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Message from the Director of the Silpakorn University Board 

Thailand will become part of the ASEAN Economic Community in 2015 and all preparations for 

the upcoming change are in progress. It is important that the Educational Sector, which is an 

essential foundation for the country's advancement, tunes itself towards this process of change. 

Universities need to redefine systems and strategies to reflect our high-quality educational 

standards. We need to develop the full potential of our faculty members particularly our 

lecturing staff. Silpakorn University's pro-active strategy lies in its strength to promote academic 

research and activities. The knowledge gained from researches and creative works are the 

grounds for a more expansive body of knowledge. This is essential in making Silpakorn a 

leading university of creativity and a strong competitor among ASEAN countries. 

It is fortunate that the Silpakorn Research and Development Institute has long realized the 

above-mentioned tendencies in the changing world. The institute has thus organized an annual 

conference for research and creative presentations. This year is the university 70
th 

anniversary, 

and the seventh of this notable endeavor. The goal of the conference is to bring to the attention 

of the general public novel ideas and knowledge which are the results of research and creative 

works of faculty members of various institutions. This will not only showcase Silpakorn's 

research potential, but will also provide another platform where Thai researchers can publicize 

their work, which will subsequently encourage them to further develop existing knowledge to 

reach international levels. At the same time, the conference will also promote more collaboration 

among faculty members of different institutions. 

Therefore, I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude and best wishes 

to the organizing committee and to all distinguished individuals who have assisted in the 

convening of this conference. I am certain that this conference will achieve its established goal 

of furthering our academic growth. 

(Professor Emeritus Khu n-Ying Khaisri Sri-Aroon) 

Director of Silpakorn University Board 
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Message from the President of Silpakorn University 

Creativity has been the foundation of Silpakorn University since its establishment in 1943. It is 

stated in its development strategy that "Silpakorn is a leading university of Creativity". One of 

the things that helps us reach this goal is that we reinforce the development of knowledge, skills 

and capacity of our faculty members, researchers and students. Support has been given to 

them so that high quality research and creative works are accomplished continually. Our 

education is, hence, gaining international recognition which is significant as Thailand takes its 

part as a member of the ASEAN Economic Community (AEC) to be established in 2015. 

This year the university celebrates its 70
th 

university and as part of the celebration is holding the 

conference entitled "Silpakorn's Research and Creativity VII: Integrating Art and Science". This 

event organized by The Research and Development Institute is a national and international 

academic conference which features presentation of researches and creative works. The 

objectives of this conference are to provide a platform for researchers, scholars, artists and 

students from within and outside the university to present their research and creative works and 

to allow them to exchange knowledge and experience gained from their achievement. This will 

lead to the creation of an academic network and collaboration as well as an expansion of 

knowledge, which would contribute greatly not only to the academia but also to the public. 

Such an event definitely promotes the importance of academic research and will inspire 

university members and scholars to put more effort in this area. 

On behalf of Silpakorn University, I would like to express my sincerest appreciation towards the 

Research and Development Institute for organizing this academic conference. It illustrates the 

University's potential for research and creativity and brings recognition to the University at 

national and international level. Mayall the people involved in this conference be blessed. 

-
(Assistant Professor Chaicharn Thavaravej) 

President of Silpakorn University 







คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ   

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตรและศิลป” ซึ่งในคร้ังน้ีไดจัดภายใตหัวขอเร่ือง               

“7 Decades of Silpakorn Creativity : Framing and Reframing for ASEAN” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน 

และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปดโอกาสใหคณาจารย 

นักวิจัย และนักวิชาการ  ไดพบปะแลกเปล่ียนขอมูล และองคความรูใหมๆ ท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา ตลอดจน

เปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการ

สงเสริมใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขายระหวางนักวิจัยท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ

สรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา ผูนําเสนอผลงานทุกทาน 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ วิทยากร ผูดําเนินรายการประจําหอง คณะกรรมการ

ดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ท่ีมีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวาองคความรูจากการ

ประชุมวิชาการฯ คร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 

   การประชมุวชิาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคฯ 

      ธันวาคม 2556 
 



Foreword 

The Research and Development Institute in collaboration with the Higher Education Research 

Network of the Lower Central Region under the Office of the Higher Education Commission (CHE) is 

organizing a national and international academic conference for the presentation of research and 

creative works called  “The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research 

and Creative Arts: Integration of Art and Science” with the theme of “7 Decades of Silpakorn Creativity 

: Framing and Reframing for ASEAN”. The objectives of this event are to create an atmosphere that 

facilitates the production of research and creative works within and outside the university, as well as to 

provide an opportunity for faculty members and researchers, to meet and exchange new information 

and knowledge gained from their research and studies. It also serves as a platform for young 

researchers to present their research projects and creative works to the public. The conference will 

also create network of researchers within and outside Silpakorn University and collaboration among 

them so that they can conduct research and produce creative works that respond to the needs of 

national and international communities and societies. 

The conference organizing committee would like to give thanks to the advising committee, all 

the presenters, the experienced review committee, the lecturers, the moderators, and all the members 

of the organizing committee, who have made their best endeavors to ensure the success of this 

conference. We hope that the knowledge gained form the conference will henceforth benefit our 

academia, community, society, and nation.  

 

   The Conference Organizing Committee

    of Silpakorn University International Conference  

on Academic Research and Creative Arts: 

Integration of Art and Science 

December 2013 
 



  

สารบญั 
 

โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ ก 

“ศลิปากรวิจยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศลิป์” 

กําหนดการและแผนท่ี จ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์  ช 

 

ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ  
• กระบวนการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ A-1 

ปาเจรา พฒันถาบตุร และ น้ําฝน ไล่สตัรูไกล 

• เคลือบผลกึกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา A-9 

ศภุกา ปาลเปรม และ นิติ ยงวณิชย์ 

• เทคโนโลยีนวตักรรมและการออกแบบสําหรับเสือ้ผ้าและผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างความอบอุน่  A-17 

บศุรินทร์ เฆษะปะบตุร มาณพ ปานะโปย และ น้ําฝน ไล่สตัรูไกล 

 
ผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ 
• Performing Arts: “Nam Sai Jai Ching”   CA-1 

Mutjarin Ittiphong et al. 

• การพฒันานํา้ดินสีเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาราชบรีุ  CA-7 

ธาตรี เมืองแกว้ 

• การออกแบบ “ศาลาอเนกประสงค์แบบถอดประกอบได้” CA-13 

อภิรดี เกษมศขุ และคณะ   

• พระอภยัมณี: การดดัแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสําหรับคลาริเน็ตและป่ีแน  CA-17 

ยศ วณีสอน  และคณะ   

• มารนษุย์วิทยา CA-22 

ลลินธร เพ็ญเจริญ  

• แอนิเมชนั 3 มิติ เร่ือง “การศกึษาโครงสร้างและจดัหมวดหมูข่องสตัว์หิมพานต์  CA-30 

เพ่ือใช้ในการออกแบบและการควบคมุการเคล่ือนไหว ในรูปแบบงานแอนิเมชนั”  

ยวุบูรณ์ ธํารงสมบติัสกลุ  

 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดบัชาต ิ 

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. การวางผงัและออกแบบพืน้ท่ีวา่งสาธารณะในเมือง:    สทิธิพร ภิรมย์ร่ืน  O-1 

ลานเมืองกรุงเทพมหานคร 

2. การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกท่ีผนงัอโุบสถวดัมณีจนัทร์   อศัวิณีย์ หวานจริง O-9 

อ.พทุไธสง จ.บรีุรัมย์   

3. ความผิดพลาดในการรับรู้ศิลปะและอนาจารกบังานศิลปะ กนัต์ พนูพิพฒัน์  O-17 

ภาพถ่ายบนพืน้ท่ีสงัคมไทย 

4. ดรรชนีความเขียวของเมืองสําหรับประเมินระดบัการจดัการ วรรณวิไล วะยะลนุ และคณะ O-19 

สิง่แวดล้อมเมืองในภาคเหนือตอนลา่งประเทศไทย    

5. แนวความคิดในการออกแบบและศกึษาความเป็นไปได้ ขวญัทิพย์ เก่าเงิน O-27 

ของโครงการลงทนุปรับปรุงโรงแรม โรงแรมแมนดาริน   

กรุงเทพมหานคร    

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสงัคมและ  ปรีชา สาคร และคณะ  O-35 

  วฒันธรรมแบบมีสว่นร่วมให้กบัชมุชน อําเภอเชียงคาน  

  จงัหวดัเลย  

2. กลุม่ความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานกุรมไทย ศภุกร เลศิอมรมีสขุ และคณะ O-37 

สมยัแรก    

3. การจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในกิจการ ฉนัทกร สระทองมาก O-45 

อตุสาหกรรมเซรามิก : กรณีบริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จํากดั 

จงัหวดัลําปาง    

4. การจดัการทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ท่ีมีบทบาทตอ่ ดลนรุตม์ ชาญเศรษฐนนท์ และคณะ O-53 

ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ SMEs : กรณี  

บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จํากดั    

5. การใช้สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศของผู้ประกอบการ ระเบียบ สภุวิรี O-61 

ฟาร์มสกุรในจงัหวดันครปฐม    

6. การดําเนินงานกองทนุสวสัดิการชมุชน จงัหวดัสงขลา ณฏัฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกลุ  O-69 

  และคณะ 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

7. การทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตรุะหวา่งกนัของอตัรา  ศภุศิว์ สวุรรณเกษร O-77 

แลกเปล่ียนและการสง่ออกของประเทศไทยโดยใช้ 

วิธีแกรงเกอร์คอแซลลตีิ ้    

8. การนําสตัว์มาใช้เป็นคําเรียกคนในภาษาไทย  ศภุชยั ต๊ะวิชยั O-85 

9. การวิเคราะห์ท่ีตัง้และการพฒันาสขุาภิบาลศนูย์รวม  อภิเศก ปัน้สวุรรณ และคณะ O-93 

หาบเร่แผงลอยจําหน่ายอาหาร กรณีศกึษา เมืองพทัยา  

จงัหวดัชลบรีุ    

10. ความพงึพอใจของผู้บริหารองค์กรท่ีมีตอ่พนกังาน  ณฐัชา เพชรดากลู และคณะ O-101 

ท่ีจบการศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง    

11. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจตอ่การอา่นหนงัสือ แพรภทัร ยอดแก้ว O-109 

ธรรมะในโครงการเพิ่มพลงัการศกึษาด้วยหนงัสือธรรมะ 

ของพระอาจารย์มิตซโูอะ คเวสโก และพฤติกรรมทาง 

จริยธรรมของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    

12. คําเรียกสีในภาษามอแกลน    ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ O-117 

13. คณุสมบติัผู้ ทําบญัชีท่ีคาดหวงัก่อนและหลงั  การเข้าสู ่ ธิญาดา พิชญาศภุกลุ O-119 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศกึษาบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    

14. บทบาทของการจดัการเชิงกลยทุธ์และแผนธุรกิจท่ีมี  ชติุมนัต์ สะสอง O-127 

ผลกระทบตอ่ความสําเร็จของผู้ประกอบการหนึง่ตําบล  

หนึง่ผลติภณัฑ์ จงัหวดัแมฮ่่องสอน  

15. รูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการพฒันาการเรียน เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ O-135 

การสอนสําหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาโรงเรียนสาธิต 

ละอออทุิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต    

16. ศกัยภาพและความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียนของสนิค้า  ธีระยทุธ์ เพง็ชยั และคณะ O-137 

หตัถกรรมผ้าทอบ้านผานม เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง  

17. อตัลกัษณ์ของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ ในเร่ืองเลา่จาก ดาราพร ศรีมว่ง และคณะ O-145 

ประสบการณ์ชีวิต    

18. อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเร่ืองห้องสินตอ่ พชัรินทร์ อนนัต์ศิริวฒัน์ O-153 

วรรณกรรมประเภทนิทานเร่ืองโกมินทร์  

   

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

1. การใช้ดินตะกอนจากกระบวนการผลตินํา้ประปา พงษ์ณฐัฐ์ สทุธิกลุสมบติั และคณะ O-155 

เพ่ือดดูซบัสีย้อมเมททิลีนบล ู    

2. การใช้วิธีโคพิกเมนต์เทชนัเพ่ือเพิ่มความคงตวัของ เหมือนขวญั กงนอก และคณะ O-163 

รงควตัถจุากกระเจ๊ียบแดงและดอกอญัชนั    

3. การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับใช้ รุ่งรัตน์ วดัตาล และคณะ O-171 

แปลงรังสีกระจายบนระนาบ ในแนวระดบัให้เป็นคา่ 

บนระนาบเอียง     

4. การผลติถ่านผลตาลโตนดด้วยวิธีการเผาอยา่งง่าย ณิชา ประสงค์จนัทร์ และคณะ O-179 

สูก่ารใช้ประโยชน์ด้านพลงังาน    

5. การพฒันาแบบจําลองสําหรับคํานวณความเข้ม นพมาศ ประทมุสตูร และคณะ O-187 

รังสีอนิฟราเรดจากดวงอาทิตย์ ในประเทศไทย    

6. ความสามารถต้านอนมุลูอิสระของสารสกดัจาก   กิตติมา บตุรจนัทร์ และคณะ O-193 

รําข้าวดําและข้าวแดง  

7. ความหลากหลายของหอยฝาเดียวบริเวณปาก ศิริพร บตุร์นิล และคณะ O-199 

แมนํ่า้ในจงัหวดัพงังา กระบ่ี และตรัง ของประเทศไทย    

8. ความหลากหลายชนิดพนัธุ์ของหอยนํา้กร่อย สภุทัรตา  ศรีทองแท้ และคณะ O-201 

บริเวณภาคตะวนัออกของ ประเทศไทย     

9. แบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอลัตราไวโอเลตจาก ประนมกร ชศูรี และคณะ O-203 

ดวงอาทิตย์ท่ีมีผลตอ่ผิวหนงัมนษุย์สําหรับประเทศไทย    

10. ผลของปุ๋ ยไนโตรเจนตอ่องค์ประกอบทางเคมี และ อไุรวรรณ ไอยสวุรรณ์ และคณะ O-210 

การยอ่ยสลายได้ในกระเพาะ รูเมนของหญ้ากินนีสีมว่ง    

 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดบัชาต ิ 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. การพฒันารูปแบบร้านนํา้ชาเคล่ือนท่ีท้องถ่ินภาคใต้   เรวตั สขุสกิาญจน์  P-1  

กรณีศกึษา: ร้านนํา้ชาริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

  



  

สารบญั (ต่อ) 
 

2. โครงการศกึษาแนวทางการทํามาตรฐานการออกแบบ นราภาคย์ เมฆสตุ P-9  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับการสง่เสริมการขาย 

และภาพลกัษณ์ขององค์กร กรณีศกึษาห้องแสดงสนิค้า 

สาขาของบริษัทโอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน)  

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. การวิจยัและพฒันาหลกัสตูรเพ่ือสงัคมพหลุกัษณ์จงัหวดั ไข่มกุ อทุยาวลี P-15  

ชายแดนภาคใต้ในกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา  

2. การสํารวจความคิดเหน็ของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ P-23  

รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนัด้วยกิจกรรม 

การทํางานกลุม่   

3. ความคิดทางประวติัศาสตร์ในประวติัศาสตร์นิพนธ์ท้องถ่ิน ไข่มกุ อทุยาวลี และคณะ P-30  

ภาคใต้สมยัต้นรัตนโกสนิทร์จนถึงพ.ศ.2520  

4. รูปแบบใหมก่ารบริหารเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดัชายแดน บรรจง ฟ้ารุ่งสาง P-38  

ภาคใต้  

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

1. การใช้สารให้ความหวานชนิดอ่ืนทดแทนนํา้ตาลในวุ้นกะทิ เอมนิกา เทียนไสว และคณะ P-45 

2. การพฒันาอาหารเลีย้งเชือ้ราคาถกูสําหรับเลีย้งเชือ้  อานนท์  ธรรมสิทธิรงค์ และคณะ P-53 

Bacillus thuringiensis สายพนัธุ์ kurstaki 

3. การแยกและคดัเลือกยีสต์ท่ีมีความสามารถในการยอ่ย สดุารัตน์ แซโ่จว และคณะ P-61 

แป้งเพ่ือผลติเอทานอล 

4. คาริโอไทป์ของมนษุย์และลกัษณะเซลล์เลด็เลือดและ รัฐพล สวา่งแจ้ง และคณะ P-68 

การศกึษาสภาวะเพาะเลีย้งเซลล์เมด็เลือดเตา่ตน ุ

ในประเทศไทย (Chelonia mydas) ในห้องปฏิบติัการ  

5. ประสทิธิภาพของ late 3' untranslated region  เกรียงไกร สงัข์ทอง และคณะ P-70 

ในยีโนมของ papillomavirus ในการยบัยัง้การ 

แสดงออกของยีน 

 

ผลงานสร้างสรรค์ระดบัชาต ิ

1. ภาพยนตร์สัน้ เร่ือง Portraits from Grace ชญานชุ วีรสาร C-1 

2. ศิลปะการแสดง ชดุ “นางซิน”   ภธัทรา โต๊ะบริุนทร์ C-3 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

PRESENTATIONS  PROGRAM 

ORAL  PRESENTATION 

March 25, 2014 

• Fine Art and Applied Art 

1. The design and Presentation Development of Virtual Thai  Vorapoj Songcharoen OE-1 

Palaces : The Emerald Buddha Temple and The Grand  

Palace (www.palaces.thai.net)  

• Humanities and Social Sciences 

1. Collaboration of Na Rang Pru Ching Women  Chaleomsak Bunnam et al. OE-7 

Group with Public Sector for Conflict Management  

in the Southern Border Provinces  

2. Creative Economy Strategy on Community  Suwat Chemasangkanan et al. OE-15 

 Based-Participation for Developing Ornamental  

Fish Industry of Thailand  

3. Expectations Asymmetry between Public Interests  Chaiya Kesarat et al. OE-21 

of the State and People:  A Study of impact of  

the Project of Land Reclamation in the Sea and  

Construction or Expansion on Grounds or in the Sea  

(LRCES) Sakom Subdistrict, Chana, Thailand  

4. Sustainability Marketing: A New Concept Toward Nitchakarn Noo-urai et al. OE-29 

Sustainable Business.  

5. The Collaboration between Hulong Subdistrict  Kittisak Sangthong et al. OE-37 

 Administrative Organization (SAO) and Hulong  

community for Flood Management in Pak Phanang  

District, Nakhon Si Thammarat Province  

6. The Collaboration between Local Administrative  Pornpichet Hanghon et al. OE-45 

Organizations (LAOs) and Learning Institution for   

Everyone (LIFE) in Non-Formal Higher Education 

 Management: Case Study in Langsuan Community  

Learning Centers (LCLC), Chumphon Province 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

7. The Implication of Customer Relationship  Keobounkhoune Sengsouly et al. OE-53 

 Management Model on the Customers’ Trust,  

Commitment, Satisfaction and Reputation Toward  

DTAC’s 3G Internet Service in Bangkok Metropolitan  

 

POSTER  PRESENTATION 

• Fine Art and Applied Art 

1. Mud-Mee silk Design of Graphic Patterns Adopting Sombat Prajonsant PE-1 

 from Decorative Motif of Ancient Khmer Ruins in  

 Buriram Province   

• Humanities and Social Sciences 

1. A survey of Knowledge and Attitudes of  Parada Bunthoonnipit PE-7 

Undergraduate students, Bangkok University,  

who are preparing to Get Access on  

ASEAN Economic Community (AEC)  

• Sciences and Applied Sciences 

1. Isolation and Characterization of Potential Probiotic  Eakaphun Bangyeekhun PE-15 

Bacteria for the Control of Epizootic Ulcerative  et al. 

Syndrome in Snakehead Fish  

2. Mushroom Diversity in Phu Krathing Waterfall,  Koraphan Sawetsuwannakun  PE-23 

Phu Toei National Park   et al. 

 

CREATIVE WORK PRESENTATION 
1. Creative Painting : “Once upon a time at the local fields” Nakrob Krapugthong CE-1 

2. Fashion Outfits and Presentation: “Body Crust 001”   Thanotai Mongkolsin CE-7 

 

 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 

• หนงัสือขออนมุติัจดัโครงการการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• คําสัง่แตง่ตัง้คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการจดัประชมุวิชาการ และคณะอนกุรรมการดําเนินงาน 

การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ  

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• คําสัง่แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ  

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดัสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์ และคณะกรรมการ 

พิจารณากลัน่กรองผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาการบรูณาการระหว่างศาสตร์  

เพ่ือรับรางวลั “นริศรานวุดัติวงศ์” ในการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• หนงัสือขออนมุติัเปล่ียนแปลงวนัในการจดัโครงการประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์

ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 
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โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์” 

 

 

1.  ช่ือโครงการ การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“ศลิปากร 

                          วจิยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 7 : บรูณาการศาสตร์และศลิป์”  

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร ร่วมกบั เครือขา่ยวจิยั 

                                             อดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรได้สนบัสนนุการทําวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์

ตอ่การเรียนการสอน และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุ

การนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ในและต่างประเทศ  มาอย่าง

ต่อเน่ือง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร  การจดัเวทีเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเป็นขัน้ตอนสําหรับการสร้าง

งานวิจยัสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาได้ให้การสนบัสนนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรได้มี

โอกาสเผยแพร่ผลงานท่ีหลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการ

สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัตระหนกัถึงความสําคญัของการทํางานวิจยัและสร้างสรรค์

มากย่ิงขึน้ นอกจากผู้วิจยัสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยงัมีความสําคญัตอ่การประกนัคณุภาพ

การศกึษา และเป็นดชันีชีว้ดัหนึง่ท่ีแสดงถึงมาตรฐานการศกึษาและการวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยั  

 การจดัโครงการดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ี

บคุลากรของมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการให้กบัสาธารณชนแล้ว ยงัช่วยในการสร้างความร่วมมือในการทําวิจยั

และสร้างสรรค์ทัง้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ตลอดไปจนถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากย่ิงขึน้  

นอกจากนัน้ในปี พ.ศ.2556 นีย้งัเป็นปีท่ีมีการฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตัง้มหาวิทยาลยัศิลปากร และ

เป็นปีท่ีครบรอบ 150 ปีวนัประสตูิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศารานวุดัติวงศ์  ผู้ทรงมี

อจัฉริยะภาพในทัง้ศาสตร์และศิลป์ และเป็นผู้ ท่ีมีส่วนในการก่อกําเนิดของมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพ่ือเป็น

การส่งเสริมให้เห็นความสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการบรูณาการะหว่างศาสตร์ และเป็นการ

สะท้อนถึงมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีกําเนิดจากความเป็นเอกในองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและพฒันามาเป็น

มหาวิทยาลยัท่ีสมบูรณ์ทัง้ศาสตร์และศิลป์ สถาบนัวิจยัและพฒันาจึงจดัให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์  

ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ท่ีมีการนําองค์ความรู้มาบูรณาการให้ได้มาซึ่งผลงานสร้างสรรค์         

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและการนํามาซึ่งประโยชน์ต่อมวลชน  เพ่ือนําเสนอผลงาน

สร้างสรรค์และรับรางวัลในการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ

นานาชาติ ประจําปี 2556 “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” โดยการ
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ดําเนินการ   จดัให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์เพ่ือรับรางวลั “นริศรานวุดัติวงศ์” เพ่ือเป็นการระลกึถึงพระ

ปรีชาสามารถและเป็นการแสดงกตญัญกูตเวทิตาตอ่พระองค์ท่านท่ีมีตอ่มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึง่เร่ิมต้นจาก

ความเป็นศลิปะและเตบิโตมาจนเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีครบทกุศาสตร์ 

 นอกจากนัน้ เพ่ือมีส่วนในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน      

การประชมุวิชาการครัง้นีไ้ด้มีการจดักิจกรรมสําหรับนกัศกึษาต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสรับรู้

ข้อมลูเก่ียวกบัเกาะรัตนโกสนิทร์ผา่นการทศันศกึษาซึง่มีวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางประวตัิศาสตร์ ภาษา 

และวฒันธรรมเป็นผู้ นําชมเพ่ือให้ชาวตา่งชาติได้รับความรู้และได้รับชมการแสดงซึง่สะท้อนถึงวฒันธรรมของ

ไทยอีกด้วย  
4.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจยัและสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัศลิปากร 

2. เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ได้สร้างงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด

จากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา 

4. เพ่ือให้คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของ

ตนเองสูส่าธารณชน 

5. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงานสร้างสรรค์ระหวา่งนกัวิจยั

จากหน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ 

6. เพ่ือให้เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่นกัวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและ

ระหวา่งหน่วยงาน/สถาบนั และเกิดการพฒันาคณุภาพงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ให้เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 

 7. เพ่ือสร้างมาตรฐานผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ 

 8. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรมให้กบัชาวตา่งชาต ิ
5.  วธีิดาํเนินการ/แผนการดาํเนินงาน 
     5.1  วธีิดาํเนินการ  

1. การเตรียมงานการประชมุวิชาการ 

2. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย 

3. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

4. นิทรรศการงานสร้างสรรค์  

5. การเสวนาทางวิชาการ 

6. การประกวดผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ เพ่ือรับรางวลั  

“นริศรานวุดัตวิงศ์” คือ รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั และรางวลัรองชนะเลศิ 2 รางวลั 

7. ทศันศกึษาเกาะรัตนโกสนิทร์และการบรรยายพิเศษ 

8. การแสดงตา่งๆ  
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  5.2 แผนการดาํเนินงาน 
  

           กจิกรรมการดาํเนินงาน                         2556 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1. เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนมุติั

โครงการ/แตง่ตัง้คณะทํางาน/แตง่ตัง้

คณะกรรมการตดัสนิ/ประสานงานในเตรียม

กิจกรรมตา่งๆ/ประชมุคณะทํางาน ฯลฯ 

           

2. ประชาสมัพนัธ์โครงการ/การประกวดผลงาน

สร้างสรรค์ฯ ไปยงัส่ือตา่ง ๆ และกลุม่เป้าหมาย 
           

3. เปิดรับบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 
           

4. พิจารณาบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์/แจ้งผลการพิจารณา/

ชําระเงินคา่ลงทะเบียน 

           

5. พิจารณาตดัสนิการประกวดผลงาน

สร้างสรรค์ฯ/ประกาศผล 

           

6. ประสานงานวทิยากรบรรยายพิเศษ/

ประสานงานการจดัทศันศกึษาเกาะรัตนโกสนิทร์ 
           

7. จดัโครงการ            
8. ประเมินผลการจดัโครงการและรายงาน            

6.  ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 การเตรียมงานการประชมุวิชาการ  ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2556  – มีนาคม 2557 

วนัประชมุวิชาการฯ วนัท่ี 24 – 26 มีนาคม 2557 
7.  สถานที่ดาํเนินงาน 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร  กรุงเทพฯ 
8.  จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชมุจํานวน  500  คน ประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อาจารย์ นกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

2. ครูระดบัมธัยมศกึษา 

3. นกัเรียน/นกัศกึษา 

4. ผู้สนใจทัว่ไป 

5. คณะอนกุรรมการเครือขา่ยวิจยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 
6. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  
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9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีแรงจงูใจใน

การผลติผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มากขึน้ 

2. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั มีแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงาน

สร้างสรรคค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ จากผู้ได้รับรางวลั “นริศรานวุดัตวิงศ์” 

3. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือ

เผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชนกว้างขวางย่ิงขึน้ 

4. นกัวิจยัจากหน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ มีโอกาสได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและ

งานสร้างสรรค์ และสามารถนําไปพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในอนาคตได้ 

5. เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่นกัวิจยัและสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและ

ระหวา่งหน่วยงาน/สถาบนั  และเกิดผลงานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

มากขึน้ 

6. ได้ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ ท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 

7. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์และศลิปวฒันธรรมให้กบัชาวตา่งชาต ิ
10. ตัวชีวั้ดความสาํเร็จของโครงการ 
ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผน 
ผลลัพธ์   
ตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 
- ผู้ เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ 

- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการ 

วิชาการและวชิาชีพตอ่ประโยชน์จากการบริการ 

 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 

 

82 

 

 

85 

ผลผลิต   
ตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้ เข้ารับบริการ 
ตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ 
- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
ตัวชีวั้ดเชิงเวลา 
- งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 

คน 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

500 

 

85 

 

100 

11. ความสอดคล้องกับตัวชีวั้ดของการประกันคุณภาพ 
     สกอ. : องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั 

     สกอ. : องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

จ 

กาํหนดการ 
โครงการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจัิยและสร้างสรรค์ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

“ศลิปากรวจัิยและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 

ณ มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
------------------------- 

วันจันทร์ที่  24  มีนาคม  2557 
10.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารศนูย์รวม 3 และ อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

 ชมนิทรรศการภาคโปสเตอร์  ณ อาคารศนูย์รวม 3  

 ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ณ อาคารหอประชมุ  

วันอังคารที่  25  มีนาคม  2557 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ อาคารศนูย์รวม 3 และ อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

09.00 – 12.30 น. การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ระดบัชาติและนานาชาติ  

   - กลุม่สาขาวิชาศิลปะและศิลปประยกุต์  

   - กลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

   - กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์  

  ณ อาคารศนูย์รวม 3 

10.00 – 12.00 น. การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทนุสนบัสนนุงานสร้างสรรค์ 

  ทางวิชาการ”  

                             โดย  นายอภิสทิธ์ิ ไลส่ตัรูไกล 

                                          ผู้ อํานวยการศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

        นางสาวอชิมา พฒันวีรางกลู 

          ดําเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ 

                                                           ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ณ อาคารหอประชมุ ชัน้ 2 มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

12.00 –  13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 16.30  น. ชมนิทรรศการภาคโปสเตอร์  ณ อาคารศนูย์รวม 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

 ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ณ อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

วันพุธที่  26  มีนาคม  2557 
10.00 – 16.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กรุงเทพฯ 

 ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์  

หมายเหตุ   1. พกัรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 -13.00 น.  

  2. พกัรับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.   

              3. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 บรรยาย และโปสเตอร์ ศูนย์รวม 3          นิทรรศการ และเสวนาวิชาการ อาคารหอประชุมชั้น 1, 2  

 โรงอาหาร   หอศิลป์ วงัท่าพระ         หอสมุด   กรมศิลปากร          ลานอาจารย์ศิลป ์      

 คณะจิตรกรรมฯ     คณะสถาปัตย์ฯ         10  คณะโบราณคดี            11  คณะมัณฑนศิลป์ 12  สวนแก้ว 
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09.20 - 09.40 'U.
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Humanities and Social Sciences /

Fine Art and Applied Art
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Moderator:

Asst. Prof. Boonjeera Chiravate, Ph.D.

Collaboration of Na Rang Pru Ching

Women Group with Public Sector for

Conflict Management in the Southern

Border Provinces

By : Chaleomsak Bunnam et al.

Expectations Asymmetry between

Public Interests of the State and

People: A Study of impact of the

Project of Land Reclamation in the Sea

and Construction or Expansion on

Grounds or in the Sea (LRCES) Sakom

Subdistrict, Chana, Thailand

By : Chaiya Kesarat et al.
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10.00 - 10.20 'W.

~'l~1

Lecture Hall 3. 1st Floor ~'Uii~'lJJ 3 (-t'U 1) ~'Uii~'lJJ 3 (-t'U 1) ~'Uii~'lJJ 3 (-t'U 2) ~'Uii~'lJJ 3 (-t'U 2)

Humanities and Social Sciences I

Fine Art and Applied Art
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Asst. Prof. Boonjeera Chiravate. Ph.D.
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09.40 - 10.00 'W. The Collaboration between Hulong

Subdistrict Administrative Organization

(SAO) and Hulong community for

Flood Management in Pak Phanang

District. Nakhon Si Thammarat

Province

By : Kittisak Sang thong et al.

The Collaboration between Local

Administrative Organizations (LAOs)

and Learning Institution for Everyone

(LIFE) in Non-Formal Higher Education

Management: Case Study in Langsuan

Community Learning Centers (LCLC).

Chumphon Province
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   ผลงานวิจัยและสรางสรรคเชิงบูรณาการ 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

A-1 

กระบวนการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติ  
Process development on product design of natural dyed fabrics 

ปาเจรา พัฒนถาบุตร1 และ น้ําฝน ไลสัตรูไกล2 

Pajaera Patanathabutr1 and Namfon Laisatrooglai2 

บทคัดยอ 

 แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอมือโดยการยอมดวยสีธรรมชาติในงานวิจัยนี้ทําโดยการออกแบบ

ลวดลายทอและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาทอยอมสีธรรมชาติแบบด้ังเดิมของกลุม

หัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม การพัฒนากระบวนการคิดในงานวิจัยและงานสรางสรรคนี้ เร่ิมโดยการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการยอมสีธรรมชาติเพื่อทําเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการยอมจากสียอมเคมีมาเปนสีที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมที่ไดจากแหลงธรรมชาติเปนการลดปญหาการปนเปอนของสียอมเคมีในน้ําทิ้งแลวจึงใหทดลองปฏิบัติการ

ยอมใหตรงกับผังเฉดสีที่ยอมในหองทดลองและปฏิบัติการทอจากการอานแบบ จากนั้นใหอิสระแกผูทอในการพัฒนา

แนวความคิดการออกแบบดวยตนเอง เปนการทําใหผูทอสามารถพัฒนาการออกแบบและผลิตภัณฑอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ :    ผาทอมือ  สีธรรมชาติ  การออกแบบการทอ 

Abstract 

 Conceptual idea for product development of natural dyed hand-woven fabric in this research is 

to design weaving patterns and to develop new products in order to create value-added to traditional 

natural-dyed fabrics of a local handicraft group in Chiang Mai. Process development in this research and 

creativity was conducted by giving knowledge of natural dyeing to convince behavior change from 

chemical dyeing to environmental-friendly dyeing from natural resource to reduce contamination in waste 

water due to chemical dye. The natural dyeing experiment was conducted to meet the same color shade 

with a laboratory color chart and weaving practices was pursued by pattern reading. Finally, the weavers 

were encouraged to create and design their weaving for sustainable product and design development.   

Keywords: Hand-woven fabric, Natural dye, Weaving design  

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ผลิตภัณฑส่ิงทอ  
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The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

A-2 

แนวความคิด 

 ในปจจุบันผลิตภัณฑที่ทําจากผาทอมือจากเสนใยธรรมชาติทั้งเสนใยฝายและไหมของไทยไดรับการสงเสริม

เพื่อพัฒนาเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามโดยยังคงเอกลักษณของทองถ่ินตางๆ ทําใหไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทั้งชาวตางประเทศที่ชื่นชมงานฝมือสรางสรรคและชาวไทยท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการสืบทอดภูมิ

ปญญาไทย [1-2] จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวาจังหวัดเชียงใหมมีกลุมทอผาพื้นเมืองจํานวนประมาณ 30 ราย  

ต้ังอยูในอําเภอสันปาตอง ก่ิงอําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอแมแจม อําเภออมกอย อําเภอแมริม 

อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด โดยมีผลิตภัณฑทั้งผาทอมือยอมสีธรรมชาติและสีเคมี ทั้งที่

ขายเปนผืนเพื่อนําไปตัดเย็บ และผลิตภัณฑสําเร็จจากผาทอมือ เชน ปลอกหมอน ผาหม ผามาน เปนตน รวมถึงมีการ

แปรรูปผาทอใหเปนผลิตภัณฑตางๆเพื่อเพิ่มมูลคา เชน ผาถุงสําเร็จ ผาปูโตะ ผารองจาน เส้ือผาสําเร็จรูป เปนตน โดย

ไดรับการสนับสนุนการจัดต้ังกลุมเครือขายผูผลิตผาทอมือ โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 รวมถึงการสนับสนุน

จากสํานักประสานงานชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมทองถ่ิน (ภาคเหนือ) สกว. เพื่อสงเสริมใหมี

การพัฒนากระบวนการผลิตผาทอมือใหมีคุณภาพ [2] ทั้งนี้ผาทอมือของจังหวัดเชียงใหม นิยมใชฝายเปนวัตถุดิบ 

เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ยังสามารถปลูกไดในทองถ่ินและผูผลิตยังมีแนวคิดในการอนุรักษกระบวนการผลิตผาดวยมือ

ทั้งหมด ต้ังแต การปลูกพืชที่ใหเสนใย การหีบฝาย การปนเสนใยฝาย การยอมสี และการทอ  

กระแสความนิยมการใชสีธรรมชาติในงานศิลปะและหัตถกรรมทองถ่ินเปนที่ยอมรับกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก

ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาทางส่ิงแวดลอมที่มีการปนเปอนของสียอมเคมีหรือสีซองในนํ้าทิ้ง อีกทั้งในกระบวนการ

ยอมสีเคมียังมีการใชสารเคมีชวยยอมอื่นๆอีกหลายชนิดในปริมาณมาก ทําใหเกิดการต่ืนตัวของผูผลิตหันมาใชสี

ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น [3] หรือลดปริมาณการใชโลหะหนักที่ชวยในการยอมสีธรรมชาติ [4] สีธรรมชาติที่นิยมใชใน

ประเทศไทย ไดแก สีครามจากตนคราม สีแดงสดจากคร่ัง สีสมจากเมล็ดคําแสด สีเทาดําจากผลมะเกลือ สีดําจาก

ถานของกระดูกสัตว สีชมพูจากแกนฝางและสีเขียวจากเปลือกสมอหรือใบแค เปนตน [1-2] โดยมีการใชสารชวยยอม

ประเภทโลหะมอรแดนทประเภทตางๆชวยในการยอมเพื่อใหไดเฉดสีในการยอมสีธรรมชาติที่หลากหลายมากขึ้น [5] 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 ในป พ.ศ. 2550 ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) ไดใหความสําคัญกับการสนับสนุน

ใหกลุมแมบานเกษตรกรไดใชสีธรรมชาติในการยอมเสนดายเพ่ือใชในการทอ จึงใหทุนสนับโครงการ “การพัฒนา

กระบวนการยอมสีธรรมชาติ” เพื่อดําเนินถายทอดความรูและพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีธรรมชาติแกกลุมแมบาน

เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับงานสรางสรรคนี้ไดดําเนินการกับกลุมทอผาบานหนองอาบชาง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม [6] ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมประมาณ 50 คน ไดจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกแมบาน

เกษตรกรในหมูบานยามวางเวนจากฤดูกาลเก็บเก่ียว โดยนําลายมัดหม่ีโบราณมาประยุกตใหม เรียกวา “มัดหม่ี-

ประยุกต” มามัดยอมดายยืน สําหรับการทอผา 2 ตะกอ โดยทางกลุมมีศักยภาพในการผลิตผาฝายทอมือลวดลาย

ตามส่ังในปริมาณมากเพื่อสงขาย ในปจจุบันไดมีการผลิตผาฝายยอมสีธรรมชาตินอกเหนือจากการยอมสีเคมี มี

ปริมาณการผลิตผาฝายทอมือทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี ประมาณ 8,000 เมตรตอเดือน โดยมีชองทางการขายทั้งปลีก

และสงทั้งภายในและตางประเทศ กลุมทอผาบานหนองอาบชางไดใชสีธรรมชาติจากพืช เชน สีน้ําตาลแกมเหลืองจาก

แกนและรากของตนขนุน สีดําจากผลมะเกลือ สีครีมจากดินแดง เปนตน และมีผลิตภัณฑที่จําหนาย เชน ผาฝายทอ

มือยอมสีธรรมชาติที่ตัดขายเปนเมตร เส้ือผาตัดเย็บจากผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ
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แปรรูปอื่นๆ เชน ของที่ระลึก กระเปาใสเงิน ที่รองจาน หมอน และผามาน เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1 นอกจากนี้กลุมฯ 

ยังไดรับรางวัลผลงานดีเดนชางศิลปไทยประเภทผา ป พ.ศ. 2526 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมไทย รวมถึงผานการ

คัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทยระดับภาค (ภาคเหนือ) ประเภทผลิตภัณฑผาและเคร่ืองแตงกาย ป พ.ศ. 

2546   

จากกเฉดสีธรรมชาติที่ยอมกันสวนใหญในจังหวัดเชียงใหม คือ เฉดสีเขียว น้ําตาล ดํา แดง และนํ้าเงิน ทั้งนี้

อาจเปนการยอมสีเดียว หรือยอมทับหลายๆสี เพื่อผสมใหไดสีสันที่สวยงามและแปลกตา [2] ทั้งนี้การทําลวดลายของ

การทอ จะเปนการยอมลายดายยืน ซึ่งเปนเอกลักษณของการมัดยอมในภาคเหนือ ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บ

ตัวอยางน้ําที่ใชในการทอ พบวาน้ําบาดาลที่ใชในการสกัดสีธรรมชาติของกลุมทอผาในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม มีธาตุเหล็กผสมในน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในปริมาณประมาณ 0.01 ppm ที่เปนปริมาณท่ีมากพอในการ

ทําหนาที่เปนสารชวยยอมประเภทโลหะมอรแดนทเพื่อชวยในการยึดติดสีธรรมชาติกับผาฝายไดดี โดยไมตองมีการ

เติมสารมอรแดนทอื่นๆชวยในการยอม อยางไรก็ตามในกรณีที่ตองการเฉดสีที่หลากหลายข้ึน และตองการเฉดสีที่

เหมือนกันในการยอมซ้ํา มีการใชน้ําดางจากขี้เถาพืชหรือดินโคลนชวยในการยอม หรือมีการใชมอรแดนทสังเคราะห 

เชนจุนสี และสารสม ชวยในการยอม [5] 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 1 แสดงภาพ (ก) ผูวิจัย (ซาย) กับคุณปรีดา จันตาโลก ประธานกลุมทอผาบานหนองอาบชาง (ขวา) สําหรับการ

ปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติและการทอผาเปนชิ้นงานตามลวดลายที่ออกแบบ (ข) สมาชิกในกลุมทอผาบานหนองอาบ

ชางซ่ึงกําลังทอผา (ค) ผลิตภัณฑเดิมของกลุม เชน กระเปาใสเหรียญ 

 

โครงการวิจัยนี้เปนการบูรณาการทางดานวิทยาศาสตรและศิลปะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตผาทอยอม

สีธรรมชาติ โดยไดดําเนินการจัดทําตัวอยางเฉดสีการยอมสีธรรมชาติตางๆ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการยอมสีของ

กลุมชาวบาน ที่จะยอมใหเหมือนกับเฉดสีในผังสีเพื่อที่จะสามารถทําซํ้าใหไดเฉดสีเดิมเม่ือมีการส่ังผลิตเพิ่ม และ

พัฒนาแนวคิดในการออกแบบลวดลายใหทั้งสามารถอานแบบลายทอ แลวทําการทอตามแบบท่ีออกแบบไว และยัง

สงเสริมกระบวนการพัฒนาแนวคิดของผูทอในการออกแบบลายทอใหมไดเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สามารถคิดลวดลายเองได  

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

1. เปนการอบรมใหความรูกลุมเกษตรกรเปาหมาย โดยการใหคําแนะนําการยอมสีธรรมชาติ การมัดยอม 

การทอผา และการออกแบบลาดลายผา 
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2. เปนการปฏิบัติการมัดยอมดายยืนตามลวดลายที่ออกแบบไวแลวนํามาทอผาและทําการผลิตเปนชิ้นงาน

ตัวอยางประเภทกระเปา 

3. เปนการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาแนวคิดการออกแบบลวดลายผาทอ 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1. ดําเนินคัดเลือกกลุมเกษตรที่ทอผาฝายดวยมือในจังหวัดเชียงใหม เพื่อคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีการ

ยอมสีธรรมชาติ และใหความรวมมือในการดําเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงาน ดังนี้ 

- การอบรมใหความรูและคําแนะนําในการยอมสีธรรมชาติ 

- การรวบรวมขอมูลองคความรูในการยอมสีธรรมชาติและลวดลายทอเดิมของกลุม ดังแสดงในรูปที่ 2 

- การปฏิบัติการยอมสีธรรมชาติ และการมัดยอม 

- การปฏิบัติการทอผาเปนชิ้นงานตามลวดลายที่ออกแบบ 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

รูปที่ 2 แสดง (ก) ลวดลายการทอสําหรับการมัดยอมดายยืน (ข) ตัวอยางผาทอมือยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบาน

หนองอาบชางกอนเขารวมโครงการ 

 

 2. จัดทําผังเฉดสีจากดายฝายยอมสีธรรมชาติ โดยมีการเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณของโลหะมอรแดนท

เพื่อเปนตัวอยางเฉดสีที่หลากหลายใหกับผูทอ เพื่อที่ผูทอจะทําการยอมดายฝายท่ีจะใชในการทอใหไดเฉดสีเดียวกับ

ตัวอยางจากผังเฉดสี ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผังเฉดสีจากดายฝายยอมสีธรรมชาติ ที่ทําการยอมในหองทดลอง 

3. ผูออกแบบไดพัฒนาลวดลายใหม [6] โดยเนนการมัดยอมดายยืน เปนการคงเอกลักษณของการทอของ

ภาคเหนือไว โดยมีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการการออกแบบ เพื่อใหผูทอไดเรียนรูวิธีการคิดคนลวดลายใหมๆ 

ไดเองภายหลัง ทั้งนี้แสดงตัวอยางของการทอลาย 2 ตะกอ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาลวดลายการทอ มี 4 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ทอตามแบบ เพื่อใหผูทอ ทอตามแบบ และยอมใหไดสีธรรมชาติตามแบบ 

ขั้นที่ 2 ปรับระยะหางชองของลาย เพื่อใหผูทอไดเรียนรูการปรับระยะหางของการทอเพ่ือใหเกิดลวดลายที่

แตกตางไป 

ขั้นที่ 3    ปรับคูเฉดสีของการทอ เพื่อใหผูยอมไดฝกปฏิบัติการยอมสีใหตรงกับเฉดสีที่ออกแบบ เพื่อความ

แมนยําในการพัฒนาการผลิตผายอมที่มีเฉดสีที่ตรงตามแบบท่ีส่ังทํา และเพื่อใหผูทอไดเรียนรูการเปลี่ยนเฉดสีของ

ดายฝายที่ใชในการทอเพื่อพัฒนาใหเกิดลวดลายที่แตกตางไป 

ขั้นที่ 4 ออกแบบตามจินตนาการของผูทอ เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและเปนอิสระในการทอ โดย

ทํางานประสานกับผูยอม เพื่อใหไดเฉดสีที่ตองการ 

ผลการปฏิบัติ  
เพื่อใหผูทอเกิดความชํานาญในการอานแบบการทอจากลายที่ออกแบบไวในกระดาษ จึงใหผูทออานแบบ

การทอ 4 แบบ ประกอบดวย 

การทอแบบที่ 1 การเปล่ียนสีดายพุง  

การทอแบบที่ 2 การทอสลับสีดายพุงเพื่อใหเกิดเฉดสีใหมจากดายที่ทับกัน  

การทอแบบที่ 3  การทอสลับสีกับดายยืนที่ทําการมัดยอม  

การทอแบบที่ 4  การทอสลับสีกับดายยืนที่ทําการมัดยอมตลอดความกวางของผา  

แลวจึงทําการทอ ไดผลการปฏิบัติเปนที่นาพึงพอใจ โดยผูทอซึ่งเปนสมาชิกกลุมทอผาพื้นเมืองสามารถท่ีจะ

อานแบบที่ออกแบบไว แลวดําเนินการทอไดตามแบบแตการยอมสียังไมไดเฉดสีที่ถูกตองตามผังเฉดสีตัวอยาง ดัง

แสดงในตารางที่ 1  

จากนั้นจึงทําการปรับระยะหางชองของลาย เพื่อใหผูทอไดเรียนรูการปรับระยะหางของการทอเพ่ือใหเกิด

ลวดลายที่แตกตางไป โดยมีผลการปฏิบัติการทอ ดังแสดงในตารางท่ี 2 แลวดําเนินการทอไดตามแบบแตการยอมสี

ยังไมไดเฉดสีที่ถูกตองตามผังเฉดสีตัวอยางในเฉดสีน้ําตาลแดง  

จากนั้นทําการปรับคูเฉดสีของการทอ เพื่อใหผูยอมไดฝกปฏิบัติการยอมสีใหตรงกับเฉดสีที่ออกแบบ เพื่อ

ความแมนยําในการพัฒนาการผลิตตอไป และเพื่อใหผูทอไดเรียนรูการเปล่ียนเฉดสีของฝายท่ีใชในการทอเพื่อใหเกิด

ลวดลายที่แตกตางไป โดยมีผลการปฏิบัติการทอ ดังแสดงในตารางท่ี 3 พบวาผูทอสามารถพัฒนาการอานลวดลาย

และการยอมใหไดเฉดสีที่ถูกตองตามแบบไดถูกตองขึ้น เนื่องจากมีความชํานาญในการอานแบบมากขึ้นตามลําดับ

และไดทําการยอมใหไดเฉดสีที่ตรงกับเฉดสีตัวอยางกอนแลวจึงทําการทอ 

 จากนั้นจึงทดลองใหทอลวดลายตามจินตนาการของผูทอ โดยมีผลการปฏิบัติ ดังแสดงในรูปที่ 4 แลวใหผู

ทอทําการยอมและทอซํ้าอีก 2 คร้ัง พบวาผูทอสามารถผลิตผาที่มีเฉดสีและรูปแบบการทอที่เหมือนเดิมไดดังนั้น ถามี

การส่ังทําผาลวดลายและสีเดิมซ้ําอีกผูทอก็จะสามารถทอเพิ่มในปริมาณท่ีมากขึ้นได 

4. พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑผายอมสีธรรมชาติจากผาที่ทอในโครงการ นํามาทําการตัดเย็บเปนกระเปา

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาทอยอมสีธรรมชาติได พบวาการคํานวณตนทุนการยอมและทอผา การตัดเย็บและคา

วัสดุประกอบ รวมประมาณ 250 บาทตอใบ (คิดจากการผลิตกระเปาตนแบบจํานวน 30 ใบ ในป พ.ศ. 2551)  
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ตารางที่ 1 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบ  
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

3  
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

 

ตารางที่ 2 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบที่มีการปรับระยะหางชองของลาย 
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 

3  
 
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 

 
 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดไมตรงเฉดสี 
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ตารางที่ 3 การทอผายอมสีธรรมชาติตามลายที่ออกแบบที่มีการปรับคูเฉดสีของการทอ  
การทอ
แบบที่ 

ลายที่ออกแบบ ผลการปฏิบัติ การวิเคราะห 

1  
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

2  
 
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

3  
 
 
 

 ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

4  
 
 

 
 

ทอไดตามลาย 

ยอมไดตรงเฉดสี 

 

รูปที่ 4 ตัวอยางผาฝายทอยอมสีธรรมชาติที่มีการออกแบบตามจินตนาการของผูทอเอง ภายหลังจากที่ไดรับการ

พัฒนากระบวนการออกแบบจากการเขารวมโครงการ 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
การยอมดายฝายดวยสีธรรมชาติชนิดตางๆดวยวิธีการยอมดวยน้ํารอน จากการสกัดสีธรรมชาติจากพืช โดย

มีการกรองเศษพืชออกจากน้ํายอมเพื่อปองกันไมใหยอมดาง ทําการมัดยอมดายพุง และทําการมัดยอมดายยืนใหเปน

ลวดลายตางๆ ตากใหแหงในที่รม แลวทําการทอผาดวยมือโดยก่ี 2 ตะกอ ณ กลุมทอผาบานหนองอาบชาง 

ขอจํากัดในงานวิจยั 
 งานวิจัยนี้ไมไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคเน่ืองจากชิ้นงานสรางสรรคที่ผลิตขึ้นมาน้ัน

ไมไดทําขายในเชิงการคา เนื่องจากจัดสงใหกับศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคกรมหาชน) เปนช้ินงาน

ตัวอยางผลิตภัณฑจากโครงการ แตในป พ.ศ. 2553 ไดมีการติดตามผลการใชสีธรรมชาติในการยอมผาฝายทอมือ

ของกลุมทอผาบานหนองอาบชาง พบวายังมีการดําเนินการอยูอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
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เคลือบผลึกกับการออกแบบผลิตภณัฑเครื่องเคลือบดินเผา 
Crystalline Glaze in the Design of Ceramic Products 
 

ศุภกา ปาลเปรม1
 และ นิติ ยงวณิชย2  

Supphaka Palprame1 and Niti Yongvanich2 

 

บทคัดยอ 
 การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาในคร้ังนี้ไดนําเคลือบผลึกจากผลการวิจัยทางวิศวกรรมวัสดุ มา

ใชในการออกแบบและสรางสรรคเปนผลิตภัณฑประเภทของประดับตกแตง และของใชขนาดเล็ก สําหรับที่พักอาศัยที่

มีพื้นที่จํากัด เชน อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม ผลิตภัณฑที่ออกแบบ ไดแก โคมไฟ แจกัน ชุดกาแฟ ถาดผลไม และ

ภาชนะมีฝาปด เปนตน  ออกแบบโดยใชรูปทรงเรขาคณิต ที่มีความเรียบงาย มีการจํากัดบริเวณใหแกเคลือบผลึก 

เพื่อปองกันการเสียหายของช้ินงาน และใชเนื้อดินพอรสเลน (Porcelain) ที่ใหสีขาวหลังการเผาเพ่ือชวยขับสีของ

เคลือบผลึกใหสดใสมากขึ้น และขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธีการหลอน้ําดิน (Slip casting) เผาท่ีระดับอุณหภูมิ 1,250 องศา

เซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชัน (Oxidation) 

คําสําคัญ :  เคลือบผลึก วิศวกรรมวัสดุ ผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา (Ceramics) สําหรับประดับตกแตง 
 

Abstract 
Preliminary research results of crystalline glaze from Materials Engineering’s point of view have 

been employed for the creative design of ceramic products. Due to living space constraint, especially in 

modern condominium, these products were designed to be small in size. Examples of the products 

include lamps, vases, coffee set, fruit trays and vessels with lids. The design has been based on simple 

geometry and determined region for crystal formation. Such design would help reduce damages of the 

products through confinement of the glaze during firing. Porcelain clay mixture was selected for these 

products as its post-firing white color would enhance the color contrast of crystalline glaze. The products 

were formed by slip-casting technique and fired at 1250 °C in oxidation atmosphere. 

Keywords :  Crystalline Glaze, Materials Engineering, Ceramic Product for Decoration 
  

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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แนวความคิด 
การออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา ผูออกแบบใหความสําคัญกับเคลือบผลึกเปนอันดับแรก และ

นํามาผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตที่มีความเรียบงาย เพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่ออกแบบเขาไดกับการตกแตงที่อยู

อาศัยในปจจุบัน เชน อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งมีพื้นที่จํากัด ดังนั้นผลิตภัณฑสําหรับประดับตกแตง และของ

ใช ที่ออกแบบจึงมีขนาดเล็ก ประกอบกับเคลือบผลึก เปนเคลือบที่มีการไหลตัวของเคลือบมาก การออกแบบจึงใช

เคลือบผลึกรวมกับเคลือบชนิดอื่นที่มีการไหลตัวของเคลือบนอย เพื่อแกปญหาการเสียหายของช้ินงานจากการไหล

ตัวของเคลือบ และเนนใหเคลือบผลึกมีความโดดเดน ผูออกแบบ เลือกใชเนื้อดินพอรสเลน เนื่องจากสามารถทน

ความรอนไดในอุณหภูมิสูง และภายหลังการเผาเน้ือดินจะมีสีขาว สามารถชวยขับสีของเคลือบผลึกใหมีสีสันสดใส

ย่ิงขึ้น 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
เคลือบผลึกเปนเคลือบที่มีลักษณะพิเศษ เกิดจากการตกผลึกของสารบางตัวที่แยกออกมาใหเห็นได และมี

ลักษณะเปนดอกดวง มีทั้งขนาดใหญ และขนาดเล็ก ปรากฏอยูในผิวเคลือบ หรือบนผิวเคลือบ ซึ่งมีหลากหลาย

รูปแบบ การตกผลึกของเคลือบเกิดขึ้นไดเม่ือทําใหเคลือบเย็นตัวลงในสภาวะท่ีควบคุมเปนพิเศษ และปจจัยตางๆท่ี

เอื้อใหเกิดการตกผลึกที่สวยงาม เคลือบผลึกจึงมีความงามที่แปลก แตกตางจากเคลือบชนิดอื่น การนําเคลือบผลึกที่

ไดจากการวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุมาตอยอดและออกแบบเปนผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาจึงเปนส่ิงที่นาสนใจ 

และเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา ประเภทของประดับตกแตงและของใชขนาด

เล็ก ไดแก โคมไฟ แจกัน ชุดกาแฟ ถาดผลไม และภาชนะมีฝาปด เปนตน เพื่อเปนตัวอยางของแนวทางการบูรณาการ

ศาสตรดานวิศวกรรมวัสดุ และศิลปะการออกแบบรวมกัน ใหสามารถนําผลการวิจัยเคลือบผลึกมาออกแบบผลิต 

ภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีสามารถผลิตไดในเชิงอุตสาหกรรม และเปนแนวทางใหอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

เคลือบดินเผา สามารถนําผลการวิจัยดานวิศวกรรมวัสดุ ไปตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มในเชิงธุรกิจ เพื่อสรางโอกาส และ

ทางเลือกใหมใหแกผูประกอบการและผูบริโภค 

 
วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

1. เพื่อนําเคลือบผลึกที่ไดจากการวิจัยวิศวกรรมวัสดุมาตอยอดใชในงานออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบ

ดินเผา ประเภทของประดับตกแตง และของใชขนาดเล็ก ไดแก โคมไฟ แจกัน ชุดกาแฟ ถาดผลไม และ 

ภาชนะมีฝาปด เปนตน 

2. เพื่อศึกษา ทดลองผลิตผลิตภัณฑที่ออกแบบ และศึกษาวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหาใน

การผลิตผลิตภัณฑที่ใชเคลือบผลึกเปนหลัก 

3. เพื่อเผยแพรผลงานการออกแบบสูสาธารณชน รวมถึงการนําเสนอกระบวนการทางความคิดในการ

ออกแบบ ในรูปแบบตางๆ 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน  
 
ขั้นตอนที่ 1: การทบทวนวรรณกรรม 

ขอมูลของเคลือบผลึกมักจะอยูเปนสวนยอยๆมีความยาวไมก่ีหนาในหนังสือที่เก่ียวกับเคลือบ อีกทั้ง

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร (Journal) ระดับนานาชาติก็มีอยูนอยมาก จากการคนหาในฐานขอมูล Science 
Direct และ Springer พบเพียงไมก่ีบทความที่เก่ียวกับเคลือบผลึก แตผูวิจัยก็ไดประยุกตใชตัวแปรตางๆ ที่ไดรับการ

รายงานสําหรับเคลือบชนิดทั่วไป รวมถึงทฤษฎีการเกิดและโตของนิวเคลียส (Nucleation and Growth) ของทาง

วิศวกรรมวัสดุ 
  
ขั้นตอนที่ 2: การศึกษาเชิงการทดลองอยางเปนระบบ 
 3.1 ผลของเวลาและอุณหภูมิในการเกิดผลึก 

 สูตรเคลือบผลึกไดถูกเลือกจากระบบ Na2O-SiO2-Al2O3-CaO-ZnO ซึ่งมีจํานวนองคประกอบนอย และเพื่อ

ไมใหเกิดความซับซอนในการวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาอุณหภูมิการเผาแชในชวง 800–1200°C เปนเวลา 0–16  ชม. 

โดยความสามารถในการเกิดผลึกขึ้นอยูกับทั้งสองตัวแปรนี้ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี Nucleation and growth ที่ใชกัน

ในศาสตรดานวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งผลึกมีแนวโนมเกิดขึ้นในชวงอุณหภูมิ 1000–1100 °C เทานั้น (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 : การเกิดดอกผลึกบนเคลือบใสระบบ ระบบ Na2O-SiO2-Al2O3-CaO-ZnO โดยมีเวลาการเผาแชคงที่ที่ 8 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิตางกัน 

(แนวต้ัง) คือ 1000, 1100 และ 1200 °C (จากซายไปขวา) และมีการเปล่ียนแปลงสัดสวนปริมาณสารชวยหลอม (เพิ่มข้ึนจากแถวบนลงลาง) 
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  3.2 ผลของปริมาณสัดสวน Feldspar ตอการเกิดผลึก 

 ผูวิจัยไดศึกษาเบ้ืองตนผลของปริมาณของสารชวยหลอม (Flux) ตอความสามารถในการเกิดผลึก 

แนวโนมการเกิดผลึกลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณสารชวยหลอม (รูปที่ 1) 
  3.3 การพิสูจนเอกลักษณเชิงวัสดุศาสตรของเคลือบผลึก 

 ผลึกที่เกิดขึ้นไดถูกตรวจสอบตามระดับ Length scale โดยเร่ิมจากระดับมหภาค (Macroscopic) 

ดังแสดงในรูปที่ 2 ผลึกที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนดอกวงกลมสีขาว (สูตรเคลือบไมใสสารใหสี) แตเม่ือขยายภาพโดยใช

กลองจุลทรรศนเชิงแสงธรรมดา พบวาผลึกที่เห็นนั้นมีโครงสรางเปนรัศมีพุงออกจากจุดศูนยกลางคลายดอกหาง

นกยูง และเม่ือตรวจสอบลึกลงไปในระดับจุลภาค (Microscopic) โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(Scanning electron microscope) ที่มีกําลังขยายสูง (รูปที่ 3) พบวาแทจริงแลวผลึกที่เห็นขนาดใหญนั้นประกอบไป

ดวยผลึกรูปแทงยาวจัดเรียงกันเปนวงกลม โดยมีปลายดานหนึ่งอยูท่ีจุดศูนยกลางของดอกผลึก เทคนิค Energy 

dispersive spectroscopy (EDS) ยืนยันวาผลึกรูปแทงเหลานี้มีสวนผสมของธาตุ Zn และ Si เปนหลัก ซึ่งสอดคลอง

กับเฟสวิลเลมไมต (Willemmite, Zn2SiO4) ที่ตรวจสอบจากเทคนิค X-ray diffraction (XRD) 

 ผูวิจัยไดทดลองนําทฤษฎีการโตของเกรน (Grain growth) ที่ใชกันทั่วไปมาประยุกตใชกับการโต

ของ “ดอกผลึก” ที่แสดงในรูปที่ 2 และพบวามีความสอดคลองกับสมการ Avrami ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งเปนที่นา

แปลกใจวา สมการนี้มักใชกับเกรนของวัสดุประเภทโลหะหรือเซรามิคที่ประกอบไปดวยหน่ึงผลึกเทานั้น แตในกรณี

ของดอกผลึกในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวยผลึกที่เปนแทงหลายผลึกมารวมกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2:  ดอกผลึกที่เกิดข้ึนบนเคลือบใสระบบ ระบบ Na2O-SiO2-Al2O3-CaO-ZnO โดยใชกลองถายรูปธรรมดา ขนาดรูป กวาง x ยาว =    

             2.5 x 2.5 ซม. (ซาย) และกลองจุลทรรศนเชิงแสง (Optical microscope)            

             จุลทรรศนเชิงแสงธรรมดา สําหรับดอกผลึกที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 มม. (ขวา) 
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ขั้นตอนที่ 3: การประยุกตสูตรเคลือบกับการออกแบบและสรางสรรคผลงาน   

1. ศึกษาวิเคราะห สมบัติทางกายภาพของเคลือบผลึก ปญหาการเคลือบและการเผาเคลือบผลึก รูปแบบ

ของผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาเดิมที่เคลือบดวยเคลือบผลึกเพื่อเปนสวนสําคัญในการกําหนด

รูปแบบของผลิตภัณฑ 

2. ศึกษาวิเคราะหรูปแบบของผลิตภัณฑประเภทของประดับตกแตงและของใชขนาดเล็ก กับความนิยมใน

การใชประดับตกแตง 

3. กําหนดแนวทางในการออกแบบใหสอดคลองกับความนิยมในการใชผลิตภัณฑสําหรับประดับตกแตง 

ที่พักอาศัยในปจจุบัน 

รูปที่ 3:  ภาพภายในดอกผลึกที่เกิดข้ึนบนเคลือบใสระบบ ระบบ Na2O-SiO2-Al2O3-CaO-ZnO โดยใชกลอง 

             จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope) ที่มีกําลังขยายสูง ขนาดรูปตามแนวนอนคือ 4000    
          μm (ซาย) 80 μm (กลาง) และ 4000 μm (ขวา) 

รูปที่ 4:  ความสัมพันธเชิงเสนระหวางขนาดเกรนและเวลา (log scale) จากสมการ Avrami โดยช้ินงานถูกเผาแชที่ 

              อุณหภูมิ 900, 1000 และ 1100 °C เปนเวลา 0 – 16 ช่ัวโมง 
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4. ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และคัดเลือกแบบเพื่อนํามาทดลองผลิตจํานวน 5 รูปแบบ ไดแก โคมไฟ 

แจกัน ชุดกาแฟ ถาดผลไม และ ภาชนะมีฝาปด 

5. วิเคราะหรูปแบบของผลิตภัณฑที่ออกแบบ เพื่อศึกษาและแกปญหาในการผลิต และเขียนแบบขนาด

เทาจริงและ ขนาดขยายเพื่อขึ้นตนแบบ และทําแบบพิมพ 

6. ขึ้นตนแบบ และทําแบบพิมพ 

7. ขึ้นรูปชิ้นงาน ตกแตงชิ้นงาน เผาดิบ (Biscuit Firing) เคลือบ และเผาเคลือบ 

8. ประกอบและติดต้ังผลงาน 
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
 การออกแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาในคร้ังนี้ ใชเนื้อดินพอรสเลน และขึ้นรูปดวย

วิธีการหลอน้ําดิน และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส และเผาแช (Soaking) ที่ระดับอุณหภูมิ 1,100 

องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง บรรยากาศออกซิเดชัน ดานการออกแบบและทดลองผลิต ผูวิจัยไดใชวัตถุดิบและ

อุปกรณที่ใชกันตามปกติในการปฏิบัติงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ขึ้นรูปและเผาช้ินงานตัวอยางผลิตภัณฑที่ภาควิชา

เคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป สําหรับการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร ผูวิจัยใชหองปฏิบัติการของภาควิชา

วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตระหนักในความสําคัญและใหงบประมาณสนับสนุน

ในการทําตนแบบผลิตภัณฑของการบูรณาการศาสตรทางดานวิศวกรรมวัสดุ และศาสตรทางดานศิลปะการออกแบบ 

ผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผาในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนท่ีมีสวนรวมในการวิจัยคร้ังนี้ 
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เทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสําหรับเสื้อผาและผลิตภัณฑเพื่อสรางความอบอุน  
Innovative technology and design for garments and products for warmth  

บุศรินทร เฆษะปะบุตร1 มาณพ ปานะโปย1 และ น้ําฝน ไลสัตรูไกล2 

Bussarin Ksapabutr1, Manop Panapoy1 and Namfon Laistrooglai2 

บทคัดยอ 

 ปจจุบันเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมมีบทบาทสําคัญตอมนุษยมากข้ึน นอกจากเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนอยาง

หนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยแลว ประการสําคัญในการเลือกสวมใสเส้ือผาคือ การสนองความพึงพอใจ และ

จุดมุงหมายในดานอื่น ๆ สําหรับภูมิอากาศที่หนาวเย็น เส้ือผาและเคร่ืองนุงหมจึงทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความ

รอนจากรางกาย การสวมใสเส้ือผาหนา ๆ หรือจํานวนมากชั้นจึงจําเปนเพื่อทําใหรางกายอบอุนในสภาวะที่อุณหภูมิ

ส่ิงแวดลอมตํ่ากวาอุณหภูมิของรางกายมาก ๆ แตจะทําใหผูสวมใสรูสึกไมสบายตัวและไมคลองตัว ดังนั้น แนวคิด

สําหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบสําหรับเส้ือผาและผลิตภัณฑเพื่อสรางความอบอุนในงานวิจัยนี้ทําโดย

การพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได โดยอุปกรณใหความรอนน้ีประกอบดวยแผนให

ความรอนที่ผลิตจากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนที่ถูกเตรียมโดยเทคนิคการปนดวยไฟฟา และแบตเตอร่ี

ที่มีน้ําหนักเบา  มีขนาดกะทัดรัด ทําใหสามารถนํามาออกแบบ ติดต้ังและใชงานรวมกับเส้ือผา เคร่ืองนุงหม และ

ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดอยางคลองตัว จึงเปนการเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่สามารถใหความ

รอน หรือสรางความอบอุนไดแบบประหยัดพลังงาน   

คําสําคัญ :  แผนใหความรอน  ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน  อุปกรณใหความรอน  การออกแบบเส้ือผา   

                   เส้ือผารองเทา 

Abstract 

 Nowadays, clothing and apparel, which are one of our basic human needs, play a more 

important role in human life. Significant points in choosing clothing to wear are, moreover, a response to 

contentment and other goals. In cold climates, the major function of clothing and apparel is to prevent 

heat loss from our body. Wearing thick or multiple layers of clothing is required to keep our body warm in 

a much colder surrounding temperature than our body temperature, resulting in wearer’s uncomfortable 

and inflexible feelings. Conceptual idea for innovative technology and design for garments and products 

for warmth in this research is to develop portable and removable heater. The developed heater consists 

of heating pad made from electrospun nonwoven fabric of carbon nanofibers and lightweight and 

compact battery. The resulting portable heater can therefore be designed, installed and sewn flexibly into 
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clothing, wearing apparel and other products to create value-added and variety of new products that can 

provide heat or warmth using low energy.  

Keywords:  Heating pad, Nonwoven fabric of carbon nanofibers, Heater, Garment design, Clothing and  

                  shoe.  

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ผลิตภัณฑใหความอบอุน 

              เส้ือผาและรองเทา 

แนวความคิด 

 ปจจุบันความตองการส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของโลกยังคงสูงอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในตลาดเอเชีย สหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีภูมิอากาศอบอุนช้ืนแถบละติจูดกลาง และภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป โดยภูมิอากาศ

อบอุนช้ืนแถบละติจูดกลางจะมีอากาศชื้นตลอดท้ังปมีอุณหภูมิในฤดูหนาวเฉล่ียระหวาง -3 ถึง 18 องศาเซลเซียส 

ไดแก ทวีปยุโรป อเมริกา และจีน สวนภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป พบวาอากาศหนาวเย็นถึง 9 เดือน โดยมีอุณหภูมิ

เฉล่ียตํ่าสุดตํ่ากวา -3 องศาเซลเซียส ไดแก ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ในแถบความกดอากาศตํ่าก่ึงขั้วโลก 

เปนตน [1] ประกอบกับในปจจุบันการเกิดสภาวะโลกรอนทําใหมีสภาพอากาศท่ีรุนแรงขึ้น มีอากาศหนาวเย็นจัดปก

คลุมนานขึ้น ในสภาวะดังกลาวนี้ ทําใหตองสวมใสเส้ือผา และเคร่ืองนุงหมหนา ๆ และมีจํานวนมากช้ัน เพื่อทําให

รางกายอบอุน แตไมมีความคลองตัวในการใชชีวิตประจําวัน ดังนั้นเพื่อลดความหนาหรือจํานวนช้ันของเส้ือผาและ

เคร่ืองนุงหมที่ตองสวมใส แตยังคงสามารถใหความอบอุนแกรางกายได ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใชอุปกรณใหความรอน

แบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกไดเพื่อเพิ่มความคลองตัวและประหยัดพลังงานใหแกผูใชงาน ซึ่งอุปกรณใหความ

รอนแบบพกพานี้นอกจากสามารถใหความอบอุนแกรางกายในชวงสภาพอากาศที่หนาวจัดไดแลว ในกรณีที่ไมอยูใน

สภาพอากาศที่หนาวจัดผูใชสามารถถอดอุปกรณใหความรอนออกจากเส้ือผาหรือเคร่ืองนุงหมที่ไดทําการออกแบบไว

ได ในปจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม มีภาวะการแขงขันสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มมูลคาของส่ิงทอ และ

เคร่ืองนุงหมจึงมีความจําเปนอยางย่ิง  สําหรับอุปกรณใหความรอนที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ

แลวยังเพิ่มโอกาสการแขงขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหมไทยได และยังสามารถนํา

ประยุกตใชในทางการแพทย และวงการกีฬาไดเชนกัน จึงเปนการสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑใหมที่ตองการ

สรางความรอนหรือความอบอุนได 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 โดยท่ัวไปเส้ือผาที่สวมใสมีวัตถุประสงคเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย และความสวยงาม  ในกรณีที่

อุณหภูมิภายนอกมีอุณหภูมิที่ตํ่ากวารางกาย เส้ือผาจะทําหนาที่ปองกันการสูญเสียความรอนจากรางกายออกไปสู

ส่ิงแวดลอม หรือปองกันการสูญเสียอุณหภูมิในรางกายนั่นเอง ย่ิงส่ิงแวดลอมภายนอกมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิของ 

รางกายมากขึ้นเทาไหร ก็ย่ิงจําเปนตองสวมใสเส้ือผาหนา ๆ หรือมีจํานวนมากชั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นวาควร

นําเส้ือผาและเคร่ืองนุงหมที่สวมใสมาพัฒนาโดยติดต้ังแหลงใหความรอน นอกจากจะทําใหรางกายเกิดความอบอุน

แลว ยังสามารถลดปริมาณ และความหนาของเส้ือผาลงได ทําใหงายและสะดวกสบายตอการสวมใส มากขึ้น  โดย
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อุณหภูมิที่ทําใหมนุษยรูสึกสบายมีคาประมาณ 32± 1 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป แหลงกําเนิดความรอนสวนใหญทํา

มาจากวัสดุโลหะ ทําใหแผนใหความรอนนี้แข็งและไมสามารถบิดงอได ดังนั้นเม่ือนํามาตัดเย็บรวมกับเส้ือผา

เคร่ืองนุงหมจึงทําไดลําบาก ปจจุบันแมจะมีการเตรียมโลหะใหอยูในรูปแบบของเสนใยได แตตองใชพลังงานสูงใน

กระบวนการผลิตและเสนโลหะท่ีไดมีขนาดใหญ ทําใหมีราคาคอนขางแพง สวนวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาทํา

เปนแหลงใหความรอน ไดแก แกรไฟต (Graphite) ซึ่งเปนอัญรูปหนึ่งของธาตุคารบอน การเตรียมแกรไฟตโดยท่ัวไป

สามารถเตรียมไดจากวัตถุดิบหลายประเภท เชน ถานหิน เซลลูโลส และพอลิเมอร เปนตน 

 โดยทั่วไปแกรไฟตมีสมบัติเปราะ ไมสามารถบิดและพับงอได แตการเตรียมเสนใยดวยเทคนิคการปนดวย

ไฟฟา ทําใหเสนใยเกิดการซอนทับกันและสานกันไปมา [2-5] จึงไดแกรไฟตในรูปแบบของผืนผาแบบไมทอ 

(Nonwoven) ที่สามารถบิดและพับงอได โครงการวิจัยนี้นอกจากจะทําการเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโน

คารบอนใหไดแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึงสมบัติเชิงกล และสมบัติการใหความรอนอีกดวย สําหรับสมบัติเชิงกลของ

ผืนผาแบบไมทอของเสนใยคารบอนจะตองมีสมบัติไมเปราะ สามารถบิดงอได และสามาถนําไปตัดเย็บไดโดยงาย 

นอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐเปนแหลงใหความรอนเม่ือปอนแรงดันไฟฟา หรือมีกระแสไฟฟาไหลผานผืนผาแบบไม

ทอของเสนใยนาโนคารบอนไดอีกดวย สําหรับแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่ไหลผานนี้จะตองไมเปนอันตรายตอ

ผูใชขณะสัมผัสกับผืนผาเสนใยคารบอนนาโนน้ี โดยกระแสไฟฟาจะตองอยูในระดับตํ่า แตตองมีกระแสไฟฟาเพียง

พอที่จะทําใหเกิดความรอนเพิ่มขึ้นได แผนใหความรอนจะสามารถใหความรอนไดจําเปนตองอาศัยแหลงพลังงาน

ไฟฟา และเม่ือนําแผนความรอน และแหลงพลังงานไฟฟามาประกอบเปนอุปกรณใหความรอนจะตองสามารถพกพา

ได มีขนาดกะทัดรัด มีน้ําหนักเบา และงายตอการประกอบหรือตัดเย็บเขากับเส้ือผา หรือเคร่ืองนุงหม นอกจากนี้ผืน

ผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนจะตองมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟาไปเปนพลังงานความ

รอนไดดีเนื่องจากตองการประหยัดพลังงานไฟฟาที่เกิดจากแหลงพลังงานไฟฟาแบบพกพา [6] เพื่อใหอุปกรณให

ความรอนสามารถใชงานไดนานนั่นเอง 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
 1. เปนการปฏิบัติการเตรียมและพัฒนาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาที่ประหยัดพลังงานเพื่อนํามาสู

นวัตกรรมสําหรับเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑสําหรับใหความรอนหรือความอบอุน และการ

นําไปใชงานรวมกับงานออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาเพื่อทําเปนชิ้นงาน ตัวอยางประเภทเส้ือผา รองเทา  

 2. เพื่อศึกษาการสรางแพรทเทรินของเคร่ืองแตงกายเพื่อใชงานรวมกับผืนผาคารบอน 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
  สวนที่ 1 
 ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรลดังแสดงในรูปที่ 1(ก) สามารถเตรียมไดโดยเทคนิค

การปนดวยไฟฟา (Electrospinning) จากนั้นนําผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรลมาผาน

กระบวนการการทําใหเสถียรโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative stabilization) และการทําคารบอไนเซช่ัน 

(Carbonization) [7] ทําใหไดผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนดังแสดงในรูปที่ 1(ข)  
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(ก)      (ข) 

รูปที่ 1 (ก) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนพอลิอะคริโลไนไตรล และ (ข) ผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน 

 

 นําผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอนท่ีไดมาขึ้นรูปประกอบเขากับวงจรควบคุมการทํางานของ

แบตเตอร่ี [6] ติดต้ังอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน LED บอกสถานะการทํางานของแผนใหความรอน สวิตชควบคุมการ

จายไฟใหแผนใหความรอน พรอมดวยแบตเตอร่ี จะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได ดัง

แสดงในรูปที่ 2 และเม่ือทําการวัดความรอน พบวาอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีไดพัฒนาขึ้นนี้ สามารถใหความ

รอนเพิ่มขึ้นประมาณ 20 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับอุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) โดยใชกระแสไฟฟาเพียง 0.3 

แอมแปร ถาใชแบตเตอร่ีขนาด 1000 mAh จะสามารถใชงานแบบตอเนื่องไดนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง  

 

 
 

รูปที่ 2 อุปกรณใหความรอนแบบพกพกที่สามารถถอดเขาออกได เตรียมจากแผนใหความรอน ชุดอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และแบตเตอร่ี 
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สวนที่ 2 
การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดในงานออกแบบ

เส้ือผา เคร่ืองนุงหม และผลิตภัณฑที่ใหความอบอุน และสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน  
กระบวนการสรางสรรคผลงานเร่ิมจากศึกษาการใชงานของแผนคารบอนไฟเบอรกับคุณสมบัติที่เหมาะสม

ของผาที่จะใชงานการออกแบบ รูปทรงของเส้ือผาที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานรวมกับแผน
คารบอนไฟเบอร  เม่ือไดรูปทรงของแบบที่ตองการแลว ขั้นตอนตอไปเปนการสรางแพทเทิรนของโครงเส้ือและรองเทา 
โดยคํานึงถึงตําแหนงที่ใหความอบอุนในรางกาย เชน บนหนาอก หรือหลังฝาเทา วิธีการดูแลรักษาทําความสะอาด 
จากน้ัน เปนการออกแบบลวดลายผาเพื่อสรางความเปนเอกลักษณ และเพ่ือใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน          
(คอลเลคชั่น) 

ขั้นตอนการสรางลายผา แรงบันดาลใจในการสรางลายผา ตอยอดมาจากผลงานสรางสรรค เฉพาะตน โดย
จากเดิม ใชเทคนิคส่ือผสมและใชวัสดุเปนผาออรแกนซา (ตามรูปที่ 3) และไดปรับเปล่ียนจากเทคนิค การทับซอนเปน
ชั้นๆ ของผาโปรง บางดวยการเย็บ เปนเทคนิคการพิมพแมพิมพตะแกรงไหม แตยังคงเก็บรักษาความรูสึกที่ตอเนื่อง
จากงานเดิมแสดงพัฒนาการของความคิดสรางสรรคเพื่อสอดคลองกับรูปแบบและการใชงานรวมกับแผนคารบอนไฟ
เบอร    
เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

แบงเปน 2 สวน: 
สวนที่  1 การเตรียมอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกได 
การเตรียมผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนคารบอน จากผืนผาแบบไมทอของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโล

ไนไตรลที่ไดจากเทคนิคการปนดวยไฟฟา ทําการเปล่ียนผืนผาของเสนใยนาโนของพอลิอะคริโลไนไตรลใหเปนผืนผา
ขอเสนใยนาโนคารบอนดวยกระบวนการใหความรอน จากนั้นนํามาประกอบเขากับวงจร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
แบตเตอร่ีจะไดอุปกรณใหความรอนแบบพกพาท่ีสามารถถอดเขาออกไดและประหยัดพลังงาน 

สวนที่  2 การออกแบบเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และรองเทา 
ผา ฝาย ผาใยกัญชา ผาลายสองเปนส่ือหลักในการถายทอดความคิด ทดลองการทํางาน ขึ้นรูปทรงเส้ือผา 

รองเทาในแบบตาง รวมถึงการพิมพแมพิมพตะแกรงไหมบนวัสดุผาชนิดตาง ๆ 
หนงัวัวเพื่อเก็บริมของช้ินงานแสดงโครงของการออกแบบ 
บล็อกสกรีนเทคนิคการถายทอดผลงานการออกแบบซึ่งเหมาะสมกับวัสดุประเภทผาแตใหความรูสึกกับแนว

ทํางานของตนเอง 
สีพิมพผา 
กรรไกร 
จักร 

          
       รูปที่ 3 เทคนิคการสรางผาจากเสนใยออรแกนซา                       รูปที่ 4 การออกแบบลายผา 
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                           รูปที่ 5 การบรรจุอุปกรณใหความรอนแบบพกพาในเส้ือผาและรองเทา 
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รูปที่  6 เส้ือคลุม 

 
 

 
 

 
                                      รูปที ่7 เส้ือคลุมทรงคางคาว 
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Performing Arts: “Nam Sai Jai Ching”   
 

Mutjarin Ittiphong1, Sippavich Kingkaew2, and Saravut Tunneekul3 

  

Abstract   

 “Nam Sai Jai Ching” is a famous novel by V.Vinichaikul. The theme of the novel is about the 

friendship of students in the university outside Bangkok. They have differences of backgrounds, ways of 

thinking and behaviours, however they help each other to get over every difficult times and situations. 

 This novel was written based on stories of the first batch students at Faculty of Arts, Sanamchan 

Palace Campus, Silpakorn University, in 1963. This novel is presented the harmony of humanity.  

 The novel was appeared very famous and popular. It was performed as a television soap opera 

at Channel 7 in 1994, again in 2000 at Channel 3, and a musical theatre in 2010. 

 On the occasion of 45th year anniversary of Faculty of Arts in 2013, a number of graduated 

students have their own stories. Even they have conflicts or problems; they can pass through all those 

situations because of their friendship and still, they continue present the harmony of humanity. 

 The theme of original novel was adapted and created as a contemporary play.  This play is the 

integration of performing arts, music and visual arts. It focuses on the value and harmony of humanity 

which had been happened at Faculty of Arts, Silpakorn University. Moreover, the play is also represented 

the social change as well. 

Keywords:  Contemporary Theatre, Performing Arts, Music, Visual Arts 

 

Genres  
 Contemporary Theatre 

 

Concept 
 “Nam Sai Jai Ching” is the novel based on the harmony of humanity. It was written based on 

stories of the first batch students at Faculty of Arts, Sanamchan Palace Campus, Silpakorn University, in 

1963; 45 years ago. 

 In the Modern Era, when everyone has to survive with the social, whatever happens, it all has 

refection through our lives. Some people succeed, some people fail. But the sincerity/friendship still 

                                                 
1 Lecturer of Drama and Music Department (Drama), Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand. 
2 Lecturer of Drama and Music Department (Music), Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand. 
3 Lecturer of Visual Arts Section, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand. 
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continues happen at Faculty of arts, Silpakorn University. Their friendship, continuously, has been told to 

each others. The original story in the novel is now integrated with music and visual arts to represent the 

story of friendship, which continues over the conditions of life and time. 

 

Background 
 The creature of contemporary theatre “Nam Sai Jai Ching” based on its novel by V.Vinichaikul. 

The novel has been interpreted, and creates to be the contemporary play. This play is the integration of 

contemporary theatre, music and visual arts. Its theme is about friendship, stories and attitude that all 

happened at faculty of Arts, Silpakorn University. This project has been supported by Research and 

Development Institute, Silpakorn Uinversity. 

 

Aims or Purposes 
 1.  To develop a creative project that represents the harmony of humanity.  This creative project 

is the integration of contemporary theatre, music and visual arts. 

 2. To introduce the new vision for the audiences in order to consider the spirits of human, which 

is are separated from ages, status, social duties and genders. 

 3.  To create, and develop the contemporary arts project, especially, performing arts, music and 

visual arts. 

 4.  To strengthen the understanding about contemporary arts. 

 
Process or Methods 
 1.  The story, background and theme of the novel “Nam Sai Jai Ching” by V.Vinichaikul were 

studied and the copyright was discussed.  

 2.  Gathering information, background, and evidences through interview and collecting of 

secondary data from various documents in order to comparatively analyze with recent changes.  

 3.   Analyzing the connection of concepts from the past to present in order to created the 

contemporary theatre. 

 4. Developing the project by integrating contemporary theatre, music and visual arts; 

  4.1  Play  

  The play was influenced by 20 drawings/paintings of Visual Arts. 

  4.2  Designing the performance 

   4.2.1   Plot 

   4.2.2   Character 

   4.2.3   Diction 
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   4.2.4  Thoughts 

   4.2.5   Spectacle 

   4.2.6   Melody 

  4.3  Composing of the music 

  The music was composed by using the song named “Sri Sanamchan” as a theme song.  

The theme song was presented through different instruments as following; 

   4.3.1  “Sri Sanamchan” play by Thai traditional instrument; Thai Three-stringed 

fiddle 

   4.3.2  “Sri Sanamchan” play by Thai traditional instrument; Thai Three-stringed 

fiddle and piano 

   4.3.3  “Sri Sanamchan” play by piano 

  4.4  Designing of setting and auditorium .  

   5.  Rehearsal  

  Because of this production had many actors interested, therefore, all actors in “Nam Sai 

Jai Ching” production were chosen by their own characters and their own dictions. 

  The rehearsal had started since June, 2013, by separated into 2 groups after reading 

through all playwrights;  

  -  Main actors had rehearsal during night times. 

  - Supporting actors had rehearsal during day times. 

  The technical and dress rehearsal was on 20-21 August, 2013. 

   6.  Perform 

  “Nam Sai Jai ching” staged on 22-23 August, 2013., at Songpon Theatre, 

Vachiramonkul Building, Faculty of Arts, Silpakorn University. 

   7.  Conclusion 

  “Nam Sai Jai Ching” is the contemporary theatre which was integrated between 

performing arts, music and visual arts. It focuses on the value and harmony of humanity which had been 

happened at Faculty of Arts, Silpakorn University. Moreover, by integration of performing arts, music and 

visual arts, it brought more strongly massages to the audience with the unique of art. 

 

Techniques and materials 
 Equipments for the presentation as following; 

 1.  Visual/Audio Recorder/Instrument 

 2.  Computer for edition/ audio and compose 

 3.  Projector 
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 4.  V.D.O/CD/DVD Player 

 5.  Audio 
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การพัฒนานํ้าดินสีเพื่อใชในการสรางสรรคผลิตภณัฑ  เครื่องเคลือบดินเผาราชบุร ี
The development of clay slip for creation in Ratchaburi’s pottery  
 

ธาตรี เมืองแกว1  

Thatree Muangkaew1 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคผลงานทางเคร่ืองเคลือบดินเผาน้ันเปนศาสตรและองคความรูที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมหน่ึง 

ที่แสดงถึงเอกลักษณความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ ดวยกระบวนการวิธีของการสรางสรรคที่ 

ถายทอดจากรุนสูรุนเปนส่ิงที่ทรงคุณคาควรสืบทอดและสนับสนุนใหเกิดสรางสรรครวมถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทางศิลปวัฒนธรรมรวมถึงทางดานเศรษฐกิจ เคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี 

ก็เชนกัน ซึ่งก็มีเอกลักษณในเร่ืองของความงามตามธรรมชาติของเนื้อดินพื้นบานราชบุรีที่นํามาปน และการตกแตง ที่

มีลักษณะเดนดวย กรรมวิธีการทาดินน้ําดิน (Engobe) โดยใชเน้ือดินที่ตางชนิด และมีสีตางกันทาและตกแตงลง ไป

บน ภาชนะ หลังจากน้ันจะนําชิ้นงานไปเคลือบแลวเผาดวยอุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส ดังตัวอยาง 

ผลงานท่ีรูจักกันดีในนามโองมังกรราชบุรี  

ลักษณะของสีของเนื้อดินที่นํามาใชในการตกแตงบนงานเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีนั้นมีลักษณะของสีที่มีสี

เดียว กลาวคือใชดินดําเน้ือละเอียดผสมกับดินขาว ผลที่ไดจากการทาน้ําดินชนิดนี้หลังจากการเผาผลงาน คือ ถาไม

เคลือบจะใหสีขาว แตถาเคลือบจะเปนสีเหลืองออน ดังจะเห็นตัวอยางไดจากโองมังกรทั่วไป แตดวยรูปแบบ ของสีโอง

ที่ไมมีความหลากหลายในเร่ืองของสีที่ใชในการตกแตงจึงเกิดเปนสาเหตุใหขาพเจาอยากจะทดลองทําน้ําดินสีเพื่อ

นํามาใชในการสรางสรรคตกแตงลงบนผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี เพ่ือความหลากหลายและเพ่ิมมูลคา ใหกับ

ผลิตภัณฑ ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงเปนการทดลองโดยนําสารออกไซดใหสีผสมเขาไปกับนํ้าดินท่ีใชในการตกแตงบนโอง

มังกร หลังจากที่ไดผลจากการทดลองน้ําดินสีแลว ผูวิจัยจะนําน้ําดินสีนั้นมาวาดเปนลวดลายตางๆ เพ่ือเปน แนวทาง

ใหกับผูประกอบการหรือผูที่สนใจเก่ียวกับงานสรางสรรคทางดานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

คําสําคัญ : 

 - เคร่ืองเคลือบดินเผา : ส่ิงที่มีการสรางรูปทรงขึ้นมาจากดินและหิน โดยผานกรรมวิธีการเผาใหมีความ 

แกรง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในดานความงามหรือประโยชนใชสอยแตกตางกันไป ตามวัตถุประสงคของ 

ผูสรางสรรค 

- โอง  :ชื่อเรียกภาชนะใสน้ําที่มีขนาดใหญ กนสอบเล็กนอย ปากกวาง 

- น้ําดินสี  :ในทางเครื่องเคลือบดินเผาน้ันน้ําดินสี คือ น้ําดินที่มีสีแตกตางกันใชในการตกแตงชิ้นงาน 

- การทานํ้าดินสี  :ในทางเครื่องเคลือบดินเผาน้ันการทาน้ําดินสีเปนกระบวนการหนึ่งในการตกแตงชิ้นงาน 

 

                                                 
1 ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000  ประเทศไทย 

  Department of Ceramics, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 

 Ceramic making is a genre of knowledge which is a cultural heritage that shows uniqueness and 

glory of art and culture in a nation through the process of creativity handed down from one generation to 

another. It is the valuable knowledge worths supporting and developing continually to enhance the 

artistic, cultural and economics change. 

Ratchaburi's pottery is also one of heritable arts handed down from the older generation. Its 

characteristic is the natural beauty of the local clay and the Engobe decoration method which is to apply 

various types of clays and colors on the pottery, after glazing and firing at the temperature of 1,200 

degree Celsius, as known by "Ratchaburi Dragon Water Jar" 

What I would like to create are colors of clay slip for decoration into ceramic art. Ratchaburi's 

ceramic characteristic is there is only one color, which is the mixture of black and white clay. The result of 

applying this mixture after firing is a) without glazing, the clay becomes white; b) with glazing, it becomes 

light yellow color as usually seen in water jars. To avoid the abundance of the jar's pattern, I would like to 

experiment Engobe making for Ratchaburi's ceramic decoration, so as to add diversity and value to the 

products. 

Keywords : 

 - Pottery : 'Pottery is the ceramic material which makes up potterywares, of which major types 

include earthenware, stoneware and porcelain. The place where such wares are made is also called a 

pottery (plural "potteries"). Pottery also refers to the art or craft of a potter or the manufacture of pottery. 

- Jar : A jar is a rigid, approximately cylindrical container with a wide mouth or opening. Jars are 

typically made of glass, ceramic, or plastic. They are used for foods, cosmetics, medications, and 

chemicals that are relatively thick or viscous: pourable liquids are more often packaged in a bottle. They 

are also used for items too large to be removed from a narrow neck bottle. 

- Clay slip : A slip is a suspension in water of clay and/or other materials used in the production 

of ceramic ware Deflocculant , such as sodium. 

- Engobe : An engobe is a material similar to a slip, with somewhat lower clay content, higher 

proportion of flux , and added filler, and in some. 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 

 เคร่ืองเคลือบดินเผา 

แนวความคิด 

เม่ือไดศึกษาและทดลองผสมสารออกไซด (Oxide) ใหสีลงไปในนํ้าดินแลว จะนําผลท่ีไดมาใชในการสราง 

สรรค ผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี ดวยวิธีการทาดินน้ําดินสี (Engobe) โดยแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน 

ของขาพเจาจะถูกแบงออกเปน 3 แนวทางดังนี้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthenware
http://en.wikipedia.org/wiki/Stoneware
http://en.wikipedia.org/wiki/Porcelain
http://en.wikipedia.org/wiki/Bottle
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1. สรางสรรคเปนลวดลายมังกรแบบดั้งเดิมบนภาชนะ โดยมี การใชคูสีที่แตกตางกัน 

2. สรางสรรคเปนลวดลายที่ไดศึกษาและพัฒนาจากลวดลายเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง, ลายเคร่ืองปน ดิน

เผาพ้ืนเมืองแอฟริกัน และลายผาพิมพพื้นเมืองของอินเดีย  

 3. สรางสรรคเปนลวดลายที่ใชหลักการวางองคประกอบศิลปในรูปแบบของการสรางลวดลายโดยการ 

คํานึงถึงความพอดีระหวางของลวดลายท่ีสรางขึ้นดวยนํ้าดินสี และพื้นที่วาง เพื่อตองการแสดงความงามตามธรรม 

ชาติของเนื้อดิน 

ทั้งน้ีเปนการนําเสนอแนวทางการสรางสรรคดวยวิธีการเดียวกันแตมีความหลากหลายดวยรูปแบบการนํา 

เสนอเพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่ทํางานเก่ียวกับเคร่ืองเคลือบดินเผาในจังหวัดราชบุรี และผูสนใจทั่วไป 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

ปญหาที่นํามาสูส่ิงท่ีอยากจะสรางสรรคก็คือลักษณะของสีของเนื้อดินที่นํามาใชในการตกแตงบนงาน 

เคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรีนั้นมีลักษณะของสีที่มีสีเดียว กลาวคือใชดินดําเน้ือละเอียดผสมกับ ดินขาว ผลที่ไดจาก 

การทานํ้าดินชนิดนี้หลังจากการเผาผลงาน คือ ถาไมเคลือบจะใหสีขาว แตถา เคลือบ จะเปนสีเหลืองออน ดังจะ เห็น

ตัวอยางไดจากโองมังกรทั่วไป แตดวยรูปแบบของสีโองที่ไมมีความหลากหลายในเรื่องของสีที่ใชในการตกแตง จึงเกิด

เปนสาเหตุใหขาพเจาอยากจะทดลองทํานํ้าดินสีเพ่ือนํามาใชในการสรางสรรคตกแตงลงบนผลงาน เคร่ืองเคลือบดิน

เผาราชบุรี เพื่อความหลากหลายและเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงเปนการทดลอง โดยนําสาร

ออกไซดใหสีผสมเขาไปกับน้ําดินที่ใชในการตกแตงบนโองมังกร หลังจากที่ไดผลจากการทดลองน้ําดินสี แลว ผูวิจัย

จะนําน้ําดินสีนั้นมาวาดเปนลวดลายตางๆ เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประกอบการหรือผูที่สนใจเก่ียวกับ งานสรางสรรค

ทางดานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
 ตองการใหผูคนทั่วไปไดเห็นคุณคาของภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี ในลักษณะที่มีกระบวนการผลิต 

แบบด้ังเดิมแตมีรูปแบบที่แตกตางไปในดานสุนทรียะการตกแตงที่หลากหลาย ซึ่งขาพเจาสรางสรรคไวเพื่อเปนแนว 

ทางใหผูประกอบการ และผูที่สนใจ ไดนําไปตอยอดเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับงานเครื่องเคลือบดินเผาของไทยตอไป  
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. ทดลองผสมสารออกไซด (Oxide)ใหสีลงไปในน้ําดินแลว  ทดลองทาบนเน้ือดินราชบุรี ดูผลทดลอง 

ปรับปรุงแกไข ใชเวลาการวิจัยทดลอง  

 2. ศึกษาพัฒนาสรางสรรคลวดลายมังกร ลวดลายภาชนะบานเชียง, ลายเคร่ืองปนดินเผา พื้นเมืองแอฟริกัน 

และลายผาพิมพพื้นเมืองของอินเดีย เพื่อที่จะนํามาใชพัฒนาสรางสรรคในการวาด ลวดลายลงบน ภาชนะเครื่อง

เคลือบดินเผาราชบุรี 

 3. วาดลวดลายท่ีทําการศึกษาลงบนภาชนะ  

 4. เผาเคลือบช้ินงาน  

 5. ออกแบบและจัดทําสูจิบัตร  
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 6. เผยแพรผลงานจัดนิทรรศการ  
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิคการทานํ้าดินสี อุปกรณที่ใช แปรง - พูกัน ใชสําหรับทานํ้าดิน, ไมปนสําหรับขูดและตกแตงผิวดิน 
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ขอขอบคุณคณะมัณฑนศิลป ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัยสรางสรรคในครั้งนี้ และขอขอบคุณโรงงานรุงศิลปผลิตภัณฑดินเผา คุณทัศนัย 

ศิลปประเสริฐ ในการเอื้อเฟอสถานท่ีในการทําวิจัย  
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การออกแบบ “ศาลาอเนกประสงคแบบถอดประกอบได” 
Pre-fabricated and Moveable Multi-Purposed Pavilion Design 
 

อภิรดี เกษมศุข1 วีระ อินพันทัง1 และ สุคตยุติ จารุนุช1 

Apiradee Kasemsook1, Vira Inpuntang1 and Sukotyut Charunut1 

 

บทคัดยอ 
ศาลาเปนอาคารอเนกประสงค พบวามีใชอยูทั่วไป ไมวาจะเปนในอาคารสถาปตยกรรมไทยประเพณีหรือ

สถาปตยกรรมไทยพื้นถ่ิน ในปจจุบันพบวาอาคาร ประเภทศาลามักเปนอาคารถาวรมีขนาดใหญ ใชเวลานานในการ

กอสราง ทําใหความเปนอเนกประสงคในการทํากิจกรรมไดอยางหลากหลายหรือกอสรางไดอยางรวดเร็วเลือนหายไป 

ทั้งการกอสรางศาลาเองก็ขาดการพัฒนาตอยอดองคความรูมาจากสถาปตยกรรมไทยเดิม ทําใหความเปนศาลารวม

สมัยขาดการเช่ือมโยงกับศาลาในอดีต  

ศาลาอเนกประสงคแบบถอดประกอบได เปนโครงการวิจัยสรางสรรคที่พัฒนา ขึ้นมาเพื่อที่จะออกแบบ

ศาลารวมสมัยที่มีฐานการพัฒนามาจากองคความรูดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินและถอดประกอบได เพื่อที่จะไดสงเสริม

ใหเกิดการใชงาน ไดหลากหลายและกอสรางไดอยางรวดเร็วสมตามวัตถุประสงคเดิมของศาลา 

กระบวนการศึกษาและออกแบบเร่ิมโดยการศึกษาและคัดเลือกรอยตอไมที่ปรากฏอยูแลวในสถาปตยกรรม

พื้นถ่ิน ในกรณีนี้เลือกกลไมที่มีชื่อวา "เถรอดเพล' มาใช จากนั้นทดลองพัฒนากลไมไมนี้ใหเหมาะสมกับโครงสราง

ศาลา โดยทําการออกแบบและพัฒนาเปนสองขั้นตอน คือ การออกแบบเพื่อทดลองถอดประกอบและขยายโครงสราง

ศาลาเพื่อพัฒนากลไมตอและการออกแบบศาลาหลังจากพัฒนากลไมแลว ผลรับท่ีไดชี้ใหเห็นวากลไมที่พัฒนาขึ้นมี

ศักยภาพสมตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว อยางไรก็ตามศาลาตนแบบนี้ออกแบบโดยใชชวงเสาเพียงหน่ึงชวงจึงไมสามารถ

ทดลองกลไมที่พัฒนาขึ้นมาเปนรอยตอโครงสรางอาคารเพื่อการขยายตัวในอนาคตได จึงนาที่จะมีการดําเนินการ

ศึกษาตอในเร่ืองนี้เพื่อที่จะไดศาลาอเนกประสงคที่ตอประกอบ เคล่ือนที่ และขยายตัวได ที่จะทําใหเกิดความเปน

อเนกประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น 

คําสําคัญ : เถรอดเพล รอยตอไม ศาลาอเนกประสงค สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

Abstract 

 Pavilion is a common building for the traditional or the vernacular Thai architecture. The 

contemporary pavilion tends to be permanent and huge and takes a long time to build. This lessens its 

multi-purposed function potentiality and quick construction adaptation of the pavilion’s heritage in Thai 

architecture. Moreover, the style and construction of the contemporary pavilion in Thailand seems to lack 

the continued development from the historical Thai architecture, which leads to the segregation from the 

societal heritage.  

 

Prefabricated and moveable multi-purposed pavilion is proposed here to try to research, design 

and develop a contemporary pavilion based on the heritage knowledge of vernacular Thai architecture. It 
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aims for the pavilion to retain its multi-purposed functions as well as be able to re-assemble its structure 

as fast as possible, i.e., to regain some of tis purposefulness of the past. 

Starting by researching on the wooden joints from the overall physical vernacular culture, a 

game of wood blocking and the ways in which it had been applied to constructe some structures, for 

example, chairs, children games, funeral stand, etc., was selected as the studied prototype. A new 

variation of the joint was consequently developed with the objectives of the ability for reassemble and the 

movability as the underlining framework. Two versions of the pavilion were designed and developed, 

using the original joint and the developed joint.  

By far, a pre-fabricated and movable pavilion as originally aimed is achieved. However, the 

design has made only for an individual structural bay of the pavilion. Therefore, the developed should be 

further tested for the extension as well as enlargement of the pavilion. Thus the capability to extend or 

enlarge the pavilion for more than a structural bay would be very much useful for the future research. This 

will make the pavilion more useful and serve its multi-purposed function more comprehensively.  

Keywords :  Pavilion, Vernacular Thai Architecture, Construction Joint, Prefabrication 
 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 สถาปตยกรรม 

แนวความคิด 

 พัฒนารูปแบบ ลักษณะและ โครงสรางของศาลารวมสมัยใหถอดประกอบได โดยจากศึกษาองคความรูทาง

สถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับ รอยตอโครงสรางและการตอประกอบ  ทั้งนี้รอยตอโครงสรางที่เลือก 

นํามาศึกษาและพัฒนาคือ รอยตอเคร่ืองกลไมชนิดหนึ่งที่เรียกวา “เถรอดเพล” ซึ่งพัฒนาโดยพระรูปหนึ่งชื่อวา หลวง

ตาโจย วัดไทร นครชัยศรี นครปฐม  

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 ศาลาเปนอาคารอเนกประสงคพบวามีใชอยูทั้งในงานสถาปตยกรรมประเพณี เชน อาคารศาลาราย เรียง

ตามพระอุโบสถหรือวิหาร ในวัดทางพุทธศาสนา งานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เชน ศาลาลูกขุน ที่ใชประชุมชุมชน หรือ 

ศาลาที่ ต้ังอยูตามศาลปูยาซ่ึงถือวาเปนจุดศูนยกลางของชุมชน และงานสถาปตยกรรม รวมสมัย เชน ศาลา

อเนกประสงคทั่วไป  

ในปจจุบันพบวาอาคารประเภทศาลาน้ัน มักเปนอาคารถาวร มีการกอสรางที่มี ระบบซับซอนหรือมี

โครงสรางขนาดใหญ ทั้งใชเวลานานในการกอสราง ซึ่ง ทําใหความเปนอเนกประสงคที่ใชทํากิจกรรมไดอยาง

หลากหลายหรือการกอสรางไดอยางรวดเร็วเลือนหายไป นอกจากนี้ยังพบวาการกอสรางศาลาเองขาดการเช่ือมตอ

หรือพัฒนาความรูในดานการออกแบบและการกอสรางที่ พัฒนาตอ ยอดมาจากองคความรูของสถาปตยกรรมไทย 

ทั้งประเพณีและพ้ืนถ่ินเดิม เชน การใชขนาดและสัดสวนที่ไมตอบรับกับความตองการใชงาน อันเนื่องมาจากขอจํากัด

ของวัสดุ หรือการใชศาลาในรูปแบบอื่นๆ ไปเลย เชน เต็นทหรือกระโจม เปนตน จึงพบวาโครงสรางและแบบแผนการ
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ออกแบบ และการกอสรางในรายละเอียดของศาลาไทยแตเดิมนั้นแทบไมปรากฏเลย ในการออกแบบและกอสราง

ศาลารวมสมัย โครงการวิจัยสรางสรรคนี้จึงตองการศึกษา ออกแบบ และพัฒนารูปแบบศาลาอเนกประสงคตนแบบ

หนึ่งแบบ ที่มีรากฐานมาจากการออกแบบศาลาไทยแตเดิมทั้งในแงของรูปแบบ สัดสวน และการกอสราง เพื่อใหได

ศาลาเอนกประสงคที่สอดคลองกับความตองการรวมสมัย ทั้งในแงของการใชงาน การกอสรางที่รวดเร็ว และการถอด

ประกอบใหมได ซึ่งจะทําใหเกิดการหมุนเวียนการใชเอื้อใหเกิดการใชซ้ํา เปนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ซึ่ง

เปนเร่ือง ที่สังคมกําลังตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางมากอยูในขณะน้ี 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

- เพื่อศึกษาลักษณะของศาลาไทยท่ีเคยมีมาทั้งในงานสถาปตยกรรมประเพณีและในงานสถาปตยกรรมพื้น

ถ่ิน เพื่อนํามาเปนตนแบบในการออกแบบศาลาอเนกประสงครวมสมัย โดยศึกษาในเร่ืองของขนาดและ

สัดสวนของพื้นที่ และรูปทรงศาลาที่ สัมพันธกับจํานวนผูใชงานและกิจกรรม เปนตน 

- เพื่อศึกษาโครงสรางและรอยตอไมของสถาปตยกรรมไทยที่จะนํามาประยุกตใชในการออกแบบศาลา

อเนกประสงครวมสมัยนี้ ใหคงลักษณะเดน ของโครงสรางและรอยตอไมของสถาปตยกรรมไวได 

- เพื่อศึกษากระบวนการในการถอดและตอประกอบที่พัฒนามาจากโครงสรางและรอยตอของโครงสรางของ

สถาปตยกรรมไทยท่ีนํามาประยุกต ใชกับศาลาอเนกประสงคตนแบบ เพื่อใหศาลาตนแบบนี้สามารถถอด

และตอประกอบใหมไดอยางรวดเร็ว 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษารอยตอไมในอดีต ไมวาจะเปนจากรอยตอไมของการกอสราง อาคารหรือรอยตอไมที่เปนโครงสราง

อื่นๆ ในครั้งนี้เลือกรอยตอไมที่เปน “กลไม” ชื่อ “เถรอดเพล” มาศึกษาเปนตนแบบ เถรอดเพล เปนกลไมที่ประกอบ 

จากไมหนาตัดเทากันประกบคูกันหกช้ิน แตละช้ินมีการบากที่ไมเหมือนกันสักช้ิน นํามาตอประกอบกันใหสนิทไดโดย

ไมเห็นรอยบาก  

“เถรอดเพล” นี้พบวามีการพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีซับซอนที่สุดโดยหลวงตาโจย แหงวัดไทร ตําบลนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบวามีการใชตอประกอบเปน พวงแกวน้ํา เกาอี้ และที่ซับซอนที่สุดคือ “เคร่ืองต้ัง” ซึ่งเปนแทนที่

ใช ต้ังศพ มีสัดสวนประมาณ 2 x 4 x 3 เมตร 

2. พัฒนารอยตอไมของ “เถรอดเพล” ใหเหมาะสมกับการใชรอยตอของ ศาลาอเนกประสงค โดยทดลอง

กําหนดขนาดหนาตัด ความยาวของไม และวิธีการเขาไมใหสอดคลองกับการกอสรางศาลา 

3. พัฒนารูปแบบและสัดสวนของศาลาใหเหมาะสมกับการใชงานทั่วไปกอน เนื่องจากมุงที่จะใหเปนการ

ทดลองสรางงานตนแบบ ในกรณีนี้ใชที่ขนาด ชวงเสาท่ี 2.00 x 2.00 เมตร แลวพัฒนาเปน 2.40 x2.40 เมตร โดยใหมี

สวนย่ืนของพื้นและหลังคาออกไปโดยรอบจากชวงเสาท่ี 0.50 เมตร สําหรับศาลา ตนแบบแรก และ 0.60 เมตร 

สําหรับศาลาท่ีพัฒนาตอ 

4. ทดลองสรางหุนจาํลองศาลาอเนกประสงคที่มาตราสวน 1:5  

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
ไมจริงขนาดตางๆ ตอประกอบกันเปนโครงสรางศาลาที่ร้ือถอดออกได 
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พระอภัยมณ:ี การดัดแปลงดนตรีจากวรรณกรรมไทยสาํหรับคลาริเน็ตและปแน 
Musical Adaptation of the Thai classical Novel for Clarinet and Northern Thai oboe 
 
ยศ วณีสอน1 และ ชองน เดวิด คายยูเอท1 

Yos Vaneesorn1 and Jean-David Caillouët1 

 
บทคัดยอ 

ปแนเปนเคร่ืองดนตรีลานนาในประเภทเคร่ืองเปาล้ินคูทําจากใบตาล  มีความโดดเดนและมักใชประกอบ 

การบรรเลงกับวงดนตรีลานนาประเภทตางๆ ผูสรางงานจึง มีแนวคิดที่จะสรางเสียงปของพระอภัยมณี ตัวเอกของ

วรรณกรรมที่มีชื่อ สุนทรภู กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทรขึ้นใหม โดยนําลีลาและเทคนิคของปแนมาประยุกตใชกับ 

การเลนปคลาริเน็ตซึ่งไดผนวกเขากับเทคนิคประพันธเพลงในรูปแบบดนตรีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Music) ที่ 

มีการแปลงเสียงคลาริเน็ตและการสรางสัญญาณเสียงใหมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการอัดเสียง 

และการขยายเสียง และนําวัตถุดิบเหลานี้มาประพันธเปนบทเพลงใหมขึ้น 

 ผูสรางงานไดประยุกตใชเทคนิคตางๆ ของปแนที่ประกอบไปดวยการเอื้อนเสียง 3-4 เสียง การผันเสียง 

การใชนิ้วคูควง และการคร่ัน ซึ่งนําไปเทียบเคียงกับเทคนิคการเลนคลาริเน็ตตางๆ ตามลําดับ เชน การใชโนตประดับ 

(Grace Note) ในขั้นคูเสียง 3 และ 4 การใช Glissando การใช Timbre Trill และการใช Vibrato ทั้งนี้การ ปรับใช 

เทคนิคตางๆ ผูสรางงานไดขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญดานการเปาปไทย เชน อ.สมนึก แสงอรุณ และ อ.ภานุทัต 

อภิชนาธงเพื่อใหการดัดแปลงดนตรีในชิ้นงานน้ีมีความเหมาะสมและสามารถรักษาอัตลักษณของปแนในเสียงคลาริ 

เน็ตไวใหไดมากที่สุด 

 รูปแบบโครงสรางและการดําเนินดนตรีในงานชิ้นนี้ไดใชเนื้อหา ตอน “พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา” 

ของวรรณกรรมพระอภัยมณีเปนหลัก โดยมีการจัดวางเคร่ืองดนตรีในรูปแบบทั้งอะคูสติก (Acoustic) การเดี่ยวเคร่ือง 

ดนตรี (Solo) และ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส เขาไวดวยกันโดยมีการเลือกใชองคประกอบเหลานี้เพื่อใหเกิด บรรยากาศ 

ประสบการณ และอรรถรสตามเนื้อความของวรรณกรรมดวยจินตนาการของผูสรางงาน 

คําสําคัญ : พระอภัยมณี  การดัดแปลงดนตรี  คลาริเน็ต  ปแน  ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

 
Abstract 

Pi Nae, a Lanna’s musical instrument traditionally from the northern part of Thailand, is 

categorized as a double-reed instrument, which its reed is made of a sugar palm leave. This instrument 

plays a leading role and frequently appears in many types of Lanna music ensembles. The creators aim 

to emulate a new Pi’s sound of Phra Aphai Mani, a main character in “Phra Aphai Mani,” which is a 

famous novel written by Sunthorn Phu, a great Thai novelist from a period of Krung Rattana Kosin. He is 

also known for his remarkable playing techniques for the instrument. A sound of Pi Nae has a magical 

                                          
1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย 

  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan Bangkok 10170, Thailand. 
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characteristic enabling to hypnotize and kill opponents. The creators have collected the neccesary 

information regarding to Pi Nae’s stylistic and characeristic and integrated that into clarinet playing 

techniques in order to use that as an important element in a new music composition. The new piece has 

incorporated compositional techniques of electronic music, which varies and creates a new sound by a 

music software and technology of sound recording and amplifying to create a new music composition. 

  The creators apply several playing techniques of Pi Nae, which can compare to those of clarinet 

including the use of grace notes with third and fourth intervals, glissando, timbre, trills, and vibrato. In 

Thailand, the experts for Pi Nae include Somnuk Saengarun and Panutad Apichanatong who give an 

interview and demonstration in order for the creators to make the interpretation and adaptation of the 

instrument's character and maintain its character within a clarinet to the utmost originality. 

  The structure and musical direction of this new composition mainly based on the content of 

“Phra Aphai Mani and Sri Suwan have a study,” the first episode of the novel. The settings of acoustic 

instruments, solo instrument, and electronic music are combined purposefully to create an atmosphere, 

experience and a flavor of the novel along with the imagination of the creators. 

Keywords :  Phra Aphai Mani, music transcription, clarinet, pi nae, and electronic music 
 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 งานประพันธเพลง 

 

แนวความคิด  
ดวยคุณสมบัติของเสียงปวิเศษของพระอภัยมณีนี้ทําเกิดการต้ังคําถามขึ้นวาเสียงปของพระอภัยมณีนั้น 

สรางสรรคจากปชนิดใด และนาจะมีเสียงเชนไรแทนที่จะเปนปใน ผูสรางงานไดเลือกปแน ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรีลานนา 

และเปนเคร่ืองดนตรีท่ีผูสรางงานคุนเคยเน่ืองจากมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่ จ. เชียงใหม ดังนั้นผูสรางงาน จึงเกิดแนวคิดที่

จะนําเอาความเช่ียวชาญท้ังทางดานการเลนคลาริเน็ต และดนตรีอิเล็กทรอนิกส และประยุกตสําเนียงและเทคนิคการ

เปาปแนมาใชในการประพันธเพลงใหมที่เลาบรรยากาศและนําเสนอจิตนาการของสุนทรภู และเปนงานสรางดนตรีใน

รูปแบบใหมทีมีเอกลักษณของดนตรีพื้นบานสอดแทรกอยูในบริบทที่ทันสมัยและนาสนใจ 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 จากการศึกษาวรรณกรรมตนฉบับเร่ืองพระอภัยมณี (สุนทรภู. (2329-2398). พระอภัยมณี : คํากลอนตน 

ฉบับของสุนทรภู ตนฉบับหอพระสมุดแหงชาติ. กรุงเทพฯ: หอพระสมุดวชิรญาณ.) วรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณีนับ 

เปนผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู กวีแหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งมีความสําคัญตอแนวคิดของคนไทยและเปน 

ผลงานที่มีคุณคาแกวงการวรรณกรรมไทย ในสวนของเนื้อหานั้นมีแสดงใหเห็นถึงจินตนาการที่กวางไกล วิจิตรพิสดาร 

และลํ้าสมัยของทานกวีเอก (ดร.มนตรี อุมะวิชนี. (2529). ทัศนคติของสุนธรภูตอเทคโนโลยีในเร่ืองพระอภัยมณี) ที่ 

สำคัญ พระอภัยมณี ตัวเอกของเร่ืองเปนผูที่สามารถใชวิชาการเปาปที่นอกจากเปาไดไพเราะทําใหเคลิบเคล้ิมตอผูฟง 
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แลวสามารถใชเสียงปที่มีอานุภาพ นอกจากจะใชกลอมเกลาจิตใจคนไดแลวยังสามารถใชเสมือนเปนอาวุธที่มีฤทธิ์ 

ในการทําลายลาง ที่ทําใหนางผีเส้ือสมุทรจบชีวิตลง ดวยคุณสมบัติของเสียงปของพระอภัยมณีนี้ทําเกิดคําถามขึ้นวา  

เสียงปของพระอภัยมณีนั้นสรางสรรคจากปชนิดใด และนาจะมีเสียงเชนไร แทนที่จะเปนปใน ดังปรากฏใหเห็นในรูป 

ปนของพระอภัยมณีที่กําลังนั่งเปาปใน ณ อนุสาวรียสุนทรภู  ประดิษฐานอยูบานกร่ํา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

เสียงนั้นตองมีความพิเศษและมีเอกลักษณที่สามารถดลจิตดลใจตอผูที่ไดฟง สามารถเลาเร่ืองราวสามารถแสดงถึง 

อารมณความรูสึกของตัวละครได การผสมผสานเสียงปไทยเขากับปฝร่ัง โดยใชแนวดนตรีของปแน ปที่เปนเคร่ือง 

ดนตรีของทางภาคเหนือของประเทศ ที่มักทําหนาที่เปนเคร่ืองดนตรีเอกในวงดนตรีพื้นเมืองเหนือและยังเปนสุมเสียง 

ที่ผูวิจัยคุนเคยเน่ืองจากเปนภูมิลําเนาเดิมของผูวิจัยเอง และดวยท่ีปแนเนื่องจากมีสุมเสียงแหลมเปยมไปดวยพลัง 

และท่ีสอดแทรกความออนไหวในหวงอารมณและใชปฝร่ังล้ินเด่ียวหรือ คลาริเนต (Clarinet) ที่มีเสียงท่ีลุมลึกมีความ 

หลากหลายของสีสันของเสียงและมีเทคนิคพิเศษตางๆ ใหเลือกใช เพื่อตอบสนองความพิเศษของเสียงที่ตองการใชใน 

การดัดแปลงดนตรีใหเหมาะสมกับบรรยากาศท่ีตองการพรรณนา พรอมกับการบรรเลงรวมกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

ที่มีการแปลงและการสรางสัญญาณเสียงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการอัดเสียงและการขยายสียง 

ที่จะทําใหเกิดงานสรางสรรคงานดนตรีใหมในโลกที่ทันสมัย ที่ดนตรีแปรสภาพเปนศิลปะท่ีไรพรมแดนและเกิดจาก 

ผสมผสานจากดนตรีไทยลานนาและดนตรีตะวันตกเขาดวยกัน 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษาวรรณกรรมเร่ือง “พระอภัยมณี” เพื่อเปนแนวทางการดัดแปลงเปนงานสรางสรรคทางดนตรี 

2. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปแน ในแงมุมของเคร่ืองดนตรี คุณสมบัติของเสียง ระบบการเทียบเสียง 

แนวทางการปฎิบัติเคร่ืองดนตรี สํานวนการของการบรรเลง และบทเพลงสําคัญที่ประพันธสําหรับปแน 

3.ศึกษาเทคนิคการเลนคลาริเน็ตสมัยใหมที่มีการใชในบทประพันธตางๆและเลือกใชคลาริเนตในระดับ 

เสียงตางเพื่อนํามาประยุกตใชในงานสรางสรรค 

4.ศึกษาเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการประพันธดนตรีอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมกับงาน 

สรางสรรค 

5. ประพันธผลงานดนตรีโดยผสมผสานองคความรูที่ไดจาการศึกษาในแงมุมตางๆและนําออกแสดง ณ หอง 

501 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1.ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.สัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อเก็บขอมูล 

3.ถอดความบทสัมภาษณ 

4.ถอดโนตเพลงจากแถบบันทึกเสียง 

5.วิเคราะหเนื้อความและโนตเพลง 

6.วางโครงสรางเพลงตามเนื้อเร่ือง 

7.บันทึกเสียงเพื่อใชในสวนของดนตรีอิเล็กทรอนิกส 
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8.แตงทํานองสําคัญของตัวละครหลักดังนี้ พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สมเด็จทาวปตุรงค พินทรพราหมณ 

9.แตงเพลงในชวงตางๆ โดยนําวัตถุดิบที่สรางไปพัฒนา 

10.แตงเพลงเสร็จสมบูรณ 

11.ฝกซอมเพื่อปรับปรุงเพลงใหสมบูรณย่ิง 

12.ปรับแกงานและทดลองระบบเสียง 

13.แสดงบทประพันธ 

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
1. ระบบไมโครโฟนสําหรับคลาริเน็ต (Applied Microphone Technology) รุน AMT WS  

2. ไมโครโฟนสําหรับเก็บตัวอยางเสียง Neumann 

2. ระบบบันทึกเสียง 
3. คลาริเน็ตขนาดและคียตางๆ อาทิเชน บีแฟล็ตคลาริเน็ต อีแฟล็ตคลาริเน็ต อัลโตคลาริเนต เบสคลาริเนต  

 4. ซอฟตแวรสําหรับบันทึกโนตเพลงและซอฟแวรสําหรับการบันทึกเสียง 

คําขอบคุณ  
ขอขอบคุณ อ.ภานุทัต อภิชนาธง และ อ.สมนึก แสงอรุณ ที่ใหคําปรึกษา สาธิตการเลนป และใหขอมูลใน

การสัมภาษณเก่ียวกับ ปไทย  
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เอกสารอางอิง  
เปรม สวนสมุทร. (2547). “ผูเสพกับการดัดแปลงเน้ือหาและตัวละครเร ืองพระอภยัมณีในวัฒนธรรมประชานิยม 

           ในช วงป ีพุทธศักราช 2545-2546.” วิทยานิพนธปริญญาการอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย 

           คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

พัทธยา จิตตเมตตา. (2523). “อวัจนสารในวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

มนตรี อุมวิชชนี. (2529). “ทัศนคติของสุนทรภูตอเทคโนโลยีในเร่ืองพระอภัยมณี” เอกสารประกอบการ 

           ประชุมทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร คร้ังที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 27-29 มกราคม. 

อัญชลี ภูผะกา. (2547). “พระอภัยมณี : การผสมผสานระหวางขนบเดิมกับจินตนาการใหม.” ปาริชาต, 17,1  

           (เมษายน - กันยายน): 20-30. 

บูรณพันธ ใจหลา. (2555). แน : พัฒนาการและกระบงนการสราง. เชียงใหม: วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

Druhan, M. A. (2003). A performer's guide to multimedia compositions for clarinet and visuals: A  

           tutorial focusing on works by joel chadabe, merrill ellis, william O. smith, and reynold 

           weidenaar. (Order No. 3135297, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical 

            College). ProQuest Dissertations and Theses, , 136-136 p. Retrieved from  

            http://search.proquest.com/docview/305320111?accountid=9783. (305320111). 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

CA-21 

Money, C. J. (2007). The clarinet as guitar hero: A study of rock music influences in scott McAllister's    

           "X", "X3", and "black dog".(Order No. 3399587, The Florida State University). ProQuest 

           Dissertations and Theses, , 117. Retrieved from  

             http://search.proquest.com/docview/304871683?accountid=9783. (304871683). 

 

 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

CA-22 

มารนุษยวิทยา 
Marathropology 
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บทคัดยอ 
โครงการสรางสรรคผลงานเชิงวิชาการ “มารนุษยวิทยา”  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคศิลปะวาดเสนแนวทาง 

ใหมที่เช่ือมโยงเทคนิควิธีการทางทัศนศิลปเขากับภาพวาดทางวิทยาศาสตร โดยศึกษาเทคนิควิธีการสรางภาพทาง 

วิทยาศาสตรตะวันตกในชวงระหวางศตวรรษที่ 15 – 17 แลวนําผลจากการศึกษาวิเคราะหมาสรางสรรคเปนผลงาน 

ศิลปะ ที่คนควาและทดลองเทคนิคการนําเสนอการวาดเสนบนวัสดุที่ใชในวงการวิทยาศาสตร  

ภาพวาดลายเสนเชิงแนวความคิด (Conceptual Drawing) ทั้งหมด 5 ชิ้น ไดหยิบยืมภาพลักษณภาพวาด 

ทางการแพทยและกายวิภาคของแพทยทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย อองเดรยส เวสาลิอุส (Andreas Vesalius) 

ชารลส เอสเทียนน (Charles Estienne) จูลิโอ เชสารี คาสเซริ (Giulio Cesare Casseri) โกฟารท บิดลู (Govaert 

Bidloo) จวน วาลเวอรเด เดอ อมุสโก (Juan Valverde de Amusco) มาผสมรวมกับจินตนาการของผูวิจัย  ภายใต

แนวความคิดท่ีตองการศึกษาและบันทึกเร่ืองราวตางๆ ของมนุษย ในเนื้อหาวิพากษวิจารณพฤติกรรมเชิงลบ ของ

มนุษยในสังคมปจจุบัน  

การสรางสรรคผลงานเชิงวิชาการคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร รูปภาพ และการสังเกตขอมูลภาคสนาม เพ่ือ

นํามาวิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการพรรณนา และสรางสรรคเปนผลงานศิลปะเชิงวิชาการ พบวา 

1. ภาพวาดลายเสนทั้งหมด 5 ชิ้น ไดใชเทคนิคการวาดเสนโบราณ ดวยเสนลวดเงินและกราไฟทบนกระดาษ 

รวมกับเทคนิควิธีการวาดภาพทางวิทยาศาสตร ไดแก การวาดภาพในรูปแบบถูกตองสมจริง และมีการระบุราย 

ละเอียดของส่ิงที่วาดลงบนภาพวาด  

2. ภาพวาดทางวิทยาศาสตรตะวันตกในชวงระหวางศตวรรษท่ี 15 – 17 มีเทคนิควิธีการสรางภาพท่ีเปน 

ลักษณะเฉพาะ ต้ังแตความถูกตองสมจริงของส่ิงท่ีวาดมีนอย มีลักษณะการบรรยายเชิงสัญลักษณ การจัดวาง 

ทาทางของศพและโครงกระดูกดูราวกับมีชีวิต สัดสวนของศพเปนไปตามแบบอยางอุดมคติ นิยมวาดภาพพื้นหลัง 

เปนทิวทัศนหรือภาพภายในอาคาร คําอธิบายประกอบส่ิงท่ีวาดจัดใหอยูในลักษณะของปายประกาศ วิธีการแรเสน 

เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปน ที่มีทักษะความชํานาญการวาดภาพตามหลักวิชา แตโดยรวมของภาพกลับมี 

ลักษณะการแสดงออกแบบบรรพกาล (Primitive)  

3. นําวัสดุที่ใชในกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประกอบรวมกับภาพวาดลายเสน โดยสอดคลองกับเร่ือง 

ราวภายในภาพและแนวความคิดในการสรางสรรค วัสดุที่นํามาใชนอกจากจะชวยเสริมสรางความนาสนใจใหกับ 

ผลงานแลว ยังทําใหลักษณะการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีสัมพันธกับวิทยาศาสตรมีความชัดเจนในแนวทางมากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ : วาดเสนเชิงแนวความคิด  ศิลปะรวมสมัย  ภาพวาดทางวิทยาศาสตร  ภาพวาดทางการแพทย 

                                                        
1 ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Art Theory , Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
The creative project titled “Marathropology” aims to generate a new style of drawing, in which 

connects practical techniques between two creative fields, visual art and scientific illustration.  The study 

focuses on various drawing techniques and supporting materials that illustrators in western scientific field 

had been used from 15th to 17th centuries. Results from the analysis are adapted to create art pieces for 

the project. 

Creation of five conceptual drawings apply the principle of appropriation (one of the principle 

methods of post modernism). Drawings imitate all together five medical, and anatomical illustrations 

produced by five medical physicians, e.g.: Andreas Vesalius, Charles Estienne, Giulio Cesare Casseri, 

Govaert Bidloo, and Juan Valverde de Amusco. The chosen illustrations are combined with imagination of 

the researcher, trying to study and document human stories. Conceptions of all drawing pieces engage 

with social critic on human negative behaviors. 

This creative project proceeds by gathering documented and pictorial data, also observing from 

anatomical museum.  Data analysis and summary are completed by descriptive document and making 

artworks. The conclusion of the project are fallowing: 

1.  Five conceptual drawings produce by silverpoint and graphite techniques on paper together 

with concepts of scientific illustrations, e.g., drawings in formation of correctness and realistic style, 

specification of details for objects in the artwork. 

2. Technical characters of western scientific illustrations produced from 15th–17th centuries 

consist of: 1) realism is less correctness; 2) the presentation of image is descriptive symbolism; 3) 

composition of corpse and skeleton are lifelike; 4) the proportion of corpses follows the classical style; 5) 

pictorial backgrounds incline to render either outdoor or indoor locations; 6)  textual description for 

picture is arranged in framed format similar to informative board; and 7) although hatching techniques 

show individual artist’s craftmanship, especially in academic style, but overall reveals primitive 

expression. 

3. According to theme and concept, materials or objects used in scientific process are combined 

with drawings. It is not only distinguishing the relationship between art and sceince, but also enhancing 

interestedness for artworks. 

Keywords : Conceptual Drawing, Contemporary Art, Scientific Illustrations, Medical Illustration 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
ภาพวาดลายเสนเชิงแนวความคิด (Conceptual Drawing) 
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แนวความคิด 
ศึกษาและบันทึกเร่ืองราวของมนุษยในเชิงวิพากษวิจารณสังคม โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับพฤติกรรมเชิงลบของ 

มนุษย นําเสนอดวยรูปแบบผลงานศิลปะวาดเสนเชิงแนวความคิด ในแนวทางหยิบยืมภาพลักษณภาพวาดทาง 

วิทยาศาสตรมาปรับใชรวมกับจินตนาการ เพื่อกระตุนใหผูชมตระหนักและประพฤติตนอยูรวมกันในสังคมบน พื้นฐาน

ของคุณงามความดี 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
ผลงานสรางสรรคของขาพเจาเปนภาพวาดลายเสนเชิงแนวความคิด (Conceptual Drawing) เพื่อใชในการ 

วิพากษวิจารณพฤติกรรมมนุษยเชิงลบของคนในสังคม ภายใตแนวทางการหยิบยืมภาพลักษณ (Appropriation)2 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร (Science Illustrations) ตะวันตกประเภทตางๆ ไดแก ภาพทางการแพทย (Medical 

Illustration) พฤกษศาสตร (Botanical Illustration) และสัตวปาชนิดตางๆ (Wildlife Illustration) มาปรับใชรวมกับ

จินตนาการของขาพเจาใหสอดคลองกับเนื้อหาผลงาน 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตรเปนแรงบันดาลใจทางดานรูปแบบการนําเสนอผลงานของขาพเจา เนื่องจาก 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตรต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน มีบทบาทหนาที่ (function) เปนภาพที่ใชในการบันทึกส่ิงที่ปรากฏอยู

จริงตามธรรมชาติ เพ่ือใชในการจัดเก็บตัวอยางทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรตางๆ ตลอดจนมีบทบาทให ความรู

และขอเท็จจริงแกบุคคลทั่วไป 

ไมเพียงเทานี้ ภาพวาดทางวิทยาศาสตรเทคนิคตางๆ เชน วาดเสน สีน้ํา สีหมึก สีชอลก ภาพพิมพ ฯลฯ ลวนใช

ทักษะความชํานาญทางศิลปะและความรูทางวิทยาศาสตร ไมเพียงแตจะทําใหภาพวาดมีความสวยงาม เทาน้ัน       

ผูวาดยังจะตองแสดงความถูกตองสมจริง แตกตางจากการวาดภาพทางทัศนศิลป (Visual Art) ทั่วไป ดวยเหตุนี้  

ขาพเจาจึงนําภาพลักษณของภาพวาดทางวิทยาศาสตรมาใชในการสรางสรรค ผลงานใหเกิดความเสมือน จริงท้ัง

รูปแบบและเนื้อหา ภายใตการนําเสนอในลักษณะเชิงบันทึกและการใหความรูแกผูชมเชนเดียวกัน 

ผลงานภาพวาดลายเสนของขาพเจานี้มุงเนนการนําเสนอความคิดเปนสําคัญ ซึ่งเปนเนื้อหาเก่ียวกับ 

พฤติกรรมเชิงลบของมนุษยที่เราทุกคนตางพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน พฤติกรรมการเห็นแกตัว การขมเหงศัตรู 

การดูหม่ินเหยียดหยาม คดโกง หรือหักหลังผูอื่น เปนตน ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู (learning 

behavior) และมนุษยไดนํามาปรับใชในการดํารงชีวิตเพื่อการอยูรอดของตนเอง โดยมีสติหรือไมมีสติระลึก ชัดเจน 

หรือแอบแฝง ต้ังใจหรือไมไดต้ังใจ 

พฤติกรรมคือการแสดงออกและการแสดงทาทางตางๆ นั้นเกิดจากส่ิงเรา (Stimulus) หรือแรงจูงใจ 

(Motivation) และสามารถเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยทางอิทธิพลของสภาพแวดลอมหรือกลุมคน เชนเดียวกับ มนุษย

เมืองในสังคมปจจุบันที่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตามสภาพแวดลอม ที่มีความแตกตางทางชนช้ัน ฐานะ บทบาท

หนาท่ี และสิทธิทางสังคม ซึ่งบอยคร้ังมนุษยใชพฤติกรรมเชิงลบ เพื่อใหไดมาซ่ึงการดํารงชีวิตอยางปติสุข ตามแรง

ปรารถนาของตน จนหลงลืมคํานึงถึงคุณงามความดีที่มนุษยพึงกระทําตอกัน  

                                                        
2 การหยิบยืมภาพลักษณ หมายถึง แนวทางการสรางสรรคหนึ่งในศิลปะลัทธิหลังสมัยใหม (Postmodernism) หรือรวมสมัย ศิลปนแนวทางนี้นิยมนาํลักษณะของ   

  ผลงานศลิปะที่ปรากฏมากอนหนา มาปรับใชเปนแนวทาง การสรางสรรคของตน เพ่ือพัฒนาตอยอดแนวทางหรือนํามาปรับใชเพ่ือวิพากษวิจารณศิลปะลัทธิ  

  สมัยใหม (Modernism) ที่พิจารณาคณุคาความงามของผลงานศลิปะที่ตัววตัถศุิลปะ มากกวาความคดิทีศ่ิลปนนําเสนอ 
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ขาพเจาเปนบุคคลหน่ึงที่อาศัยอยูในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร จึงยอมเคยไดรับประสบการณตรงจาก 

พฤติกรรมเชิงลบเหลานี้ จนกลายเปนแรงพลักดันหน่ึงใหขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยการศึกษาไปยังภายใน 

รางกายมนุษย เพื่อที่จะพยายามทําความเขาใจและเรียนรูพฤติกรรมในการอยูรอด  และมุงหวังท่ีจะชวยกระตุนให 

คนในสังคมรวมทั้งตนเองไดตระหนักและประพฤติตนอยูในคุณงามความดี เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมที่ยังคงเต็มไป 

ดวยมิตรไมตรีสืบตอไป 

โครงการสรางสรรคเชิงวิชาการชื่อ “มารนุษยวิทยา”3 จึงเปนการสรางสรรคผลงานศิลปะวาดเสน รวมสมัย 

(Contemporary Art of Drawing) แนวทางใหมที่เชื่อมโยงเทคนิควิธีการทางทัศนศิลปเขากับภาพวาดทาง 

วิทยาศาสตร ควบคูไปกับศึกษาเทคนิควิธีการสรางภาพวิทยาศาสตรตะวันตกในยุคสมัยเรอเนสซองค (Renaiss-

ssance) ถึงสมัยบาโรก (Baroque) ประกอบกับคนควาและทดลองการนําเสนอภาพวาดลายเสนบนวัสดุที่ใชใน 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน แผนสไลดกลองจุลทรรศน ถาดเก็บตัวอยางแมลง เปนตน 

นอกจากผลงานสรางสรรคศิลปะของขาพเจาที่เปนองคความรูใหมใหกับวงการศิลปะรวมสมัยไทยแลว  ยังจะ 

เปนประโยชนในการเปดกวางทางทัศนคติที่มีตอศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพและเล็งเห็นคุณคาใน ผลงาน 

พรอมไปกับการเผยแพรภาพวาดทางวิทยาศาสตรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายในสังคมไทย 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1) สรางสรรคศิลปะวาดเสนแนวทางใหมที่เช่ือมโยงเทคนิควิธีการทางทัศนศิลปเขากับภาพวาดทางวิทยาศาสตร 

2) ศึกษาเทคนิควิธีการสรางภาพทางวิทยาศาสตรตะวันตกในชวงระหวางศตวรรษท่ี 15 – 17 

3) คนควาและทดลองเทคนิคการนําเสนอการวาดเสนบนวัสดุที่ใชในกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานคร้ังน้ีสามารถเรียบเรียงเปนลําดับขั้นตามทฤษฎีของวอลลาส (Graham 

Wallas)  ไดดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) และรวบรวมขอมูลตางๆ จากการศึกษาเทคนิควิธีการสรางภาพทาง 

วิทยาศาสตร ตะวันตกในชวงระหวางศตวรรษที่ 15 – 17  

2) ขั้นครุนคิด (Incubation) เร่ิมส่ังสมแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน พรอมท้ังคนหาภาพวาดทาง 

วิทยาศาสตร เทคนิค และวัสดุที่ใชในกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

3) ขั้นประจักษ (Illumination) สรุปแนวความคิด เน้ือหา และเร่ืองราว ควบคูไปกับศึกษาอวัยวะและ รางกาย

ของมนุษยจริงที่เก่ียวของกับเร่ืองราวในผลงาน เร่ิมวางแผนวิธีการ ขั้นตอนการสรางสรรค และการจัดวาง 

องคประกอบในแตละผลงาน 

4) ขั้นพิสูจน (Verification) ลงมือรางภาพ (Sketch) ผลงานบนกระดาษหรือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

ทดลองเทคนิคจนกระท่ังไดภาพรางที่สมบูรณตามตองการ  
 
ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
                                                        
3 “มารนุษยวิทยา” (Marathropology) สะกดอานวา “มาน-นุด-วิด-ยา” มาจากคาํวา “มาร” (Mara) ผสมกับคําวา “มานุษยวิทยา” (Anthropology) หมายถึง  

  การศึกษาเกีย่วกับมนษุยมารหรือผูทําลายลางความด ี
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ภายหลังจากไดภาพรางที่สมบูรณตามตองการและศึกษาขอมูลเก่ียวกับตัวอยางละเอียดแลว จึงเร่ิมลงมือ 

สรางสรรคผลงานจริงโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ขยายภาพรางตามขนาดของผลงานจริงที่ตองการ 

2) คัดลอกภาพรางลงบนกระดาษจริงที่รองพื้นไวเรียบรอยแลว 

3) ลงน้ําหนักแสงเงา (rendering) ดวยเสนลวดเงิน (silverpoint) และกราไฟท (graphite) 

4) ใสคําอธิบายภาพและมาตราสวน 

5) ลบรอยดินสอดวยปนลบ 

6) เก็บรายละเอียดลายเสนและความดําของเสนอีกคร้ัง 

7) ติดวัสดุที่ใชในกระบวนการทางวิทยาศาสตรบนผลงาน 

8) ใสกรอบผลงาน 

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
ภาพวาดลายเสนเชิงแนวความคิดคร้ังนี้ใชเทคนิคการวาดดวยเสนลวดเงินและกราไฟทบนกระดาษ โดยมี 

อุปกรณที่ใชในการสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 

1) กระดาษอัดรอน (hot press paper) ซึ่งมีผิวเรียบเหมาะสําหรับการวาดเสน หนา 300 แกรม (gsm) หรือ 

140 ปอนด (lb) สีขาวนวล และไมใชกรดในกระบวนการผลิต (acid-fee paper) 

2) กระดาษไขเขยีนแบบ (drafting film) หรือกระดาษลอกลาย (tracing paper) สําหรับคัดลอกภาพ หอเก็บ

รักษาผลงาน และลองมือระหวางแรเงา เพื่อปองกันเหงื่อจากมือและความช้ืนที่สงผลใหกระดาษเกิดเช้ือรา และงอได 

3) เสนลวดเงินปลายแหลม เสนผาศูนยกลางขนาด 0.5 มิลลิเมตร ยาว 13 เซนติเมตร ขนาดและสัดสวนเทา 

กับไสดินสอเขียนแบบทั่วไป  

4) กราไฟท ชนิดแทงดินสอแบบไมละลายน้ํา ใชสําหรับลงแสงเงานํ้าหนักเขมสุด โดยเลือกใชความเขมของ 

กราไฟทในระดับ HB เพื่อไมใหความเขมและเนื้อของกราไฟทตางกับเสนลวดเงินจนเกินไป 

5) ดินสอ HB สําหรับคัดลอกภาพรางลงบนกระดาษที่ใชสําหรับวาดภาพผลงานจริง  

6) ดามไสดินสอแบบโลหะสําหรับใสเสนลวดเงิน 

7) กระดานรองวาด (drawing board) และคลิปหนีบกระดาษ 

8) ยางลบชนิดกอนและปนลบ (kneaded eraser) หรือ บลู-แท็ค (Blu-Tack) ใชลบรอยดินสอจากการ ราง

ภาพ สําหรับสองอยางหลังเปนยางลบท่ีสามารถปนใหมีขนาดเล็ก เพื่อใชลบตามขอบมุมหรือพื้นที่ขนาดเล็กใน ภาพ 

และเม่ือใชถูลบรอยดินสอจะไมทําลายพื้นผิวกระดาษใหเกิดความเสียหายตอชิ้นงานได 

9) กระดาษมวนอัดแทง (stump หรือ tortillon) ใชสําหรับเกล่ียนํ้าหนักของเสนลวดเงินและกราไฟทให 

กระจายในภาพวาด หรือใชผสานน้ําหนักแรเงาใหกลืนเขาหากัน 

10) กบเหลาดินสอ (pencil sharpener)  

11) หินลับมีด ตะไลเล็บ และกระดาษทรายละเอียด ไวสําหรับเหลาปลายเสนลวดเงิน กราไฟท และกระดาษ 

มวนอัดแทงใหแหลม 

12) สีขาวรองพื้น (sealer white coat) ชนิดรองพื้นงานกระดาษ เพื่อทําใหเงินติดลงบนกระดาษ 
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13) แปรงปดฝุนและเศษยางลบ (draftsman duster) ใชแปรงทาสีขนกระตายหรือแปรงสําหรับปดหนาจอ 

คอมพิวเตอรชนิดขนพลาสติกสังเคราะห 

14) ไมบรรทัดและไมฉากเขียนแบบ ใชในการวัดขนาดและตัดกระดาษ 

15) คัตเตอร (cutter) ใชเหลาดินสอ ตัดกระดาษ และขูดลบรอยเสนเงินที่ผิดบนกระดาษ  

16) กระดาษกาว หรือ นิตโตเทป (Nitto tape) ชนิดลอกออกไดโดยไมทําลายเน้ือกระดาษ 

17) แวนขยาย (magnifier) ใชสํารวจรายละเอียดขนาดเล็กของภาพ ตรวจความคมชัดและความดําของเสน 

ลวดเงิน 

18) ถุงมือสีขาว สําหรับปองกันเหงื่อและความมันบนมือสัมผัสโดนกับกระดาษ ทั้งขณะวาดภาพและเคล่ือน 

ยายผลงาน 

 

คําขอบคุณ 
ผลงานสรางสรรคเชิงวิชาการโครงการนี้ไดดําเนินสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รูปผลงานสรางสรรค 
 

 
 
C.20 : Behind the maraman face 
ลลินธร เพ็ญเจริญ 

เสนลวดเงินและกราไฟทบนกระดาษ, 59.4 x 42 ซม.  (ขนาดรวมกรอบ 81.2 x 62.8 ซม.) 
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C.21 : Otitis externa 
ลลินธร เพ็ญเจริญ 

เสนลวดเงินและกราไฟทบนกระดาษ, 60.2 x 39.2 ซม. (ขนาดรวมกรอบ 79 x 57.5 ซม.) 
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แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “การศึกษาโครงสรางและจัดหมวดหมูของสัตวหิมพานต เพื่อใชในการ 
ออกแบบและการควบคุมการเคลื่อนไหว ในรูปแบบงานแอนิเมชัน” 
3D Animation: “A Study of Structure and Category of Himmapan’s Creatures for Design  
and Rigging in 3D Animation” 
 
ยุวบูรณ ธํารงสมบัติสกุล1 

Yuwaboon Thamrongsombatsakul1 

บทคัดยอ 
เนื่องจากจํานวนตัวอยางของแบบแผนกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวของตัวละครประเภทสัตวที่ใช

ในงานส่ือแอนิเมชันนั้นมีใหศึกษานอยมาก การศึกษาเร่ืองโครงสรางและจัดหมวดของสัตวหิมพานตนี้ จะนําไปสู

กระบวนการออกแบบและสรางสรรคการควบคุมการเคล่ือนไหว สําหรับสัตวที่มีโครงสรางแตกตางชนิดกัน แลวนํามา

ผสมรวมกันในตัวเดียว เกิดเปนโครงสรางผสมสําหรับตัวสัตวชนิดใหมเพื่อใชในงานดานแอนิเมชัน ทั้งยังสงเสริมและ

เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาแอนิเมชัน นักศึกษาสามารถนําแบบแผนของการออกแบบไปใช

ผลิตผลงานตัวสัตวชนิดอื่น ๆ ตอไปใหเพิ่มมากขึ้นได 

งานสรางสรรคชิ้นนี้ กําหนดการศึกษาโดยจําแนกรางกายสัตวหิมพานต จํานวน 78 ชนิดออกเปนสวน ๆ

ไดแก ศีรษะ, ตัวสวนบน, ตัวสวนลาง, ขา, ปกและหาง แลวนํามาจัดหมวดหมูแยกชนิดสัตว เชน เสือ, สิงห, นาค, นก,

หงส, ลิง, ยักษ, ปลา เปนตนทําการเลือกชนิดสัตวที่ถูกใชมากที่สุดในแตละสวนนํามาดําเนินการออกแบบแผน

โครงสรางกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหว นอกจากนี้ไดทําการศึกษาเพิ่มเติมขอมูลดานกายวิภาคสัตวและการ

เคล่ือนไหวของสัตวชนิดตาง ๆ มาประกอบการออกแบบสรางสรรคดวย จากน้ันจึงนําเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปประเภท 3 มิติ มาใชเปนเคร่ืองมือหลักในการสรางหุนจําลองตัวสัตวหิมพานตชนิดใหม ใหปรากฏเปน

รูปธรรม สามารถกําหนดใหสวนตาง ๆ จําลองเคล่ือนไหวได 

 ความรูที่ไดจากการทํางานช้ินนี้ นํามาซ่ึงแบบแผนโครงสรางกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหว ที่มี

ความเหมาะสมสําหรับสัตวหิมพานต หรือสัตวอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ขนาดและสัดสวนเปนเร่ืองสําคัญมากใน

งานศิลปไทย การศึกษาแบบแยกสวนทําใหเรียนรูถึงรายละเอียดตาง ๆ มากมาย โครงสรางกระดูกของสัตวหิมพานต

มีขนาด-สัดสวนแตกตางจากกระดูกสัตวในโลกจริงอยูหลายสวน เชน มีชวงคอที่ยาวกวาปกติ ในสัตวบางชนิดแทน

สวนนี้ดวยลําตัวมนุษย การพับงอของขาหลังสวนลางมีความยาวเทาขาดานหนา แตกตางจากในโลกจริงเปนอยาง

มาก สวนนิ้วเทาของสัตวประเภทสิงห เสือหรือนกมีโครงสรางเปนกรงเล็บเหมือนกันคือมีนิ้วดานหนา 3 นิ้ว ดานหลัง 1 

นิ้วโครงสรางและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวที่ออกแบบนี้ตองกําหนดใหตรงตามรายละเอียดสวนนั้น ๆ จึงจะทําใหตัว

สัตวสามารถเคล่ือนไหวไดอยางถูกตอง นําไปใชในงานส่ือแอนิเมชันไดเปนประโยชนตอนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

และผลิตผลงานในอุตสาหกรรมใหมีมากขึ้น 

คําสําคัญ :  สัตวหิมพานต  โครงสรางกระดูก  สวนควบคุมการเคล่ือนไหว  แอนิเมชัน3 มิติ 

                                                           

1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  

  Information Technology  for Design, Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University, Bangkok 10500, Thailand. 
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Abstract 
According to, there was rare of sample of rigging for Himmapan’s creatures in 3D animation 

education. The study of structure and categories of Himmapan’s creatures for design and rigging in 3D 

animation can lead to the process of skeleton design and rigging in each body part of creature that 

mixed from different types of animals. The study aimed at new creatures design could be applied this 

skeleton structure and rigged to their body and also controlled their movement. This knowledge of study 

would be very useful for 3D animation students who studied and practiced in 3D animation field. 

This creative work started by comparison 78 types of Himmapan’s creatures then split body part 

of each creature into group of head and neck, upper body, lower body, legs, wings and tails and 

categorized into type of animals for example; tiger, lion, snake, bird, swan, monkey, giant and fish. 

Animal type that most used in each part would be selected for design skeleton structure and rigging. The 

study of animal anatomy and movement would be also used in design process. The process of 3D 

visualization used 3D applications to create 3D model, shaders, textures, skeleton, rigging and 

animationand then composite with video editing application in final process. 

The result indicated that the proportion was very important for Himmapan's creatures. The study 

of separate body part made more interesting in detail of Thai arts. Bone structure of creaturesis different 

from real world animal. It had long neck. The back leg had size as long as front leg.Designing of new 

creature must follow the shape of original Thai arts. In addition to made it moved like real animal. 

Keywords:  Himmapan creatures, 3D Modeling, 3D Animation, Rigging 

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค 

ส่ือแอนิเมชัน 3 มิติ / 3D Animation 

แนวความคิด 

จากการไดชมภาพยนตรแนวแฟนตาซีของตางประเทศหลายตอหลายเร่ือง ตัวละครประเภทสัตวที่ดูแปลก

ตานั้นมีใหพบเห็นอยูหลายคร้ังทั้งที่เปนตัวเอก, ตัวรองหรือตัวประกอบ บันดาลใจใหนึกถึงตัวสัตวแบบไทยๆในแนว

จินตนาการแฟนตาซีจากนิยาย ตํานานโบราณ หรือวรรณคดีไทยตางๆท่ีเคยไดฟงมาแตสมัยเรียน 

สัตวหิมพานตที่เคยไดอานหรือไดฟงมาก็เปนสัตวในจิตนาการที่มีความสวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ

แบบไทยๆเชนกัน ทั้งลักษณะรูปรางและสีสัน เนื่องจากเปนสัตวที่เกิดจากการผสมผสานสัตวตางสายพันธเขาดวยกัน 

มีหลากหลายประเภท เชน ชาง, มา, วัว,กวาง, นก, นาค (งู), หงษ, เสือ, สิงห, ลิง, ยักษ, คนและปลาเปนตน เร่ืองราว

ของสัตวหิมพานตนั้นยังมีความเกี่ยวโยงกับประเพณี,วรรณคดีสําคัญๆหลายเรื่อง เชน รามเกียรต์ิเปนตน ภาพ

จิตรกรรมฝาผนังและภาพเขียนจากจิตรกรช่ือดังมากมายอาคารสถานท่ีหลายแหงก็มีการใชรูปปนหรือภาพสัตว     

หิมพานตมาใชประดับตกแตงอาคารสถานท่ีซึ่งปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป เชน วัด, วิหาร, พิพิธภัณฑ, อาคารราชการ, 

อาคารสําหรับพระราชพิธีสําคัญตาง ๆ  

จากหนังสือ”ศิลปไทย”ของ ชวง สเลลานนท ไดจําแนกสัตวหิมพานตออกเปน 3 จําพวกใหญ คือ สัตว
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ทวิบาท (2 ขา), สัตวจตุบาท (4 ขา) และสัตวจําพวกมัจฉา (ปลา) ตอมาภายหลังมีการแบงหมวดหมูใหแตกตางกัน

ออกไปตามผูเขียนหรือจิตรกร เชน แบงโดยยึดถือชนิดของลําตัวสัตวเปนหลัก เปนตน 

งานสรางสรรคนี้จะมุงเนนการศึกษาในเร่ืองโครงสรางและหมวดหมูของสัตว เพื่อนําไปออกแบบสวน

ควบคุมการเคล่ือนไหวสําหรับงานส่ือแอนิเมชัน 3 มิติ 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

เนื่องจากจํานวนตัวอยางของแบบแผนกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวของตัวละครประเภทสัตวที่ใน

งานส่ือแอนิเมชันยังมีใหศึกษานอย ปญหาท่ีพบเห็นอยูบอยคร้ังขณะท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานก็คือ เม่ือตองสรางตัว

ละครประเภทสัตวก็จะทําไดไมดี หรือหลีกเล่ียงที่จะไมทําเลย ย่ิงถาเปนตัวสัตวที่มีโครงสรางตางชนิดกัน แลวตองการ

จะนํามาผสมรวมกันในตัวเดียวดังเชนสัตวหิมพานตย่ิงหาไดยากขึ้น ผูสรางงานอาจตองลองผิดลองถูกไปจนกวาจะ

ไดผลที่ตองการ 

 การศึกษาโครงสรางและจัดหมวดหมูของสัตวหิมพานต จะนําไปสูกระบวนการออกแบบและการควบคุม

การเคล่ือนไหวสําหรับสัตวที่มีโครงสรางตางชนิดกัน สามารถแยกเปนสวนไดโดยไมกระทบสวนอื่นสามารถนํามา

สับเปล่ียนกันใหเกิดเปนโครงสรางสําหรับชนิดใหมใหมีความเหมาะสมกับตัวสัตวแตละชนิดเพื่อนําไปใชในงาน

แอนิเมชันไดอยางหลากหลาย โปรแกรมสําเร็จรูปประเภท 3 มิติมีบทบาทเขามาใชในการสรางสรรคส่ิงมีชีวิตจาก

จินตนาการหรือส่ิงมีชีวิตที่ไมมีอยูจริงใหเปนรูปธรรมมีปรากฏใหเห็นมากมายตามส่ือตาง ๆ วิธีการสรางการ

เคล่ือนไหวก็สามารถทําไดเสมือนจริงมากกวาเทคโนโลยีในสมัยกอนผูจัดทําโครงการจึงเห็นเหมาะสมท่ีจะใช

โปรแกรมประเภทน้ีเปนเคร่ืองมือในการสรางผลงานใหตัวสัตวหิมพานตมีรูปลักษณและการเคล่ือนไหวที่ดูเสมือนจริง 

และเปนการสงเสริมพัฒนาใหกับการเรียนการสอนในสาขาไดอีกประการหนึ่งดวย 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและสรางแบบแผนของกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวสําหรับ

ตัวสัตวที่มีโครงสรางตางกันหลายชนิด แตตองการนํามาผสมรวมกันในตัวเดียว เชน สกุณเหรา มีหัวเปนนาคตัวและ

ขาเปนนกหางเปนนาคเปนตน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 สวนถาตองการเปล่ียนเปนชนิดอื่น จะตองแบงโครงสรางหรือ

ออกแบบอยางไรจึงเหมาะสม 

2. เพื่อสรางใหเปนแบบแผนของกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวสําหรับสัตวหิมพานต หรือสัตวใน

จินตนาการประเภทอื่น ๆ ที่มีความคลายคลึงกัน คุณสมบัติหลักที่ตองการคือ สามารถแบงเปนสวน ๆ ได เชน สวน

ศีรษะและคอ, ตัวสวนบน, ตัวสวนลาง, ขา, ปกและหาง เปนตน 

3. เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชเผยแพรในการเรียนการสอนดานแอนิเมชัน, เกมและสาขาที่

เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางสําหรับนักศึกษาไดใชเปนตัวอยางนําไปประยุกตใชกับงานของนักศึกษาเอง 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
ทําการศึกษาและจําแนกโครงสรางรางกายสัตวออกเปนสวน ๆ ไดแก ศีรษะและคอ, ตัวสวนบน, ตัวสวนลาง

, ขา, ปกและหาง แลวนํามาจัดแยกหมวดหมู, ชนิดของสัตว เพื่อใหสามารถกําหนดจํานวนในการออกแบบแตละสวน

วามีสัตวก่ีชนิด, ชนิดใดบาง, มีลักษณะก่ีแบบและแบงเปนแบบใดบาง เปนตน 

วางแผนออกแบบโครงสรางกระดูกและสวนควบคุมการเคล่ือนไหวแตละสวนตามชนิดและแบบของสัตวที่
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ไดจากการจําแนกหมวดหมูขางตนแลวนํามาเช่ือมโยงกัน นําเอาขอมูลดานกายวิภาคและการเคล่ือนไหวของสัตว

ชนิดตาง ๆ มาประกอบการออกแบบดวยเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ของการแยกโครงสรางเปนสวน ๆ ผูเสนอโครงการจะนํา

ขอมูลทั้ง 2 สวนมาสังเคราะหสรางเปนหุนจําลองสัตวหิมพานตแบบผสมใหม โดยเลือกจากหมวดหมูตาง ๆ ของ

รางกายจากแบบด้ังเดิม กําหนดสี, ลวดลายและชอกนกใหหุนจําลอง กําหนดโครงสรางที่ตางชนิดกันและสวนควบคุม

การเคล่ือนไหวใหมีความเหมาะสมกับชนิดใหมนี้ 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิคที่ใชในการสรางสรรคผลงาน ไดแก การสรางหุนจําลองแบบ 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 

อุปกรณหลักที่ใชสรางสรรคผลงาน ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ Work Station, โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปประเภท 3 มิติและประเภทตกแตงภาพ 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนสนับสนุนใหเกิดผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อริศร  เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยนพ ธรรมวานิช 

คุณทศพร พูนนารถ 

คุณเมธิน ปงสุทธิวงศ 
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การวางผังและออกแบบพื้นที่วางสาธารณะในเมือง: ลานเมืองกรุงเทพมหานคร 
Planning and Designing of Urban Space: Bangkok City Plaza 

สิทธิพร ภิรมยร่ืน1  

Sitthiporn Piromruen1     

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง ประสบการณวางผังออกแบบ

จัตุรัสและลานโลงหนาอาคารท่ีสําคัญและประสบความสําเร็จ การประเมินโครงสรางระบบที่วางสาธารณะใน กทม. 7 

แหง และการประเมินคุณภาพท่ีวางและส่ิงแวดลอมลานคนเมืองและลานพระบรมรูปทรงมาโดยผูศึกษาวิชาชีพการ

ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  ในการวิจัยไดใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร  แหลงขอมูลส่ืออีเล็กทรอนิกสและการ

สํารวจภาคสนาม  การประเมินทัศนคุณภาพโดยกลุมตัวอยาง  92 รายใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและประเมิน

ดวยคาน้ําหนัก (Likert scale) วิเคราะหดวยสถิติ คาเฉล่ียเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                 ผลสรุปจากการวิจัยพบวา ดานทฤษฎี สวนประกอบที่สําคัญของจัตุรัสและลานโลงหนาอาคารไดแก ผัง

พื้นที่กําหนดรูปรางพื้นที่วาง  ผนังหรือสวนโอบลอมที่กําหนดขอบเขตพื้นที่วาง เพดานเปนสวนปดดานบนซ่ึงก็คือ

ทองฟา ผังบริเวณควรมีรูปรางที่ชัดเจน สัดสวนความกวางตอความยาวไมเกิน 1 : 3  ระยะท่ีมากที่สุดไมควรเกิน 145 

เมตรหากตองการมองเห็นชัด ควรมีการโอบลอมทุกดานดวยอาคารที่สูงใกลเคียงกัน มุมที่มองเห็นอาคารโอบลอมได

ชัดเจน คือ 27 องศาหรือที่ระยะหางสองเทาของความสูง ขอบเขตดานบนหรือทองฟาไดรับการจินตนาการวาอยูสูง

สามหรือส่ีเทาจากเสนขอบหลังคาอาคารโอบลอม ตัวอยางการวางผังและออกแบบลานเมืองที่สําคัญ คือ Piazza of 

St. Peter’s โรม Piazza of San Marco เวนิช Main Plaza ซาลามังคาและPiazza del Campo เซียนา ลานเมืองสมัย

ปจจุบันมีรูปแบบนา สนใจเชน La Defense ฝร่ังเศส Independence Mall สหรัฐ และCCTV Plaza ปกก่ิง  

                  การประเมินทัศนคุณภาพโดยกลุมตัวอยางเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะที่มีความสําคัญตอกทม.สูงสุดเรียง

ตามลําดับ คือ สนามหลวง ลานพระบรมรูปทรงมา  ถนนราชดําเนินกลาง วงเวียนอนุสาวรียประชาธิปไตย ถนนราช

ดําเนินนอก  ลานคนเมือง และลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร  คุณภาพของสิ่งแวดลอมโดยรวมของลานพระบรม

รูปทรงมา ไดรับการประเมินอยูในระดับมาก ลานคนเมือง กทม. อยูในระดับปานกลาง องคประกอบท่ีไดรับการ

ประเมินวาเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดในลานพระบรมรูปทรงมาคือ พระบรมรูปทรงมา สวนโอบลอมดานพระท่ีนั่ง

อนันตสมาคม และดานสวนอัมพร ในลานคนเมือง คือ เสาชิงชา สวนโอบลอมดานวัดสุทัศน และดานศาลาวาการ 

กทม.  อนึ่ง การท่ีลานพระบรมรูปทรงมาไดรับการประเมินสูงกวา ลานคนเมือง สะทอนวาความเห็นสวนใหญยังให

ความสําคัญตอ‘นัยของสถานท่ี’ และปจจัยที่เปน นามธรรม ถึงแมวาลานคนเมืองจะมีองคประกอบดานการออกแบบ

และภูมิทัศนสอดคลองตามทฤษฎีมากกวาก็ตาม 

คําสําคัญ : พื้นที่วางสาธารณะในเมือง  จัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร  ลานเมืองกทม. การวางผังและออกแบบ 

 
 

                                          
1 รองศาสตราจารย ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม. 10200  ประเทศไทย 

 Associate Professor, Department of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
 The objectives of this research are to investigate the body of theory in planning and designing 

public space, to study empirical data of well-known squares and plazas in many parts of the world, as 

well as to evaluate the old Bangkok city’s urban spaces structure system and the quality of physical 

environments and elements of site planning and landscape design features of BMA Plaza and the Royal 

Plaza in Bangkok, as perceived by the current and former students of the Urban Design and Planning 

Programs at Silpakorn University. Employed research methods include documentary study, literature 

reviews, and field survey. Data and images were obtained from various electronics sources as well.  

Visual quality evaluations utilizing Likert scale were gathered from 92 samples by means of 

questionnaires and performed a statistical analysis using means and standard deviation. 

               The findings from the research are as follow: From the theory viewpoint, significant components 

of square and plaza consist of layout plan as an indicator of shape and volume of space, walls or 

enclosures defined definite space, and the sky above is the ceiling for the square.  Floor plan or layout 

should be in geometry or certain forms. Proportion of width and depth ratio should not more than 1 : 3. 

For a good viewing, a distance of 145 meters is recommended. Enclosures of all sides with uniformed 

height are also advised.  Angle of 27 degree or a distance of twice building height is an ideal for seeing 

all enclosures. The ceiling of square or plaza is perceived to be 3 or 4 times above the tallest building at 

the perimeter. Good example of square and plaza planning and designing are Piazza of St. Peter’s 

Rome, Piazza of San Marco Venice, Main Plaza of Salamanca and Piazza del Campo Siena. 

Distinguished contemporary urban spaces are La Defense Paris, Independence Mall Philadelphia, and 

CCTV Plaza Beijing. 

                Physical environment and visual quality evaluation by the targeted group revealed that the most 

important urban spaces of the Old Bangkok, from high to low, are Royal plaza, Ratchadamneon Klang, 

Constitution Monument, Ratchadamneon Nok, BMA Plaza, and Mahajedsadabodintr Plaza.  The overall 

space qualities of Royal Plaza and BMA Plaza as perceived in the research are on the level of the most 

and moderate categories respectively. Elements which were perceived the most significant in term of 

quality in Royal Plaza are King Rama V Statue, Anantasamakorm Throne Hall and Amporn Garden 

enclosures; in BMA Plaza are the Giant Swing, Wat Suthat and BMA Building enclosures. Finally, it should 

be noted that the research findings indicated ‘sense of place’ and ‘intangible factors’, in designers’ view, 

are more critical than ‘tangible factors’. 

Keywords:  Urban Space, Square and Plaza, Bangkok City Plaza, Planning and Designing 
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บทนํา 
         การวางผังและออกแบบพ้ืนที่วางสาธารณะในเมืองมีความสัมพันธกับการวางผังเมือง การออกแบบชุมชน
เมืองสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตยกรรม และจําเปนตองใชความรูความสามารถดานวิชาการและทักษะวิชาชีพทั้ง 4 

ดานมาบูรณาการในการการวางผังและออกแบบเพื่อใหไดพื้นที่วางสาธารณะท่ีใชประโยชนได ในขณะเดียวกันก็ตองมี

คุณคาดานสุนทรียภาพ สรางความรูสึกถึง‘นัยของสถานท่ี’ หรือ‘sense of place’ ใหเกิดขึ้น จึงจะมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก

กันแพรหลาย ดังเชน ที่วางสาธารณะหลายแหง ไมวาจะเปนที่ Piazza of St. Peter’s โรม Piazza of St. Marks  เวนิส 

The Mall กรุงวอชิงตันดีซี The Independent Mall ฟลาเดลเฟย  จตุรัสเทียนอันเหมิน ปกก่ิง  

               ในขณะท่ีการวางแผนและผังเมืองเพ่ือพัฒนาเมืองดานกายภาพของไทยในปจจุบันอยูภายใตการบังคับใช

ของพ.ร.บ.การผังเมือง การนํามาปฎิบัติก็ยังจํากัดอยูในระดับการวางและจัดทําผังเมืองรวม เนื้อหาและรายละเอียด

ของผัง รวมทั้งขอกําหนดไมไดครอบคลุมถึงการวางผังออกแบบพื้นที่วางสาธารณะของเมือง สวนการพัฒนาเมืองใน

ระดับอาคารและกลุมอาคารก็อยูภายใตการควบคุมของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารซ่ึงควบคุมเฉพาะอาคารเทานั้น ไมได

ครอบคลุมการวางผังออกแบบพ้ืนที่วางสาธารณะและความสัมพันธกับอาคาร  เปนผลใหการออกแบบและกอสราง

อาคารโดยรอบพื้นที่วางสาธารณะท่ีสําคัญของเมืองไมมีความสัมพันธกับที่วางสาธารณะน้ันแตอยางใด ในบางกรณี

ยังเปนการทําลายคุณคาของที่วางเสียอีก ทั้งนี้หากผูปฏิบัติวิชาชีพมีความเขาใจในบทบาทของตัวเองที่จะตองทํางาน

ภายใตบันทัดฐานของทฤษฎีการสรางสรรคพื้นที่วางสาธารณะใหมีคุณภาพรวมกับคนอื่นๆ แตละคนก็อาจทํางานแยก 

กันโดยไมตองใชกฎหมายบังคับและสามารถสรางสรรคพื้นที่วางสาธารณะใหมีคุณภาพได(สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 2555) 

               ภายใตแนวคิดดังกลาวจึงไดทําการวิจัยแนวทาง “การออกแบบและวางผังพื้นที่วางสาธารณะในเมือง“ เพื่อ

ศึกษาทฤษฎีและประสบการณของการวางผังและออกแบบพื้นที่วางสาธารณะในเมือง โดยในระยะแรก จะใชกรณี 

ศึกษาพื้นที่สาธารณะในกทม.มาทดสอบและประเมินความคิดเห็นของผูปฏิบัติวิชาชีพและนักศึกษาในสาขาวิชาที่

เก่ียวของวามีการประเมินคุณภาพท่ีวางสาธารณะและส่ิงแวดลอมวาอยูในระดับใดและสอดคลองกับบันทัดฐานดาน

ทฤษฎีหรือไม ผลที่ไดอาจนําไปสูการสรางองคความรูใหมและปรับปรุง‘ทฤษฎี’ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง 

ไทย ไดเนื้อหาดานทฤษฎีที่ชัดเจน และกระตุนจิตสํานึกของผูที่เก่ียวของใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ

วิชาชีพโดยคํานึงถึงบันทัดฐานดานทฤษฎี เม่ือมีโอกาสไดวางผังออกแบบพื้นที่วางสาธารณะ (Thadani, 2010) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย                            
             ในการวิจัยนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ขอคือ เพื่อ (1) ศึกษาทฤษฎีการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง

และพ้ืนที่วางสาธารณะประเภทจัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร (2) ศึกษาตัวอยางการวางผังและออกแบบจุตุรัสและ

ลานโลงหนาอาคารท่ีสําคัญและประสบความสําเร็จในตางประเทศ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประเมินโครงสราง

ของระบบที่วางสาธารณะในเขตเมืองเกา กทม. และการประเมินคุณภาพที่วางและส่ิงแวดลอมดานกายภาพของลาน

คนเมืองและลานพระบรมรูปทรงมา    

             อนึ่งในการวิจัยไดดําเนินการภายใตขอตกลงเบื้องตนที่จะเนนเฉพาะมิติดานการวางผังออกแบบหรือมิติ

ทางดานโครงสรางและการจัดรูปราง และมิติทางดานทัศนภาพ  โดยจะเนนการประเมินสภาพส่ิงแวดลอมกายภาพ

พื้นที่เปดโลงที่ปรากฎในปจจุบันและการใชงานภายหลังการกอสราง (post occupied evaluation)  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยไดใชวิธีการดังนี้ คือ (1) การศึกษาทฤษฎี และประสบการณในตางประเทศ ใชวิธีการศึกษาจาก

เอกสาร การสํารวจในสถานที่จริง การศึกษาจากภาพถายดาวเทียม และแหลงขอมูลส่ืออีเล็กทรอนิกส (2) การ ศึกษา

สภาพทางกายภาพและบริบทพื้นที่วิจัย ใชวิธีการสํารวจภาคสนาม การศึกษาขอมูลจากเอกสาร และส่ือ

อีเล็กทรอนิกส (3)  การประเมินทัศนคุณภาพที่วางสาธารณะโดยกลุมประชากรตัวอยาง ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบ 

สอบถาม และประเมินดวยคาน้ําหนัก (Likert scale) (4) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชวิธีวิเคราะหดวย

สถิติ คาเฉล่ียเลขคณิต (means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
              เพื่อใหงานวิจัยบูรณาการกับจัดการเรียนการสอน และนําผลและประสบการณที่ไดไปใชประโยชนในการ

เรียนการสอนและปรับปรุงดานทฤษฎี จึงกําหนดประชากรในการวิจัยอยางเจาะจง ซึ่งไดแกนักศึกษาที่เขาศึกษา

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง  และสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 

มหาวิทยาลัยศิลปากรชวงระหวางปการศึกษา 2549–2555 เทานั้น การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใชการเก็บ

ขอมูล 3 วิธีคือ  (1) การเก็บดวยแบบสอบถามในหองเรียนสําหรับกลุมประชากรท่ีกําลังศึกษา โดยการบรรยาย

แนะนําโครงการวิจัย ทฤษฎีการวางผังออกแบบ บริบทและสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่วิจัย ใหนักศึกษาตอบ

แบบสอบถามไปดวย ไดดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (2) การเก็บดวยแบบสอบถามนอก

หองเรียน สําหรับนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในระหวางสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 (3) การเก็บดวย

แบบสอบถามทาง internet จากนักศึกษากลุมเปาหมายที่สําเร็จการศึกษาไปแลวในเดือนตุลาคม พ.ศ 2555 จากการ

ดําเนินการสามารถเก็บแบบสอบถามได 92 ชุด จากสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 41 ชุด สาขาวิชาการวางแผน

ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 51 ชุด จากแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 115 ชุดคิดเปนรอยละ 80 

ผลการวิจัย 
             ผลการวิจัย สรุปสาระสําคัญไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
            1. ทฤษฎีการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 
           1.1 ทฤษฎีกระบวนการวางผังและออกแบบ  มีวิวัฒนาการมาจากกระบวนการตามแนวคิดของ Patrick 

Geddes ตอมาไดมีนักทฤษฎีหลายคน เชน J. Brian McLaughlin, George Chadwick และ Andreas Faludi เปน

ตนไดพัฒนาใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นเปนที่รูจักในชื่อแบบจําลอง Rational Comprehensive Planning Process 

Model กระบวนการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองก็ไดรับการพัฒนาโดยมีความคลายคลึงกับการวางแผนดาน

กายภาพสาขาอื่นๆ ดังนั้นกระบวนการในปจจุบันโดยท่ัวไปประกอบดวยการทํางานหลายขั้นตอนตอเนื่องกัน คือ (1) 

การเก็บขอมูล (2)  การวิเคราะหขอมูล (3) การสังเคราะหผล (4) การกําหนดบทบาทหนาที่ นโยบาย ความมุงหมาย 

วัตถุประสงค (5) การสรางทางเลือกในการพัฒนา (6) การวางผังและออกแบบโครงการ  (7) การนําแผนและผังไป

ปฏิบัติ และ (8) การประเมินผลแผนและโครงการ กระบวนการทํางานทั้ง 8 ขั้นตอนนี้อาจทําหลายขั้นตอนควบคูกันไป

หรือมีการนําผลยอนกลับ(feedback)ไปปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนที่ผานมาจนกวาจะทํางานในขั้นตอนตอไปได 

และในภาพรวมเม่ืองานเสร็จส้ินก็อาจตองกลับไปทํางานในขั้นตอนแรกในลักษณะการทํางานตอเนื่อง (Lang, 2005) 

            1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับมิติในการวางผังและออกแบบชุมชนเมือง  มีมิติหลายๆดานที่ตองคํานึงถึงและนํามา

พิจารณาประกอบการทํางาน แตกตางจากการวางผังและออกแบบอาคารหรือการวางผังเมือง ไดแก มิติทางดานโครง 

สรางและรูปราง (the morphological dimension)  มิติทางดานการรับรู (the perceptual dimension) มิติทางดาน
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สังคม (the social dimension) มิติทางดานทัศนภาพ (the visual dimension) มิติทางดานประโยชนใชสอย (the 

functional dimension) และมิติทางดานเวลา(the temporal dimension) (Carmona and others, 2006: 61-212) 

ทั้งนี้ในการวิจัยไดศึกษาเฉพาะทฤษฎีที่เก่ียวของกับมิติทางดานโครงสรางและรูปรางและมิติทางดานทัศนภาพซ่ึงก็คือ

ทฤษฎีในการวางผังออกแบบเมือง อาคาร จัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร  

          1.3  ทฤษฎีการวางผังออกแบบเมืองและอาคาร ในการวางผังและออกแบบ สวนประกอบตางๆของเมืองและ 

อาคาร สามารถไดรับการจัดวางรูปรางบนพื้นที่วางใน 2 แนวทางหลัก คือ ตัวอาคารเปนวัตถุในทางบวกที่ไดรับการ

ออกแบบใหเปนมวลสามมิติเปน“หุน (figure)” หรือ “รูปทรง” ในขณะท่ีบริเวณพื้นที่วางที่อาคารต้ังอยูเปน “พื้นดิน

(ground)” อีกวิธีการหนึ่งเปนการกลับกระบวนการในทางตรงกันขาม ตัว“พื้นที่วาง”ไดกลายมาเปน “หุน”หรือเปน

องคประกอบในทางบวก เปนปริมาตรที่จะตองออกแบบ และอาคารถูกลดลงไปทําบทบาทหนาที่สนับสนุนหรือเปน

“พื้นดิน(ground)”ในฐานะที่เปนเวทีและฉากหลังใหกับทิวทัศนเมือง อาคารจึงเปนเวทีสําหรับประกอบกิจกรรมหรือ

เปนสถานท่ีต้ังกิจกรรมที่เปนชีวิตของเมือง เทคนิคในการวางผังและออกแบบโครงการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อให

ลักษณะทางกายภาพท้ังหมดมีความเปนระเบียบและเอกภาพ ไดแก (1)การออกแบบอาคารใหต้ังอยูในภูมิทัศน  (2) 

การออกแบบอาคารโดยใชรูปเรขาคณิตพื้นฐาน (3) การใชมุมฉาก จัดวางอาคารและสรางที่วางใหมีเอกภาพ  (4 )การ

ใชแนวแกนในการวางผังและจัดวางรูปราง และ (5) การใชที่วางสําหรับจัดรูปรางในการวางผังออกแบบชุมชนเมือง  

(Moughtin and Mertens, 2006: 63-86) 

             1.4  ทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร  

              พื้นที่วางในเมืองมีบทบาทหนาที่และประโยชนใชสอยที่สําคัญคือ เปน (1) ที่ต้ังสําหรับอาคารสาธารณะ   

(2) สถานท่ีพบปะหลักของชุมชนและเมือง (3) สถานที่สําหรับพิธีการเฉลิมฉลองตามเทศกาลและวาระพิเศษ         

(4) พื้นที่วาง สําหรับการบันเทิงเริงรมยโดยรอบอาคาร (5) พื้นที่วางสําหรับการคาขาย (6) พื้นที่วางโดยรอบกลุม

อาคารสํานักงาน (6) พื้นที่วางธรรมชาติก่ึงสาธารณะโดยรอบกลุมอาคารท่ีอยูอาศัย (7) พื้นที่วางที่สัมพันธกับชุมทาง

การจราจร(traffic junctions)ในเมือง  พื้นที่เปดโลงมีความหมาย (meaning)ทั้งในทางสัญลักษณและการใช

ประโยชนจริง คือเปน (1) ศูนยกลางของชุมชนและเมือง (2) ทางผานเขาออกสําหรับสถานที่ (3) ความหมายทาง

สัญลักษณ (Spreiregen,1965) 

             ทฤษฎีประเภทรูปทรงจัตุรัส ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดแลก็คือ โดย Paul Zucker (2003) ไดแบงแยกจัตุรัส

ออกไดเปน 5 ประเภทใหญ คือ (1) จัตุรัสปดหรือมีการโอบลอม (2) จัตุรัสที่มีอาคารโดดเดน (3) จัตุรัสโดยรอบ

ศูนยกลาง (4) จัตุรัสกลุม และ (5) จัตุรัสเปด  สวนในความเห็นของ Camillo Sitte คุณสมบัติพื้นฐานของจัตุรัสก็คือ

พื้นที่วางนั้นตองมีการปดลอมกอนเปนลําดับแรก จัตุรัสจึงมีเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือ (1)มีความลึก(2) มีความกวาง  

             ในดานทฤษฎีการวางผังออกแบบจัตุรัสและลานโลงหนาอาคาร สวนประกอบที่สําคัญของจัตุรัสและลานโลง

หนาอาคารไดแก (1) ผังพื้นที่กําหนดรูปรางของพ้ืนที่วาง (2) ผนังหรือสวนโอบลอมที่กําหนดขอบเขตของพื้นที่วาง (3) 

เพดานหรือสวนปดดานบนซ่ึงไดแกทองฟา ขนาดของพื้นที่วางชุมชนเมืองขึ้นอยูกับระดับการโอบลอม ลานโลงหนา 

อาคารขนาดใหญสมัยโบราณโดยเฉล่ียมีขนาดเพียง 57 เมตร x 143 เมตร จัตุรัสในเมืองอาจมีขนาดเล็กเพียง 15 – 

21 เมตร โดยทั่วไปจัตุรัสที่อัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางมากกวา 3 : 1จะสูญเสียความมีเสนห อัตราสวน 

ที่ดีที่สุดของจัตุรัสก็คือมีความยาวเปนสองเทาของความกวาง สัดสวนสูงสุดของความสูงอาคารตอความกวางลาน

ควรจะเปน 1: 4 หรือไมควรตํ่ากวาหนึ่งในหก (Moughtin and Mertens, 2006: 87-126)            
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             ลักษณะสําคัญที่มีอิทธิพลตอการโอบลอมในจัตุรัสก็คือการออกแบบและการประดับตกแตงที่หัวมุม หัวมุมที่ 

ย่ิงเปดมากเทาไรความรูสึกของการโอบลอมก็จะย่ิงนอยลงตามลําดับ หากมีการกอสรางหนาแนนหรือมีการโอบลอม 

อยางสมบูรณมากเทาไรความรูสึกของการถูกโอบลอมก็จะย่ิงมากขึ้น การสรางความรูสึกของการโอบลอมที่เขมแข็ง

ย่ิงขึ้นทําไดโดยการกอสรางอาคารโดยรอบใหเต็มอยางสมบูรณที่หัวมุม การปดลอมหัวมุมยังสามารถใชประตูโคง 

(arch)สรางการโอบลอมอยางสมบูรณ ทองฟาคือเพดานสําหรับลานโลง ในทางทฤษฎีความสูงของทองฟาที่อยูเหนือ 

จัตุรัสก็คือ ระดับที่ไดรับการจินตนาการวาสูงเปนสามหรือส่ีเทาของความสูงของอาคารที่สูงสุดบนขอบจัตุรัส ‘หลังคา’

ของจัตุรัสจะรูสึกวาต้ังอยูอยางม่ันคงเม่ือเสนขอบหลังคามีความสูงเทากันตลอดความยาวแนวเสนขอบชายคา  

(Moughtin and Mertens, 2006: 99-102)            
           2.  การศึกษาประสบการณการวางผังและออกแบบที่วางสาธารณะประเภทลานเมือง 
              ที่วางสาธารณะประเภทลานเมืองที่ใดศึกษาในงานวิจัยนี้ สวนใหญเปนลานท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสไปศึกษา

สถานที่จริง ลานโลงของเมืองในสมัยกลาง (Medieval) ไดแก Piazza del Campo ที่เมือง Seina อิตาลี เปนลานโลง

ที่วางผังออกแบบในรูปแบบไมเปนทางการ อาคารที่โอบลอมมีรูปแบบที่แตกตางกันแตก็มีการโอบลอมที่ดีและเปน

เอกภาพ ผังพื้นเปนรูปพัด พื้นลานปูดวยอิฐสีแดงที่เปนวัสดุทองถ่ิน (Piazz a del Campo, 2013)ลานในยุคฟนฟูศิลป 

วิทยาการ (Neo-classic )ในอิตาลี ไดแก Piazza of St. Peter’s กรุงโรม Piazza of San Marco เวนิส และ Piazza 

del Duomo มิลาน เปนพื้นที่เปดโลงหลักที่ต้ังอยูเคียงคูกับมหาวิหารของเมือง ลานไดรับการออกแบบอยางเปนทาง 

การ ถึงแมจะมีผังพื้นที่แตกตางกัน แตก็มีอาคารที่โอบลอมรูปแบบสถาปตยกรรมคลาสิกที่นิยมในสมัยนั้น (Saint 

Peters Square, 2013; Piazza San  Marco, 2013) ลานโลงในเมืองที่สําคัญอีก 2 แหง คือ Commerce Square 

ลิสบอน โปรตุเกส และ Main Plaza ซาลามังคา สเปน ใชผังพื้นรูปส่ีเหล่ียมเกือบจัตุรัส โอบลอมดวยอาคารที่ไดรับ

การออกแบบพรอมกับลานมีความเปนระเบียบและเปนทางการ ลานเหลานี้ปจจุบันยังมีการใชประโยชนอยางเขมขน 

เปนสัญลักษณของเมือง และเปนแบบอยางที่ดีของการวางผังและออกแบบจัตุรัสและลานโลง 

             อีกกลุมหนึ่งเปนลานเมืองที่ไดรับการวางผังออกแบบในสมัยปจจุบัน เชน La Defense กรุงปารีส ฝร่ังเศสที่

สภาพทางกายภาพของลานสะทอนระบบการบริหารจัดการภายใตระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สวนในสหรัฐอเมริกาคือ 

Independence Mall ฟลาเดลเฟย ไดวางผังออกแบบใหลดความเปนทางการลงแตยังคงความสงางาม Rockefeller 

Center เปนลานโลงที่สรางขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยกรรม และ Times’ Square นิวยอรก ที่ไมใชจัตุรัสหรือ

ลานโลงหนาอาคาร เกิดขึ้นเน่ืองจากถนนสองสายตัดกันในแนวเฉียง ตอมาไดมีการนําพื้นที่เหลือเศษไปใชเปนที่

ชุมนุมผูคนเน่ืองในวาระเทศกาลเฉลิมฉลองที่สําคัญ ลานโลงที่นาสนใจในจีนไดแก Tiananmen Square ที่สรางให

เปนพื้นที่สาธารณะขนาดมหึมารองรับกิจกรรมทางการเมือง  CCTV Plaza ปกก่ิงที่ไดรับการออกแบบใน 3 มิติอยาง

นาสนใจเพื่อรองรับยุคส่ืออีเล็กทรอนิกส  และในเกาหลีใต คือ Gwanghwamun Square กรุงโซลที่พัฒนาพื้นที่ของผิว

จราจรของถนนสายหลักใหเปนลานโลงสาธารณะที่ใชประโยชนได 
           3.  คุณคาและความสําคัญของพ้ืนที่วางสาธารณะ ในเขตเมืองเกาของกรุงเทพมหานคร และ
คุณภาพของส่ิงแวดลอมทางกายภาพของลานคนเมือง และลานพระบรมรูปทรงมา  
              จากการประเมินโดยผูที่ศึกษาวิชาชีพในสาขาการออกแบบชุมชนเมือง และสาขาการวางแผนชุมชนเมือง

และสภาพแวดลอม จํานวน 92 ตัวอยางสรุปได ดังนี้ 

             3.1  คุณคาและความสําคัญของพ้ืนที่วางสาธารณะในเขตเมืองเกาที่มีตอชุมชนและกรุงเทพมหานคร  กลุม

ประชากรตัวอยางมีความเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะทั้ง 7 บริเวณมีความสําคัญตอชุมชนสูงสุดเรียงตามลําดับไดตาม
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ตารางที่ 1 

 

 

              

 

 

 

              

            

              3.2  คุณภาพส่ิงแวดลอมทางกายภาพของท่ีวางสาธารณะบริเวณลานคนเมือง กทม.โดยรวมไดรับการ

ประเมินอยูในระดับปานกลาง ( x =3.39, S.D=.880) องคประกอบที่ไดรับการประเมินวาเหมาะสมและมีคุณคาสูงสุด 

เรียงตามลําดับไดตามตารางท่ี 2 

          3.3  คุณภาพส่ิงแวดลอมทางกายภาพของที่วางสาธารณะบริเวณ ลานพระบรมรูปทรงมาโดยรวมไดรับการ

ประเมินใหอยูในระดับมาก ( x =3.66, S.D=.816) องคประกอบท่ีไดรับการประเมินวาเหมาะสมและมีคุณคาสูงสุด 

เรียงตามลําดับไดตามตารางท่ี 3 
 

    

              อนึ่ง การที่ลานพระบรมรูปทรงมาไดรับการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมสูงกวาลานคนเมืองสะทอนใหเห็น

วา ผูประกอบวิชาชีพการวางผังออกแบบสวนใหญใหความสําคัญตอ นัยของสถานท่ี (sense of place) และปจจัยที่

เปนนามธรรม(intangible factor) มากกวาปจจัยที่เปนรูปธรรม (tangible factor) ถึงแมวา ลานคนเมืองจะมี        

องคประกอบดานการออกแบบลานและเร่ืองราวภูมิทัศน สอดคลองตามทฤษฎีมากกวาลานพระบรมรูปทรงมา 

สรุป 
                ดานทฤษฎี สวนประกอบท่ีสําคัญของจัตุรัสและลานโลงหนาอาคารไดแก (1)ผังพื้นที่กําหนดรูปรางพื้นที่

วาง  (2)ผนังหรือสวนโอบลอมที่กําหนดขอบเขตพ้ืนที่วาง (3)เพดานสวนปดดานบนซ่ึงก็คือทองฟา ผังบริเวณควรมี

รูปทรงที่ชัดเจน สัดสวนความกวางตอความยาวไมเกิน 1 : 3  ระยะที่มากที่สุดไมควรเกิน 145 เมตร ควรมีการโอบ

ลอมทุกดานดวยอาคารที่มีความสูงใกลเคียงกัน ขอบเขตดานบนหรือทองฟาตามจินตนาการจะอยูสูงสามหรือส่ีเทา
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จากเสนขอบหลังคาอาคารโอบลอม ตัวอยางการวางผังและออกแบบลานเมืองที่ประสบความสําเร็จ คือ Piazza del 

Campo เซียนา Piazza of St. Peter’s โรม Piazza of San Marco เวนิช และ Main Plaza ซาลามังคา ลานเมืองสมัย

ปจจุบันมีรูปแบบนาสนใจ คือ La Defense ฝร่ังเศส Independence Mall สหรัฐ และ CCTV Plaza ปกก่ิง 

                การประเมินโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาพื้นที่วางสาธารณะท่ีมีลําดับความสําคัญตอชุมชน

และกรุงเทพมหานครสูงสุด คือ สนามหลวง ลานพระบรมรูปทรงมา  คุณภาพของส่ิงแวดลอมของลานพระบรมรูปทรง

มาไดรับการประเมินใหอยูในระดับมาก สวนลานคนเมือง กทม. อยูในระดับปานกลาง  องคประกอบท่ีไดรับการ

ประเมินวาเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุดในลานพระบรมรูปทรงมา คือ พระบรมรูปทรงมา สวนโอบลอมดานพระท่ีนั่ง

อนันตสมาคม และดานสวนอัมพร ในลานคนเมือง คือ เสาชิงชา สวนโอบลอมดานวิหารวัดสุทัศน และดานศาลา    

วาการ กทม. การที่ลานพระบรมรูปทรงมาไดรับการประเมินสูงกวา สะทอนวาสวนใหญยังใหความสําคัญตอ ‘นัยของ 

สถานที่’ และ ’ปจจัยที่เปนนามธรรม’  

จัตุรัสและลานโลงหนาอาคารจะยังคงเปนสวนประกอบที่สําคัญในการออกแบบเมือง พื้นที่นี้มักจะเปนที่ต้ัง

อาคารประชาคมเมือง อาคารสาธารณะท่ีสําคัญ เปนสถานท่ีสําหรับจัดวางอนุสาวรีย ประติมากรรม พื้นที่จัดกิจกรรม

สาธารณะ สถานท่ีผูคนมาพบปะสังสรรค หลักการท่ีสําคัญของการวางผังออกแบบ คือ การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่วาง

(boundary) และสรางการโอบลอม (enclosure) ที่ชัดเจน และการสรางนัยใหแกสถานที่ (sense of place) 

กิตติกรรมประกาศ  

              ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี และภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง    

ที่สนับสนุนการวิจัย ขอบคุณผูชวย นายภูวเรศ อรรคอุดม นางสาวจิราภรณ สายสุด และนายประพันธพงษ มนตแกว  
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การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกที่ผนังอุโบสถวัดมณีจันทร อ.พทุไธสง จ.บุรรีัมย 
The creation of Glass-mosaic murals on the outer-walls of Ubosoth, Wat Maneechan, 
Phutthaisong District, Bureerum Province 
 

อัศวิณีย หวานจริง1 

Asawinee Wanjing1 

บทคัดยอ 
โครงการวิจัย การศึกษาคุณคาทางสุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดลอมของ

ศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร เพื่อศึกษาคนหาถึงบริบทที่เกิดขึ้นรวมถึงความเปล่ียนแปลงของ 
สภาพแวดลอม ความคิด ความรูสึกและปฏิสัมพันธตางๆของคนในชุมชน ที่มีตองานศิลปะหลังจากมีการสรางสรรค
งาน“ศิลปกรรมกระจก”บนผนังอุโบสถของวัด ซึ่งเปนการสรางสรรคความงามในรูปแบบของผลงานศิลปะ ที่ใชกระจก
สีเปนวัสดุตกแตงบนผนังภายนอกอาคาร อันกอใหเกิดเปนงานศิลปกรรมไทยรูปแบบใหมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
ไมซ้ํากับที่เคยมีมา  
 การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกคร้ังนี้ เปนการทํางานศิลปะรวมกันของผศ.อัศวิณียและนายอุดม หวานจริง 
โดยแรงบันดาลใจในการสรางงานของศิลปน เกิดจากความศรัทธาในพระศาสนาและงานศิลปกรรมของไทยในอดีต  
รวมทั้งไดเห็นความต้ังใจของชาวบานในชุมชนที่ตองการมีงานศิลปกรรม เพื่อบันทึกภาพประเพณีวัฒนธรรมและ
เร่ืองราวความดีงามของชุมชนแหงนี้ที่พวกเขาภาคภูมิใจ ไวในศาสนสถานใหเปนศูนยรวมจิตใจของทุกคนในชุมชน
ตอไปจนถึงรุนลูกหลาน ที่สําคัญคือการบันทึกเร่ืองราวของชุมชนลงในงานศิลปกรรม จะเปนการแสดงคุณคาทาง
สุนทรียภาพใหกับสภาพแวดลอม และสรางปฏิสัมพันธอันดีงามใหเกิดขึ้นกับผูคนในชุมชนแหงนี้ โดยเฉพาะการสราง
ความสามัคคี ความเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริยและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ผลปรากฏจากสภาวะ
แวดลอมไดแสดงใหเห็นวาผูคนในทองถ่ินเกิดความเปล่ียนแปลงในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม หลายคนเร่ิมเห็น
คุณคาของการใชพื้นที่ภายในวัดจึงมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้น อุโบสถเกาแกที่เคยถูกละเลยหรือมองขามเกิดความ
เปล่ียนแปลงสะดุดตา จนสามารถดึงดูดใหผูคนที่ผานไปมาตองแวะเขามาเย่ียมชมความงามของศิลปกรรมกระจกใน
วัด หรือจากการบอกกลาวตอๆกันไปจนตองเดินทางมาช่ืนชมดวยสายตาตนเอง ผูคนในพื้นที่ชวยกันพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมรอบอุโบสถ ใหสวยงามสะอาดตา มีการจัดสวนปลูกตนไมตัดหญา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณบอน้ําภายใน
วัด ผูคนเขามาเที่ยวชมวัดมากขึ้น การปรับสภาพแวดลอมภายในวัดใหสวยงามจึงชวยเสริมใหอุโบสถดูโดดเดนสม
เปนอัญมณีแหงศาสนสถาน ถือเปนการสรางสํานึกรักในสมบัติทองถ่ินและปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชุมชนชวยกัน
อนุรักษรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและศิลปกรรมของชาติใหคงอยูสืบตอไปอยางย่ังยืน 

Abstract 
This study on “The Aesthetic Values in the Social Context and the Appearance from Environmental 

Effect of the Glass-mosaic Murals on the Outer Walls of Ubosoth, Wat Maneechan, Phutthaisong District, 
Burirum Province” had the purpose of finding out the context and the change in the environment, 
perception, attitude as well as the interaction of the local people toward the art works existing in their 
respective community after the creation of the “glass mosaic” on the wall of the ubosot of the temple in 
that community.  This mural reflects the artists’ creation of beauty in the form of an art work using glass 

                                          
1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศลิป มหาวิทยาลยัเชียงใหม เชยีงใหม 502000 ประเทศไทย 

  Assistant Professor, Department of Thai Art, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-10 

mosaic to decorate the outer walls of the building.   This resulting in a new form of Thai art is considered 
unique and original.   

 This Thai style glass mosaic mural is the work of two artists: Assistant Professor Asawinee 
Wanjing and Mr. Udom Wanjing.  Their inspiration came for their faith in Buddhism and the conventional 
Thai art together with their admiration of the community people who longed to have some art work that 
could serve as a record of their tradition and culture as well as the impressive efforts or virtue of the 
people worthy of their taking pride in them.  Moreover, the mural will exist along with this religious place 
to be the center of their spirit to witness to the younger generation and those to come.  More significantly, 
the mural will be the record in an art form of the community’s story that reflects the artistic values 
pertaining to the environment and the social context or interaction among the people, in particular their 
harmony, their loyalty to the monarch and their faith in Buddhism.  The result from the surrounding 
evidence indicates that changes took place among the local people in their social activities.  Many of 
them began to realize the value of using the temple compound, so several activities were conducted.  
The old ubosot that had been neglected and overlooked began to receive some attention and passersby 
were attracted to stop by to appreciate the glass mosaic.  Through word of mouth, a lot of people came 
to see it for themselves and admired it.  Local people helped improve the environment around the ubosot 
to make it clean, planting trees and trimming the grass or clearing away weeds and thickets.  The area 
around the water well was remodeled.  More and more visitors visited the temple.  The landscaping 
enhances the beauty of the ubosot making it shine splendidly like a gem in the Buddhist place.    All of 
these marked their strong love and awareness of the value of the local treasure and heritage, which will 
instill in their conscience to join hands in conserving their customs and culture as well as the national art 
to extend and carry on its value and existence for as long as possible. 

คํานําและวัตถุประสงค   
โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2554 การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร เปนการสรางสรรคงาน
ศิลปะสูชุมชนหรือการสรางสุนทรียภาพใหกับทองถ่ินตามความตองการของชาวบาน โดยกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปะในคร้ังนี้ เปนรูปแบบของการเรียนรูรวมกันระหวางชาวบานในชุมชนกับศิลปน ทั้งในเร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชนและกระบวนการทํางานของผูสรางสรรคงานศิลปะ มีการแลกเปล่ียนแนวคิดรวมกัน
ตลอดเวลาของการทํางาน โดยเร่ิมจากการท่ีชุมชนตองการจะชวยกันบูรณะอุโบสถวัดมณีจันทร ซึ่งมีอายุประมาณ 
90 ไดมีการประชุมพูดคุยรวมกันถึงเร่ืองความสําคัญของวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อชวยกันอนุรักษรักษาศาสนสถาน
อันเปนศูนยรวมทางจิตใจของคนในชุมชนใหย่ังยืนและยังคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถ่ิน จึงไดมีการเสนอความคิดที่
จะบูรณปฏิสังขรณอุโบสถเกาใหดูงดงามย่ิงขึ้น ดวยการประดับงานศิลปะกระจกที่ผนังอุโบสถใหมีเร่ืองราวแสดงถึง
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประวัติศาสตรของทองถ่ินภาคอีสาน การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกไดเร่ิมขึ้นในป
พ.ศ.2549 โดยการประดับกระจกไดรับแรงบันดาลใจจากงานกระจกที่วัดเชียงทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ซึ่งขณะน้ันยังไมมีการทํางานศิลปะกระจกรูปแบบนี้ในประเทศไทย ผูวิจัยจึงเร่ิมศึกษาคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติม ทั้งทางภาคเอกสารและการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม การสํารวจ การถายภาพจิตรกรรม“ฮูปแตม”
สิมจากวัดตางๆในภาคอีสาน การบันทึกถายภาพประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชน การหาขอมูล
ประวัติศาสตรการสรางเมืองสรางวัด จากนั้นไดทําการออกแบบวาดภาพโครงสรางองคประกอบของภาพขึ้นมาใหม
ใหเหมาะสมกับพื้นที่แตละผนัง เสร็จแลวจึงนํากลับไปใหชาวบานในชุมชนชวยกันพิจารณาแบบราง รับฟง
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ขอเสนอแนะรวมกันเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขแบบ ตามความตองการของชุมชน  
การสรางสรรคคร้ังนี้ ไดมีการทดลองคนหาเทคนิควิธีการรูปแบบใหม ที่สามารถพัฒนากาวออกไปจาก

กรรมวิธีตัดกระจกแบบเดิมที่เคยมีมา เชน การตัดกระจกใบหนาหรือตัวภาพคนจะดูมีกลามเนื้อโครงสรางเหมือนคน
จริง เส้ือผาจะมีรอยยับร้ิวผาเปนธรรมชาติ ตนไมรวมถึงสถาปตยกรรมมีความเปนธรรมชาติที่อิงความเหมือนจริง แต
ยังคงเอกลักษณในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ 2 มิติไวดวย  เนื้อหาของภาพไดแสดงถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยอีสาน วัสดุเทคนิคที่ใชในการสรางสรรคก็เปนลักษณะแบบรวมสมัย ซึ่งศิลปนไดปรับใหเขากับ
ยุคสมัยและสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน จึงกอใหเกิดลักษณะพิเศษเฉพาะเปนงาน“ศิลปกรรมกระจก” ซึ่งมี
รูปแบบที่แตกตางจากงานประดับกระจกของวัดเชียงทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การทําจิตรกรรมกระจกไวบนผนังดานนอกของอุโบสถ มีสวนชวยใหคนที่ไมไดเขาไปรวมศาสนพิธีในโบสถ
หรือวิหารไดชมงานศิลปะระหวางรอพิธี ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกันกับ“ฮูบแตมสิมอีสาน” การนําเอาชาดกและนิทาน
พื้นบานที่คนในชุมชนคุนเคยมาแปลงเปนรูปประดับไวบนผนัง จึงเปนเสมือนหนังสือภาพเลมใหญของชุมชน ที่ใช
รูปภาพเปนส่ือเลาเร่ืองและสอนศีลธรรมใหแกผูคน ทําใหคนดูเขาใจเร่ืองราวตางๆไดงาย เกิดรสชาติและจินตนาการ
ตางไปจากการฟงหรือการชมการแสดงทางนาฏศิลป นอกจากน้ันยังใหความรู ใหคติและความเพลิดเพลินแกคนดู  
ศิลปกรรมกระจกไดชวยใหอุโบสถหลังเล็กๆมีความโดดเดน ดวยสีสันและความระยิบระยับ จากแสงท่ีสองกระทบ
แผนกระจกสีตามลวดลายท่ีประดับตกแตงบนผนังดานนอกอุโบสถ ทําใหเกิดความสะดุดตาและดึงดูดใหผูพบเห็น
เกิดความสนใจตองการจะเขามาดูชมหรือไดเขามาในวัด การบันทึกเร่ืองราวประเพณีศิลปวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิต
ของชุมชนแหงนี้ลงในงานศิลปกรรมกระจก จะเปนการแสดงคุณคาทางสุนทรียภาพใหกับสภาพแวดลอมและ
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นกับผูคนในชุมชน โดยเฉพาะการสรางความสามัคคีของคนในชุมชน ความเคารพรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถือเปนการสรางสํานึกรักในสมบัติทองถ่ินและปลูกฝงจิตสํานึกคน
ในชุมชน ใหชวยกันอนุรักษรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมและศิลปกรรมของชาติใหคงอยูสืบตอไปอยางย่ังยืน  
การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร 

การออกแบบโครงสรางองคประกอบภาพศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร สามารถเดินดูภาพ
ไดอยางตอเนื่องรอบอุโบสถ โดยเร่ิมจากผนังดานหนา(ฝงทิศตะวันออก)เปนผนังแรก เรียงตอไปทางดานขวา(ฝงทิศ
ใต)เปนผนังที่สอง แลวเดินวนไปผนังดานหลังอุโบสถเปนผนังที่สาม ผนังดานสุดทายคือผนังดานขาง(ฝงทิศเหนือ) 
การเดินเวียนขวานั้นเปนไปตามความเชื่อทางศาสนาพุทธเชื่อวาเปนส่ิงที่ดีเปนมงคล ฉะนั้นการเดินชมภาพศิลปกรรม
กระจกจึงควรเดินเวียนไปทางขวาเชนกันเพื่อชมเร่ืองราวในงานศิลปกรรมกระจก 
 

1. เรื่อง “พระมาลัย” ภาพบนผนังดานหนา(ทิศตะวันออก) มีเนื้อหาท่ีแสดงเร่ืองราวคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เปนที่นิยมเขียนในภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถในภาคอีสานหรือที่เรียกกันวา ฮูปแตมสิมอีสาน ตอนพระมาลัยไปเย่ียม
นรกและสวรรค 

  
    ภาพอุโบสถเกากอนการบูรณะ (พ.ศ.2549)          ภาพอุโบสถหลังตกแตงศิลปกรรมกระจก (พ.ศ.2553) 
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 การรางองคประกอบของภาพไดใหความสําคัญกับโครงสรางเดิมของผนังที่มีงานประติมากรรมเกาประดับ
อยูประกอบกับเร่ืองราวท่ีชาวบานตองการ คือ พระมาลัย จึงมีการรวบรวมเน้ือหาจากวรรณคดี 3 ฉบับ คือ พระมาลัย
คําหลวง พระมาลัยกลอนสวดและมาเลยเทวัตฺเถรวัตถุแปล ซึ่งเปนเร่ืองที่นิยมใชเทศนในงานบุญผะเหวดทางภาค
อีสานมาสรางเปนศิลปกรรมกระจก เนื้อเร่ืองบนผนังนี้แบงออกเปน 4 ภาค คือ  ทองนรก ทองแดนมนุษย ทองสวรรค
และทองแดนศาสนาพระศรีอาริย เปนเร่ืองราวตามความเช่ือซ่ึงผูชมภาพจะตองจินตนาการตามเร่ืองราว  
 

2. เรื่อง “สรางเมืองสรางวัด” ภาพบนผนังดานขาง(ทิศใต) เปนภาพท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตร ตํานาน
ที่มาของบานมะเฟอง เมืองพุทไธสง ต้ังแตสมัยโบราณจากอดีตที่เปนเนินตนมะเฟอง จนมาถึงสมัยปจจุบันพื้นที่นี้ได
กลายเปนที่ต้ังของหมูบานมะเฟอง อ.พุทไธสง รวมทั้งไดมีการบันทึกภาพประวัติการสรางอุโบสถของวัดมณีจันทรไว
บนผนังนี้ดวย  

 
 ภาพศิลปกรรมกระจก “สรางเมืองสรางวัด”บนผนังดานขาง ฝงทิศใต (บันทึกภาพเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2553) 

การออกแบบภาพรางลายเสน เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาแลว การสรางเมืองสรางวัดเปนเร่ืองที่เลาถึงตํานาน
ประวัติศาสตร จึงออกแบบโครงสรางองคประกอบภาพที่เนนรูปทรงธรรมชาติในทองถ่ิน ลักษณะของตัวภาพ
ออกแบบใหคลายกับฮูปแตมสิมอีสาน  เปนการบันทึกภาพประวัติศาสตรของชุมชนไวบนผนังอุโบสถของวัด เชน 
ภาพเหตุการณการสรางอุโบสถวัดมณีจันทรเม่ือ 90 กวาปที่ผานมาและภาพอนุสาวรียพระยาเสนาสงคราม เจาเมือง
คนแรกของพุทไธสง ซึ่งปจจุบันอนุสาวรียนี้ประดิษฐานที่หนาอําเภอพุทไธสง เปนที่เคารพสักการะของคนในชุมชน 
3. เรื่อง “ขอพระองคทรงพระเจริญ” ภาพบนผนังดานหลัง(ทิศตะวันตก) เปนภาพท่ีแสดงถึงความจงรักภักดีของ
ชาวบานมะเฟองที่มีตอองคพระมหากษัตริย  โดยชาวบานวัดมณีจันทรและชุมชนใกลเคียงไดรวมกันจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษาขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และเน่ืองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 60 ซึ่งยาวนานกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในประวัติศาสตรไทยและใน
โลกจนถึงปจจุบัน จึงไดรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองคร้ังนี้ใหเปนงานใหญขึ้นภายในบริเวณวัดมณีจันทร 

 
 ภาพศิลปกรรมกระจก “ขอพระองคทรงพระเจริญ”บนผนังดานหลังอุโบสถ (บันทึกภาพเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2553) 

รูปทรงท้ังหมดมีลักษณะแบบเหมือนจริง เนื่องจากเปนการบันทึกเหตุการณเร่ืองราวในปจจุบัน การ
ออกแบบภาพลายเสนจึงเขียนตามขอมูลจากภาพถายท่ีผูเขียนไดรวบรวมบันทึกไว  ในชวงบนน้ันองคประกอบใน
ภาพประกอบดวย ภาพขณะเสด็จออกสีหบัญชรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  ซึ่งดานขางพระบรมสาทิสลักษณทั้ง 2 พระองค มีภาพอุโบสถและ

 
 ภาพศิลปกรรมกระจก “พระมาลัย” บนผนังดานหนาอุโบสถ(บันทึกภาพเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2553) 
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ศาลาของวัดมณีจันทร รวมทั้งมีภาพตนตาล 3 ยอด ผนังดานซายเปนภาพตนมะเฟองใหญของชุมชนบานมะเฟอง 
ดานขวาเปนภาพตนมะขามยักษ ชาวบานมักใชพื้นที่บริเวณใตตนมะขามแหงนี้เปนที่ประกอบศาสนพิธีของชุมชน 
เพราะมีศาลเจาพอมะเฟองต้ังอยูดานขางดวย 
 

4. เรื่อง “ประเพณีเมืองพุทไธสง” ภาพบนผนังดานขาง(ทิศเหนือ)เปนภาพเก่ียวกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมใน

ทองถ่ินอีสานของชุมชนพุทไธสงในปจจุบัน 

 
ภาพศิลปกรรมกระจก “ประเพณีเมืองพุทไธสง”บนผนังดานขาง ฝงทิศเหนือ (บันทึกภาพเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2553) 

ทางชุมชนตองการใหแสดงเร่ืองราวประเพณีรวมทั้งภาพบุคคลสําคัญไวบนผนังดานน้ี เพื่อบันทึกภาพ
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบานลงในงานศิลปกรรมกระจก ถือเปนการแสดงคุณคาทางสุนทรียภาพ
ใหกับสภาพแวดลอมและสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นกับผูคนในชุมชน ทั้งยังสรางสํานึกรักในสมบัติทองถ่ินใหชวยกัน
อนุรักษรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและศิลปกรรมใหคงอยูสืบตอไปอยางย่ังยืน 

วิเคราะหองคประกอบในงานศิลปกรรมกระจก  

       
ภาพแสดงการสะทอนแสง ลักษณะพิเศษของศิลปกรรมกระจก 

ศิลปกรรมกระจก เปนงานศิลปกรรมสาขาหนึ่ง ที่มีรูปแบบลักษณะเชนเดียวกันกับงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี คือ เปนศิลปะแบบอุดมคติ ตัวภาพมีขนาดเล็กละเอียดปราณีต รูปทรงตัวภาพเปนแบบ 2 มิติ แสดงเนื้อหา
เร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  นอกจากนั้นงานศิลปกรรมกระจกยังมี
ความพิเศษ ตรงวัสดุที่ใชในการสรางสรรคซึ่งเปนกระจกสามารถสะทอนกับแสงและเงาที่มากระทบได ทําใหตัวภาพ
ตางๆมีสีแสงและเงา ดูระยิบระยับเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาไปตามแสงจากสภาพแวดลอมในธรรมชาติ งาน
ศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถวัดมณีจันทรไดมีการออกแบบโครงสรางองคประกอบภาพใหมีความประสานสัมพันธ
กันทั้งเสน สี  น้ําหนัก  รูปทรง และใหสอดคลองเขากับเนื้อหาเร่ืองราวของภาพอยางเปนเอกภาพ จึงสามารถสราง
คุณคาทางสุนทรียะแกสภาพแวดลอมในทองถ่ินไดอยางเต็มที่ การจัดวางองคประกอบโครงสรางมีลักษะรูปแบบ 
ดังนี้  
1. ใชวัสดุกระจกสี ซึ่งมีจํานวน 6 สี สรางเปนตัวภาพติดลงบนผนังอาคารศาสนสถาน เชน โบสถ วิหาร ดวยการใช
กาวสังเคราะหซึ่งมีคุณสมบัติทนแดดทนฝน        
2. แสดงเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธศาสนา  เพื่อรับใชพระศาสนาและเปนการเผยแพรสอนใหความรูแกผูคนที่เขามาในวัด
ใหทําความดีไมทําความช่ัว  
3. สรางสรรคจากความคิดและมโนภาพเปนนามธรรมแบบสมมติภาวะ  คือรูปทรงท่ีสรางขึ้นใหมตามจินตนาการ
แบบอุดมคติ  เชน ตัวภาพพระมาลัยและเทวดาจะมีรูปรางสัดสวนที่สมบูรณแบบเปนทิพย ใบหนาอิ่มเอิบ ทรวดทรง
ออนชอย เพราะความเช่ือในอุดมคติเขาใจวา เทวดาคือผูที่มีกายทิพยไมมีกิเลส จึงไมเหมือนมนุษยธรรมดา สวนตัว
ภาพสัตวในนรกจะมีรูปรางหนาตานาเกลียดแสดงถึงความทุกขนาเวทนา    
4. มีเร่ืองเก่ียวกับเทพและกษัตริย  ตามคตินิยมของคนไทยที่มีความศรัทธา  บูชาเทพและเคารพพระมหากษัตริย 
5. จะแสดงเวลาดวยภาพสัญลักษณหรือกิริยาทาทางของตัวภาพ  ไมมีการใชแสงเงาหรือความมืดสวาง   
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6. แบงพื้นที่บนผนังดวยการใชเสนสินเทา จากรูปทรงในธรรมชาติ เชน ตนไม ภูเขา ทองฟา ลําน้ําหรือสถาปตยกรรม 
เปนเสนแบงภาพ เพื่อจัดองคประกอบภาพใหเปนกลุมๆและสามารถลําดับเร่ืองราวไดอยางตอเนื่องลงตัว 
7. การแสดงอารมณของตัวภาพ ไมแสดงความรูสึกทางใบหนาและแววตา แตส่ือความหมายดวยทาทาง อาการ
กิริยา แบบนาฎศิลป ลักษณะสวนรวมของเสนในโครงสรางองคประกอบภาพสามารถเปนเคร่ืองแสดงความรูสึกของ
ภาพได 
8. สถาปตยกรรม เขียนขึ้นเพื่อประกอบใหเขาใจเร่ืองราว สถานที่มีลักษณะเพียงส่ือความหมายของอาคารนั้นๆ ไมได
เขียนสัดสวนที่สัมพันธกันกับตัวภาพบุคคลในอาคาร ใชเพื่อการกําหนดขอบเขตของรูปทรงตามเนื้อหาเร่ืองราวภาพ
นั้นๆ ภาพสถาปตยกรรมจะแสดงความย่ิงใหญอลังกาลจากลวดลายประกอบ   
9. รูปแบบตัวภาพมีลักษณะคลายคลึงกัน แสดงความแตกตางกันดวยสี ตัวภาพคนและสัตวมีลักษณะเฉพาะเปน
เอกลักษณแบบ 2 มิติเชนเดียวกับภาพจิตรกรรมไทยประเพณี คือ แบนราบไมมีปริมาตร ไมมีระยะใกลไกลและลึก 
เพราะตองการเสนอใหผูดูไดเห็นภาพท้ังหมดตลอดทั้งผนัง มีการเนนจุดสนใจโดยไมคํานึงถึงสัดสวนระหวางรูปทรง  
ทุกรูปทรงต้ังซอนกันเปนทัศนียภาพแบบเสนขนาน รูปทรงของตัวภาพมีความกวางและความยาวไมมีความหนาและ
ความลึกแตสามารถรูวาสวนใดอยูหนาอยูหลังใกลหรือไกลได เพราะการจัดวางโครงสรางองคประกอบในภาพ 
10. การออกแบบโครงสีในงานศิลปกรรมกระจก ตองจัดวางแผนกระจกใหเกิดการผสมสีทางสายตาและความรูสึก 
ใหดูใกลเคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากกระจกสีที่ขายทั่วไปมีเพียง 6 สี กระจกไมสามารถผสมกันไดเหมือนสีจากหลอด 
จึงตองสรางโครงสีดวยการใชทฤษฎีสีในวัตถุรวมกับทฤษฎีสีในแสง 

วิเคราะหรูปแบบงานประดับกระจก ระหวางวัดเชียงทองกับวัดมณีจันทร  
 เพื่อใหเห็นความแตกตางของโครงสรางองคประกอบงานศิลปกรรมกระจกระหวางวัดมณีจันทรและวัดเชียง
ทอง สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบได ดังนี้ 
 

วัดเชียงทอง (ลาว) วัดมณีจันทร (ไทย) 

1.ใชวัสดุกระจกสีตัดเปนตัวภาพตางๆ ดวยการนํากระจก

รูปทรงเรขาคณิตชิ้นเล็กมาติดตอกันคลายโมเสดหรือจ๊ิคซอล 

 

1.ใชวัสดุกระจกสีตัดเปนตัวภาพตางๆรูปทรงอิสระ ดวยการ

ตัดกระจกเปนรูปทรงอิสระเหมือนจริงในธรรมชาติ  
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2.ตัวภาพกระจกติดที่ผนังภายนอกของอุโบสถ เปนแบบ 2 
มิติ แสดงเรื่องราววิถีชีวีตและตํานานพื้นบาน 

 

2.ตัวภาพกระจกติดที่ผนังภายนอกอุโบสถ เปนแบบ 2 มิติ 
แสดงเร่ืองราวประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา  

 
  

  
  

3.การจัดองคประกอบ ดูเขาใจงายสบายตาส่ือสารอยาง
ตรงไปตรงมาซื่อๆในลักษณะงานศิลปะแบบ“NAIVE”หรือ
งานศิลปะเด็ก ตัวภาพมีขนาดเทากัน สีพื้นใชสีเดียวซ่ึงมี
น้ําหนักเทากันทั้งผนัง ใชปูนเปนวัสดุยึดติดกระจก 

3.การจัดองคประกอบ มีลักษณะแบบจิตรกรรมไทยประเพณี 
ตัวภาพมีขนาดไมเทากัน เนนตามความสําคัญโดยใชเสน
สินเทาและสีพื้นแบงพื้นที่ เพื่อเนนรูปทรงเร่ืองราว ใชกาว
อีฟอคซี่เปนวัสดุยึดติดกระจกบนผนัง 

  
  

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางองคประกอบงานศิลปกรรมกระจก วัดมณีจันทรกับวัดเชียงทอง 
แสดงใหเห็นวา  การสรางสรรคศิลปกรรมกระจกที่วัดมณีจันทร ไดรับแรงบันดาลใจในดานเทคนิควิธีการ ที่เปนการ
สรางงานโดยใชวัสดุกระจกสีประดับลงบนผนังอุโบสถ เพื่อนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน ซึ่งไมไดสรางขึ้นโดยการลอกเลียนแบบงานประดับกระจกของวัดเชียงทอง  
 แตงานศิลปกรรมกระจกท่ีวัดมณีจันทร กลับมีรูปแบบ เทคนิควิธีการ การตัดกระจก การจัดวางตัวภาพ 
ตลอดจนการออกแบบโครงสรางองคประกอบของภาพ ที่แตกตางไปจากงานประดับกระจกของวัดเชียงทอง อัน
เนื่องมาจากความแตกตางกันของสภาพสังคม ภูมิประเทศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงชวงเวลายุคสมัยใน
การสรางงาน และปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะพ้ืนฐานของศิลปนผูสรางสรรคผลงาน ตางมีประสบการณ
ชีวิตในสภาพแวดลอมของสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งศิลปนผูสรางงานทั้งสองแหงตางก็สามารถถายทอดจินตนาการ
ความคิดสรางสรรคสวนตัวออกมาไดอยางชัดเจน จนแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตนในตัวผลงาน
สรางสรรค  จึงทําใหงานศิลปกรรมกระจกทั้งสองแหง มีความงามทางสุนทรียะที่เปนเอกลักษณพิเศษเฉพาะซ่ึง
แตกตางกัน 
 

บทสรุป 
 

 

 

 ภาพที่ 8 ภาพศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถในเวลากลางคืน 
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 ผลงานศิลปกรรมกระจก บนผนังอุโบสถวัดมณีจันทร ไดสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นกับชุมชน โดย
การสรางสุนทรียะใหกับสภาพแวดลอม รวมทั้งชวยสรางความเขาใจดานสุนทรียศาสตรใหแกผูคนในชุมชน ไดเห็นถึง
คุณคาของการอนุรักษรักษาประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน และเห็นความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะมากขึ้น
การสรางงานศิลปกรรมกระจกคร้ังนี้ เปนการทํางานท่ีเนนกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน ต้ังแตเร่ิมตนจนผลงาน
เสร็จส้ิน เพื่อใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูควบคูไปกับศิลปนผูสรางสรรคงานศิลปะ ผลที่ตามมาคือ เปนการแสดงใหเห็น
วาการสรางความย่ังยืนใหกับงานศิลปะในชุมชน จําเปนจะตองใหความสําคัญกับชุมชนซึ่งเปนผูอยูอาศัยและเปนผู
สัมผัสกับผลงานศิลปะนั้นโดยตรง ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการสรางสรรคผลงานต้ังแตเร่ิมตน การเปดโอกาส
ใหมีการพูดคุยซักถามขอสงสัยจนกระท่ังการดําเนินงานสรางสรรคเสร็จส้ินลง    มีผลทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางศิลปนและผูคนในทองถ่ิน ชุมชนไดเห็นขั้นตอนกระบวนการทํางานศิลปะและไดซึมซับความงดงามของงาน
ศิลปกรรมจนเกิดจิตสํานึกรัก เขาใจและเห็นคุณคาในผลงานศิลปะน้ัน ก็จะทําใหทุกคนท่ีมีสวนรวมในการรับผิดชอบ 
เห็นความสําคัญและชวยกันดูแลรักษาผลงานศิลปะมิใหเสียหาย เปนการชวยตออายุใหผลงานศิลปกรรมในชุมชน
เกิดความย่ังยืนไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน 

ผูเขียนเห็นวาส่ิงสําคัญสําหรับการศึกษาดานศิลปะในปจจุบัน การสอนตองเร่ิมจากการใหเยาวชนเขาใจถึง
แกนแทของศิลปะ เพื่อพัฒนาสรางสรรคงานศิลปใหมีคุณคาเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม เร่ิมต้ังแตการสราง
แนวคิดไปจนถึงกระบวนการทํางานที่ตองเนนการมีสวนรวม ใหมีประสบการณไดทํางานรวมกับผูอื่นหรือการเขาหา
สังคมชุมชน ไปเรียนรูชีวิตโลกแหงความเปนจริง งานวิจัยนี้จะเปนสวนหน่ึงที่ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการ
สรางสรรคงานศิลปะ รวมท้ังใหความรูทางดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตรของเมืองพุทไธสง ซึ่ง
จะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไปไดนําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดแนวคิดอันเปนประโยชนทาง
การศึกษาตอไปในอนาคต 
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ความผิดพลาดในการรับรูศิลปะและอนาจารกับงานศิลปะภาพถายบนพืน้ทีส่ังคมไทย 

The Erroneous Perception of Art photography and Pornography in Thai society 
 
กันต พูนพิพัฒน1 

Kanta Poonpipat1 

    

คํานําและวัตถุประสงค 
“ศิลปะหรืออนาจาร” กรอบความคิดระหวางกลุมคนท่ียึดถือกรอบความเชื่อที่แตกตางกัน ภายใตกระแสสังคม

โลกยุคหลังสมัยใหมที่มีความซับซอนของกลุมแนวคิดที่หลากหลาย สังคมที่สวนหน่ึงกําลังเปล่ียนแปลงตามกระแส

โลก กับอีกสวนหน่ึงที่พยายามคงรักษากรอบแนวคิดเชิงอุดมคติเดิมเอาไว ความเขาใจตอการรับรูผลงานศิลปะ

ภาพถายแนวอิโรติก (ศิลปะภาพเปลือย) มีความผิดพลาด หลายคร้ังผลงานศิลปะถูกนําไปเปรียบเทียบกับส่ือทางเพศ 

(ภาพโปเปลือย) สังคมไทยมักต้ังคําถามเก่ียวกับความเหมาะสมของศีลธรรมอันดีงามและการตีความหมายและ

กําหนดคุณคาเม่ือภาพถายโปเปลือยถูกนํามาเผยแพรสูส่ือสาธารณะ เสนที่ขีดแบงคุณลักษณะของงานทั้งสองชนิด

นั้นคืออะไร ผูวิจัยทําการสํารวจปจจัยที่สงผลตอการตีความหมายและกําหนดคุณคาของผลงานภาพถายจาก

กลุมเปาหมายเปนบุคคลท้ังในและนอกวงการ ใชวิธีสัมภาษณและตอบแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

รวมกับการสืบคนแนวคิดทฤษฏีเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหความเขาใจตอปจจัยในการส้ินคุณคาใหชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่ง

ประกอบไปดวยทฤษฏีสายโครงสรางและหลังโครงสรางนิยม วัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาส่ือ สัญญะวิทยา เพื่อใช

วิเคราะหหาที่มาของปญหาแลวสรุปเปนชุดความรูเพ่ือเปนฐานความคิดเพื่อเขาสูขั้นตอนการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณและแบบสอบถามจากกลุมประชากรโดยแบงกลุมตาม “แวดวง” 1. ศึกษาจากกลุมเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ

วงการศิลปะภาพถาย 2. ศึกษากลุมบุคคลทั่วไปชายและหญิงอายุ 18 ปขึ้นไป โดยออกแบบชุดคําถามเพื่อทําความ

เขาใจระดับทุนทางสังคมและประสบการณทางสายตาเพื่อศึกษากระบวนการเกิดมโนทัศน ความเช่ือที่ประกอบสราง

ขึ้นเปนตัวตนของปจเจก นําไปวิเคราะหเพื่อเปนบทสรุป โดยแบงขอมูลที่จะวิเคราะหออกเปนสองสวน สวนทุติยภูมิ

และสวนปฐมภูมิ วิเคราะหผานกรอบแนวคิดปรากฏการณวิทยาเพื่อหาเหตุปจจัยที่สงผลตอความแตกตางทางมโน

ทัศนแลวนํามาวเิคราะหทําความเขาใจตอความสัมพันธระหวางขอมูลทั้งสองชุด  

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยช้ินนี้พบวาสังคมไทยแสดงออกตอการมองภาพถายโปเปลือยไดอยางนาสนใจ บางกลุมมองวาภาพ

เหลานั้นขัดตอหลักศีลธรรมอันดีของสังคม อีกกลุมหนึ่งมองเห็นถึงความเปนมองภาพถายเพื่อสรางความสุขทางจิตใจ

มากกวาจะปดก้ันดวยขอกําหนดของศีลธรรม เม่ือเทียบจํานวนของท้ังสองกลุมพบวากลุมแนวคิดศีลธรรมจรรยามี

มากกวา จากขอมูลการสัมภาษณและแบบสอบถาม สามารถจําแนกเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดตอ

การจําแนกคุณคาระหวางผลงานศิลปะภาพถายกับงานส่ือลามกอนาจารออกมาเปนปจจัยดังตอไปนี้  

                                          
1 สาขาวิชาศลิปะการถายภาพ ภาควิชาสือ่ศลิปะ และการออกแบบสือ่ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200 ประเทศไทย    

  Department of Media arts and design, Photographic Art, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Chiangmai 50200 Thailand. 
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1. จุดมุงหมายของผูสราง ผูสรางมีจุดประสงคเพื่อตอบสนองตอศิลปะ หรือมีจุดประสงคในการปลุกเราทาง

เพศอาจดวยเหตุผลทางพาณิชย เพื่อสงเสริมการขายโนมนาวดึงดูดใจผูชม หลายครั้งที่ส่ือปรากฏและเผยแพรภาพท่ี

แสดงจุดประสงคในการปลุกเราทางเพศ ภาพเหลานั้นมักหยิบยืมสถานะของงานศิลปะมาใชเปนขออางเพื่อสราง

ความชอบธรรม ในขอบเขตของคําวา “ศิลปะ” ในทางกลับกันเม่ือผูสรางสรรคศิลปะภาพถายอยางแทจริงที่สรางสรรค

ผลงานขึ้นอยางมีจุดประสงคและองคประกอบการสรางสรรคผลงานกลับถูกดึงเขาไปอยูในขอบเขตของส่ืออนาจาร

อยางนาประหลาดใจ  

2. ขอบเขตดานทุนทางสังคม เม่ือศึกษาถึงการตอบสนองของผูคนที่แตกตางกันจําเปนอยางย่ิงที่จะตองทํา

ความเขาใจกระบวนการเกิดมโนทัศน (ideology) ที่ประกอบสรางเปนตัวตนของบุคคล จากขอมูลที่ไดทําการคนควา

พบวา บุคคลผูหนึ่งไมไดเปนผูสรางชุดความคิดหรือความเชื่ออันใดอันหนึ่งขึ้นมาดวยตนเอง แตเกิดจากการถายทอด 

ปลูกฝง ซึมซับ บมเพาะขึ้นเปนทัศนคติภายใตส่ิงแวดลอมทางสังคมรอบตัวที่บุคคลนั้นอาศัยอยู บุคคลที่มีการศึกษา 

และประสบการทางสังคมสูงมีแนวโนมที่จะสามารถทําความเขาใจและมีเหตุผลตอการจําแนกผลงานศิลปะและ

อนาจารไดดีกวา  

3. ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ขนาดใหญอยางสังคมไทยคือพื้นที่ซึ่งยึดถือกรอบคุณคาแบบอนุรักษนิยม

ผสมผสานกับความซับซอนจากกลุมสังคมยอยอื่นๆ ผลงานศิลปะบางคร้ังมีแนวโนมที่จะเกิดความเขาใจที่ผิดพลาด

เม่ืออยูนอกขอบเขตพื้นที่อันเหมาะสม พื้นที่เฉพาะอยางหองแสดงผลงานที่มีเงื่อนไขพิเศษเปดโอกาสใหผลงานที่ยอน

แยงกับขนบความเชื่อหลังของสังคมหรือผลงานที่ตองการระดับวามเขาใจของผูชมเปนการเฉพาะ  

4. ขอบเขตเชิงวัฒนธรรมในชวงเวลา กระบวนการตีความหมายหน่ึงสอดคลองกับชวงเวลา จาก

ประวัติศาสตรของการมองเรือนรางที่เปลือยเปลาในสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

เชนเดียวกับนิยามของศีลธรรมอันดีในอดีตที่คร้ังหนึ่งไมไดถูกนับรวมเขาไปเก่ียวของกับสํานึกละอายในการเปลือย

เปลาเรือนราง ทราบไดจากงานจิตรกรรมฝาผนังมากมาย ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู การแตงกาย

ของผูคนในชวงเวลา วิถีชีวิตของผูคนท่ัวไปในสังคมไทยในอดีตเกือบจะเปลือยเปลาและนั่นคือเร่ืองปกติ วัฒนธรรม

ชวงเวลาเปนหลักฐานตอความเขาใจในการปรับเปล่ียนมโนทัศนของผูคนในสังคม 
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ดรรชนีความเขียวของเมอืงสําหรับประเมินระดับการจัดการสิง่แวดลอมเมือง 
ในภาคเหนือตอนลางประเทศไทย 
Green City Index for Assessing Environmental Performance of Thai Cities in Lower 
Northern Region 
 
วรรณวิไล วะยะลุน1 และ ธนะ จีระพิวัฒน1 

Wanwilai Wayalun1 and Thana Chirapiwat1 

 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยจากทฤษฎี แนวคิดและวิจัยที่เก่ียวของกับการวางแผน

ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม เพื่อคัดกรองหาตัวแปรท่ีเหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความเขียวของเมือง สําหรับ

สรางแบบจําลองท่ีใชในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยทําการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาเมืองสี

เขียวในหลายมิติ ทั้งในดานกรอบแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เก่ียวของ จํานวน 11 แนวคิด คือ 

แนวคิดเมืองสีเขียว แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ 

แนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด ผลการจัดลําดับความสําคัญของเมือง ดรรชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย 

เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลตําบลอัมพวา เทศบาลเมืองแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม รวม 149 ตัวแปร 

กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย ขั้นตอนการคัดกรองตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมในการสรางแบบจําลอง 

จํานวน 30 ตัวแปร จํานวน 6 กลุม ประกอบไปดวย กลุมดานกายภาพ ส่ิงแวดลอม คมนาคมขนสง โครงสรางพื้นฐาน 

พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม ผลตัวแปรท่ีไดในขั้นตอนนี้มีความสําคัญตอการสรางแบบจําลองวัดดรรชนีความเขียว

ของเมืองที่ไดผานการคัดกรองที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการพัฒนาเมืองสีเขียวอยางครบถวน โดยมีเกณฑ

เงื่อนไข ดังนี้ การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของตัวแปรขั้นตนดวยวิธีการนับจํานวนแนวคิดที่ใชตัวแปรน้ัน ความ

เหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย ตัวแปรที่มีความสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลในระดับทุติยภูมิ และตัวแปรท่ี

เช่ือมโยงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว 

ขั้นตอนการนําพื้นที่ศึกษามาทดลองในแบบจําลองจํานวน 3 ทางเลือก ทําการสังเคราะหมาตรการวัดของ

ตัวแปรใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่เมืองในพื้นที่ศึกษา เพื่อทําการประเมินทางเลือกแบบจําลองที่มีความเหมาะสม

ที่สุดโดยมีหนวยการวัดเปนคาดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) แบบจําลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่

ไดมีความสําคัญในการใชประเมินความเขียวของเมือง ทําใหทราบวาตัวแปรกลุมใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนในพื้นที่

เมือง เพื่อสามารถใชแบบจําลองเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมตัวแปรท่ีเปนจุดแข็ง และปรับปรุงพัฒนาตัวแปรที่

เมืองยังออนดอย หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําแบบจําลองไปใช

เปนแนวทางและเคร่ืองมือการพัฒนาเมือง เพื่อนําไปสูเปาหมายของการพัฒนาเมืองสีเขียว 

คําสําคัญ : เมืองสีเขียว  ตัวแปร  การคัดกรอง 

                                                            

1 ภาควิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture, Silpakorn University,Tha Phra, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
 The main objective of this research was to study, analyze, and evaluate variables mentioned in 

theories, concepts, and research that are related to urban planning for Green City. The result of the 

process is a set of variables used to construct a Green City Index that is reliable and applicable for 

evaluating cities in Thailand.  

Eleven theories, concepts and research works involving Green City development planning were 

studied.  They were green city, sustainable development, design with nature, compact city, smart growth, 

urban ranking, Asia's Green City Index, and 4 research works on green city evaluation of Rachaburi, 

Amphawa, Klaeng, and Chiang Mai. 

There were 2 major stages in the analysis of the variables. The first stage was to study those 11 

concepts and collect all varibles into a collection.  This process resulted to a total of  149  variables. The 

second stage was to extract only significant variables related to Green City for the development of the 

Green City Index for cities in Thailand. The stage involved 2-steps extraction - 1. by the author, 2. by 

experts.  

The extraction by the author processed all 149  variables through 4 sets of criteria - 1. Level of 

importance by measuring the number of appearances of the variable in the 11 concepts, 2. applicability 

to cities in Thailand, 3. availability of the data in Thailand, 4. level of relationship to the research's green 

city definition. The variables resulted from this step were reviewed by the experts in the fields of urban 

planning, environmental planning, sustainable development, and green building.  

There are a total of 30 variables in the final set of variables to be applied in the suggested Green 

City Index evaluation model. They are classified into 6 groups including 7 physical variables, 6 

environmental variables, 8 transportation variables, 3 infrastructure variables, 2 Energy variables and 4 

Economics and social  variables. The Green City Index model calculates the variables into standardized 

indices for its applicability for evaluation of Green City of cities in Thailand. 

Keywords:  Green City Index, Factor Extraction 

คํานําและวัตถุประสงค 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ดรรชนีความเขียวของเมืองสําหรับประเมินระดับการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองใน

ภาคเหนือตอนลางประเทศไทย” เปนการศึกษา วิเคราะหปจจัยจากทฤษฎี แนวคิด และวิจัยที่เก่ียวของกับการ

วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ประกอบไปดวย คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน การออกแบบกับ

ธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ และการเติบโตอยางชาญฉลาด รวมไปถึงศึกษาผลการวัดความเปนเมืองสีเขียวของ

หนวยงานตางๆ  เพื่อนํามาเปนกรอบในการศึกษา วิเคราะหเพื่อคัดกรองหาตัวแปรที่เหมาะสม สําหรับสราง

แบบจําลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ที่ใชในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย 

 การคัดกรองตัวแปรที่เหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความเขียวของเมือง สําหรับสรางแบบจําลองที่ใชในการ

ประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทยและการทดลองวัด ผลของการศึกษาวิจัยจะนําไปสูการคนพบระดับการจัดการ
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ส่ิงแวดลอมของเมือง สามารถใชเปนแนวทางคุมครองปองกันส่ิงแวดลอมของเมืองไมใหเส่ือมโทรมลงตํ่ากวา

มาตรฐาน  เปนการบงชี้ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ใสใจส่ิงแวดลอมมากขึ้น  

 วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยจากทฤษฎี แนวคิดและวิจัยที่เก่ียวของกับการวางแผน

ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม เพื่อคัดกรองหาตัวแปรท่ีเหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความเขียวของเมือง สําหรับ

สรางแบบจําลองท่ีใชในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย  

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนการดําเนินการวิจัย เพื่อคัดกรองตัวแปรท่ีเหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความ

เขียวของเมือง (Green City Index)  สําหรับสรางแบบจําลองที่ใชในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย โดย

วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กระบวนการศึกษา รวบรวมขอมูล เก่ียวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวในหลายมิติ ทั้งในดานกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี ผลงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เก่ียวของ วาในการมุงสูความเปนเมืองสีเขียวนั้น ตองมีองคประกอบ ปจจัย หรือ

ตัวแปรอะไรท่ีสําคัญที่จําเปนสําหรับการสรางแบบจําลองวัดความเขียวของเมือง จากการศึกษา รวบรวม แนวคิด 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ คือ แนวคิดเมืองสีเขียว และกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุน คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอยาง

ย่ังยืน แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ และแนวคิดการเติบโตอยางชาญฉลาด รวมไปถึง

งานวิจัยที่เก่ียวของ คือ ผลการจัดลําดับความสําคัญของเมืองในอนุภาคกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และ

กรณีศึกษา ทั้ง 4 เมือง คือ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลตําบลอัมพวา เทศบาลเมืองแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม 

ทั้งหมดนี้ ลวนมีการกลาวถึงปจจัย หรือส่ิงสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาเปนเมืองสีเขียว ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยจึงไดทําการสรุปคําสําคัญเหลานั้น เพื่อนํามาสูการเปนตัวแปรท่ีไดจากการศึกษาองคความรูที่เก่ียวของ ซึ่ง

รวบรวมไดทั้งส้ิน 149 ตัวแปร  

 กระบวนการคัดกรองตัวแปร โดยใชวิธีการคัดกรองตัวแปรภายใต  4 เงื่อนไข ดังนี้  

 เงื่อนไขที่ 1 การเปรียบเทียบความซ้ําของขอมูล โดยตัวแปรเชิงคุณภาพจํานวน 54 ตัวแปรและตัวแปรเชิง

ปริมาณ 95 ตัวแปร   สามารถนํามาจัดกลุมใหมไดเปนตัวแปรท้ังหมดท่ีผานกระบวนการคัดกรองนี้คือ ตัวแปรเชิง

คุณภาพ 12 ตัวแปรและตัวแปรเชิงปริมาณ จํานวน 32 ตัวแปร รวมท้ังส้ิน 44 ตัวแปร ใจความสําคัญของเง่ือนไขที่ 1  

คือ ตัวแปรท่ีมีความสําคัญมากที่ถูกกลาวถึงในแนวคิดหลัก คือ แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน  แนวคิดการเติบโต

อยางชาญฉลาด แตไมถูกนํามาเปนตัวแปรที่คัดเลือก คือ การใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสาน เนื่องจากบริบทของ

เมืองในประเทศไทย มีลักษณะการใชประโยชนที่ดินของเมืองในพื้นที่ศึกษาเปนแบบผสมผสานอยูแลว 

 เงื่อนไขท่ี 2 ความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย  นําตัวแปร 44 ตัวแปร (ตัวแปรเชิงคุณภาพ

จํานวน 12 ตัวแปรและตัวแปรเชิงปริมาณ 32 ตัวแปร) มาทําการคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของ

ประเทศไทย โดยตัวแปรที่ไมตรงกับบริบทของเมืองไทยจํานวน 8 ตัวแปร ประกอบไปดวย ตัวแปรการวางแผนในระยะ

ยาว เปนรูปแบบของเมืองกระชับ สภาพอากาศท่ีเหมาะสม การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การใช

เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาของพืช สัตวปา และระดับความเขมขนของอนุภาคแขวนลอย ทําให

เหลือตัวแปรท่ีผานการคัดกรองคือ 36 ตัวแปร แตทั้งนี้ตัวแปรระบบโครงขายขนสงมวลชนท่ีดีมีความซํ้ากับตัวแปร

ดานคมนาคมขนสงอยูแลวจึงทําการตัดออกทําใหเหลือตัวแปรจํานวน 35 ตัวแปรในขั้นตอนนี้ 

 เงื่อนไขท่ี 3 มีความสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลในระดับทุติยภูมิ นําตัวแปร 35 ตัวแปร (ตัวแปรเชิง
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คุณภาพจํานวน 8 ตัวแปรและตัวแปรเชิงปริมาณ 27 ตัวแปร) มาวิเคราะหถึงความสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลใน

ระดับทุติยภูมิในพื้นที่ศึกษา โดยมีตัวแปรที่ไมตรงกับขอมูลทุติยภูมิ จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย คือ ตัวแปรระบบ

เศรษฐกิจที่ย่ังยืน การอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินการใชพลังงานตอหนวยของ GDP ระดับความเขมขน

ของไนโตรเจนไดออกไซด และระดับความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหเหลือตัวแปรจํานวน 30 ตัวแปรใน

ขั้นตอนนี้  

 เงื่อนไขที่ 4 มีการเช่ือมโยงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว นําตัวแปรทั้ง 30 ตัวแปร (ตัวแปรเชิงคุณภาพจํานวน 4 

ตัวแปรและตัวแปรเชิงปริมาณ 26 ตัวแปร) มาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว พบวา ทุกตัวแปร

ลวนมีความเก่ียวของกับการพัฒนาเมืองสีเขียว 

 สาระและความสําคัญของตัวแปรที่ผานกระบวนการคัดกรอง คือ ตัวแปรท่ีมีความสําคัญและถูกกลาวถึง

เกือบทุกแนวคิด คือ พื้นที่สีเขียว ประชากรและความหนาแนนของประชากร การเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียและ

การใชพลังงานทดแทน  สามารถสรุปไดวาเปนตัวแปรพื้นฐานที่มีความสําคัญในการแสดงถึงความเปนเมืองสีเขียว 

โดยเฉพาะตัวแปรประชากรและความหนาแนนของประชากร เปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาทุกๆ ดาน

ไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาเมือง เนื่องจากคนเปนทรัพยากร

พื้นฐานท่ีสามารถบงช้ีการพัฒนาได กลุมที่มีจํานวนตัวแปรมากและแสดงความสําคัญที่สุด คือ กลุมคมนาคมขนสง

และโครงสรางฐาน ตัวแปรที่ผานกระบวนการคัดกรองรวมทั้งหมด 30 ตัวแปร  

 กระบวนการคัดกรองพ้ืนที่ศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง โดยการแบงกลุมเมืองตามการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กลุมเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล โดยมี

เกณฑในการคัดเลือก คือ ดานที่ต้ัง ความเปนเมือง ส่ิงแวดลอม มิติทางสังคม เพื่อการนําเขาขอมูลของพื้นที่ศึกษาท่ีมี

ความสอดคลองกันมากท่ีสุด โดย พื้นที่ศึกษาท่ีจะนําเขาขอมูลตัวแปร แบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมเทศบาลนคร 

(เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค) กลุมเทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร) 

 การนําเขาตัวแปรและนําเขาขอมูลของพ้ืนที่ศึกษา ในแบบจําลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองจํานวน 

3 ทางเลือก เพื่อนําเขาขอมูลพื้นที่ศึกษาทั้ง 30 ตัวแปร เพื่อทําการวิเคราะหความยากงายในการนําเขาขอมูลและ

ผลลัพธ โดยแบบจําลองท้ัง 3 ทางเลือก ประกอบไปดวย 1.หนวยการวัดเปนคาดรรชนีมาตรฐาน  (Standardized 

Index) 2.การใหคาน้ําหนักคะแนนในแตละชวงคะแนน 3.หนวยการวัดดวยคาคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) 

ผลการวิจัย 
 ผลการนําเขาขอมูลในแบบจําลองทั้ง 3 ทางเลือก พบวาทางเลือกที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่เมือง

ในภาคเหนือตอนลาง คือ ทางเลือกที่ 2 แบบจําลองที่มีหนวยการวัดเปนคาดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) 

แบบจําลองมีผลลัพธที่เหมาะสมกับตัวแปรท่ีมีความหลากหลายและความแตกตางของหนวยการวัดที่แตกตางกัน 

ระยะเวลาในการประมวลผลมีความเหมาะสมและวิธีการไมซับซอน  

 ผลการคัดกรองตัวแปรที่เหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความเขียวของเมือง จําแนกไดเปน 6 กลุม ดังนี้ 

1.กลุมกายภาพ ประกอบไปดวยตัวแปร ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน การทํา 

เกษตรในเมือง วัดสีเขียว จํานวนโรงเรียน สํานักงานสีเขียว 

2.กลุมส่ิงแวดลอม ประกอบไปดวยตัวแปรการรักษาสภาพแวดลอมที่ดี นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ํา การ 

บริหาร จัดการส่ิงแวดลอม พื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่สีเขียวตอประชากร แมน้ําสายหลัก 
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 3.กลุมคมนาคมขนสง ประกอบไปดวยตัวแปรทางสีเขียว ทางหลวงแผนดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผนดิน 1-2 

หลัก สนามบินพาณิชย สถานีรถไฟ สถานีขนสงผูโดยสาร การปลอยคารบอนไดออกไซด การลดการเกิดอุบัติเหตุ  

4.กลุมโครงสรางพื้นฐาน ประกอบไปดวยตัวแปรสัดสวนปริมาณขยะ โรงบําบัดน้ําเสียชุมชน สถานีกําจัด

ขยะมูลฝอย  

5.กลุมพลังงาน ประกอบไปดวยตัวแปรการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 

 6.กลุมเศรษฐกิจสังคม ประกอบไปดวยตัวแปรจํานวนประชากร ความหนาแนนประชากร รายได การมี

สวนรวมของชุมชน 

สรุป 
 การอภิปรายผลจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยจากทฤษฎี แนวคิด และวิจัยที่เก่ียวของกับการวางแผนชุมชน

เมืองและสภาพแวดลอม เพื่อคัดกรองหาตัวแปรท่ีเหมาะสมในการเปนดรรชนีวัดความเขียวของเมืองสําหรับสราง

แบบจําลองที่ใชในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย สามารถสรุปส่ิงที่ไดจากการวิเคราะห วิจัย เพื่อเสนอแนะ

ดานการใชองคความรูนี้ในการวางแผน วางผัง นโยบาย ดานเมืองและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

 แบบจําลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่ได มีความสําคัญในการใชประเมินความเขียวของเมือง สามารถ

นําไปเปนตัวช้ีวัดพื้นที่เมืองวามีความเปนเมืองสีเขียวอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเมืองในปจจุบันที่ให

ความสําคัญกับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเมือง 

เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและส่ิงแวดลอมปจจัยที่อยูในทุกตัวแปรในการพัฒนาเมือง ไมวาจะเปนการพัฒนาเมืองใน

มิติใดก็ตาม 

 ผลจากการวิจัยทําใหทราบวาตัวแปรกลุมใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนในพื้นที่เมือง เพื่อสามารถใชแบบจําลอง

เปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมตัวแปรที่เปนจุดแข็ง และปรับปรุงพัฒนาตัวแปรที่เมืองยังออนดอย หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาเมือง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล) สามารถนําแบบจําลองไปใชเปนแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาเมือง เพื่อนําไปสูเปาหมายของการพัฒนา

เมืองที่ใสใจสภาพแวดลอม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนหัวใจหลักของการเปนเมืองสีเขียว 

 

เอกสารอางอิง 
กฤษ เพิ่มทันจิตต.ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดเปนเมือง.พิมพคร้ังที่ 9. กรุงเทพมหานคร : 

สุขุมวิทการพิมพ.2548 

กรมโยธาธิการและผังเมือง.โครงการวางและจัดทําผังอนุภาคกลุมจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร  

  และอุทัยธานี.พิมพคร้ังที่ 1:กรุงเทพมหานคร.2554 

ดารณี ถวิลพิพัฒนกุล.กระบวนการเปนเมืองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศที่กําลังพัฒนา.พิมพ 
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แนวความคิดในการออกแบบและศกึษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนปรับปรุงโรงแรม 
โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพมหานคร 
A Proposal of Hotel Renovation Conceptual Design and Feasibility Study for Mandarin 
Hotel Bangkok  

ขวัญทิพย เกาเงิน1 

Khwantip Kao-Ngern1 

บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโรงแรมโดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

เอกลักษณของสถาบัน พฤติกรรมผูมาพักอาศัย และรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม การศึกษาและวิจัยจะ

วิเคราะหสภาวะการตลาด,กลุมลูกคา,ความพึงพอใจตอรูปแบบของโรงแรมที่เขาพักและนําเสนอแนวความคิดในการ

ออกแบบท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาพรอมทั้งมีความเปนเอกลักษณ, สรางภาพลักษณใหแกโครงการ 

ประกอบการวิเคราะหดานการลงทุนและวิเคราะหใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลงทุน  

 วิธีการศึกษาประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน การสํารวจ

บริเวณท่ีต้ังโครงการ และการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม นําขอมูลมาวิเคราะหผลในดานตางๆ ประกอบดวย 

ความตองการของผูบริโภค วิเคราะหธุรกิจทั้งปจจัยภายในและภายนอก วิเคราะหอุปสงคอุปทาน และกลยุทธทาง

การตลาดวิเคราะหแผนการเงิน ผลตอบแทน และการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ  

 ผลจากการศึกษาดานการตลาดพบวา กลุมเปาหมายเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวเอเชียที่มาเปนหมูคณะ และ

มีความชื่นชอบในรูปแบบการตกแตงแบบไทย  ผูวิจัยเล็งเห็นถึงการนําเสนอเอกลักษณความเปนไทยโดยผานงาน

ออกแบบ โดยตั้งแนวความคิดของงานออกแบบนี้วา   “The charm of Thailand”  ทั้งนี้เพื่อเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม

อันนาภูมิใจของไทยสูสายตาชาวตางชาติ ผลจากการวิเคราะหดานการเงินพบวาผลตอบแทนโครงการมีมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) 887,799,120.74  บาท และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ 14.57  % ซึ่ง

มากกวาอัตราผลตอบแทนในสวนท่ีเจาของตองการ และมีจุดคุมทุนอยูที่ 5 ป 11 เดือน 5 วัน  จึงสามารถสรุปไดวา

โครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุน 

คําสําคัญ  :  ธุรกิจโรงแรม  แนวความคิดในการออกแบบ  ความเปนไปไดในการลงทุน  

Abstract 

              The objective of this Thesis will be analyzed with the Hotel Business situation, Customer 

satisfaction and the Design. This study and research will be based on Market Analysis which will be 

obtained from customer satisfaction questionnaires identifying the hotel renovation design style, 

evaluating capital investment, including internal rate return and payback period. 
                                                 
1 ภาควิชาการจดัการออกแบบภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design Management ,Faculty of  Architecture, Bangkok university, Bangkok 10110, Thailand. 
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  The study methods included collecting data from government agencies and private sectors, site 

survey, and questionnaire survey. Several aspects were analyzed from the collected data including 

consumers’ needs, business analysis, internal and external factors, demand, supply, marketing 

strategies, financial plan, rate of return and Sensitivity analysis. 

 The result indicated that the target groups of the project travel with tour group. Most of target 

group is Asian who admire in Thai Traditional style. Therefore this research is considered with the Thai 

identity design in order to respond to the target group and identify this design as “The Charm of 

Thailand”. This design will help to distribute our valuable Thai Art and Culture of Thailand to the tourist. 

This research also include financial analysis for the hotel renovation in Thai Traditional Style. The financial 

analysis can be summarized the Net Present Value (NPV) at  887,799,120.74  Baht with Internal Rate 

Return (IRR) at 14.57 %, which is higher than investor expected benefit, and the payback period at 5 

years 11 months 5 days. This can concluded that this project is feasible and attractive for the investors.  

Keywords:  Hotel Business , Conceptual Design , Investment Feasibility Study 

ที่มาและความสําคัญ 

  เนื่องดวยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของประเทศไทย มีอิทธิพลสงผลใหอุตสาหกรรม

โรงแรมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงการขยายตัว

และภาวการณแขงขันของธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงอาคารโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ซึ่งเปดดําเนินกิจการมา

เปนเวลา 45 ป และมีความทรุดโทรมจากการใชงานมาเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกคาและผูมาใชบริการ และชวยสงเสริมใหรายไดจากโครงการดังกลาวเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว  โดยการ

วิจัยจะวิเคราะหสภาวะการตลาด กลุมลูกคา ความพึงพอใจตอรูปแบบของโรงแรมที่เขาพักและนําเสนอแนวความคิด

ในการออกแบบ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาพรอมทั้ง สรางภาพลักษณใหแกโครงการ ประกอบการวิเคราะห

ดานการลงทุน และวิเคราะหใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลงทุนปรับปรุงเพื่อเปนขอมูลใจการตัดสินใจปรับปรุง

โครงการในอนาคต และเนนเร่ืองแผนงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยคํานึงถึง อุปสงค อุปทานที่

เปล่ียนแปลงไปตามความผันผวนทางธุรกิจ   การวิจัยนี้จึงมีความจําเปนตองทําอยางละเอียดและรอบคอบเพื่อไดผล

ของความเปนไปไดที่ใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด ทั้งนี้เพื่อคาดการณลวงหนาถึงผลทางธุรกิจและเปนแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจโรงแรมตอไปในอนาคต 

 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณของโรงแรมกรณีศึกษาและวิเคราะหถึงสาเหตุที่เหมาะสมที่ตองทําการปรับปรุง  

  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาวการณตลาดดานกลุมลูกคา ของธุรกิจโรงแรมบริเวณใกลเคียงโรงแรม 

      กรณีศึกษา  

3. เพื่อนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบที่ตอบสนองความตองการของกลุมลุกคาและนํามาประเมิน      

    มูลคาการลงทุน ความเปนไปไดในการลงทุน ที่ประกอบไปดวยความเปนไปได ดานการตลาด  ดาน 

    การเงิน เพื่อประเมินถึงอัตราผลตอบแทนและจุดคุมทุนได  
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คําถามงานวจิัย 

         1.  สาเหตุใดจึงตองทําการปรับปรุงโรงแรมกรณีศึกษา  

           2.  กลุมลูกคาในธุรกิจโรงแรมบริเวณโรงแรมกรณีศึกษาเปนกลุมใด  และมีความตองการเขาพักในโรงแรม

แบบใด  

   3.  รูปแบบที่สามารถสรางภาพลักษณใหแกโครงการโดยสนองตอบความตองการของกลุมลูกคา พรอมทั้งมี

ความเปนไปไดในการลงทุนปรับปรุง เปนแบบใด  

ขอบเขตการวิจัย 
          1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
                 1.1  ขอบเขตดานการตลาด 

                        การวิจัยเร่ืองการนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบและศึกษาความเปนไปไดของโครงการลง

ปรับปรุงโรงแรม กรณีศึกษา  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโรงแรมโดย

คํานึงถึงความตองการของกลุมลูกคา เพื่อนํามาออกแบบใหตรงกับความตองการ โดยการศึกษาและวิจัยจะวิเคราะห

สภาวะการตลาดกลุมลูกคา  ความพึงพอใจตอรูปแบบของโรงแรมที่เขาพัก 

                 1.2  ขอบเขตดานแนวความคิดในการออกแบบ 

                        ในการนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบ ประกอบดวยการนําเสนอรูปแบบแนวความคิด การ

ออกแบบโครงการทั้งภายในและภายนอก การประเมินมูลคาการลงทุนของโรงแรม 

                 1.3  ขอบเขตดาน ทฤษฏี แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

                        วิเคราะหใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลงทุน โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของคือแนวคิด

เก่ียวกับการจัดการโรงแรม  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฏีการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน และ

การศึกษางานวิจัยที่มีประโยชนตอการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
          2. ขอบดานพ้ืนที ่
              2.1  โรงแรมที่ทําการศึกษา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ บนเนื้อที่โครงการ 37,063 ตรม. ต้ังอยูเลขที่ 662 

ถนนพระราม 4  ตําบลมหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร ทางดานทําเลที่ต้ัง  สภาพแวดลอมโดยรอบ 

สาธารณูปโภคและการคมนาคม  

              2.1 สถานที่เก็บขอมูลคือ โรงแรมบริเวณใกลเคียงโรงแรมกรณีศึกษา ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 3 แหง เนื่องจากขณะที่ดําเนินการวิจัยเปนระยะเวลาท่ีโรงแรมแมนดารินเร่ิมมีนโยบายในการปรับปรุงจึงไม

สะดวกในการใหเขาไปศึกษา ผูวิจัยจึงเลือกกลุมประชากรที่อยูบริเวณใกลเคียงเพื่อศึกษาถึงกลุมลูกคาที่มีความ

ตองการเขาพักโรงแรมกลางใจเมือง      
           3.  ขอบเขตดานประชากร 
            ศึกษากลุมลูกคาจํานวน  390  คน โดยมีผูใหขอมูลหลัก คือ ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยของโรงแรม  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการนําแสนอแนวทางการออกแบบและศึกษาความเปนไปไดในการของโครงการลงทุน

ปรับปรุงโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ โดยผูวิจัยไดดําเนินดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร   ทําการศึกษากลุมประชากรในโรงแรมบริเวณใกลเคียง เรียกโรงแรมท่ีเขาไปศึกษาวา โรงแรม

กรณีตัวอยางโดยเลือกโรงแรม 3 แหง จากการศึกษาสามารถแบงตามลักษณะการเขาใชบริการ คือมาเพื่อทําธุรกิจ 

และทองเที่ยว 

 2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง ในการหาจํานวนของกลุมตัวอยาง

โดยใชสูตรคํานวณทางสถิติ โดยใหคาผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%  สรุปกลุมตัวอยางที่ควรใชใน

การวิจัยคร้ังนี้ เทากับ 385 ตัวอยาง  โดยผูวิจัยขอเพิ่มจํานวนตัวอยางรวมทั้งส้ิน 390 ตัวอยาง แบงเปนโรงแรมละ 

130 ตัวอยาง 

             ในการเก็บขอมูลคร้ังนี้เปนการใชแบบสอบถามที่ทําการวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของผูที่เขาพักโรงแรม 

ในชวงระหวางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2556  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
             แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมลูกคาผูเขาพักโรงแรมกรณี

ตัวอยาง โดยมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้  

          สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลทั่วไปของผูบริโภค 

          สวนที่ 2  เปนการถามเก่ียวกับวัตถุประสงคและรูปแบบที่ชื่นชอบ  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากแบบสอบถามลูกคาผูเขาพักโรงแรมกรณีตัวอยาง 3 แหง ที่ต้ังอยู

บริเวณใกลเคียงโรงแรมกรณีศึกษา  

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เพื่อการศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดและการเงิน เปน

ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม จํานวนนักทองเที่ยว รายไดจากนักทองเที่ยว ขอมูลอัตราเขาพัก ขอมูล

จํานวนโรงแรม ขอมูลการต้ังราคาหองพักของโรงแรมคูแขง  หลักการคํานวณมูลคาทางการเงินตางๆ โดยเก็บรวบรวม

ขอมูล จากการคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้งหนายงานรัฐ และเอกชน ไดแก หนังสือพิมพธุรกิจ วารสารตางๆ 

อนิเตอรเน็ต งานวิจัย แนวความคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 
การวิเคราะหขอมูล 
             การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Method) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และการวิเคราะหความเปนไปไดดาน

การเงิน  

 1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)   

                    1.1 การวิเคราะหทําเลที่ต้ัง สภาพแวดลอมทางกายภาพ สาธารณูปโภคและการคมนาคมของโครงการ 

                    1.2 การวิเคราะหแนวทางในการออกแบบภายในและภายนอกโครงการ                                                       

                    1.3  การวิเคราะหความเปนไปได ดานการตลาด เปนการวิเคราะหคูแขง, อุปสงค, อุปทาน, การ 

วิเคราะหศักยภาพโครงการ (SWOT)และการศึกษาสวนประสมทางการตลาด (4P) ของโครงการ  

  2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) 

                 เปนการวิเคราะหปริมาณจากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบแลวของผูเขาพักโรงแรม

บริเวณใกลเคียงโรงแรมกรณีศึกษาจํานวน 3 โรงแรม มาลงรหัส (Coding) ตามที่กําหนดไวในแบบลงรหัสสําหรับ
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ประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอรและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for 

the Social Science) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05%  และนํามาวิเคราะหสมมุติฐานเชิงสถิติและเปน

ขอมูลพื้นฐานในการออกแบบ 

 3. การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน เพื่อนํามาประเมินโครงการวามีความคุมคานาลงทุนหรือไม โดยทํา

การประมาณผลตอบแทนของโครงการ ไดแก รายไดจากคาเชาหองพัก รายไดจากการขายอาหารและเครื่องด่ืม 

รายไดจากการเชาหองสัมมนาและจัดเล้ียง รายไดอื่นๆ และประมาณการตนทุนของโครงการ ประกอบดวยคาใชจาย

ในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน โดยจัดทําเปนประมาณการงบกําไรขาดทุน (Income Statement) และงบ

กระแสเงินสด (Cash flow) มีเกณฑการตัดสินใจในการลงทนุดังนี้ 

                3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value  : NPV) คือ ผลรวมของมูลคาผลตอบแทนที่ไดปรับคา

ตามเวลาเปนมูลคาปจจุบันแลว มูลคาปจจุบันสุทธิที่ไดจากการคํานวณสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจวา

ควรเลือกลงทุนในโครงการน้ันหรือไม กลาวคือถามูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคํานวณไดมีคาเทากับหรือมากกวาศูนยแสดง

วาเปนเปนการลงทุนที่คุมคา เนื่องจากโครงการท่ีใหผลตอบแทนเทากับหรือมากกวาอัตราตอบแทนที่ตองการ  แตถา

มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณไดมีคานอยกวาศูนยแสดงวา การลงทุนไมคุมคาเนื่องจากเปนโครงการที่ใหผลตอบแทน

ตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ  

                3.2 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of  Return : IRR) การนําคา IRR ที่คํานวณ

ไดเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินทุน ถาคา IRR ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคาเสียโอกาสของเงินทุนแสดงวาการ

ลงทุนในโครงการใหผลคุมคา แต ถาคา IRR ที่คํานวณไดมีคาตํ่ากวาคาเสียโอกาสของเงินทุนแสดงวาโครงการให

ผลประโยชนไมคุมคา หรือมีคาอัตราผลตอบแทนโครงการ มากกวาอัตราเฉล่ียของอัตราดอกเบ้ียเงินกู (Cost of 

Debt) และดอกเบี้ยเงินฝาก (Cost of Debt) 

                 3.3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือการพิจารณาถึงระยะเวลาของโครงการที่จะไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานของโครงการเทากับ คาใชจายในการลงทุนของโครงการ โดยระยะเวลาที่ไดจาก

การคํานวณ สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินใจไดวาควรเลือกลงทุนในโครงการน้ันหรือไม กลาวคือถา

ระยะเวลาคืนทุนที่คํานวณไดนอยกวาที่ผูดําเนินโครงการกําหนดไว ก็จะยอมรับโครงการ แต ถาระยะเวลาคืนทุนท่ี

คํานวณไดมากกวาที่ผูดําเนินโครงการกําหนดไว ก็จะปฏิเสธโครงการ 

                3.4 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เปนการศึกษาถึงการ

เปล่ียนแปลงในดานตางๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของสถานการณในอนาคตที่จะมีผลกระทบตอตนทุน

และผลประโยชนของโครงการ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความคุมคาในการลงทุนของโครงการ เชน ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ราคาน้ํามัน สถานการณการจลาจลภายในประเทศ การเกิดภัยธรรมชาติตางๆ เปนตน 

ผลการศึกษา   ผลจากการศึกษา แบงเปน  3 สวน ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดังนี้ 

 1. ทําเลที่ต้ังและลักษณะทางกายภาพของโครงการ  

                  จากการศึกษาโครงการพบวาต้ังอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ และการทองเที่ยว และเปน

จุดศูนยกลางของการคมนาคม ถือเปนปจจัยที่สําคัญและเกื้อหนุนใหโครงการมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการทาง

ธุรกิจตอไป ในสวนของการตกแตงภายในและภายนอกโครงการ พบวาโรงแรมมีสภาพท่ีทรุดโทรมเน่ืองจากการใชงาน

เปนระยะเวลายาวนาน รูปแบบการตกแตงเปนลักษณะของศิลปะตะวันตก มีความหรูหรา และในอดีตมีความ
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สวยงาม เขากับยุคสมัย ณ เวลาน้ัน แตดวยเวลาที่เปล่ียนไป อีกทั้งการแขงขันทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมสูงขึ้น  

ทั้งดานรูปแบบและการบริการ ในขณะเดียวกันโรงแรมรุนเกาๆก็ทยอยปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด รูปแบบการ

ตกแตง และการบริการ จากเหตุผลดังกลาวจึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงรูปลักษณท้ังภายในและภายนอกโครงการใหมี

ความสวยงาม ทันสมัย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและผูมาใชบริการ และจะชวยสงเสริมใหรายไดจาก

โครงการดังกลาวเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว   

              2. ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

                  เม่ือโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2509 นั้นถือเปนชวงที่มีการต่ืนตัวของธุรกิจและ

การเมืองในประเทศไทย เนื่องจากเปนชวงสงครามเวียดนามซ่ึงเกิดขึ้นต้ังแต พ.ศ.2507 หลังจากที่จอมพลถนอม กิตติ

ขจร ขึ้นมาบริหารประเทศไทยเพียงไมก่ีเดือน ทําใหประเทศไทยกลายเปนฐานทัพปฏิบัติการของอเมริกา มีทหาร

อเมริกันประจําอยูในเมืองไทยถึง 49,000 คนและถอนทหารออกไปจนหมดส้ินในป พ.ศ. 2516 (สืบคนจาก 

library.uru.ac.th/webdb/images/ab5.htm.15 ก.ค. 56) ซึ่งแนวความคิดเร่ิมตนของนักธุรกิจหญิงเจาของโครงการ

ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการสรางธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับทหารอเมริกันที่เขามาเมืองไทยในสมัยสงครามเวียดนาม และ

ตองการมาพักผอนหาความสําราญในกรุงเทพ จากแนวคิดเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน แมนดารินโฮเต็ล กรุงเทพ ไมไดเปน

แคเพียงโรงแรมที่รองรับทหารอเมริกันเทานั้น แตยังเปนที่รูจักของนักธุรกิจและนักทองเที่ยวท้ังในและตางประเทศ 

จากธุรกิจโรงแรมขนาดกลางเจาของโรงแรมแมนดารินกรุงเทพ ไดขยายกิจการโดยการทําอสังหาริมทรัพย จนประสบ

ความสําเร็จและเปนคนสําคัญในการกอต้ัง บริษัทอสังหาริมทรัพยยักษของวงการ แตยังคงมีเจตนารมที่จะรักษาธุรกิจ

โรงแรมแมนดารินที่เปนธุรกิจเร่ิมตนที่มีคุณคาทางจิตใจทั้งแกตนเองและสามี ถึงแมปจจุบันจะเกิดคูแขงทางธุรกิจ

อยางตอเนื่องก็ตาม ผูทําการวิจัยซ่ึงเดิมมีความนับถือในความสามารถของเจาของโครงการซึ่งเปนหญิงแกรงจึงมี

ความปรารถนาท่ีจะไดมีสวนรวมในการนําเสนอแนวความคิดเพื่อสืบสานเจตนารมของเจาของโครงการและศึกษา

ความเปนไปไดเพื่อคาดการณลวงหนาถึงผลทางธุรกิจและเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจโรงแรมตอไปในอนาคต                    

             3. แนวความคิดในการออกแบบ 

             จากการวิเคราะหความเปนไปไดดานการตลาดและขอมูลจากการศึกษากลุมลูกคาในบริเวณโครงการซ่ึง

ต้ังอยูกลางใจเมืองแวดลอมดวยสถานที่ทองเที่ยวและศูนยการคาการคมนาคม และธุรกิจ พบวาลูกคาสวนใหญเปน

กลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่มาเปนหมูคณะละรองมาคือนักธุรกิจที่มาเปนหมูคณะและมีความชื่นชอบในรูปแบบ

การตกแตงแบบไทย ผูวิจัยเล็งเห็นถึงการนําเสนอเอกลักษณความเปนไทยโดยผานงานออกแบบ ทั้งนี้เพื่อให

นักทองเท่ียวไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยต้ังแตเร่ิมเขาพักในโรงแรม โดยต้ังแนวความคิดของงานออกแบบน้ีวา “The 

Charm of Thailand ” โดยผูวิจัยตองการส่ือถึงการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมปะเพณี

อันดีงามของไทย และสรางประสบการณที่มีเอกลักษณและมีความแตกตางอยางนาประทับใจแกแขกผูมาเยือน 

เพราะประสบการณที่ลูกคาไดรับจะสงผลใหเกิดความประทับใจตอโรงแรมและประเทศไทย ไมวาจุดประสงคในการ

เขาพักจะเปนแบบไหน แตลูกคาสามารถสัมผัสไดในการใชศิลปะ วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคาซ่ึงเปนแรงบันดาลใจ

ในการสรางสรรคงานและการนําความเปนไทยมาประยุกตใชในทุกขั้นตอนของการออกแบบและการบริการ ทั้งนี้เพื่อ

เผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรมอันนาภูมิใจของไทยสูสายตาชาวตางชาติ โดยมีตัวช้ีวัดคือจํานวนนักแขกผูเขาพักที่เพิ่ม

มากขึ้น 
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รูปที 1 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโครงการ 

  3. การศึกษาความเปนไปของโครงการ  

                    3.1  การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด   จากการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญเปนสัญชาติ

เอเชีย โดยสวนใหญเปนกลุมชาวจีนและญี่ปุน ที่มีวัตถุประสงคในการเขาพักเพื่อทองเท่ียวเปนหมูคณะโดยมากับ

บริษัทนําเท่ียว จากการสัมภาษณผูจัดการโรงแรมและหัวหนาบริษัทนําเที่ยวพบวาลูกคานิยมมาทองเท่ียวเพื่อศึกษา

วัฒนธรรมไทยโดยสถานท่ีที่นิยมคือ วัดไทย ตลาดน้ํา และโบราณสถานตางๆท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด   และสวน

ใหญมีความช่ือชอบรูปแบบตกแตงแบบ  Thai style   

  3.2  การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 

  จากการประเมินโครงการวามีความคุมคานาลงทุนหรือไม ไดผลการประมาณผลตอบแทนของโครงการดังนี้ 

                  3.2.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV ) คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก

การดําเนินโครงการปรับดวยคาของเวลาแลว ใชสําหรับวัดผลตอบแทนของโครงการ ผลการคํานวณพบวามูลคา

ปจจุบันสุทธิตลอดโครงการ มีคามากกวาศูนย คือ เทากับ 887 ลานบาท แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนที่คุมคา  

 3.2.2  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate Return - IRR) คือ อัตราสวนลดท่ีทําให

ผลตอบแทนรวม และตนทุนรวมของโครงการคิดลดเปนมูลคาปจจุบันแลวมีคาเทากัน หรือมูลคาปจจุบันสุทธิมีคา

เทากับศูนย เปนอัตราผลตอบแทนที่กอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุน 

 ผลการคํานวณพบวาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการนี้มีคาเทากับรอยละ 14.57 มีคามากกวาคาเสีย

โอกาสที่รับไดของทุนที่นํามาใชในโครงการนี้ซึ่งเทากับรอยละ 10.90  

 3.2.3  ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินโครงการ

มีคาเทากับเงินลงทุนของโครงการพอดี ผลการคํานวณพบวาโครงการน้ีมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 5 ป 11 เดือน 5 วัน  

  ผลการศึกษาแสดงวาโครงการเหมาะสมท่ีจะลงทุนเนื่องจากเปน รายไดและจุดคุมทุนอยูในระยะเวลาท่ีอยู

ในเกณฑที่ยอมรับได โดยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ระยะเวลาคืนทุนจะอยูในชวง 4-8 ป ซึ่งเปนระยะเวลา

ที่ยังมีความเปนไปไดในการลงทุน 

3.2.4  การวิเคราะหความออนไหวของโครงการผูศึกษาไดทําการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ

โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 

 กรณีที่ 1 อัตราผูเขามาใชบริการ เขาพักโรงแรมลดลงรอยละ 10 ของจํานวนผูเขาพักอัตราปกติตามที่ได

ประเมินไว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีความไมม่ันคงทางการเมือง ซึ่งโรงแรมแมนดารินอยูในพื้นที่บริเวณ

ใกลเคียงที่เคยเกิดการจลาจลอันเกิดจากความไมม่ันคงทางการเมือง อันเปนปจจัยที่ทําใหไมดึงดูดนักทองเที่ยวที่จะ
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เขามาพักโรงแรมแหงนี้  ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 641 ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการรอยละ 11.02 ระยะเวลาคืนทุน 6 ป 8 เดือน 12 วัน แสดงวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน 

 กรณีที่ 2 ราคาของหองพักลดลงรอยละ 10 ของอัตราปกติตามท่ีไดกําหนดไวในเบื้องตน ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีความไมแนนอน อีกทั้งการแขงขันทางการตลาดคอนขางสูง จึงอาจจะตองทําการวางกลไก

ทางการตลาดลดระดับราคาหองพักเพื่อดึงดูดใหมีผูมาเขาพัก  ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ  742 

ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการรอยละ 12.59  ระยะเวลาคืนทุน 6 ป 4 เดือน 10 วัน แสดงวา

โครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน  

สรุป 
 ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปนการคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในสถานการณที่

แตกตางกันผลของการศึกษายอมตางกัน ขอเท็จจริงของขอมูลในการวิเคราะหเปนส่ิงสําคัญ ในการศึกษารวบรวม

และวิเคราะหขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาจึงมีความจําเปนตองทําอยางละเอียดและรอบคอบ อีกทั้งตองมี

การปรับปจจัยตางๆ ตามสถานการณที่เปล่ียนไปในแตละชวง การศึกษาความเปนไปไดตองใชขอมูลที่ถูกตองและทัน

ตอเหตุการณ นอกจากน้ีในการวิเคราะหทางดานการตลาด ตองกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยดูจากผลของ

การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดเปนขอมูลเบื้องตน  และจะตองกําหนดแผนการตลาดใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค ดานการจัดการตองมีการวางรูปแบบและสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและควรตองศึกษาระเบียบ 

ขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวกับการกอสราง สําหรับการศึกษาความเปนไปไดดานการเงินไดทําการวางแผนในการหา

แหลงเงินทุนที่เหมาะสม จัดทําแผนประมาณการงบกําไรขาดทุน (Income Statement) และงบกระแสเงินสด (Cash 

flow) อัตราผลตอบแทนและจุดคุมทุน เพื่อนํามาประเมินโครงการวามีความคุมคานาลงทุนหรือไม 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบับนี้สามารถเสร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดีย่ิงจากอาจารย น.อ.ม.ล. ประกิตติ  เกษม

สันต และอาจารย ดร. ภิรมย  แจมใส ซึ่งไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัยมาตลอด รวมถึง

บุคคลที่ใหความชวยเหลือ ตลอดจนผูที่ใหกําลังใจในการทํางาน ซึ่งไมไดกลาวในที่นี้ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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ประสิทธิ์ ตงย่ิงศิริ. 2534 .การศึกษาความเปนไปไดและการวิเคราะหโครงการ. นนทบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   

กัลยา วานิชยบัญชา. 2551. หลักสถิติ. กรุงเทพ : ธรรมสาร. 
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กระบวนการเสริมสรางความเขมแขง็ดานสังคมและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมใหกับชมุชน
อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย 
Creation of social and cultural participation in a process of empowerment among 
communities in Chaingkhan District of Loei Province 
 

ปรีชา สาคร1 วณิชา สาคร2 สิริวิวัฒน ละตา3 และ ทศพล เรียนดารา4 

Preecha Sakorn1, WanichaSakorn2, Siriviwat Lata3 and Thossapol Reandara4 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมในบริบทดานการทองเที่ยว 2) เพื่อศึกษากระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนในการสรางความเข็มแข็งทางดานสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย 3) เพื่อนํา

ผลการวิจัยมา ผลิตภาพยนตรส้ันสรางความเข็มแข็งทางดานสังคมและวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย

เผยแพรในรายการ Hot Short Film สถานีโทรทศัน Thai Pbsและ จัดฉายในชุมชนเชียงคาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งดานสังคมและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมใหกับชุมชนอําเภอเชียงคาน

จังหวัดเลยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  ประชากร

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาแบงออกเปน3กลุมไดแก 1) กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก นักทองเที่ยวจํานวน  

390 คนซ่ึงเขามาทองเที่ยวในอําเภอเชียงคานระหวางเดือนกันยายน- ตุลาคม 2555 2) กลุมตัวอยางสําหรับการตอบ

แบบสัมภาษณมีโครงสรางรวมท้ังหมด 42 คน ไดแกผูนําชุมชนจํานวน 8 คนเจาหนาที่ภาครัฐจํานวน 5 คน

ผูประกอบการจํานวน 12 คนพระสงฆจํานวน 9 รูปตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยูในอําเภอเชียงคานจํานวน     

8 คนซ่ึงไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การสรุปขอมูลใชรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะหและ        

3)การจัดการประชุมกลุมยอยกลุมตัวอยางที่ใชในการอภิปรายกลุมในคร้ังนี้มีจํานวนทั้งหมด 23 คนไดแกผูที่มีสวน

เก่ียวของกับการทองเที่ยวภาครัฐ จํานวน 7 คนผูประกอบการที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว จํานวน 6 คนและตัวแทน

จากชุมชนคุมวัดตาง ๆจํานวน 8 คนตัวแทนพระสงฆจํานวน 2 รูป การสรุปขอมูลใชรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมในบริบทดานการทองเที่ยวของอําเภอเชียงคาน   

จังหวัดเลย สามารถจําแนกออกเปนดานดังนี้ 

 1. สภาพปญหาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมคือเด็กและเยาวชนไมนิยมพูด

ภาษาถ่ินนักทองเท่ียวไมเขาใจและไมศึกษาบริบทของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีแหลงอบายมุขเพิ่มมากขึ้น

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมถูกประดิษฐสรางขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวคาครองชีพในการดําเนินชีวิต

สูงขึ้นการจัดการจราจรไมเปนระเบียบโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชลานวัดเปนสถานท่ีจอดรถยนตของนักทองเที่ยว

แทนที่จะเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

 2. สภาพปญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวคือไมมีมาตรการในการ

กําหนดราคาของสินคาและบริการทําใหเกิดผลกระทบกับนักทองเที่ยวผูประกอบการและนักทองเที่ยวไมเขาใจบริบท

ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผูประกอบการไมเขาใจหลักการประกอบธุรกิจดานการใหบริการ ไมมีมาตรการ

ควบคุมการถือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจน 

 3. สภาพปญหาจากการมีสวนรวมของชุมชมที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบการภาครัฐเอกชนและนักวิชาการ

ไดแกงานวิจัยที่มีชุมชนเขารวมไมมีความตอเนื่องและไมย่ังยืนหนวยงานของรัฐและเอกชนไมไดนําผลการดําเนิน

โครงการหรืองานวิจัยไปใชประโยชนหลังจากการทําโครงการตางๆมีการเอื้อประโยชนแกพรรคพวกท้ังภาครัฐเอกชน

และชุมชนนโยบายในการบริหารงานไมตอเนื่องเนื่องจากมีการเปล่ียนถายอํานาจทางการเมือง 
 

สรุป 
 1. การมีสวนรวมของชุมชนอยางย่ังยืนจะเกิดขึ้นและประสบผลสําเร็จไดนั้นตองเกิดจากความรวมมือจาก 

คนในทองถ่ินเพราะคนในทองถ่ินจะเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน หลายมิติ ดังนั้น หากชุมชนมีความเขมแข็งในการ

รวมกลุมกันเพื่อผลประโยชนของชุมชนและไมสงผลตอสังคมและวัฒนธรรม ภาครัฐก็ควรสนับสนุนทั้งทางดาน     

องคความรู งบประมาณ ในการสงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็งดวย 

 2. การนําผลของการวิจัยมาผลิตเปนภาพยนตรส้ันโดยการมีสวนรวมของชุมชน เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่

นาสนใจและไดผลกับกลุมเปาหมายเปนอยางย่ิง อีกทั้งยังไดจัดฉายใหชุมชนไดตระหนักถึงการหวงแหนวัฒนธรรม 

ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นแลวภาพยนตรยังไดเผยแพรในรายการ Hot Short Film สถานีโทรทัศน Thai Pbs อีกดวย 
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กลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรก 
The Semantic Section of Chinese Loanwords in the Early Period of Thai Dictionaries 
 

ศุภกร เลิศอมรมีสุข1 และ สุวัฒนา เล่ียมประวัติ2 

Supakorn Leardamonmeesuk1 and Suwattana Liamprawat2 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรกมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

จํานวนคํายืมภาษาจีน และกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรก โดยศึกษาจาก

พจนานุกรมไทยท่ีตีพิมพเผยแพรระหวาง พ.ศ. 2389 ถึง พ.ศ. 2444 รวม 4 เลม คือ พจนานุกรมไทย-ไทยของ 

เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร สัพะพะจะนะพาสาไท อักขราภิธานศรับทฉบับหมอบรัดเลย และ พจนานุกรม

ลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 ผลการศึกษาพบวาในพจนานุกรมไทยสมัยแรกปรากฏคํายืมภาษาจีน

ทั้งส้ิน 138 คํา โดยปรากฏคํายืมในอักขราภิธาน ศรับทฉบับหมอบรัดเลย มากที่สุดคือพบจํานวน 91 คํา และพบคํา

ยืมในพจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 นอยที่สุดคือพบจํานวน 63 คํา ดานกลุมความหมาย

ของคํายืมภาษาจีนที่พบน้ันสามารถแบงไดเปน 15 กลุมความหมาย กลุมความหมายที่พบคํายืมมากที่สุดคือกลุม

ความหมายเกี่ยวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและเคร่ืองเรือน มีจํานวนคํายืม 76 คํา กลุมความหมายท่ีพบคํายืม

นอยที่สุดคือกลุมความหมายเก่ียวกับการแพทย พบคํายืมในกลุมนี้ 3 คํา  

คําสําคัญ : คํายืม ภาษาจีน ภาษาไทย พจนานุกรม 
  

Abstract 
 The objectives of this research are to survey numbers and semantic section of Chinese 

loanwords in the early period of four Thai dictionaries which were published in 1846 – 1901. The study 

reveals that there are 138 Chinese loanwords in these Thai dictionaries. Chinese loanwords are found the 

most in the Dictionary of Siamese Language by D.B.Bradley; 91 words and are found the least in the 

Dictionary of Lamdab Lae Plae Sab Thi Chai Nai Phasa Thai 1892 AD; 63 words. Chinese loanwords in 

the early period of Thai dictionaries can be divided into 15 semantic sections. The loanwords in 

appliance and furniture semantic section are found the most; 76 words and the medical semantic section 

are found the least; 3 words. 

Keywords : Loanwords, Chinese, Thai, Dictionary  
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คํานําและวัตถุประสงค 
 ไทยและจีนมีความสัมพันธกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ชาวจีนเร่ิมอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยเปน

จํานวนมากในปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 และตนคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงตนสมัย

รัตนโกสินทร สวนใหญเปนชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลทางใต3 เม่ือมีชาวจีนอพยพเขามาต้ังรกรากในประเทศไทย

อยางตอเนื่องเปนเวลายาวนาน คนไทยและคนจีนยอมตองมีการติดตอส่ือสาร เกิดการแลกเปล่ียนภาษาระหวางกัน 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีคํายืมจากภาษาจีนเขามาปนในภาษาไทย ดังที่ปรากฏคํายืมภาษาจีนที่มีใชกันในภาษาไทย

ปจจุบันจํานวนมาก เชน คําวา กวยเต๋ียว ก่ีเพา เก๊ียะ ต๋ัว เทียบ หาง ฯลฯ  อีกทั้งความใกลเคียงกันระหวางภาษา

ตระกูลจีน-ทิเบต ซึ่งเปนตระกูลภาษาของภาษาจีน และภาษาตระกูลไทซึ่งเปนตระกูลภาษาของภาษาไทยทําใหเกิด

การยืมภาษาระหวางกันไดไมยาก4  

 เม่ือกลาวถึงคําที่มีในภาษา พจนานุกรมเปนหนังสือที่รวบรวบคําที่มีใชอยูในภาษาและกําหนดอักขรวิธี การ

อาน ความหมาย ตลอดจนประวัติที่มาของคํา5  พจนานุกรมไทยฉบับเกาแกที่สุดที่ปรากฏฉบับตีพิมพในปจจุบันคือ

พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พ.ศ.23896 ซึ่งตรงกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังนั้นจึง

เปนประเด็นที่นาสนใจวาในยุคสมัยแรก7 ของพจนานุกรมไทยซ่ึงตรงกับสมัยที่มีชาวจีนอพยพเขามาอยูประเทศ

จํานวนมากแลว ผูจัดทําพจนานุกรมไดเก็บคํายืมภาษาจีนไวมากนอยเพียงใด และคํายืมภาษาจีนที่มีใชในภาษาไทย

สมัยนั้นโดยมากเปนคําศัพทในกลุมความหมายใด ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทย

สมัยแรก ในประเด็นจํานวนคํายืมภาษาจีน และกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรก เพื่อ

จะไดทราบจํานวนคํายืมภาษาจีนตลอดจนกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยวายุคสมัยดังกลาวคน

ไทยยืมคําศัพทภาษาจีนมาใชในแวดวงใด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. การเก็บรวมรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลคํายืมภาษาจีนทั้งหมดที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยท่ีตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2389 

ถึง พ.ศ. 2444 รวม 4 ฉบับ คือ พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พ.ศ. 2389  สัพะพะจะ

นะพาสาไท พ.ศ. 2394 อักขราภิธานศรับท ฉบับหมอบรัดเลย พ.ศ. 2416 และ พจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชใน

หนังสือไทย ร.ศ.110 (พ.ศ. 2435) โดยมีเกณฑการคัดเลือกคําที่เปนคํายืมภาษาจีนดังนี้ 

                                                 
3 ขจัดภัย บุรุษพัฒน และ คนอื่นๆ , ชาวจีนในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา , 2517) , 15. 
4 พิชณี โสตถิโยธิน , “กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํายืมภาษาจีนแตจิ๋วในภาษาไทย”(รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  

  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554) , 13. 
5 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นามีบุคสพับลิเคชั่นส , 2546) , คํานํา. 
6 ธีระพันธ ล.ทองคํา , “การทําพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปจจุบัน (พ.ศ. 2389 - 2533)”  (รายงานการวิจัย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,    

  2534) , 36. 
7 พจนานุกรมไทยสมัยแรก คือ พจนานุกรมที่ตีพิมพเผยแพรระหวางปพ.ศ. 2389 ถึง พ.ศ. 2444 ประเทศไทยเร่ิมมีพจนานุกรมฉบับแรก คือ พจนานุกรมไทย-ไทย  

  ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พ.ศ. 2389  พจนานุกรมไทยเลมลาสุดที่ตีพิมพเผยแพร คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีระยะเวลา 

 หางกัน 165 ป เพ่ือใหเห็นวิวัฒนาการของคํายืมภาษาจีนที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงแบงสมัยของพจนานุกรมเปน 3 สมัย สมัยละ 55 ปพอดี คือ สมัยแรก สมัยกลาง และ   

  สมัยปจจุบัน ดังนั้นพจนานุกรมไทยสมัยแรกจึงประกอบไปดวย พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พ.ศ. 2389  สัพะพะจะนะพาสาไท    

  พ.ศ. 2394 อักขราภิธานศรับท ฉบับหมอบรัดเลย พ.ศ. 2416 และ พจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 (พ.ศ. 2435) 
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 1. คําที่มีการระบุที่มาของคําในพจนานุกรมชัดเจนวาเปนคําที่มาจากภาษาจีน โดยคําเหลานั้นจะมีวงเล็บ 

(จ.). ไวทายนิยามศัพท หรือมีการเขียนอธิบายที่มาของคําวามาจากภาษาจีน   

 2. คําที่พจนานุกรมไมไดระบุที่มาของคําไวทายบทนิยามวามาจากภาษาจีน แตมีเอกสารงานวิจัยยืนยันวา

คําเหลานั้นเปนคํายืมจากภาษาจีน  
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือเก็บคํายืมภาษาจีนจากพจนานุกรมไทยท้ัง 4 เลมดังกลาวแลวผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหดานจํานวน

คําศัพทและกลุมความหมายของคํายืมที่พบในพจนานุกรมแตละฉบับโดยใชเกณฑของการจัดหมวดคํายืมภาษาจีน

ในปจจุบัน ของ ปราณี กายอรุณสุทธิ์8 และ เกณฑการจัดกลุมวงศัพทของกระบวนการเปล่ียนแปลงความหมายของ

ยืมภาษาจีนแตจิ๋วในภาษาไทย ของ พิชณี โสตถิโยธิน9เปนเกณฑในการแบงกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนใน

พจนานุกรมไทยสมัยแรก 

 การนับจํานวนคําแตละกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนนั้นพบวาคําบางคํามีมากกวา 1 ความหมาย 

เชน คําวา เปย ในหนังสือสัพะพะจะนะพาสาไทใหนิยามไววา เปย  Kind of cake ; Tail of the Chinese and of 

children.10 และบางคําในพจนานุกรมแตละเลมก็ใหนิยามความหมายไวแตกตางกัน  เชน  คําวา  โม  ใน 

พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอรใหนิยามวา โม  นั้นคือส่ิงที่กระทําดวยหินเปนตน ทํา

สําหรับกระทําแปงเปนตนใหเลอียดน้ันเรียกวาโม11 แตในหนังสือสัพะพะจะนะพาสาไทใหนิยามของคําวาโมวา

นอกจากจะหมายถึงเคร่ืองโมแลวยังหมายถึงกริยาการบดดวยโมดวย โม Millstone ; to bruise with a millstone to 

grind.12 จึงทําใหคําหน่ึงคําอาจจะอยูไดมากกวาหน่ึงกลุมความหมาย ดังนั้นในการนับจํานวนคําในหัวขอกลุม

ความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรกน้ีจึงมีจํานวนรวมเกินกวา 138 คํา ซึ่งเปนจํานวนคํายืม

ภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรกท่ีผานการตัดคําที่ซ้ํากันระหวางพจนานุกรมแตละเลมออกแลว 

 

ผลการวิจัย 
1. จํานวนคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรก 
 ผลการเก็บรวบรวมคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรกทั้ง 4 ฉบับ พบจํานวนคํายืม 

ภาษาจีนในพจนานุกรมแตละฉบับเรียงลําดับตามจํานวนคํายืมภาษาจีนที่พบมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด ดังนี้  

 1.1 หนังสืออักขราภิธานศรับท ฉบับหมอบรัดเลย พบคํายืมภาษาจีน จํานวน 91 คํา 

 1.2 หนังสือสัพะพะจะนะพาสาไท พบคํายืมภาษาจีน จํานวน 86 คํา 

 1.3 พจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 พบคํายืมภาษาจีน จํานวน 63 คํา 

                                                 
8 ปราณี กายอรุณสุทธิ์ , “คํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบัน” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526) 
9 พิชณี โสตถิโยธิน , “กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํายืมภาษาจีนแตจิ๋วในภาษาไทย” (รายงานการวิจัย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  

  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554) 
10 ปาเลอกัว,ชอง-บาตีสต, สัพะพจะนะพาสาไท. (กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), 597. 
11 คาสเวล เจ. และ เอช แชนเลอร เจ, พจนานุกรมไทย-ไทย (A dictionary of the Siamese language ), (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

  2544) , 587. 
12 ปาเลอกัว,ชอง-บาตีสต, สัพะพจะนะพาสาไท , 440.. 
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 1.4 พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พบคํายืมภาษาจีน จํานวน 57 คํา  

  เม่ือนับจํานวนคํายืมภาษาจีนที่พบในพจนานุกรมท้ัง 4 ฉบับโดยตัดคําที่ซ้ํากันระหวางพจนานุกรมแตละ

เลมออกพบวา มีคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจานุกรมไทยสมัยแรกรวมทั้งส้ิน 138 คํา 
2. กลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรก 
 การวิเคราะหกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนที่พบในพจนานุกรมไทยสมัยแรกนี้ผูวิจัยจะนําเสนอตาม

กลุมความหมายโดยเรียงลําดับจากกลุมความหมายท่ีพบคํายืมมากที่สุดเรียงลําดับไปจนถึงกลุมความหมายคํายืมที่

พบนอยที่สุด ในการเขียนสะกดตัวอยางคําและบทนิยามความหมายของคํายืมเหลานั้นผูวิจัยยึดตามอักขรวิธีที่

ปรากฏในพจนานุกรมแตละเลมเปนสําคัญ และการบอกที่มาของตัวอยางคํายืมวามาจากพจนานุกรมเลมใดนั้นผูวิจัย

จะบอกโดยใชอักษรยอบอกชื่อพจนานุกรมและเลขหนา ดังนี้ 

 1. พจน.1 หมายถึง พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร  

 2. พจน.2 หมายถึง สัพะพะจะนะพาสาไท  

 3. พจน.3 หมายถึง อักขราภิธานศรับท ฉบับหมอบรัดเลย  

 4. พจน.4 หมายถึง พจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110  

 ผลการวิเคราะหกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนทั้งหมดในพจนานุกรมไทยสมัยแรกพบวามี 15 กลุม

ความหมาย และเพื่อความชัดเจนผูวิจัยจึงนําเสนอขอมูลโดยใชตารางแสดงจํานวนคํายืมภาษาจีนในแตละกลุม

ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมแตละเลมดังนี้ 

 

                                                                พจนานุกรม  
กลุมความหมาย ตัวอยางคํา และจํานวนคํา          

พจน. 
1 

พจน. 
2 

พจน. 
3 

พจน. 
4 

รวม 

1. กลุมความหมายเกี่ยวกับส่ิงของ เครื่องมือ เครื่องใช 
    เครื่องเรือน 

20 24 19 13 76 

เกาอี้                    ของทําดวยไมบาง หวายบาง, สําหรับเปนที่นั่งของคนทั้งปวง. (พจน.3 น.13) 

เขง              นั้นคือไมไผที่เขาสานใสเบี้ย ใสพลู ใสปลานั้นก็เรียกวาเขง (พจน.1 น.100) 

2. กลุมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ กิริยา อาการ 11 15 11 15 52 

งุด              นั้นคือวานอน เปนภาษาจีน. (พจน.1 น.214) 

จะแต, เจียแต       To take tea. (พจน.2 น.86)  

3. กลุมความหมายเกี่ยวกับอาหาร และการปรุงอาหาร 8 15 15 3 41 

จั้ง              นั้นคือเปนช่ือแหงขนมอยางหนึ่ง (พจน.1 น.244) 

หม่ี              ท. ของกินหยางหนึ่ง เปนเสนทําดวยแปง หยางที่เจกผัดขายนั้น. (พจน.4 น.38) 

4. กลุมความหมายเกี่ยวกับการละเลนและมหรสพ 5 9 10 2 26 

งิ้ว             Chinese comedy. (พจน.2 น.476) 

โป             นั้นเปนช่ือของเลนพนันกันอยางหนึ่ง (พจน.1 น.490) 

5. กลุมความหมายเกี่ยวกับประเทศ สถานที่ และส่ิงปลูกสราง 4 4 5 4 17 

เกง   นั้นคือส่ิงที่ทําดวยไม อิต ปูน กขึ้นเปนรูปติกนั้นเรียกวาเกง. (พจน.1 น.100) 

ปากก่ิง   เปนช่ือเมืองจีนแหงหนึ่ง, เมืองจีนมีหลายเมืองแตเมืองหลวงชื่อเมืองปากก่ิง. (พจน.3 น.390) 
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                                                                พจนานุกรม  
กลุมความหมาย ตัวอยางคํา และจํานวนคํา          

พจน. 
1 

พจน. 
2 

พจน. 
3 

พจน. 
4 

รวม 

6. กลุมความหมายเกี่ยวกับเครือญาติ บุคคลหรือกลุมบุคคล 2 4 8 2 16 

ฃงจู   นั้นคือเปนช่ือแหงคนพวกหน่ึงที่เจ็กนับถือมากนั้น (พจน.1 น.790) 

เต่ีย   จ. พอ. (พจน.4 น.196) 

7. กลุมความหมายเกี่ยวกับการแตงกาย เครื่องประดับ 2 3 5 2 12 

เปย   Tail of the Chinese and of children. (พจน.2 น.597) 

ตวน   จ. แพรชนิดหนึ่งซึ่งเปนมัน. (พจน.4 น.201) 

8. กลุมความหมายเกี่ยวกับพืช และธรรมชาติ 2 2 4 4 12 

ฉําฉา   นั้นคือเปนช่ือแหงไมอยางหนึ่ง (พจน.1 น.586) 

ฮวง   จ. ลม. (พจน.4 น.587) 

9. กลุมความหมายเกี่ยวกับชนชาติ 1 3 2 5 11 

จีนหอ    Lolo (name of a Chinese tribe). (พจน.2 น.92) 

ไหหลํา    ท. เจกพวกหนึ่ง. (พจน.4 น.542) 

10. กลุมความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ การคา - 2 5 3 10 

ปาย    คือหนังสือจีนตีตราหมายเมืองกําหนดวาจะเขาเมืองนั้นๆ มีสําหรับสําเภาทุกลํา เรียกวาปายตาม    

                 ภาษาจีนนั้น. (พจน.3 น.404) 

หุน    Gapitai employed in trade (Chinese word). , To put one’s money in a common stock to     

                 trade with. (พจน.2 น169) 

11. กลุมความหมายเกี่ยวกับอาชีพ ตําแหนง - 2 3 3 8 

จังก้ัว    Master of the crew (Chinese word) (พจน.2 น.82) 

ลาตา    คือภาษาจีน, วานายบาญชี. (พจน.3 น.610) 

12. กลุมความหมายเกี่ยวกับลักษณนาม จํานวน มาตรา 1 2 2 3 8 

หุน    อนึ่งเปนสวนหน่ึงเหมือนกับของหนักเฟองหนึ่ง แลแยกออกไปเปนหาสวน. (พจน.1 น.725) 

จั๊บ    จ. สิบ. (พจน.4 น.140) 

13. กลุมความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ ศาสนา ประเพณี 1 2 3 1 7 

แซ    Tribe. – Of the same tribe. (Chinese word). (พจน.2 น.729) 

ถะ     จ. พระเจดีเจก. (พจน.4 น.207) 

14. กลุมความหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ 2 2 2 1 7 

เกงพั้ง     Boat with an elegant roof. (พจน.2 น.260) 

สําปน     คือเรือสําปาน, เดิมเปนเรืออยางเรือเมืองจีนเขาตอใชสอยกอน, ไทไดอยางมาทําขึ้น. (พจน.3 น.695)    

15. กลุมความหมายเกี่ยวกับการแพทย13 1 - 1 1 3 

โสม     นั้นคือเปนชื่อแหงส่ิงของส่ิงหนึ่ง ที่มาแตเมืองจีน ที่กินมีกําลังนั้น. (พจน.1 น.237) 

                                                 
13 คํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับการแพทยนีใ้นพจนานุกรมแตละเลมพบเพียงคําเดียวคือคาํวา โสม  



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-42 

                                                                พจนานุกรม  
กลุมความหมาย ตัวอยางคํา และจํานวนคํา          

พจน. 
1 

พจน. 
2 

พจน. 
3 

พจน. 
4 

รวม 

โสม     เปนช่ือของสัณฐานเหมือนเงากะชาย, มีที่เมืองจีนราคาแพงนัก, เปนอยาวิเสสใหมีกําลัง. (พจน.3 น. 739) 

รวม 60 89 95 62 306 

 จากขอมูลในตารางแสดงจํานวนคํายืมภาษาจีนแตละกลุมความหมายในพจนานุกรมไทยสมัยแรกท้ัง 4 

ฉบับขางตนพบวาปรากฏจํานวนคํายืมภาษาจีนทุกกลุมความหมายรวมกันทั้งส้ิน 306 คํา สามารถแบงความหมาย

ของคํายืมเปนกลุมความหมายไดทั้งส้ิน 15 กลุมความหมาย กลุมความหมายที่พบจํานวนคํายืมมากที่สุดคือกลุม

ความหมายเก่ียวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน พบคํายืมจํานวน 67 คํา คํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับ

คุณลักษณะ กิริยา อาการพบมากเปนอันดับ 2 คือ 52 คํา และพบคํายืมภาษาจีนในกลุมความหมายเกี่ยวกับ

การแพทยนอยที่สุด คือพบเพียง 3 คํา  

     

สรุป 
 การศึกษาเรื่องกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมไทยสมัยแรกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

จํานวนคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรก และศึกษากลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏ

ในพจนานุกรมไทยสมัยแรก โดยเก็บรวบรวมคํายืมภาษาจีนจากพจนานุกรมไทยที่ตีพิมพเผยแพรระหวางป          

พ.ศ.2389 ถึง พ.ศ. 2444 จํานวน 4 เลม คือ พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พ.ศ. 2389    

สัพะพะจะนะพาสาไท พ.ศ. 2394 อักขราภิธานศรับท ฉบับหมอบรัดเลย พ.ศ. 2416 และ พจนานุกรมลําดับแลแปล

ศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 (พ.ศ. 2435)  

 ผลการศึกษาจํานวนคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมแตละเลมคํายืมภาษาจีนในอักขราภิธานศรับท ฉบับ

หมอบรัดเลยมากที่สุดคือพบจํานวน 91 คํา ลําดับที่สอง คือ สัพะพะจะนะพาสาไท พบจํานวน 86 คํา ลําดับที่สาม 

คือ พจนานุกรมลําดับแลแปลศัพทที่ใชในหนังสือไทย ร.ศ.110 พบจํานวน 63 คํา และลําดับสุดทายคือ

พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ. เอชแชนดเลอร พบจํานวน 57 คํา เม่ือนับจํานวนคํายืมภาษาจีนที่พบใน

พจนานุกรมทั้ง 4 เลมรวมกันโดยตัดคําที่ซ้ํากันระหวางพจนานุกรมแตละเลมออกพบวามีคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏใน

พจนานุกรมไทยสมัยแรกรวมทั้งส้ิน 138 คํา 

 ผลการศึกษาเร่ืองกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนที่พบในพจนานุกรมไทยสมัยแรกพบวาสามารถ

แบงกลุมความหมายของคํายืมภาษาจีนไดเปน 15 กลุมความหมาย โดยพบคํายืมภาษาจีนในกลุมความหมาย

เก่ียวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเคร่ืองเรือน มากที่สุด คือ พบจํานวนคํายืม 76 คํา พบคํายืมภาษาจีนในกลุม

ความหมายเก่ียวกับลักษณะและกิริยาอาการ เปนลําดับที่สอง คือพบจํานวนคํายืม 52 คํา พบคํายืมภาษาจีนในกลุม

ความหมายเก่ียวกับอาหารและการปรุงอาหารมากเปนลําดับที่ 3 คือพบ 41 คํา และพบคํายืมภาษาจีนในกลุม

ความหมายเก่ียวกับการแพทยนอยที่สุด คือพบจํานวนคํายืม 3 คํา 

 การที่พบคํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับส่ิงของ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน มากเปนลําดับที่หนึ่ง และพบคํายืม

ในกลุมความหมายเก่ียวกับอาหารและการปรุงอาหารเปนลําดับที่ 3 นั้นอาจเนื่องมาจากการที่คนจีนเม่ืออพยพเขามา

สูประเทศไทยแมจะใชชีวิตอยูทามกลางสังคมและวัฒนธรรมไทย แตชาวจีนเหลานั้นก็ยังดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรม

ด้ังเดิมของตน หนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมดานการกินอยู ชาวจีนในเมืองไทยยังคงนําเขาวัตถุดิบจากจีนมาปรุงอาหาร

รับประทานในครอบครัว อาหารและวัตถุดิบดังกลาวจึงแพรกระจายสูคนไทย อีกทั้งคนจีนยอมนํา
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วิทยาการตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวันที่ตนคุนเคยเขามาใชในการดํารงชีวิตในสังคมไทย จาก

หลักฐานทางประวัติศาสตรการคาระหวางไทยและจีนพบวาชวงป  พ.ศ. 2343 – พ.ศ. 2393 มีการนําเขาสินคา

จําพวกขาวของเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน ของที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ของที่ใชในครัวเรือน ของที่ใช

ตกแตงประดับบานหรือประดับกาย เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองตางๆ จากจีนเปนจํานวนมากที่สุด14 ซึ่งสอดคลองกับ

หลักฐานทางภาษา กลาวคือ ในชวงสมัยแรก คือ พ.ศ. 2389 – พ.ศ. 2444 พบคํายืมภาษาจีนในพจนานุกรมเก็บคําที่

มีความหมายในกลุมส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ เชน ถัง โม โตะ ตู  เต็ง หมึก ฯลฯ เปนจํานวนมากที่สุด  

 การที่พบคํายืมภาษาจีนในกลุมความหมายเก่ียวกับส่ิงของ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน และคํายืมในกลุม

ความหมายเก่ียวกับอาหารและการปรุงอาหารในพจนานุกรมไทยมากกวาคํายืมในกลุมความหมายอื่นๆ แสดงใหเห็น

วาวัฒนธรรมดานอาหารและการดํารงชีวิตของชาวจีนเปนที่ยอมรับในสังคมไทย คนไทยนอกจากจะรับอาหาร 

วัตถุดิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ของจีนมาใชแลวยังยืมคําศัพทของภาษาจีนที่เรียกส่ิงเหลานั้นใชมาในภาษาไทยดวย อีก

ทั้งคนไทยในยุคสมัยนั้นยังใชคําศัพทภาษาจีนเหลานั้นจนเปนที่คุนเคยและแพรหลาย เม่ือมีการทําพจนานุกรม

รวบรวมคําศัพทที่มีใชในภาษาไทยจึงไดมีการเก็บคํายืมภาษาจีนเหลานั้นไวในพจนานุกรมไทยดวย  

 การท่ีพบคํายืมภาษาจีนในกลุมความหมายเก่ียวกับการแพทยนอยที่สุดนั้นอาจเน่ืองมาจากการท่ีใน

สมัยกอนในสังคมไทยมีการรักษาอาการเจ็บปวยตามภูมิปญญาพื้นบานของตนอยูกอนแลว และในระหวางป      

พ.ศ. 2389 – พ.ศ. 2444 ที่จัดทําพจนานุกรมในยุคสมัยแรกนั้นเปนชวงที่สังคมไทยเร่ิมรับวิทยาการทางการแพทยจาก

ตะวันตกเขามามากขึ้น อีกทั้งวิทยาการทางการแพทยจากตะวันตกในประเทศไทยก็เจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว

เพราะไดรับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมใหสรางโรงพยาบาลศิริราชขึ้นในปพ.ศ. 243115 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการแพทยแผนตะวันตกไดเขา

มามีบทบาทในสังคมไทยเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้จึงอาจเปนสาเหตุใหการแพทยแผนจีนไมเปนที่นิยมในสังคมไทย

มากนัก คํายืมภาษาจีนที่มีความหมายเก่ียวกับการแพทยจึงไมคอยมีใชในสังคมไทย เม่ือมีการจัดทําพจนานุกรมรวม

รวมคําที่มีใชอยูในสังคม ณ ขณะนั้นจึงแทบไมมีการเก็บรวบรวมคํายืมภาษาจีนที่เก่ียวกับการแพทยไวในพจนานุกรม 

 เม่ือพิจารณาจํานวนคํายืมในแตละกลุมความหมายพบวาคํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับส่ิงของ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือนมีจํานวนมากที่สุดคือมีจํานวน 76 คํา คํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับกับลักษณะ

และกิริยาอาการมีจํานวนมากเปนลําดับที่ 2 คือมีจํานวน 52 คํา คํายืมในกลุมความหมายท่ีเก่ียวกับอาหารและการ

ปรุงอาหารมีจํานวนมากเปนลําดับที่ 3 คือมีจํานวน 41 คํา การที่พบคํายืมภาษาจีนในกลุมความหมายท่ีเก่ียวกับ

คุณลักษณะ กิริยา อาการมากเปนอันดับที่ 2 นั้นหากมองผิวเผินอาจดูไมสอดคลองกับธรรมชาติของการยืมคําที่

มักจะเกิดกับการยืมคํานาม ดังที่ซาราห ทอมสัน ไดกลาวถึงปริมาณและชนิดของคํายืมวา คํานามเปนคําที่เกิดการ

ยืมงายที่สุด ซึ่งการยืมภาษาสวนใหญจะไมใชการยืมคําศัพทพื้นฐานที่มีใชอยูเดิมในภาษา แตจะเปนการยืมคํานามท่ี

เกิดขึ้นใหม16 แตเม่ือพิจารณาคํายืมในกลุมความหมายท่ีมีจํานวนคําลําดับถัดไปก็พบวาคํายืมสวนใหญนั้นก็ลวน

แลวแตเปนคํานาม ดังนั้นเม่ือนับรวมจํานวนคํายืมในกลุมความหมายเก่ียวกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองเรือน

                                                 
14 วรศักดิ์ มหัทธโนบล, คําจีนสยาม : ภาพสะทอนปฏิสัมพันธไทยจีน, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2555) , 39-40. 
15 สุด แสงวิเชียร, “การแพทยแผนปจจุบันในรัตนโกสินทร,” สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 8 (2516): 138. 
16 Sarah G. Thomson. Language Contact an Introduction. Washington.D.C. : Georgrtown University Press, 2001. อางถึงใน วิภาวรรณ อยูเย็น , “  

   วิวัฒนาการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  

   2551), 23. 
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ซึ่งเปนกลุมความหมายท่ีมีจํานวนคํายืมมากท่ีสุดรวมกับคํายืมที่เปนคํานามในกลุมความหมายอื่นๆ ที่พบในลําดับ

ถัดไป เชน กลุมความหมายเก่ียวกับอาหารและการประกอบอาหารซึ่งเปนกลุมความหมายที่มีจํานวนคํามาเปนอันดับ

ที่ 3 นั้นก็จะพบวาคํายืมภาษาจีนที่มีชนิดของคําเปนคํานามนั้นมีจํานวนมากกวาคํายืมที่มีชนิดของคําเปนคํากริยา 

ดังนั้นปรากฏการณการยืมคําจากภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยสมัยแรกน้ันก็สอดคลองกับธรรมชาติของการ

ยืมภาษาซึ่งมักจะเกิดกับคํานามท่ีไมใชคําศัพทพื้นฐานในภาษา แตจะเปนการยืมคํานามท่ีเกิดขึ้นใหมในสังคมไทย 
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การจัดการเชิงกลยุทธเพือ่ลดตนทุนและคาใชจายในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิก: กรณบีริษัท 
ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากดั จังหวัดลําปาง 
Strategic Management to Decrease Costs and Expenses in Ceramic Industry : A Case 
Study in Dhanabadee Decor Ceramic Company Limited. 
 

ฉันทกร  สระทองมาก1 

Chantakorn  Sathongmak1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน และ (2) การจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อลดตนทุน

และคาใชจายในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิก: กรณีบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม เคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ การประชุม การเสวนากลุมยอยและการเย่ียมชมโรงงาน ประชากร คือ คณะ

ผูบริหารและพนักงานจํานวน 377 คน  

ผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานท่ีผานมาอยูในรูปแบบของธุรกิจครอบครัว เปนอุตสาหกรรมผลิต

สินคาเซรามิกที่มีชื่อเสียงมานาน ทํางานในลักษณะตางคน ตางทํา สงผลทําใหเกิดประสบผลขาดทุนในป พ.ศ. 

2552-2553 เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและราคาทองคําที่ผันผวน สงผลใหคณะผูบริหารไดมีการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสวงหาโอกาสและจุดแข็ง มุงลดอุปสรรคและกําจัดจุดออนใน

การทํางาน เนนการจัดการเชิงกลยุทธตามวิถีพุทธศาสนา คือ อริยสัจส่ี ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรค เปนหลักใน

การจัดการธุรกิจ เพื่อลดตนทุนและคาใชจายในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิก ต้ังแตในป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบันทํา

ใหผลการดําเนินงานมีกําไรในท่ีสุด 

คําสําคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ ตนทุนและคาใชจาย อุตสาหกรรมเซรามิก  

 

Abstract 
 The purposes of this academic article were to (1) to study operating conditions and (2) to study 

strategic management for decreasing costs and expenses in the ceramic industry : Dhanabadee Decor 

Ceramic Company Limited. The research tools were focus group discussion, in-depth interview with  an 

executive and on-site observation. The subjects of this study were administrators and 377 workers 

 The research findings indicated that the past of operating condition was family business style. 

The company is a manufacturer of industrial ceramic products with a solid reputation. However, the 

company got loss in 2009 - 2010, because exchange rate and gold value were too vary and workers 

didn't work together. So, the company administrators analyzed internal and external environment to find 

opportunities and strengths for decreasing threats and weaknesses. They used the strategic 

                                                 
1 ภาควิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เชยีงใหม 50000 ประเทศไทย 

  Department of Accountancy, Faculty of Accountancy Finance and Banking, Payap University, Chiangmai 50000, Thailand. 
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management along the line of Buddhism, including the four Noble Truths, which are Dukkha, Samudaya, 

Nirodha and Magga for decreasing costs and expenses. And then, the company has gotten profit in 2011 

to present. 

Keywords : Strategic Management, Costs and expenses, Ceramic Industry   

 

บทนํา 
 ปจจุบันธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดความเขมแข็ง อีกทั้งเปน

กิจการที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในแงของการสรางงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา     

การสรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดภายในชุมชนแตละแหงภายใตบทบาทที่หลากหลาย ไมวาจะเปนทั้งผูผลิต หรือ

ผูสรางงาน สรางสังคม ผูกระจายสินคาและผูใหบริการ (Weerawardena and O’Cass, 2004, pp. 419-428) จึง

กลาวไดวาผูประกอบการธุรกิจทําหนาที่ในดานการสรางสรรคและอํานวยความสะดวกตอธุรกรรมทางเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) 

อยางไรก็ตาม สภาพแวดลอมภายนอกมีความผันผวน โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั้งภายในประเทศ

ไทยและท่ัวโลกในปจจุบันนี้ และจากท่ีประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยในปลายป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2556 รวมถึง

นโยบายของรัฐเก่ียวกับการเพิ่มคาแรงงานและเงินเดือนขั้นตํ่าที่สูงขึ้น ทําใหแตละกิจการประสบปญหามากมาย มีผล

ทําใหธุรกิจมีการดําเนินงานท่ีถดถอยในชวง 3 ถึง 4 ปที่ผานมา เนื่องจากไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่ได

วางแผนไว จึงตองเรงรีบดําเนินการหามาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาเหลานั้น ไมวาจะเปนภาคการผลิตและภาค

บริการ ดังนั้น เพื่อความอยูรอดและมีพื้นฐานที่ ม่ังคงของกิจการสําหรับการเจริญเติบโตในอนาคต ทําให

ผูประกอบการตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ ปรับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินงานของกิจการท้ังในระยะ

ส้ันและระยะยาว เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ผูบริหารหรือผูประกอบการจําเปนตองมีการปรับกลยุทธในการบริหาร/จัดการใหสอดคลองกับปญหาอุปสรรค ปญหา

และสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีความผันผวนซ่ึงกิจการกําลังเผชิญอยูในขณะน้ัน   

บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด มีประวัติศาสตรคูกับจังหวัดลําปางมายาวนาน กอนจะมาเปนบริษัท 

ธนบดี เดคอร เซรามิค จํากัดไดนั้น เร่ิมเม่ือป พ.ศ.2498 นายอี้ (ซิมหยู) แซฉิน ไดคนพบแรดินขาว คร้ังแรกท่ีบาน   

ปางคํา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง และไดรวมกอต้ังโรงงานเซรามิกแหงแรกของจังหวัดลําปาง เพื่อผลิตชามตราไก

สงขายไปท่ัวประเทศสรางรายไดและชื่อเสียงใหกับจังหวัดลําปางจนถึงปจจุบันนี้  โรงงานธนบดีสกุลกอต้ังโดยนายอ้ี 

(ซิมหยู) แซฉิน เม่ือ พ.ศ.2508 เพื่อทําการผลิตเซรามิกสําหรับตลาดในประเทศ ดวยกรรมวิธีการผลิต แบบด้ังเดิม 

ต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ จนถึงการเผาดวยเตามังกร(เตาฟนโบราณ) มาจนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งเตามังกรโบราณของ

โรงงานธนบดีสกุล จะอนุรักษไว เพื่อเปนพิพิธภัณฑเซรามิกในอนาคตอันใกลนี้  

บริษัท ธนบดี อารต เซรามิค จํากัดเร่ิมตนเม่ือ พ.ศ.2533 กอต้ังโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุนที่ 2 

ของนายอี้ (ซิมหยู) แซฉิน เปนผูเร่ิมตนผลิตรูปลอกเซรามิกสีบนเคลือบแหงแรกของภาคเหนือ และปจจุบันมีชื่อเสียง

ในดานผูผลิตเซรามิกของตกแตงบานคุณภาพสูงที่มีดีไซนสวยงาม สงออกไปยัง 67 ประเทศทั่วโลก คิดเปนประมาณ

รอยละ 70 ของผลผลิตโดยรวมของบริษัทฯ สวนอีกประมาณรอยละ 30 จําหนายในประเทศไทย นอกจากการผลิต

สินคาตกแตงบานเพื่อสงออกแลว สินคาของบริษัทฯ มีดีไซน และใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผสมผสานกับทักษะของ

ชางฝมือที่มากดวยประสบการณ ที่รังสรรคสินคาประเภทของขวัญ และของที่ระลึก ภายใตตราสินคา 
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“ชางเผือก” เพื่อใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง, โรงเรียนผูพิการทางสายตา และ

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ดวยปรัชญาการบริหาร "ซื่อสัตย พัฒนา ใฝหาสังคม" ในป      

พ.ศ. 2546 ตระกูลธนบดีไดรวมกอต้ัง บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด เพื่อขยายกําลังการผลิตประเภทของตกแตง

บานใหเพียงพอตอความตองการของตลาดท่ีมีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยกรรมวิธีการผลิตอันทันสมัยและเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม    ดวยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ผลิตสินคาหลัก 3 ประเภท ไดแก 

 1. Dhanabadee หรือ ธนบดี ประเภทของตกแตงบาน ที่ผสมผสาน งานศิลปะและความทันสมัย ซึ่งงาน

บางชิ้นใชน้ําแรทองคําเปนสีเคลือบ 

 2. White Elephant  หรือ ชางเผือก ของที่ระลึกประเภทชางเพื่อเปนเงินกองทุนชางเผือก ชวยเหลือชางปวย

ในศูนยคชบาล ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง และทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสในชนบท 

 3. Bucha-d  หรือ บูชาดี สินคาชุดบูชาที่มีเอกลักษณความงามเชิงพทุธศิลป วัตถุประสงคเพื่อหารายได

บํารุงกิจกรรมในพระพุทธศาสนา และชวยเหลือสังคมทั่วไป 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางสินคาทั้ง 3 ประเภทของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

 

  บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด จังหวัดลําปาง เปนกิจการอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกก็ไดรับผลกระทบ

และประสบปญหาดังที่กลาวไวขางตน เม่ือดูจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ต้ังแตปพ.ศ. 2551 ถึง 2554 บริษัทฯ 

เกิดผลขาดทุนสุทธิในปพ.ศ. 2552 และ 2553 ตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 งบกําไรขาดทุนของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด ต้ังแตป พ.ศ. 2551 ถึง 2554 (หนวย : บาท) 

 2551 2552 2553 2554 

รายไดรวม 44,433,468.41 28,088,532.30 28,382,055.68 32,051,996.55 

ตนทุนขาย 35,883,763.95 20,368,440.06 18,246,252.35 22,760,335.30 

กําไรขั้นตน 8,549,704.46 7,720,092.24 10,135,803.33 9,291,661.25 

คาใชจายในการขายและบริหาร 6,666,512.72 7,492,280.13 9,373,283.29 8,190,316.42 

กําไรกอนดอกเบี้ยจาย 1,883,191.74 227,812.11 762,520.04 1,101,344.83 

ดอกเบี้ยจาย 741,577.40 781,454.12 898,554.92 914,788.56 

กําไรกอนภาษี 1,141,614.34 (553,642.01) (136,034.88) 186,556.27 

ภาษีเงินได - - 6,005.48  5,572.37 

กําไรสุทธิ 1,141,614.34 (553,642.01) (142,040.36) 180,983.90 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2555 
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อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2554-2556 บริษัทฯ กลับมีผลกําไรสุทธิอีกคร้ัง จึงทําใหผูวิจัยตองการหาคําตอบ

ผานกลไกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัดมีการจัดการเชิงกลยุทธ

อยางไรท่ีทําใหสามารถสรางผลกําไรสุทธิหลังที่เคยประสบผลขาดทุนสุทธิติดตอกัน 2 ปในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

เชนนี้ได  

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของอุตสาหกรรมเซรามิก: กรณีบริษัทธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อลดตนทุนและคาใชจายอุตสาหกรรมเซรามิก: กรณีบริษัท

ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 
 

ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จําแนกขอบเขตได 4 ดาน คือ (1) พ้ืนที่ : บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด            

(2) เนื้อหา : มุงเนนการวิเคราะหสภาพการดําเนินงาน จัดการเชิงกลยุทธ และแนวทางการลดตนทุนและคาใชจายของ

อุตสาหกรรมเซรามิก (3) ประชากร : คณะผูบริหารและพนักงานของบริษัท  ธนบดีเดคอรเซรามิค  จํากัด                  

(4) ระยะเวลา : 3 เดือน 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การวิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อลดตนทุนและคาใชจายในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิก: กรณีบริษัท 

ธนบดี เดคอรเซรามิค จํากัด จังหวัดลําปาง ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธของ Certo and Peter 

(1990) และลดตนทุนและคาใชจายของ พิกุล (2556) ดังรายละเอียด ตอไปนี้  

 1. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) Certo and Peter (1990) สรุปวาเปนแนวทางใน

การตัดสินใจในอนาคตที่ตองมีการนําสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณา เพราะมีผลกระทบตอ

องคการ โดยอาศัยวิสัยทัศนของผูนําในการขับเคล่ือน ผานกระบวนการที่เก่ียวพันกับผูมีสวนได สวนเสียทุกสวนของ

องคกรในการสรางกลยุทธและปฏิบัติตามกลยุทธและเปาหมายกลยุทธเพื่อใหกิจการ   มีขีดความสามารถในการ

แขงขันระยะยาว  

  Fred R. David (2009) ใหความหมายวา ศาสตรและศิลปะของการจัดสราง ปฏิบัติตามและประเมิน

การตัดสินใจขามหนาที่งาน เพื่อทําใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได” Robbins และ Coulter 

(2005) ใหนิยามวา ส่ิงที่ผูจัดการกระทําเพื่อพัฒนากลยุทธองคกร 

  Daft และ Marcic (2007) ใหความหมายวา เปนชุดของการตัดสินใจและการกระทําที่ใชในการจัดสราง

และการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ที่จะกอใหเกิดความเขากันไดอยางเปนเลิศเชิงแขงขัน ระหวางองคกรและสภาพแวดลอม

องคกร เพื่อวาจะบรรลุเปาหมายองคกร ผูจัดการมีบทบาทในการวิเคราะหแนวโนมและการเปล่ียนแปลงตางๆ           

ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใตสภาพแวดลอมการแขงขัน ธุรกิจควรเสนอสินคาและบริการอะไร ใครคือลูกคาของ

อุตสาหกรรม กิจการจะสามารถสงมอบสินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร การตอบคําถามเหลานี้ ชวยให

ผูจัดการจัดวางตําแหนงองคการในสภาพแวดลอมการแขงขันไดอยางเหมาะสม ผลประกอบการขององคกรที่มีความ

เปนเลิศผานการบริหารเชิงกลยุทธ กําหนดทิศทางโดยรวมขององคกร (สาโรจน โอพิทักษชีวิน, 2554) 
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ศึกษาบริบทของบริษัทฯ 

วิเคราะหสภาพปญหา สัมภาษณ/สํารวจ 

ทบทวนวรรณกรรม 

ดําเนินการ
วิจัยแบบมี
สวนรวม 

ผูบริหาร และพนกังาน 

ผลการวิจัย 

วิเคราะหผลและนําเสนอ
ตอเวทีสาธารณะ 

เครื่องมือวิจัย 

ผูวิจัย PDCA 

1.การจัดการ
เชิงกลยุทธ 
2.การลดตนทุน
3.วิเคราะห
คาใชจาย

 2. การลดตนทุนและคาใชจาย พิกุล พงษกลาง (2556) สรุปวา 

ตนทุน (Cost) หมายถึง การใชทรัพยากรของกิจการ หรือมูลคาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อใหได

สินคาหรือบริการ โดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวยเงินตรา ซึ่งเปนลักษณะของการลดลงในสินทรัพยหรือ

เพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได เม่ือตนทุนใดเกิดขึ้นแลวและกิจการ

ไดใชประโยชนไปทั้งส้ินแลว ตนทุนนั้นจะถือเปน “คาใชจาย” (Expenses) ดังนั้นคาใชจาย จึงหมายถึง ตนทุนที่ไดให

ประโยชนและกิจการไดใชประโยชนทั้งหมดไปแลวในขณะนั้น สําหรับตนทุนที่กิจการสูญเสียไป แตจะใหประโยชนแก

กิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพย” (Assets)  

เม่ือคาใชจาย (Expenses) คือ ตนทุนของสินทรัพยที่ใชแลวหมดไป หรือตนทุนที่กอใหเกิดรายได 

(Revenue) โดยปกติจะนําไปเปรียบเทียบกับรายไดที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกันเพื่อคํานวณหากําไรสุทธิ (Profit) หรือ

ขาดทุนสุทธิ (Loss) ซึ่งรายได หมายถึง ราคาขายของสินคาหรือบริการ คูณดวยปริมาณหรือระดับของกิจกรรม 

นอกจากนี้โดยปกติเราจะพบคําวา “คาใชจาย” มักจะหมายถึงรายจายท่ีสามารถใหผลประโยชนทางภาษีได ดวยเหตุ

นี้คําวา “คาใชจาย” จึงนิยมแสดงในรายงานทางการเงินที่เสนอบุคคลภายนอก แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลว

การใชคําวา “ตนทุน” และ “คาใชจาย” ก็มักจะมีการใชทดแทนกันอยูเสมอ 

 3. การวิเคราะหงบการเงิน (Financial Statement Analysis) หมายถึง การนํารายงานทางการเงินที่

เก่ียวของ เชน งบดุลและงบกําไรขาดทุน มาพิจารณาผลการดําเนินงานเพื่อประเมินผลการดําเนินงานในรอบปที่ผาน

มาใหเห็นถึงความเคล่ือนไหวของธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและคาใชจายตาง ๆ การวิเคราะหงบการเงินเปนการ

นําตัวเลขหรือคาของงบการเงินมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาผลลัพธที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลง (เฉลิมขวัญ ครุฑ

บุญยงค, 2555) 

กรอบกระบวนการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบขั้นตอนการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพการดําเนินงานของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด  

 2.  สัมภาษณเชิงลึก การประชุมคณะผูบริหารและพนักงาน การเย่ียมชมโรงงานและการสํารวจเพื่อ

วิเคราะหสภาพปญหาที่กอใหเกิดผลขาดทุนของบริษัท ธนบดี เดคอร เซรามิค จํากัด ตลอดจนศึกษาความตองการใน

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของบริษัท 

 3. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อทําการสนับสนุนงานวิจัย

คร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือวิจัย  

 4. สรางเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสํารวจ ตามวรรณกรรมที่ไดทบทวนมา เพื่อทําการ

สํารวจสภาพการดําเนินงานและศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อลดตนทุนและคาใชจายในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิก 

 5. ศึกษาและวิเคราะหงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อดูรายได รวมถึงตนทุนของกิจการและคาใชจายของ

อุตสาหกรรม โดยคนหาขอมูลจากเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึงจากการสอบถามผูประกอบการและการ

ประชุมแบบมีสวนรวม 

 6. รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร การเสวนากลุมยอย แบบสํารวจและการวิเคราะห

ตนทุนของกิจการและคาใชจายของอุตสาหกรรม แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและประเมินผลขอมูลตามแนวคิด

ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อหาแนวทางลดตนทุนและคาใชจายของอุตสาหกรรม 

เซรามิก 

 7. สรุปผลงานวิจัย และถอดองคความรูที่ไดรับผานบทความวิจัย โดยนําเสนอตอเวทีสาธารณะระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 

ผลการวิจัย 
 ธุรกิจครอบครัว เปนอุตสาหกรรมผลิตสินคาเซรามิกที่มีชื่อเสียงมานาน ทํางานในลักษณะตางคน ตางทํา    

ผูกอต้ังรุนที่ 1 ไดทําการบุกเบิกกิจการ ดวยเทคโนโยลีที่เหมาะสมมาทําการแปรรูปเซรามิก ดวยประสบการณความ

ชํานาญ ความมุงม่ัน ต้ังใจและมองเห็นโอกาสในการประกอบการธุรกิจ ทําใหกิจการเจริญเติบโตมาอยางตอเนื่อง 

และในปจจุบันนี้การบริการจัดการขึ้นอยูกับรุนลูกรุนที่ 2 คือ คุณพนาสิน ธนบดีสกุล ทําหนาที่ขับเคล่ือนบริษัทฯ ที่ใน

อดีตไดกอต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เพิ่งจะประสบผลขาดทุนในป พ.ศ. 2552 และ 2553 เม่ือไดนํางบกําไร

ขาดทุนทั้ง 4 ป ตามตารางท่ี 1 มาวิเคราะหยอสวนตามแนวด่ิง (Common-Size) จะไดผลตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที ่2  วิเคราะหยอสวนตามแนวด่ิงงบกําไรขาดทุนของบริษัท ธนบดี เดคอร เซรามิค จาํกัด (หนวย : รอยละ) 

 2551 2552 2553 2554 

รายไดรวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

ตนทุนขาย 80.76 72.52 64.29 71.01 

คาใชจายในการขายและบริหาร 15.00 26.67 33.03 25.55 

ดอกเบี้ยจาย 1.67 2.78 3.17 2.85 

ภาษีเงินได - - 0.02 0.02 

กําไรสุทธิ 2.57 (1.97) (0.50) 0.56 
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 การวิเคราะหยอสวนตามแนวด่ิง (Common-Size) งบกําไรขาดทุนของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

ตามตารางท่ี 2 พบวาปญหาหลักที่ทําใหผลการดําเนินงานในปพ.ศ. 2552 และ 2553 บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน    

เกิดจากมีอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมที่สูงขึ้นมากเม่ือเทียบกับปพ.ศ. 2551 ที่มี

อัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม รอยละ 15.00 สวนในป พ.ศ. 2552 และ 2553               

มีอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมรอยละ 26.67 และ 33.03 ตามลําดับ แตในป พ.ศ. 

2554 บริษัทฯ สามารถลดอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมเปนรอยละ 25.55 ทําให  

บริษัทฯ กลับมามีผลกําไรสุทธิอีกคร้ัง  

 จากการสัมภาษณผูบริหารบริษัทฯ วาเพราะเหตุใดกิจการถึงมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหาร

เพิ่มขึ้นมากในป พ.ศ. 2552 และ 2553 ผูบริหารไดใหคําตอบมาวา เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และผลขาดทุนจากราคาทองคําที่ผันผวนอยางมากในชวงปนั้น ซึ่งผลขาดทุนทั้งสอง

นี้เปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร จึงทําใหบริษัทฯ เกิดผลขาดทุนในทั้ง 2 ปดังที่กลาวมา แตอยางไร

ก็ตาม คณะผูบริหารมิไดเพิกเฉยตอสถานการณนี้ ดังนั้น จึงไดมีการประชุมรวมกันเพื่อหาทางออกใหกับกิจการผาน

เวทีการประชุมกับสมาชิกภายในครอบครัว ดวยการประยุกตใชการจัดการเชิงกลยุทธ ดวยการวิเคราะห SWOT ของ

กิจการ เพื่อทําการคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของบริษัทฯ สงผลทําใหเกิดการพลิกสถานการณ       

จากขาดทุนสุทธิเปนกําไรสุทธิในป พ.ศ. 2554 โดยคุณพนาสิน ผูบริหารของบริษัทฯ กลาววาไดใชกลยุทธการจัดการ

ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใชอริยสัจส่ีเปนแนวทางการจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก 

 ทุกข หมายถึง ภาวะท่ีแฝงดวยความกดดัน บีบค้ัน ขัดแยง ขัดของ มีความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว     

นั้นก็คือ ปญหาท่ีเกิดขึ้นกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ 

 สมุทัย หมายถึง เหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา ซึ่งมาจากตัณหาทีมีอยู 3 ดาน คือ กามตัณหา 

ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

 นิโรธ หมายถึง สภาวะทุกขนอยลงหรือหมดไป เปนสภาวะสงบ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน นั้นก็คือการที่

กิจการสามารถทําตามจุดประสงคหรือเปาหมายขององคกรที่ไดต้ังไว 

 มรรค หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อลดสมุทัย หรือวิธีปฏิบัติเพื่อใหเกิดนิโรธ โดยใชศีล สมาธิ และปญญา 

หมายความวาผูบริหารจะตองหาแนวปฏิบัติเพื่อลดและกําจัดสาเหตุของปญหาหรือเพื่อบรรลุจุดประสงคนั่นเอง 

 เม่ือนํามาประยุกตใชกับปญหาท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทุนติดตอกัน 2 ป ในป พ.ศ. 2552 และ 2553 นั้นก็คือ

ทุกขของผูบริหารและพนักงาน สมุทัยหรือสาเหตุของปญหา ไดแก บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารท่ีมี

สัดสวนเพิ่มสูงขึ้น จากการท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทุนทั้งจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและราคาทองคํา 

ผูบริหารจึงคนหามรรค หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อลดหรือกําจัดสมุทัย ซึ่งไดแก การทําประกันความเส่ียงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและราคาทองคํา จึงทําใหบริษัทฯ เกิดนิโรธ นั้นก็คือการที่บริษัทฯ ไดมีผลกําไรอีกคร้ัง

หนึ่งในป พ.ศ. 2554 ผูบริหารยังไดนํากลยุทธการจัดการเชิงพุทธ โดยเฉพาะอริยสัจส่ีนี้ ไปใชแกไขปญหาในดานอื่นๆ 

อีกดวย ไมวาจะเปนดานการบริหารงานบุคคลากร ดานการตลาด เปนตน 
 

สรุป 
 จากการวิเคราะหงบการเงินของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด พบวาในป พ.ศ. 2552 และ 2553   

บริษัทฯ ประสบผลขาดทุน เนื่องจากบริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
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และราคาทองคํา    ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญที่เปนสวนผสมที่สําคัญในการผลิตเซรามิกของบริษัทฯ ในการสราง

มูลคาเพิ่มหรือความแตกตางของผลิตภัณฑเซรามิก สําหรับลูกคาระดับพรีเหม่ียม ผลจากการสัมภาษณผูบริหาร 

ผูบริหารไดใชการจัดการเชิงกลยุทธตามแนววถีิพระพุทธศาสนา โดยใชหลักคําสอนเร่ืองอริยสัจส่ี มาจัดการกับปญหา

ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ  ทําใหในป พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิไดอีกคร้ังหนึ่ง 

 ดังนั้น ผูบริหารองคกรตาง ๆ ควรลองกลับหันมาสนใจกลยุทธการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา เพราะ

นอกจากจะสามารถแกไขปญหาการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรไดแลว ยังจะสามารถทําใหเกิดจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจมากขึ้นอีกดวย 
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การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีบทบาทตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
SMEs:กรณีบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 
Influence of Strategic Human Resource Management toward Competitive Capability of 
SMEs Enterprises: Dhanabadee Decor Ceramic Limited 
 

ดลนรุตม ชาญเศรษฐนนท1 และ บุญฑวรรณ วิงวอน2* 

Donnarut Chansetthanon1 and Boontawan Wingworn2* 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีบทบาทตอความสามารถ

ในการแขงขันของธุรกิจ SMEsประชากร คือ ผูบริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

จํานวน 277 คน เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เคร่ืองมือคือ แบบสัมภาษณเชิงลึก การประชุมเสวนากลุม

เพื่อทําการแลกเปล่ียนขอมูล สารสนเทศ วิเคราะห สังเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมทุกฝาย 

ผลการวิจัยพบวาบริบทของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค มีการบริหารองคการที่โดดเดน โดยการสรางองคการ

แหงนวัตกรรม เพื่อสรางคุณคาทั้งดานสินคาและบริการ ผานอัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ

อยางตอเนื่องตามแนวโนมของผูบริโภค รอยละ 70เปนลูกคาตางประเทศ รอยละ30 เปนลูกคาภายในประเทศ เนนระบบ

การผลิตที่ทันสมัย มุงสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดความแตกตาง 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมีบทบาทสําคัญโดยที่องคการพยายามลดลดกําลังคนใหไดอยางนอย

ปละ 10% แตมุงเนนผลผลิตเทาเดิม เนนใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการรอยละ 20 โดยการขายหุน

ใหพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความม่ันใจและเปนผูกําหนดผลกําไรและคาตอบแทนไดเอง อีกทั้งยังสรางระบบบริหาร

คนเกง มุงเนนที่วิธีการรักษาและพัฒนาคนเกงเพื่อใหพนักงานไดสรางคุณคาเพิ่มแกองคการอยางตอเนื่องมุงใหองค

ความรู (โดยมีศูนยการเรียนรูธนบดี) และฝกทักษะขั้นสูงใหกับพนักงาน เพื่อใหมีความชํานาญและสามารถทดแทน

ตําแหนงกันและกันได ผานระบบการวางแผนสืบทอดตําแหนง และระบบการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ ส่ิงเหลานี้

เปนระบบที่สนับสนุนการบริหาร คนเกงขององคการใหมีความสามารถในการแขงขัน 

คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ, ความสามารถในการแขงขันและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the context and the strategic human resource management 

which had influenced toward the competitive capability of SME’s enterprises. The population was 277 
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management and staffs at Dhanabadee Decor Ceramic Co., Ltd. It was participatory action research with 

research tools of in-depth interviews and group seminars to exchange, analyze and synthesize data with 

participation from all parties.   

The research outcomes revealed the company context that Dhanabadee Décor Ceramic had  

outstanding organizational management in creating innovations in order to generate values on their both 

products and services through identity and local knowledge. There was product development on continuous 

basis with consumer trends. Overseas customers represented 70 percents while domestic customers 

represented 30 percent. It focused on the modern production system and creative innovation to generate 

differentiation.  

Strategic human resource management had played important role since organization had attempt to 

decrease manpower at least 10 percents per year while focused on the same productivity. It focused on 

participation of staff in business ownership of 20 percents by selling corporate shares to staff in order to 

generate confidence and staff to specify self profit outcomes and remuneration. In addition, it also created 

talent management system, focused on the retaining and development talents to continuously generate 

value-added for the organization, focused on the knowledge by establishing Dhanabadee Learning Center 

and conducted advance skills training for staff to have skills and able to substitute job positions through 

the succession plan system and career development system. These were all supported the company talent 

management system to have competitive capability. 

Keywords : Strategic Human Resource Management, Competitive Capabilities,Small and Medium Enterprises 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธหนึ่งที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการยุคใหม ผูบริหาร

จะตองมีการปรับองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา องคการท่ีประสบความสําเร็จ

สวนใหญจะใหความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย ในการผลักดันใหผลการดําเนินงานขององคการบรรลุวสัิยทศัน 

ภารกิจ และเปาหมายที่องคการกําหนดไว(ชัยทวี เสนะวงศ,2556)ปจจัยที่กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันคือ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลางแหงการดําเนินงานความรู ประสบการณที่มี

มูลคาและมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีผลกระทบตอความสามารถการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ผานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคการ เพื่อตอบสนองเปาหมายขององคการมุงสรางผลงานเพ่ิมสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย

ในองคการ ผูบริหารยุคใหมมุงพัฒนาขวัญกําลังใจหรือแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีการดําเนินงานเชิงรุก 

(proactive) (Decenzo,Robins and Verhulst,2013) 

อยางไรก็ตามการบริหารจัดการเชิงรุกนับเปน บทบาทใหมของผูบริหาร เพื่อเชื่อมโยงไปสูการกําหนดสมรรถนะ

ของบุคลากรและองคการ การพัฒนาระบบการประเมินผลงานที่มีการจัดทําตัวช้ีวัดที่ชัดเจน นําไปสูการออกแบบระบบ

การพัฒนาบุคลากรดวยกลไกของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ เปนบทบาทสนับสนุนในการสรางคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) การสรางความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ที่สําคัญเปนการเพิ่มพูน

สมรรถนะขององคการดายกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย เชิงกลยุทธและมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
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จัดการสินทรัพย(asset) ที่มีคามากท่ีสุดขององคการ ไดแก บุคลากรขององคการ โดยทั้งในแงของปจเจกบุคคลและกลุม

บุคคลหรือทีมงาน มีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคการในการสรางความสามารถในการแขงขัน(Armstrong, 

1992) 

หากองคการขาดการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จะทําใหเกิดปญหาตามมา เชนปญหาความขัดแยง

ในการทํางานอันเปนผลมาจากสมรรถนะที่แตกตางของพนักงาน ไมมีการต้ังเปาหมายในการดําเนินงานตามชวงเวลา

ในอนาคตทําใหขวัญกําลังใจถดถอย การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการที่ผานมา บางหนวยงานไมไดใหความสําคัญ

แกการเปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติกับองคการอื่น โดยเฉพาะองคการคูแขงงผลทําใหองคการไมสามารถแขงขัน

ไดในระยะยาวแตธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัดเปนองคการหนึ่งที่ใหความสําคัญกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนน

การพัฒนาพนักงานใหมีองคความรู ความชํานาญ บางคร้ังก็มีปญหาเชนเดียวกัน เม่ือพนักงานมีประสบการณมากขึ้น

ก็จะตองการความกาวหนาในสายงาน ตองการคาตอบแทนที่สูงขึ้น ตองการยายงานไปสูสถานประกอบการอื่นที่มีโอกาส

เติบโตดีกวา 

ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของการศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ โดยเนนการสรางสรรค

ส่ิงใหมๆ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากระบบเดิมเปนระบบใหม ผานกิจกรรมเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ

ลักษณะขององคการมีเปาหมายตัวช้ีวัดในเชิงสัมฤทธิผลตามที่กําหนดไว 
 

คําถามในการวิจัย 
 1. บริบทของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด มีสวนในการหนุนเสริมการดําเนินงานมากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค 
 1.เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงานของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

 2.เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีบทบาทตอความสามารถในการแขงขันของธรุกิจ SMEs 

ของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ จําแนกได 4 ดาน คือ (1) พื้นที่ คือ บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง (2) เนื้อหา คือ ขอมูลบริบทของบริษัทตลอดจนศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบ

ในการแขงขันของธุรกิจ SMEs (3) ประชากร คือ ผูบริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 

จํานวน 277 ราย และ (4) ระยะเวลา 6 เดือน 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีบทบาท

ตอการไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจ SMEsสรุปไดดังนี้ 

1.ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูมีหนาที่เก่ียวกับงานบุคลากรหรือบุคคลที่ตอง

ปฏิบัติงานเก่ียวของกับบุคลากรขององคการ รวมกันใชความรู ทักษะและประสบการณ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545 :15)

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการผานกระบวนการพัฒนา การฝกอบรม การสงเสริมคุณภาพชีวิต
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ในการทํางานเพื่อใหบุคลากรเกิดความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่จะสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมี

แรงจูงใจผลักดันภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามท่ีองคการกําหนด (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย,2556) รวมท้ังหนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย  มีองคประกอบท่ีเก่ียวของคือ (1) กําหนดกล

ยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษย (2) วางแผนเกี่ยวกับกําลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย (3) สรรหา 

คัดเลือก บรรจุแตงต้ังบุคคลถือวาเปนกระบวนการจัดหาบุคคลเขามาในองคการ(4) การฝกอบรมและการพัฒนา (5) 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (6) จัดการบริหารคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน (7) ดําเนินการ

เก่ียวกับระเบียบวินัย (8) ดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัย (9) สงเสริมเร่ืองแรงงานสัมพันธและ (10) รับผิดชอบ

ดูแลระบบขอมูล การตรวจสอบและการวิจัยทรัพยากรมนุษย (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555)ส่ิงเหลานี้ผูบริหารตองนํามา

บูรณาการในการสรางความแตกตางดานทรัพยากรมนุษยภายในองคการนั้น ๆ 

 2. ทฤษฎีการเปนผูประกอบการ  

ผูประกอบการ คือ พลังทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสําคัญในวัฏจักรธุรกิจสมัยใหม (Hisrich, Peters 

andShepherd, 2005) เปนผูสรางสรรคงานประดิษฐ คิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อบุกเบิกตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ผูประกอบการจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากกวาปจจัยดานนวัตกรรม เงินทุน หรือปจจัยอื่น ๆ (Brown and Duguid, 

1991, pp. 40-57)ผูประกอบการตองมี (1) ภาวะความเปนผูประกอบการ (2) มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค (3) 

มีแรงบันดาลใจ (3) มีการดําเนินงานเชิงรุก (4)มีการจัดการความเส่ียง(Moorman and Holloran, 2006) (5) มองเห็น

โอกาสและสรางความแตกตาง (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556)  

 3.ทฤษฎีความสามารถในการแขงขัน  

ความไดเปรียบในการแขงขันเปนคุณคาของธุรกิจที่สามารถจะสรางขึ้นสําหรับลูกคาที่ไมมีในธุรกิจของคูแขง

กอใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคาได มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพองคการ และความไดเปรียบ

ในการแขงขันพบวาความสามารถของธุรกิจในฐานะทรัพยากรขององคการ มีความสัมพันธกับสรางเปรียบในการ

แขงขันอยางแบบย่ังยืน (Amit and Schoemaker, 1993, pp. 91-106 Dierickx and Cool ,1989, pp. 1504–

1511)Barney(1991, pp. 99-120) ไดกลาววาความไดเปรียบทางการแขงขันคือรากฐานท่ีสําคัญของความสัมพันธระหวาง

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในองคการและความไดเปรียบในการแขงขันจากมุมมองพื้นฐานทรัพยากรที่ใชในธุรกิจที่

เฉพาะเจาะจงบริษัทมีคุณคาเหลาเปนแหลงส่ิงสําคัญที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืนสําหรับธุรกิจ

ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน สินคาและบริการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ (1)มีคุณคา (2)หายากและไมมีใน

ธุรกิจของคูแขง(3)เลียนแบบใหเหมือนไมได (4)ไมอาจหาส่ิงใดมาทดแทนได  Porter (1980) ไดกลาวถึงความ

ไดเปรียบในการแขงขันวาประกอบไปดวย (1) การสรางความแตกตาง (2) ความเปนผูนําทางดานตนทุน และ(3) การจํากัด

ขอบเขต โดยที่ผูบริหารตองนํามาพิจารณา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีการลงพื้นที่สัมภาษณผูประกอบการ เสวนากลุม

ประชุมและเย่ียมชมโรงงาน ประชากร คือ คณะผูบริหารและพนักงานจํานวน 277 คน คือ ผูจัดการ 1 คน หัวหนางาน 

80 คน และพนักงาน 196 คน ภายใตแนวคิดและทฤษฏี (1)ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธของ 

DeCenzoRobbins and Verhulst (2013)(2)ทฤษฎีการเปนผูประกอบการของ Sempeter(3) ทฤษฎีความสามารถในการ

แขงขันของ Porter (1980) ดังขั้นตอนดังนี้ 
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1. วิเคราะหบริบทการดําเนินงานของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด ดวยการศึกษาเอกสาร เว็บไซต 

การสมภาษณเชิงลึกและการเย่ียมชมโรงงาน 

2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3. สรางเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ตามวรรณกรรมที่ไดทบทวนมา เพื่อทําการสํารวจบริบทและ

สภาพการดําเนินงาน ของบริษัท ธนบดี เดคอรเซรามิค จํากัด 

4. ออกแบบกรอบกระบวนการวิจัย 

5. ทําการประสานผูประกอบการ เพื่อทําการสัมภาษณ ประชุมเสวนากลุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

6. ดําเนินการสัมภาษณจัดเวทีประชุมและเย่ียมชมโรงงาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสวนากลุมยอย

ของผูมีสวนได – สวนเสีย 

7. จัดเวทีประชุมเพื่อทําการแลกเปล่ียนขอมูล สารสนเทศ วิเคราะหสังเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมในประเด็น

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่มีบทบาทตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ SMEs:กรณีบริษัท ธนบดี

เดคอรเซรามิค จํากัด 

8. ถอดองคความรู�ผานบทความวิจัย มานําเสนอตอเวทีสาธารณะระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการศึกษา 
 

วิเคราะห/ สังเคราะหบริบทการดําเนินงานของบริษัทธนบดี ฯ 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สรางเคร่ืองมือ/แบบสัมภาษณ /การเสวนา/การประชุม 

ลงพื้นท่ีสํารวจขอมูล จัดประชุม 
สัมภาษณเชิงลึก 

เสวนาผูประกอบการ 
และพนักงาน 

สรุปสารสนเทศท่ีไดจากการลงพื้นที่ 

นําเสนอ องคความรูจากบทความวิจัยในเวทีสาธารณะ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
เชิงกลยุทธ 

- เนนความคิดสรางสรรค/ แตกตาง 

- เนนการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระ
และพัฒนาพนักงานจนมีความสามารถ
และดําเนินงานแทนเจาของได 
- เนนความเปนเจาของรวมกัน 

- เนนจิตพิสัย 

- เนนวิถีพทธ 

การเยี่ยมชม ซักถามพนักงาน 

และผูมีสวนเก่ียวของ 

ภายในโรงงาน 
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ผลการวิจัย 
 บริบทการดําเนินงานของบริษัท ธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด พบวาดําเนินงานในลักษณะธุรกิจครอบครัว

ปจจุบันดําเนินการในรุนที่ 2 โดยมีคุณพนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผูจัดการฯ ทําการขับเคล่ือนการบริหารเพื่อใหเปน

องคการนวัตกรรม (Innovation) ทั้งดานสินคาและบริการกระบวนการทํางาน รวมทั้งมีการสรรคสราง ออกแบบผลิตภัณฑ

ใหมๆอยางสมํ่าเสมอ มีจุดเดนในการสรางเอกลักษณใหกับตราสินคาในนาม Dhanabadeeใหเปนที ่นิยมใน

ระดับชั้นนําของโลก ลูกคาสวนใหญรอยละ 70 เปนลูกคาตางประเทศรอยละ30 เปนลูกคาภายในประเทศ เนนมีระบบ

บริหารสํานักงานอัตโนมัติ (Automatic Office) ระบบการผลิตที่ทันสมัย มุงเนนลดกําลังคนใหไดอยางนอยปละ 10% 

แตผลผลิตเทาเดิมตามสภาพแวดลอมที่มีความผันผวน เนนใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของรอยละ20 โดยการ

ขายหุนใหพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความม่ันใจและเปนผูตัดสินใจที่จะกําหนดผลกําไรและคาตอบแทนไดเอง  

อีกทั้งยังสรางระบบบริหารคนเกง มุงเนนวิธีการรักษาพนักงานใหอยูนานที่สุดและพัฒนาพนักงานขององคการ

ใหเปนคนเกง เพื่อใหพนักงานเหลานี้สรางมูลคาเพิ่มแกองคการอยางตอเนื่องแทนท่ีจะสรรหา Talent จากพนักงาน

ภายนอกดังนั้น จึงมีนโยบายมุงใหองคความรูผานศูนยการเรียนรูธนบดี และฝกทักษะขั้นสูงใหกับพนักงานใหมีความ

ชํานาญและสามารถทดแทนตําแหนงกันและกันได ดวยการวางระบบการวางแผนสืบทอดตําแหนง และระบบการพัฒนา

ความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งเปนระบบที่สนับสนุนการบริหาร Talent ขององคการใหมีความสามารถในการแขงขัน โดยมี

โครงสรางองคการดังแผนผัง ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสรางองคการ 
 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธของบริษัทธนบดีฯมุงเนนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมใหม โดยสราง

แรงจูงใจทางออมผานการสรางจิตพิสัยที่ดีดวยวิถีพุทธ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาประเภทเซรามิค โดยการใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ผสมผสานการออกแบบท่ีเปนเอกลักษณที่โดดเดน หากทําประสบความสําเร็จ พนักงานจะไดรับคะแนนเพิ่ม

จากสวัสดิการผานการจัดเกรดพนักงาน ซึ่งจะมีการแบงเกรดพนักงานตามทักษะความชํานาญ ความสามารถในการแกปญหา

เองในแตละฝาย และมีแผนก (IA : Internal Auditor) ฝายตรวจสอบภายใน เปนฝายที่จะคอยแกปญหาและชวยจัดทํา 

Work Instruction ใหกับพนักงาน โดยอยูภายใตมาตรฐานที่เปนสากล (International Standard of Dhanabadee: ISD)

เพื่อปรับความเหมาะสมใหกับองคการที่จะนํามาซ่ึงผลกําไรของผูประกอบการและผูถือหุน ก็คือพนักงานนั้นเอง หลักการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธที่โดดเดนคือการสรางพนักงานดาวเดนใหเกิดขึ้นในองคการโดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู สามารถ

ทดแทนกัน (Rotation)ในองคการและยังใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานโดยการทํา preventive เพื่อ

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

ท่ีปรึกษา 

QMR คณะกรรมการISD 

ฝายการตลาด ฝายบัญชี ผูจัดการโรงงาน 

ฝายบุคคล HR ฝายวิจัยและพัฒนา สวนผลิต1 ฝายวิศวกรรม 
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ปองกันอันตรายที่จะเกิดแกพนักงาน ทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน 

 ฉะนั้น จึงทําใหเกิดการคนพบนวัตกรรมโดยบังเอิญ เชนเม็ดดินเผาที่เหลือจากการเผาในเตาเผาเซรามิค

กลายเปนสินคาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคการ เกิด Product Line ในการทําเม็ดดินเผาจําหนาย นับเปนการสรางสรรค

ผลงานที่ทางผูจัดการ (Manager Director : MD)เตรียมที่จะจดสิทธิบัตรเปนปจจัยหนึ่งที่สรางความแตกตางในความไดเปรียบ

ในการแขงขันที่ทําใหบริษัทธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด สามารถอยูในธุรกิจเซรามิคในระดับตนๆ และยังใหความสําคัญ

ในการวางแผนกําลังคนโดยใหแตละฝายสราง Mini MD เพื่อชวยบริหารฝายของตนเอง ซึ่งจะมี MD คอยดูตัวเลขผล

ประกอบการ แตระดับ Operation จะคอยควบคุมการทํางานใหแตละฝายมีมาตรฐาน รวมกับการสรางเครือขายและ

พันธมิตรทางธุรกิจ Sub Contact ไดอยางลงตัว 

บริษัทฯมีแนวทางในการจัดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรมและหลักการบริหารวิถีพุทธ ส่ิงนี้เองจะเปนแรงผลักดัน

ใหพนักงานรูสึกสนุก รักในส่ิงที่คุณกําลังทําอยู มีความรูสึกต่ืนตัวอยูตลอดเวลา และมองเห็นคุณคาของตนเองจากการทํางาน 

มองเห็นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมศึกษา สัมภาษณเชิงลึก เสวนากลุมยอย คณะกรรมการและผูมีสวนเก่ียวของ 

                                 บริษัทธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด 
 

สรุป 
 ผลการศึกษาพบวา บริษัทธนบดีเดคอรเซรามิค จํากัด มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร มีการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานดวยตนเอง มีอิสระในการดําเนินงาน โดยผสมผสานหลักการบริหารวิถีพุทธ เนนใหพนักงานสรางสรรคผลงาน 

และนวัตกรรมใหมๆ มีเอกลักษณะเฉพาะ ตราสินคาที่เปนที่จดจําของลูกคาภายใตแบรนด“ธนบดี” อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ

ธนบดี ซึ่งใหโอกาสกับหนวยงานท้ังภายรัฐและเอกชนไดจัดทํา work shop รวมถึงสรางศูนยการเรียนรูธนบดี เพ่ือฝกอบรม 

พัฒนาทักษะขั้นสูงใหแกพนักงานขององคการมีการนําเสนอผลิตภัณฑในงานแสดงสินคาทั้งระดับชาติและนานาชาติโดย

ไดรับรางวัลจากภาครัฐและเอกชนอยางมากมาย รวมถึงประยุกตใชทุนทรัพยากรส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปนฐานในการดําเนินงานหรือมาตอยอดที่นอกเหนือคูแขงขัน มุงสรางจิตพิสัยที่ดีใหกับพนักงาน เพ่ือใหมีความสุขในการ

ทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(2556) ที่กลาววา 

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ คือกระบวนการพัฒนา การฝกอบรม การสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและมี
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แรงจูงใจผลักดันภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามที่องคการกําหนดดังแนวคิดของBrown and Duguid,1991; Moorman and 

Holloran, 2006;บุญฑวรรณ วิงวอน(2556)ที่กลาววาผูประกอบการเปนผูสรางสรรคงานประดิษฐ คิดคนผลิตภัณฑใหม ๆ 

เพ่ือบุกเบิกตลาดทั้งในและตางประเทศ ผูประกอบการจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากกวาปจจัยดานนวัตกรรม เงินทุน    

หรือปจจัยอื่น ๆ ดังนั้น ผูประกอบการตองมี (1) ภาวะความเปนผูประกอบการ (2) มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค    

(3) มีแรงบันดาลใจ (4) มีการดําเนินงานเชิงรุก (5) มีการจัดการความเสี่ยง (6) มองเห็นโอกาสและสรางความแตกตาง 

(Griffin 1997) ที่กลาววา การพัฒนาผลิตภัณฑใหมสามารถเพิ่มยอดขายของกิจการมากถึงรอยละ32.40 และการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมสรางความอยูรอดและ สรางความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ และแนวคิดของ Bamford and    

Bruton (2011) ที่สรุปวากิจการที่มีศักยภาพ สามารถตรวจสอบได�จากการรวมกลุมกับเครือขายประเภทเดียวกัน มีการนํา

นวัตกรรมมาประยุกตใช�และสรางองคความรู�ใหมที่สงผลใหกิจการวิสาหกิจมีความสามารถในการแขงขันในระยะ

ยาว 

 

อางอิง 
บุญฑวรรณ วิงวอน.(2553).การจัดการธุรกิจขนาดยอม.ลําปาง:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง. 

บุญฑวรรณ วิงวอน.(2555).การเปนผูประกอบการเชิงกลยุทธ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ชัยทวี เสนะวงศ.(2556).การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ,[Online] 

Available:http://isc.ru.ac.th/data/ps0003486.doc.คนเม่ือ 3 พฤษภาคม 2556.  

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน.(2546).การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ปยะวัฒนแกวกัณฑรัตน.(2556).Competency-Based HRMกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ

องคการ.[Online] Available:http://www.thaihrm.com/wizContent.asp?wizConID=87&txtmMenu_ID=7. 

คนเม่ือ 3 พฤษภาคม 2556. 

อภิชัยศรีเมือง.(2555).HR กับการบริหารโครงการ. [Online URL: http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php 

 ?column_id=1033&page=1.คนเม่ือ 3 พฤษภาคม 2556. 

เอกวินิต พรหมรักษา.(2556).ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธช้ันสูง.[Online] Available: 

 http://promrucsa-dba04.blogspot.com.คนเม่ือ3พฤษภาคม 2556. 

Armstrong, M. (1992).Strategies for Human Resource ManagementLondon: Kogan Page  

Amit, R. ,Glosten, L. , & Muller, E. (1993). “Challenges to theory development in entrepreneurship 

research”.Journal of Management, 30(5): 815-834. 

Bamford, C. E. ,&Bruton, G. D. (2011). Small Business Management: A Framework for Success. 

Thomson Southwestern Publishing, Mason 

Barney, J. (1991). Firm resource and sustained competitive advantage.Journal of Management, 17(1): 99-106. 

Decenzo, D. A., Robbins, S.P.,&Verhulst,S.L.2013.Human Resource Management(7thed.). John Wiley & Sons. 

Griffin, A. (1997). Modeling and measuring product development cycle time across industries, Journal of 

Engineering Technology Management.14(1): 1-24. 

Hisrich, R. D. , Peters, M. P. , & Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship. New York: Mc Grew-Hill. 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-61 

การใชสารสนเทศและแหลงสารสนเทศของผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวดันครปฐม              
Using Information and Information Sources of Pig Farmers in Nakhon Pathom Province  
  
ระเบียบ  สุภวิรี 1 

Rabiab  Supawiree1 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการ

ใชสารสนเทศของผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามขนาดของฟารม พันธุสุกรที่เล้ียง 

ประสบการณการเล้ียง และเขตการเล้ียง  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการฟารม

สุกรขนาดกลางและขนาดใหญในทุกอําเภอของจังหวัดนครปฐม (ยกเวนอําเภอพุทธมณฑลซ่ึงไมมีการเล้ียงสุกร) รวม 

194 คน (จากประชากร 319 คน)  ผลการวิจัยพบวา 1) ผูประกอบการฟารมสุกรฯ มีการใชสารสนเทศ 2 เร่ืองใน

ระดับมาก โดยใชเร่ืองปศุสัตวมากท่ีสุด รองลงมาคือเศรษฐกิจรายได  ใชสารสนเทศปใหมลาสุดมากกวาปอื่นๆ  ได

สารสนเทศมาดวยการเสาะหาหรือคนหาดวยตัวเองมากท่ีสุด รองลงมาคือใหบุคคลอื่นหาให ใชสารสนเทศที่เสนอ

เนื้อหาในเร่ืองที่ตองการอยางงายๆ ไมซับซอนมากที่สุด รองลงมาคือเสนอเน้ือหาท้ังหมดอยางละเอียดครบถวน  

 2) แหลงสารสนเทศที่ผูประกอบการฟารมสุกรฯ ใชมากท่ีสุดคือประสบการณและความรูของตนเอง 

รองลงมาคือโทรทัศน โดยใชในระดับมาก แหลงสารสนเทศท่ีใชในระดับปานกลางตามลําดับคือ ญาติพี่นอง/คนใน

ครอบครัว และกลุมเกษตรกร 3) ผูประกอบการฟารมสุกรฯ มีปญหาการใชสารสนเทศในระดับมาก ปญหาที่พบมาก

ที่สุดคือ ตองใชเวลามากกวาจะไดขอมูลขาวสารที่ตองการ  ไมมีเวลาท่ีจะไปคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงความรู

ตางๆ  และแหลงขอมูลขาวสารท่ีตองการอยูไกลไมสะดวกในการเขาไปใช  4) เปรียบเทียบการใชสารสนเทศ แหลง

สารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศ ดังนี้  4.1) ผูประกอบการฟารมสุกรขนาดกลางกับขนาดใหญมีการใช

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศไมแตกตางกัน  4.2) ผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุ

เดียวกับสายพันธุผสมมีการใชสารสนเทศไมแตกตางกัน  แตมีการใชแหลงสารสนเทศและปญหาการใชสารสนเทศ

แตกตางกัน  4.3) ผูประกอบการฟารมสุกรที่มีประสบการณการเลี้ยงแตกตางกัน มีการใชสารสนเทศ แหลง

สารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกัน 4.4) ผูประกอบการฟารมสุกรในเขตอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ 

มีการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกัน 

คําสําคัญ :  การใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม 

 

Abstract 
 In this research was employed to analyze how pig farmers in Nakhon Pathom province used 

information and information sources and what problems they encountered, including a comparative study 

of how pig farmers with different sizes of farm, breeds of pig, amounts of experience, and farming areas.  

                                                 
1 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Library Science Department, Faculty of Arts, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Data for the analysis came from questionnaires completed by pig farmers who owned medium-sized and 

large farms in every Amphoe in Nakhon Pathom (except Putthamonthon). The sampling group consisted 

of 194 pig farmers (from a population of 319 pig farmers).   Findings are as follows:  1) There were two 

areas of information which pig farmers were often used. Information about livestock was most highly used 

while information about economy of income came the second level. Moreover, the latest year’s 

information was most frequently interested. Searching the information by themselves was their most 

popular way to get the desired information, asking someone to search for them came the second. The 

most important of information kind was not complicated and presented in a simple way. Complete and 

thorough information were the second.  2) Information sources which the pig farmers exhibited the 

highest level of use were their own accumulated experience and knowledge. The information that had 

gained the second was television programs. Relatives and family members, and agricultural groups were 

information sources that gained average importance among them.  3) The pig farmers highly 

encountered the problems in their use of information. The most frequently found problem was the great 

amount of time spent in getting the information.  The next important problems were lack of time to search 

for information from various sources and the inconvenience of the location to access the sources.  4) A 

comparative study of information usage, information sources, and their problems reveals the following 

findings: 4.1) The pig farmers who owned medium and large farms showed no significant difference in 

their use of information, information sources, and the problem of their use.  4.2) The farmers at single and 

mixed breeding farms showed significant difference in the information sources and problems in their use, 

but their use of information showed no significant difference.  4.3) The pig farmers with different 

experiences revealed significant differences in the use of information, information sources, and problems 

in their use.  4.4) The pig farmers in Amphoe Muang and other Amphoes in Nakhon Pathom displayed 

significant differences in the use of information, information sources, and problems in their use.  

Keywords : Information uses, Information sources, Pig farmers in Nakhon Pathom Province 

 

ความสาํคัญและที่มาของปญหา  
 การเลี้ยงสุกรมีความสําคัญมากทางเศรษฐกิจ เปนการสรางผลผลิตทางการเกษตรที่ทํารายไดใหแก

เกษตรกรและประเทศชาติ  จากสถิติของสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพ่ือการสงออก (2552) รายงานวา เม่ือป     

พ.ศ. 2550 จีนผลิตเนื้อสุกรมากเปนอันดับหนึ่งของโลกโดยผลิตได 55,800 พันตัน รองลงมาไดแก สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา รัสเซีย บราซิล และญี่ปุน สวนประเทศไทยผลิตเน้ือสุกรไดเปนอันดับที่ 11 ของโลกโดยผลิตได 879 

พันตัน  โดยในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณการผลิตสุกร 11.89 ลานตัว ลดลงจาก 12.10 ลานตัวของป 2553 หรือรอยละ 

1.69 ทั้งนี้เพราะราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นและโรคระบาด อีกทั้งอากาศท่ีแปรปรวน อันมีผลตอปริมาณการผลิตและการ

เจริญเติบโตของสุกร ตลาดการคาสุกรของไทยอาศัยตลาดภายในประเทศเปนหลัก โดยใชบริโภคภายในประเทศถึง

รอยละ 95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด อีกรอยละ 5 เปนการสงออกเน้ือสุกรและเน้ือสุกรแปรรูปรอยละ 1 – 2 และ
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สุกรมีชีวิตรอยละ 3 – 4 ซึ่งเนื้อสุกรแปรรูปสวนใหญสงออกไปยังประเทศญี่ปุน สวนสุกรมีชีวิตสงออกไปยังประเทศ

เพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา ลาว และเมียนมาร   

 ปจจุบันการเล้ียงสุกรในประเทศไทยไดมีการพัฒนาการดานพันธุสุกร อาหารสัตว การจัดการและการ

สุขาภิบาล จนทัดเทียมกับตางประเทศ  มีการเล้ียงสุกรเปนอาชีพหลักและทําเปนฟารมขนาดใหญ เรียกวา การเล้ียง

สุกรแบบสมัยใหม มีการใชความรูและหลักวิชาการมาบริหารจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําใหเกิด

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของตามมา ไดแก โรงงานฆาสัตว โรงงานอาหารสัตว โรงงานผลิตภัณฑสุกร หรือโรงงานแปร

รูปอาหาร เปนตน  จึงนับไดวาการเล้ียงสุกรของไทยไดพัฒนาจากการเล้ียงเปนอาชีพเสริมรายไดในครัวเรือนไปเปน

การเล้ียงในรูปธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 จากขอมูลและสถิติจํานวนสุกรและเกษตรกรผูเล้ียงประจําป 2554 ของศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว (กรม

ปศุสัตว. ศูนยสารสนเทศ, 2556 : 5) รายงานวาป พ.ศ. 2554 จังหวัดที่มีการเล้ียงสุกรมากที่สุดคือราชบุรี รองลงมา

คือจังหวัดชลบุรี นครปฐม ลพบุรี นครราชสีมา และเชียงใหมตามลําดับ  การทําธุรกิจฟารมสุกรนั้นผูประกอบการ

มักจะมีปญหาหลายประการไดแก การจัดการฟารม  สุขอนามัยของการเล้ียง  โรคสุกร  เงินทุน  ราคาขาย  การตลาด  

หรือตลอดจนการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช โอกาสขาดทุนจึงมีมากหากผูเล้ียงไมมีความรูและความชํานาญมากพอ  

 จังหวัดนครปฐมประชากรสวนใหญทําเกษตรกรรม ไดแก การปลูกพีชผัก และการเล้ียงสัตว โดยมีการเล้ียง

สุกรมากเปนอันดับสามของประเทศรองจากจังหวัดราชบุรีและชลบุรี เกษตรกรสวนมากเล้ียงสุกรในรูปธุรกิจฟารม

สุกร แตยังไมมีมาตรฐานฟารมที่ถูกตอง อีกทั้งตองประสบกับปญหาหลายดานไดแก ราคาสุกรตกตํ่า โรคระบาด 

อาหารสัตวที่แพงขึ้น หรือขาดเงินทุน ทําใหฟารมสุกรขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการตอไปได  ดังนั้นเกษตรกรจึง

จําเปนตองไดรับความรูในดานการเล้ียงสุกรเพ่ือจะไดนําไปพัฒนาการเล้ียงสุกรของตนใหมีประสิทธิภาพซ่ึงจะทํา

รายไดใหกับครอบครัว และยังจะไดประโยชนในการใชทรัพยากรใหไดผลดีอีกดวย 

 สารสนเทศนั้นมีความสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนนัก

การศึกษา นักกฎหมาย นักการเมือง แพทย นักวิทยาศาสตร หรือแมกระท่ังเกษตรกร  เพราะการรูสารสนเทศจะทําให

บุคคลสามารถพัฒนาความเปนอยูและการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงนําไปใชเพื่อการพัฒนา

ประเทศชาติ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การไดรับรูสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย เช่ือถือได และเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูใช นับวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับสังคมยุคขาวสารหรือสังคมยุคสารสนเทศ ผูรูสารสนเทศยอมเปน         

ผูเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดเปนอยางดี  มีการใชสารสนเทศเพ่ือการวางแผนอยางรอบคอบและตัดสินใจไดอยาง

ถูกตองดวยสารสนเทศท่ีมีอยู หรือใชสารสนเทศเพื่อการวางแผนท่ีดีในอนาคต  จากประโยชนและความสําคัญของ

สารสนเทศดังกลาว ผูประกอบการฟารมสุกรจึงจําเปนตองไดรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพชีวิต

ความเปนอยูและการประกอบอาชีพเล้ียงสุกร เนื่องจากสารสนเทศจะชวยแกปญหาการเล้ียงสุกรไดทุกเร่ือง  ไมวาจะ

เปนเร่ืองพันธุสุกร  อาหาร  โรคและการปองกันโรค การตลาด หรือการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการฟารม หาก

ผูประกอบการฟารมสุกรไดรับสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสม ทันสมัย และเช่ือถือได ก็ยอมจะทําใหการทําธุรกิจฟารม

สุกรประสบความสําเร็จ เกษตรกรใชเงินลงทุนนอยลงแตไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี และ

ประเทศชาติมีผลผลิตเนื้อสุกรเปนสินคาสงออกเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  

 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการใชสารสนเทศ ตลอดจนแหลงสารสนเทศที่ผูประกอบ 

การฟารมสุกรใช จึงตองการศึกษาวิจัยวาผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมมีการใชสารสนเทศเพื่อการเล้ียง

สุกรในหัวขอเร่ืองใดบางและใชมาก-นอยเพียงใด และแหลงสารสนเทศท่ีผูประกอบ การฟารมสุกรใชนั้น
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มีแหลงใดบางและใชมาก-นอยเพียงใด ตลอดจนปญหาการใชสารสนเทศที่เกษตรกรประสบอยูในขณะน้ี เพื่อนําไปใช

เปนขอมูลในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนหรือหนวยงานระดับทองถ่ินที่เก่ียวของกับการเล้ียงสุกร 

เพื่อเตรียม การจัดหาและใหบริการขาวสารความรูใหแกผูประกอบการฟารมสุกรไดอยางถูกตองและเหมาะสมอัน

นําไปสูการเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกรผูเล้ียงสุกรและของประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศของ

ผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และ

ปญหาการใชสารสนเทศของผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม ที่จําแนกตาม ขนาดของฟารม  พันธุสุกรที่

เล้ียง ประสบการณการเล้ียง และเขตการเล้ียง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา 3 ประเด็นหลัก คือ 1)  การใชสารสนเทศของผูประกอบการฟารมสุกร  จําแนกเปน 2 

ดาน คือ สารสนเทศทั่วไป และสารสนเทศเฉพาะอาชีพ  2)  แหลงสารสนเทศท่ีผูประกอบการฟารมสุกรใช  จําแนกเปน 

9 ประเภทคือ แหลงสารสนเทศประเภทหองสมุด ศูนยขอมูลหรือศูนยสารสนเทศ หนวยงานของรัฐและเอกชน  สมาคม

วิชาชีพทางการเกษตร บุคคล ส่ือส่ิงตีพิมพ ส่ือส่ิงไมตีพิมพ สถานที่ และอินเทอรเน็ต  3) ปญหาการใชสารสนเทศของ

ผูประกอบการฟารมสุกรฯ จําแนกปญหาเปน 3 ดานคือ ดานตัวสารสนเทศ ผูใชสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศ  

เก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการฟารมสุกรขนาดกลางและขนาด

ใหญที่มีจํานวนสุกรมากกวา 500 ตัว ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดของ

ฟารมและเขตการเล้ียง จากประชากรใน 6 อําเภอของจังหวัดนครปฐม (ยกเวนอําเภอพุทธมณฑลเนื่องจากไมมีการ

เล้ียงสุกร) อําเภอละ 60 เปอรเซ็นตดังนี้ อําเภอเมือง (103 แหง จาก 171 แหง)  อําเภอนครชัยศรี (7 แหง จาก 11 

แหง)  อําเภอบางเลน (4 แหง จาก 6 แหง)  อําเภอกําแพงแสน (24 แหง จาก 39 แหง)  อําเภอดอนตูม (8 แหง จาก 13 

แหง) และอําเภอสามพราน (48 แหง จาก 79 แหง)  รวมกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาจํานวน 194 แหง จากประชากร

ทั้งหมด 319 แหง 

 จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจะนําคําตอบแปลงเปนตัวเลขเพื่อนําขอมูลทั้งหมดไปประมวลและ

วิเคราะหผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูปทางสถิติดานสังคมศาสตรคือโปรแกรม SPSS 

ดวยคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา T-test  และ ANOVA 

 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผูประกอบการฟารมสุกรฯ สวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 50-59 ป จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา เปนฟารมสุกรขนาดกลาง เล้ียงสุกรพันธุผสม ทําธุรกิจมาแลว 16-30 ป  มีรายไดถัวเฉลี่ย 20,000-30,000 

บาทตอเดือน  และมีรายจายถัวเฉล่ีย 10,000-20,000 บาทตอเดือน  

 2. ผูประกอบการฟารมสุกรฯ มีการใชสารสนเทศเร่ืองปศุสัตวมากที่สุด รองลงมาคือเศรษฐกิจรายได  ใช

สารสนเทศปใหมลาสุด ไดสารสนเทศมาดวยการเสาะหาหรือคนหาดวยตัวเองมากท่ีสุด รองลงมาคือใหบุคคลอื่นหา
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ให ใชสารสนเทศที่เสนอเนื้อหาในเร่ืองที่ตองการอยางงายๆ ไมซับซอนมากท่ีสุด รองลงมาคือเสนอเน้ือหาทั้งหมด

อยางละเอียดครบถวน 

 3.  แหลงสารสนเทศที่ผูประกอบการฟารมสุกรฯ ใชมากที่สุดคือประสบการณและความรูของตนเอง 

รองลงมาตามลําดับคือโทรทัศน และเพ่ือนเกษตรกร /เพื่อนรวมอาชีพโดยใชในระดับมาก  แหลงสารสนเทศที่ใชใน

ระดับปานกลางตามลําดับคือ ญาติพี่นอง/คนในครอบครัว กลุมเกษตรกร และหนังสือพิมพ  แหลงสารสนเทศที่ใชใน

ระดับนอยตามลําดับคือ สมาคมวิชาชีพทางการเกษตร จุลสาร แผนพับ /ใบปลิว หนวยงานของรัฐและเอกชน และ

อินเทอรเน็ต 

 4. ผูประกอบการฟารมสุกรฯ มีปญหาการใชสารสนเทศในระดับมากดังนี้ 4.1) ปญหาท่ีเกิดจากตัว

สารสนเทศ มีปญหามากท่ีสุดคือตองใชเวลามากกวาจะไดขอมูลขาวสารท่ีตองการ รองลงมาคือตองเสียคาใชจายสูง

เพื่อใหไดขอมูลขาวสารท่ีตองการ  4.2) ปญหาท่ีเกิดจากตัวผูประกอบการฟารมสุกรฯ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไมมี

เวลาที่จะไปคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงความรูตางๆ รองลงมาคือไมมีเวลาติดตามรายการจากวิทยุ โทรทัศนและ

หนังสือพิมพ 4.3) ปญหาที่เกิดจากแหลงสารสนเทศ ปญหาที่พบมากที่สุดคือ แหลงขอมูลขาวสารท่ีตองการอยูไกลไม

สะดวกในการเขาไปใช รองลงมาคือ มีแหลงขอมูลขาวสารแตไมตรงกับความตองการ 

 5. เปรียบเทียบการใชสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศ ดังนี้  5.1) ผูประกอบการ

ฟารมสุกรขนาดกลางกับขนาดใหญมีการใชสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  และปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือไมแตกตางกัน  5.2) ผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุเดียวกับสายพันธุ

ผสมมีการใชสารสนเทศไมแตกตางกัน  แตมีการใชแหลงสารสนเทศและปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุเดียวมีการใชแหลงสารสนเทศมากกวา

ผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุผสม สวนผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุผสมมีปญหาการใชสารสนเทศมากกวา

ผูประกอบการฟารมสุกรสายพันธุเดียว  5.3) ผูประกอบการฟารมสุกรที่มีประสบการณการเล้ียงแตกตางกัน มีการใช

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ผูประกอบการฟารมสุกรฯ ที่มีประสบการณการเล้ียง 1-15 ป มีการใชหองสมุดทุกประเภท ศูนยขอมูลสุกรใน

เครือขายอินเทอรเน็ต ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ ศูนยสารสนเทศกรมปศุสัตว ศูนยสนเทศทาง

การเกษตรแหงชาติ ศูนยความรูดานการเกษตรของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียน หนวยงานของรัฐและเอกชน วารสารปศุสัตว นิตยสารเพื่อการบันเทิง ศูนยหรือแหลงเรียนรูในชุมชน 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ วัด/ศาสนสถาน เว็บไซตของหนวยราชการ สถาบันการศึกษา องคกร/สมาคม 

และเว็บไซตของเอกชนหรือบริษัทธุรกิจ มากกวาผูที่มีประสบการณการเลี้ยง 16-30 ป  และใชศูนยขอมูลสุกรใน

เครือขายอินเทอรเน็ต ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ และเว็บไซตขององคกร/สมาคม มากกวาผูที่มี

ประสบการณการเล้ียง 31 ปขึ้นไป นอกจากนี้ผูประกอบการฟารมสุกรฯ ที่มีประสบการณการเล้ียงสุกร 1-15 ป ใช

สารสนเทศจากประสบการณและความรูของตนเอง นอยกวาผูที่มีประสบการณการเล้ียงสุกร 16-30 ป  สวน

ผูประกอบการฟารมสุกรฯ ที่มีประสบการณการเล้ียง 16-30 ป มีการใชกรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานปศุสัตว

อําเภอ/จังหวัด นอยกวาผูที่มีประสบการณการเล้ียง 31 ปขึ้นไป แตมีการใชโทรทัศน มากกวาผูที่มีประสบการณการ

เล้ียง 31 ปขึ้นไป  5.4) ผูประกอบการฟารมสุกรในเขตอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ มีการใชสารสนเทศ แหลง

สารสนเทศ และปญหาการใชสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูประกอบการฟารม

สุกรที่อยูในเขตอําเภอเมืองมีการใชสารสนเทศและปญหาการใชสารสนเทศ มากกวาผูประกอบการ
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ฟารมสุกรที่อยูในเขตอําเภออื่นๆ สวนผูประกอบการฟารมสุกรในเขตอําเภออื่นๆ มีการใชแหลงสารสนเทศ มากกวา

ผูประกอบการฟารมสุกรที่อยูในเขตอําเภอเมือง  
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การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา 
The Community Welfare Fund of Songkhla 
 

ณัฏฐาพงศ อภิโชติเดชาสกุล1 และ กัลยาภัสร อภิโชติเดชาสกุล1 

Nattapong  Apichotdechasakul1 and Kanyapas Apichotdechasakul1 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษา “การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ (1) ศึกษาความเปนมา การกอรูป 

และการดํารงอยูของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา และ (2) ศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

จังหวัดสงขลา ดวยการศึกษาในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ตอบวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอ โดยอาศัยการสัมภาษณแกนนํา 

สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน และแบบรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลาทั้ง 140 กองทุน 

 ผลการศึกษา พบวา (1) กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา กอรูปข้ึนจากแนวคิดดานการพัฒนาคนใหหลุดพนจากความ

ยากจนเชิงเศรษฐกิจ ดวยการสรางฐานพลังจากการออมทรัพยรวมกันในลักษณะกลุมคน แลวขยายกลุมดวยการเช่ือมโยงกับสวัสดิการ 

โดยอาศัยสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา เปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน และ    (2) การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่

ผานมาสามารถดําเนินการได 3 มิติ ไดแก 

1) มิติความครอบคลุม พบวา สามารถครอบคลุมพื้นที่ และสวัสดิการไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ 

ความสามารถในการจัดการเงินทุน คิดเปนรอยละ 38.18 และ ความสามารถในการครอบคลุมประชากร  คิดเปนรอยละ 18.03 

ตามลําดับ 

2) มิติประสิทธิภาพ พบวา สามารถขยายการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนได 140 กองทุน/ ตําบล คิดเปนรอยละ 100.00 

รองลงมา คือ ความสามารถในการเพิ่มเงินทุน คิดเปนรอยละ 42.03 และความสามารถในการเพิ่มจํานวนสมาชิก คิดเปนรอยละ 16.43 

ตามลําดับ 

3) มิติการสนับสนุน พบวา สามารถสรางภาคีเครือขายความรวมมือดวยการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

3 ภาคสวน โดยภาครัฐ (รัฐบาล)  ไดสนับสนุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.27 รองลงมา คือ องคกรอิสระเพื่อการพัฒนา (สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน) ไดสนับสนุน คิดเปนรอยละ 3.91 และ ภาคทองถิ่น (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดสนับสนุน คิดเปนรอยละ 0.82 

ตามลําดับ 

คําสําคัญ : สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

Abstract 
The research of “The Community Welfare Fund of Songkhla” had 2 objectives which were (1) to study community 

welfare fund of Songkhla in term of background, formation and existence (2) to study on the previous performance of 

community welfare fund in Songkhla. The research was used mix method, both of qualitative and quantitative to collect 

data from leaders and members through interviewing including review of performance reports from 140 community welfare 

funds in Songkhla. 

The research results found that, (1) the community welfare fund in Songkhla Province was formed from the 

concept of human development to avoid  the economic poverty  which set up  the fundamental power from saving to 

combine people as a group, afterward scale-up by connected to welfare  through  the assist of Public Welfare Associations 

                                                 
1 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 ประเทศไทย 

  Program of Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000, Thailand. 
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of Songkhla as the driven tools (2) in previous performance, community welfare fund in Songkhla performed into                 

3 dimensions which stated as follow; 

1) Inclusion Dimension; regarding to the research results showed that, the community welfare fund in Songkhla 

was able to provide high welfare and also covered the area which was calculated as 100.00  percent, followed by  the 

ability of fund management which was 38.18 percent and the capability to provide service to cover population which was 

18.03 percent, respectively. 

2) EfficiencyDimension: the result presented that, the community welfare fund in Songkhla could increase and 

scale-up community welfare fund up to 140 funds/sub-district which was calculated as 100 percent, followed by the 

capability to increase fund and member which was 42.03 and 16.43 percent in orders. 

3) Support Dimension: the result showed that, the community welfare fund in Songkhla could generate the 

collaboration in term of networking through subsidize budget for activity running to government, NGO, and local sectors. 

Most of budget had gone to Government sector which was 95.27 percent, followed by NGO (Community Organizations 

Development Institute) and local sector (local administration organization) which was 3.91 and 0.82 percent in orders. 

Keyword : The Community welfare associations of Songkhla, The Community Welfare Fund 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ประเทศไทยไดประกาศวาระแหงชาติ “สังคมสวัสดิการ ป 2560” ดวยการจัดทําแผนที่เดินทาง (Roadmap) การปฏิรูประบบ

สวัสดิการไทย ซ่ึงมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) เปนผูขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคม 4 เสาหลัก ซ่ึง ระพีพรรณ คําหอม (2554, น.227-235) ไดวิเคราะหระบบสวัสดิการนี้วา เสาที่ 1: การชวยเหลือทางสังคม 

เปนระบบท่ีรองรับกลุมผูมีปญหาสังคม หรือกลุมเสี่ยงที่มีปญหาจากสถานการณความไมมั่นคงของประเทศ เสาที่ 2: การประกันสังคม 

เปนการเปล่ียนฐานคิดจากการจัดสวัสดิการเฉพาะกลุมผูใชแรงงานใหครอบคลุมกลุมประชากรอื่นเพิ่มข้ึน เสาที่ 3: การบริการสังคม เปน

แนวคิดสวัสดิการถวนหนา เนนความครอบคลุม การเขาถึงสิทธิ การไดรับบริการที่เปนมาตรฐาน และเสาที่ 4: การสนับสนุนหุนสวนทาง

สังคม เปนการสรางทิศทางการพัฒนาระบบสวัสดิการใหมที่เปดกวางกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในขณะที่สถานการณดานการ

ดําเนินงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยที่ผานมามีแนวโนมที่ดีข้ึน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงสถานการณดานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเปรียบเทียบป 2550, 2552 และ 2554 

ป 
สวัสดิการสังคม 

2550 (คน) 2552 (คน) 2554 (คน) 

1.1 ไมมีสวัสดิการ ไมมีการรายงาน 1,744,447 1,111,035 

1.2 มีสวัสดิการ โดยแบงเปน... 63,242,888 65,044,125 66,179,736 

1.2.1 บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 48,437,483 51,097,308 52,426,978 

  1.2.2 ประกันสังคม 8,008,776 8,362,406 7,650,439 

  1.2.3 สวัสดิการขาราชการ 6,022,356 5,327,743 5,828,674 

  1.2.4 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 1,448,940 2,423,139 2,731,653 

  1.2.5 สวัสดิการโดยนายจาง 280,497 228,401 303,549 

  1.2.6 อื่น ๆ  378,535 417,814 314,588 

  1.2.7 ไมทราบ ไมมีการรายงาน ไมมีการรายงาน 205,152 

รวม 63,242,888 66,788,572 67,495,323 

                                                                                 ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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จากขอมูลขางตนไดช้ีใหเห็นวาผูที่มีสวัสดิการมีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ โดยสวนใหญรอยละ 79.22 ใชบัตรประกันสุขภาพ 

(บัตรทอง) เปนสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ในขณะที่ระบบประกันสังคม สวัสดิการขาราชการ และสวัสดิการโดยนายจาง ไมมีความ

มั่นคงเพราะข้ึนลงตามกระแสเศรษฐกิจ การจางงาน เปนหลัก ดังนั้น สถานการณดานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยขางตนแสดงให

เห็นถึงความครอบคลุม แตขาดความมั่นคง อีกทั้งระบบสวัสดิการสังคมที่ใชบัตรประกันสุขภาพยังไมสามารถแสดงถึงการไดรับบริการท่ี

เปนมาตรฐาน  

นอกจากสวัสดิการสังคมกระแสหลักที่ไดกลาวถึงตามขอมูลขางตนแลว ยังพบวา สวัสดิการกระแสทางเลือกในรูปแบบ

สวัสดิการชุมชน โดยการสังเคราะหของ ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2552, น.56-57) พบวา สวัสดิการชุมชนเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับความ

นิยมเปนอยางมากในประเทศไทย  โดยเฉพาะในชวง ป 2550 อันเนื่องจากการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม    

พ.ศ. 2550 จนกระท่ังวันที่ 31 สิงหาคม ป 2556 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (2556, น.4-5) ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล พบวา ทั้ง

ประเทศมีกองทุนสวัสดิการที่จดแจง จัดต้ังแลว 5,660 กองทุน มีสมาชิกรวม 3,960,074 คน มีเงินกองทุนรวม 4,259.64 ลานบาท  ซ่ึง

พัฒนาการของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงพัฒนาการกองทุนสวัสดิการชุมชนของประเทศไทยเปรียบเทียบป 2550, 2552 และ 2554 

ป 
กองทุนสวสัดิการชุมชน 

2550 2552 2554 

1.1 จํานวนเงิน (บาท) 134,374,198 459,719,944 1,013,917,539 

1.2 จํานวนสมาชิก (คน) 1,023,076 905,835 1,521,313 

1.3 จํานวนกองทุน (กองทุน) ไมมีการรายงาน 2,904 4,115 

ที่มา: รายงานประจําป 2555 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), น.33-34 

พัฒนาการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในประเทศไทยมีความเติบโตขึ้นเปนอยางมากในแตละปทั้งจํานวนเงิน จํานวนสมาชิก 

และจํานวนกองทุน ลวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผานมาไดรับการเสนอจาก

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 วาเปนโครงการที่มีหลักการที่ดี เนนวินัยการออม       

มีเงินเปนเคร่ืองมือ เปนโครงการท่ีนาทดลอง ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญ และตระหนักถึงพลังชุมชน พลังการออม และการสราง

หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของภาคประชาชนอยางแทจริง จนกระท่ังประกาศ “สวัสดิการชุมชน” เปนวาระแหงชาติ และใหการ

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ แตการศึกษาเร่ืองสวัสดิการสังคมของ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 

(2549, น.76-77) พบวา สวัสดิการชุมชน คือ รูปแบบสวัสดิการฐานนวัตกรรมชุมชนที่สามารถตอบโจทยนโยบายสวัสดิการในฐานะความ

มีศักด์ิศรีของความเปนมนุษยในสังคม (social dignity) ไดเปนอยางดี แตมีขอจํากัด เร่ืองการบริหารจัดการ มาตรฐาน และความ

ครอบคลุม 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา แนวคิดสวัสดิการชุมชนที่รัฐบาลใหการสนับสนุนในลักษณะของหุนสวนทางสังคมดวยการ

สมทบ 3 ฝาย (รัฐบาลกลาง 1: สมาชิก 1: องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1) นั้น เปนฐานคิดที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของครูชบ ยอดแกว 

ปราชญชาวบานตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงถูกพัฒนามาจากโครงการออมทรัพยวันละ 1 บาท เพื่อทําฐานสวัสดิการ

ชุมชนของประเทศไทย ทําใหผูศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ในฐานะตนแบบสวัสดิการ

ชุมชนของประเทศไทยดวยการศึกษาเบ้ืองหลังของการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา เพื่อทําความเขาใจ ฐานคิด 

ความเปนมา ลักษณะการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อสรุปสังเคราะหเปนแนวทางในขยายการจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการชุมชนตามพื้นที่ตาง ๆ ใหถูกตองตามหลักการของสวัสดิการชุมชนตนแบบตอไป 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา” เปนการศึกษาวิจัยแบบปฏิบัติการ (Action Research) 

ที่สะทอนใหเห็นทั้งดานคุณภาพ และปริมาณ ดังนี้ 

1) ดานคุณภาพ ดวยการสัมภาษณคณะกรรมการสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา จํานวน 10 คน และการสังเกต

แบบมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงาน จากการเขารวมประชุมประจําเดือนของสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
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เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 2 ลักษณะ คือ (1) ความเปนมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา และ (2) การบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา   

2) ดานปริมาณ ดวยการประมวลวิเคราะหคาสถิติ รอยละจากแบบรายงานการดําเนินงานประจําปของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน จํานวน 140 กองทุนของจังหวัดสงขลาเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล 3 ลักษณะ คือ (1) มิติการครอบคลุมพื้นที่ ประชากร การเงิน และ

ประเภทสวัสดิการ (2) มิติประสิทธิภาพ ดวยการเพิ่มของจํานวนสมาชิก เงินทุน และกองทุน  (3) มิติการสนับสนุน ของภาคีเครือขาย

ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และรัฐบาล  

 

ผลการวิจัย 
1) ลักษณะการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวดัสงขลา   

 การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา มีลักษณะการดําเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะดวยการสรางฐาน

ชุมชน ฐานกลุมองคกร และมีการกอรูปแนวคิดสวัสดิการชุมชนที่นาสนใจ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 ความเปนมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา 

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา เปนกระบวนการจัดการตนเองภาคประชาชนที่กอรูปข้ึนจากแนวคิดของครูชบ ยอดแกว 

ปราชญชาวบานตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงพลวัตกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา  

ชวงเวลา พลวัตกองทนุสวสัดิการชุมชน จงัหวัดสงขลา 
ป 2521 จุดเริ่มตนกองทุนสวัสดิการชุมชน ครูชบ ยอดแกว ครูใหญโรงเรียนน้ําขาว ไดริเร่ิมโครงการสหกรณและออมทรัพย 
ป 2522-2525 ปฏิบัติการทดลองแนวคิดกองทุนสวัสดิการชุมชน ทดลองโครงการออมทรัพยวันละ 1 บาท ปรากฏวา ทั้งครูและ

นักเรียนตางมีเงินออม อีกทั้งยังสามารถแกปญหาหนี้สินใหกับครูไดในระดับหนึ่งอีกดวย  

ป 2526-2546 ขยายแนวคิดกองทุนสวัสดิการชุมชนสูชุมชน ดวยการทดลองโครงการกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจร

ชีวิต  11 กลุม 11 หมูบานของตําบลน้ําขาว  
ป 2547 ยกระดับแนวคิดกองทุนสวัสดิการชุมชนสูการขับเคลื่อนสาธารณะ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ไดจัดการสัมมนา 

พบวา ความตองการของประชาชนที่ตองการสวัสดิการภาคประชาชนมีเปนจํานวนมาก 
ป 2548 จากแนวคิดสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนสูการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด 

ต้ังแต 16 มกราคม 2548 และไดกําหนดใหมีการประชุมตัวแทนกองทุนฯ ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน  
ป 2549-2556 กาวสูความย่ังยืนดวยการจัดตั้งเปนสมาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ไดจดทะเบียนจัดต้ังเปน “สมาคม

สวัสดิการภาคประชาชนสงขลา” เพื่อเปนหัวขบวนของเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดสงขลา 

 

1.2 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา  โดยการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา   

มี 3 รูปแบบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.2.1) การจัดต้ังสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ซ่ึงทําหนาที่ในการประสานงานเช่ือมโยงกองทุน

สวัสดิการชุมชนตาง ๆ ของจังหวัดสงขลาเขาดวยกัน เปรียบเหมือน link social networks ทําใหการขับเคลื่อนงานดาน

สวัสดิการชุมชนของจังหวัดสงขลา สามารถเช่ือมโยงทั้งระดับบน (พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดสงขลา) 

และระดับลาง (กองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง 140 กองทุน) ไดเปนอยางดี ดังรายละเอียดตามผังโครงสรางการจัดการสวัสดิการ

ชุมชน จังหวัดสงขลา ตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงผังโครงสรางการบริหารจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2) การบริหารจัดการฐานการพัฒนาคน 3 ข้ัน ซ่ึงกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ถูกขับเคลื่อนกิจกรรม

ดานสวัสดิการชุมชนบนฐานคิดการพัฒนาคน 3 ข้ันตอน เพื่อสรางรูปแบบการพึ่งตนเอง พึ่งพากัน และชวยเหลือสังคม อยาง

เปนรูปธรรม ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลาฐานการพัฒนาคน 3 ข้ันตอน 

ลําดับ แนวคิด วิธีการ 

ขั้นที่ 1 การพัฒนาคนสูการ

พึ่งตนเอง 

ใชแนวคิดสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน เพื่อจัดต้ังเปน

กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบล เทศบาล แลวนํามาจัดสรรเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก

ในยามที่จําเปน ตามหลักการจัดสวัสดิการชุมชน 9 เร่ือง เมื่อสัจจะครบ 180 วัน 

นับเปนการสรางรากฐานของการพึ่งตนเองในระดับบุคคล 
ขั้นที่ 2 การพัฒนาคนสูชุมชน

แหงความเอื้ออาทร 

ใชแนวคิดสัจจะลดรายจายเดือนละ 100 บาท เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูนํา เพื่อ

จัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการผูนําสงขลา ตามหลักการจัดสวัสดิการชุมชน 5 เร่ือง เมื่อ

สัจจะครบ 6 เดือน นับเปนการสรางรูปแบบการสรางความเอื้ออาทรตอกันในกลุมผูนํา 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาคนสูสังคม

แหงไมทอดทิ้งกัน 

ใชแนวคิดสัจจะทําบุญปละ 100 บาท เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน เพื่อจัดต้ังเปน

กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชน ตําบล เทศบาล นับเปนการสรางรูปแบบการชวยเหลือ

ผูที่ประสบภัยพิบัติโดยไมคํานึงถึงตนเอง  เปนคํามั่นสัญญาที่จะไมทอดทิ้งกันในยาม

วิกฤต 

 
2) ผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จงัหวดัสงขลา 
 2.1 มิติความครอบคลุม การศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ภายใตบริบทของจังหวัด

สงขลา พบวา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาไดขยายฐานการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนไปครอบคลุมทั้ง 16 อําเภอ โดยมี

สมาชิกรวมทั้งสิ้น 247,749 คน มีการจายสวัสดิการใหแกสมาชิกทั้งหมด 9 เร่ือง คิดเปนเงินจํานวน 150,674,969 บาท ดังรายละเอียด

ตามตารางตอไปนี้ 

 

นายกสมาคมฯ 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ 

อุปนายก คนท่ี 1 

เลขานุการ ปฏิคม เหรัญญิก ประชาสัมพันธ ทะเบียน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล 

ผชวย 2 คน 

คณะท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ 

กองทุนสวัสดิการชมุชนระดับตําบล 

พมจ.สงขลา 

อุปนายก คนท่ี 2 อุปนายก คนท่ี 3 อุปนายก คนท่ี 4 

ผชวย 2 คน ผชวย 4 คน ผชวย 2 คน ผชวย 2 คน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-74 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา จําแนกตามความครอบคลุม 

ประเด็นความครอบคลุม ขอมูล 
การดําเนินงานของ 

กองทุนสวสัดิการชุมชน 
รอยละ 

1. ดานพื้นที่ 16 อําเภอ ดําเนินการครบทั้ง 16 อําเภอ 100.00 

2. ดานประชากร ประชากร 1,374,425 คน สมาชิกกองทุนฯ  247,749 คน 18.03 

3. ดานการเงิน เงินกองทุนรวม 349,601,848 

บาท 

จายสวัสดิการไปแลว 150,674,969 บาท 38.18 

4. ดานสวัสดิการ 9 ประเภท2 สามารถดําเนินการได 9 ประเภท 100.00 

 จากตารางที่ 5 พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา การดําเนินกิจกรรมนั้นสามารถครอบคลุมพื้นที่ และประเภทของ

สวัสดิการไดมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ การครอบคลุมการเงินที่ไดมีการจายสวัสดิการใหแกสมาชิกไปแลว      

คิดเปนรอยละ 38.18 และ การครอบคลุมจํานวนประชากรของท้ังจังหวัด คิดเปนรอยละ 18.03 ตามลําดับ 

  2.2 มิติประสิทธิภาพ ซ่ึงกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลาไดสะทอนประสิทธิภาพของการดําเนินงานผานการเพิ่มข้ึนของ

จํานวนสมาชิก เงิน และกองทุน ใหเพิ่มมากข้ึน โดยในป 2555 มีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจํานวน 34,965 คน และมีเงินเพิ่มข้ึน 72,179,124 

บาท สวนจํานวนกองทุนนั้นไมสามารถเพิ่มข้ึนไดอีก เนื่องจากไดดําเนินการครอบคลุมทั้ง 140 กองทุน/ ตําบล ดังรายละเอียดตามตาราง

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา จําแนกตามประสิทธิภาพ 

ป 
ประสิทธิภาพ 

2553 2554 2555 

รอยละของการ
เพิ่มขึ้นจากป 2554 

1. กองทุน 137 140 140 0.00 

2. สมาชิก (คน) 147,496 212,784 247,749 16.43 

3. เงินทุน (บาท) 103,939,648 171,747,755 243,926,879 42.03 

จากตารางที่ 6 พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา สามารถสะทอนประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมผานการ

เพิ่มข้ึนของจํานวนกองทุนจนเต็มพื้นที่ 140 กองทุนใน 140 ตําบลของจังหวัดสงขลา รองลงมา คือ การเพิ่มข้ึนของจํานวนเงินทุน คิดเปน

รอยละ 42.03 และการเพิ่มข้ึนของจํานวนสมาชิก คิดเปนรอยละ 16.43 ตามลําดับ 

 2.3 มิติการสนับสนุน ดวยการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลาไดมีการสรางภาคีเครือขายการพัฒนาทั้ง

ในระดับชาติ โดยรัฐบาลไดรวมสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา เปนจํานวน 181,722,555 บาท ระดับทองถิ่น โดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสงขลาไดรวมสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา เปนเงินจํานวน 1,562,900 บาท และ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดรวมสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา เปนเงินจํานวน 7,455,000 บาท 

ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา จําแนกตามการสนับสนุน 

หนวยงาน งบสนับสนุน (บาท) รอยละ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,562,900 0.82 

2. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 7,455,000 3.91 

3. รัฐบาล 181,722,555 95.27 
รวม 190,740,455 100.00 

จากตารางที่ 7 พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน ซ่ึงสวนใหญ

รัฐบาลไดรวมสมทบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95.27 รองลงมา คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดรวมสมทบ คิดเปน

รอยละ 3.91 และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรวมสมทบ คิดเปนรอยละ 0.82 ตามลําดับ 

                                                 
2 สวัสดกิาร 9 ประเภทของจังหวดัสงขลา ไดแก (1) เกิด (2) แก (3) เจ็บ (4) ตาย (5) ทุนการศึกษา (6) คนดอยโอกาส (7) สวัสดกิารคนทาํงาน (8) สวัสดกิารเงินกู  

  และ (9) สวัสดิการเงินฝาก โดยลักษณะการจัดสรรสวัสดิการทั้ง 9 ประเภท เปนไปตามเง่ือนไขทีก่องทนุสวัสดิการชุมชน จังหวดัสงขลาไดกําหนดรวมกนั 
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สรุปผลการศกึษา 
 การศึกษา “การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา” ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

 การกอรูป: กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา กอรูปข้ึนจากแนวคิดการพัฒนาคนใหหลุดพนจากความยากจนเชิง

เศรษฐกิจ ดวยการสรางฐานพลังชุมชนจากการออมทรัพย สรางพลังกลุมผานกิจกรรมการออม และสหกรณ โดยอาศัยการออมทรัพย  

วันละ 1 บาท เปนเคร่ืองมือตามหลักการของสหกรณ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชัยวัชน หนอรัตน (2546, น.134-138) ที่กลาวถึง

ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจชุมชนกับระบบสวัสดิการชุมชนที่ตางเปนเหตุเปนผลตอการเก้ือหนุนกันอยางเปนวัฏจักรแบบไม

หวือหวาจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชนที่สืบตอกันมาจากรุนสูรุน 

 การขยายกลุม: เมื่อกิจกรรมกองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถ

ขับเคลื่อนสูการแกปญหาความยากจนได จึงเกิดการขยายฐานกลุมสมาชิก จากกลุมในโรงเรียนสูกลุมในชุมชน กลุมในอําเภอ และ

สามารถขับเคล่ือนสูกองทุนในระดับจังหวัดไดดวยเครื่องมือการออมวันละ 1 บาท ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีกลุมสัมพันธของ เคิรต เลวิน 

(อางใน วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ, 2553, น.108-109) ที่แสดงใหเห็นพลังกลุมในมิติการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคคลทําใหสมาชิก

ของกลุม (กองทุนออมทรัพยวันละ 1 บาท) สามารถลดคาใชจายวันละ 1 บาท เพื่อเก็บออมเปนทุนสะสมจนสงผลใหสามารถแกปญหา

ความยากจนเชิงเศรษฐกิจไดจากการเก็บออมของสมาชิกกองทุน 

 การดํารงอยู: การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา มีพัฒนาการดวยการอาศัยกลไกที่ขับเคล่ือน 2 

กลไก ไดแก (1) องคกรชุมชน 2 องคกร ไดแก สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา และมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแกว ซ่ึงทําหนาที่

ในการเช่ือมประสานกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตาง ๆ จํานวน 140 กองทุนเขาดวยกัน อีกทั้งยังไดแสดงบทบาทของการหนุนเสริม

กําหนดแนวทาง นโยบาย และ (2) แนวคิดการพัฒนาคน 3 ข้ัน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ไดอาศัยกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา ซ่ึง คารทไรท และแซนเดอร (อางใน จํารอง เงินดี, 2552, น.148-149) ไดอธิบายไววา การดํารงอยูของ

กลุมนั้นเกิดข้ึนเพราะความตองการของสมาชิกที่ผูกพันกับกลุม ในระดับตาง ๆ เมื่อกลุมมีความเหนืยวแนนภายในกลุมสูงสงผลให

สมาชิกตระหนักถึงความเปนสมาชิกของตน และมีความตองการรวมกิจกรรมกลุมพรอมทั้งผลักดันใหกลุมไดบรรลุสูเปาหมาย โดย

กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ไดสรางกระบวนการเช่ือมโยงความเหนียวแนนของกลุมกับแนวคิดการพัฒนาคน 3 ข้ันตอน ทําให

สมาชิกมีความเหนียวแนนภายในกลุม (group cohesiveness) ตามระดับข้ัน 

การอภิปรายผล: ผลการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ที่ผานมาไดสะทอนความสําเร็จในเชิงปริมาณ

ใน 3 มิติ ดังนี้  

(1) มิติความครอบคลุม พบวา การดําเนินกิจกรรมสามารถครอบคลุมพื้นที่ และสวัสดิการไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100.00 

รองลงมา คือ ความสามารถในการจัดการเงินทุน คิดเปนรอยละ 38.18 และ ความสามารถในการครอบคลุมประชากร คิดเปนรอยละ 

18.03 ตามลําดับ  

(2) มิติประสิทธิภาพ พบวา การดําเนินกิจกรรมมีความสามารถขยายการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนได 140 กองทุน/ ตําบล 

คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ สามารถเพิ่มเงินทุน คิดเปนรอยละ 42.03 และสามารถเพ่ิมจํานวนสมาชิก คิดเปนรอยละ 16.43 

ตามลําดับ  

(3) มิติการสนับสนุน พบวา การดําเนินกิจกรรมสามารถสรางภาคีเครือขายความรวมมือ สนับสนุนงบประมาณในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม 3 ภาคสวน โดยภาครัฐ (รัฐบาล)  ไดสนับสนุน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.27 รองลงมา คือ สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน ไดสนับสนุน คิดเปนรอยละ 3.91 และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสนับสนุน คิดเปนรอยละ 0.82 ตามลําดับ  

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสงขลา ที่ผานมาสามารถสะทอนความสําเร็จใน 2 ลักษณะ คือ (1) 

ความสําเร็จเชิงนามธรรม คือ กระบวนการพัฒนาคน 3 ข้ันตอน จากการพึ่งตนเองสูการสรางสังคมแหงการไมทอดทิ้งกันบนฐานของการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสมาชิกดวยแนวคิดการลดรายจายวันละ  1 บาท เพื่อการทําสัจจะสวัสดิการเปนเคร่ืองมือเขาสู

กระบวนการพัฒนาคนสูการสรางจิตสํานึกสาธารณะ (welfare minded) และ (2) ความสําเร็จเชิงรูปธรรม คือ ความสามารถในการ

ครอบคลุมพื้นที่ ประชากร การเพิ่มข้ึนของเงินทุน สมาชิก รวมถึงการสรางภาคีความรวมมือ จนสามารถเช่ือมรอยกลายเปน social 

safety net ซ่ึงกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถรองรับประชากรที่ไมอยูในระบบประกันสังคมไดเปนอยางดี อีกทั้งกระบวนการดําเนินงาน

ยังสามารถสรางทุนทางสังคมใหมีระดับความเขมขนมากข้ึนไดอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 
(1) กองทุนสวัสดิการชุมชน  ตองอาศัยเวลาในการกอรูป เรียนรู ปรับตัว และพัฒนากระบวนการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ของตนเองพอสมควร เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู อันเปนกลไกที่สําคัญตอการดํารงอยูอยางย่ังยืน ดังนั้น ไมควรเรงรีบจนเกินไปในการ

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เพราะจะทําใหกระบวนการเรียนรูของกลุมมีความเขมขนนอย อันจะสงผลตอความยั่งยืนของกลุมใน

อนาคตได 

(2) กระบวนการกอรูปของแนวคิดกองทุนสวัสดิการชุมชนตองมีความสัมพันธที่สอดคลองกับกิจกรรมบางประการของชุมชน 

อาทิ การเงินชุมชน สิทธิชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน เปนตน เพื่อใหกระบวนการกอรูปของแนวคิดกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความ

เหนียวแนนมากย่ิงข้ึน  

(3) การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตองขับเคลื่อนใน 2 มิติ  คือ มิติที่เปนเร่ืองเฉพาะหนา (mean) ซ่ึงตองเปน

วิธีการท่ีสามารถใชจัดการกับสถานการณเฉพาะที่เกิดข้ึนได เชน การลดคาใชจายในการดํารงชีพ การลดภาระหน้ีสิน เปนตน และมิติที่

เปนเร่ืองของเปาหมาย (end) ซ่ึงตองเปนวิธีการที่สามารถสราง welfare minded เชน กระบวนการพัฒนาคน: จากการพึ่งตนเองสูการ

สรางสังคมแหงการไมทอดทิ้งกัน 
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การทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางกันของอัตราแลกเปลี่ยนและการสงออกของประเทศ
ไทยโดยใชวธิีแกรงเกอรคอแซลลิต้ี 
Testing causal influence between the exchange rate and the export of Thailand  by using 
granger causality method. 
 
ศุภศิว สุวรรณเกษร1 

Supsi Suwankesorn1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางกันของอัตราแลกเปล่ียนและการสงออก

ของประเทศไทย  ดวยการทดสอบความเปนเหตุเปนผลตามวิธีของแกรนเจอร โดยใชขอมูลรายไตรมาส ในชวงป  

2545 – 2556  ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรมูลคาการสงออก (Export) และอัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ

(Exchange) มีความนิ่งของขอมูล (Stationary) ของขอมูลที่ระดับ (Level) และความลาชาของขอมูล (Lags) ที่ 9  

แบบจําลองมีความลาชา (Lag) ที่เหมาะสมซึ่งทดสอบดวย AIC และ SC  พบวามีความเหมาะสมเทากับ 6 และจาก

ผลการทดสอบความสัมพันธดวย Granger causality test พบวา อัตราแลกเปล่ียนเปนเหตุหรือมีอิทธิพลตอการ

สงออก ในขณะท่ีการสงออกเปนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียนเชนเดียวกัน ( Bi-direction Causality) 

คําสําคัญ : อัตราแลกเปล่ียน การสงออก การทดสอบความเปนเหตุเปนผล 

 

Abstract 
 research aimed to study the rationale of exchange rate in affecting the value of export from 

Thailand. The Granger method was used to test the hypothesis of this research. During 2002-2013,     the 

result showed that export value in relation to the exchange rate (for one dollar) was stationary, which 

could be validated with Akaike Information Criteria (AIC) at level 9 and Schwarz’s Bayesian Information 

Criterion (SC) at level 6. The study using Granger causality test showed that exchange rate did affect 

export value and vice versa.  

Keywords : Exchange rate, Export, Granger causality method 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนหนทางสําคัญในการสรางความกินดีอยูดีใหกับประชาชนใน

ชาติ  จึงเปนภารกิจสําคัญที่ทุกประเทศจะตองพยายามสราง และรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหเปนไปอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ ซึ่งจากบริบทเศรษฐกิจการคาโลกในปจจุบันที่มีการเปดเสรีมากขึ้น การคาระหวางประเทศ

จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกหน่ึงในการสะสมความมั่งค่ัง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

                                                 
1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย 

  Department of Business Economics, Faculty ofmanagement science, Phitsanulok 65000, Thailand. 
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โดยเฉพาะกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาท่ีอุปสงคในประเทศมีไมเพียงพอตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ      อุปสงคจาก

ภายนอกประเทศจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพลวัตในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนไปอยางตอเนื่อง  

ดวยเหตุนี้การสงออกจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ผานมามีผลงานเชิงวิชาการจํานวน

หนึ่งที่พยามยามทําการศึกษาความสัมพันธตามแนวคิดนี้ในเชิงประจักษ เชนงานของ วรวิทย(2542) ไดทําการศึกษา

ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของการสงออกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประทศในอาเซียน ผล

การศึกษา พบวา การเติบโตของการสงออกสงผลตอการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสอดคลอง

กับ วิชัย(2536) จากการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาวดวย Granger Causality พบวาการสงออกเปนเหตุไปสูความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เขมิกา(2547) พบวา ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการสงออก

เปนเหตุผลของกันและกัน (Bi-direction Causality) ทั้งนี้อัชฉรา(2546) ก็ไดเสนอวา การสงออกเปนเหตุเปนเหตุทํา

ใหอัตราการเติบโตของผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีใตสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน 

Rahman and Mustafa(1997) ทําการศึกษาใน 13 ประเทศ ประกอบดวย บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา 

เนปาล จีน ญี่ปุน อินโดนีเซีย ไทย เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และมาเลเซีย ดวยเทคนิค Cointegration 

และ ECM ผลการศึกษาพบวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสงออกสงผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว 

 จากผลการศึกษาในขางตนจึงกลาวไดวาการสงออกสงผล หรือมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งเม่ือประเทศตางๆ มีการสงออก และทําการคาขายกันมากขึ้นอัตราแลกเปล่ียนจึงมีความสําคัญในการกําหนด 

ควบคุม และรักษากลไกการตลาดใหเปนไปอยางเหมาะสม การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนจึงสงผลกระทบตอ

การสงออกอยางหลีกเล่ียงมิได ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ รณชัย(2541) พบวา อัตราแลกเปล่ียนที่แทจริงมีผลตอ

มูลคาการสงออกรวมของสินคาอุตสาหกรรมของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนอยางมีนัยสําคัญ และผลการศึกษา

ของ นฤมล (2550)  พบวา อัตราแลกเปล่ียนที่แทจริงระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐเปนหนึ่งในปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอดุลการคาของไทย อีกทั้งผลการศึกษาของ Sugar and Hassan (2001)พบวา ปริมาณสินคาสงออกสหรัฐอเมริกา

มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวกับอัตราแลกเปล่ียนที่แทจริงของประเทศผูนําเขา 

 จากปรากฏการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความตองการศึกษาเชิงตรวจสอบถึงปจจัยเชิงสาเหตุระหวาง

ความสัมพันธของอัตราแลกเปล่ียนและการสงออกของประเทศไทย ดวยการศึกษา “การทดสอบความสัมพันธ

ระหวางอัตราแลกเปล่ียนและการสงออกของประเทศไทย โดยใชวิธีแกรงเกอรคอแซลลิต้ี” 
 

สมมติฐาน 
1. อัตราแลกเปล่ียนเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทย 

2. มูลคาการสงออกของประเทศไทยเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียน 
 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนโดยอาศัยดุลการชําระเงินระหวางประเทศ (ศรีวงศ และสุมิตร ,2547) 

 อัตราแลกเปล่ียนและดุลการชําระการเงินระหวางประเทศเปนส่ิงที่มีความเก่ียวพันกันอยางใกลชิดทั้งนี้

เพราะยอดรวมของมูลคาของสินคาและบริการนําเขา เงินทุนไหลออกและการบริจาคใหกับตางประเทศ และยอดรวม

ของมูลคาสินคาและบริการสงออก การลงทุนจากตางประเทศและการไดรับบริจาคจากตางประเทศ ซึ่ง
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เปนรายการที่สําคัญทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่ปรากฏอยูในดุลการชําระเงินของแตละประเทศน้ัน ก็คือที่มาของ

อุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ ถาอุปสงคมีคาแตกตางจากอุปทานของเงินตราตางประเทศ แสดงวา

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีเปนอยูในขณะน้ันไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยสวนรวมของประเทศ 

โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพราะอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวกอใหเกิดความไมสมดุลในดุลการชําระเงิน  

ถาดุลการชําระเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งขาดดุล ซึ่งหมายถึงอุปสงคหรือรายจายเงินตราตางประเทศของ

ประเทศน้ันมีคาสูงกวาอุปทานหรือรายรับของเงินตราตางประเทศ อุปสงคสวนเกิดที่เกิดขึ้นดังกลาวจะเปนส่ิงที่

ผลักดันใหอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปล่ียนไปในทางที่สูงขึ้น แตถาประเทศใดมีดุลการชําระเงินเกินดุล 

อัตราแลกเปล่ียนของเงินตราตางประเทศในประเทศน้ันก็นาจะมีแนวโนมที่จะตํ่าลง เพราะในขณะน้ีประเทศมีเงินตรา

ตางประเทศมากกวาความตองการ 

 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (ศรีวงศ และสุมิตร ,2547) 

เปนที่ยอมรับกันวาการเพิ่มหรือการลดคาของเงินตราของประเทศใดประเทศหน่ึง อาจแกปญหาความไม

สมดุลของดุลการชําระเงินได แตการใชมาตรการดังกลาวอาจมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไดหลายประการ อาทิ

เชน อาจทําใหเกิดการเล่ือนยายของทุนเพื่อเก็งกําไร หรืออาจกอใหเกิดปญหาเงินเฟอในประเทศได  หากประเทศใด

กําหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราของตนไวสูงเกินไป มักทําใหดุลการชําระเงินของประเทศน้ันขาดดุลเร้ือรัง ทั้งนี้เพราะ

คาของเงินที่กําหนดไวสูงเกินไปจะทําใหราคาสินคาเขาของประเทศเมื่อคิดเปนเงินของประเทศนั้นมีราคาถูก ขณะ

เดียวกับที่ราคาสินคาออกเม่ือคิดเปนเงินตราตางประเทศจะแพง ในทางตรงกันขาม หากประเทศใดกําหนดอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราของตนไวตํ่าเกินไป ประเทศน้ันจะประสบกับภาวะดุลการชําระเงินเกินดุลเร้ือรัง ฉะนั้นถารัฐบาล

ของประเทศใดประเทศหน่ึงปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราใหม โดยไมไดพิจารณาดูใหรอบคอบเสียกอนวา คาของ

เงินตราของตนเม่ือเทียบกับเงินตราของประเทศอื่นควรจะเปนเทาไรแลว อาจกอใหเกิดปญหาดุลการชําระเงินได

เพราะอัตราแลกเปล่ียนเงินตราที่รัฐบาลกําหนดขึ้นใหมนั้น อาจจะสูงหรือตํ่าเกินไป 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1. ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ทําการเก็บรวมรวมขอมูลทุติยะภูมิของอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินบาท และมูลคาการสงออกของประเทศไทย เปนรายไตรมาส ในชวงป 2545 – 2556จากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ธนาคารแหงประเทศไทย งานวิจัย บทความ และเอกสารเชิงวิชาการที่เก่ียวของ 
2. ขั้นตอนการวิเคราะห 

1.ศึกษาการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาท และมูลคาการสงออกของประเทศไทย เปนราย

ไตรมาส ในชวงป 2545 – 2556  ดวยกราฟ 

2.ศึกษาความเปนเหตุเปนผลระหวางอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาท และมูลคาการสงออกของประเทศไทย  

2.1การทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของขอมูลโดยการทดสอบ Unit Root Test ดวยวิธี 

Augmented Dickey Fuller (ADF) (Dickey,1979) 

2.2การเลือกความลาชา (Lag) ที่เหมาะสมของแบบจําลอง ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้จะใชเกณฑของ Akaike 

Information Criteria (AIC),Hannan–Quinn information criterion (HQC)และ Schwarz’s Bayesian 
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มลูคาการสงออก และอตัราแลกเปลี่ยน
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Information Criterion (SC)เปนเกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนความลาชาหรือ Lag ของ

แบบจําลอง โดยที่แบบจําลองท่ีมีคา Lag ที่เหมาะสมจะมีคาสถิติ AIC HQC และ SC ตํ่าที่สุด  (เขมิกา,2547) 

2.3 การทดสอบความเปนเหตุเปนผล การศึกษาในคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธีของ Granger causality Test 

(Granger, 1969) ซึ่งเปนการทดสอบทางสถิติของความเปนเหตุเปนผลระหวางขอมูลอนุกรมเวลา 2 ชุด (Gujarati 

,1999)โดยการทดสอบจะทําไดทีละ 2 ชุด เชน การทดสอบสมมติการวิจัยแรก “อัตราแลกเปล่ียนเปนตนเหตุหรือมี

อิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทย”  ซึ่งหากผลการทดสอบสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักทางสถิติจะ

สามารถสรุปไดวาอัตราแลกเปล่ียนเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลศึกษาการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาท และมูลคาการสงออกของประเทศไทย เปนราย

ไตรมาส ในชวงป 2545 – 2556 แสดงไดดังนี้ 

กราฟ 1 แสดงการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาท และมูลคาการสงออกของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากกราฟ 1 แสดงวาอัตราแลกเปล่ียน (บาท ตอดอลลารสหรัฐ) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องต้ังแต

ไตรมาส1ป 2545 จึงถึงไตรมาสที่  1 ป 2556 ซึ่งเปนไตรมาสสุดทายของชุดขอมูลที่ทําการศึกษา ในสวนของมูลคา

การสงออกของประเทศไทยจากกราฟ แสดงใหเห็นวามูลคาการสงออกมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด

ชวงเวลาท่ีทําการศึกษา  แตเม่ือพิจารณาในแตละชวงไตรมาสจะพบวา อัตราแลกเปล่ียนมีการเคล่ือนไหวท้ังออนคา

และแข็งคาขึ้นในชวงระหวางไตรมาส และเปนที่นาสังเกตวาหลังจากไตรมาส 1 ป 2549 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลาร

สหรัฐมีการลดลงคอนขางมากจนถึงไตรมาสแรกของป 2551แตกตางจากมูลคาการสงออกที่ปรับตัวลดลงบาง

เล็กนอยในบางไตรมาส แตลักษณะการเคล่ือนไหวโดยรวมมีลักษณะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในลักษณะคอยเปนคอยไป 

2.ศึกษาความเปนเหตุเปนผลระหวางการใชจายรัฐบาลในดานเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การ

ปองกันประเทศ และการรักษาความม่ันคงภายใน กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของขอมูลโดยการทดสอบ Unit Root Test ดวยวิธี 

Augmented Dickey Fuller (ADF) แสดงดังตาราง1 
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ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller  

              ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 1 พบวา ตัวแปรมูลคาการสงออก (Export)และอัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ

(Exchange)มีความนิ่งของขอมูล (Stationary) ของขอมูลที่ระดับ Levelและความลาชาของขอมูล (Lags) ที่ 9 

2.2 การเลือกความลาชา (Lag) ที่เหมาะสมของแบบจําลอง ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้จะใชเกณฑของ Akaike 

Information Criteria (AIC),Hannan–Quinn information criterion (HQC)และ Schwarz’s Bayesian Information 

Criterion (SC)แสดงดังตาราง 2 

ตาราง 2 การเลือก Lag Length ที่เหมาะสมในการทดสอบ Granger causality Test 

Model lags loglik p(LR) AIC HQC SC 

Export & Exchange 1 -47.75768  3.071867 3.338499* 3.163908 

Export & Exchange 2 -42.97063 0.04825   3.026893 3.471278    3.180295 

Export & Exchange 3 -37.17089 0.02059 2.924051   3.546190   3.138813 

Export & Exchange 4 -31.08686 0.01614   2.804963   3.604857 3.081086 

Export & Exchange 5 -25.17588 0.01873 2.695765 3.673412 3.033249 

Export & Exchange 6 -17.08022 0.00277 2.461727* 3.617128 2.860571* 

Export & Exchange 7 -15.09336   0.40957 2.576763    3.909919 3.036968 

Export & Exchange 8 -10.74635 0.06922 2.556934   4.067844   3.078500 

Export & Exchange 9 -9.34997 0.59308 2.705713 4.394376 3.288639 

Export & Exchange 10 -3.47542 0.01932 2.598595 4.465013   3.242882 

 ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 2 พบวา คา Akaike Information Criterion (AIC)Schwartz Bayesian Criterion (SC)  และ 

Hannan-Quinn criterion (HQC) มีคานอยที่สุดที่ Lag6แสดงวา การทดสอบ Granger causality Test ควรกําหนด

ความลาชาเปน t-6 

2.3 การทดสอบความเปนเหตุเปนผล การศึกษาในคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธีของ Granger causality Test 

แสดงผลการทดสอบไดดังตาราง 3 
สมมติฐาน  

HO:อัตราแลกเปล่ียนไมเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทย 

H1 :อัตราแลกเปล่ียนเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทย 
 
 
 

Augmented Dickey-Fuller Test 
Variable ความหมาย 

Differences Lags p-value Status 

Export มูลคาการสงออก level 9 0.0027 Stationary 

Exchange อัตราแลกเปล่ียนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ level 9 0.0001 Stationary 
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ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลดวย Granger causality Test 
Direction of causality lags F-value P-value Decision 

Exchange  Export  1 4.6391 0.0372* Accept 

Exchange  Export 2 5.9703 0.0056* Accept 

Exchange  Export 3 4.0216 0.0147* Accept 

Exchange  Export 4 3.6947 0.0139* Accept 

Exchange  Export 5 5.4193 0.0012* Accept 

Exchange  Export 6 8.0732 0.0001* Accept 

Exchange  Export 7 5.6438 0.0007* Accept 

Exchange  Export 8 5.4797 0.0010* Accept 

Exchange  Export 9 4.5134 0.0037* Accept 

Exchange  Export 10 3.4039 0.0184* Accept 

หมายเหตุ  * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05                  ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตาราง 3 ผลการทดสอบความสัมพันธดวย Granger causality โดยกําหนดคาความลาชาที่เหมาะสม

เทากับ 6 ชวงเวลา พบวา มีคา p-value เทากับ 0.0001 ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05แสดงวาอัตรา

แลกเปล่ียนเปนเหตุหรือมีอิทธิพลตอการสงออกของประเทศไทย แตเนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาวาการกําหนด

ความลาชา (Lags) ที่แตกตางจะมีผลการวิเคราะหหรือไม ซึ่งจากตาราง 3 ผลการวิเคราะห Granger causality test 

ที่ระดับความลาชาที่ 1- 10 ใหผลการวิเคราะหที่ไมแตกตางกัน 
 

สมมติฐาน  
HO:มูลคาการสงออกของประเทศไทยไมเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียน 

H1 :มูลคาการสงออกของประเทศไทยเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียน 
ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลดวย Granger causality Test 

Direction of causality lags F-value P-value Decision 

Export   Exchange 1 3.8942 0.0552 Reject 

Export  Exchange 2 4.7728 0.0142* Accept 

Export  Exchange 3 2.8224 0.0529 Reject  

Export  Exchange 4 2.0510 0.1107 Reject 

Export  Exchange 5 2.9606 0.0280* Accept 

Export  Exchange 6 4.4080 0.0034* Accept 

Export  Exchange 7 2.9010 0.0250* Accept 

Export  Exchange 8 3.1811 0.0170* Accept 

Export  Exchange 9 2.1379 0.0847 Reject 

Export  Exchange 10 1.3666 0.2882 Reject 

หมายเหตุ  * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05                  ที่มา : จากการคํานวณ 
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จากตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพันธดวย Granger causality โดยกําหนดคาความลาชาที่เหมาะสม

เทากับ 6 ชวงเวลา พบวา มีคา p-value เทากับ 0.0034 ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวามูลคา

การสงออกของประเทศไทยเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียน แตเนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาวาการ

กําหนดความลาชา (Lags) ที่แตกตางจะมีผลการวิเคราะหหรือไม ซึ่งจากตาราง 3 ผลการวิเคราะห Granger 

causality test พบวา ที่ระดับความลาชาที่ 2 , 5 ,6 ,7 และ 8สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

แสดงวามูลคาการสงออกของประเทศไทยเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียนในชวงเวลาดังกลาว 
 
สรุป 

การทดสอบความเปนเหตุเปนผลระหวางการอัตราแลกเปล่ียนกับการสงออกของประเทศไทยโดยใชวิธีแกรง

เกอรคอแซลลิต้ีโดยใชมูลคาการสงออกของประเทศไทย เปนรายไตรมาส ในชวงป 2545 – 2556 ทําการวิเคราะหใน 

3 ขั้นตอน ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 พบวา อัตราแลกเปล่ียน (บาท ตอดอลลารสหรัฐ) มีแนวโนมลดลงอยาง

ตอเนื่องต้ังแตไตรมาส 1ป 2545 จึงถึงไตรมาสที่  1 ป 2556 ในสวนของมูลคาการสงออกของประเทศไทยจากกราฟ

แสดงใหเห็นวามูลคาการสงออกมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลาท่ีทําการศึกษา  ผลการวิเคราะห

ขั้นตอนที่ 2 คา Akaike Information Criterion (AIC)และ Schwartz Bayesian Criterion (SC)  มีคานอยที่สุดที่ Lag 

6 แสดงวาการทดสอบ Granger causality Test ควรกําหนดความลาชาเปน t-6 ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยที่ 1อัตราแลกเปล่ียนเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตอมูลคาการสงออกของประเทศไทยสามารถปฏิเสธ

สมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาอัตราแลกเปล่ียนเปนเหตุหรือมีอิทธิพลตอการสงออกของประเทศไทย 

และจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.มูลคาการสงออกของประเทศไทยเปนตนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียน 

ผลการศึกษาสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 มูลคาการสงออกของประเทศไทยเปนตนเหตุหรือ

มีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียนในชวงความลาชาที่  2 , 5 ,6 ,7 และ 8 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาทําใหทราบวาอัตราแลกเปล่ียนเปนเหตุหรือมีอิทธิพลตอการสงออก ในขณะท่ีการสงออก

เปนเหตุหรือมีอิทธิพลตออัตราแลกเปล่ียนเชนเดียวกัน ( Bi-direction Causality) ขอคนพบดังกลาวทําใหทราบวา

การสงออกมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน ในขณะที่อัตราแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอการสงออกดวย

เชนเดียวกัน แตจากการวิเคราะหผลของการกําหนดความลาชา (Lags) ที่มีตอความความสัมพันธของตัวแปร พบวา 

อัตราแลกเปล่ียนมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสงออกในชวงต้ังแตความลาชาที่ 1-10 แตกตางจาก การสงออกที่มี

อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนในความลาชาที่ 2 5 6 7 และ 8 เทานั้น เชนนี้แสดงใหเห็นวา การ

เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนจะสงผลตอมูลคาการสงออกในทุกชวงเวลา ดังนั้นรัฐควรจะเฝาติดตาม เฝาระวังเพื่อให

อัตราแลกเปล่ียนอยูในระดับที่เหมาะสมกับการสงออกอยูเสมอ ซึ่งจะชวยทําใหการขยายตัวของการสงออกเปนไป

อยางตอเนื่อง 
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การนาํสัตวมาใชเปนคําเรยีกคนในภาษาไทย 
Animals Used in Addressing People in the Thai Language 
 

ศุภชัย ตะวิชัย1 

Suphachai Tawichai1 
 

บทคัดยอ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและจําแนกประเภทของการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนใน

ภาษาไทย   ผูวิจัยใชแนวคิดของ Halupka-Rešetar and RadiĆ (2003) มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห  โดยเก็บ

ขอมูลจากแบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 100 ชุด ผลการวิจัยพบวาชนิดของสัตวที่คนไทย

นิยมนํามาใชเรียกคนมี 100 ชนิด แบงออกเปน 2 กลุมคือ แบบทั่วไป 22 ชนิด  และแบบเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

78 ชนิด   ชนิดของสัตวเหลานี้นํามาใชเปนคําสรรพนามและคําเรียกขานซ่ึงแบงโครงสรางภาษาออกเปน 2 แบบ คือ 

(1) โครงสรางเด่ียว และ (2) โครงสรางประสม ดานความหมายพบวาการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนเกิดจาก

กระบวนการอุปลักษณ ทั้งนี้ความหมายสวนใหญมักมีความหมายดานลบเพื่อใชบริภาษ สวนความหมายดานบวกจะ

ใชเพื่อสรางความกลมเกลียวในหมูคณะ การนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาไทยสามารถจําแนกได 5 ประเภท ไดแก 

(1) รูปรางลักษณะ (2) นิสัยการกิน (3) ความสามารถทางเชาวนปญญา (4) บุคลิกลักษณะ (5) การปรับเปล่ียนเสียง  

คําสําคัญ : ชื่อสัตว การเรียก การเรียกขาน คําสรรพนาม 
 

Abstract 
The purpose of this article is to analyze and classify the types of animals in the Thai language. 

The concept of Halupka-Rešetar and RadiĆ (2003) was brought to be employed as the analytical 

approach in this study. Data used for the analysis in this research were collected from the answers 100 

Silpakorn University students filled in the prepared questionnaires. The results show that there are 100 

types of animals that Thais preferably use for addressing people and they can be divided into 2 group: 

the commonly-known group (22 types) and the uncommonly-known group (78 types). All of these animals 

can be brought into colloquial use as pronouns and addressing terms whose structures can be divided 

into two categories: (1) a single structure, and (2) the mixed structure. In an aspect of meanings, the 

results show the use of animals as addressing terms arises from metaphorization. However, most 

meanings carry the negative tone to be used for disparagement. The positive-meaning terms are 

employed to help build solidarity among groups. The use of animals to address people in the Thai 

language can be classified into 5 groups: (1) APPEARANCE   (2) EATING HABITS   (3) INTELLIGENCE  

(4) CHARCTER   (5) MODIFY SOUND.  

Keywords : Animal names, Calling, Addressing, Pronouns 

                                                 
1 ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย  
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คํานําและวัตถุประสงค 
ภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีผูกแนนกับระบบความคิดของคนในสังคม การปฏิสัมพันธของคนไทย

เปนที่นาสังเกตวาคนไทยนิยมนําสัตวมาใชเปนคําเรียกขาน (Address Terms) และคําสรรพนาม (Pronoun) เพื่อ

เรียกคน เชน “หมา” “หมู” “หมี” “ปลวก” “ควาย” “ชะนี” “เหี้ย” “หอย” เปนตน   

การนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาตางๆ สวนใหญมักนําเอาลักษณะบางประการของสัตวมา

เปรียบเทียบไมวาจะเปน น้ําหนัก สีผิว พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ตลอดจนความสามารถทางเชาวนปญญา Miller 

(1993: 367) กลาววาผูใชภาษาจะตองอาศัยการจินตนาการและนําความคลายคลึงบางประการของสัตวมาใช

เปรียบเทียบ กระบวนการดังกลาวน้ีเก่ียวของกับระบบความหมายโดยตรงเรียกวาอุปลักษณ (Metaphor) อุปลักษณ

เกิดจากกระบวนการการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทาง/แบบเปรียบ (source domain) ไปยังวง

ความหมายปลายทาง/ส่ิงที่ถูกเปรียบ (target domain) รูปภาษาดังกลาวนี้สามารถสะทอนระบบความคิดของคนใน

สังคมไดจากการใชภาษา และมักเรียกอุปลักษณในลักษณะนี้วา “อุปลักษณเชิงมโนทัศน” (conceptual metaphor) 

(Lakoff and Johnson, 1980)  

คําถามวิจัยคือคนไทยนําสัตวชนิดใดมาใชเรียกคน การเรียกคนดวยสัตวแตละชนิดสามารถปรากฏ

โครงสรางภาษาไดก่ีแบบ อะไรบาง และมีความหมายอยางไร นอกจากนี้การนําสัตวมาใชเรียกคนของคนไทยสามารถ

จําแนกไดก่ีประเภท อะไรบาง ดังนั้น เพื่อตอบคําถามวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําสัตวมาใชเรียกคนใน

ภาษาไทย โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชากรคือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร มาเปน

กรณีศึกษา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและจําแนกประเภทของการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย  
 

ระเบียบวธิวีจิัย 
 ผูวิจัยแบงระเบียบวิธีการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การเลือกขอมูล (2) การเก็บขอมูล และ (3)         

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.  การเลือกแหลงขอมูล: ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกลุมประชากรคือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จํานวน 100 คน เพื่อเปนตัวแทนของผูใชภาษาไทยปจจุบัน สาเหตุที่

ผูวิจัยเลือกกลุมนักศึกษาดังกลาว เนื่องจากกลุมประชากรมีการนําสัตวมาใชเรียกบุคคลตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน  

2.  การเก็บขอมูล: ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการออกแบบสอบถามซึ่งประยุกตมาจากผลการวิจัยของ Halupka-

Rešetar and RadiĆ (2003) โดยใชคําถามปลายเปดมี 3 คําถาม คือ (1) สัตวชนิดใดที่ทานใชเรียกคน (2) 

ยกตัวอยางประโยคและสถานการณการใชดังกลาว (3) ความหมายของชนิดสัตวเม่ือเรียกคนทานตองการให

หมายความวาอยางไร    

 3.  การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ (1) รวบรวม “ชนิดของสัตว” ที่ใชเรียก

คน (2) วิเคราะหโครงสรางภาษา (3) วิเคราะหความหมาย และ (4) จําแนกประเภทของการนําสัตวมาใชเปนคําเรียก

คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบการศึกษาของ Halupka-Rešetar and RadiĆ (2003) มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะห สรุป

ไดดังนี้ 

   3.1  รูปรางลักษณะ (APPEARANCE) หมายถึง การนําคุณลักษณะทางกายภาพของสัตวมา

เปรียบเทียบโดยใชเปนคําเรียกคน ไดแก ขนาดลําตัว น้ําหนัก และการเคล่ือนไหวรางกาย ในภาษาสโล
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วาเนียมักเปรียบผูหญิงที่โงเหมือนกับ “มาตัวเมีย” ดังถอยคําที่วา “Kobilo jedan!” คําวา “Kobilo” แปลวา “มาตัว

เมีย” สวนคําวา “jedan” แปลวา “คนโง” สําหรับผูชายเปรียบความโงเหมือนกับ “วัวตัวผู” ดังถอยคําที่วา “Kravo 

smotana!” คําวา “Krave” แปลวา “วัว” สวนคําวา “smotana” แปลวา “โง”  

   3.2  นิสัยการกิน (EATING HABITS) หมายถึง การนําคุณลักษณะการกินของสัตวมา

เปรียบเทียบโดยใชเปนคําเรียกคน ในภาษาเซอรเบียมักเปรียบผูที่กินมูมมามเหมือนกับการกินของ “หมู” ดังถอยคํา

ที่วา “Svinjo (h)alava!” คําวา “Svinjo” แปลวา “หมู” สวนคําวา “ (h)alava!” แปลวา “ตะกละ” / “มูมมาม”  

   3.3  ความสามารถทางเชาวนปญญา (INTELLIGENCE) หมายถึง การนําคุณลักษณะทาง

ปญญา เชน ความโง-ความฉลาดของสัตวมาใชเปนคําเรียกคน การเปรียบเทียบดังกลาวเกิดจากความเช่ือด้ังเดิมของ

คนในสังคมแลวสงตอความเหมือนเหลานั้นสูคนในปจจุบัน จนบางคนในปจจุบันอาจจะไมเขาใจความหมายเหลานั้น 

แตเปนการใชเพราะใชตามๆ กันมา ในภาษาเซอรเบียเปรียบคนโงเหมือน “ไกงวง” ดังถอยคําที่วา “Ćurko glupava” 

คําวา “Ćurko” แปลวา “ไกงวง” สวนคําวา “glupava” แปลวา “โง”  

   3.4  บุคลิกลักษณะ (CHARACTER) หมายถึง การนําคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของสัตวมาใช

เปนคําเรียกคน ไมวาจะเปนการเดิน การนอน การวิ่ง ความซุมซามหรือการพูดจาก็ได ในภาษาเซอรเบียเปรียบคนท่ี

มักจะประมาทเลินเลอเหมือนกับ “หาน” ดังถอยคําที่วา “Gusko jedna!” หรือเปรียบเทียบผูที่มีบุคลิกลักษณะที่ชอบ

ทําอะไรสะเพราหรือชอบต้ังตนอยูในความประมาทวา “แพะแก” ดังถอยคําที่วา  “Matori jarce” หรือเปรียบคนที่          

ชางพูดหรือมักพูดจาพลอยๆ เหมือนกับ “ไก” ดังถอยคําที่วา “Kokosko brbljiva!” แปลตรงตัววา “ไกปากพลอย”  

 จากการจําแนกประเภทของการนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาเซอรเบียของ Rešetar and RadiĆ (2003) 

ขางตนนี้ จะเห็นวาเพศชายกับเพศหญิงในภาษาเซอรเบียมีการใชสัตวคนละชนิดกัน เชน เม่ือเรียกความโง เพศหญิง

จะเปรียบกับ “มาตัวเมีย” สวนเพศชายจะเปรียบกับ “วัวตัวผู” ทั้งนี้อาจจะเน่ืองมาจากภาษาเซอรเบียเปนภาษาที่มี

เพศไวยากรณ สวนภาษาไทยน้ันไมมีเพศไวยากรณเนื่องจากอยูในตระกูลไท ดังนั้น ภาษาไทยกับภาษาเซอรเบีย

นาจะมีอะไรที่แตกตางกัน และการเลือกชนิดของสัตวซึ่งมีจํานวนเปนรอยๆ ชนิด แตไมไดนํามาใชเรียกทั้งหมด นาจะ

แสดงถึงมุมมองของผูใชภาษาที่เช่ือมโยงระหวางภาษากับวัฒนธรรมไดเปนอยางดี   

 

ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหขอมูลการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้   
1. การนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย 

 ชนิดของสัตวที่นํามาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทยมีจํานวนท้ังส้ิน 100 ชนิด จําแนกประเภทตามการ

รับรูความหมายได 2 กลุม คือ (1) กลุมความหมายท่ัวไป และ (2) กลุมความหมายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม 

เกณฑการรับรูความหมายน้ัน ผูวิจัยใชความถ่ีมาชวยในการเกณฑตัดสิน กลาวคือ ชนิดของสัตวใดมีความหมายท่ี

เขาใจตรงกันและเปนที่ตกลงรวมกันของกลุมประชากรท่ีวิจัย ผูวิจัยจัดใหอยูในกลุมความหมายท่ัวไปและจะตองมี

ความถ่ีการใชรอยละ 30 ขึ้นไป สวนการรับรูความหมายที่มีความถ่ีตํ่ากวารอยละ 30 ผูวิจัยจัดใหอยูในกลุม

ความหมายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 กลุมความหมายท่ัวไป พบสัตวจํานวน 22 ชนิด โดยเรียงตามลําดับความถ่ีมากไปหานอย 

ดังนี้ เหี้ย รอยละ 98 หอย รอยละ 95 ชาง รอยละ 94 ชะนี รอยละ 89 ปลวก รอยละ 85 หมู รอยละ 84 ควาย รอยละ 

82 แรด รอยละ 80 หนู รอยละ 75 ลิง รอยละ 72 หมา รอยละ 60 เปด รอยละ 58 หมี รอยละ 55 พะยูน               
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รอยละ 51 เพนกวิน รอยละ 45 เกง รอยละ 42 ฮิปโป รอยละ 42 ปลิง รอยละ 40 ยีราฟ รอยละ 38 แย รอยละ 37  

หาน รอยละ 30 และ แมงดา รอยละ 30 

  1.2  กลุมความหมายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม พบสัตวจํานวน 78 ชนิดซึ่งมีความถ่ีนอยกวา             

รอยละ 30 ไดแก กบ กระรอก กระตาย กระแต กระทิง กวาง กอริลลา ก้ัง กา ก้ิงกา กุง กูปรี แกะ ไก เขียด คางคก 

คางคาว คิงคอง งู จระเข จามารี จิ้งจก จิ้งหรีด จิงโจ จิ้งเหลน ชะมด ดวง ไดโนเสาร ต๊ักแตน ตะกวด ตะเข็บ ตะพาบ 

ตุกแก ตุดตู ตุน เตา นก ปลา ปลิง ปู แพะ ผีเส้ือ มด มอด มา เมน แมงกะพรุน แมงกุดจี่ แมงมุม แมงวัน แมลงเมา 

แมว แมวน้ํา ยีราฟ ยุง แรคคูณ แรง ไร ลา โลมา วัว วาฬ สฟงซ สิงห เสือ ไสเดือน หงส หนอน หมึก เห็บ เหา เหนี่ยง 

เหลือบ เหย่ียว อึ่ง อุรังอุตัง อูฐ และ ไฮยีนา  

 อนึ่ง คําวา “ตะกวด” “ตุดตู” และ “เหี้ย” ทั้งสามคํานี้อางถึงสัตวชนิดเดียวกัน แต “ตุดตู” เปนคําร่ืนหูใช

เพื่อเล่ียงความไมสุภาพ คําวา “เหี้ย” เปนคําตองหามแสดงความไมสุภาพ และคําวา “ตะกวด” เปนคําที่มีความหมาย

กลางๆ ดังนั้น ผูวิจัยจัดคําทั้งสามเปนคนละคํากันเนื่องจากมีหนาที่ ความหมาย และวัตถุประสงคการใชที่แตกตางกัน 
 2. โครงสรางภาษา 

ผลการวิเคราะหโครงสรางภาษาและความหมายชนิดของสัตว ผูวิจัยจะนําเสนอเฉพาะชนิดของสัตวกลุม

ความหมายทั่วไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อสัตวทั้ง 22 ชื่อ ไดแก เหี้ย หอย ชาง ชะนี ปลวก หมู ควาย แรด หนู ลิง หมา เปด หมี พะยูน เพนกวิน เกง 

ฮิปโป ปลิง ยีราฟ แย หาน และ แมงดา ทําหนาที่ในโครงสรางประโยคคือการใชเปนคําสรรพนาม ไดแก สรรพนาม

แทนตัวผูพูด สรรพนามแทนตัวผูฟง และสรรพนามแทนตัวผูที่กลาวถึง นอกจากนี้ยังใชเปนคําเรียกขานระหวางผูเรียก

กับผูถูกเรียก  

ความแตกตางระหวาง “คําเรียกขาน” กับ “คําสรรพนาม” ผูวิจัยใชเกณฑหนาที่ทางไวยากรณมาเปน

เคร่ืองมือในการแยกความแตกตางระหวาง 2 คํานี้ กลาวคือ ถาคําใดทําหนาที่ทางไวยากรณเปนคําสรรพนามแทนตัว

ผูพูด ผูฟงและผูที่กลาวถึง ผูวิจัยจะจัดใหอยูในกลุมคําสรรพนาม แตถานําสัตวมาใชเพื่อเรียกขานหรือเรียกรอง        

ความสนใจเพื่อใหบุคคลที่ตองการจะสนทนาหันมาคุยดวยกอนที่จะกลาวขอความตอไป ผูวิจัยจัดเปนคําเรียกขาน  

ตัวอยางคําสรรพนามแทนตัวผูพูด เชน “ขอใหลูกชางสอบผานดวยเถิด” คําสรรพนามแทนตัวผูฟง เชน 

“วันนี้ทําไมหนมูาแตเชาเลยละ” และคําสรรพนามแทนตัวผูที่กลาวถึง เชน “อิตาฮิปโปไมมาดวยเหรอ” คําที่ขีดเสนใต

ลวนเปนคําสรรพนามทั้งส้ิน สวนตัวอยางคําเรียกขานท่ีปรากฏการใช เชน “เหี้ย! มาแตเชาเลยนะมึง” “ชะนี! บล็อก

ตาซะสวยเวอรเชียวนะหลอน” จากตัวอยางที่กลาวมาน้ีจะเห็นวาคําสรรพนามแทนตัวผูฟงกับคําเรียกขานมี                

การเหล่ือมซอนกัน ดังนี้ 
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คําเรียกขาน คําเรียกขาน 
คําสรรพนามผูฟง 

คําสรรพนาม 
ผูพูด-ผูฟง-ผูทีก่ลาวถึง 

 

 สวนโครงสรางภาษาของการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย ผลการวิจัยนําเสนอในตารางท่ี 1 

ดังนี้ 

ตารางที่ 1 : โครงสรางการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย 

ประเภทคํา 
รูปแบบ 

± ก ± ข +ค ± ง ±จ ±ฉ ±ช ±ซ 
หมายเหต ุ

1. โครงสรางเด่ียว   เหี้ย     (....)* 

2. โครงสรางประสม 

    2.1 สองสวน 

  

ลูก 

 

ชาง 

     

อี  หอย     (....)*  

  ควาย บอย    (....)* 

    2.2 สามสวน ไอ ลูก หมา      

  หนู พลอย    ครับ 

ไอ  เหี้ย น็อต    (....)* 

 

ไอ  หมา  นอย    

    2.3 ส่ีสวน ไอ  หมา   ของ แม  

    2.4 หาสวน ไอ  หมา  นอย ของ แม  

(....)* หมายถึง  

 คําลงทาย เชน 

“ครับ” “คะ” ถาเติม

ลงใน (....)*

หมายถึงการประชด

ประชัน หรือ 

แสดงการหยอกลอ 

เชน ไอควายครับ 

อีหอยคะ  

 
หมายเหตุ: อักษรยอ ก-ซ ดูไดจากขอที่ 2.2 ใตตาราง เคร่ืองหมาย ± หมายถึง สามารถปรากฏหรือไม

ปรากฏก็ได และเครื่องหมาย + หมายถึง บังคับปรากฏในประโยค 
 

   ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหโครงสรางการนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาไทย สามารถแบงโครงสราง

ภาษาออกเปน 2 โครงสราง ไดแก โครงสรางเด่ียว และโครงสรางประสม มีรายละเอียด ดังนี้ 

    2.1  โครงสรางเด่ียว หมายถึง สัตวที่ใชเปนคําเรียกโดยปรากฏเดี่ยวๆ โดยไมมีคําประกอบรวมมัก

ปรากฏในโครงสราง “ชนิดของสัตว!” เชน “หอย! ...” “ชาง! ...” “ปลวก! ...” “แมงดา!...” “เหี้ย!...” “ควาย!...”               

การเรียกดวยคําลักษณะน้ีอาจมองวาเปนการใชภาษาที่ไมสุภาพ แตจากการสอบถามกลุมประชากรพบวา เหตุผลที่

ใชสัตวมาเรียกมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงความความสนิทสนมหรือใชหยอกลอเพื่อความสนุกสนาน โดยคําเหลานี้จัด

วามิใชเปนคําที่ไมสุภาพหรือคําหยาบคายแตประการใด ทั้งนี้สัตวที่นํามาใชเรียกมากท่ีสุดในโครงสรางนี้คือคําวา 

“เหี้ย” โดยใหคาความหมายของคําวา “เหี้ย” เทากับคําวา “เอ็ง” “แก” “เธอ” สถานการณที่ใชคือสถานการณที่ไมเปน

ทางการและกลุมเพื่อนที่สนิทสนม 

    2.2  โครงสรางประสม หมายถึง สัตวที่ใชเปนคําเรียกโดยปรากฏรวมกับคําประเภทอ่ืนๆ ซึ่งผูวิจัย

ใชสัญลักษณเปนตัวอักษรตัว (ก) ถึง (ซ) ดังนี้ (ก) คํานําหนาช่ือ  เชน ไอ ไอ ไอ อิ อี ยัย ยาย นัง นาง (ข) คําเรียกญาติ 

เชน ลูก (ค) ชื่อสัตวทั้ง 22 ชื่อ (ง) ชื่อเลน/ชื่อจริง เชน บอย โก แม็ก น็อต สมพงษ พลอย แกว (จ) คํา
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ขยาย  เชน นอย น้ํา อวน ฟาด เย็ด เผือก ดํา แดง (ฉ) คําแสดงความเปนเจาของ คือคําวา “ของ” (ช) คํานามทํา

หนาที่เปนกรรมในประโยค เชน แม พอ ฉัน ผม และ (ซ) คําลงทาย ไดแก คะ ครับ จะ จา ฮะ แบงโครงสรางประสมได 

4 สวน ไดแก โครงสราง 2 สวน เชน ลูกชาง อีหอย  ควายบอย (ชื่อเลน) โครงสราง 3 สวน เชน ไอลูกหมา หนูพลอย

ครับ ไอเหี้ยน็อต (ชื่อเลน) โครงสราง 4 สวน เชน ไอหมาของแม  และโครงสราง 5 สวน เชน ไอหมานอยของแม  
 3.  ความหมาย 
 การนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย เกิดจากกระบวนการอุปลักษณ โดยการถายโยงความหมาย 

จากวงความหมายตนทางไปสูวงความหมายปลายทาง ความสัมพันธระหวางความหมายจะตองโยงขามกลุมหรือ

ขามวงความหมาย  

ความหมายของสัตวเหลานี้สามารถแบงความหมายออกเปน 2 กลุม คือ (1) ความหมายเชิงบวกเพื่อแสดง

ความรักใคร และ (2) ความหมายเชิงลบเพื่อแสดงการดูถูกเหยียดหยามมักใชเพื่อบริภาษ ผลการวิเคราะหขอมูล

พบวาความหมายสวนใหญที่นําสัตวมาเปรียบเทียบมีความหมายเชิงลบมากกวาเชิงบวก แตอยางไรก็ตามยังมีคําอยู

ประเภทหน่ึงถึงแมวาจะมีความหมายดานลบแตนํามาใชเรียกเพ่ือนสนิทซ่ึงทําใหลดความรุนแรงของคําลงและเปน

การแสดงความกลมเกลียวในหมูคณะหรือจัดเปนพรรคพวกเดียวกัน 

 ตัวอยางความหมายเชิงบวก ไดแก “หนู” ใชเปนคําเรียกขานและคําสรรพนาม “ลูกชาง” ใชเปนคําสรรพนาม

แทนตัวผูพูดกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ไมเคิล ไรท (2550 : 34) กลาววาชาวเอเชียหลายภาษา (รวมทั้งไทย) เม่ือเจรจากับ “ผี” 

มักเรียกตนเองวา “ลูกชาง” นอกจากนี้มักจะนําคําขยาย เชน “นอย” “อวน” ซึ่งใหความหมายนาทะนุถนอม นากอด

มาเรียกใหดูนารัก เชน “หมูนอย” “หมานอย” “หมีนอย” “ลิงนอย” เปนตน แตไมพบคําวา “เหี้ยนอย” “ปลวกนอย” 

“แยนอย” การเลือกสัตวที่แสดงความหมายในเชิงบวกโดยการเติมคําขยายวา “นอย” ขึ้นอยูกับทรรศนะของผูใชภาษา

กับการเลือกคุณลักษณะของสัตวนั้นมาใช เชน “หมู” คุณลักษณะเชิงบวกคืออวนและดูนารัก แสดงใหเห็นวาสัตวที่มี

ลักษณะอวนมักจะแสดงถึงความนารักนาทะนุถนอม การเลือกสัตวมาใชเรียกคนเหลานี้สามารถสะทอนมุมมองของ

ผูใชภาษา และแสดงถึงความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษาไดอีกทางหนึ่ง 

 ตัวอยางความหมายเชิงลบ เชน “เหี้ย!” “อีหอย!” “ไอปลวก!” “นังควาย!” “พะยูน!” “อีชางฟาด!” เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มระดับความหมายดวยการประสมชื่อสัตว 2 ชนิดมารวมกัน เชน หมี+ควาย = หมีควาย “หมี” 

หมายถึง ตัวใหญมีขน “ควาย” หมายถึง “โง” รวมกันเปน “หมีควาย” ใชเรียกคนท่ีตัวใหญมีขนเยอะและโง นอกจากนี้

ยังพบวาผูใชภาษามีการรวมเสียงใหกลมกลืนกัน เชน “ควาย” กับ “เหี้ย” รวมเสียงเปน “เควี้ย” ใชเรียกหรือใชบริภาษ

คนที่โงและนิสัยไมดี เปนตน 
การจําแนกประเภทการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย   

 การจําแนกประเภทการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทยแบงออกเปน  5 ประเภท ไดแก (1) รูปราง

ลักษณะ (2) นิสัยการกิน (3) ความสามารถทางเชาวนปญญา (4) บุคลิกลักษณะ และ (5) การปรับเปล่ียนเสียง 

กลาวคือประเภทท่ี (1) – (4) เกิดจากกระบวนการเปรียบเทียบโดยนําคุณลักษณะบางประการของสัตวมาใชในการ

เรียกคนซ่ึงมีลักษณะที่สอดคลองกับงานวิจัยของ Halupka-Rešetar and RadiĆ (2003) แตส่ิงที่นาสนใจก็คือ ใน

ภาษาไทยมีการปรับเปล่ียนเสียงชนิดของสัตว โดยคนไทยถือวาเสียงเหลานั้นเม่ือพูดออกมาถือวาไมสุภาพ หรือเปน

คําตองหาม หากกลาวออกไปจะทําใหฟงแลวไมร่ืนหู อีกทั้งยังเปนการลดความรุนแรงของคําเหลานั้นดวย  

 ผลการจําแนกประเภทการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทย สรุปได 5 ประการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  : การจําแนกประเภทการนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาไทย 
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1. เหี้ย      12. เปด      

2. หอย      13. หมี      

3. ชาง      14. พะยูน      

4. ชะนี      15. เพนกวิน      

5. ปลวก      16. เกง      
6. หมู      17. ฮิปโป      

7. ควาย      18. ปลิง      

8. แรด      19. ยีราฟ      

9. หนู      20. แย      

10. ลิง      21. หาน      
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11. หมา      22. แมงดา      

หมายเหตุ: สัญลักษณ  หมายถึงปรากฏการใชความถ่ีมาก 

                 สัญลักษณ  หมายถึงปรากฏการใชความถ่ีนอย  
 

 จากตารางที่ 2 แสดงการจําแนกประเภทของการนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาไทย มี 5 ประการ ดังนี้ 

   2.1  รูปรางลักษณะ พบวาผูใชภาษานําเอาลักษณะผิวหนัง ขนาดลําตัว และความยาวของอวัยวะ

มาใชเรียกคน เชน ลักษณะผิวหนังที่นาเกลียด ไดแก “เหี้ย” “ปลวก” และ “แย” ลักษณะของลําตัวขนาดใหญ ไดแก 

“ชาง” “หมู” “พะยูน” “ฮิปโป” และ “หมี” (ตัวใหญมีขนเยอะ)  ลักษณะของตัวขนาดเล็ก ไดแก “หนู” และลักษณะ

ลําคอยาว ไดแก “ยีราฟ” รวมจํานวนท้ังส้ิน 10 ชนิด    

   2.2  นิสัยการกิน พบวาผูใชภาษานําลักษณะการกินของ “หมู” กับ “ปลิง” มาใชในการเรียก นิสัย

การกินของ “หมู” มักกินอาหารมูมมาม เสียงดัง ซึ่งมารยาทของคนไทยถากินมูมมามและเสียงดังถือวาเปนคนไมมี

มารยาท จึงนํามาใชเรียกคนที่กินมูมมามหรือเสียงดังวา “หมู” สวน “ปลิง” กินอาหารโดยการดูดเลือดเปรียบกับคนท่ี

มักเอาเปรียบผูอื่นวา “ปลิง” รวมจํานวนท้ังส้ิน 2 ชนิด 

   2.3  ความสามารถทางเชาวนปญญา พบวาผูใชภาษานําความสามารถทางเชาวนปญญาของ

สัตวมาใชเรียกคน พบ 2 ชนิด ไดแก  “ควาย” กับ “เปด” โดยเรียกคนที่โงเหมือนกับ “ควาย” และเรียกผูที่รูไมจริง

หรือไมลึกซ้ึงวา “เปด”   
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   2.4  บุคลิกลักษณะ พบวาผูใชภาษานําคุณลักษณะของสัตวมาใชเรียก ไดแก “ชะนี” มีเสียงรอง

พองเสียงกับคําวา “ผัว” ดังนั้น ผูใชภาษา (โดยเฉพาะชายที่มีจิตใจเปนหญิง) มักใชเรียกผูหญิงวา “ชะนี, นางชะนี, อี

ชะนี” เปนตน สวน “แรด” มักมีลักษณะท่ีชอบเขาหาสัตวตัวผูเม่ือมีความตองการทางเพศ ดังนั้นจึงเรียกผูหญิงที่มี

ลักษณะเชนนั้นวา “แรด” สวน “ลิง” ใชเรียกคนท่ีซุกซน อยู ไมนิ่ง “หมา” มี 2 ความหมาย คือ “หมา” หมายถึงนารัก

โดยมากผูใหญมักใชเรียกเด็กที่นารักนาเอ็นดู เชน ไอหมา ความหมายท่ีสองคือใชในความหมายเชิงลบ เชน ไอชาติ

หมา ไอหมาขี้เร้ือน ไอหมาเอย! สวน “เปด” เรียกคนที่มีลักษณะการเดินเหมือนกับเปด และ “เพนกวิน” เรียกผูหญิง

อิสลามที่แตงกายมิดชิด คลุมผาเหมือนกับเพนกวิน และสุดทายคือ “แมงดา” เรียกผูชายที่เอาเปรียบผูหญิงหรือหา

ผลประโยชนจากผูหญิงวาแมงดาหรือไอแมงดามักใชในการบริภาษ 

   2.5  การปรับเปล่ียนเสียง พบวาผูใชภาษานําคุณลักษณะบางประการของสัตวมาใชเรียกคนและ

ปรับเปล่ียนเสียงเพื่อหลีกเล่ียงคําตองหาม พบ 3 คํา ไดแก “หอย” “เกง” และ “หาน” กลาวคือ “หอย” ใชเรียกผูหญิงที่

สนิทสนมซ่ึงมีการปรับเปล่ียนเสียง เนื่องจากตองการหลีกเล่ียงคําตองหามคือคําเรียกอวัยวะเพศหญิงซึ่งไมสุภาพ 

ดังนั้นจึงปรับเปล่ียนเสียงเปน “หอย” คํานี้มักใชในความหมายเชิงหยอกลอ สวนคําวา “หาน” เกิดจากการปรับเปล่ียน

เสียงจากคําวา “หา” เนื่องจาก “หา” เปนคําไมสุภาพจึงเติมพยัญชนะทาย “น” เปน “หาน” และสุดทายคําวา “เกง” 

เกิดจากการปรับเปล่ียนเสียง เนื่องจาก “เกย” มีความหมายแฝงแสดงการดูถูกจึงปรับเปล่ียนเสียงเปน “เกง” และมัก

ปรากฏกับคําวา “กวาง” เปน “เกงกวาง” หมายถึงผูชายที่รักเพศเดียวกัน 
 

สรุป 
 การนําสัตวมาใชเปนคําเรียกคนในภาษาไทยเปนการบูรณาการศาสตรและศิลปดวยการสรางสรรคทาง

ภาษาโดยนําคุณลักษณะบางประการของสัตวมาใชเปนคําเรียกคนซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Halupka-

Rešetar and RadiĆ (2003) แตแตกตางตรงท่ีการนําสัตวมาใชเรียกของคนไทยมีการปรับเปล่ียนเสียงเพื่อหลีกเล่ียง

คําตองหาม ภาษาไทยมีการนําสัตวมาใชเปนคําสรรพนามคําวา “หนู” และ “ชาง” (ลูกชาง) งานวิจัยฉบับนี้ทําใหเห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงการใชภาษาของคนไทยวามีแนวโนมที่จะใชการนําสัตวมาใชเปนคําเรียกขานและคําสรรพนาม

มากขึ้น  

 นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย แมหลายภาษาจะมีการนําสัตว

มาใชเรียกคน แตชื่อสัตวที่เลือกมาเรียกในแตละวัฒนธรรมมักแตกตางกันออกไป สะทอนมุมมองของผูพูดภาษานั้นๆ 

ไดเปนอยางดี ผูวิจัยเสนอวาควรท่ีจะศึกษาการนําสัตวมาใชเรียกคนในภาษาไทยในมุมที่กวางออกไป โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในมิติวัฒนธรรมเร่ืองมารยาทกับความสุภาพในสังคมไทยตอไป 
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การวิเคราะหที่ต้ังและการพัฒนาสขุาภบิาลศูนยรวมหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร 
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An Analysis of Location and Sanitation Development of Food Hawker Centers  
A Case Study of Pattaya Municipality, Chonburi Province 
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บทคัดยอ 
 รานจําหนายอาหารหาบเรแผงลอย ถือเปนอาชีพนอกระบบที่สําคัญตอการจางงานและแหลงรายได 

โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่สําคัญในการเปนแหลงจําหนายอาหารราคาถูกในเขตเมืองอีกดวย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษา คุณลักษณะและทัศนคติของผูจําหนายและผูบริโภค ตลอดจนลักษณะการ

ประกอบการรานหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษารูปแบบที่ต้ังและปจจัยที่มีความสัมพันธ

กับที่ต้ังของกิจการ รวมทั้งนโยบาย ตลอดจนกฏหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของเพื่อนําเสนอแนวทางของการพัฒนาพื้นที่และ

รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารหาบเรแผงลอย ในเมืองพัทยา 

คําสําคัญ : รานคาหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร ศูนยรวมหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร สุขาภิบาลอาหารเมืองพัทยา 

 

Abstract 
 Street food vending, an occupation in Informal Economic Sector, is considered important to 

labor market and income sources, especially for low-income people. Moreover, the street food vending is 

also the source of affordable food in town. This study attempts to investigate the characteristics and 

attitudes of street food vendors and their consumers, including their street food business. Apart from that, 

business locations and relevant business factors, government policies, and relevant laws are also 
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examined. Findings and conclusion will lead to suggestions for better management in vending areas and 

urban sanitation in Pattaya City. 

Keyword : Street food vendors, Food hawker centers, Food sanitation and Pattaya 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการเกษตรกรรมเปนระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย- 

กรรม สงผลใหมีประชากรจํานวนมากอพยพเขามาอาศัยอยูในเขตเมือง อันเน่ืองมาจากเมืองได กลายเปนศูนยรวม

ความเจริญ และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพทําใหประชากรในเขตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2550) ในขณะท่ีประชากรสวนหนึ่งที่อพยพเขามาจะประกอบอาชีพสวนตัวโดยการประกอบอาหารขายในเขตเมืองแต

เนื่องดวยจํานวนเงินทุนที่จํากัดทําใหสวนใหญจะประกอบการ ในรูปหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารในทางสาธารณะ 

เนื่องจากอาชีพนี้ไมจําเปนจะตองมีความรูและประสบการณ และตนทุนประกอบการตํ่า สินคาสวนใหญที่นํามา

จําหนายมักเปน อาหารที่ปรุงสําเร็จและอาหารสด ซึ่งอาหารท่ีนํามาจําหนายมักถูกละเลย เร่ืองของสุขลักษณะ ความ

สะอาดและความปลอดภัยรวมทั้งบริเวณท่ีใชประกอบการหาบเรและแผงลอยจําหนายอาหารมีลักษณะที่ไมถูกหลัก

สุขาภิบาล  ทําใหเส่ียงตอการระบาดของโรคอุจจาระรวงฉับพลัน (กรมอนามัย, 2542) เมืองพัทยา ซึ่งแหลงที่มี

สถานท่ีทองเท่ียวที่สวยงามและนาสนใจเปนจํานวนมาก  จึงมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาท่ีพัทยามักไดใชบริการรานอาหารหาบเรแผงลอยต้ังจําหนาย

อาหาร และจากขอมูลโรคระบบทางเดินอาหารในจังหวัดชลบุรี ซึ่งในป พ.ศ.2550 มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวง

ฉับพลันในจังหวัดชลบุรีถึง 15,887 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (สํานักงานระบาดวิทยา, 2550) ซ่ึงสาเหตุหลักของโรคมา

จากการรับประทานอาหารที่ไมถูกหลักอนามัย ปญหาดังกลาวจึงมีผลตอคุณภาพของชีวิต รวมถึงสงผลกระทบตอ

การทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีและภาพลักษณของประเทศไทย  ทําใหมีความจําเปนตองศึกษาลักษณะการ

ประกอบการ  การกระจายตัวของหาบเร แผงลอยจําหนายอาหาร รวมท้ังศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับที่ต้ังของ

หาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาทางดานสุขาภิบาลอาหารของเมืองพัทยา และเมืองอื่น ๆ 

ตอไป 

วัตถุประสงค 

1.เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบการหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ทัศนคติ

ของผูจําหนายและผูบริโภคในเมืองพัทยา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทางดานสุขาภิบาลอาหารในเมืองพัทยา 

2.เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวและปจจัยที่มีความสัมพันธกับที่ต้ังของหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร 

ตลอดจน แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนาหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารในเมืองพัทยา 

3.เพื่อพัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับการจัดการศูนยรวมจําหนายอาหารในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และนําเสนอแนวทางของการพัฒนาพื้นที่และรูปแบบการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารหาบเร แผงลอยในเมืองพัทยา 

 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาในพื้นที่พัทยาใตเทานั้น  ในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2553 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ศึกษาลักษณะการประกอบการหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง

ทัศนคติของผูประกอบการและผูบริโภค โดยสํารวจผูประกอบการหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารและผูบริโภค ดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling จํานวน 132 ตัวอยางและ 315 ตัวอยางตามลําดับ และทําการ

วิเคราะหระดับความพึงพอใจดวยวิธี ดัชนีคาถวงน้ําหนัก (Weighted Average Index: WAI) การรวมทั้งการวิเคราะห

เชิงคุณภาพ และศึกษาลักษณะการประกอบการทางดานสุขาภิบาลอาหารและหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร โดย

ทําการสํารวจและสุมเก็บตัวอยางอาหารที่จําหนายในเมืองพัทยาโดยการทําการสํารวจจํานวนแผงลอยจําหนาย

อาหารรวมทั้งสุมเก็บตัวอยางอาหารหรือวัตถุดิบ ภาชนะและอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหารจากหาบเรแผงลอย

จําหนายอาหาร โดยวิธีการเก็บตัวอยางแบบ Selected purpose จํานวน 30 ราย 

 2.ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารและ ที่มีความสัมพันธดานที่ต้ังของหาบ

เรแผงลอยจําหนายอาหาร โดยทําการสํารวจจํานวนพรอมทําแผนที่หาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร โดยทําการศึกษา

รายละเอียดความสัมพันธของกิจการหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร กับสภาพทองถ่ิน ทั้งทางดานกายภาพ การใช

ประโยชนที่ดินและส่ิงแวดลอม รวมทั้งสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาศูนย

จําหนายอาหาร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information Technology)  และเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จากนั้นทําการศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร โดยทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากผูที่เก่ียวของโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

3.พัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับการจัดการศูนยรวมจําหนายอาหารและนําเสนอแนวทางของการพัฒนาพื้นที่ที่

เหมาะสมและการจัดการทางดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับรานจําหนายอาหารแบบมีสวนรวม โดยทําการวิเคราะหหา

ที่ต้ังที่เหมาะสมกับการต้ังศูนยจําหนายอาหารหาบเรแผงลอย กระบวนการท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด ไดบูรณาการวิธีการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลายเกณฑรวมกับเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ (Multi - Criteria Decision Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาคุณลักษณะและทัศนคติของผูจําหนาย โดยการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 132 

ราย และผูบริโภคจํานวน 302 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) ประมาณกลุมตัวอยางละ 20 ราย ในชวงเดือน มีนาคม – ตุลาคม พ.ศ.2553 พบวา ผูจําหนายอาหารสวน

ใหญเปนผูที่อพยพมาประกอบอาชีพนี้ในเมืองพัทยา โดยนิยมต้ังรานยานชุมชน ยานพาณิชยกรรม และแหลง

ทองเที่ยวซ่ึงไมไกลจากท่ีพัก ทั้งนี้ผลการประกอบอาชีพดังกลาวไมไดทําใหผูคามีรายไดสูงมากนัก แตมีสวนสําคัญ

อยางย่ิงในการสรางงานและรายไดในชวงนอกฤดูกาลทางการเกษตร  ทั้งนี้ผูคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอที่ต้ังของ

ราน ณ ปจจุบัน ทั้งในดานทําเล พื้นที่ คาเชาพื้นที่ สาธารณูปโภคที่มีให และจํานวนลูกคาที่มาใชบริการ ในสวนกลุม

ผูบริโภคนั้น พบวา สวนใหญเปนผูที่มีรายไดปานกลางและนอยซ่ึงทํางานในเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังพบวา

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศก็ไดบริโภคดวยเชนกัน โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริโภคที่

สําคัญ ก็คือ ความสะดวกในการเขาถึงราน ความหลากหลายและความสะอาดของอาหาร อยางไรก็ดีกลุมผูบริโภค



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-96 

อาหารดังกลาวบางสวนประสบปญหาโรคระบบทางเดินอาหาร  สงผลใหความพึงพอใจตออาหารที่จําหนายยังอยูใน

ระดับนอยเกือบทุกดาน โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ในสวนผลการศึกษารูปแบบที่ต้ังและปจจัยที่มีความสัมพันธกับที่ต้ังของกิจการและวิเคราะหดวยคาดัชนี

ขางเคียงที่ใกลที่สุด ผลจากการสํารวจภาคสนามในชวงเดือน มีนาคม – ตุลาคม พ.ศ.2554 พบวา มีรานคาหาบเร

แผงลอยจําหนายอาหารที่มีการรวมกลุมคอนขางชัดเจนกระจายอยูรอบบริเวณยานการคาและการบริการ ที่อยูอาศัย 

และโรงแรม อาทิ ยานการคาและบริการ บริเวณถนนวอลคก้ิงสตรีท (Walking Street) และวัดชัยมงคล ยานที่อยู

อาศัยหนาแนนปานกลาง บริเวณพัทยาใต และยานที่อยูอาศัยหนาแนนนอย บริเวณถนนสุขุมวิท ซึ่งผลการวิเคราะห

โดยใชคาดัชนีขางเคียงที่ใกลที่สุด พบวา รูปแบบการกระจายตัวของหาบเรแผงลอยฯ ในพื้นที่ศึกษาเปนการกระจาย

แบบเกาะกลุม โดยปริมาณของรานคาจะแปรผันไปตามขนาดและความหนาแนนของชุมชน กลาวคือ ย่ิงชุมชนมี

ความหนาแนนมาก ก็จะปรากฏรานคาหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารมากตามไปดวย ในขณะท่ีพื้นที่เขาพระตําหนัก 

และบริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งเปนสถานที่พักผอนยอดนิยมในพื้นที่พัทยาน้ัน มีรูปแบบการกระจายตัวของหาบเร

แผงลอยจําหนายอาหารแบบริบบิ้นหรือแบบแถบ (ribbon development) ทําเลท่ีต้ังแบบนี้ตองการความสะดวกใน

การเขาถึงและท่ีจอดรถเปนหลัก สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมลูกคาที่สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่มาพักผอนใน

พื้นที่  

 ผลจากการศึกษานโยบาย ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งการประชุมรวมกับผูคาและตลอด

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ พบวา ผูบริหารเมืองพัทยามีนโยบายมุงพัฒนาไปสูเมืองทองเที่ยวที่ทันสมัย ดังนั้นการจัดการ

สุขาภิบาลอาหารเมืองพัทยาจึงเปนองคประกอบหน่ึงของนโยบายผูบริหารเมืองพัทยา แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันการ

ดําเนินการในเร่ืองหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารในพื้นที่สาธารณะ ยังมีกฎและการปฏิบัติหลายสวนของเมืองพัทยา 

ไมสอดคลองกับการพัฒนาและควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง

กับประเด็นปญหาที่สะทอนมาจากผูคา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย ตลอดจน

ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน อาทิ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 

พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2541 และขอบัญญัติเมืองพัทยาเร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 

เปนตน 

 จากผลการศึกษาขางตนสรุปไดวารานคาจําหนายอาหารหาบเรแผงลอยในเมืองพัทยาจําเปนที่จะตองไดรับ

การพัฒนา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวทางของการพัฒนาพื้นที่และรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาสุขาภิบาลอาหารหาบเรแผงลอย ในเมืองพัทยาในเชิงพื้นที่เปน 2 แนวทาง แนวทางท่ีหนึ่งคือ การพัฒนา

นโยบายและมาตรการในเชิงการจัดหาพื้นที่ในการปรุงและจําหนายอาหาร โดยสามารถแบงออกเปนการจัดพื้นที่

สําหรับการคาในรูปแบบเดิม และการจัดต้ังศูนยการจําหนายอาหาร โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พบวา ในเขต

จอมเทียนยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดต้ังศูนยจําหนายอาหารอีกหลายแหง ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสม

ขึ้นอยูกับสภาพการใชประโยชนที่ดิน ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของเปนสําคัญ แนวทางท่ีสองคือ การพัฒนานโยบาย

และมาตรการในการบริหารจัดการรานคาจําหนายอาหารทางดานสุขาภิบาลอาหารนั้น ไดนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนา อาทิเชน การปรับปรุงในเร่ืองสภาพของราน วิธีการปฏิบัติของผูคา ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปนตอ

การประกอบการ อาทิเชน การจัดหานํ้าสะอาด ระบบการจัดการนํ้าเสีย และขยะ เปนตน ซึ่งการพัฒนาทางดาน

สุขาภิบาลอาหารนั้นถือเปนเร่ืองจําเปนอยางย่ิง ที่หนวยงานที่เก่ียวของทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกระทรวง

สาธารณสุขจะตองใหการสนับสนุนแกผูคา ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการพัฒนารานคาหาบเรแผงลอยใหเปน
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แหลงจําหนาย อาหารปลอดภัยใหประชาชนในทองถ่ิน และยังมีสวนสําคัญในการสงเสริมภาพลักษณในการ

ทองเที่ยวอีกดวย 
 

สรุป 
ผลการวิจัยดังกลาวในเมืองพัทยาช้ีใหเห็นวา รานจําหนายอาหารหาบเรแผงลอย ยังมีบทบาทสูงในฐานะ

แหลงอาหารใหกับผูมีรายไดนอยและปานกลางในเขตเมือง ในขณะท่ีปญหาทางดานสุขาภิบาลอาหารควรไดรับการ

คํานึงถึง ทั้งนี้หากพิจารณาจากปจจัยในการเลือกใชบริการแลวจะพบวา เร่ืองความสะดวกในการเขาถึงไดงายเปนส่ิง

ที่สําคัญมาก ดังนั้นการวางแผนการจัดการพื้นที่จําหนายอาหารดังกลาวไมวาจะจัดโซนพื้นที่ผอนผัน หรืออยูในรูป

ศูนยจําหนายอาหาร ใหเหมาะสมกับการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันรวมกับกฏหมายตางๆที่เก่ียวของอาทิ   พ.ร.บ. 

รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2541 และขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองการจําหนายสินคาในท่ี

หรือทางสาธารณะ เปนตน จะมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการยกระดับของชุมชนและสงเสริมภาพลักษณในการ

ทองเที่ยวใหดีย่ิงขึ้น  
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เชิงอรรถ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่ใช

เปนเคร่ืองมือสําหรับการจัดเก็บ จัดการ การเรียกใช การวิเคราะห และนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่  

 การกระจายตัวแบบริบบิ้นหรือแบบแถบ (Ribbon development) หมายถึง การขยายการใชประโยชนที่ดิน

แบบเมืองตามถนนสายหลัก 
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รูปที่ 1 การกระจายตัวของหาบเรแผงลอยจําหนายอาหาร ในพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 2 พื้นที่มีศักยภาพในการตั้งศูนยอาหาร บริเวณหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 
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รูปที่ 3 สภาพการจําหนายอาหารในพื้นที่บริเวณพัทยาใต ที่ลงงมาในพื้นผิวจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ภาพตัวอยางของศูนยจําหนายอาหารในพื้นที่บริเวณหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 
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ความพึงพอใจของผูบริหารองคกรที่มีตอพนักงานท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
Organizational Administrators’ Satisfaction towards the MBA Graduates of Lampang 
Rajabaht University  
 

ณัฐชา เพชรดากูล1 และ พัชรี ทิพยชมภู1  

Natcha Petchdakul1 and Patcharee Tipchompu1  

    

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารองคกรที่มีตอมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่สําเร็จการศึกษาในป 2555 ในดานความมีคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจิตอาสา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อ

ปรับเปล่ียนกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิต ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา

ผูบริหารองคกรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตทั้ง 6 ดาน ในระดับมากที่สุด โดยดานคุณธรรมจริยธรรม

ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือดานความรูและดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานจิต

อาสา ตามลําดับ อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ผูมีสวนไดสวนเสีย มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จังหวัดลําปาง 
 

Abstract   
 The objectives of this research are to study the organizational administrators’ satisfaction 

towards the MBA’s graduates of the Faculty of Management Sciences, Lampang Rajabaht University who 

graduated in the year 2012 in the aspects of Ethics and Morals, Knowledge, Cognitive Skills, 
Interpersonal Skills and Responsibility, Numerical Analytical, Communication, and Information 
Technology Skills, and Voluntary Mind.  The results were used as guidelines for program improvement 

and adjusting teaching strategies to comply with needs of those who use the graduates.  The results 

showed that the administrators have the highest degree of satisfaction towards all six aspects, of which, 

the first rank is Ethics and Morals, followed by Knowledge and Cognitive Skills, Interpersonal Skills and 
Responsibility, Numerical Analytical, Communication, and Information Technology Skills, and 
Voluntary Mind, consecutively.   However, the researcher did give some suggestions for the better 

program improvement. 

Keywords : Satisfaction, Stakeholders, Master’s graduates, Management sciences, Lampang province 
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ที่มาและและวัตถุประสงคของงานวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการสอนและผลิตมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ 

มาต้ังแตป พ.ศ. 2548 โดยไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ  10 ป พ .ศ .  2551 – 2560 วา

บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการตองมีความรูทางวิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

กระบวนการวิชัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการแกไขปญหามีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ขยันหม่ันเพียร สูงาน และมีความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

อยางไรก็ดี จากการท่ีมหาวิทยาลัยหลายๆ แหง จําเปนตองมีการบริหารออกนอกระบบราชการจึงมีการเปดหลักสูตรพิเศษ

นอกเวลาราชการมากข้ึนเพื่อจัดหางบประมาณไวใชบริหารจัดการหนวยงานของตนเอง แตปจจุบัน การเปดหลักสูตรพิเศษ

เหลานี้ไดมีมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดความสงสัยในคุณภาพของผูที่จบการศึกษาวาจะมีคุณภาพเพียงพอหรือไม 

จากเหตุผลดังกลาว คณะวิทยาการจัดการไดตระหนักเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

และสอดคลองกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิตซึ่งก็คือผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ฉะนั้น ความคิดเห็น

ของผูผูบริหารองคกรจึงมีความสําคัญอยางย่ิงที่จะชวยสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตางๆ คณะวิทยาการจัดการฯ จึงตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูใช

มหาบัณฑิตเหลานี ้เพื ่อนําผลการประเมินมาพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่          

พึงประสงคตอไป จึงเปนสาเหตุที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ไดทําการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใชมหาบณัฑิต โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารองคกรหรือผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการ

จัดการท่ีสําเร็จการศึกษาในป 2553 ทั้ง 6 ดาน (1) ดานความมีคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ดานจิตอาสา  

 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ใหสอดรับกับความตองการของผูบริหารองคกรผูใชมหาบัณฑิตอยางแทจริง 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยนี้มีการพัฒนาแบบสอบถาม โดยใชทฤษฎีที่เก่ียวกับ   

1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ ของอุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หนา 7) Gordon (2002, p. 83) และ 

Sweeney and Mcfarlin (2002, p. 116) ซึ่งจากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคคลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปวา

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู คานิยม และ

ประสบการณที่แตละบุคคลไดรับและจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได         

ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันไป  

 2. คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาไทยมีแผนพัฒนาการศึกษา    

ซึ่งมุงไปสูการพัฒนาในเชิงคุณภาพ โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรเปนเปาหมายแรก คือ การกําหนดคุณภาพท่ี     

พึงประสงคของบัณฑิตไวดังนี้  

 1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใน
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วิชาชีพ จิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ มีความเปนผูนําและสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่แปรเปล่ียนได  

 2. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเนนผูที่มีความรูดานวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการ มีความรอบรู มีความคิดดานวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค สามารถพัฒนา ประยุกตแนวใหม เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง โดยสามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานไดเปนอยางดี มีทักษะในการส่ือสารโดยใช

ภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา ตลอดจนสามารถสรางงานที่สอดคลองกับความตองการของตนเองและทํางาน

ในสภาพการทํางานที่เปนสังคมได 

 3. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเนนผูที่มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นสามารถทํางาน

เปนทีม มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ดังนั้น คุณลักษณะดังกลาวขางตน ยอมเปนเปาหมายที่สถานศึกษาทั้งหลายพึงสรางใหมีขึ้นในตัวนักศึกษา จึง

จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการศึกษาคนควาวาคุณสมบัติของมหาบัณฑิตในปจจุบันเปนอยางไรและเปนที่พึงประสงคของ

องคกรตางๆ มากเพียงใด 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถามผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานท่ีมหาบัณฑิต

ของคณะวิทยาการจัดการไดทํางานในหนวยงานนั้นๆ โดยรายช่ือหนวยงานเหลานี้ไดมากจากการแจงของ

มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยแบบสอบถามแบงไดออกเปนสามตอนคือ ตอนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูบริหารหรือผูใชมหาบัณฑิต ไดแก ตําแหนงปจจุบัน ประเภทของหนวยงาน ฯลฯ ตอนที่ 2 ระดับ

ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต จําแนกเปน 6 ดาน คือดานคุณธรรม จริยธรรม 

(Ethics and Morals) ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปญญา (Cognitive Skills) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analytical, Communication, and Information 

Technology Skills) และดานจิตอาสา ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม

โดยใชมาตรวัดแบบไลเคิรทสเกล (Likert, 1970, pp. 149-158) ประมาณคาความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 5 มีคามากที่สุด และ    

1 มีคานอยที่สุด  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2555  โดยมีผูเก็บขอมูลเปน           

ผูสัมภาษณและกรอกขอมูลใหหรือใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลเองโดยมีนักวิจัยคอยใหคําแนะนําตอบคําถาม

กรณีที่ผูตอบไมเขาใจในคําถาม และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณและนํามาวิเคราะหผลไดจํานวนท้ังส้ิน 30 ชุด ซึ่งมี

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ในแตกลุมตัวแปรเกิน 0.7 จึงมีคาความเช่ือม่ันที่ยอมรับได(Nunnally, 

1978, p. 245) และทําการประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือ One-sample t-test กําหนดคาทดสอบเทากับ 3 เพื่อหาความ

แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ไดมีการจัดระดับคาเฉล่ียความพึงพอใจในแตละ

ดานของตัวแปรโดยใชเกณฑมาตรฐานของ Best (1981, p. 96) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในกลุมตัวอยาง 30 ราย พบวาผูบริหารองคกรหรือผูใชมหาบัณฑิตสวนใหญ คือผูบริหาร

ระดับสูง (36.67%) ระดับกลาง (26.66%) และระดับตน (23.33%) ในหนวยงานของรัฐมากกวาภาคเอกชน  
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(43.34% และ 30% ตามลําดับ) ที่เหลือเปนเจาของกิจการเพียงรอยละ 13.34 ผูบริหารองคกรทั้งหมดมีระยะเวลาท่ี

รวมทํางานกับมหาบัณฑิต 1 ปขึ้นไป และมีระดับความคุนเคยกับมหาบัณฑิตคอนขางดีถึงดีมาก  
 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ  

   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในดานตางๆ  

การปฏิบัติงานของบัณฑิต จํานวน
คําถาม 

คาความ
เช่ือมั่น 

คาเฉล่ียระดับ
ความพึงพอใจ 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ* 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 6 .854 4.71 .262 มากที่สุด 
ดานจิตอาสา 5 .857 4.71 .261 มากที่สุด 
ดานความรู 5 .887 4.70 .381 มากที่สุด 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5 .882 4.67 .371 มากที่สุด 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 .726 4.66 .690 มากที่สุด 

ดานทักษะทางปญญา 5 .742 4.58 .309 มากที่สุด 
* อางอิงจาก Best (1981, p. 96) 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขา

การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  ในดานคุณธรรม จริยธรรม  และ ดานจิตอาสา ในระดับมากที่สุด คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.71 เทากัน รองลงมา ในดานความรู ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 ตามดวย ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.66 และ 

ดานทักษะทางปญญา ในระดับมากที่สุดเชนกัน คิดเปนคาเฉล่ีย 4.58  

เม่ือพิจารณาการปฏิบัติงานของบัณฑิตทั้ง  6 ดาน ในรายละเอียดของแตละดาน พบวาคาเฉล่ียของแตละขอยอย

ในแตละดานมีดังในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ  

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในแตละขอยอยของดานตางๆ  

การปฏิบัติงานของบัณฑิต 
คาความ
เช่ือม่ัน 

คาเฉล่ีย
ระดับความ
พึงพอใจ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ* 
คา

นัยสําคัญ 
(2-tailed) 

ดานคุณธรรม จริยธรรม .854 4.71 .262 มากท่ีสุด .000 

1. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ท่ีซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่นอยางยุติธรรมและชัดเจน 

2. ใหข อส รุปของปญหาทาง คุณธรรม  จริยธรรม/
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความไวตอความรูสึกของผูท่ี
ไดรับผลกระทบ 

 4.87 
 
 

4.60 
 

.475 
 
 

.508 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

.000 
 
 

.000 
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การปฏิบัติงานของบัณฑิต 
คาความ
เช่ือม่ัน 

คาเฉล่ีย
ระดับความ
พึงพอใจ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ* 
คา

นัยสําคัญ 
(2-tailed) 

3. ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณในองคกรเพ่ือ
ทบทวนและแกไข 

4. สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและ
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. แสดงออกถึงภาวะผู นําในการสง เสริมให มีการ
ประพฤติปฏิบั ติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและชุมชน 

6. มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

 4.70 
 

4.73 
 
 
 

4.53 
 

4.90 

.500 
 

.507 
 
 
 

.500 
 

.410 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

.000 
 

.000 
 
 
 

.000 
 

.000 
ดานความรู .887 4.70 .381 มากท่ีสุด .000 

1. รูหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาท่ีจบอยางลึกซึ้ง 
2. นําหลักการและทฤษฏีที่สําคัญมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานได 
3. อธิบาย/เสนอแนะวิธีการพัฒนาความรูใหมหรือ

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและพัฒนาใหแก
ผูอื่นได 

4. ใชวิธีการพัฒนาความรูใหมหรือใชกระบวน การวิจัยใน
การตอยอดองคความรูท่ีมีอยูหรือพัฒนางานได 

5. สามารถปรบัเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือ
สภาพแวดลอมทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่
สงผลกระทบตอสาขาวิชาชีพได 

 4.60 
4.80 

 
4.53 

 
 

4.76 
 

4.80 

.507 

.462 
 

.507 
 
 

.493 
 

.507 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

.000 

.000 
 

.000 
 
 

.000 
 

.000 

ดานทักษะทางปญญา .742 4.58 .309 มากท่ีสุด .000 

1. สามารถประยุกตความรูเ พ่ือใชในการแก ปญหา
ตลอดจนขอโตแยงในสถานการณตางๆ  ไดอยางสรางสรรค 

2. สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณท่ีมี
ขอมูลไมเพียงพอไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย ส่ิงพิมพทาง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพบูรณาการเขากับองค
ความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมได 

 4.63 
 
 

4.56 
 

4.70 

.448 
 
 

.507 
 

.493 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

.000 
 
 

.000 
 

.000 
 

4. สามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห
ประเด็น/ปญหาทีซ่ับซอนไดอยางสรางสรรคและพัฒนา
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกีย่วของในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

5. วางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการ
วิจัยคนควาทางวิชาการดวยตนเอง เพ่ือใหไดขอสรุปท่ี
ขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ 

 4.53 
 
 
 

4.50 

.507 
 
 
 

.508 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 
 

มากท่ีสุด 

.000 
 
 
 

.000 
 
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-106 

การปฏิบัติงานของบัณฑิต 
คาความ
เช่ือม่ัน 

คาเฉล่ีย
ระดับความ
พึงพอใจ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ* 
คา

นัยสําคัญ 
(2-tailed) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

.882 4.67 .371 มากท่ีสุด .000 

1. สามารถแกปญหาทางวิชาชีพท่ีซับซอน/ยุงยากดวย
ตนเอง 

2. วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได 

3. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง 
4. ใหความรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มท่ีในการจัดการขอ

โตแยงและปญหาตางๆ 
5. แสดงออกถึงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสม

ตามโอกาสเพ่ือเพิ่มพูนประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงานของกลุม 

 4.46 
 

4.70 
 

4.73 
4.63 

 
4.80 

 

.448 
 

.507 
 

.485 

.507 
 

.475 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
 

.000 
 

.000 
 

.000 

.000 
 

.000 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

.726 4.66 .690 มากท่ีสุด .000 

1. สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ
เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาตางๆ  

2. สื่อสารกับบุคลากรตางๆ อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. นําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษไดอยาง
คลองแคลวและถกูตอง 

5. สามารถใชคอมพิวเตอรในการแสวงหาขอมูลและติดตอ 
สื่อสารไดคลองแคลว 

 4.76 
 
 

4.60 
 

4.60 
 

4.70 
 

4.63 

.507 
 
 

.475 
 

.507 
 

.475 
 

.493 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

.000 
 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

ดานจิตอาสา .857 4.71 .261 มากท่ีสุด .000 
1. ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณสมบัติ 
2. มีความเอื้อเฟอเผือ่แผ แบงปนใหกบัผูอื่น 
3. เสียสละแกผูอื่นและสวนรวม 

 4.53 
4.76 
4.86 

.507 

.475 

.507 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

.000 

.000 

.000 
4. สนใจปญหาและการเปลีย่นแปลงของสังคม และเสนอ

ความคิดเห็นในการพัฒนาสังคม 
5. เขารวมทํางานเพ่ือสาธารณะประโยชนโดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทน 

 4.58 
 

4.83 
 

.504 
 

.504 
  

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

.000 
 

.000 
 

* อางอิงจาก Best (1981, p. 96) 

 

จากตารางที่ 2 พบวาในดานคุณธรรม  จริยธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความมี

สัมมาคารวะและออนนอมถอมตนของมหาบัณฑิตในระดับมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมาคือความสามารถ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
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ความรูสึกของผูอื่นอยางยุติธรรมและชัดเจน คิดเปนคาเฉล่ีย 4.87 สวนดานการแสดงออกถึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี

การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและชุมชน มีคะแนนต่ําสุดที่ 4.53 

ดานความรู ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานการนําหลักการและทฤษฏีที่สําคัญมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได และดานความสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงของ

สถานการณหรือสภาพแวดลอมทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่สงผลกระทบตอสาขาวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ในระดับมากที่ สุดทั้ ง  2 ขอ  คิดเปนค า เฉลี ่ย  4.80 รองลงมาคือมีการใช ว ิธ ีการพ ัฒนาความรู ใ หม ห ร ือ ใช

กระบวนการวิจัยในการตอยอดองคความรูที่มีอยูหรือพัฒนางานได มีคาเฉลี่ย 4.76 สวนดานการอธิบาย/เสนอแนะ

วิธีการพัฒนาความรูใหมหรือกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและพัฒนาใหแกผูอื่นไดคะแนนรั้งทายที่ 4.53 

ดานทักษะทางปญญา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมหาบัณฑิต ในดานสามารถสังเคราะหและใชผลงาน 

วิจัยหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพบูรณาการเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมได ระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือ สามารถประยุกตความรูเพ่ือใชในการแกปญหาตลอดจนขอโตแยงในสถานการณตาง 

ๆ ไดอยางสรางสรรค มีคาเฉลี่ย 4.63 สวนดานการวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทาง

วิชาการดวยตนเองเพื่อใหไดขอสรุปที่ขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพไดเพียง 4.50 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดานการ

แสดงออกถึงทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุม คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.80 รองลงมาคือการมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง คิดเปนคาเฉลี่ย 4.73 ตามดวย การ

วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 อยางไรก็ดี ดาน

ความสามารถแกปญหาทางวิชาชีพที่ซับซอน/ยุงยากดวยตนเอง ไดรับคะแนนเพียงระดับมาก คือ 4.46 เทานั้น 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจมหาบัณฑิต ในความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหา

และเสนอแนะแกไขปญหาตางๆ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.76  รองลงมาคือความสามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ

ไดอยางคลองแคลวและถูกตองเปนลําดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70 สวนดานส่ือสารกับบุคลากรตางๆ อยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และดานการนําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานส่ิงตีพิมพทางวิชาการ

และวิชาชีพ ไดคะแนนเทากันคือ 4.60 

ดานจิตอาสา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความเสียสละแกผูอื่นและสวนรวมของมหาบัณฑิต คิด

เปนคาเฉลี่ย 4.86 การเขารวมทํางานเพ่ือสาธารณะประโยชนโดยไมหวังส่ิงตอบแทน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.83 ตามดวย      

มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ แบงปนใหกับผูอื่น คิดเปนคาเฉล่ีย 4.76 สวนดานดูแลรักษาส่ิงของสาธารณสมบัติไดรับคะแนน    

เพียง 4.53 

  นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน One-Sample t-test โดยตั้งคาทดสอบเทากับ 3 คือ คากลางของ

มาตรวัด 5 ระดับ พบวาผูบริหารองคกรหรือผูใชมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจตอมหาบัณฑิตในทกุดานทีร่ะดบัมากถงึมากทีสุ่ด

ดังกลาวอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ p นอยกวา .001 ทั้งส้ิน ผลการวิจัยในงานนี้จึงมีความเชื่อถือไดในเชิงสถิติดวย 
 

สรุป 
จากผลการวิจัยที่ไดขางตนสรุปไดวา ในภาพรวม ผูบริหารองคกรหรือผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ของมหาบัณฑิตทั้ง 6 ดาน ในระดับมากที่สุด (Best, 1981, p. 96) โดยดานคุณธรรมจริยธรรมและดานจิตอาสาของ

มหาบัณฑิตไดรับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือดานความรู ตามดวยดานทักษะความสัมพันธระหวาง
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บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ

ทางปญญา ตามลําดับ โดยทุกดานดังกลาวไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเวน ดานยอยของทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในดานความสามารถแกปญหาทางวิชาชีพที่ซับซอน/ยุงยากดวย

ตนเอง ที่ไดรับคะแนนเพียงระดับมาก 

ผลวิจัยดังกลาวมีความคลายคลึงกับงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2548) 

และงานวิจัยของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฎนครสวรรค (2548) จึงเห็นไดวามหาบัณฑิตสาขาการจัดการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีจุดเดนในดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา อยางไรก็ดี ทางหลักสูตรฯ ก็ไมควรนิ่ง

นอนใจในผลการวิจัยในภาพรวมที่อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากปจจัยยอยในแตละดานทั้ง 6 ดาน บาง

ปจจัย เชนความสามารถแกปญหาทางวิชาชีพที่ซับซอน/ยุงยากดวยตนเอง ไดรับความพึงพอใจในระดับมากเทานั้น 

มหาบัณฑิตจึงควรจะไดรับการพัฒนาในดานนี้ใหมากยิ่งขึ้นเนื่องจากหลังจากการท่ีประเทศไทยเขาสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มตัวในป 2558 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและดานตางๆ จะมีความซับซอนมากขึ้น ทําให

ประชากรอาเซียนจําเปนตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาไดดีขึ้น จึงจะทําใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันเหนือผูอื่นได ทางหลักสูตรฯ จึงควรปรับเนื้อหาและวิธีการสอนของหลักสูตรที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลอง

แกปญหาจากการใชกรณีศึกษาที่ยุงยากซับซอนดวยตัวเองใหมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในสวนของขอเสนอแนะอื่นๆ ทางผูบริหารหรือผูใชมหาบัณฑิตยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมใหทางหลักสูตรฯ 

เนนเรื่องการพัฒนามหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รวมทั้งเสริมสรางใหผูเรียนมี

วัฒนธรรมการเรียนรูดวยตนเอง ใฝหาความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งตอดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม และส่ิงที่

ผูใชมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นตรงกันดานการเรียนการสอนซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตก็คือ ควร

มุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหมีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเพิ่มการฝกทักษะในการปฏิบัติงานเพื ่อให

มหาบัณฑิตเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งผานกิจกรรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน หรือการทํา Work Shop เปนตน 
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ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษา
ดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
The Relationship between Satisfaction of Dhamma Book Reading in Improve Learning 
Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project and Ethical  Behaviors of  Students  of  
Nakhon Pathom Rajabhat University 

 
แพรภัทร ยอดแกว1 

Praepat Yodkaew1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง

การศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เขารวมโครงการเพิ่มพลัง

การศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ปการศึกษา 2555 จํานวน 201  คน  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี 

มีพฤติกรรมทางจริยธรรม อยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  นักศึกษาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 

ไดแก เกรดเฉล่ีย ประสบการณการอานหนังสือธรรมะ และความรูสึกในการอานหนังสือธรรมะของพระอาจารย มี

ความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 และพบวาความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ กับพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .05 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ พฤติกรรมทางจริยธรรม หนังสือธรรม พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก นักศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study The relationship between satisfaction of dhamma 

book reading in Improve Learning Ability by Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project and ethical behaviors 

of  students of Nakhon Pathom Rajabhat University. 

The sample group were 201 students . Level of statistical significance used in the analysis is 0.5. 

 Major findings were as follows :  

 1.The satisfaction of  dhamma book reading of Phra-ajahn Mitsuo Gavesako were at good level  

and the ethical behaviors was at high level at the 0.05 level. 

                                                 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม  อ.เมือง นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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 2.The relationship between the satisfaction of dhamma book reading of Phra-ajahn Mitsuo 

Gavesako and ethical behaviors were  positive correlation at the 0.01 level and 0.05 level. 

Keywords : Satisfaction , Ethical  Behaviors , Dhamma Book, Phra-ajahn Mitsuo Gavesako, Student 
 

บทนํา 
มีการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ในเร่ืองของสมาธิและการฝกสมาธิ ผลการวิจัยและผล

การทดลอง พบวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไดรับการฝกสมาธิในลักษณะตางๆ จะมีผลการเรียนในรายวิชาตางๆ 

สูงขึ้นกวาปกติ มีกระบวนการคิดที่เปนระบบมากขึ้น มีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี มีความฉลาดทางอารมณมากขึ้น 

มูลนิธิมายาโคตมี วัดสุนันทวนาราม ไดจัดใหมีโครงการเพ่ิมพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระ

อาจารยมิตซูโอะ คเวสโก เพื่อเฉลิมฉลองวาระมหามงคลพุทธชยันตี 2,600 ป การตรัสรูธรรมของพระพุทธองค 

(Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Dhamma book) ดวยการนําหนังสือธรรมะเลม

เล็กของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก จํานวน 16 เร่ือง มอบใหกับสถาบันการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ  เพื่อให

นักเรียน นักศึกษาไดอานหนังสือกอนเรียนประมาณ 5-10 นาที กอนการเรียนการสอนปกติและนําขอมูลการเรียนมา

วิจัยหรือสรางโครงการวิจัย โดยใชหนังสือของพระอาจารย เปนแนวทางในการสงเสริมใหมีสมาธิในการเรียนรูไดดีขึ้น

กวาเดิม ซึ่งเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับและถูกนําไปใชอยางกวางขวางท้ังในและ ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนวิธีที่

สอดคลองกับสภาพแวดลอมของการจัดการเรียนการสอนตามปกติในแตละสถานศึกษาอีกดวย  เพื่อให นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ไดมีโอกาสไดรับการฝกสมาธิเบื้องตน โดยการอานหนังสือธรรมะเพ่ือผลเฉพาะหนา คือ การเรียนรู

สาระในรายวิชาและพัฒนากระบวนการคิดไดดี รวมทั้งเกิดความเขาใจในการใชธรรมะเพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหดีขึ้น ทางมูลนิธิมายาโคตมี จึงไดประชาสัมพันธและสนับสนุนหนังสือธรรมะ จัดสงหนังสือธรรมะสงใหกับครู 

อาจารยที่เขารวมโครงการโดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน (มูลนิธิมายาโคตมี, 2555) 

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจเขารวมโครงการเพ่ิมพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ   

คเวสโก โดยใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เลือกอานหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะที่สนใจ คนละ 1 เลม ตอ

1 เดือน  โดยใชเวลา 4 เดือน ใน 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจึงไดอานหนังสือธรรมะคนละ 4 เลม แลวสรุปความรู 

ความรูสึก และขอคิดที่ไดจากการอานหนังสือธรรมะ พรอมทั้งเขียนเรียงความแสดงความรูสึกที่ไดเขารวมโครงการ 

และประโยชนที่ไดรับ เพื่อสงผลใหมูลนิธิมายาโคตมี แลวจึงศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการ

อานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันจะเปนแนวทางในการเพิ่มพลังทางการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของ

พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล กับระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพ่ิมพลังการศึกษา

ดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะ

ของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล กับระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพ่ิมพลังการศึกษา

ดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

4. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะใน

โครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:  ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เขารวมในโครงการเพิ่ม

พลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2555 จํานวน 201 คน   

 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative  Research)  โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  

Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษา

ดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เรียนวิชาอาเซียนศึกษา สอน

โดย อาจารยแพรภัทร ยอดแกว และวิชาพิธีกรรมและภูมิปญญาไทย สอนโดย อาจารยญาณภัทร ยอดแกว ซึ่งเขา

รวมในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2555  

จํานวน 405 คน  จากนั้นผูวิจัยจะเลือกกลุมตัวอยาง (Sample  size) โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่นอย

ที่สุดที่จะยอมรับไดวามากพอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรไดตามสูตรของ Taro  Yamane  (Yamane, 1973: 

727) ดังนั้น  การวิจัยคร้ังนี้  จําแนกตามระดับความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาที่ระดับความเชื่อม่ันในการเลือก

ตัวอยาง 95% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% จะไดขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวนท้ังส้ิน  201 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close – ended  Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง  เพื่อใหไดขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา  โดยมีวิธีการ

สรางแบบสอบถาม   

สวนที่ 1   เปนขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย

ประสบการณการอานหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะและความรูสึกในการอานหนังสือธรรมะ รวม 5  ขอ 

สวนที่ 2  เปนขอคําถามวัดระดับความพึงพอใจในหนังสือธรรมะ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจาก

การตรวจสอบเอกสาร  ตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน (Scale) ตามแบบการประเมิน

คา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของลิเคอรท  (Likert’s  Scale) ที่ใหผูตอบประเมินคา (1 - 5) ดวยการเลือก

เพียงคําตอบเดียว  มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  เทากับ  .895 ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 35  ขอ 

ครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในหนังสือธรรมะ 7  ดาน  คือ  ดานลักษณะรูปเลม มีจํานวน 5  ขอ  ไดแก  

ขอ 1–5  ดานการจัดภาพประกอบ มี  5  ขอ  ไดแก  ขอ 6 – 10  ดานเนื้อเร่ือง-สาระ มี 5  ขอ  ไดแก  ขอ 11 – 15  

ดานการใชภาษา มี 5  ขอ  ไดแก  ขอ 16 – 20  ดานขอคิดและธรรมะ มี  5  ขอ ไดแก  ขอ 21 – 25  ดานหลักพละ 5 มี  

5  ขอ  ไดแก  ขอ 26 – 30  และคุณคาทางจริยธรรม มี  5  ขอ ไดแก  ขอ 31 – 35 

สวนที่ 3 เปนขอคําถามวัดระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เปน

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนาโดยนําแนวคิดเร่ืองบุญ

กิริยาวัตถุ 10 (หลักการทําความดี 10 ประการ) มาต้ังเปนขอคําถาม มีลักษณะเปนมาตราสวน (Scale) ตามแบบการ

ประเมินคา (Rating Scale) โดยใชการประเมินคาของลิเคอรท (Likert’s Scale) ที่ใหผูตอบประเมินคา (1 - 5)  ดวย

การเลือกเพียงคําตอบเดียว มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .865  ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม

จํานวน 10 ขอตามแนวคิดบุญกิริยาวัตถุ 10 ดังนี้ 1. ทานมัย บุญเกิดจากการใหทาน 2. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษา

ศีล 3. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา 4.อปจายนมัย บุญเกิดจากการออนนอมถอมตน 5. เวยยาวัจจมัย 

บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปตติทานมัย บุญเกิดจากการใหสวนบุญ 7. ปตตานุโมทนามัย บุญเกิดจาก

การอนุโมทนาสวนบุญ 8. ธัมมัสสวนมัย บุญเกิดจากการฟงธรรม 9. ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม และ 

10. ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นใหตรง 

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  เพื่อการวิจัยคร้ังนี้  ไปทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือม่ัน  ดังนี้ 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ขึ้นไปตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญ เพื่อทําการ

ตรวจสอบความถูกตองหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และการใชถอยคํา (wording) ของคําถามในแต

ละขอ แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสม จากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อดูความ

เขาใจในแบบสอบถาม  ความชัดเจนของเน้ือหา และผูตอบสามารถตอบไดถูกตองตามความเปนจริง แลวจึงนํามา

คํานวณหาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item Total  Correlation ) และหาความเช่ือม่ัน(Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค( Cronbach’s Coefficient Alpha ) กอนนําไปปรับใช 

2. การหาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม ( Item  Total  Correlation ) เปนการวิเคราะหตรวจสอบ
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ความสัมพันธ  สอดคลองกับคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน  โดยเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกต้ังแต .36 ขึ้นไป นําไปใช 

3. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามรายดาน และท้ังฉบับโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอล

ฟาของคอนบาค ( Cronbach’s Coefficient Alpha ) ไดผลดังนี้ 

3.1   แบบสอบถามความพึงพอใจในหนังสือธรรมะ มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .895  

3.2  แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรม  มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .865  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คารอยละ (Percentage) ใชในการเปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของขอมูลและเพื่อนําเสนอขอมูล

ทั่วไปของกลุมประชากรในแตละหมวดหมูของตัวแปร 

2. คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการวัดคาแนวโนมเขาสูศูนยกลางของขอมูล เพื่อทราบขอมูลที่เปนตัวแทนของ

กลุม  ใชแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง

การศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชคูกับคาเฉล่ีย  เพื่อแสดงการกระจายของขอมูล 

4. คา T – test  ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุม 

5. คา F – test  ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 3 กลุมขึ้นไป  โดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Anova) และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheff’e 

6. คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product  Moment  Correlation  Coefficient) ใช

หาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการ

อานหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้  กําหนดไวที่ระดับ  .05 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จากการสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 201 คน พบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง มีจํานวน 151 คน (รอยละ 75.1) และเพศชาย จํานวน 50  คน (รอยละ 24.9)  สวนใหญมีอายุ ตํ่ากวา 21 ป  

มี 118 คน (รอยละ 58.7) และมีอายุ 21 ปขึ้นไป จํานวน  83 คน (รอยละ 41.3)  ระดับเกรดเฉล่ียสวนใหญตํ่ากวา 

3.00 มี 104 คน (รอยละ 51.7) และ 3.00 ขึ้นไป จํานวน 97 คน (รอยละ 48.3)  สวนใหญไมเคยอานหนังสือธรรมะ มี

จํานวน 104 คน (รอยละ 51.7) และเคยอานหนังสือธรรมะ จํานวน 97 คน (รอยละ 48.3) เม่ือไดอานหนังสือธรรมะ

ของพระอาจารยมิตซูโอะแลวสวนใหญรูสึกชอบ จํานวน 200 คน (รอยละ 99.5) และไมชอบ จํานวน 1 คน (รอยละ 

0.5)  
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 สวนที่ 2  ความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ  
 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะโดย

รวมอยูในระดับดี  (x̄  = 4. 73) และเม่ือแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจในระดับดี โดยท่ี 

ดานขอคิดและธรรมะ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด (x̄  = 4.65)  รองลงมา ไดแก ดานคุณคาทางจริยธรรม (x̄  = 4.63)  

ดานเนื้อเร่ือง-สาระ (x̄  = 4.63) ดานการใชภาษา (x̄  = 4.61) ดานหลักพละ 5 (x̄  = 4.57)  ดานลักษณะรูปเลม  (x̄  

= 4.55) และดานการจัดภาพประกอบ (x̄  = 4.43)  เม่ือจําแนกตามระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ

โดยรวม พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ อยู

ในระดับดี จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 99  
สวนที่ 3  ขอมูลพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพฤติกรรมทางจริยธรรม จําแนกตามบุญกิริยา

วัตถุ 10 สวนใหญมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับดี  (× ̅ = 4.14)  และเม่ือแยกพิจารณาในแตละ

ดาน พบวา  ดานความออนนอม(อปจายนะ) มีระดับคาเฉล่ียสูงที่สุด (× ̅ = 4.14) รองลงมาไดแกดานความช่ืนชมยินดี

ในความดีของผูอื่น(อนุโมทนา) (×̅ = 3.97) ดานการให (ทาน)  (×̅ = 3.89)  ดานจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน (เวยยา

วัจจะ) (×̅ = 3.78)  ดานความคิดเห็นที่ถูกตอง (ทิฏุชุกัมม) (×̅ = 3.73) ดานการเผ่ือแผผลความดีแกผูอื่น(ปตติทาน  

) (×̅ = 3.73)  ดานการเจริญภาวนา(ภาวนา)  (×̅ = 3.66) ดานการปฏิบัติตามระเบียบวินัย(ศีล)  (×̅ = 3.57) ดาน

การศึกษาธรรม (ธัมมัสสวนะ)  (× ̅ = 3.48) และดานการแสดงหรือเผยแผธรรมะ(ธัมมเทสนา) (×̅ = 3.27)  ตามลําดับ 
สวนที่ 4 ผลการการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะของ

นักศึกษา   
ผลการวิจัย พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ไดแก เกรดเฉล่ีย 

ประสบการณการอานหนังสือธรรมะ และความรูสึกในการอานหนังสือธรรมะของพระอาจารย มีความพึงพอใจตอการ

อานหนังสือธรรมะแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01   
 สวนที่ 5 ผลการหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะกับพฤติกรรม

ทางจริยธรรมโดยรวมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
ผลการวิจัย พบวา คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะกับพฤติกรรม

ทางจริยธรรมโดยรวมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีดังนี้  ความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ

กับพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพันธทางบวกโดยรวม  (r =.287) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือ

พิจารณาพฤติกรรมทางจริยธรรมในแตละดาน  พบวา ดานอนุโมทนา  (r =.391)  ดานอปจายนะ  (r =.297)   ดาน

ภาวนา  (r =.235)  ดานปตติทาน  (r =.222)  และ ดานธัมมัสสวนะ  (r =.220)  ดานเวยยาวัจจะ  (r =.195)  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนพฤติกรรมทางจริยธรรม ดานทิฏุชุกัมม  (r =.156) ดานธัมมเทสนา  (r =.150)  

ดานทาน  (r =.142)  ดานศีล  (r =.140) มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยขอสรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะของนักศึกษา  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม  มีระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ อยูในระดับดี  และเม่ือแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา  

ดานขอคิดและธรรมะ มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานคุณคาทางจริยธรรม ดานเนื้อเร่ือง-สาระ ดาน

การใชภาษา ดานหลักพละ 5 ดานลักษณะรูปเลม และดานการจัดภาพประกอบ นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ

อานหนังสือธรรมะ อยูในระดับดี  แสดงใหเห็นวา เม่ือนักศึกษาไดอานหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก  

ทําใหนักศึกษาไดขอคิดและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตที่ดี ไดพบคุณคาของการทําความดีและการเปนคนดี ทําใหมี

ความสุข จึงทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจในการอานหนังสือธรรมะมากขึ้น เนื่องจากความพึงพอใจสงผลตอ

พฤติกรรมของบุคคล  นักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ รูและเขาใจหลักธรรมจะสามารถเอามา

ใชในชีวิตประจําวันได การอานหนังสือธรรมะจึงชวยพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาใหดีมากขึ้น  ดังนั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ควรสนับสนุนใหมีการอานหนังสือธรรมะใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

พฤติกรรมทางจริยธรรม  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สวนใหญมีระดับพฤติกรรมทาง

จริยธรรมโดยรวม อยูในระดับดี และเม่ือแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา  ดานอปจายนะ ดานอนุโมทนา ดานทาน  

ดานเวยยาวัจจะ ดานทิฏุชุกัมม ดานปตติทาน ดานภาวนา ดานศีล  ดานธัมมัสสวนะ และดานธัมมเทสนา มีระดับ

พฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูในระดับดีตามลําดับ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงควรสนับสนุนใหนักศึกษา 

เขารวมโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก ตอไปในนักศึกษาทุก

ระดับชั้น  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหดีมากขึ้น  และควร

นิมนตใหพระสงฆมาบรรยายธรรมและอบรมการปฏิบัติธรรมใหแกนักศึกษาหรือควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ไปปฏิบัติธรรมที่วัดมากย่ิงขึ้น  เพื่อสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมดานภาวนา ดานศีล ดานธัมมัสสวนะ 

และดานธมัมเทสนา ใหมีระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม  อยูในระดับดีอยางตอเนื่อง 
2. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะของนักศึกษา  

พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ไดแก เกรดเฉล่ีย ประสบการณการอาน

หนังสือธรรมะ และความรูสึกในการอานหนังสือธรรมะของพระอาจารย มีความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ

แตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นไมมีผลตอความพึงพอใจ ดังนั้น ควรเปดโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาได

มีประสบการณในการอานหนังสือธรรมะใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความต้ังใจเรียนและเกรดเฉล่ียสูง  
3. การหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ กับพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของนักศึกษา  พบวา ความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มี

ความสัมพันธทางบวก ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ เปนเคร่ืองยืนยันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวา การอานหนังสือธรรมะ มี

ความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนอยางย่ิง  

 จากผลการวิจัยดังกลาว จึงสรุปไดวา การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเปนบัณฑิตที่พึง

ประสงคในสังคมปจจุบัน  คือ เกง ดี มีความสุข เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น เปนภาระสําคัญที่มหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะผูบริหารการศึกษาควรใหความสําคัญ  โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคณะ ทุกช้ันปมีโอกาส

ในการเขารวมโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก และอีกแนวทาง

หนึ่งที่สามารถเปนสวนเสริมการพัฒนาตนในกระบวนการศึกษาของนักศึกษาได คือ การสนับสนุนใหมี
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การจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับจริยธรรม  การปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัด

เองหรือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของวัดหรือองคกรการกุศลตางๆ ที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน เปนตน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญและอาจมีผลตอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

เชน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ความฉลาดทางอารมณ  การยอมรับนับถือตนเอง 

การรับรูการสนับสนุนทางสังคม เปนตน 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ไมได

เขารวมโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษา ในโปรแกรมวิชาและคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมทางจริยธรรมและระดับความพึงพอใจตอการอานหนังสือธรรมะ

ของนักศึกษา ที่ไดเขารวมโครงการเพิ่มพลังทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของประเทศไทย 

4.  ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  หากศึกษาในประเด็นนี้  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาความพึง

พอใจและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 

5.  การวิจัยคร้ังนี้เนนพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมดวยการอานหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ 

คเวสโก และการนําเอาไปใชในชีวิตประจําวัน ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  ควรเนนใหนักศึกษาไดพัฒนาพฤติกรรม

ทางจริยธรรมโดยการฝกปฏิบัติธรรมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสาใหมากขึ้น 

 

เอกสารอางอิง 

แพรภัทร ยอดแกว , “การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ดวยโครงการเพ่ิมพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก” เอกสารใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คร้ังที่ 5 อ.เมือง จ.นครปฐม, วันที่ 18-19 

กรกฎาคม 2556. 

แพรภัทร ยอดแกว , “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ ของพนักงานบริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเนนท จํากัด” เอกสารในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 23 อ.หาดใหญ จ.สงขลา, วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556. 

แพรภทัร ยอดแกว และญาณภัทร  ยอดแกว,“ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอการศึกษาธรรมศึกษากับพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม”, เอกสารในการประชุมวิชาการ คร้ังที่ 7 (หนา 1272-1282) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2553. 

มูลนิธิมายาโคตมี , “โครงการเพิ่มพลังการศึกษาดวยหนังสือธรรมะของพระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก”, 

[ออนไลน], เขาถึงไดจาก :http://www.watpahsunan.org/news/61-improve-learning-ability-by-phra-

ajahn-mitsuo-gavesakos-dhamma-book.html  (สืบคนวันที่: 5 เมษายน 2556) , 2555. 

Yamane, t. ,“Statistic; An Introductory Analysis” , 3 rd ed., Time Printers Sdn. Bnd. Singapore, 1973. 
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คําเรียกสีในภาษามอแกลน 
Color Terms in Moklen Language 
 
ณรงคกรรณ รอดทรัพย1 

Narongkan Rodsap1 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ขอสังเกตของเบอรลินและเคยเก่ียวกับภาษาที่มีวิวัฒนาการของคําเรียกสีพื้นฐานจนถึงลําดับที่ VII มักจะ

เปนภาษาของกลุมชนที่เปนสังคมซึ่งมีเทคโนโลยีซับซอน เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูเขียนสนใจศึกษาคําเรียกสีใน

ภาษามอแกลน เนื่องจากชาติพันธุมอแกลนบานแหลมหลา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตในปจจุบันมีแบบแผนการ

ดํารงชีวิต และวัฒนธรรมหลายประการซ่ึงแปรเปล่ียนจากเดิมอยางมาก เพื่อการปรับตัวใหสอดคลองตอแนวโนม

โลกาภิวัตนแบบชุมชนเมือง การปรับตัวดังกลาวของชาติพันธุมอแกลนทําใหผูเขียนใครรูวาประเด็นนี้จะมีความ

เก่ียวพันกับการสรางคําเรียกสีของพวกเขาหรือไม อยางไร 

 งานน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาคําเรียกสีพื้นฐาน คําเรียกสีไมพื้นฐาน และวิธีการสรางคําเรียกสีไม

พื้นฐานในภาษามอแกลน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. อุปกรณ กลุมตัวอยาง และพ้ืนที่วิจัย มีดังนี้ 

1.1 เตรียมบัตรสี 220 สี มีทั้งสีเด่ียวและสีผสม ทั้งสีแกและสีออน จํานวน 220 แผน 

1.2 กลุมตัวอยาง และพ้ืนที่วิจัยคือ ผูบอกภาษาชาวมอแกลนจํานวน 7 คน เปนชาย 6 คน หญิง 1 คน 

ผูบอกภาษามี 3 ระดับอายุ ไดแก ระดับอายุที่ 1 มีอายุ 60 ปขึ้นไป ระดับอายุที่ 2 อายุระหวาง 30-59 และระดับอายุ 

ที่ 3 อายุนอยกวา 30 ป โดยผูบอกภาษาชาวมอแกลนทุกคนอาศัยอยู ณ บานแหลมหลา ตําบลไมขาว อําเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 

2. การเก็บขอมูล มีลําดับดังนี้ 

2.1 เร่ิมเก็บขอมูลโดยผูเขียนพยายามสนทนากับผูบอกภาษาเก่ียวกับเร่ืองสีกอน ดวยการช้ีไปยัง

ส่ิงของตางๆ ที่อยูใกลๆ โดยใชภาษาไทยกลางเปนส่ือ ทําใหไดขอมูลเบื้องตนวา ภาษาน้ีนาจะมีคําเรียกสีพื้นฐาน  

และไมพื้นฐานหรือไม หลังจากนั้นจึงไดบอกวัตถุประสงคและวิธีปฏิบัติในการเก็บขอมูลใหผูบอกภาษาทราบ 

2.2 หยิบแผนสีออกมาทีละแผน โดยขานหมายเลขกอน แลวใหผูบอกภาษาดูและตอบโดยผูบอก

ภาษาออกเสียง 2 คร้ัง ไปจนครบทุกแผน โดยไดบันทึกเสียงและจดสัทอักษรคําเรียกสีทุกคร้ังที่พบวามีคําเรียก         

สีคําใหมเกิดขึ้น 

2.3 ตรวจสอบจํานวนคําเรียกสีที่บันทึกไวแลว 

2.4 ในการเก็บขอมูลนี้จะตองกระทําในขณะท่ีมีแสงแดดพอเหมาะ หากทองฟามืดคร้ึม ผูเขียนก็จะ

หยุดเก็บขอมูล ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหผูบอกภาษามองสีผิดเพี้ยนไป 

                                                 
1 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 65000 ประเทศไทย 

  Department of Thai, Faculty of Humanities, Naresuan University, Phitsanuloke 65000, Thailand. 
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2.5 การวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกคําเรียกสีพื้นฐาน ไมพื้นฐานตามแนวคิดวิวัฒนาการคําเรียกสี  

ของพอล เคย และคนอื่นๆ (2009) สวนการพิจารณารูปแบบของการสรางคําเรียกสีไมพื้นฐานใชแนวคิดของ       

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2538) 

 

ผลการวิจัย 
 คําเรียกสีพื้นฐานในภาษามอแกลนมีจํานวน 4 สี คือ สีขาว ดํา แดง เขียว ฟา สวนคําเรียกสีไมพื้นฐาน       

มีจํานวน  15 สี คือ น้ําเงิน มังคุด (มวง) น้ําผ้ึง ชมพู เหลือง สม ทอง น้ํา (ทะเล) เนื้อ นวล หมาก ปูน เลือดหมู      

เขียวดํา และดําขาว(เทา) โดยคําเรียกสีไมพื้นฐาน มีวิธีการสรางคํา 6 วิธี ไดแก คําเรียกสีพื้นฐานซ่ึงยืมจาก    

ภาษาไทย คําเรียกสีพื้นฐานประสมกับคําบอกความเขมสวางของสี คําเรียกสีพื้นฐานประสมกับคําเรียกสีพื้นฐาน   

คําเรียกวัตถุส่ิงของมาใชเปนคําเรียกสี คําเรียกสีพื้นฐานประกอบกับคําเรียกธรรมชาติแวดลอม และคําเรียกสี         

ไมพื้นฐานประสมกับคําบอกความเขมสวางของสี 
 

เอกสารอางอิง 
ณรงคกรรณ รอดทรัพย. 2555. “คําเรียกสีในภาษามงขาว” มฉก.วิชาการ. 16 (31) หนา 77-88. 

ธนานันท ตรงดี. 2541. “คําเรียกสีของเงาะปา (ซาไก)” สงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร.    

4 (2) หนา 197-211. 

อมรา   ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2538. คําเรียกสีและการรับรูของชาวจวงและชาวไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

Berlin, Brent & Kay Paul. 1969. Basic Color Terms : Their Universality and Evolution. Berkeley : University 

of California Press. 

Conklin, Harold C. 1964. “Hanunoo Color Categories” in Hymes, Dell (ed.) Language in Culture and 

Society. New York : Harper and Row. 189-192. 

Kay Paul…[et al.]. 2009. The World Color Survey. Standford : CSLI Publications. 
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คุณสมบัติผูทําบัญชีที่คาดหวังกอนและหลัง  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Accountant’s qualifications  Requirement   from the  Perspective of Thai  Listed Firms in 
the   Stock  Exchange  Before and After toward  workforce  mobility  within the ASEAN: A 
Case Study of Listed Firms on the Stock Exchange of Thailand 
 
ธิญาดา  พิชญาศุภกุล1 

Tiyadah  Pichayasupakoon1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติของผูทําบัญชีที่บริษัทจํากัด มหาชน คาดหวังกอนและหลัง

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดําเนินการวิจัยโดยศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของศึกษา

ภาคสนามโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณประชากรไดแก ผูอํานวยการฝายบัญชี บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยวิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางดวยคา t-test 

ผลการวิจัยในภาพรวมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหระดับความเขมขนของเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือก

คุณสมบัติผูทําบัญชีหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรีในระดับสูง สถานประกอบการใหระดับความเขมขนของ

เหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกผูทําบัญชีอันดับแรกคือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือความรูใน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน และภาษอังกฤษตามลําดับ 

คําสําคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   การเปดเสรีการคา   ผูทําบัญชี 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the qualifications required for accountants  from the 

perspective   of   Thai  Listed  Firms in the   Stock  Exchange  before and after AEC mobility. The 

research was conducted by studying and analyzing relevant documents. The fieldwork was conducted 

using the questionnaires and a group of respondents who all held the position of Director of Accounting 

Division in companies listed on the Stock Exchange of Thailand were interviewed. Statistical methods 

were used to analyze the data and the results were presented as percentage, mean, standard deviation 

and  t-test. 

Based on the perspective of Thai Listed Firms in the Stock  Exchange  after AEC mobility, the  

results  revealed  that  the samples possessed the highest  level of desirable qualifications. The following 

qualifications are required for accountants: complete bachelor’s degree, accounting knowledge and 

                                                 
1 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 20230 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Sciences, Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi 20230, Thailand. 
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understanding of Thai Accounting Standards (TAS) ,Reporting Standards (TFRS) , and proficiency in 

English language skills. 

Keywords : ASEAN  Economic Community  ASEAN  Free Trade  Accountants 
 

คํานํา 
อาเซียนเปนตลาดการคาและการลงทุนที่สําคัญ ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พมา ละกัมพูชา ตางมีความสัมพันธอยางใกลชิดทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรมดังนั้นที่ผานมาอาเซียนจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทาง

เศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง ภายหลังจากการดําเนินการไปสูการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน ในการประชุมสุด

ยอดผูนําอาเซียนคร้ังที่ 9 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญา

วาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมีการจัดต้ัง

ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ในปพ.ศ. 2563 โดยมีองคประกอบ 3 เสาหลักซ่ึงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเสาหลักสําคัญลําดับแรก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

รวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ไดดําเนินการอยูแลวใหลึกและกวางขึ้น โดยจะดําเนินการไปพรอมกับเปาหมาย

อีก 2 เสาหลัก ไดแกการเปนประชาคมแหงความม่ันคง (ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมทาง

สังคมและวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) เพื่อมุงหวังใหอาเซียนเปนประชาคมเดียวกัน

อยางสมบูรณแบบสอดคลองกับวิสัยทัศนของอาเซียน (ASEAN Vision 2020) (ธิดารัตน โชคสุชาติ. 2553.) การเปน

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเปนยุทธศาสตรสําคัญของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงทําใหอาเซียนมี

ความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นอาเซียนไดกําหนดกลไกและมาตรการท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินมาตรการ

ดานเศรษฐกิจที่มีอยู เรงรัดการรวมกลุมเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสําคัญลําดับแรก อํานวยความสะดวกการ

เคล่ือนยายบุคคล แรงงานฝมือผูเช่ียวชาญและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียนการเปนตลาด

และฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มีองคประกอบหลัก คือ การเคล่ือนยายสินคาเสรีการเคล่ือนยายบริการเสรี 

การเคล่ือนยายการลงทุนเสรีการเคล่ือนยายเงินทุนเสรีและการเคล่ือนยายแรงงานฝมือเสรี(สํานักวิทยบริการ. 2555.) 

แนวทางหลักในการเคล่ือนยายแรงงานทักษะโดยเสรีจะดําเนินการผานกลไกที่เรียกวา“การจัดทําขอตกลง

วาดวยการยอมรับรวม” (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึ่งเปนขอตกลงระหวางประเทศสมาชิกที่ระบุ

ถึงคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สําคัญไดแก คุณสมบัติดานการศึกษา ประสบการณทํางาน การผานการทดสอบความรู

เพื่อขึ้นทะเบียนวิชาชีพหรือไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคุณสมบัติที่สอดคลองกับนโยบายกลไกการพัฒนา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง (Continuing Professional Development: PD)และการไดรับใบรับรองจากสภาวิชาชีพวาไมมี

ประวัติดานผาฝนมาตรฐานดานเทคนิคในการประกอบวิชาชีพและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อเปนเงื่อนไขใน

การไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศสมาชิกอื่น ทั้งนี้ขอตกลงการยอมรับรวมที่มีผลบังคับใชแลวจะชวยอํานวย

ความสะดวกใหผูประกอบวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนหรือไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของในประเทศของตนเอง

ไดรับการยอมรับและสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่นไดงายขึ้นแตไมไดเปนการยอมรับโดยอัตโนมัติ 

(automatic recognition) เนื่องจากตามความหมายขอตกลงการยอมรับรวม ที่ใชกันทั่วไปในกรอบความตกลงการคา

ระหวางประเทศตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศเจาบานดวย (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย. 2555.) 
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ดังนั้นการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ  สาขาวิชาชีพบัญชีไทยตองเปดรับทั้งผูประกอบวิชาชีพบัญชีตางชาติที่จะ

เขามาเปดดําเนินกิจการและการนําเขาบุคลากรตางชาติที่มีฝมือเขามาในประเทศไดอยางเสรีจากการศึกษา

คุณสมบัติของผูทําบัญชีที่บริษัทจํากัด มหาชน คาดหวังกอนและหลังจากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปน

การเตรียมความพรอมรองรับนโยบายการเคล่ือนยายแรงงานเสรี ในการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ปฏิบัติงานเย่ียงนักบัญชีมืออาชีพใหไดตรงตอความตองการของตลาดแรงงานวิชาชีพบัญชี ในการเขาสูการแขงขันซ่ึง

จะเปนการสรางโอกาสใหแรงงานวชิาชีพของไทยมีโอกาสหาประสบการณทํางานในตลาดตางประเทศ 

  

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “คุณสมบัติผูทําบัญชีที่คาดหวังกอนและหลัง  จากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยการสํารวจความคิดเห็น (survey research) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิจัยเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตน แบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้น คือ 

ขั้นที่1 ศึกษาวิเคราะหสาระสําคัญของขอตกลงการยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement : MRA)

ในสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียนที่สงผลตอวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

ขั้นที่2 ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อใชในการสํารวจ คุณสมบัติผูทําบัญชีที่คาดหวังกอนและหลัง  จาก

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขั้นที่3 สํารวจเพ่ือเก็บขอมูลจากบริษัทจํากัด มหาชน เก่ียวกับ คุณสมบัติผูทําบัญชีที่คาดหวังกอนและหลัง  

จากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขั้นที่4 สรุปและวิเคราะหขอมูลจากบริษัทจํากัด มหาชน เก่ียวกับ คุณสมบัติผูทําบัญชีที่คาดหวังกอนและ

หลัง  จากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประชากร  ไดแกผูอํานวยการฝายบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 

509 บริษัท  

กลุมตัวอยาง ไดแกผูอํานวยการฝายบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวน 250 บริษัทคํานวณจากวิธีการสุมแบบกรณีที่ประชากรมีจํานวนแนนอนประมาณคาเฉล่ียเลขคณิตของ

ประชากร   ที่ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน e หนวย  ที่ระดับความเช่ือม่ัน (1 - 95%) ในกรณีที่ประชากรมีจํานวน

แนนอน (Finite population) Yamane  (1973) 

เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดความรูความเขาใจในขอตกลงการ

ยอมรับรวมในสาขาบัญชีของอาเซียนท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น และทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน 

(Reliability ) เพื่อหาความเหมาะสมในสวนของโครงสรางของแบบสอบถาม (Construct Validity) และความ

เหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญดานบัญชีและการเงินจากหนวยงานทางการศึกษาภาครัฐ

และหนวยงานทางธุรกิจภาคเอกชน โดยการวัดความรูและความเขาใจในขอตกลงการยอมรับรวมในสาขาวิชาชีพ

บัญชีของอาเซียน จะวัดในระดับ (Ordinal Scale) ที่กําหนดเกณฑการการประเมินระดับความเขมขน ออกเปน         

5 ระดับโดยมีคําถามใหเลือกตอบ คือ สูงที่สุด  สูง  ปานกลาง นอย  และนอยที่สุด     

การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตนเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ กับ

กลุมตัวอยางซ่ึงไดจากประชากรดวยดวยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 30 บริษัทที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
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การวิจัย  เพื่อเปนหนวยตัวอยางของการศึกษา ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ .960  

จากน้ันจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการจัดสงไปรษณีย คร้ังที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จํานวน 479 ชุด

และจัดสงไปรษณีย คร้ังที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 จํานวน 400 ชุดโดยไดขอมูลตอบกลับมาทั้งส้ิน         

225 ชุด  จากน้ันเก็บรวบรวมขอมูล (เพิ่มเติม) ในเดือนที่ มกราคม ถึง กุมภาพันธ พ.ศ.2556 โดยการสัมภาษณทาง

โทรศัพท 

สถิติที่ใชในงานวิจัย เพื่อวัดความรูความเขาใจในขอตกลงการยอมรับรวม  ในสาขาวิชาชีพบัญชีของ

อาเซียน ไดแก คาความถ่ี(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และทดสอบความแตกตางดวยคา t-testแบบ  Dependent t-test 

 

ผลการวิจัย 
ระดับความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบันกอนและหลังการ

เคล่ือนยายแรงงานเสรีสามารถแสดงไดดังตารางท่ี1 

จากการตารางที่ 1 พบวา บริษัทจํากัด มหาชน ใหระดับความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือก

คุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบันกอนและหลังและหลังการเคล่ือนยายแรงงานเสรี    ในสาขาวิชาชีพบัญชีของ

อาเซียน โดยรวมอยู ในระดับสูง และใหระดับความเขมขนของเหตุผลในการคัดเลือก เรียงจากมากไปหานอยใน        

4 ลําดับแรก  คือ มีสัญชาติไทย  และภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย (กอน การเคล่ือนยายแรงงานเสรี  =  4.15 ,    

S.D.  =  0.75  และ หลัง การเคล่ือนยายแรงงานเสรี    =  3.67 , S.D.  = 1.04) สําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับ

ปริญญาตรี สาขาบัญชีตามขอกําหนดหรือเทียบเทาตาม กพ.รับรอง(กอน การเคลื่อนยายแรงงานเสรี =  4.23 ,  

S.D.  =  0.69  และหลัง การเคล่ือนยายแรงงานเสรี    =  4.44 , S.D.  = 0.59)  มีความรูความเขาใจในมาตรฐาน

การบัญชี (TAS) มาตรฐานการรายงาน (TFRS) และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน   กฎหมายเฉพาะดานของแตละ

ธุรกิจ  กฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี (กอน การเคล่ือนยายแรงงานเสรี =  4.09 , S.D.  =  0.78  และหลัง 

การเคล่ือนยายแรงงานเสรี   =  4.44 , S.D.  = 0.68) ความสามารถในดานภาษาอังกฤษ (กอน การเคล่ือนยาย

แรงงานเสรี =  3.51 , S.D.  =  0.89  และหลัง การเคล่ือนยายแรงงานเสรี   =  4.31 , S.D.  = 0.72) และระดับ

ความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบันหลังหลังการเคล่ือนยายแรงงาน

เสรี ในสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียน มีคาเฉล่ียสูงกวากอนการเคล่ือนยายแรงงานเสรี ในสาขาวิชาชีพบัญชีของ

อาเซียนอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางที่ 1 ระดับความเขมขนของเหตุผล คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t แบบ Dependent t-test ในการ

พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบันกอนและหลังการเคล่ือนยายแรงงานเสรี  

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสํารวจคุณสมบัติของผูทําบัญชีที่บริษัทจํากัด มหาชน กอนและหลัง จากเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนพบวา บริษัทจํากัด มหาชน ใหระดับความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทํา

บัญชีในปจจุบันกอนและหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

ตามขอกําหนดหรือเทียบเทาตาม กพ.รับรอง ในระดับสูง ผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบวาไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการคา)ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย ของเพ็ญประภาเจริญสุขและอนุวัตเจริญสุข  (2554)งานวิจัยของบรรญาณี  สุวรรณผอง 

(2554) และงานวิจัย ของ สุวรรณา ตุลยวศินพงศ  (2554) ที่วา ในปจจุบันบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

แลวสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังในการดําเนินชีวิตปจจุบันและการประกอบอาชีพ นับเปนแรงงานคุณภาพ  และ 

แรงงานที่มีคุณภาพและมีการศึกษาสูงยอมจะไดรับการพิจารณา ในการดึงดูดแรงงานเขามาทํางานในประเทศ  

บริษัทจํากัด มหาชน ให ระดับความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีใน

ปจจุบันกอนและหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี มีสัญชาติไทย  และภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยใน
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ระดับสูงซ่ึงสอดคลองกับ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2554.) ทฤษฎีการยายถ่ิน 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร. 2554.)ที่วา การยายถ่ินนั้นจะถูกกําหนดโดย ความแตกตาง

ระหวางรายไดในเมือง กับ รายไดในชนบท ซึ่งเปนผลจากความแตกตางในความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิต 

(factor abundance) ในประเทศตาง ๆ ที่จะเปนตัวกําหนดความไดเปรียบ และเปนสาเหตุทําใหเกิดการคาระหวาง

ประเทศและงานวิจัย ของสุวรรณา ตุลยวศินพงศ (2554) งานวิจัย ของสุพรรณิกา  แกวเกิดสี (2549)และ งานวิจัย

ของฐิติมาแซแตและคณะ (2553)ที่วาทักษะฝมือแรงงานที่มาจากแรงงานในแตละประเทศมีความแตกตางนั้นขึ้นอยู

กับแนวนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษยของแตละประเทศการพัฒนาและใชประโยชนจากทักษะและ

ความสามารถของแรงงานที่มีศักยภาพการใชแรงงานตางดาวควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใชแรงงานตางดาวให

ชัดเจนโดยมีการผานการขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจะสรางมาตรฐานสําหรับแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทย  

บริษัทจํากัด มหาชน ให ระดับความเขมขนของเหตุผล     ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชี

ในปจจุบันกอนและหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี  มีความรูความเขาใจในมาตรฐานการบัญชี (TAS) 

มาตรฐานการรายงาน (TFRS) และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน   กฎหมายเฉพาะดานของแตละธุรกิจ  กฎหมายที่

เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี ในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของกานดาวรรณ แกวผาบ (2554) ที่วา มีการบริหาร

จัดการเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมใหบัณฑิตคณะบัญชีมีความพรอมที่จะเขาสูการแขงขันใน

ตลาดแรงงานระดับอาเซียนโดยจัดตามกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถแขงขันกับคนบัญชีในประเทศตาง ๆ ได

โดยการกําหนดบรรทัดฐานของคนบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสหพันธ

นักบัญชีนานาชาติ (International Federation of Accountants: IFAC) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ (International Accountants Standards Committee: IASC) สนับสนุนใหใชมาตรฐานวิชาชีพ

ระหวางประเทศ ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล 

บริษัทจํากัด มหาชน ใหระดับความเขมขนของเหตุผล ในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีใน

ปจจุบันกอนและหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี  ใหมีการเขารับการอบรมละพัฒนาความรูตอเนื่องทางดาน

บัญชี ภาษีอากร อื่น ๆ ที่เก่ียวของ ในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2546) งานวิจัย ของ 

สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (2553) งานวิจัยของ สุภจิตร  ปญญามิตร  (2548) และงานวิจัยของ  สุวรรณา ตุลยวศิน

พงศ (2554)  ที่วา  ควรสงเสริมใหภาครัฐกับภาคเอกชนพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพทุนมนุษยและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

สรุปผลการวจิัย 
จากการวิจัย ในภาพรวม พบวากลุมตัวอยาง ใหระดับความเขมขนของเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือก

คุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบันกอนและหลัง จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรีในระดับสูง ผลการสํารวจพบวา 

บริษัทจํากัด มหาชน ใหระดับความเขมขนของเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทําบัญชีในปจจุบัน

กอนการเคล่ือนยายแรงงานเสรี สําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีตามขอกําหนดหรือเทียบเทาตาม 

กพ.รับรอง มีคาเฉล่ีย 4.23 และหลัง  จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี ยังคงใหระดับความสําคัญกับเร่ืองเดิมคือ

คุณสมบัติ ในวุฒิการศึกษา จากคาเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นเปน 4.44   รองลงมาสําหรับเหตุผลในการพิจารณาคัดเลือกผูทํา

บัญชี กอน การเคล่ือนยายแรงงานเสรี จากบริษัทจํากัด มหาชน ใหความสําคัญในเร่ืองของ สัญชาติไทย  และ

ภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย  มีคาเฉล่ีย 4.15 และหลัง  จากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี คาเฉล่ีย 3.67  มี



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-125 

เหตุผลใหระดับความสําคัญในการพิจารณา คัดเลือกผูทําบัญชี โดยพิจารณาถึงความรูความเขาใจในมาตรฐานการ

บัญชี (TAS) มาตรฐานการรายงาน (TFRS) และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน   กฎหมายเฉพาะดานของแตละธุรกิจ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี กอน การเคล่ือนยายแรงงานเสรี มีคาเฉล่ียคาเฉล่ีย 4.09 และหลัง  จากการ

เคล่ือนยายแรงงานเสรี คาเฉล่ีย 4.44 และมีเหตุผลใหระดับความสําคัญในการพิจารณา คัดเลือกผูทําบัญชีหลัง  จาก

การเคล่ือนยายแรงงานเสรี ในทักษะความสามารถในดานภาษอังกฤษ คาเฉล่ีย 4.31 มีการเขารับการอบรมและ

พัฒนาความรูตอเนื่องทางดานบัญชี ภาษีอากร อื่น ๆ ที่เก่ียวของคาเฉล่ีย 4.18 

 

ขอเสนอแนะ 
ทั้งนี้จากผลจากการวิจัยสะทอนใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐ ควรมีการเตรียมความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดย มีการพัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัติของงานหรืออาชีพ และ

ความชํานาญของผูทําบัญชี  ตลอดจนมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยการจัดอบรมให

ความรูและเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพเพิ่มเติม ใหทันยุคสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานใหมีสมรรถนะดาน

การแขงขันอยางตอเนื่องและระยะยาว และหนวยงานการศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหครอบคลุม

ทั้งดานวิทยาศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร บัญชี และภาษาอังกฤษ  เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอาเซียน และเปนการสรางโอกาสและการกาวเขาสูการเปดเสรี

การคาบริการวิชาชีพไดอยางย่ังยืน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ที่อนุเคราะหทุนสําหรับดําเนินการวิจัยใน

คร้ังนี้และขอขอบคุณ ดร.สุนทรี เหลาพัดจันทรและ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา สําเร็จผลที่ใหคําแนะนําอันเปน

ประโยชนตองานวิจัยนี้ รวมถึงผูที่มีสวนเก่ียวของและผูอนุเคราะหใหขอมูลทุกทานมา ณ โอกาสนี้  
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บทบาทของการจัดการเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจที่มีผลกระทบตอความสาํเร็จของผูประกอบการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดแมฮองสอน  
Effect of Strategic Management and Business Plan toward the Success of OTOP 
Entrepreneurs at Maehongson Province 
 

ชุติมันต  สะสอง1 

Chutimun  Sasong1 

 

บทคัดยอ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาบริบทของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัด

แมฮองสอน และ (2) เพื่อศึกษาบทบาทของการจัดการเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของ

ผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดแมฮองสอน ประชากร คือ ผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

จํานวน 7 กลุม จํานวน 7 อําเภอ เคร่ืองมือ คือ การสัมภาษณ ประชุม เสวนาและจัดเวทีประชุม โดยมีการวิเคราะห 

ขอมูลแบบสามเสา คือ ขอมูลดานเวลา สถานที่และเนื้อหาที่แตกตางกันแบบมีสวนรวมกับทุกฝายที่เก่ียวของ   

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ (1) พบวา บริบทการดําเนินงานของผูผลิตและผูประกอบการหน่ึงตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑมีการลงทะเบียนกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ จํานวน 266 ราย จําแนกเปนกลุมผูผลิตชุมชน จํานวน 202 

ราย ผูประกอบการรายเดียว จํานวน 62 ราย และ SMEs จํานวน 2 ราย  ผลิตภัณฑมีทั้งหมด 511 ราย มียอด

จําหนายเฉล่ียรวม 271,761,132 บาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป และ (2) บทบาทของการจัดการเชิงกลยุทธและ

แผนธุรกิจมีการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ดวยการวางแผนท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพผานเทคนิค SWOT เนนการสรางกลยุทธที่มีความแตกตางผานแผนธุรกิจ จํานวน 7 กลุม จาก 72 กลุมที่ประสบ

ความสําเร็จ โดยมีการกําหนดบทสรุปผูบริหาร กําหนดพันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธ กําหนดแผนบริหารและการ

ดําเนินการ แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมีการประเมินผลเพื่อมุงสู

ความสําเร็จของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดแมฮองสอน   

คําสําคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ  แผนธุรกิจ  ผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  

 

Abstract  
The purposes of this research were to (1) study the context of One Tambol One Product (OTOP)   

entrepreneurs at Maehongsong province and (2) to study the role of strategic management and business 

plan which had effect toward the success of OTOP entrepreneurs at Maehongsong province. The 

population was the 7 groups from 7 districts of OTOP entrepreneurs.  The research tools were interviews, 

meetings, seminars and conference by analyzing data in 3 dimensions, i.e. time duration, location and 

variety of subject contents with participation from all relevant parties.  

                                                 
1 วิทยาลยัแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เลขที่ 236 หมูที่ 3 ต.ปางหมู อ.เมืองแมฮองสอน จ.แมฮองสอน 58000 ประเทศไทย 

  Mae Hong Son College, Chiang Mai Rajabhat University,236 Moo3,Pang Mu, City District, Mae Hong Son 58000, Thailand. 
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 The outcomes of research according to objective 1 revealed that operational context of 

producers and OTOP entrepreneurs had 266 registered producers / entrepreneurs, classified as 202 

community producers, 62 sole proprietors and 2 SMEs.  There were total 511 total products with average 

sale volume of 271,761,132 Baht and with continue annual growth each year.  The objective 2 on the role 

of strategic management and business plan, there were analysis on both quantitative and qualitative 

plans through SWOT technique on internal and external environment data by 7 out of 72 participated 

groups with focus on the differentiation strategy through business plan in specifying executive summary, 

mission and strategic targets, management and operation plan, financial plan, marketing plan, 

production plan and risk management plan, including the evaluation toward the success of OTOP of 

Maehongsong province.            

Keywords : Strategic Management, Business Plan, One Tambol One Product (OTOP) 

  

คํานําและวัตถุประสงค  
จังหวัดแมฮองสอนกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 7 ดาน หนึ่งในนั้นมีประเด็นของการพัฒนาและการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน การปรับโครงสรางผลผลิตการเกษตรไดคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบดวย (1) การเพิ่มผลิตภาพ

ผลผลิตการเกษตร (2) การสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซการผลิต และ(3) การพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร (สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดแมฮองสอน, 2556)  โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การสงเสริม/สนับสนุนระบบตลาดสินคาเกษตร

และการสรางเครือขายตลาดทางเลือกแกเกษตรกร ผูประกอบการและผูบริโภค  

การจัดการเชิงกลยุทธเปนรูปแบบทางการจัดการที่มุงเนนความสําเร็จขององคกร โดยการพิจารณาสภาพแวดลอม

เปนปจจัยสําคัญและหาแนวทางที่เปนเอกลักษณ สรางความโดดเดนเฉพาะตัวมาเปนจุดเดนที่สําคัญใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน (สาคร สุขศรีวงศ, 2553 : 235) ผูที่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย 

มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง มีความปรารถนาท่ีจะทําส่ิงตางๆ ใหดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นกวาที่เคยทํามากอน ชอบตอสูเพื่อใหบรรลุความสําเร็จและมีความพยายามท่ีจะเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆ 

อีกทั้งยังแกไขปญหาไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  (McClelland,1953) 

ผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดแมฮองสอน คือ พลังทางเศรษฐกิจและมีบทบาทสําคัญ

ในวัฏจักรธุรกิจสมัยใหม (Hisrich, Peters and Shepherd, 2005) อีกทั้งยังเปนผูสรางสรรคงานประดิษฐคิดคน

ผลิตภัณฑใหมๆ ขึ้นมาเพื่อบุกเบิกตลาดท้ังในและตางประเทศ ผูประกอบการจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากกวา

ปจจัยดานนวัตกรรม เงินทุน หรือปจจัยอื่นๆ (Brown and Duguid, 1991, pp. 40-57) ฉะนั้นผูประกอบการตองมี (1) 

ภาวะความเปนผูประกอบการ (2) มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค (3) มีแรงบันดาลใจ (4) มีการดําเนินงานเชิงรุก 

(5) มีการจัดการความเส่ียง (Moorman and Holloran, 2006) และ(6) มองเห็นโอกาส  และสรางความแตกตางจากคู

แขงขัน (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2555) บางคร้ังผูประกอบการตองสรางนวัตกรรมองคการ (Joseph Schumpeter, 

1910) ดวยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาผสมรวมกันใหกลายเปนส่ิงใหม ดวยกระบวนการ คือ (1) การนําเสนอสินคา

ที่มีคุณภาพใหม (2) ใชวิธีการผลิตใหม (3) เปดตลาดใหม  (4) คนหา/แสวงหาวัตถุดิบใหม หรือคนหาวัตถุดิบชนิด

ใหม และ(5) กอต้ังกิจการใหม (Schumpeter, 1934 : 120)   
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อยางไรก็ตามการดําเนินการของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัดแมฮองสอน ที่ผานมายัง

ขาดประสบการณในการทํางาน สินคาเกิดการเลียนแบบไดงาย เนื่องจากไมมีการสรางอัตลักษณสินคาเปนของ

ตนเอง สมาชิกสวนใหญมองถึงผลประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนขององคกร ขาดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจเชิงกลยุทธ ขาดการวางแผนธุรกิจเนื่องจากไมมีความรูทางดานการบริหารจัดการดําเนินงาน การผลิต การเงิน

และการตลาด นับวาเปนปญหาสําคัญของผูผลิตและผูประกอบการ รวมถึงปญหาดานการมีสวนรวมของหนวยงานที่

เก่ียวของ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมองวาปญหาดังกลาวควรมีการวิจัยศึกษาบริบทการดําเนินงานและศึกษาบทบาทของการ

จัดการเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัด

แมฮองสอน เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพท่ีดี สามารถสรางอัตลักษณ สรางอาชีพ สรางงาน สรางรายได ใหกับชาว

จังหวัดแมฮองสอนอยางย่ังยืน 

 

คําถามในการวิจัย 
1. บริบทการดําเนินงานของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอนท่ีผานมามีลักษณะ

อยางไร 

2. การจัดการเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

มากนอยเพียงใด 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงานของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดแมฮองสอน 

2. เพื่อศึกษาบทบาทของการจัดการเชิงกลยุทธและแผนธุรกิจที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของผูประกอบการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหสภาพการดําเนินงานของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดแมฮองสอน จํานวน  

7 อําเภอ โดยการสุมจํานวนผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ทั้ง 3 กลุม คือ ผูผลิตชุมชน ผูประกอบการราย

เดียว และSMEs ที่ลงทะเบียนการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 72 ราย จากนั้นทําการประเมิน

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อวางแผนในการทํางานรวมกันระหวางพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานการเกษตร 

วิทยาลัยแมฮองสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสวนราชการตางๆ  ในจังหวัดแมฮองสอน  

2. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสราง

กรอบกระบวนการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัย 

3. สรางเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เพื่อสํารวจกลุมวิสาหกิจตามวรรณกรรมที่ไดทบทวนมา เพื่อ

สํารวจบริบทและสภาพการดําเนินงานของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยผานการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ ไดแก validity และ Reliability จากผูเชียวชาญ 

4. ประสานผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดแมฮองสอน หนวยงานภาคีที่เก่ียวของ เพื่อ
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สัมภาษณ ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสวนากลุมยอย 

5. ดําเนินการสัมภาษณและจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแมฮองสอน
ผูเชียวชาญดานบริหารธุรกิจ ผูประการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสวนากลุมยอยใน

พื้นที่ 7 อําเภอ ตามที่กําหนดไวและประยุกตใชเทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ไดแก จุดแข็ง 

จุดออน สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ปญหา อุปสรรค จากน้ันมีการจัดการเชิงกลยุทธผานการสังเคราะหขอมูล

แบบมีสวนรวม 

6. จัดอบรมตามความตองการของผูประกอบการ เพื่อใหความรูการจัดทําแผนธุรกิจ โดยใหผูประกอบการเขียน

บทสรุปผูบริหาร กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของวิสาหกิจ วิเคราะหสถานการณทางดานการบริหารและดําเนินงาน ดาน

การเงิน ดานการผลิต ดานการตลาด พรอมกับเขียนแผนฉุกเฉิน  จากนั้นทํา Work Shop เขียนแผนธุรกิจและนําไป

ทดลองปฏิบัติผานการประกวดคัดเลือกตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ควบคุมและประเมินผล ตามกระบวนการ PDCA 

วัดความสําเร็จของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

7. ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีไดปฏิบัติและวัดความสําเร็จจากตัวช้ีวัดจากการกําหนดเกณฑของผูมี
สวนเกี่ยวของ คือ ยอดขายของกิจการ ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐานย่ิงขึ้น เกิดนวัตกรรม/การสรางสรรค

ผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณเปนของตน ผลตอบแทนจากการลงทุน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากเกิดการจาง

งานในชุมชน  เกิดการพึ่งพาตนเองไดอยางยังยืนและชุมชนมีความเขมแข็ง ดังภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   กรอบกระบวนการวิจัย 
 
 

กําหนดพันธกิจ 
และเปาหมายเชิงกลยุทธ 

วิเคราะห (SWOT) สภาพแวดลอมภายนอก (เศรษฐกิจ, ผูมีสวนไดสวนเสีย, 
นโยบายรัฐบาล) 

วิเคราะห (SWOT) 
ดําเนินการดวย POLC 

กําหนดกลยุทธธุรกจิ 

สรางกลยุทธ 
(Strategy Formulation) 

Work Shop  
จัดทําแผนธุรกิจ 

ทดลองปฏิบัติ/จัดการเชิงกลยุทธ 
ตามแผนธุรกิจ 

ควบคุมและประเมินผล (กําไร/ขาดทุน)  

การมีสวนรวมของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของ 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูประกอบการ 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน 

 

กระบวนการ PDCA

ไดแผนธุรกิจ 

จัดอบรมใหความรูดานแผนธุรกิจ จํานวน 72 ราย ลงทะเบียน 

- ทฤษฎีการเปนผูประกอบการ  
- การจัดการเชงิกลยุทธ  
- ทฤษฎีความตองการประสบความสําเร็จ 

ประกวดคัดเลือกแผนธุรกจิสุดยอดหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ ระดับจังหวัด 

สังเคราะหขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ (ผูเชี่ยวชาญ หนวยงานภาคี 
ผูประกอบการ) จํานวน 7อําเภอของหวัดแมฮองสอน 

ความสําเร็จของผูประกอบการหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ 

ยอดขายของกิจการ
ผลิตภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐาน 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ชุมชนเขมแข็ง 
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ผลการวิจัย 
บริบทของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน ผลจากการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

ผูผลิตและผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเปนฐานรากของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

จังหวัดแมฮองสอน ผลการสํารวจพบวา การลงทะเบียนกลุมผูประกอบการของแตละอําเภอ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ขอมูลผูประกอบการจําแนกเปนอําเภอ 

กลุมผูผลิตชุมชน 
ผูประกอบการ 

รายเดียว 
SMEs 

อําเภอ/เขต 
จํานวน

ลงทะเบียน 
(ราย) 

จํานวน
ผลิตภัณฑ
(ผลิตภัณฑ) ราย ผลิตภัณฑ ราย ผลิตภัณฑ ราย ผลิตภัณฑ 

เมืองแมฮองสอน 55 167 41 140 12 25 2 2 

ปาย 40 43 20 20 20 23 0 0 

สบเมย 17 34 15 32 2 2 0 0 

ขุนยวม 31 62 23 49 8 13 0 0 

แมสะเรียง 48 116 43 108 5 10 0 0 

แมลานอย 44 49 38 39 6 10 0 0 

ปางมะผา 31 40 22 31 9 9 0 0 

รวม 266 511 202 417 62 92 2 2 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแมฮองสอน  (2556) 

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายไดวา บริบทของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน

เม่ือจําแนกการลงทะเบียนกลุมผูผลิต/ผูประกอบการมีทั้งหมด จํานวน 266 ราย แยกยอยเปนกลุมผูผลิตชุมชน 

จํานวน 202 ราย เปนผูประกอบการรายเดียว จํานวน 62 ราย และเปน SMEs จํานวน 2 ราย  หากจําแนกการ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ มีทั้งหมด จํานวน 511 ผลิตภัณฑ แยกยอยเปนของกลุมผูผลิตชุมชน จํานวน 417 ผลิตภัณฑ 

เปนของผูประกอบการรายเดียว จํานวน 92 ผลิตภัณฑ และ SMEs จํานวน 2 ผลิตภัณฑ 
 

ตารางที่ 2    ระดับการแบงกลุมประเภทและผลิตภัณฑ 

ระดับ ประเภทกลุม จํานวนผลิตภณัฑ 

ระดับ A 
ระดับ B 
ระดับ C 
ระดับ D 

กลุมดาวเดนสูสากล 

กลุมอนุรักษสรางคุณคา 

กลุมพัฒนาสูการแขงขัน 

กลุมปรับตัวสูการพัฒนา 

31 ผลิตภัณฑ 

162 ผลิตภัณฑ 

157 ผลิตภัณฑ 

161 ผลิตภัณฑ 

รวม 511 ผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี 2 การจัดระดับกลุมประเภทผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน พบวา มีการแบงเปนระดับ A กลุมดาว

เดนสูสากล จํานวน 31 ผลิตภัณฑ ระดับ B กลุมอนุรักษสรางคุณคา จํานวน 162 ผลิตภัณฑ ระดับ C กลุมพัฒนาสู

การแขงขัน 157 ผลิตภัณฑ และระดับ D กลุมปรับตัวสูการพัฒนา 161 ผลิตภัณฑ 
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ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน   

ผลการดําเนินงานยอดหลัง 3 ป จํานวนเงิน  (บาท) 

ยอดจําหนาย  ป 2553 
ยอดจําหนาย  ป 2554 
ยอดจําหนาย  ป 2555 

78,300,000 

94,313,807 

99,147,325 

รวม 271,761,132 

ตารางที่ 3 จากการสํารวจผลประกอบการดานการเงินของผูประกอบการพบวา การดําเนินงานที่ผานมามี

ยอดจําหนายรวมทั้งส้ิน จํานวน 271,761,132 บาท มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

 

จากตารางท่ี 1 2 และ 3 ดังแสดงขางตนผานการสัมภาษณเชิงลึกดวยการเสวนาและจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทําแผนธุรกิจ สรางกลไกการจัดการเชิงกลยุทธ วิเคราะหสภาพปญหาภายนอกและภายในดวยเทคนิค SWOT วิเคราะห

กระบวนการ PLOC แบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ เนนการบูรณาการสงเสริม ชวยเหลือผูประกอบการอยาง

ตอเนื่องและเพื่อใหผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ พัฒนาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

 

ภาพที่ 2   กระบวนการ Work Shop ทําแผนธุรกิจ 

 

ผลจากการทํา Work Shop กลุมผูประกอบการไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร

โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะห กําหนดเปนพันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธ สรางกลยุทธที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม    

ที่เปนจริงของกลุมผูประกอบการ นอกจากนั้นยังนําเทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอม ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) กําหนดบทสรุปผูบริหาร วิเคราะหความนาสนใจของกิจการ การเจริญเติบโต/

สวนแบงตลาด และการวิเคราะหวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ผลจากการวิเคราะหดังกลาวนํามาเขียนไวในแผนธุรกิจ โดยมี

รายละเอียดดานการตลาด กลยุทธดานการผลิต กลยุทธดานการเงิน กลยุทธดานการบริหารจัดการ กลยุทธดานการ

ดําเนินงาน และแผนฉุกเฉิน เพื่อนําไปทดลองปฏิบัติและวัดความสําเร็จของผูประกอบการ ดังภาพที่ 3   

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการเกิดผลสําเร็จ 
 

จากการทดลองปฏิบัติการผานกลไกการจัดการเชิงกลยุทธ พบวา กลุมผูประกอบการไดกําหนดพันธกิจและ

เปาหมายเชิงกลยุทธ วิเคราะห SWOT ของกิจการดานสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 

ความ  สําเร็จ
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สรางกลยุทธที่มีความแตกตางผานการดําเนินงานของแผนธุรกิจที่มีองคประกอบคือ (1) ขอมูลทั่วไปของกิจการ 

ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธ  (2) แผนการบริหารจัดการ  (3) แผนการตลาด  

(4) แผนการผลิต            (5) แผนการเงิน (6) แผนดําเนินงาน (7) แผนฉุกเฉิน เนื่องจากชวยขับเคล่ือนผูประกอบการหน่ึง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑดําเนินกิจการที่เปนแบบแผนและสามารถรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม จากที่มี

ผูประกอบการเขารวมอบรมแผนธุรกิจและสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ระดับจังหวัด จํานวน  

72 ราย ปรากฏวาไดมีการคัดเลือกแผนธรุกิจและสุดยอดหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ระดับจังหวัด ไดจํานวน 7 ราย 

คือ (1) กลุมแปรรูปผลิตภัณฑหมอนไหมแมฮองสอน (2) กลุมเคร่ืองประดับชาวเขา (3) กลุมขาวกลอง ขาวซอมมือ

บานแมเต๋ีย (4) กลุมแมบานทุงกองมู (5) กลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดขุนยวม (6) กลุมวิสาหกิจชุมชนบานคอนผ้ึง 

(7) กลุมกลุมสงเสริมผลิตภัณฑดนตรีพื้นเมือง ที่แผนธุรกิจมีความเท่ียงแท การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการ

เติบโตและพัฒนาไปสูความสําเร็จ โดยสามารถวัดไดจากกําไรเพ่ิมขึ้น ผลตอบแทนเพิ่ม เกิดการจางงาน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เกิดนวัตกรรมการสรางสรรคใหมๆ ผลิตภัณฑเขาสูรูปแบบมาตรฐาน ชุมชนเข็มแข็งและเกิดการพึ่งพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืน 

 

สรุป  
การวิจัยเร่ืองบทบาทของแผนธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของผูประกอบการ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน ตอบคําถามในการวิจัยไดวา (1) การจัดการของผูประกอบการหน่ึง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอนท่ีผานมา พบวา ผูนํากลุมมีบทบาทสําคัญ และ (2) แผนธุรกิจและการ

จัดการเชิงกลยุทธมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับมาก หากผูประกอบการมีความ

ตระหนักและนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น หากกลุมผูประกอบการใดมีแผนธุรกิจที่ดี สามารถ

ทําใหเห็นเสนทางในการดําเนินงานอยางชัดเจน ดังแนวคิดของสาคร สุขศรีวงศ (2553) ที่สรุปวาการจัดการเชิงกล

ยุทธเปนรูปแบบทางการจัดการที่มุงเนนความสําเร็จขององคกรและพิจารณาสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการหา

แนวทางที่เปนเอกลักษณ  สรางความโดดเดนเฉพาะตัวมาเปนจุดเดนที่สําคัญใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

ผลการวิจัย พบวา บริบทผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเปนฐานรากของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของจังหวัดแมฮองสอน เม่ือจําแนกการลงทะเบียนกลุมผูผลิต/ผูประกอบการมีทั้งหมด จํานวน 

266 ราย แยกยอยเปนกลุมผูผลิตชุมชน จํานวน 202 ราย เปนผูประกอบการรายเดียว จํานวน 62 ราย และเปน 

SMEs จํานวน 2 ราย  หากจําแนกการลงทะเบียนผลิตภัณฑ มีทั้งหมด จํานวน 511 ผลิตภัณฑ แยกยอยเปนของกลุม

ผูผลิตชุมชน จํานวน 417 ผลิตภัณฑ เปนของผูประกอบการรายเดียว จํานวน 92 ผลิตภัณฑ และเปนของ SMEs 

จํานวน 2 ผลิตภัณฑ มีการจัดระดับกลุมประเภทผลิตภัณฑโดยแบงเปนระดับ A กลุมดาวเดนสูสากล จํานวน 31 

ผลิตภัณฑ ระดับ B กลุมอนุรักษสรางคุณคา จํานวน 162 ผลิตภัณฑ ระดับ C กลุมพัฒนาสูการแขงขัน 157 

ผลิตภัณฑ และระดับ D กลุมปรับตัวสูการพัฒนา 161 ผลิตภัณฑ  สําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมามียอดจําหนาย

รวมทั้งส้ิน จํานวน 271,761,132 บาท มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

ผลจากการศึกษาบทบาทของผูประกอบการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอนโดยทดลองปฏิบัติ   

การจัดการเชิงกลยุทธและการใชแผนธุรกิจ พบวา ผูประกอบการมีเปาหมายเนนการเติบโตของกิจการและมีการ

ปรับตัวดวยการพัฒนากิจการอยางตอเน่ือง ดังแนวคิดของ Moorman and Holloran (2006); บุณฑวรรณ 
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วิงวอน (2555); Schumpeter (1934) รวมถึงการกําหนดพันธกิจและเปาหมายเชิงกลยุทธ การวิเคราะห SWOT 

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางกลยุทธมีผลกระทบตอความสําเร็จของผูประกอบการหน่ึงตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ อีกทั้งยังมีบทบาทชวยขับเคล่ือนใหดําเนินกิจการอยางเปนแบบแผน และสามารถรับมือกับสถานการณ

ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมผานแผนธุรกิจ ดังแนวคิดของ McClelland (1953) ที่สรุปวา การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

กอใหเกิดการเติบโตและพัฒนาไปสูความสําเร็จดานกําไรเพิ่มขึ้นผลตอบแทนเพิ่ม เกิดการจางงาน คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิด

นวัตกรรมการสรางสรรคใหมๆ ผลิตภัณฑเขาสูรูปแบบมาตรฐาน ชุมชนเข็มแข็ง และเกิดการพึ่งพาตนเองได 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบวา การจัดระดับกลุมประเภทผลิตภัณฑจังหวัดแมฮองสอน แบงเปนระดับ A คือ กลุม

ดาวเดนสูสากล จํานวน 31 ผลิตภัณฑ เทานั้น ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานที่เก่ียวของไมวาจะเปน  จังหวัดแมฮองสอน 

สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานการเกษตรจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ตองรวมมือกันขับเคล่ือนใหมีการพัฒนารูปแบบ/ออกแบบผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑอยางตอเนื่อง มีความหลากหลาย 

มีมาตรฐานระดับสากล/สงออก และมีศักยภาพในการผลิตสูง ทั้งนี้ตองสนับสนุนงบประมาณ ผูเช่ียวชาญ หรือปจจัย

อื่นๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพที่ดีอยูในกลุมระดับ A เพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสูความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและความอยูดี กินดี ของชาวจังหวัดแมฮองสอนตอไป  
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รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
Model of Parent’s Participations in Developing Learning and Teaching Student for Pratom 
La-OR Utis Demonstration School Suan Dusit Rajabhat University 

 
เอกอนงค ศรีสําอางค1  

Eakanong Srisumaung1  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการ

เรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบ

การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต   

ละอออุทิศ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก 

การหาคาความถ่ี การหาคารอยละ การหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน       

ทางเดียว สถิติทดสอบที และการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีเชฟเฟ 

 
ผลการวิจัย 

1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรู

ผูปกครองไดแก การปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนกอนเปดภาคเรียน (2) การมีสวนรวมในการเสริมสราง

ประสบการณแกนักเรียนที่บานไดแก การใหกําลังใจและเสริมแรง (3) การมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณ

แกนักเรียนที่โรงเรียนไดแก การใหขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับนักเรียนในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (4) การมีสวน

รวมในการสนับสนุนโรงเรียนไดแกใหนักเรียนมารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 2. การทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได

ครอบครัวตอเดือนตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมใหความรูผูปกครองในการเสริมสรางประสบการณแก

นักเรียนที่บาน ในการเสริมสรางประสบการณแกนักเรียนที่โรงเรียนไมแตกตางกัน แตการมีสวนรวมในการสนับสนุน

โรงเรียนแตกตางกัน สวนผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีระดับการมีสวนรวมทุกดานไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

                                                 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย 

  Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok 10300, Thailand. 
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สรุป 
 การพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนควรมีดังนี้          

(1) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการใหความรูผูปกครองควรมีการสงเสริมและประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ 

เพื่อใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวม (2) ดานการมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกนักเรียนที่บานควรมีการ

แนะนําเพิ่มเติมในสวนที่เสริมในบทเรียน (3) ดานการมีสวนรวมในการเสริมสรางประสบการณแกนักเรียนที่โรงเรียน 

ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานพรอมทั้งใหผูเช่ียวชาญในงานนั้น เปนวิทยากรรับเชิญเลาประสบการณการทํางาน

ใหนักเรียนฟง (4) ดานการมีสวนรวมในการสนับสนุนโรงเรียนควรแจงผูปกครองลวงหนาวามีกิจกรรมอะไรบาง 

ผูปกครองที่มีความรูเก่ียวกับกิจกรรมนั้นจะไดทราบและใหความเห็นหรือรวมในกิจกรรมได รวมท้ังประชาสัมพันธให

ผูปกครองเห็นความสําคัญของความจําเปนที่ตองมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเม่ือผูปกครองเห็นประโยชนของ

การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน จะทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น 
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ศักยภาพและความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสนิคาหัตถกรรมผาทอบานผานม เมือง
มรดกโลกหลวงพระบาง 
A potential and preparedness toward ASEAN community of handicrafts in Baan Pha Nom, 
the heritage city 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยศักยภาพและความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสินคาหัตถกรรมผาทอบานผานม เมืองมรดกโลก

หลวงพระบาง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและความพรอมของสินคาหัตถกรรมผาทอบานผานม ในเมือง

มรดกโลกหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ศึกษาวิเคราะหถึงศักยภาพและความ

พรอมของสินคาหัตถกรรมผาทอบานผานม เมืองมรดกโลกหลวงพระบางในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) 5 ดาน ไดแก ดานกระบวนการสรางงาน ดานกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ดานภูมิปญญา การสรางสรรคพัฒนา

ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการจัดจําหนาย และดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน เก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายบานผานม เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยผล

การศึกษาพบวา 1) ดานกระบวนการสรางงานหัตถกรรมจะใชแรงงานของคนในพ้ืนที่เปนสวนใหญ มีรูปแบบการสอน

แบบรุนตอรุนจากชางฝมือที่เปนคนในครอบครัว เครือญาติ อาศัยทักษะและความชํานาญเปนสําคัญ 2) ดาน

กระบวนการผลิตและวัตถุดิบสวนใหญเปนวัตถุดิบที่ไดจากชุมชน เชน ไหม ฝาย แตมีปริมาณนอยลงทุกปเนื่องจาก

สภาพอากาศรอนทําใหเล้ียงไหมไดยากใหผลผลิตนอย จึงตองหาวัตถุดิบจากแหลงภายนอกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ

ชวงฤดูการทองเที่ยว 3)ดานภูมิปญญาและการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑ ทักษะและฝมือเกิดจากการถายทอดของ

บรรพชน ความสวยงามของลวดลายผาทอสวนใหญเปนลวดลายโบราณท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะและผูซื้อนิยม

ลวดลายด้ังเดิมที่มีความเปนเอกลักษณมากกวาลวดลายประยุกต 4)ดานกระบวนการจัดจําหนายมีการจําหนายโดย

การต้ังเปนรานคาจําหนายภายในบานเรือน และมีการต้ังศูนยกลางในการจําหนายเปนของชุมชนซ่ึงจําหนายในเวลา

กลางวัน สวนชวงเย็นทั้งหมดจะนําสินคาไปจําหนายในตลาดมืดหนาหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง และมีการสรางตรา

สินคาเพื่อรับประกันคุณภาพของสินคาหัตถกรรมหลวงพระบางและเพ่ือเปนการสรางเอกลักษณใหกับสินคา

หัตถกรรมของบานผานม และของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางดวย 5)ดานการเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียนนั้น พบวา กลุมหัตถกรรมทอผาบานผานมมีการใหความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑและการจําหนายจากทาง

ภาครัฐเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน และมีเปาหมายในการสงออกไปยังประเทศในกลุมอาเซียนใหไดใน

อนาคต 

คําสําคัญ : ประชาคมอาเซียน หัตถกรรมผาทอ  บานผานม หลวงพระบาง 

                                                 
1 คณะเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีอ.เมือง อุดรธานี 41000 ประเทศไทย 
   Faculty of Technology, Udon Thani Rajabhat University, Muang Udon Thani 41000, Thailand. 
2 มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  Souphanouvong University (National University), Lao PDR (Laos). 
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Abstracts 
This study aimed to investigate a potential and preparedness of Baan Pha Nom, LuangPrabang 

world heritage city, Laos in integrating into ASEAN community. The weaving crafts in Baan Pha Nom, 

Luang Prabang integration into  Asian Economic Community (ACE) was studied in 5 sections, such as the 

process of employment creation, the process of manufacturing, raw materials and indigenous 

knowledge, the process of creation and development of products, the process of selling goods and the 

preparation to the integration into ASEAN community. In addition, data was collected by in-depth 

interview in Baan Pha Nom, Luang Prabang, Laos.   

The result of the study showed that the process of creating handicrafts required local workers to 

receive hand-on training among family members to pass the experience from generation to the next. In 

manufacturing, most of the materials were locality available, such as silk threads and cottons, but their 

availability was scarce because of increased temperature which was inappropriate to silkworm growth; 

requiring to import this raw material from other communities. The craftsmanship passing from ancestor 

was indigenous. Most of beauty and patterns of fabrics were ancient and unique; attracting the attention 

from the customers who favored the original pattern. The products were sold in the shop-house and the 

central market which were open only in the day time. In the evening, the contraband product could be 

purchased at the black market in front of the Luang Prabang Museum. This product was identical to that 

of Baan Pha Nom’s handicrafts, competing for the same market. The native weaving crafts in Baan Pha 

Nom required further development in term of product development and market access in order to be 

ready for integration into ASEAN community. 

Keywords: ASEAN community, Handicrafts, Baan Pha Nom, Luang Prabang 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 คํานํา 
 เมืองหลวงพระบางไดตอนรับผูมาเยือนในฐานะเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาค จากการที่เปนเมืองแหง

พุทธศาสนามีวัดวาอารามมากมาย มีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีเปนมรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมของฝร่ังเศส 

ประกอบกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีผูคนที่ยังไมเปล่ียนไปตามยุคสมัยโลกาภิวัฒนมากนัก กลายเปนเสนหดึงดูดให

นักทองเที่ยวจากท่ัวสารทิศเขามาสูนครลานชางแหงนี้ เมืองหลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก

เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1995 โดยเมืองหลวงพระบางเปนตัวอยางอันโดดเดนของประเภทของส่ิงกอสรางอันเปน

ตัวแทนของการพัฒนา ทางดานวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร

ของมนุษยชาติ (ราเชน อินทวงค. 2546: 101) ศุภชัย  สิงหยะบุศย (สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ.2554: 58) กลาว

วา “หลวงพระบางเปนกรณีของความย่ังยืนแหงวัฒนธรรมอันเกาแกที่ยังไมถูกทําลายในปจจุบัน เปนความสําเร็จแหง

การหลอมรวมวัฒนธรรมประเพณี สถาปตยกรรม โครงสรางของชุมน และอิทธิพลของอาณานิคมยุโรปใน

คริสตศตวรรษท่ี 19-20 ลักษณะเฉพาะของภูมิทัศนของเมืองหลวงพระบางบงบอกถึงการอนุรักษอยางดีเย่ียม 
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แสดงออกถึงภาพวาดแหงขั้นตอนสําคัญของการผสมผสานกันอยางลงตัวของท้ังสองวัฒนธรรม” และเมืองหลวง  

พระบางไดรับการโหวตใหเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติเปนอันดับที่ 1 

ถึง 3 ปติดตอกัน (Wanderlust Travel Awards.2556.) [online] 

 ในอดีตการทอผาถือเปนหนาที่ของแมหญิงลาวทุกคนท่ีจะตองเรียนรูและฝกฝนสืบตอจากรุนพอแม เพื่อใชใน

การดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนความสัมพันธที่เก่ียวเน่ืองถึงวิถีทางวัฒนธรรม การรับไหวในพิธีการแตงงานตองใช

ผาทอที่สวยงามประณีตที่สุดของครอบครัว การทําบุญในงานพิธีตางๆ ทางศาสนาน้ัน “ผาซ่ิน” เปนเคร่ืองบงบอกถึง

สถานะของผูสวมใสเปนอยางดี บานผานม แขวงหลวงพระบางเดิมเปนชนลาวล้ือจากสิบสองปนนา ถูกกวาดตอนมา

ในสมัยเจาสุกกะเสม ผูครองเมืองหลวงพระบาง ไดยกกองทัพหลวงพระบางไปชวยสยามตีเมืองเชียงตุงในชวงรัชกาล

ที่ 4 แมศึกคราน้ันจะพายแพแตชวงลาถอยทัพกลับไดกวาดตอนชาวล้ือในสิบสองปนนากลับมายังหลวงพระบางดวย 

โดยต้ังชุมชนบาเรือนอยูริมแมน้ําคานฝงนอกเมือง ชาวล้ือเปนผูมีฝมือในการทอผาจึงไดรับหนาที่ในการทอผารับใช

ราชสํานักหลวงพระบางเร่ือยมาจนกระท่ังการเปล่ียนแปลงการปกครองในป 1975 ถึงแมในปจจุบันชาวบานผานมจะ

ไมไดทอผารับใชราชสํานักแลว แตดวยช่ือเสียงที่ลือเล่ืองในความสวยงามของลวดลายและความประณีตของชาง

หลวงจากราชสํานัก ทําใหผาทอบานผานมเปนผาทอท่ีมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหลวงพระบาง (เจริญ  ตันมหาพราน. 

2555) 

 อยางไรก็ตามดวยพลวัตของการเปนเมืองทองเท่ียวของเมืองหลวงพระบาง ภายหลังไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม นักทองเที่ยวจํานวนมากไดเดินทางเขามาทองเที่ยวยังเมืองหลวงพระบางในแตละป

เปนจํานวนมาก เพื่อซึมซับวัฒนธรรมทั้งสถาปตยกรรม วัดวาอาราม วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม ตลอดจนผูคนในเมืองหลวง

พระบาง ดวยเหตุของบริบทดานการทองเท่ียวทําใหชาวเมืองหลวงพระบางไดนําเอามรดกทางวัฒนธรรมมาขาย

ใหกับนักทองเที่ยว ผาทอพื้นเมืองเปนสินคาหัตถกรรมหนึ่งที่นักทองเที่ยวมีความตองการซื้อหามากท่ีสุด ทั้งชื่อเสียง 

ความสวยงาม และความตองการซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึก โดยเฉพาะอยางย่ิงคือ ผาทอบานผานม ทําใหชาวบาน

ผานมจํานวนไมนอยที่ทอผาจําหนายเปนอาชีพหลักแทนการทํานาทําสวนดังเชนในอดีต ประกอบกับในป 2558 การ

กาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนโอกาสหรือภัยคุกคาม ในงานหัตถกรรมผาทอบานผานมที่มีอัตลักษณ

แหงนี้ 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาศักยภาพของสินคาหัตถกรรมผาทอจากชุมชนบานผานม เมืองหลวง

พระบางในการพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันทั้งดานคุณภาพ ใหยกระดับไปสูผูผลิตที่สามารถตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภคในระดับสากล และเขาสูตลาดอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 ในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก ดาน

กระบวนการสรางงาน ดานกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ดานภูมิปญญา การสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑ ดาน

กระบวนการจัดจําหนาย และดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาศักยภาพและความพรอมของสินคาหัตถกรรมผาทอบานผานม ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ.2558  
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วิธีดําเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสํารวจ การสังเกต การ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใชการสนทนาผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) คณะผูวิจัยได

กําหนดกลุมเปาหมายในการศึกษาแบบเจาะจง กลุมหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในการผลิตสินคาหัตถกรรมและสินคาที่

ระลึก ในเมืองหลวงพระบาง คือ กลุมหัตถกรรมผาทอบานผานม โดยการสัมภาษณและการสนทนากลุม การสังเกต 

ประธานกลุมและสมาชิกภายในศูนยจําหนายหัตถกรรมบานผานมจํานวน 15 คน 
เครื่องมือในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณแบบ

เจาะลึกชนิดมีโครงสราง (Structured Interview) ประกอบกับการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 

โดยมีขอบเขตการสํารวจและบันทึกเก่ียวกับผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกในเมืองหลวงพระบาง โดยสํารวจจาก

แหลงผลิตในดานกระบวนการสรางงาน ดานกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ดานภูมิปญญา การสรางสรรคพัฒนา

ผลิตภณัฑ ดานกระบวนการจัดจําหนาย และดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน   
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
ในการเก็บขอมูลคณะผูวิจัยไดทําการติดตอประสานงานกับนักวิจัยรวมในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศในการ

ติดตอประสานงานการสัมภาษณและการสนทนากลุมกับผูผลิตสินคาหัตถกรรมของท่ีระลึกในเมืองหลวงพระบาง 

โดยคณะผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาในระหวางวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2556 ขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมายนํามา

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อสรุปประเด็นการวิจัยในดานกระบวนการสรางงาน ดาน

กระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ดานภูมิปญญาและการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑ ดานกระบวนการจัดจําหนาย และ

ดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน   

 

ผลการวิจัย  
จากการลงพ้ืนที่สังเกตแบบมีสวนรวมกระบวนการผลิตและจําหนายชุมชนหัตถกรรมผาทอบานผานม 

แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และไดสัมภาษณนางสุลินทอน  มะลิแสง  อายุ 31 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนา

กลุมทอผาพื้นเมืองบานผานม และยายผิว อายุ 67 ป ชาวบานผานมซ่ึงทอผามาต้ังแตอายุ 7 ขวบ และการสังเกต

แบบมีสวนรวมภายในศูนยหัตถกรรมบานผานม และภายในตลาดมืดหนาหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง ในระหวาง

วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2556 พบวา 

ดานกระบวนการสรางงาน  ชาวบานผานม แตเดิมเปนชาวไทล้ือถูกกวาดตอนมาจากดินแดนสิบสอง

ปนนา ในป 1847   โดยมีฝมือในการทอผาในรูปแบบด้ังเดิม ผาแพรของผานมเปนผาแพรทอลายแบบลายล้ือแท ซึ่ง

ตลอดเวลาท่ีผานไดเปนผูทอผารับใชราชสํานักหลวงพระบางมาตลอดจนถึงชวงการเปล่ียนแปลงการปกครองไดหยุด

ทอผา ภายหลังมือหลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกในป 1995 ดวยบริบทดานวัฒนธรรมอันเปน

เอกลักษณดานการทอผาจึงทํารัฐบาลลาวไดร้ือฟนการทอผาของบานผานมใหมีชื่อเสียงจนกระท่ังปจจุบัน ดังนั้นใน

กระบวนการทอผาของชาวบานผานมจึงเปนกระบวนการท่ีถูกสืบทอดและถายทอดมาหลายชั่วอายุคน ในสังคมลาว

ไดกําหนดใหผูหญิงเปนผูทอผาแพร สวนผูชายเปนผูผลิตส่ิงของเคร่ืองใช จักสานและแกะสลักไม ดังนั้นในปจจุบัน
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ผูหญิงชาวบานผานมจึงมีทักษะดานการทอผาแทบทุกคน และสามารถเขาชมกระบวนการผลิตไดในศูนยหัตถกรรม

ผาทอมือบานผานม 

ดานกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ  ในอดีตการผลิตผาทอของชาวบานผานม วัตถุดิบที่ใชทั้งฝายและ

ไหมสามารถหาไดในชุมชน เนื่องจากมีการเล้ียงไหมปลูกฝายเพื่อใชสําหรับการทอผาอยูภายในชุมชน การปนฝายน้ัน

เปนทักษะท่ีผูหญิงชาวบานผานมทุกคนจะไดรับการถายทอดจากแม กระบวนการทอเปนการทอบริเวณใตถุนบาน

หรือสรางเพิงขึ้นขางบานสําหรับการทอผา ผาที่ทอสวนใหญสําหรับการใชในชีวิตประจําวัน แตจะมีการแบงไป

จําหนายที่ตลาดเพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินหรือส่ิงของบางตามโอกาส ตอมาการทอเพ่ือการจําหนายมีปริมาณเพิ่มมาก

ขึ้นจากความตองการของผูซื้อและความมีชื่อเสียง วัตถุดิบในการผลิตทั้งฝายและไหมท่ีปลูกเองไมเพียงพอประกอบ

กับชาวบานผานมเปล่ียนไปทําเกษตรแบบอื่นที่สามารถจําหนายไดราคาดีมากกวาการปลูกฝายและการเล้ียงไหม 

ประกอบกับสภาพอากาศท่ีรอนขึ้นทําใหไหมตายเร็ว เล้ียงยากมากขึ้น จึงตองซ้ือฝายและไหมจากแหลงอื่นเขามาใช

ในการผลิตทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตามในการซ้ือไหมจะซ้ือเฉพาะไหมสาวเทานั้น 

เนื่องจากไหมชนิดอื่น เชน ไหมจีน ลักษณะของเสนไหมที่ล่ืนทําใหทอไดยากไมแนน สวนไหมลาวน้ันจะฝดทําใหทอ

แนนกวา ราคากิโลกรัมละ 300,000 กีบ ซึ่งมีอยูหลายเกรด เกรดเอกิโลกรัมละ 400,000 กีบ หนึ่งกิโลกรัมเม่ือนํามา

ทอเปนผาน้ําหนัก 700 กรัม ซึ่งในหน่ึงกิโลกรัมสามารถทอผาไดเฉล่ียประมาณ 7 ผืน ขึ้นอยูกับความถี่ของลวดลาย 

ความสามารถในการทอ ผาสีพื้นในหนึ่งวันทอไดเฉล่ีย 3-4 ผืน สวนผาทอที่มีลวดลายทอไดวันละ 2 ผืน และหากเปน

ผาทอที่มีลวดลายทั้งผืนเปนเร่ืองราวใชเวลาทอประมาณ 2-3 เดือนตอหนึ่งผืน เนื่องจากตองใชเวลาท่ีการตอลวดลาย

ที่มีความซับซอน ปจจุบันศูนยหัตถกรรมผาทํามือมีสมาชิกกวาส่ีสิบกลุมที่เปนผูประกอบการ 
 

 
ภาพที่ 1 คณะนักวิจัยกําลังสัมภาษณนางสุลินทอน  มะลิแสง  หัวหนากลุมทอผาพื้นเมืองบานผานม 

 

ดานภูมิปญญาและการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑ ผาทอมือของกลุมหัตถกรรมบานผานมหลวง   

พระบาง มีความเก่ียวพันกับวัฒนธรรมและประเพณีอยางชานานและลึกซ้ึง ทุกผลิตภัณฑของหลวงพระบางเกิดจาก

รากฐานอันม่ันคง ที่สืบตอภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษและถูกนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคและจรรโลง

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวิถีความเปนอยู ผาทอไมไดถูกใชในการหอหุมและใหความอบอุนแกรางกาย

เทานั้น แตมันยังถูกสรางสรรคเพื่อสนองตอบดานความเชื่อ พีธีกรรมตางๆ เฉพาะตัวลวดลายและสีสันที่เปน

เอกลักษณเฉพาะ ของผาทอมีบทบาทสําคัญประการหน่ึงคือการเลือกคูและพิธีการแตงานในหลวงพระบาง ทักษะ

ฝมือในการ “ตํ่าหูก” หรือการทอผา การเย็บปกถักแซวของผูหญิง จะถูกใชเปนเคร่ืองตัดสินความสามารถในการเปน

ภรรยาไดหรือไม ผูหญิงคนใดที่ไมมีทักษะในการทอผาหญิงผูนั้นก็ไมอาจหาคูครองได เนื่องจากเคร่ืองนุง
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และเครื่องนอนเปนเคร่ืองประกอบที่สําคัญในพิธีการแตงงานในสังคมลาว เปนเคร่ืองที่เจาสาวจะนํามาสูครอบครัว

ใหมและมีความสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวาง “แมยา” หรือแมผัวกับลูกสะใภจะถูกพัฒนาขึ้นจากการ

แลกเปล่ียนผาเบี่ยงและผาซ่ิน หญิงสาวจะแสดงใหเห็นถึงความพรอมวาจะมีคูครองและออกเรือนไปสรางครอบครัว

ใหมไดแลว โดยดูจากผาแพรท่ีหญิงสาวทอ เม่ือเขาสูวัยสาวผูหญิงจะเร่ิมเตรียมผาแพรสําหรับการแตงงานของตน 

ผูหญิงไทล้ือบานผานมทอผาซ่ินสําหรับใสไปทําบุญ และทอผาตุงสัญลักษณทางศาสนาแขวนท่ีวัด ซึ่งไมเพียงแตเปน

การทําบุญกุศลแกตนเองและครอบครัวเทานั้น แตยังเปนการแสดงออกถึงทักษะฝมือในการทอผาและเปนการแสดง

ถึงการเปนภรรยาท่ีมีความสามารถดวย 

ลวดลายท่ีถือเปนลวดลายดั้งเดิมและเปนเอกลักษณของบานผานม คือ ลายกุญแจ ลายดอกพิกุล ลาย

เกายอด ลายปะแจ ลายนาค ลายน้ําไหล สวนการประยุกตลวดลายก็เปนการประยุกตจากลวดลายเดิมหรือดัดแปลง

ลวดลายเดิมและผสมผสานลวดลายใหมเขาไป ซึ่งขึ้นอยูกับทักษะความชํานาญและความคิดสรางสรรคของผูทอ 

อยางไรก็ตามลวดลายที่ไดรับความนิยมสวนใหญเปนลวดลายเดิมเนื่องจากผูคนยังนิยมในเอกลักษณของผาทอจาก

ราชสํานัก 

 
ภาพที่ 2 ผาขิดลายปะแจเปนลวดลายผาทอดั้งเดิมของชาวบานผานม เมืองหลวงพระบาง 

 

 
ภาพที่ 3 ผาขิดลายนาคเปนลวดลายผาทอด้ังเดิมของชาวบานผานม เมืองหลวงพระบาง 

 

 
ภาพที่ 4 ผาขิดลายนํ้าไหลเปนลวดลายผาทอด้ังเดิมของชาวบานผานม เมืองหลวงพระบาง 
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ดานกระบวนการจัดจําหนาย ชาวบานชุมชนหัตถกรรมบานผานม จะนําผาทอมาจําหนายภายในศูนย

หัตถกรรมซึ่งเปดดําเนินการในป 1999 โดยเสียคาเชาพื้นที่ 80 ตร.ซม.ในราคา 15,000 กีบ หรือ 60 บาท/เดือน และมี

กติการวมกันในการหามนําสินคาคือผาทอจากโรงงานและผาทอจากแหลงอื่นมาจําหนายโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนตอง

ถูกลงโทษโดยการหามเขามาจําหนายภายในศูนย สวนในตอนคํ่าเวลา 17.00 – 22.00 น. ชาวบานผานมจะนําผาทอ

ไปจําหนายที่ตลาดมืดหนาหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง โดยเสียคาเชาที่ตารางเมตรละ 5,000 กีบ/วัน อยางไรก็ดี

ปจจุบันมีองคกรผูประกอบการงานหัตถกรรมทองถ่ินเมืองหลวงพระบาง ไดรวมกันจัดต้ังเปนสมาคมหัตถกรรมหลวง

พระบาง หรือLPHL (Luang Prabang Handicraft Association) เพื่อสรางตราสินคาหัตถกรรมหลวงพระบาง โดยมี

ตราโลโกสีทองของ LPHL จําหนายใหกับผูผลิตสินคาพื้นเมืองในหลวงพระบางโดยเร่ิมจากหัตถกรรมบานผานมเปน

ชุมชนแรก ในราคาดวงละ 800 กีบ เม่ือนําสติกเกอรนี้ปะบนผาทอมือสําหรับการจําหนายเพื่อเปนการรับประกันสินคา

และเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูซื้อไดวาเปนผาทอมือหลวงพระบางของแท ตลอดจนเปนเคร่ืองหมายรับประกัน

วาเปนผลิตภัณฑสินคาทํามือจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบางอยางแทจริง 

ดานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  ศูนยหัตกรรมทอผาบานผานม มีแนวคิดในการ

ยกระดับผาทอมือของหลวงพระบางใหกลายเปนสินคาระดับแนวหนาในกลุมอาเซียน ที่เห็นเปนรูปธรรมคือการ

ผลักดันสงเสริมจากแขวงหลวงพระบางในการนําชาวบานผานมเขาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานดานการทอผาทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อใหมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหมีความสวยงามทันสมัยมากย่ิงขึ้น  นอกจากน้ียังได

สงเสริมใหมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย ดวยการดัดแปลงและตัดเย็บเปนเส้ือผาและผลิตภัณฑ

ของใชของตกแตงบานตาง ๆ และคาดหวังในการสงออกไปยังประเทศในกลุมอาเซียนใหไดในอนาคตอันใกลนี้ สวน

ชาวบานผานมก็มีการเตรียมความพรอมโดยเด็กรุนใหมใหความสําคัญกับการส่ือสารดวยภาษาอาเซียนมากขึ้น

นอกจากภาษาไทย คือภาษาอังกฤษ เห็นไดจากการจําหนายผลิตภัณฑที่ศูนยจําหนายบาผานมสวนใหญจะเปนพอ

เฒาแมเฒาเน่ืองจากผูมาซ้ือสวนใหญเปนชาวไทย สวนการจําหนายท่ีตลาดมืดบริเวณหนาหอพิพิธภัณฑในชวงเย็น

เปนรุนลูกที่ไดรับการศึกษาในระบบและสามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ การจัดต้ังเปนสมาคมหัตถกรรมหลวง   

พระบาง (Luang Prabang Handicraft Association) หรือLPHL ไดสรางความตระหนักรูของชาวบานผานมตอภัย

คุกคามจากสินคาหัตถกรรมจากภายนอกในความพยายามปองกันสินคาผาทอจากโรงงานหรือผาทอจากแหลงอื่น 

เขามาแยงตลาด ในขณะเดียวกันก็เปนการรักษาและสรางมูลคาจากอัตลักษณเฉพาะของตนเองใหแขงขันได     

อยางภาคภูมิในประชาคมอาเซียน 

 

สรุป  
 ชุมชนหัตถกรรมผาทอบานผานม สืบทอดทักษะดานผาทอมาจากบรรพบุรุษซึ่งเปนชนชาวล้ือจากสิบสองปน

นา ในยุคราชวงศไดทําหนาที่เปนผูทอผารับใชราชสํานักหลวงพระบางมาหลายช่ัวอายุคน จนถึงยุคการเปล่ียนแปลง

การปกครองในป 1975 จึงไดยุติบทบาทดังกลาว เม่ือเมืองหลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกใน 

ป 1995 ทําใหรัฐบาลไดร้ือฟนวัฒนธรรมการทอผาของชาวบานผานมขึ้นมาอีกคร้ังในฐานะหมูบานวัฒนธรรมท่ี

สําคัญของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง กระบวนการทอผาของชาวบานผานมยังเปนแบบโบราณท่ีตองใชทักษะและ

ความชํานาญของคนเปนหลัก ปจจุบันมีการทอผาดวยลวดลายประยุกตมากขึ้นกวาการทอลวดลายด้ังเดิม ลวดลาย

ที่ถือเปนลวดลายด้ังเดิมและเปนเอกลักษณของบานผานมคือลายกุญแจ ลายดอกพิกุล ลายเกายอด ลายกะแจ ลาย

นาค ลายน้ําไหล สวนวัตถุดิบคือเสนไหมและฝายไดซื้อจากแหลงขางเคียงมาใชมาขึ้นเนื่องจากชาวบาน
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ไมนิยมทําอาชีพการเล้ียงไหมประกอบกับสภาวะอากาศที่รอนขึ้นทําใหไดผลผลิตนอย รัฐไดสรางศูนยจําหนายผาทอ

ขึ้นสําหรับใหนักทองเท่ียวไดเขามาเท่ียวชมและซื้อผาทอ ชุมชนไดสรางหลักเกณฑเพื่อไมใหสินคาจากแหลงอื่น

รวมถึงสินคาจากโรงงานเขามาจําหนาย ไดสรางตราสินคาเพื่อเปนการรับรองคุณภาพสินคาหัตถกรรมเอกลักษณ

เฉพาะของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง และมีการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนดวยแนวคิดที่การ

ยกระดับผาทอมือของหลวงพระบางใหกลายเปนสินคาระดับแนวหนาในกลุมอาเซียน โดยผลักดันใหมีการพัฒนา

รูปแบบและลวดลายใหมีความสวยงามทันสมัยมากย่ิงขึ้น   
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อัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุล ในเรื่องเลาจากประสบการณชีวิต1 
Identity of Seksan Prasertkul in life experience narratives 
 

ดาราพร ศรีมวง2 และ บาหยัน อิ่มสําราญ3* 

Daraporn Srimuang2 and Bayan Imsamran3* 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุล จากเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิต

จํานวน 11 เลม ไดแก มหาวิทยาลัยชีวิต เดินปาเสาะหาชีวิตจริง เรรอนหาปลา เพลงเอกภพ ทางทากและสายนํ้าเช่ียว 

หวงยามแหงความพายแพ วิหารที่วางเปลา ผานพบไมผูกพัน วันที่ถอดหมวก ผานพนจึงคนพบ และบุตรธิดาแหง

ดวงดาว โดยนําแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ ภาพตัวแทน และเร่ืองเลามาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา อัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่ปรากฏในเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตประกอบ

สรางดวยภาพตัวแทนตางๆ ไดแก 1. คนปะทะกับผูคนและสังคม 2. คนปลีกตัวจากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผลและ

แสวงหาความหมาย และ 3. คนเขาใจชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม เม่ือประสานภาพตัวแทนตางๆ เขาดวยกันจึงกลาว

ไดวาอัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุล คือ “คนที่เรียนรูจากความผิดพลาดและความเจ็บปวด คิดทบทวน

ใครครวญจนผานพนจากหวงทุกข และในที่สุดก็คือคนเขาใจชีวิตและเปนนักคิดที่ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณ” 

คําสําคัญ : อัตลักษณ ภาพตัวแทน เร่ืองเลาจากประสบการณชีวิต 

 
Abstract 
 The research aims to study the identity of Seksan Prasertkul from 11 life experience narratives; 

that is Mahawittayalaicheewit, Deunpasauhacheewitjing, Reronhapla, Phlengekkaphop, 

Thangthaklaesainamchiew, Huangyamhaengkwamphaiphae, Wihanteewangplaw, 

Phanphopmaiphukphan, Wanteethaudmuak, Phanphonjuengkhonphop, and Butthidahaengduangdaw. 

The researcher applied the theory of identity, representation, and narrative for the analysis on Seksan 

Prasertkul’s identity. 

 The result of the research reveals that Seksan Prasertkul’s identity are constructed by 

representations; that is 1. Seksan Prasertkul is a person who collides with people and social 

mainstreams, 2. Seksan Prasertkul is a person who separates himself from social mainstreams to restore 

his pains and look for the meaning of life, and 3. Seksan Prasertkul is a person who understands his life 
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  This research is the part of thesis identity construction of writer: a case study of Seksan Prasertkul’s life experience narratives 
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and the truth of life. From considering all of representations, the identity of Seksan Prasertkul which 

appears in his life experience narratives is as such : “A person who learns from mistakes and pains by 

reconsidering and thinking over until overcoming sufferings and finally becomes the person who 

understands life and a thinker who places importance on spirituality.”  

Keywords : Identity, Representation, Life experience narrative 

 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบัน “อัตลักษณ” เปนประเด็นทางทฤษฎีที่ไดรับการกลาวถึงกันอยางกวางขวางในวงวิชาการสาขาตางๆ 

อัตลักษณ (Identity) เปนเร่ืองของการต้ังคําถามและใหนิยามตนเองวาฉัน/เราคือใคร แสดงออกมาในดานใด เหมือน

หรือตางกับผูอื่น/กลุมอื่นอยางไร อัตลักษณเปนส่ิงที่ไมตายตัว มีลักษณะเล่ือนไหลและสามารถสรางขึ้นได ซึ่งเปนการ

ประกอบสรางขึ้นโดยบุคคลผูนั้นเอง เปนการเลือกที่จะยึดโยงกับอัตลักษณบางอยางเพื่อเปนหลักยึดในการดําเนิน

ชีวิต (สุรเดช โชติอุดมพันธุ [ม.ป.ป.])  

 เม่ืออัตลักษณเปนเร่ืองของการนิยามวาฉัน/เราคือใคร การที่จะนําเสนออัตลักษณนั้นวิธีการหน่ึงก็คือการ

สรางภาพตัวแทน (representation) กลาวไดวาการสรางภาพตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้นเปนการจําลองสรรพ

ส่ิงขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญก็คือตองการใหผูอื่นหมายรวมและเขาใจวาเขาคือใคร  

 การสรางภาพตัวแทนนั้นเปนการเลือกบางดานมานําเสนอใหเสมือนวาเปนทั้งหมดของส่ิงนั้น ภาพตัวแทน

จึงทําไดเพียงคลายคลึงกับความจริงด้ังเดิมหรือภาพตนแบบเทานั้น เนื่องจากคุณสมบัติบางประการถูกส่ือกลางท่ีใช

นําเสนอบิดเบือนไป (กาญจนา แกวเทพ 2545: 80 – 83) ซึ่งส่ือประเภทหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางและนําเสนอภาพ

ตัวแทนก็คือภาษา เปนที่รับรูกันวามนุษยคิด เขาใจ และรับรูส่ิงตางๆ ผานภาษาท้ังส้ิน การนําเสนอภาพตัวแทนจึง

เปนกระบวนการผลิตความหมายจากมโนทัศนในความคิดของเราผานทางภาษา (Stuart Hall อางถึงใน วันชนะ ทอง

คําเภา 2554: 17) ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตซึ่งกอรูปขึ้นจากอุปกรณสําคัญ คือ ภาษา ก็

สามารถสรางภาพตัวแทนได เม่ือประกอบกับฝมือในการรอยเรียงเร่ืองเลาอันเปนทวงทํานองเฉพาะตน ซึ่งเปนพลังใน

การอธิบายอัตลักษณของบุคคลใดบุคคลหน่ึง อัตลักษณของผูเปนเจาของเรื่องเลาก็จะย่ิงโดดเดนเห็นชัดย่ิงขึ้น 

  เร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตของเสกสรรค ประเสริฐกุลจํานวน 11 เลม ซึ่งเปนขอมูลในการวิจัยนี้เปนเร่ือง

เลาที่ผูเขียนประสบมาดวยตนเองท้ังประสบการณชีวิตและประสบการณทางความคิด โดยประสบการณชีวิตหมายถึง

เร่ืองราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับผูเขียนเองโดยตรง สวนประสบการณทางความคิดหมายถึงทัศนะ แงมุมทาง

ความคิดของผูเขียนที่เกิดขึ้นจากการขบคิด ใครครวญประสบการณทางตรงท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง รวมทั้งประสบการณ

ทางออมซ่ึงไดแกเร่ืองราว เหตุการณที่ไดรับฟงหรือไดอาน ประสบการณทั้งหมดลวนผานกระบวนการคัดสรรจาก

เสกสรรควาตองการจะใหเร่ืองเลานี้ฉายภาพของตนเองใหผูอื่นเห็นในแงมุมใด 

 เม่ือเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตของเสกสรรคคือการนํา “ชีวิต” ของตนเองมาถายทอด เร่ืองเลาดังกลาว

จึงเปนการมองตนเองดวยมุมมองที่ตองการใหผูอื่นมองตนเอง ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาเสกสรรค ประเสริฐกุลซึ่งเปน

ผูเลาเร่ือง ไดประกอบสรางอัตลักษณของตนเองผานการสรางภาพตัวแทนในเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิตอยางไรบาง 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับ

แนวความคิดเร่ืองอัตลักษณ ภาพตัวแทน และเร่ืองเลา เพื่อนํามาประยุกตเปนแนวทางในการศึกษา จากนั้นวิเคราะห

ขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) 

 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาพบวาภาพตัวแทนที่แสดงอัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุลปรากฏในเรื่องเลาจาก

ประสบการณชีวิตประกอบดวย ภาพที่ 1 เสกสรรค คือ คนที่ปะทะกับผูคนและสังคม ภาพที่ 2 เสกสรรค คือ คนปลีกตัว

จากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผลและแสวงหาความหมาย ภาพที่ 3 เสกสรรค คือ คนเขาใจชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม 

ภาพที่ 1 เสกสรรค คือ คนที่ปะทะกับผูคนและสังคม เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่

แสดงใหเห็นถึงดานที่เปนคน “ปะทะ” ขัดแยง มีเร่ืองราวไมลงรอยกับผูคนที่แวดลอมรอบตัวและสังคมที่ตนเองสังกัด

อยูเสมอ รวมไปถึงการตกเปนผูถูกกระทําจากความอยุติธรรมในสังคม โดยที่การปะทะกับผูคนและสังคมดังกลาวมัก

มีสาเหตุมาจากตัวเสกสรรคเอง ทั้งในดานลักษณะนิสัย บุคลิกสวนตัว ตลอดจนวิธีคิดและการกระทําที่แตกตางกับ

ผูคนและสังคมสวนใหญ อาจกลาวไดวาเปนภาพของเสกสรรคที่ปะทะกับ “โลกภายนอก” เนื่องจากโลกดังกลาวไม

สอดรับกับ “โลกภายใน” ของตนเอง 

 ภาพตัวแทนของเสกสรรคที่เปนคนปะทะกับผูคนและสังคมประกอบขึ้นจากภาพตัวแทนยอย 7 ภาพดวยกัน 

ไดแก ภาพคนยากไร ภาพคนยึดม่ันในความถูกตองและกฎกติกา ภาพคนสนใจการเมืองการปกครองและปญหา

สังคม ภาพคนรักศักด์ิศรี ภาพผูนํา ภาพคนขัดแยงกับผูคนและสังคม และภาพนักรบปาคนอยูปา ในที่นี้ผูวิจัยจะ

กลาวถึงภาพคนรักศักด์ิศรีและภาพคนขัดแยงกับผูคนและสังคมเพื่อใหเห็นเปนตัวอยาง 

 เสกสรรค คือ คนรักศักด์ิศรี เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่รักศักด์ิศรี หย่ิงทระนง และไมยอม

สยบใหกับผูใดอยางไรเหตุผล อีกทั้งไมยอมถูกดูหม่ินเหยียดหยาม หรือตกเปนผูถูกกระทําอยางอยุติธรรม ซึ่งเม่ือตอง

เผชิญกับภาวะน้ันเสกสรรคก็พรอมจะโตตอบกลับไปอยางถึงที่สุด โดยไมคํานึงวาอีกฝายจะเปนใครไมวาจะเปนเพื่อน

เด็กวัด รุนพี่ และอาจารยที่มหาวิทยาลัย กระท่ังผูบังคับบัญชาในที่ทํางานของตนเอง 

 

 ...เราเถียงกันอยูพักใหญทามกลางความงุนงงของเพื่อนใหมๆ ของผม ซึ่งปกติแลวจะไมกลาทํา 

เชนนี้กับผูบังคับบัญชา ผมถูกครูฝกวิพากษวิจารณอยางสาดเสียเทเสียจนตัวเองเกือบจะระงับ 

อารมณไมอยู ขยับแลวขยับอีกจะใชกําลังเขาตัดสิน...  

(มหาวิทยาลัยชีวิต: 87) 

 

 นอกจากนั้น ความรักและความถือศักด์ิศรีของเสกสรรคยังรวมถึงการไมพึ่งพาใคร ไมเอยปากขอรองแมใน

ยามตกอับอยูในภาวะลําบากที่สุดในชีวิต  

 

 ...ผมต้ังปณิธานไวแลววาตอไปนี้จะหาเล้ียงตัวเองอยางเต็มที่ ฉะนั้นผมจึงไมเคยเอยปากขอเงิน 

แมอีกแมแตบาทเดียว   สมบัติสวนตัวกระจอกงอกงอยของผมหลายชิ้นเอาไปจํานําจนหมดส้ิน... 
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ส่ิงเหลานี้ถูกแปรเปนอาหารไปทีละช้ิน ทีละช้ิน   เพื่อเล้ียงดูทั้งรางกายและศักด์ิศรีของผม   ผมจะ 

ไมขอใครกิน...ไมนานส่ิงของที่พอจํานําไดก็หมดไป ผมเล้ียงดูไดแคหัวใจที่รักศักด์ิศรี สวนรางกาย 

 นั้นบางทีก็จําตองปลอยใหมันอดอยากบาง...  

(มหาวิทยาลัยชีวิต: 82) 

 

 เสกสรรค คือ คนขัดแยงกับผูคนและสังคม เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่มีเร่ืองขัดแยงและ

ปะทะกับผูคนรอบขางเสมอ ไมวาจะเปนเพื่อนเด็กวัด เพื่อนนักศึกษา รุนพี่และอาจารยที่มหาวิทยาลัย กระท่ังนักการ

ภารโรง หัวหนางาน รวมทั้งคนในพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในปา โดยความขัดแยงเหลานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุ

หลายประการดวยกัน แตสวนใหญจะมีสาเหตุมาจากความคิดเห็นและการกระทําที่ไมสอดคลองกันหรือไปดวยกัน

ไมได บุคลิกและลักษณะนิสัยสวนตัวของเสกสรรคที่เปนคนรักศักด์ิศรี ไมยอมคน รวมไปถึงความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดย

ที่เสกสรรคเองก็มิไดมีเจตนา 

 

 ...ผมถือโอกาสนี้แตงละครซึ่งไมมีเนื้อหาเอยถึงพรรคคอมมิวนิสตเลย แตจะวาคัดคานเขาก็ไม 

เชิงนัก ผมเพียงแตเบื่องานศิลปะวรรณคดีที่จองแตสรรเสริญพรรคดุจเทพเจาเต็มที...หลังจาก 

การแสดงผานไปเสียงวิพากษวิจารณที่คาดไวแลวก็ดังมาเขาหู สวนใหญเปนไปในทางลบ... 

(เดินปาเสาะหาชีวิตจริง: 63)  

 

ภาพตัวแทนยอยเหลานี้ตางมีความสัมพันธสอดคลองและสนับสนุนซ่ึงกันและกันใหเกิดเปนภาพของ

เสกสรรคที่เปนคนปะทะกับผูคนและสังคม กลาวคือ เปนภาพท่ีประกอบขึ้นจากภาพคนที่ขัดแยงกับโลกภายนอก    

ซึ่งเกิดจากการใชชีวิตรวมกับผูคนและสังคมอันมีเหตุใหตองบาดหมาง ขัดแยง ไมลงรอยกันอยูเสมอ ประกอบกับ

ความที่เสกสรรคเปนคนรักศักด์ิศรี ยึดม่ันในความถูกตอง และเปนคนสนใจการเมืองการปกครองและปญหาสังคม 

อีกทั้งการเปนคนยากไรซึ่งทําใหเขาใจสภาพความทุกขยาก ความอยุติธรรมของประชาชนผูยากไรเปนอยางดี เหลานี้

ลวนเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหเสกสรรคเขาไปอยูในวังวนและเกี่ยวของกับความขัดแยงอยูเนืองๆ ไมวาจะเปนผูนําใน

การตอสูของประชาชนเม่ือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ตลอดจนเปนแกนหลักในการเคล่ือนไหวทางการเมือง จนนําไปสู

การเขาปาจับปนรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

 

 ภาพที่ 2 เสกสรรค คือ คนปลีกตัวจากสังคมเพ่ือเยียวยาบาดแผลและแสวงหาความหมาย เปน

ภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่แสดงใหเห็นถึงดานที่เปนคนปลีกตัวออกหางจากสังคมกระแสหลัก เนื่องจาก

ไดรับผลกระทบจากการปะทะกับโลกภายนอก ไมวาจะเปนการขัดแยงกับผูคนหรือสังคม ซึ่งทําใหเสกสรรคเปนทุกข

และเจ็บปวดจนตองปลีกตัวจากสังคมออกเดินทาง เพื่อเยียวยาบาดแผลและบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น พรอมกัน

นั้นก็แสวงหาความหมายที่แทจริงของชีวิตไปดวย 

 ภาพตัวแทนของเสกสรรคที่เปนคนปลีกตัวจากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผลและแสวงหาความหมายประกอบ

ขึ้นจากภาพตัวแทนยอย 7 ภาพดวยกัน ไดแก ภาพคนใชชีวิตกลางแจงและนักเดินทาง ภาพคนแพ ภาพนักสู ภาพนัก

แสวงหาความหมาย ภาพคนแปลกแยก ภาพคนยึดติดและโหยหาอดีต และภาพคนมีบาดแผลเจ็บปวด ในที่นี้ผูวิจัย

จะกลาวถึงภาพนักสูและภาพคนแปลกแยกเพ่ือใหเห็นเปนตัวอยาง 
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 เสกสรรค คือ นักสู เปนภาพของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่เปนนักสูผูมีจิตใจไมยอมแพ เกลียดความปราชัย

ทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนความพายแพคูตอสู หรือความรูสึกพายแพผูอื่นที่สามารถทําไดสําเร็จ อีกทั้งความพายแพและ

ความรูสึกยอมแพก็สรางความเจ็บปวดใหกับเสกสรรค เชนนั้นแลวเสกสรรคจึงตองทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะคูตอสูให

ได โดยคูตอสูในที่นี้ ไดแก ปลาในกิจกรรมการตกปลา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง ในแงหนึ่งอาจมองได

วาความเปนนักสูที่แสดงออกผานการตอสูเอาชนะปลาและอุปสรรคตางๆ นั้นเสมือนเปนการชดเชยความอดสูและ

ความเจ็บปวดจากความพายแพในสงครามปฏิวัติ โดยจําลองทองทะเล การเดินทาง ปลา และอุปสรรคใหเปนสมรภูมิ

รบและคูตอสูที่ตนเองตองตอสูและทุมเทเพื่อเปนผูชนะในสนามแหงนั้น 

 

 ...คนเราเม่ือพายแพอะไรสักอยางส่ิงที่เขาฝนถึงยอมเปนชัยชนะ ไมมีใครชอบการพายแพอยาง 

 ตอเนื่อง...ความฝนถึงชัยชนะเนื้อแทอาจเปนเพียงการคนหาทางอยูรอด  และคูตอสูที่นากลัวที่ 

สุดไมวาของผูใดก็ตามคือผูที่สูเพื่อความอยูรอดของเขา   ปลาตัวน้ันโชครายที่มาเจอผมในหวง 

อารมณที่ไมอาจยอมจํานน... 

(หวงยามแหงความพายแพ: 32 – 33) 

 

 เสกสรรค คือ คนแปลกแยก เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่เปนคนแปลกแยก เขากับผูคนและ

สังคมสวนใหญไมได เนื่องจากความแตกตางทั้งในดานความคิดและการกระทํา ไมเปนที่ยอมรับของผูคนและสังคม 

และแฝงความรูสึกโดดเด่ียวไวดวย เสกสรรคตองประสบกับภาวะดังกลาวเร่ือยมาไมวาจะเปนบรรยากาศในสังคม

มหาวิทยาลัยที่มีแตความฟุงเฟอ เม่ือเขาปาเปนนักปฏิวัติก็แปลกแยกกับสมาชิกในพรรคคอมมิวนิสตเร่ือยมา กระท่ัง

หลังจากยุติบทบาทนักปฏิวัติกลับมาใชชีวิตในสังคมกระแสหลักอีกคร้ัง ก็ยังแปลกแยกจากผูคนสวนใหญและวิถี

ปฏิบัติของสังคม เม่ือตนเองกลายเปนคนแปลกแยกที่เขากับสวนใหญไมไดอยูเสมอเชนนี้ก็สรางความเจ็บปวด เปล่ียว

เหงา โดดเด่ียว ทําใหไมมีความสุขจนตองปลีกตัวออกจากสังคม “เขาปาออกทะเล” เพื่อเยียวยาความรูสึกและใชชีวิต

รวมกับมิตรสหายกลุมเล็กๆ ที่เขาใจและคิดเห็นคลายกัน เปนโลกใบเล็กที่เสกสรรคครูสึกเปนสวนหนึ่งและไดรับการ

ยอมรับ 

 

 ... “คนอยางพวกเรา อีกไมนานก็สูญพันธุ” ...เราตางรูสึกวาโลกท่ีเราช่ืนชอบกําลังเลือนหายไป 

จากแผนที่ทางวิญญาณของมนุษยมากขึ้นทุกที  โลกของชายจริงหญิงแกรงและมิตรภาพถาวร  

โลกที่คําวาเพื่อน ความรัก  และความรับผิดชอบเปนมากกวาถอยคําโฆษณา  บางทีนี่อาจเปน 

สาเหตุที่ทําใหพวกเราทุกคนผูกพันกันดวยสํานึกวาเรามีกันอยูแคนี้   มันเปนสํานึกของชนสวน 

นอยซึ่งในเบื้องลึกที่สุดแลวเงียบเหงาและหดหู... 

(ทางทากและสายนํ้าเช่ียว: 36 – 37) 

 

    ภาพตัวแทนยอยทั้ง 7 ภาพตางสัมพันธ สอดคลอง และสนับสนุนซึ่งกันและกันใหเกิดเปนภาพของเสกสรรค

ที่ปลีกตัวจากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผลและแสวงหาความหมาย กลาวคือ ภาพตัวแทนดังกลาวประกอบขึ้นจากภาพ

ของคนแพที่พายแพทั้งในสนามรบและสนามชีวิต สงผลใหเสกสรรคกลายเปนคนมีบาดแผลและเจ็บปวดกับชีวิต เปน

คนแปลกแยกจากคนสวนใหญและวิถีสังคมกระแสหลัก จนตองปลีกตัวออกมากลายเปนคนใชชีวิต
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กลางแจง นักเดินทาง และเปนนักสูในสมรภูมิอื่นๆ เอาชนะชีวิตอื่นและอุปสรรคเพื่อชดเชยความปราชัยที่เคยไดรับมา 

พรอมกันนั้นเองก็แสวงหาความหมายคุณคาที่แทจริงของสรรพส่ิงอยูเสมอเพ่ือเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิต แต

ขณะเดียวกันก็ยังไมสามารถไถถอนตนเองออกจากอดีตอันเจ็บปวดได เสกสรรคยังคงยึดติดกับอดีตและโหยหาวันคืน

เกาๆ ของตนเอง 

 

 ภาพที่ 3 เสกสรรค คือ คนเขาใจชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐ

กุลที่แสดงใหเห็นถึงดานที่เปนผูผานความทุกข ความเจ็บปวดในชีวิตมามาก และเค่ียวกรําตนเองอยางหนักไมวาจะ

เปนการครุนคิด ใครครวญ เฝาต้ังคําถามและพยายามหาคําตอบ จนในที่สุดก็คิดไดและเขาใจชีวิตทั้งชีวิตของตนเอง

และสรรพชีวิต เสกสรรคกลายเปนคนท่ีสนใจและใหความสําคัญกับเร่ืองราวทางจิตวิญญาณ แกนแท การดํารงอยู 

ตลอดจนสัจธรรมของชีวิต  

 ภาพตัวแทนของเสกสรรคดังกลาวประกอบขึ้นจากภาพตัวแทนยอยอีก 4 ภาพดวยกัน ไดแก ภาพคนปลอย

วาง ภาพชายชรา ภาพคนเขาใจตนเอง และภาพนักคิดทางจิตวิญญาณ ในที่นี้ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพคนปลอยวาง

และคนเขาใจตนเองของเสกสรรคเพื่อใหเห็นเปนตัวอยาง 

 

 เสกสรรค คือ คนปลอยวาง เปนภาพของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่ปลอยวาง ละ และเลิกยึดติดกับส่ิงตางๆ 

ไมวาจะเปนการปลอยวางอารมณความรูสึกของตนเอง เลิกยึดติดกับตัวตนเกาๆ เชน เลิกยึดม่ันถือม่ันในศักด์ิศรีและ

อัตตา เปนตน ปลอยวางความของใจสงสัย เลิกยึดติดกับนิยามตางๆ ที่เคยสรางใหกับตนเอง เลิกแสวงหาความหมาย 

ละวางอดีต และอยูกับปจจุบันเทานั้น 

 

 ...หลายปมานี้ยามทุกขผมมักจะทําสองอยาง คือ หนึ่ง แหงนหนามองฟาเพื่อเตือนตัวเองไมให 

ลืมความจริงวาเราเปนเพียงฝุนผงในจักรวาล  และสอง สองกระจกดูร้ิวรอยเหี่ยวยนบนใบหนา 

เพื่อจะไดเห็นชัดวาเราอยูในโลกเพียงชั่วคราว   บอยคร้ังในยามที่ทําเร่ืองดังกลาว ผมก็มักทอง 

คาถาสวนตัวไปดวยทํานองวาเราไมไดเปนใคร เราไมมีส่ิงใดประมาณน้ัน... 

(วันที่ถอดหมวก: 125) 

 

 เสกสรรค คือ คนเขาใจตนเอง เปนภาพตัวแทนของเสกสรรค ประเสริฐกุลที่เขาใจอดีตของตนเองวาที่ผาน

มาเปนคนเชนไร เขาใจถึงเหตุผลที่มาที่ไปที่ทําใหเปนคนเชนนั้น เปนการยอนมองตนเองในอดีต ทบทวน วิเคราะห 

และตีแผตนเองออกมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปนคนเขาใจตนเอง และยอมรับในส่ิงที่เปนทั้งในอดีตและปจจุบัน 

 

 ...ดวยเหตุนี้ผมจึงใชเวลาหลายปเขาปาออกทะเลเพื่อคนหา ‘ความเปนผูชาย’ ที่หายไป ผมตก 

ปลา ปนเขา ลองแกง เพื่อจะบอกท้ังโลกและตัวเองวา ‘กูแน’ ขอผูใดอยาไดมาตอแย พูดก็พูด 

เถอะผมตองใชเวลานานและผานอะไรอีกหลายอยางทีเดียวกวาจะมองออกวา     นักตกปลา 

และคนเดินปารูปรางสูงใหญที่ชอบแตงกายก่ึงโจรก่ึงทหารคนน้ัน ลึกๆ แลวเปนคนที่มีปญหา 

กับตัวเอง... 

(วันที่ถอดหมวก: 57) 
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ภาพตัวแทนยอยทั้ง 4 ภาพเหลานี้ตางมีความสัมพันธ สนับสนุนซึ่งกันและกันใหเกิดเปนภาพเสกสรรคที่เปน

คนเขาใจชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม กลาวคือ ภาพตัวแทนดังกลาวประกอบข้ึนจากภาพคนท่ีปลอยวาง อยูกับ

ปจจุบัน เลิกยึดติดกับอดีตหรือนิยามใดๆ และมิไดเปนใครในสังคมมากไปกวาเปนเพียงชายชราคนหน่ึงซ่ึงเขาใจ

ตนเองอยางถองแท รวมไปถึงเขาใจสรรพชีวิตและความเปนไปของสรรพส่ิง อีกทั้งเปนนักคิดทางจิตวิญญาณซ่ึงให

ความสําคัญและสนใจเร่ืองราวเก่ียวกับประเด็นทางจิตวิญญาณ แกนแท และสัจธรรม เพื่อมุงสูความสงบและ

ความสุขที่แทจริงในชีวิต 

 

การประกอบสรางอัตลักษณของเสกสรรค ประเสริฐกุลผานการสรางภาพตัวแทนในเร่ืองเลาจาก

ประสบการณชีวิต สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุป   
 ในอดีตสังคมตางรับรู “เสกสรรค ประเสริฐกุล” ในฐานะของผูนําขบวนนักศึกษาในเหตุการณ “14 ตุลา” เม่ือ

ป พ.ศ. 2516 นักปฏิวัติฝายซาย เปนผูอยูเคียงขางประชาชนผูทุกขยากและอยูฝายตรงขามกับรัฐบาลเสมอ เรียกได

วาผูคนและสังคมสวนใหญตางรับรูและจดจําเสกสรรคในฐานะของ “นักตอสูทางการเมือง” จนกลายเปนความทรงจํา

รวมของผูคนและสังคม แตหลังจากที่เสกสรรคไดยุติบทบาทดังกลาวโดยออกจากปามามอบตัวกับทางการ ก็กลับมา

ใชชีวิตในสังคมเมืองและเร่ิมสรางผลงานทางวรรณกรรมมาอยางตอเนื่องกลายเปนนักเขียนนักคิด และไดรับยกยอง

ใหเปนศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จในฐานะนักเขียนนักคิดของ

สังคมไทย 

 การที่จะเปล่ียนการรับรูของสังคมจาก “นักตอสูทางการเมือง” “คอมมิวนิสต” ไปสู “ศิลปนแหงชาติ” 

จําเปนตองหาภาพตัวแทนใหมแทนที่การรับรูแบบเดิมๆ เสกสรรคเลือกใชวรรณกรรมเปนเครื่องมือในการสรางภาพ

ตัวแทนใหม ดังจะเห็นไดจากภาพตัวแทนของเสกสรรคที่ปรากฏในเร่ืองเลาจากประสบการณชีวิต ไดแก ภาพคน

ปะทะกับผูคนและสังคม ภาพคนปลีกตัวจากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผลและแสวงหาความหมาย และภาพคนเขาใจ

ชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม โดยแตละภาพจะประกอบดวยภาพตัวแทนยอยอีกหลายภาพดวยกัน ภาพตัวแทน

ดังกลาวเปนการจําลองภาพของเสกสรรค ประเสริฐกุลในแงมุมตางๆ เพื่อนําไปสูการประกาศอัตลักษณใหม ซึ่งก็คือ 

“คนที่เรียนรูจากความผิดพลาดและความเจ็บปวด คิดทบทวนใครครวญจนผานพนจากหวงทุกข และใน

ภาพท่ี 2 
คนปลีกตัวจากสังคมเพื่อเยียวยาบาดแผล

และแสวงหาความหมาย 

ภาพท่ี 1 
คนปะทะกับผูคนและสังคม 

ภาพท่ี 3 
คนเขาใจชีวิต สรรพส่ิง และสัจธรรม 

ภาพตัวแทนรวม 

“คนท่ีเรียนรูจากความผิดพลาดและเจ็บปวด คิด

ทบทวนใครครวญจนผานพนจากหวงทุกข และใน

ท่ีสุดก็เปนคนเขาใจชีวิตและเปนนักคิดท่ีให

ความสําคัญกับจิตวิญญาณ” 
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ที่สุดก็เปนคนเขาใจชีวิตและเปนนักคิดที่ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณ” อาจกลาวไดวาเปนภาพของนักคิดที่มี

ความคิดลุมลึก เชนนั้นแลวจึงมองไดวาอัตลักษณที่ปรากฏผานภาพตัวแทนในเรื่องเลาจากประสบการณชีวิตเปนอัต

ลักษณที่เสกสรรคประกอบสรางขึ้นใหมแทนที่อัตลักษณเดิมของตนเอง 

 ความสําเร็จของเสกสรรค ประเสริฐกุลจากการใชวรรณกรรมเปนเคร่ืองมือในการสรางอัตลักษณใหมใหกับ

ตนเองแมจะใชเวลายาวนานแตก็ไดผลดีย่ิง แตที่เหนือไปกวานั้นผูวิจัยไดขอสรุปสําคัญก็คือวรรณกรรมนอกจากจะมี

บทบาทในการสรางอัตลักษณใหมแลว ยังสามารถทําหนาที่กลบฝงอัตลักษณเกาไดดวย แตจะฝงไดมิดชิดเพียงใดนั้น

ก็ขึ้นอยูกับฝไมลายมือของผูเขียน ในกรณีของเสกสรรค ประเสริฐกุลก็ถือวาประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจาก

รางวัล “ศิลปนแหงชาติ” สาขาวรรณศิลปที่เปนเคร่ืองรับประกันคุณภาพได. 
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อิทธิพลวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเรื่องหองสินตอวรรณกรรมประเภทนิทานเรื่องโกมินทร 

The Influence of the Literary Translation of the “Hong Sin”Chinese Chronicle on the“Ko Min” 
Tale 
 

พัชรินทร  อนันตศิริวัฒน1    

Patcharin   Anunsiriwat 111    

   

คํานํา 
 ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธกันดานการคามาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย  สวนความสัมพันธดาน

วรรณกรรมน้ันเร่ิมมีขึ้นคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร  เพราะมีการแปลเร่ืองสามกกและไซฮั่น   ตอมาก็มีการ

แปลอีกหลายเร่ือง  เชน  เลียดกก  หองสิน   ไซอิ๋ว   ฯลฯ ในบรรดาวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเหลาน้ี  เน้ือหาหรือลักษณะ

ของตัวละครและแนวคิดในบางเรื่องมีอิทธิพลตอการแตงวรรณกรรมไทย ตัวอยางเชน  เร่ืองไซฮั่น มีผูวิจารณวา เน้ือหาบาง

ตอนมีอิทธิพลตอสุนทรภูในการแตงเร่ืองพระอภัยมณี  เปนตน 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดพบวานิทานไทยเร่ืองโกมินทรกุมาร นาจะไดรับอิทธิพลจากเร่ืองหองสินท่ีแปลเปนภาษาไทยใน

สมัยรัชกาลท่ี 2  เพราะบทบาทและอาวุธของโลเฉีย(นาจา) รวมท้ังตัวละครอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับโลเฉีย(นาจา)ท้ังท่ีเปนท้ัง

มิตรและศัตรูมีความคลายคลึงกับบทบาทและอาวุธของโกมินทรรวมท้ังตัวละครอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับโกมินทร   แตนิทาน

พ้ืนบานเร่ืองโกมินทรไมปรากฏหลักฐานวา มีขึ้นกอนการแปลงพงศาวดารจีนเร่ืองหองสิน  สันนิษฐานวานาจะมีผูแตงขึ้นใน

ระหวางรัชสมัยรัชกาลท่ี 5–7 เน่ืองจากเปนระยะเวลาท่ีมีผูนิยมแตงวรรณกรรมหลายประเภท  เปนยุคท่ีวงการพิมพในประเทศ

ไทยกําลังเฟองฟู  มีการแตงวรรณกรรมประเภทตาง ๆ เชน เร่ืองสั้น นวนิยายบทความ และบทรอยกรอง  เพ่ือลงตีพิมพใน

หนังสือพิมพตาง ๆ เชน   กรุงเทพฯ-เดลิเมล  บางกอกการเมือง  เกราะเหล็ก เปนตน  วรรณกรรมประเภทนิทานเชน  เร่ือง

เกราะกายสิทธิ์  ขวานฟาหนาดํา   ดาบเจ็ดสี   มณีเจ็ด นิทานเร่ืองโกมินทรก็เปนท่ีนิยมแตงกันมากในขณะน้ัน  ภายหลังมีผูนํา

เร่ืองโกมินทรมาวาดภาพการตูนประกอบเน้ือหา แสงเพ่ือลงตีพิมพในหนังสือพิมพเหลาน้ี  นอกจากน้ียังมีผูนําเร่ืองโกมินทรไป

สรางเปนบทละครโทรทัศน  เชน  ดาราฟลมและบริษัทสามเศียร  ซึ่งสะทอนใหเห็นวานิทานเร่ืองโกมินทรเปนท่ีนิยมของคนไทย

พอสมควร  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบวรรณกรรมท้ังสองเร่ืองน้ี  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  
  วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึงความเหมือนและความตาง ระหวางบทบาทของโกมินทร และตัวละครอื่น ๆ ท่ีมี

ความสัมพันธกับชีวิตของโกมินทรท้ังท่ีเปนท้ังมิตรและศัตรู รวมท้ังอาวุธและพาหนะของโกมินทร กับบทบาทของโลเฉีย(นาจา)

และตัวละครอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตของโลเฉีย(นาจา)ท้ังท่ีเปนท้ังมิตรและศัตรูรวมท้ังอาวุธและพาหนะของโลเฉีย    

(นาจา)  เพ่ือสะทอนใหเห็นวา วรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนมีอิทธิพลตอการแตงนิทานพ้ืนบานของไทย    

วิธีดําเนินการวิจัย  
              วิเคราะหโดยการใชรูปแบบตารางการเปรียบเทียบใหเห็นท้ังสวนท่ีเหมือน  สวนท่ีตาง  รวมท้ังสวนท่ีมีท้ังเหมือน 

และตางกันของวรรณกรรมท้ังสองเร่ือง  สรุปใหเห็นภาพรวมท้ังหมดและบอกเหตุผล 

ผลของการวิจัย  
             การเปรียบเทียบความเหมือน ความตางระหวางบทบาทโลเฉีย(นาจา)กับโกมินทร รวมทั้งบุคคลท่ีเกี่ยวของกับตัว

ละครท้ังสองท้ังในฐานะมิตรและศัตรู  อาวุธและพาหนะของตัวละครท้ังสองมีสวนท่ีเหมือนและตางดังน้ี  ความเหมือนมี
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ท้ังหมด 12  ประการ  ความตางมีท้ังหมด 6  ประการ  และสวนท่ีท้ังเหมือนและตางมีท้ังหมด 10 ประการ  ซึ่งแสดงใหเห็นวา

สวนท่ีเหมือนมามากกวาสวนท่ีตาง   จึงอนุมานไดวานิทานเร่ืองโกมินทรนาจะไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน

โดยผูแตงไดจําลองบทบาทของโกมินทรมาจากบทบาทของโลเฉีย(นาจา)ในเร่ืองหองสิน  ในสวนท่ีตางนาจะสืบมาจากความ

แตกตางระหวางเช้ือชาติ ภาษา  วัฒนธรรม ความเช่ือ รวมท้ังลีลาการประพันธ     เน่ืองจากหองสินเปนวรรณกรรมแปล

พงศาวดารจีนท่ีเนนเร่ืองราวการชิงอํานาจกันระหวางชนชั้นปกครองของจีนในยุคโบราณ โครงเร่ืองจึงเปนความขัดแยงระหวาง

ตัวละครกับตัวละคร ไดแก ความขัดแยงระหวางผูนําสองเมือง  ความขัดแยงระหวางบิดากับบุตร  ความขัดแยงระหวางโลเฉีย

(นาจา)กับพญานาคความขัดแยงระหวางโลเฉีย(นาจา)กับนักบวชหญิง สวนเน้ือเร่ืองไดสะทอนใหเห็นวาเม่ือใดท่ีชนชั้น

ปกครองประพฤติตนเหลวไหล  ไมอยูในทํานองคลองธรรม   เม่ือน้ันบานเมืองก็จะเกิดกลียุค มีศึกสงคราม  ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงราชวงศ  ดังน้ันเน้ือเร่ืองจึงเนนเร่ืองการทําสงครามระหวางพระเจาติวอองแหงราชวงศซางกับพระเจาจิวบุนออง

แหงราชวงศจิวโจว โลเฉีย   (นาจา)เปนเพียงตัวละครประกอบตัวหน่ึงในเร่ืองหองสินเทาน้ัน แตเปนตัวละครตัวหน่ึงท่ีมีบทบาท

สําคัญในการสูรบในสงครามระหวางกองทัพของพระเจาจิวบุนอองกับพระเจาติวอองจนกระท่ังกองทัพพระเจาจิวบุนออง

ประสบชัยชนะในท่ีสุด  โลเฉีย(นาจา)เปนบุคคลท่ีเชื่อกันวา สวรรคสงใหลงเกิดเพ่ือชวยคนดีปราบอธรรม  เม่ือเสร็จจากภารกิจ

แลวท้ังโลเฉีย(นาจา) กิมเฉีย บกเฉียและลิเจงตางลาออกจากราชการไปบําเพ็ญเพียรในปาเขาจนสําเร็จเปนเซียนกลับคืน

สวรรค   แมปจจุบันชาวจีนก็นับถือวาโลเฉียนาจาเปนเทพองคหน่ึงในศาลเจาหรือวัดของชาวจีนบางแหงก็จะมีรูปปนทานไวให

คนกราบไหวบูชาจนทุกวันน้ี  ลิเจงก็กลายเปนเซียนเทวดาชื่อ ถักทะลีอองถือเจดียเปนอาวุธ  สวนกิมเฉียและบกเฉียก็

กลายเปนเทวดาท่ียืนอยูขางพระโพธิสัตวกวนอิม 

           สวนเร่ืองโกมินทรเปนนิทานพ้ืนบาน ดังความตอนหน่ึงทวี วิษณุกร (2508, หนาถัดจากปกใน) เขียนไววา ”โกมินทร

เปนนิทานพ้ืนบานอันเลื่องชื่อของไทย”  สันนิษฐานไดวานาจะแตงขึ้นในในชวงยุครัชกาลท่ี 5 – 7 เพราะเปนชวงเวลาท่ีคนไทย

นิยมแตงนิทานคํากลอน  เพียงแตเปลี่ยนชื่อตัวละครและเหตุการณบาง ซึ่งมักเรียก กันวานิทานจักรๆวงศ ๆโครงเร่ืองใหญของ

โกมินทรเปนความขัดแยงระหวางตัวละครกับตัวละคร  ไดแก โกมินทรกับพระราชบิดา โกมินทรกับพวกพญานาค โกมินทรกับ

นักบวชหญิง โกมินทรกับทาวทศวินและนิลจักร เปนตน  เน่ืองจากโกมินทรเปนตัวละครเอก เร่ืองโกมินทรจึงดําเนินเร่ืองตาม

ปฏิทินชีวิตของโกมินทรต้ังแตเด็กจนโตไปเรียนวิชาจากฤษีจนกระท่ังมีความสามารถในการสูรบ  ไดอาวุธวิเศษจากอาจารย 

เดินทางไปผจญภัยอันตรายมากมายในท่ีตาง ๆ และมีคูครองและมีบุตรธิดาหลายคนดังเชน  บทบาทเจาชายในนิทานจักร ๆ

วงศ ๆของไทย  ท่ีพระเอกมักเปนเจาชายไปเรียนวิชากับฤๅษี  พลัดพรากจากบานเมืองผจญภัยตอ สูกับศัตรูอาจเปนยักษ 

ปศาจ สัตวประหลาด เปนตน   พบและรักกับนางเอกไดครองคูกันเร่ืองก็จบแบบสุขนาฏกรรมเปนรูปแบบวิถีชีวิตตามธรรม

เนียมนิยมของนิทานจักร ๆ วงศ ๆท่ีพระเอกมักเรียนวิชา - ฆายักษ – ลักนาง 
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การใชดินตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ําประปาเพื่อดูดซับสียอมเมททิลีนบลู 
Utilization of Water Treatment Sludge from Tap Water Production Process for Adsorption of 
Methylene Blue  
 

พงษณัฐฐ สุทธิกุลสมบัติ1 ธณิศา กุลเสาวภาคย1 โกวิทย ปยะมังคลา1 และ เกรียงไกร วนขจรไกร2 

Pongnat Sutpikulsombat1, Thanisa Kulsauwapak1, Kowit Piyamongkala1 and Kriangkral Wanakhachornkrai2 

 

บทคัดยอ 
  ดินตะกอนจากลานตากตะกอน (Sludge lagoon, SL) และดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน (Sludge filter 

press, SFP) นํามาใชเปนตัวดูดซับสียอมเมททิลีนบลู ทําการทดลองแบบแบตซ ศึกษาผลของปริมาณตัวดูดซับและ

ความเขมขนเร่ิมตนของสียอมเมททิลีนบลู พื้นที่ผิวของตัวดูดซับทั้ง 2 ชนิด มีคาเทากับ 35.67 และ 37.86 ตารางเมตร

ตอกรัม ตามลําดับ ประจุท่ีผิวเปนศูนยของตัวดูดซับเทากับ pH 6.5 ความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลู

ดวยดินตะกอนจากลานตากตะกอน และดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีคาเทากับ 19.2  และ 19.4 มิลลิกรัมตอ

กรัม ตามลําดับ ไอโซเทอมของการดูดซับสอดคลองกับสมการฟรุนดิชมากกวาแลงเมียร 

คําสําคัญ : ดินตะกอน น้ําประปา การดูดซับ เมททิลีนบลู 
 

Abstract 
 Dry solids precipitated from Sludge lagoon (SL) and Sludge filter press (SFP) were used as 

adsorbents for removed methylene blue from solution in batch adsorption system. The effects of amount 

of adsorbent and initial methylene blue concentration were investigated. The surface area of both 

adsorbents was 35.67 and 37.86 m2/g, respectively. The point of zero charge of both adsorbents was pH 

6.5. The adsorption capacity of Sludge lagoon and Sludge filter press was 19.2 and 19.4 mg/g, 

respectively. The Freundlich isotherm was better than Langmuir in describing the adsorption isotherm.  

Keywords : Sludge, Tap water, Adsorption, Methylene blue  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 กระบวนการผลิตน้ําประปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา

และ แมน้ําแมกลอง ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม, 2538) อธิบายกระบวนการผลิตน้ําประปาเร่ิมตนจาก

นําน้ําดิบมาผานตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด เพื่อกําจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญออกไป จากนั้นน้ําดิบจะ

ถูกสูบและสงไปตามทอ มีการเติมแคลเซียมออกไซดเพื่อปรับความเปนกรด-เบส กาซคลอรีนเพื่อกําจัดสาหรายเซลล
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เดียวและแบคทีเรีย อะลูมิเนียมซัลเฟตเพื่อทําใหดินตะกอนในนํ้าดิบตกตะกอน   จากนั้นน้ําดิบจึงเขาสูถังตกตะกอน   

หากนํ้าดิบมีความขุนมากจะมีการเติมพอลิอะคริลาไมดลงในถังตกตะกอน เพื่อชวยเรงใหเกิดการรวมตัวของดิน

ตะกอนไดดีย่ิงขึ้น ดินตะกอนที่มีนํ้าหนักมากจะตกลงสูดานลางของถังตกตะกอน มีเคร่ืองกวาดตะกอนลงสูกนถัง

ตกตะกอน เม่ือดินตะกอนมีปริมาณมากขึ้นจะถูกระบายออกจากถังตกตะกอนไปยังลานตากตะกอน ในขณะท่ีน้ําใส

ซึ่งอยูบริเวณสวนบนของถังตกตะกอนถูกดันเขาสูถังกรองเร็ว ไหลผานช้ันกรองซึ่งประกอบดวยถานแอนทราไซตและ

ชั้นทราย ที่ใตชั้นสารกรองท้ัง 2 ชนิดมีหัวกรองน้ํา (Nozzle) รับน้ําสะอาดท่ีผานการกรองและนําเขาสูถังเก็บน้ําใส 

จากนั้นเติมคลอรีนเพื่อฆาเช่ือโรค และเติมปูนขาวเพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าสะอาดใหเหมาะสมไดน้ําประปา โดยนํ้า

ดิบและน้ําประปามีการเก็บตัวอยางมาตรวจสอบวิเคราะหทุก ๆ 4 ชั่งโมง จากนั้นน้ําประปาถูกสูบสงผานอุโมงคสงน้ํา

และทอขนาดใหญ กระจายสูประชาชนไดใชน้ําประปาที่ใส สะอาดและมีคุณภาพเพื่อการอุปโภคและบริโภคตอไป  

 ในกระบวนการผลิตน้ําประปานอกจากไดน้ําสะอาดแลวยังมีดินตะกอนท่ีปนมากับน้ําดิบ ถูกแยกโดยถัง

ตกตะกอน ในแตละวันดินตะกอนเหลานี้มีปริมาณและเสียคาใชจายในการกําจัดสูงมาก ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงมี

ความสนใจนําดินตะกอนที่ไดจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาดูดซับสียอมเมททิลีนบลู เพื่อเปนทางเลือกในการลด

ความเขมขนของสีจากน้ําเสียโรงงานฟอกยอม 

 

อุปกรณและวิธีการ  
 ตัวดูดซับที่ใชในการวิจัยเปนดินตะกอนจากกระบวนการผลิตน้ําประปามาจาก 2 แหลงไดแก ดินตะกอน

จากลานตากตะกอน (Sludge lagoon, SL) และดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน (Sludge filter press, SFP) นํามา

อบใหแหงที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส รอนผานตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร จากน้ันนํามาวิเคราะหสมบัติทาง

กายภาพไดแก ความหนาแนนรวม (Bulk density) ความพรุน (Porosity) พ้ืนที่ผิว (Surface area) ตามวิธีการทดลอง

ของ Al-Qokah และคณะ (Al-Qokah Z., et al., 2007) และประจุที่ผิวเปนศูนย (Point of zero charge, pHpzc) มี

รายละเอียดดังนี้ 

 ความหนาแนนรวม  ทําโดยช่ังตัวดูดซับปริมาณ 5.00 กรัม จากนั้นคอยๆเทลงในกระบอกตวงขนาด 10 

ลูกบาศกเซนติเมตร อัดใหแนน อานปริมาณตัวดูดซับจากกระบอกตวง คํานวณความหนาแนนรวมตัวดูดซับตาม

สมการที่ 1 

         ρ =  
1V

m
                   (1) 

เม่ือ ρ หมายถึงความหนาแนนรวมตัวดูดซับ (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) m หมายถึงมวลตัวดูดซับ (กรัม) และ V1 

ปริมาตรตัวดูดซับ (ลูกบาศกเซนติเมตร) 

 ความพรุน ทําโดยนําน้ํากล่ันปริมาณ 5.0 ลูกบาศกเซนติเมตร ใสกระบอกตวงท่ีอัดตัวดูดซับจากการ

วิเคราะหความหนาแนนรวม ต้ังทิ้งไว 2 ชั่งโมง อานปริมาตรตัวดูดซับอีกคร้ัง ความพรุนตัวดูดซับคํานวณตามสมการ

ที่ 2 

         ε  =  
1

2

V
5)-(V

                  (2) 

เม่ือ ε หมายถึงความพรุนตัวดูดซับ (ไมมีหนวย) และ V2 ปริมาตรตัวดูดซับหลังจากต้ังทิ้งไว 2 ชั่วโมง (ลูกบาศก

เซนติเมตร) 
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 พื้นที่ผิว ทําโดยนําตัวดูดซับไปชั่งน้ําหนักใหไดปริมาณ 1.5 กรัม จากนั้นนําไปใสขวดรูปชมพูขนาด 250 

ลูกบาศกเซนติเมตร เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.1 โมลาร ปริมาณ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ลง

ในขวดรูปชมพู ปรับความเปนกรด-เบส ใหได pH  3.0 โดยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลาร 

จากนั้นเติมโซเดียมคลอไรดปริมาณ 30 กรัม ลงในขวดรูปชมพู นําไปวัดความเปนกรด-เบส อีกคร้ัง นําสารละลายใน

ขวดรูปชมพู ไปไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลาร จนกระท่ังความเปนกรด-เบส ของ

สารละลายเพิ่มสูงขึ้นเปน pH 4.0 บันทึกปริมาตรเร่ิมตนไว ดําเนินการไตเตรทตอจนกระท่ังความเปนกรด-เบส ของ

สารละลายเพิ่มสูงขึ้นเปน pH 9.0 บันทึกปริมาตรคร้ังที่สองไว คํานวณพื้นที่ผิวตัวดูดซับตามสมการที่ 3 

  S =  32V3 – 25             (3)   

เม่ือ S หมายถึงพื้นที่ผิวตัวดูดซับ (ตารางเมตรตอกรัม) และ V3 หมายถึงปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใช

ในการไตเตรทจาก pH 4.0 – 9.0 (ลูกบาศกเซนติเมตร)  

 ประจุที่ผิวเปนศูนย (Point of zero charge, pHpZC) ทําโดยนําน้ํากล่ันปริมาณ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มา

ปรับความเปนกรด-เบส ใหอยูในชวง pH 3.0 - 12.0 ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด ความเขมขน 0.1 โมลาร จากนั้นนําตัวดูดซับปริมาณ 1.0 กรัม ใสในขวดรูปชมพู ปดปากขวดใหสนิท นําไปเขยา

ดวยเคร่ืองเขยา ที่ความเร็ว 120 รอบตอนาที เปนเวลา 48  ชั่วโมง วัดคาความเปนกรด-เบส ภายหลังจากการเขยาอีก

คร้ัง จากนั้นเขียนกราฟระหวางความเปนกรด-เบส เร่ิมตน (pHi) และสุดทาย (pHf) หาประจุที่ผิวเปนศูนยของตัวดูดซับ   

 การทดลองแบบแบตซ ทําโดยช่ังตัวดูดซับลงในขวดรูปชมพูปริมาณ 1.0 – 5.0 กรัม จากนั้นนําสียอมเมท   

ทิลีนบลู ปริมาณ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ความเขมขนเร่ิมตน 20 – 100 มิลลิกรัมตอลิตร ใสลงไปขวดรูปชมพู 

จากนั้นนําไปเขยาดวยเคร่ืองเขยาเปนเวลา 24 ชั่วโมง นําสียอมเมททิลีนบลูที่เหลือจากการดูดซับมาวิเคราะหดวย

เคร่ือง Visible Spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 663 นาโนเมตร นําผลการทดลองท่ีไดมาคํานวณหารอยละการ

ดูดซับ (% Adsorption) และความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลู (qe) ตามสมการท่ี (4) และ (5) ตามลําดับ 

     % Adsorption   =  100
C

CC

0

e0 ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −                               (4) 

 

         qe =  
W

V)C(C e0 ×−                          (5) 

เม่ือ C0 หมายถึงความเขมขนเร่ิมตนสียอมเมททิลีนบลู (มิลลิกรัมตอลิตร) Ce หมายถึงความเขมขนสมดุลของสียอม

เมททิลีนบลู (มิลลิกรัมตอลิตร) qe หมายถึงความสามารถในการดูดซับ (มิลลิกรัมตอกรัม) V หมายถึงปริมาตรสียอม

เมททิลีนบลู (ลูกบาศกเซนติเมตร) และ W หมายถึงปริมาณตัวดูดซับ (กรัม) 

 

ผลและวิจารณ 
 สมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ ผลความหนาแนนรวม ความพรุน พื้นที่ผิวและประจุที่ผิวเปนศูนยของดิน

ตะกอนจากลานตากตะกอน (SL) และดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน (SFP) ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาดินตะกอน

จากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีความหนาแนนรวมเทากับ 0.98 และ 1.11 กรัมตอ

ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ ดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีความหนาแนนรวมสูงกวาดินตะกอนจากลานตาก

ตะกอน เนื่องมาจากมีการเติมพอลิเมอรลงไปในดินตะกอนกอนเขาเคร่ืองอัดตะกอน เพื่อเพิ่มความเขมขนของดิน
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ตะกอนใหสูงขึ้น  

 ความพรุน หมายถึงที่วางระหวางตัวดูดซับที่อยูติดกัน พบวาดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอน

จากเคร่ืองอัดตะกอน มีความพรุนเทากับ 0.02 และ 0.07 ตามลําดับ อธิบายไดวาดินตะกอนจากลานตากตะกอนเม็ด

ดินอยูใกลชิดกันมากกวาดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน (อาจเนื่องมาจากดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีการ  

เติมสาร พอลิเมอรในกระบวนรีดน้ําออกจากตะกอนเปนผลทําใหมีความพรุนสูงกวาดินจากลานตากตะกอน) ในขณะ

พื้นที่ผิวตัวดูดซับ พบวาดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน มีพื้นที่ผิวเทากับ 35.67 

และ 37.86 ตารางเมตรตอกรัม ตามลําดับ อธิบายไดวาดินตะกอนทั้ง 2 แหลง อาจมีขนาดใกลเคียงกันมาก 

  ประจุที่ผิวเปนศูนย หมายถึงคาความเปนกรด-เบส ที่ทําใหประจุที่ผิวของตัวดูดซับมีคาเปนกลางหรือประจุ

รวมที่ผิวมีคาเปนศูนย (Wang S.-G., et al., 2008) ประจุที่ผิวเปนศูนยของดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดิน

ตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีคาเทากันที่ความเปนกรด-เบส เทากับ pH 6.5 อธิบายวาเม่ือความเปนกรด-เบส มีคา

นอยกวาประจุที่ผิวเปนศูนย ประจุที่ผิวตัวดูดซับจะมีคาเปนบวก ในทางตรงกันขาม เม่ือความเปนกรด-เบส มีคา

มากกวาประจุที่ผิวเปนศูนย แสดงวาประจุที่ผิวตัวดูดซับมีคาเปนลบ 

 ผลปริมาณตัวดูดซับ รอยละการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูความเขมขนเร่ิมตน 100 มิลลิกรัมตอลิตร ของดิน

ตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเครื่องอัดตะกอนปริมาณ 1.0 – 5.0 กรัม แสดงในรูปที่ 1 พบวาการ

ดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีคาเทากับรอยละ 

81.9 – 97.9 และ 73.2 – 97.7 ตามลําดับ การเพิ่มปริมาณตัวดูดซับมีผลทําใหรอยละการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมี

พื้นที่ผิวตัวดูดซับเพิ่มสูงขึ้น ตําแหนงที่วางบนตัวดูดซับมีมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ özer และคณะ ที่ใช

เปลือกถ่ัวดูดซับสียอมเมททิลีนบลู (özer., et al., 2007) 

 ผลความเขมขนเร่ิมตนสียอมเมททิลีนบลู ความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของดินตะกอนจาก

ลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนปริมาณ 0.5 กรัม ความเขมขนเร่ิมตนของสียอมเมททิลีนบลู 20 

– 100 มิลลิกรัมตอลิตร แสดงในรูปที่ 2 พบวาความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของดินตะกอนจากลาน

ตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีคาเทากับ 2.9 – 19.5 และ 2.7 – 19.2 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ 

การเพิ่มความเขมขนเร่ิมตนของสียอมเมททิลีนบลูมีผลทําใหความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดความ

แตกตางของความเขมขนในสารละลายและท่ีบริเวณผิวหนาตัวดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เปนผลทําใหเกิดแรงขับดันหรือการ

ถายโอนมวลเพิ่มสูงขึ้น  สอดคลองกับ Mohammad ศึกษาการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูโดยผักตบชวา (Mohammad, 

2007) 

 ไอโซเทอมการดูดซับ อธิบายความสัมพันธระหวางความเขมขนของตัวถูกดูดซับที่เหลืออยู ที่สภาวะสมดุล

กับความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับ ที่อุณหภูมิคงที่ (Faust, S.D. and Aly, O.M. 1987) สมการการดูดซับ

แบบแลงเมียร (Langmuir isotherm) เขียนไดดังสมการที่ 6   

          qe =  
eL

eLm

CK1
CKq

+
                    (6) 

เม่ือ qm หมายถึงความสามารถในการดูดซับสูงสุดที่เกิดขึ้นแบบชั้นเดียว (มิลลิกรัมตอกรัม) และ KL หมายถึงคาคงท่ี

ไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร (ลิตรตอมิลลิกรัม) 
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สมการที่ 6 สามารถจัดรูปใหเปนสมการเสนตรง เขียนไดดังสมการที่ 7  

          
eq

1  =  
meLm q
1

C
1

Kq
1

+
×

                   (7) 

 เม่ือนําขอมูลสมการท่ี 7 มาเขียนความสัมพันธระหวาง 1/qe และ 1/Ce ไดกราฟเสนตรงท่ีมีคาความชัน

เทากับ 1/qmKL และจุดตัดแกนในแนวต้ังเทากับ 1/qm ดังแสดงในรูปที่ 3 (a) พบวาดินตะกอนจากลานตากตะกอน

และดินตะกอนจากเครื่องอัดตะกอน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ (R2) เทากับ 0.9885 และ 0.9996 โดย qm มีคา

เทากับ 111.11 และ 97.09 มิลลิกรัมตอกรัม ในขณะท่ี KL มีคาเทากับ 1.00 และ 1.02 ลิตรตอมิลลิกรัม ตามลําดับ 

ดังแสดงในตารางที่ 2 

 สมการฟรุนดิช เขียนไดดังสมการท่ี 8 

         qe =  KFCe
1/n                    (8) 

เม่ือ KF หมายถึงคาคงที่ของฟรุนดิช แสดงถึงความสามารถในการดูดซับ (มิลลิกรัมตอกรัม)(ลิตรตอมิลลิกรัม)1/n และ 

n หมายถึงคาคงท่ีของฟรุนดิช ที่อธิบายถึงความเขมขนของการดูดซับ (ไมมีหนวย)    

         สมการที่ 8 จัดรูปใหอยูในลักษณะของสมการเสนตรง เขียนไดดังสมการที่ 9 

  Log qe =  
n
1 Log Ce  +  Log KF                   (9) 

  สมการที่ 9 นํามาเขียนความสัมพันธระหวาง Log qe กับ Log Ce ไดกราฟเสนตรง ที่มีความชันเทากับ  1/n 

และมีจุดตัดแกนในแนวต้ังเทากับ  Log KF ไดผลดังแสดงในรูปที่ 3 (b) พบวาดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดิน

ตะกอนจากเครื่องอัดตะกอน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธเทากับ 0.9993 และ 0.9800 โดยคาคงที่ KF มีคาเทากับ 

11.33 และ 13.06 (มิลลิกรัมตอกรัม)(ลิตรตอมิลลิกรัม)1/n ในขณะท่ี 1/n มีคาเทากับ 0.6773 และ 0.5421 ตามลําดับ 

ดังแสดงในตารางที่ 2 นิพนธ ตังคณานุรักษและ คณิตา ตังคณานุรักษ อธิบายความชันไว 3 แนวทางคือ 1/n = 1 

อธิบายถึงไอโซเทอมของการดูดซับเปนแบบเสนตรง  คา 1/n  > 1 อธิบายถึงบริเวณพ้ืนผิวของตัวดูดซับมีปริมาณมาก

ที่จะใชในการดูดซับ และ 1/n < 1 อธิบายถึงปริมาณพ้ืนผิวบนตัวดูดซับมีปริมาณจํากัดที่จะใชในการดูดซับ (นิพนธ 

ตังคณานุรักษและ คณิตา ตังคณานุรักษ, 2550) 

 คา Chi-square (χ2) เขียนไดดังสมการที่ 10 

        Chi-square =  Σ 
me,

2
me,ee,

q
)q(q −                  (10) 

เม่ือ qe,e หมายถึงความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูที่สภาวะสมดุลที่ไดจากผลการทดลอง (มิลลิกรัมตอ

กรัม) และ qe,m หมายถึงความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูที่สภาวะสมดุลที่ไดจากการคํานวณ (มิลลิกรัม

ตอกรัม) 

 Ho, และคณะ แนะนําการพิจารณาคัดเลือกไอโซเทอมการดูดซับที่มีความถูกตองมากที่สุด ควรพิจารณา

จากคา Chi-square เนื่องจากสมการเสนตรงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดงายจากการแกสมการ นอกจากนั้นบางครั้ง

คาสัมประสิทธสหสัมพันธของแตละสมการมีคาใกลเคียงกันมากๆ เปนผลทําใหการพิจารณาคัดเลือกจากคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียงอยางเดียวความถูกตองทําไดคอนขางยาก (Ho, Y.-S., et al., 2005)  ความถูกตองของ

ไอโซเทอมจากการดูดซับพิจารณาจากคา Chi-square มีคานอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวาดินตะกอนจาก

ลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนดูดซับสียอมเมททิลีนบลู สอดคลองกับสมการฟรุนดิชมากกวา

สมการแลงเมียร โดยผลการคํานวณคา Chi-square ของสมการฟรุนดิชมีคานอยกวาสมการแลงเมียร นอกจากน้ัน 
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ความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัด

ตะกอนท่ีคํานวณไดจากสมการฟรุนดิชมีคาเทากับ 80.39 และ 77.64 มิลลิกรัมตอกรัม ยังมีคาใกลเคียงกับผลการ

ทดลอง (มีคาเทากับ 81.00 และ 72.47 มิลลิกรัมตอกรัม) มากกวาสมการแลงเมียร ซึ่งมีคาเทากับ 105.28 และ 

93.64 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 ผลการทดลองดังกลาวอธิบายไดวาพื้นผิวของตัวดูดซับมี

หลากหลายหมูฟงกชันที่ใชในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลู  

 ปริมาณตัวดูดซับที่ตองการใชตอปริมาณนํ้าเสีย (Adsorbent used rate, AUR) สามารถคํานวณไดจาก

สมการที่ 11 (Lee, C.C. and Lin, S.D., 1999.)  

        AUR =   
e(F)

EI

q
)C(C −                                (11) 

เม่ือ AUR หมายถึงปริมาณตัวดูดซับที่ตองการใชตอปริมาณนํ้าเสีย (กรัมตอลิตร) CI หมายถึงความเขมขนสียอม

เมททิลีนบลูที่เขากระบวนการดูดซับ (มิลลิกรัมตอลิตร) CE ความเขมขนสียอมเมททิลีนบลูที่ออกจากกระบวนการดูด

ซับ (มิลลิกรัมตอลิตร) และ qe(F) หมายถึงความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูที่คํานวณจากสมการฟรุนดิช 

(มิลลิกรัมตอกรัม) 

 ดังนั้น ปริมาณตัวดูดซับที่ตองการใชตอปริมาณน้ําเสีย สําหรับใชในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลู สําหรับ

สมดุลการดูดซับสอดคลองกับสมการฟรุนดิช เม่ือแทนคาลงไปในสมการ 11 มีคาเทากับ 

            AUR (SL) =  ( )
0.68
e

EI

C11.33
CC −   

 

          AUR (SFP) =  ( )
0.54
e

EI

C13.06
CC −      

 

บทสรุป 
 ดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีความหนาแนนรวมเทากับ 0.98 และ 

1.11 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร มีความพรุนเทากับ 0.02 และ 0.07 มีพื้นที่ผิวเทากับ 35.67 และ 37.86 ตารางเมตร

ตอกรัม ตามลําดับ ประจุที่ผิวเปนศูนยของตัวดูดซับมีคาเทากับ pH 6.5 การเพิ่มปริมาณตัวดูดซับมีผลทําใหรอยละ

การดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ผิวตัวดูดซับเพิ่มสูงขึ้น ตําแหนงที่วางบนตัวดูดซับมีมากขึ้น การเพิ่มความเขมขน

เร่ิมตนของสียอมเมททิลีนบลูมีผลทําใหความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดแรงขับดันเพิ่มสูงขึ้น  

ความสามารถในการดูดซับเมทิลีนบลูของดินตะกอนจากลานตากตะกอนและดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอนมีคา

เทากับ 19.2 และ 19.4 มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ  ความสามารถในการดูดซับเมทิลีนบลูของดินตะกอนทั้ง 2 ชนิด

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ไอโซเทอมของการดูดซับสอดคลองกับสมการฟรุนดิชอธิบายไดวาพื้นผิวของตัว

ดูดซับมีหลากหลายหมูฟงกชันที่ใชในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลู   

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณสวนวิเคราะหคุณภาพน้ํา โรงงานผลิตน้ําประปาบางเขน การประปานครหลวง และภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มจพ. ที่ใหความอนุเคราะหใชเคร่ืองมือสําหรับทํางานวิจัย 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ 

 ตัวดูดซับ 
สมบัติทางกายภาพ 

 SL  SFP 

ρ (g/cm3)  0.98  1.11 

ε  0.02  0.07 

S (m2/g)  35.67  37.86 

pHpZC  6.5  6.5 

 

ตารางที่ 2 คาคงที่ไอโซเทอมการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของตัวดูดซับ 

 แลงเมียร  ไอโซเทอม  ฟรุนดิช  ไอโซเทอม 
ตัวดูดซับ 

 qm KL qe,m R2 2χ   KF 1/n qe,m R2 2χ  

SL  
111.1

1 
1.00 

105.2

8 

0.988

5 

458.9

2 
 11.33 

0.677

3 
80.39 

0.999

3 
1.17 

SFL  97.09 1.02 93.64 
0.999

6 

341.1

6 
 13.06 

0.542

1 
77.64 

0.980

0 
0.97 
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 รูปที่ 1 รอยละการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของ:            รูปที่ 2 ความสามารถการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของ: 

□ ดินตะกอนจากลานตากตะกอน และ ◊ ดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน 

 

y = 0.0976x + 0.0103
R2 = 0.9996

y = 0.0959x + 0.009
R2 = 0.9885
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รูปที่ 3 ไอโซเทอมการดูดซับ (a) แลงเมียร และ (b) ฟรุนดิช สําหรับสียอมเมททิลีนบลูของ: 

   □ ดินตะกอนจากลานตากตะกอน และ ◊ ดินตะกอนจากเคร่ืองอัดตะกอน 
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รูปที่ 4 สมดุลการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูของตัวดูดซับ 
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การใชวิธโีคพิกเมนตเทชนัเพื่อเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุจากกระเจี๊ยบและดอกอัญชัน 
Application of Copigmentation to Increase Stability of Pigments from Roselle and Butterfly Pea 
 
เหมือนขวัญ กงนอก1 วรรณกานต เภทพอคา1 และ เอกพันธ แกวมณีชัย1  

Miankwan Kongnork1, Wannakarn phetporkha1 and Eakaphan keowmaneechai1   

 

บทคัดยอ 
 การรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสจากดอกกระเจ๊ียบและดอกอัญชัน ดวยการทําโคพิกเมนตเทชัน

รวมกับสารประกอบฟนอลลิก 3 ชนิด คือ กรดคารเฟอิก กรดเฟอรูริก และกรดแกลลิก โดยจะทําการศึกษาที่ระดับ  

พีเอชที่แตกตางกันคือ 3, 5 และ 7 และท่ีอัตราสวนโมลารของแอนโธไซยานินสตอกรดฟนอลลิก ทั้ง 3 ระดับ คือ    

1:0 M, 1:50 M และ 1:100 M และใหความรอนที่อุณหภูมิ 3 ระดับคือ 70 ºC, 80 ºC และ 90 ºC จากผลการทดลอง

พบวาการสลายตัวของแอนโธไซยานินสรวมกับสารโคพิกเมนตนั้น จะศึกษาเปนจลพนศาสตร ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 

ซึ่งคาคร่ึงชีวิตของแอนโธไซยานินสจากกระเจ๊ียบจะมีคามากที่สุด เม่ือมีการใชรวมกับกรดเฟอรูลิก และแอนโธไซยา

นินสจากอัญชันจะมากท่ีสุดเม่ือมีการใชรวมกับกรดคารเฟอิก (p<0.05) นอกจากนี้ความคงตัวของสียังเพิ่มขึ้น โดย

ดูจากคา ∆E* หรือ คาการเปล่ียนแปลงของสี กอนและหลังใหความรอน มีคานอยลงลงเม่ือมีการใชสารโคพิกเมนต  

คําสําคัญ : แอนโธไซยานินส โคพกิเมนตเทชัน จลพนศาสตร กรดฟนอลลิก 

 

Abstract 
 The thermal stability of roselle and butterfly pea with caffeic acid, ferrulic acid and gallic acid as 

copigments were assay at different level of pH 3, 5 and 7. The molar ratios of anthocyanins : phenolic 

acid were 1:0 M, 1:50 M and 1:100 M in the thermal experiments at 70°C, 80°C and 90°C. Results 

revealed that the degradation of anthocyanin with copigments followed first order reaction kinetics. The 

half life of anthocyanins from Roselle extended significant with the ferrulic acid and Butterfly pea with 

caffeic acid (p <0.05), moreover the color stability increased as the total color difference value ∆E* were 

lower. Result demonstrated that ferrulic acid and caffeic acid was an effective copigment to stabilize 

anthocyanins from roselle and butterfly pea respectively. 

Keyword: Anthocyanin, Copigmentation, Kinetic, Phenolic acid 
 

1. บทนํา 

แอนโธไซยานินส เปนรงควัตถุที่ใหสีแดง สีมวง และสีน้ําเงิน สีของกระเจี๊ยบและอัญชันมาจากสีของ                 

แอนโธไซยานิน ซึ่งกระเจี๊ยบประกอบดวย Delphinidin-3-xylosylglucoside กับ Cyanidin-3-xylosylglucoside             

(Du และ Francis, 1973) และอัญชันประกอบดวย ternatins หรือ Delphinidin ที่มีการตอกับน้ําตาลและกรดหลาย

                                                 
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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ชนิด (Terahara และคณะ, 1998) แอนโธไซยานินสพบมากในผลผลิตทางการเกษตร ความคงตัวของสีจาก                  

แอนโธไซยานินส จะขึ้นกับโครงสราง ความเขม คาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ ความเขมแสง (Mazza และ 

Miniati,1993) ปญหาของการนําแอนโธไซยานินส ไปใชประโยชน คือความไมคงตัวของแอนโธไซยานินส จะเกิดการ

เปล่ียนสี และสลายตัวไดงาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงพีเอช ความรอน ออกซิเจน และแสง ระหวางการแปรรูปและการ

เก็บรักษา ผูผลิตและจําหนายสารสกัดธรรมชาติจากกระเจี๊ยบแดง และอัญชัน ในรูปผง จากการทําแหงแบบพนฝอย 

(spray-dried powder) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประสบปญหาดังกลาวสารสกัดที่ผลิตได ทําใหนําไปใช

ประโยชนไดอยางจํากัด จึงตองการท่ีจะศึกษาวิจัยหาวิธีการเพิ่มความคงตัวของแอนโธไซยานินสที่สกัดจากดอก

กระเจ๊ียบแดง และดอกอัญชัน จากการตรวจเอกสารงานวิจัยพบวามีวิธีหนึ่งที่เปนวิธีธรรมชาติ ที่ไมตองใชสารเคมี

สังเคราะห และมีศักยภาพสูง ในการเพิ่มความคงตัว คือโคพิกเมนตเทชัน (copigmentation) ซึ่งเปนปฏิกิริยาการเกิด

สารประกอบเชิงซอนระหวาง แอนโธไซยานินสกับสารโคพิกเมนต  เชน phenolic compounds ชนิดตางๆ ใน

ธรรมชาติ ซึ่งนอกจะเพิ่มความคงตัว (stability improvement) ของแอนโธไซยานินสแลว ยังอาจชวยเพิ่มความเขมสี 

(color enhancement)ของแอนโธไซยานินสดวยและวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑสี

ธรรมชาติจากแอนโธไซยานินส ในกระเจ๊ียบแดงและดอกอัญชันใหมีความคงตัวจากการทําโคพิกเมนตเทชันมาก

ย่ิงขึ้น และมีศักยภาพในดานการนําไปใชประโยชนในรับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

 

2. อุปกรณ และวธิีการทดลอง 
วัตถุดิบสําหรับเตรียมสารสกัด ดอกกระเจ๊ียบแดงสด และดอกอัญชันสด  

เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก Stirrer (Framo-Gerätetechnik, Germany), Magnetic bar, Homogenizer, pH 

meter,  Waring blender, Buchner funnel, Suction flask, Suction pump, Round bottom, Rotary  vacuum 

evaporator Spectrophotometer G10  (SpectronicUnicam, UK) Cuvette glass (Hellma, Germany)  

สารเคมี ไดแก Ethanol 95%(v/v) (Merck, Germany), Citric acid, Sodium acrtate, Potassium chloride, Conc. 

HCl,. NaOH, Disodium hydrogen phosphate, Sodium acetate, KCl,  Acetic acid. 
2.1 วิธีการทดลอง 
 นํากระเจ๊ียบที่ผานการอบแหงโดยใช hot air oven ที่อุณหภูมิ 70 °C เปนเวลา 8 ชั่วโมง และอัญชันที่ผาน

การอบแหง ที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 6 ชั่วโมง ไปสกัดแอนโธไซยานินสโดยใชเอทานอล 80% (v/v) และปรับ pH 

เปน 3 ดวย citric acid และ นําสารสกัดแอนโธไซยานินสกระเจ๊ียบแดงที่ไดมาทําปฏิกิริยาโคพิกเมนตเทชันกับ                

สารโคพิกเมนตมาตรฐานที่เปนสารฟนอลลิกบริสุทธิ์  3 ชนิดที่มีการรายงานวามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความคงตัว

ของแอนโธไซยานินส ไดแก ferulic acid, caffeic acid และ gallic acid โคยแตละชนิดใชอัตราสวนโมลารของ                    

แอนโธไซยานินสตอสารโคพิกเมนต (anthocyanin-to-copigment molar ratio) 3 ระดับคือ 1:0 (control),1:50 และ

1:100 ที่ pH 3, 5 และ 7  นําไปใหความรอนที่ 70°C, 80°C and 90°C จากนั้นนําสารละลายตัวอยางที่ไดไปวิเคราะห

คุณลักษณะการใหสีและความคงตัวของสี 
2.2 การศึกษาผลของ pH ตอการเปล่ียนแปลงของสารสกัด 
 นําสารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจ๊ียบ และอัญชัน มาปรับพีเอชดวยสารละลายบัฟเฟอรที่พีเอช 1 ถึง 12 

ทําการสแกนความยาวคล่ืนที่ 420 – 760 nm และนํามาศึกษาการเปล่ียนแปลงของสีดวยภาพถาย 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

O-165 

2.3 การวิเคราะหปริมาณ monomeric anthocyanins  
 วัดปริมาณ total monomeric anthocyanins โดยใชความแตกตางของการวัดการดูดกลืนแสง ดวยวิธี 

pH-differential ตามวิธีของ Lee และคณะ (2005) โดยวัดที่ระดับคาพีเอช 2ระดับ คือ คาพีเอช1.0 และคาพีเอช 4.5 

ที่ความยาวคล่ืน 520 และ 700 nm. ดวยเคร่ือง spectrophotometer แลวคํานวณดังสูตร  

 การดูดกลืนแสง (A) = [(A520-A700)pH1.0 – (A520 –A700)pH4.5] 

 ปริมาณแอนโธไซยานินส = ( A x MW x Dilution factor(DF) x1000)/ (Molar absorptivity x1)                                               

MW = มวลโมเลกุล (493.2 g/mol), DF = dilution factor, path length = 1 cm, Pigment contents คิดจาก 

malvidin-3-O-glucoside, ε = 28,000 L/mol/cm,                                                                                                      
2.4 การศึกษาการสลายตัวของแอนโธไซยานินสดวย จลพนศาสตร 
 การศึกษาการสลายตัวทางความรอนของแอนโธไซยานินสจะติดตามแบบ first order kinetic 

(Mourtzinos และคณะ, 2008) โดยจะศึกษา คาคงท่ีการเกิดปฏิกิริยา(k) คาคร่ึงชีวิต (t 1/2 ระยะเวลาท่ีทําให                         

แอนโธไซยานินสเกิดการสลายตัวไป 50%) ซึ่งจะศึกษาจากสมการ 

 ln (Ct /C0 ) = -kt  และ t 1 /2 = 0:693 /k  

และศึกษา Arrhenius equation โดย ศึกษาความสัมพันธระหวาง lnK กับ 1/T ตามสมการ 

k = k0 exp (-Ea/RT) โดย Ea คือ activation energy, R คือ gas constant และ T คืออุณหภูมิ 
2.5 การศึกษาคาสีของแอนโธไซยานินสดวยเครื่อง colorimeter 
 Colorimetric parameters L*, a*, b* จะวัดคาจากเคร่ือง colorimeter โดยดูคาการเปล่ียนแปลงสีจาก

สมการ ΔE* = (ΔL2+Δa2+Δb2)1/2   

 

3. ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง 
3.1 การศึกษาผลของ pH ตอการเปล่ียนแปลงสีของสารสกัดแอนโธไซยานินส  
 ทําการปรับ pH ที่ระดับตางๆ ต้ังแต 1-12 พบวาสีของสารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจ๊ียบ (ภาพที่ 1a) จะ

เกิดการเปล่ียนแปลง ในแตละระดับ pH โดยจะเกิดเฉดสีที่แตกตางกัน จะเห็นวาสีของสารสกัด แอนโธไซยานินสจะ

จางลงเม่ือปรับ pH เปน 4-6 เพราะโครงสรางเปล่ียนจาก flavylium cation ซึ่งมีสีแดงไปเปน carbinal ซึ่งไมมีสี ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Casals และ Zevallos (2004) และพบวาสีของสารสกัด  แอนโธไซยานินสจากอัญชัน 

(ภาพที่ 1b) ในแตละระดับ pH นั้น จะเกิดเฉดสีที่แตกตางกัน สารสกัดอัญชันใหสีหลายเฉดสี คือ สีแดงที่ pH 1-2 สี

มวง ที่ pH 3-5  สีฟาน้ําเงิน 6-8 และมีสีเขียวที่ pH 9-11 และท่ี pH 12 จะใหสีเฉดเหลือง 
 
(a)      (a)(b)                                                (b) 
 
 
ภาพที่ 1 ผลของ pH ที่มีผลตอสีของสารสกัดจากกระเจ๊ียบ (a) และ อัญชัน (b) ที่ pH 1-12 (เรียงจากซายไปขวา) 

เม่ือนําสารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจ๊ียบ ที่ระดับ pH ตางๆ มาทําการสแกนความยาวคล่ืน ต้ังแต 420 

nm จนถึง 760 nm พบวาความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารละลายเปล่ียนแปลงไป จากกราฟจะเห็นวา  เม่ือมี

การเพิ่มระดับ pH จะสงผลให คาการดูดกลืนแสงนั้นตํ่าลง และเม่ือเพิ่มระดับ pH มากขึ้นไป จะสงผลให 
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ความยาวคล่ืนสูงสุด ที่สารละลายสามารถดูดกลืนไดนั้น มีคาเปล่ียนแปลงไป ซึ่งในชวง pH 1-6 จะเกิดปรากฎการณ 

hypochromic effect และ ในชวง pH 7-10  จะเกิดปรากฎการณ bathochromic shift  ซึ่งจะเกิดเสน spectrum  ดัง

ภาพ 2a และในสารสกัดแอนโธไซยานินสจากอัญชัน ความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารละลายเปล่ียนแปลงไป 

จากกราฟจะเห็นวา  เม่ือมีการเพิ่มระดับ pH จะสงผลให คาการดูดกลืนแสง ที่ pH ระดับ 1-3 คาการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคล่ืนเดียวกัน จะมีคาลดลง และเม่ือ เพิ่มระดับ pH ขึ้นไป พบวา คาความยาวคล่ืนสูงสุด ที่สารสามารถ

ดูดกลืนได จะมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดเปนปรากฏการณ bathochromic shift ดังภาพที่ 2b 

 

(a)                                                                           (b) 

 
 
 

ภาพที่ 2  Spectrum ของสารสกัดอัญชัน (a), กระเจ๊ียบ (b) ที่ระดับ pH ที่แตกตางกัน 
3.2 การศึกษาผลของ pH ตอ copigmentation ของสารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจีย๊บแดง และอัญชัน 

ทําการศึกษาผลของ pH โดยการเปรียบเทียบที่ระดับ pH 3, 5 และ 7 ในตัวอยางควบคุมที่ไมมีการเติมสาร

โคพิกเมนต และตัวอยางที่เติมสารโคพิกเมนตที่ที่อัตราสวนโมลารแอนโทไซยานินส ตอ gallic acidเทากับ 1:100 M 

จากนั้นนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 90ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ไดผลการทดลอง ดังภาพที่ 3 ซ่ึงจากการศึกษา ผลของ 

pH ตอการลดลงของปริมาณ monomeric anthocyanin พบวา ที่ตัวอยางสารสกัดแอนโทไซยานินส จากกระเจ๊ียบ

แดง (4a) และอัญชัน (4b) ใหผลการทดลองในแนวโนมเดียวกัน คือ ที่ระดับ pH 3 จะสามารถรักษาความคงตัวของ

แอนโธไซยานินส ไดมากกวา ที่ระดับ pH 5 และ 7 ตามลําดับ 

 

(a) (b) 

 

 

 

ภาพที่ 3  ผลของ pH ที่มีผลตอความคงตัวของแอนโธไซยานินส (a) สารสกัดจากกระเจ๊ียบแดง (b) สารสกัดจาก

 อัญชัน ที่ทําโคพิกเมนตเทชัน กับ gallic acid ที่อัตราสวนโมลาร แอนโทไซยานินส ตอ gallic acidเทากับ 

 1:100 M  ผานการใหความรอน ที่ 90 °C 2 ชั่วโมง  

ตารางที่ 1 ผลของ pH ตอ kinetic parameter การสลายตัวของแอนโธไซยานินสที่สกัดจาก กระเจ๊ียบและอัญชัน 
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จากตารางที่ 1 พบวาระดับการเปล่ียนแปลงจากคาคร่ึงชีวิต หรือคา kinetic parameter ที่ระดับ pH 3 จะ

ชวยรักษาคาคร่ึงชีวิตไดดีกวา pH 5 และ pH 7 เนื่องจากที่ pH 3 โครงสรางของแอนโธไซยานินสจะอยูในรูปของ 

flavylium cation ซึ่งจะใหลักษณะสีแดง และมีความคงตัวคอนขางสูงมากกวาที่ระดับ pH 5 และ 7 (Bobbio และ 

Mercadante.  2008) 
3.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิตอ copigmentation ของสารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจี๊ยบแดง และ  
     อัญชัน 

เม่ือมีการทําปฏิกิริยาโคพิกเมนตเทชันรวมกันระหวาง แอนโธไซยานินส และ ferrulic acid ที่เปน                       

สารโคพิกเมนต จะเห็นวา จะสามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสไดมากขึ้น ดังภาพที่ 4 และพบวาที่

อุณหภูมิในการใหความรอนทั้ง 3ระดับนั้น จะสามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสไดดีขึ้น และไมแตกตาง

กันที่นัยสําคัญ (p>0.05)  ซึ่งสามารถดูจากคา kinetic parameter ดังตารางที่ 2 

 

       (a)                                                                               (b)       

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลของอุณหภูมิ ตอความคงตัวของแอนโธไซยานินส (a.) สารสกัดจากกระเจ๊ียบแดง (b.) สารสกัด

จากอัญชัญ ที่ทําโคพิกเมนตเทชัน กับ ferrulic acid ที่อัตราสวนโมลารของแอนโทไซยานินส ตอ                  

ferrulic acid เทากับ 1:100 M ที่ pH 5 

ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิ ตอ kinetic parameter การสลายตัวของแอนโธไซยานินสที่ทําโคพิกเมนตเทชันสกัดจาก

กระเจ๊ียบ และอัญชัน 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
3.4 การศึกษาผลของชนิดของ phenolic acid ตอความคงตัวของแอนโธไซยานินสจากกระเจี๊ยบแดง และ 

อัญชัน 
การศึกษาชนิดของสารฟนอลลิก ที่ใหผลตอการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินสสุด พบวา ferrulic 

acidจะรักษาความคงตัวของ สารสกัดแอนโธจากกระเจ๊ียบไดมากท่ีสุด และ caffeic acid จะสงผลตอการรักษา

ความคงตัวของสารสกัดแอนโธไซยานินสจากอัญชันไดมากที่สุด (ภาพ 5b) ซึ่งผลการทดลองดังกลาว มีความ

(°C)
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สอดคลองใกล เ คียง กับ  งานวิจั ยของ  Bao และคณะ  (2005) ที่ ทํ าการ ศึกษาการ เ พ่ิมความคงตัวของ                  

แอนโธไซยานินส จาก red rasberry fruit  ซึ่งจะประกอบไปดวยแอนโธไซยานินส ชนิด cyanidin3-glucoside และ 

cyanidin 3-sophoroside ซึ่งเปน non-acylated anthocyanin  เชนเดียวกับกระเจี๊ยบ และงานวิจัยนี้พบวา ferrulic 

acid นั้น จะมีบทบาทตอการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส ไดมากที่สุด (ภาพ 5a) และเชนเดียวกับงานวิจัย

ของ Gris และคณะ (2007) ที่ทําการศึกษาการเพิ่มความคงตัวของ แอนโธไซยานินส จากเปลือกองุนซึ่ง  จะประกอบ

ไปดวยแอนโธไซยานินส ชนิดmalvidin-3-O-glucoside ซึ่งเปน acylated anthocyanin เชนเดียวกับอัญชัน และ

งานวิจัยนี้พบวา caffeic acid นั้น จะมีบทบาทตอการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส ไดมากที่สุด 

 

 

(a)                                                                             (b)  

 

 

ภาพที่ 5 ผลของชนิดของ phenolic acid ตอความคงตัวของแอนโธไซยานินส  (a.) สารสกัดจากกระเจ๊ียบแดง (b.) 

สารสกัดจากอัญชัน ที่ pH 7 ที่ผานการใหความรอนที่ 90 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง  

พิจารณาจากคาคร่ึงชีวิตพบวาในสารสกัดแอนโธไซยานินส จากกระเจ๊ียบนั้น การใชสารโคพิกเมนตทั้ง 3 

ชนิดนั้น จะทําใหมีคาคร่ึงชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 95% และจะเห็นวา ferrulic acid จะใหผลดีที่สุด ดังใน

ตารางท่ี 3 จะเห็นวา มีคาคร่ึงชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจากน้ันเม่ือดูจากคา ΔE* พบวาการใช ferrulic acid เปน                           

สารโคพิกเมนตในกระเจ๊ียบ จะมีการเปล่ียนแปลงคาสี (ΔE*) นอยที่สุด และในสารสกัดแอนโธไซยานินสจากอัญชัน

พบวา การใชสาร โคพิกเมนตทั้ง 3 ชนิดสามารถเพิ่มคาคร่ึงชีวิตใหกับสารสกัดจากอัญชันได และสารทั้งสามชนิด มี

ความสามารถในการรักษาความคงตัวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

ตารางที่ 3 คา kinetic parameter การสลายตัวของแอนโธไซยานินส ของกระเจี๊ยบ และอัญชันที่ 90 ºC ที่ทํา                      

 โคพิกเมนตเทชันรวมกับ phenolic acid 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

กระเจ๊ียบ 

อัญชัน 
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3.5 การศึกษาผลของอัตราสวนโมลารแอนโธไซยานินส ตอ สารโคพิกเมนต ของสารสกัด                     
แอนโธไซยานินสจากกระเจีย๊บแดง และอัญชัน 

เม่ือทําการศึกษาผลของ ความเขมขนตอการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส พบวา สารสกัด

กระเจ๊ียบและอัญชันใหผลไปในทิศทางเดียวกันคือที่ อัตราสวนสารสกัดแอนโธไซยานินส ตอ สารโคพิกเมนต                        

ที่ 1:100 จะใหผลในการรักษาความเสถียรภาพ ไดดีที่สุด   

 

 

(a) (b) 

 

 

ภาพที่ 6 ผลของความเขมขนของอัตราสวนโมลารของแอนโทไซยานินส  (a.) สารสกัดจากสารสกัดกระเจี๊ยบ (b.) 

สารสกัดจากอัญชัน ตอ ferrulic acid ตอความคงตัวของแอนโธไซยานินสจากกระเจี๊ยบแดง ที่ pH 7 ที่ผาน

การใหความรอนที่ 90 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง   

 จากตารางที่ 4 พบวา เม่ือศึกษาถึงคาคร่ึงชีวิต มีคาไปในทิศทางเดียวกัน คือการเพิ่มความเขมขนของสารโคพิก

เมนตจะทําใหคาคร่ึงชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลถึงคาการเปล่ียนแปลงคาสี (ΔE* ) ท่ีลดลง ซึ่งหมายถึงมีการเปล่ียนแปลงสี

ที่นอยลง สารสกัดแอนโธไซยานินสจากกระเจี๊ยบพบวาเม่ือเติมสารโคพิกเมนต ที่อัตราสวน 1:100 M สามารถรักษาสี 

ไดดีกวาอัตราสวน 1:50 M แตในสารสกัดแอนโธไซยานินสจากอัญชัน พบวา ที่อัตราสวน 1:50 และ 1: 100  มีการ

เปล่ียนแปลงคอนขางนอยมาก 

ตารางที ่4 คา kinetic parameter การสลายตัวของแอนโธไซยานินส และคาสี ที่ความเขมขนของอัตราสวนโมลาร   

                ของ แอนโทไซยานินส ตอ ferrulic acid ที่แตกตางกัน ที่ pH 7 ความรอนที่ 90 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 
4. บทสรุป 
 การทําโคพิกเมนตเทชันจะสามารถเพ่ิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส โดยแอนโธไซยานินสจากดอก

กระเจ๊ียบแดงจะคงตัวไดดีที่สุดเม่ือผานการทําโคพิกเมนเทชันรวมกัน ferrulic acid และแอนโธไซยานินสจากดอก

อัญชันนั้น จะคงตัวไดดี เม่ือผานการทําโคพิกเมนเทชันรวมกันสารฟนอลลิกทั้ง 3ชนิด ไดแก caffeic acid, gallic 

acid และ ferrulic acid แอนโธไซยานินส จะคงตัวไดดี ที่ pH ตํ่าๆ  
 
 

กระเจ๊ียบ 

อัญชัน 
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การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรบัใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับให
เปนคาบนระนาบเอียง 
Performance Evaluation of Models for Converting Diffuse Irradiation on Horizontal Surface 
to Diffuse Irradiation on Inclined Surfaces  

 

รุงรัตน   วัดตาล1 และ เสริม  จันทรฉาย1 

Rungrat Wattan1 and Serm  Janjai1 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนว

ระดับใหเปนคาบนระนาบเอียงที่มุมตางๆ จํานวน 16 แบบจําลอง โดยการนําแบบจําลองดังกลาวมาคํานวณคารังสี

กระจายบนระนาบในแนวด่ิง 4 ทิศ (ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) และระนาบเอียง 30 และ 60 

องศาที่หันไปทางทิศใตที่สถานีอุบลราชธานี (15.25°N, 104.87°E) และสถานีนครปฐม (13.82°N, 100.04°E) 

จากน้ันไดทําการเปรียบเทียบกับขอมูลจากการวัดจากสถานีดังกลาว ผลการเปรียบเทียบพบวาแบบจําลองของ 

Muneer และ Gueymard มีสมรรถนะใกลเคียงกัน โดยแบบจําลองดังกลาวมีสมรรถนะดีที่สุดในบรรดาแบบจําลอง

ทั้งหมดที่ทําการศึกษา  

คําสําคัญ : รังสีกระจาย แบบจําลอง ระนาบเอียง 
 

Abstract  
 In this work, the performance of sixteen inclined diffuse irradiance models were evaluated. 

These models were used to calculate diffuse irradiance on vertical surfaces facing 4 directions (north, 

south, east and west) and 30° and 60° south-facing inclined surface at two stations, namely Ubon 

Ratchathani (15.25°N, 104.87°E) and Nakhon Pathom (13.82°N, 100.04°E). The results were compared 

with diffuse irradiance measured at these stations. It was found that the performance of Muneer model 

was comparable to that of Gueymard model and they performed best among all models under this 

investigation.  

Keywords : Diffuse irradiance, Model, Inclined surface 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
รังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบพื้นผิวโลก ประกอบดวย รังสีตรง และรังสีกระจาย ผลรวมของรังสีทั้งสองจะ

เรียกวา รังสีรวม เนื่องจากขอมูลความเขมรังสีอาทิตยมีความสําคัญตอการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตยตางๆ 

เชน ระบบการผลิตไฟฟาดวยโซลารเซลล ระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย เปนตน ดังนั้นจึงมีหนวยงานดาน

พลังงานและอุตุนิยมวิทยาทําการวัดความเขมรังสีดวงอาทิตยในบริเวณตางๆ ของประเทศ โดยการวัดสวนใหญจะวัด

บนระนาบในแนวระดับ (horizontal plane) เพราะทําการวัดไดสะดวก แตอุปกรณรับรังสีดวงอาทิตยสวนใหญจะวาง

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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บนระนาบเอียง เพื่อใหรับรังสีดวงอาทิตยตลอดทั้งปใหไดมากที่สุด  ผูใชขอมูลจึงตองแปลงขอมูลรังสีรวมบนระนาบ

ในแนวระดับใหอยูบนระนาบเอียง เนื่องจากรังสีดวงอาทิตยบนระนาบในแนวระดับ ประกอบดวยรังสีตรงและรังสี

กระจาย ดังนั้นในการแปลงจะตองแปลงทั้งรังสีตรงและรังสีกระจายแยกกัน โดยการแปลงรังสีตรงสามารถทําไดโดย

การคูณดวยแฟคเตอรทางเรขาคณิตคลายกับการแตกแรงทางกลศาสตร (Iqbal, 1983) สําหรับการแปลงรังสีกระจาย

จะมีความยุงยากซับซอน ทั้งนี้เพราะรังสีกระจายมีทิศทางไมแนนอน โดยปริมาณท่ีไดรับจะข้ึนกับสภาพทองฟา 

ปริมาณและตําแหนงของเมฆ ตําแหนงดวงอาทิตย และมุมเอียงของระนาบ  

ในอดีตที่ผานมาไดมีผูเสนอแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนระนาบเอียงจากขอมูลวัดบนระนาบ

ในแนวระดับหลายแบบจําลอง ซึ่งแบบจําลองสวนใหญพัฒนาขึ้นในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยมีงานวิจัยหลายงาน

แสดงการทดสอบแบบจําลองเหลานี้ในหลายๆ สถานที่ ซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่ทางยุโรปและอเมริกา (Notton  et al., 

2006; Iqbal, 1983) สําหรับแถบทวีปเอเชียนั้นมีการทดสอบแบบจําลองรังสีกระจายบนระนาบเอียงเหลานี้นอยมาก 

(Li and Lam, 2000; Chirarattananon et al., 2007) ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบสมรรถนะของ

แบบจําลองสําหรับใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับใหเปนคาบนระนาบเอียงแบบตางๆ เพื่อใหได

แบบจําลองที่เหมาะสมกับประเทศไทยสําหรับนําไปใชในงานดานพลังงานแสงอาทิตยตอไป  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยไดทําการสรางอุปกรณสําหรับวัดความเขมรังสีรวมบนระนาบเอียงจํานวน 2 ชุด แตละชุด

ประกอบดวย    ไพราโนมิเตอร (pyranometer) 6 เคร่ือง  (Kipp&Zonen, model CMP6) โดยวางบนระนาบเอียงซ่ึง

หันหนาไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก และวางทํามุม 30° และ 60° กับระนาบในแนวระดับ ที่หันหนา

ไปทางทิศใต เพื่อวัดรังสีรวมบนระนาบเอียงท่ีทํามุม 90° หันหนาไป 4 ทิศทาง และบนระนาบเอียง 30° และ 60°  ที่

หันหนาไปทางทิศใต อุปกรณดังกลาวจะมีแผนโลหะสีดําวางอยูใตไพราโนมิเตอรแตละตัว เพื่อปองกันรังสีดวงอาทิตย

ที่สะทอนจากพื้นดิน ทําใหรังสีกระจายที่วัดมีแหลงกําเนิดจากทองฟาเทานั้น  จากนั้นนําอุปกรณที่สรางเสร็จเรียบรอย

แลวไปติดต้ังที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E)  และอาคาร

วิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) พรอมทั้งไดทําการวัดรังสีรวมและ

รังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับในบริเวณเดียวกันดวย สัญญาณท่ีไดจากเคร่ืองวัดทั้งหมดจะบันทึกดวยเคร่ือง 

Data logger (Yokogawa, model DC100)  

     
            (ก)                                (ข)                            (ค)                              (ง)                                 (จ) 

รูปที่ 1 อุปกรณที่สถานีอุบลราชธานีซึ่งประกอบดวย (ก)  เคร่ืองวัดความเขมรังสีรวมบนระนาบเอียง 4 ทิศ (ข) บน 

ระนาบเอียง 30° และ (ค) 60° หันไปทางทิศใต (ง) รังสีรวมบนระนาบในแนวระดับ และ (จ) รังสีกระจายบน

ระนาบในแนวระดับ 
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            (ก)                              (ข)                                (ค)                             (ง)                              (จ) 

รูปที่ 2 อุปกรณที่สถานีนครปฐมซึ่งประกอบดวย (ก)  เคร่ืองวัดความเขมรังสีรวมบนระนาบเอียง 4 ทิศ (ข) บนระนาบ   

  เอียง 30° และ (ค) 60° หันไปทางทิศใต (ง) รังสีรวมบนระนาบในแนวระดับ และ (จ) รังสีกระจายบนระนาบ 

  ในแนวระดับ  
  

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะจัดเตรียมขอมูลรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับ )I( dh และรังสีกระจายบนระนาบ

เอียง ( dTI ) ซึ่งหมายถึงรังสีกระจายบนระนาบแนวด่ิงที่หันหนาไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก และรังสี

กระจายบนระนาบเอียงที่ทํามุม 30° และ 60°  กับระนาบในแนวระดับที่หันไปทางทิศใต 

 กรณีของขอมูลความเขมรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับ สามารถหาไดโดยตรงจากเครื่องวัดรังสี

กระจาย (รูปที่ 1 และ 2(จ)) แตกรณีของรังสีกระจายบนระนาบเอียงจะตองคํานวณตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ (Janjai et 

al., 2009)  

 เร่ิมตน ผูวิจัยจะนําคารังสีรวมบนระนาบในแนวระดับ )I( gh  ซึ่งไดจากเครื่องวัดรังสีรวม (รูปที่ 1 และ 2(ง)) 

ไปลบดวย คารังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับ )I( dh ซึ่งจะไดผลลัพธเปนรังสีตรงบนระนาบในแนวระดับ )I( bh

ตามสมการ 

dhghbh III −=       (1) 

 ในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยจะทําการแปลงรังสีตรงบนระนาบในแนวระดับใหเปนรังสีตรงบนระนาบเอียง )I( bT  

โดยใชสมการ (2) เชนเดียวกับการแตกแรงทางกลศาสตร (Iqbal, 1983)  

   
s

bhbT sin
cosθII
α

=       (2) 

 เม่ือ sα  คือมุมเงยของดวงอาทิตย (solar altitude) และ θ คือมุมตกกระทบของรังสีตรงบนระนาบเอียง  

 ในขั้นตอนสุดทายจะทําการคํานวณรังสีกระจายบนระนาบเอียง โดยการนําคารังสีตรงบนระนาบเอียง 

( bTI ) ที่ไดจากสมการ (2) ไปลบออกจากคารังสีรวมที่วัดไดในระนาบเอียง 90° ทั้ง 4 ทิศทาง และระนาบเอียงทํามุม 

30° และ 60° )I( gT  (อุปกรณในรูปที่ 1 และ 2 (ก, ข และ ค) ตามสมการ 

bTgTdT III −=       (3) 

 ผูวิจัยไดนําคารังสีกระจายรายชั่วโมงบนระนาบในแนวระดับ )I( dh และรังสีกระจายรายชั่วโมงบนระนาบ

เอียง )I( dT เปนเวลาประมาณ 1 ป (ป ค.ศ. 2012) เพื่อนํามาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่ใชแปลงรังสีกระจาย

บนระนาบในแนวระดับใหเปนรังสีกระจายบนระนาบเอียง โดยใชขอมูลการวัดจาก 2 สถานี คือ อุบลราชธานี และ

นครปฐม โดยแบบจําลองท่ีเลือกนํามาทดสอบมีทั้งที่เปนแบบ Isotropic และแบบ Anisotropic รวมท้ังหมด 16 

แบบจําลอง ดังนี้   
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แบบจําลองแบบ Isotropic 
1. แบบจําลอง Liu-Jordan (1960)         

)cos1(I
2
1I dhdT β+=        (4)  

เม่ือ  β  เปนมุมที่ระนาบเอียงทํามุมกับระนาบในแนวระดับ 

2.  แบบจําลองของ Koronakis (1986) 

)cos2(I
3
1I dhdT β+=        (5) 

3. แบบจําลองของ Badescu (2002) 

4
))2cos(3(II dhdT

β+
=        (6) 

แบบจําลองแบบ Anisotropic   
1.  แบบจําลอง Temps -Coulson (1977) 

        )Zsincos1)](2/(sin1)[cos1(
2
1I s

323
dT θ+β+β+=    (7) 

เม่ือ sZ เปนมุมเซนิธของดวงอาทิตย (zenith angle) 

2. แบบจําลอง Bugler (1977) 

θ+
β+

−= cosI05.0]
2

)cos1()
Zcos

I05.0I[(I bT
s

bT
dhdT     (8) 

3. แบบจําลอง Klucher (1979) 

)]}Z)(sin(cosF1][2/sinF1][2/)cos1{[(II s
323

dhdT θ′+β′−β+=    (9) 

เม่ือ 2
ghdh )I/I(1F −=′       (10) 

4. แบบจําลอง Hay (1979) 

]}2/))cos(1)(F1[(RF{II bdhdT β+′′−+′′=     (11) 

โดยที่  )Zcos(/)cos(R sb θ=       (12) 

และ ohbh I/IF =′′        (13) 

เม่ือ  ohI คือรังสีดวงอาทิตยนอกบรรยากาศโลกบนระนาบในแนวระดับ และ bhI คือรังสีตรงบนระนาบในแนวระดับ 

5. แบบจําลอง Wilmott (1982) 

]I/I1(C)ZcosI/()cosI[(II scbnsscbndhdT −+θ= β      (14) 

โดยที่  2080823.020293.00115.1C β−β−=β          (15) 

เม่ือ  bnI  เปนรังสีตรงบนระนาบต้ังฉากกับลําแสง และ scI  เปนคาคงท่ีรังสีดวงอาทิตย (solar constant) 

6. แบบจําลอง Ma-Iqbal (1983) 

)]2/(cos)M1(RM[II 2
TbTdhdT β−+=           (16) 

ohghT I/IM =          (17) 

เม่ือ ghI เปนรังสีรวมบนระนาบในแนวระดับ 

7. แบบจําลอง Skartveit-Olseth (1986) 

[ ]2/)cos1)(CF1(cosCRFII bdhdT β+−′′−+β+′′=        (18) 
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โดยที่ ),0]F2  max[(0.3C ′′−=        (19) 

8. แบบจําลอง Reindl (1990) 

( )( ) ]RF2/)cos(1()2/(sinf1F1[II b
3

dhdT ′′+β+β+′′−=         (20) 

เม่ือ ghbh I/If =        (21) 

9. แบบจําลอง Perez et al. (1990) 

]sinF)a/a(F)F1)(cos1(5.0[II 22111dhdT β++−β+=         (22) 

เม่ือ )FZFF,0max(F 13s12111 +Δ+=      (23) 

และ 23s22212 FZFFF +Δ+=       (24) 

   1F  และ 2F คือ คาสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นกับสภาพทองฟา ซึ่งขึ้นกับ clear sky index ( ε ) และ sky brightness 

(Δ ) โดยคา 2221131211 F,F,F,F,F และ 23F แสดงไวใน Perez et al. (1990)  

10. แบบจําลอง Gueymard (1987) 

[ ])RNR)N1(II 1dG0dGdhdT +−=      (25) 

โดยที่ [ ]0),1,Ymin(maxNG =        (26) 
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⎞
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⎛
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dh >−⎟
⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
=     (28) 

 )(G)(F)cosacosacosaaexp(R 3
3

2
2100d α′β+θ+θ+θ+=       (29) 

)2249.01(
))4sin(0342.0)2sin(1231.0sin2249.01()(F

2

−
β−β+β−

=β  

32 170.0384.0323.0408.0)(G α′−α′+α′−=α′     (30) 

เม่ือ sα  = มุมเงยของดวงอาทิตย (องศา) และ s01.0 α=α′  

และ { } ( )b2/31/2/)cos1(/)sincos(2/)cos1(R 1d +β++πβ−ββ−β+=  (31) 

โดยคา 3210 a,a,a,a และ b แสดงไวใน Gueymard (1987) 

11. แบบจําลอง Muneer (1990) 

     -ระนาบเอียงดานที่ไมเห็นดวงอาทิตย 

 FdhdT TII =          (32) 

   -ระนาบเอียงดานที่เห็นดวงอาทิตย 

[ ])Zcos/(cosF)F1(TII sFdhdT θ′′+′′−=           (33) 

)2/(sincos)](sinb23(/b2[)2/(cosT 22
F βπ−ββ−β+π+β=      (34) 

 เม่ือ FT  คือ Tilt factor 

โดยท่ีระนาบเอียงที่ไมเห็นดวงอาทิตยและระนาบเอียงที่เห็นดวงอาทิตยในสภาพทองฟามีเมฆปกคลุม

ทั้งหมด คา b จะเทากับ 2.5  สําหรับดานท่ีเห็นดวงอาทิตยในสภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมบางสวนสามารถหาคา b 

ไดจากสมการ  
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[ ]

2F026.2F82.004.0
)b23(

b2 ′′−′′−=
+π

                  (35) 

12. แบบจําลอง AIT0a (Chirarattananon et al., 2007) 

]sinF)a/a(F)F1)(cos1(5.0[II 22111dhdT β++−β+=    (36) 

13. แบบจําลอง AIT0b (Chirarattananon et al., 2007) 

]sinF)a/a(F)F1)(cos1(5.0[II 22111dhdT β++−β+=    (37) 
 

โดยแบบจําลอง AIT0a และ AIT0b คือแบบจําลองท่ีใชสมการเดียวกับแบบจําลองของ Perez   แตจะ

ตางกันตรงที่จะใชคาสัมประสิทธิ์ชุดใหมที่พัฒนาขึ้นจากขอมูลการวัดที่สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) 

โดยสัมประสิทธิ์แบบ AIT0a จะเปนสัมประสิทธิ์ที่ไดมาจากการ regression ขอมูลการวัดทั้งหมด สวนสัมประสิทธิ์

แบบ AIT0b เปนสัมประสิทธิ์แบบแบงเปนกรณีระนาบเอยีงที่เห็นและไมเห็นดวงอาทิตย   

ในการทดสอบสมรรถนะของแตละแบบจําลอง ผูวิจัยจะแทนคาตัวแปรในแบบจําลอง และทําการคํานวณ

ความเขมรังสีกระจายรายชั่วโมงบนระนาบเอียง จากนั้นจะนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัด 
 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับใหเปนคาบน

ระนาบเอียงที่มุมตางๆ ผูวิจัยจะทําการเปรียบเทียบระหวางคารังสีกระจายบนระนาบเอียง 90° ที่ 4 ทิศทาง และบน

ระนาบเอียง 30 และ 60 องศาที่หันไปทางทิศใต ที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลองตางๆ กับขอมูลจากการวัด โดย

ในการเปรียบเทียบจะอาศัยพารามิเตอรทางสถิติคือ root mean square difference (RMSD) และ mean bias 

difference (MBD)  โดยคา RMSD เปนคาที่แสดงคาความคลาดเคล่ือนของแบบจําลองจากคาวัดจริง สวนคา MBD 

เปนพารามิเตอรที่แสดงวาแบบจําลองน้ันใหผลการคํานวณท่ีสูงกวาหรือตํ่ากวาคาวัดจริง ถาคาเปนบวกแสดงวาคา

จากการวัดสวนใหญนอยกวาคาจากแบบจําลอง ผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนระนาบ

เอียงกรณีตางๆ โดยอาศัยขอมูลจากการวัดจากสถานีอุบลราชธานี และนครปฐม ในป ค.ศ. 2012 แสดงไวในตารางที่ 

1 และ 2  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนระนาบเอียงที่มุมตางๆ ของสถานีอุบลราชธานี 
Model

MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%)

Liu and Jordan (1960) -4.4 20.3 -21.2 36.2 -8.6 30.3 -14.4 32.9 -0.7 9.9 -12.9 22.5 -9.9 25.1

Koronakis (1986) 27.4 39.4 5.0 36.5 21.8 42.0 14.1 39.3 1.7 10.5 -3.2 20.6 9.0 29.6

Badescu (2002) -4.4 20.3 -21.2 36.2 -8.6 30.3 -14.4 32.9 -6.9 11.4 -27.4 32.4 -14.3 27.9

Temps and Coulson (197 29.7 41.4 9.4 36.0 28.9 43.8 23.4 42.1 12.1 15.7 5.1 19.0 16.4 31.0

Bugler (1977) -4.8 20.8 -22.4 37.6 -9.4 31.3 -15.3 34.0 -4.6 12.7 -15.2 24.5 -11.7 26.6

Klucher (1979) 18.7 29.9 -0.3 28.5 16.5 31.2 10.6 30.2 8.5 11.8 -0.2 15.4 8.0 23.1

Hay (1979) -28.6 37.7 -28.6 37.9 -20.0 30.3 -22.6 36.3 1.6 6.6 -13.1 20.0 -16.4 27.1

Wilmott (1982) -29.6 38.2 -29.1 38.0 -20.9 30.8 -23.4 36.7 -2.1 6.5 -16.2 21.8 -18.3 27.6

Ma and Iqbal (1983) -48.5 55.5 -39.0 46.9 -29.6 42.9 -28.5 49.6 1.9 7.5 -16.4 24.5 -23.4 36.1

Skartveit and Olseth (198 -32.9 39.1 -32.2 38.7 -24.2 30.8 -26.4 36.9 1.2 6.5 -14.4 20.2 -19.0 27.6

Reindl (1990) -13.4 29.1 -16.1 30.7 -5.5 24.8 -9.0 31.1 2.3 7.0 -8.2 17.5 -7.4 22.4

Perez et al. (1990) -25.9 34.9 -23.8 31.3 -12.7 25.3 -14.5 31.0 6.2 9.4 -7.3 16.4 -10.9 23.5

Gueymard (1987) -11.1 20.8 -18.2 26.1 -6.0 16.6 -9.8 23.3 3.2 7.7 -8.8 15.1 -7.5 17.8

Muneer (1990) -15.3 21.6 -14.1 22.5 -5.7 16.6 -8.4 23.2 5.7 8.9 -1.0 12.7 -5.0 16.9

AIT0a (2007) -21.4 27.4 -23.0 30.0 -9.5 21.9 -10.7 26.4 6.2 11.0 -7.0 17.0 -9.2 21.4

AIT0b (2007) -19.2 24.3 -20.2 28.1 -9.8 22.1 -10.7 25.7 6.1 10.3 -4.8 15.1 -8.1 20.1

North-90 South-90 East-90 West-90 South-30 South-60 All surfaces
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนระนาบเอียงที่มุมตางๆ ของสถานีนครปฐม 
Model

MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%)

Liu and Jordan (1960) 3.3 21.2 -13.1 26.0 -9.9 38.2 -3.1 26.5 -1.2 10.3 -9.5 19.4 -5.6 22.7

Koronakis (1986) 37.7 49.7 15.9 34.8 20.2 47.8 29.2 45.1 1.1 10.6 0.5 18.7 13.9 31.6

Badescu (2002) 3.3 21.2 -13.1 26.0 -9.9 38.2 -3.1 26.5 -7.4 12.4 -24.6 29.5 -10.4 25.8

Temps and Coulson (1977 40.2 52.0 20.5 36.3 28.0 49.3 39.0 50.6 11.3 14.6 8.9 18.6 21.6 33.7

Bugler (1977) 2.9 21.4 -14.1 27.4 -10.5 39.0 -3.9 27.3 -4.5 12.4 -11.8 21.4 -7.3 24.0

Klucher (1979) 27.5 38.4 9.1 24.6 14.7 38.0 23.8 35.1 7.3 10.9 2.8 13.9 12.3 24.6

Hay (1979) -20.9 32.7 -23.0 31.2 -19.6 38.3 -13.1 29.6 0.2 7.0 -11.0 16.7 -12.6 24.1

Wilmott (1982) -22.0 33.2 -23.5 31.3 -20.4 38.6 -14.0 29.9 -3.6 7.9 -14.3 18.6 -12.5 23.8

Ma and Iqbal (1983) -42.6 49.5 -34.4 43.0 -28.5 48.0 -20.9 48.1 0.7 7.5 -14.1 21.2 -19.8 33.4

Skartveit and Olseth (1986 -25.9 33.7 -27.2 32.3 -24.0 38.6 -17.7 30.2 -0.1 6.9 -12.4 17.0 -15.5 24.5

Reindl (1990) -4.4 28.9 -9.1 24.8 -5.2 35.0 2.4 28.0 1.0 7.1 -5.9 14.3 -3.3 21.3

Perez et al. (1990) -20.6 28.7 -19.0 26.7 -14.2 34.3 -6.8 30.7 4.5 9.0 -5.6 13.2 -8.2 21.9

Gueymard (1987) -4.4 18.0 -12.0 17.3 -7.6 28.6 -0.1 19.4 2.0 8.1 -6.8 12.0 -4.3 16.3

Muneer (1990) -7.6 20.8 -8.9 18.1 -7.4 29.0 1.7 21.7 4.0 8.6 0.8 10.9 -1.9 17.0

AIT0a (2007) -14.6 22.0 -15.8 22.3 -9.7 31.2 -1.2 24.0 5.5 10.8 -1.1 11.6 -4.5 19.0

AIT0b (2007) -11.8 20.2 -12.8 20.2 -10.1 30.8 -1.2 23.8 5.6 9.9 11.5 17.5 -1.0 19.5

South-30 South-60 All surfacesNorth-90 South-90 East-90 West-90

 
 

ผลการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับใหเปนคาบน

ระนาบเอียงที่มุมเอียงตางๆ  จากขอมูลวัดทั้ง 2 สถานี สรุปไดดังนี้  

1) สถานีอุบลราชธานี  

 ผลการเปรียบเทียบคารังสีกระจายบนระนาบเอียงท่ีคํานวณจากแบบจําลองกับขอมูลการวัดบนระนาบ

แนวด่ิง (ระนาบเอียง 90 องศา)  4 ทิศทาง และระนาบเอียง 30 และ 60 องศาที่หันไปทางทิศใต (ตารางที่ 1) พบวาใน

กรณีระนาบแนวด่ิงในทิศเหนือ แบบจําลองที่ใหผลการคํานวณคารังสีกระจายบนระนาบเอียงสอดคลองกับคาจาก

การวัดมากท่ีสุดคือแบบจําลองของ Liu and Jordan และ Badescu โดยมีคา RMSD = 20.3%, MBD = -4.4% 

สําหรับบนระนาบแนวดิ่งทางทิศใต ตะวันออก และตะวันตก พบวาแบบจําลองของ Muneer จะใหผลการคํานวณ

สอดคลองกับคาจากการวัดมากท่ีสุด โดยมีคา RMSD ในชวง 16.6-23.2%  สวนกรณีระนาบเอียง 30 องศาที่หันไป

ทางทิศใต พบวาแบบจําลอง Wilmott และ Skartveit and Olseth จะใหผลการคํานวณสอดคลองกับคาจากการวัด

มากที่สุด (RMSD = 6.5%) ในดานของระนาบเอียง 60 องศาที่หันไปทางทิศใต พบวาแบบจําลองของ Muneer ใหผล

การคํานวณสอดคลองกับคาจากการวัดมากที่สุด โดยมีคา RMSD = 12.7% ทั้งน้ีในกรณีระนาบเอียง 30 และ 60 

องศาที่หันไปทางทิศใต แบบจําลองสวนใหญจะมีคาความคลาดเคล่ือนลดลงเม่ือเทียบกับการคํานวณในกรณีระนาบ

แนวด่ิง 

เม่ือพิจารณาผลการคํานวณโดยรวมของทุกระนาบเอียง จะไดวาแบบจําลองของ Muneer และ Gueymard 

มีสมรรถนะใกลเคียงกัน โดยมี RMSD อยูในชวง 16.9-17.8% ซึ่งแบบจําลองดังกลาวจะใหผลการคํานวณที่

สอดคลองกับคาจากการวัดมากท่ีสุด สําหรับแบบจําลองอื่นๆ คือแบบจําลอง Liu and Jordan, Badescu, Bugler, 

Klucher, Hay, Wilmott, Skartveit and Olseth, Reindl, Perez et al, AIT0a และ AIT0b ใหผลการคํานวณท่ีดีใน

ระดับเดียวกัน โดยมีคา RMSD อยูในชวง 20-1-27.9% สวนแบบจําลองท่ีใหผลการคํานวณคลาดเคล่ือนมากที่สุด 

คือ แบบจําลอง Ma and Iqbal โดยมีคา RMSD สูงถึง 36.1% และเม่ือพิจารณาท่ีคา MBD พบวาแบบจําลองสวน

ใหญจะใหผลการคํานวณท่ีตํ่ากวาคาจากการวัด ยกเวนแบบจําลอง Koronakis, Temps-Coulson และ Klucher ที่

ใหผลการคํานวณสูงกวาคาจากการวัด 
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2) สถานีนครปฐม  

ผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนระนาบเอียงที่สถานีนครปฐม (ตารางที่ 2) พบวา กรณี

บนระนาบแนวด่ิงที่หันไปทางทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตกนั้น แบบจําลองที่ใหผลการคํานวณสอดคลองกับคา

จากการวัดมากที่สุด คือแบบจําลอง Gueymard โดยมีคา RMSD ในชวง 17.3-28.6%  แบบจําลองที่ใหผลดีรองลงมา คือ

แบบจําลองของ Muneer  โดยมีคา RMSD อยูในชวง 18.1-29.0% สําหรับกรณีระนาบเอียง 30 องศาที่หันไปทางทิศใต 

พบวาแบบจําลองของ Skartveit and Olseth, Hay และ Reindl จะใหผลการคํานวณที่สอดคลองกับการวัดมากที่สุด  โดย

มี RMSD อยูในชวง 6.9-7.1% ในดานผลการทดสอบที่ระนาบเอียง 60 องศาที่หันไปทางทิศใต พบวาแบบจําลองของ 

Muneer, Gueymard และ AIT0a จะใหผลการคํานวณที่สอดคลองมากที่สุด โดยมี RMSD อยูในชวง 10.9-12.0%  

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบโดยรวมของทุกระนาบเอียง พบวาแบบจําลองที่ใหผลการคํานวณที่สอดคลองกับ

คาจากการวัดมากกวาแบบจําลองอื่นๆ ยังคงเปนแบบจําลองของ Gueymard และ Muneer เชนเดียวกับผลการทดสอบที่

สถานีอุบลราชธานี โดยมีคา RMSD อยูในชวง 16.3-17.0% สวนแบบจําลองที่ใหผลการคํานวณคลาดเคล่ือนมากที่สุด 

คือ แบบจําลอง Temps-Coulson และ Ma and Iqbal โดยมีคา RMSD ประมาณ 33% และเมื่อพิจารณาที่คา MBD 

พบวาแบบจําลองสวนใหญจะใหผลการคํานวณที่ต่ํากวาคาจากการวัด ยกเวนแบบจําลอง Koronakis, Temps-Coulson 

และ Klucher ที่ใหผลการคํานวณสูงกวาคาจากการวัด 
 

สรุปผล 
ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับใชแปลงรังสีกระจายบนระนาบในแนวระดับ

ใหเปนคาบนระนาบเอียงท่ีมุมตางๆ จํานวน 16 แบบจําลอง โดยทําการคํานวณรังสีกระจายบนระนาบในแนวด่ิง      4 ทิศ 

(เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก) และระนาบเอียง 30 และ 60 องศาท่ีหันไปทางทิศใต ซึ่งใชขอมูลรังสีกระจายท่ีไดจากการ

วัดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบพบวาแบบจําลองที่ใหผลการคํานวณรังสีกระจายบนระนาบ

เอียงแมนยําท่ีสุดคือ แบบจําลองของ Muneer และแบบจําลองของ Gueymard ซึ่งมีสมรรถนะใกลเคียงกัน  โดยแบบจําลอง

ท้ังสองมีสมรรถนะดีท่ีสุด สําหรับแบบจําลอง Temps-Coulson และ Ma and Iqbal ใหผลการคํานวณท่ีคลาดเคลื่อนมากท่ีสุด  
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การผลิตถานผลตาลโตนดดวยวธิีการเผาอยางงายสูการใชประโยชนดานพลังงาน                         
Productive Process of Palmyra Fruit Charcoal by A Simple Charcoal Making Method for 
Utilization as Energy 
 

ณิชา ประสงคจันทร1 และสมบูรณ ประสงคจันทร1                                                                                          

Nicha Prasongchan1 and Somboon Prasongchan1 

 

บทคัดยอ           
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เปนการศึกษากระบวนการเผาถานผลตาลโตนดดวยวิธีการเผาอยางงายตามวิถี

ชีวิตและภูมิปญญาของชาวบาน ต.รําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบวา การเผาถานในหลุมดินรวนซ่ึงคาความเปน

กรด-ดางของดินกอนเผามีความเปนกลาง คือ 7.082 และดินหลังเผามีความเปนดางปานกลาง คือ 8.307 ใชแกลบ

เปนวัสดุปดหลุมถาน จะไดถานผลตาลโตนดท่ีมีลักษณะเปนกอนกลมไมแตกราวมากท่ีสุด คือ 69.23% และ         

เม่ือนําถานผลตาลโตนดไปศึกษาคาพลังงานความรอน พบวา ถานผลตาลโตนดใหคาพลังงานความรอนสุงสุด คือ 

2781.5 cal ซึ่งมากกวาถานอัดแทงและถานไม ตามลําดับ  

คําสําคัญ : พลังงานชีวมวล, ถานผลตาลโตนด, พลังงาน                         

                                                              

Abstract           
 The objectives of this research were to study the productive process of burning Palmyra Fruit 

Charcoal  by a simple charcoal making method, Tambon Ramdang,  Amphur Singhanakhon , Songkhla 

Province. The results revealed that burning charcoal  in  pit,  pH of soil before and after burn Palmyra 

Fruit Charcoal is 7.082 and 8.307 respectively, And cover pit by rice husk, it revealed that Palmyra Fruit 

Charcoal  which produced completely 69.23%. For Comparing  three types of charcoal, the results 

revealed that  heating value of Palmyra Fruit Charcoal was 2781.5 calories, the heating value  more than 

briquette  charcoal and charcoal respectively. 

Keywords : Biomass energy, Palmyra fruit charcoal, Energy 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 พลังงานชีวมวล เปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนสําหรับชุมชน(เกรียงไกร

และคณะ, 2554) ประเทศไทยมีความตองการพลังงานเปนอยางมาก เพื่อใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ ทั้งใน

ชีวิตประจําวันและทางดานอุตสาหกรรม พลังงานความรอนเปนพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญมากตอ

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยพลังงานความรอนสวนใหญที่ใชไดมาจากน้ํามันดิบซึ่งตองส่ังซื้อ

จากตางประเทศ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันราคานํ้ามันสูงขึ้นกวาในอดีตมาก ทําใหการใชฟนและถานมี

                                                 
1 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั อ.เมือง สงขลา 90000 ประเทศไทย                           

   Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Muang, Songkhla 90000, Thailand. 
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ความจําเปนในเขตชนบท เพราะประชากรสวนใหญมีรายไดนอย การนําเศษวัสดุชีวมวลท่ีเหลือใชจากการทํา

เกษตรกรรมมาเปนเช้ือเพลิงทดแทนฟนและถานไม จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนวัสดุที่หาไดงายใน

ชนบท (ทรงชัยและคณะ, 2548) พื้นที่ตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลาเปนที่ราบลุม  ประชากรในชุมชน 

จึงมีการทํานาขาวเปนอาชีพหลัก และมีการปลูกตนตาลโตนดในสวนพื้นที่ที่เหลือจากการปลูกขาวและสวนหนึ่งจะปลูก

ไวบริเวณคันนา เพื่อเปนแนวเขตแดนการถือครองพ้ืนที่ในการเพาะปลูก  โดยในระยะแรกตาลโตนดมีการนํามาใช

บริโภคในครัวเรือนหรือแลกเปล่ียน เพื่อการบริโภคในชุมชน ตอมาผลผลิตของตาลโตนดมีมากขึ้นเนื่องจากการขยายพันธุ

ตามธรรมชาติจากผลสุกที่รวงหลนลงมา จึงทําใหคนในชุมชนเกิดการแปรรูปผลผลิตจากผลตาลโตนดสุกที่รวงหลน  

โดยนํามาเผาเปนถานผลตาลโตนด ดังรูปที่1 

                                                              
         รูปที่1   ลักษณะผลตาลโตนดสุก ผลตาลโตนดแหงและถานผลตาลโตนด      

         A    ผลตาลโตนดสุก                                                                                                                   

          B    ผลตาลโตนดแหง                                                                                                     

                         C    ถานผลตาลโตนด 

ถานผลตาลโตนดสามารถนํามาใชประโยชนทางดานพลังงานความรอน โดยชาวบานนิยมนํามาใชหุงตมอาหารในครัวเรือน

แทนการใชแกส ดังรูปที่2  

         
รูปที่ 2   การปรุงอาหารโดยใชถานผลตาลโตนดเปนเช้ือเพลิง 

 

 นอกจากน้ี ถานผลตาลโตนดที่เหลือจากการนํามาหุงตมในครัวเรือนสามารถสรางรายไดใหชาวบานชุมชน

รําแดง โดยการจําหนายถานผลตาลโตนดแกผูที่มารับซื้อในราคากระสอบละ 130-150 บาท   สําหรับงานวิจัยนี้เปน

งานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ ประจําป

งบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตถานผลตาลโตนดจากวิถีชีวิตและภูมิปญญาของ

ชาวบาน ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ใหไดผลผลิตถานท่ีมีลักษณะเปนกอนกลมไมแตกราวและ

คุณภาพดี ตลอดจนศึกษาหาคาพลังงานความรอนจากถานผลตาลโตนด โดยองคกรในชุมชนสามารถนําองคความรู

ที่ไดไปสรางฐานการเรียนรูแกเยาวชนและบุคคลท่ัวไปที่สนใจศึกษาเพื่อสืบทอดภูมิปญญาของชาวบานในตําบล     

รําแดงใหคงอยูตอไป 

A B C
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อุปกรณและวิธีการ                               
1  การผลิตพลังงานชีวมวลตามวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชาว ต.รําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา                                             

1.1 เตรียมพื้นที่สําหรับเผาถาน ซึ่งเปนพื้นที่จริงโดยชาวบานใชเผาถานในชีวิตประจําวัน ไดแก พื้นที่ศึกษาท่ีมีความ

แตกตางกัน 4 พื้นที่ มีขนาดหลุมถานโดยประมาณ คือ 50cm x 50cm  x  50cm ยกเวนพื้นที่ศึกษาที่1 ดังตารางที่1        

                                             

ตารางที่ 1 ลักษณะดินและพื้นที่ที่ใชเผาถาน 

พ้ืนที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาท่ี1 พื้นที่ศึกษาท่ี2 พื้นที่ศึกษาท่ี3 พื้นที่ศึกษาท่ี4 

ลักษณะ
พ้ืนที่ 

พื้นซีเมนตซึ่งมีดินรวน

กระจายอยูบริเวณพื้น 

หลุมดินรวนริมคลอง หลุมดินรวนบริเวณบาน หลุมดินเหนียวคันนา 

 

1.2 เตรียมวัสดุเพื่อใชในการเผาถาน ไดแก วัสดุทําเช้ือเพลิงเพื่อติดไฟเตาถานและวัสดุปดปากหลุม โดยแตละพื้นที่

จะใชวัสดุที่แตกตางกัน ซึ่งชาวบานสามารถหาไดจากบริเวณบานเรือนที่อยูอาศัย ดังตารางที่2                     
 
ตารางที่ 2 ชนิดของวัสดุทําเช้ือเพลิงและวัสดุปดปากหลุมถาน 

พ้ืนที่ศึกษา วัสดุทําเช้ือเพลิง วัสดุปดปากหลุม 

1 เปลือกมะพราวแหง เศษไมแหง แกลบ 

2 เปลือกมะพราวแหง งวงตาล เศษไมแหง ใบไผแหง มูลวัวแหง  เปลือกมะพราวแหง 

3 เปลือกมะพราวแหง  เศษไมแหง แกลบ 

4 เปลือกมะพราวแหง งวงตาล ฟางขาว แกลบ 

 

1.3 ดําเนินการเผาถานผลตาลโตนดโดยชาวบานเจาของพื้นที่ตามวิถีชีวิตที่ไดปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังรูปที่ 3  
                              พ้ืนที่1         พ้ืนที่2              พ้ืนที่3              พ้ืนที่4 

              
ขั้นตอนที่ 1 การกอไฟหลุมถานโดยใชเศษวัสดุที่หาไดจากทองถ่ินบริเวณใกลเคียงเพื่อทําเปนเช้ือเพลิง 

             
ขั้นตอนที่ 2  นําผลตาลโตนดสุกและแหงใสลงในหลุมเพื่อเผา 

             
ขั้นตอนที่ 3 ใสวัสดุปดปากหลุมโดยวัสดุที่ใชกลบแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน 
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ขั้นตอนที่ 4 นําถานที่ไดจากการเผาเก็บไวในภาชนะสูญญากาศเพื่อทําใหถานไมติดไฟและเย็นลง 

          
ขั้นตอนที่ 5 นําถานที่เย็นตัวแลวมารอน เพื่อไมใหมีขุยตาลบริเวณผิวถานผลตาลโตนด 

           
ขั้นตอนที่ 6 ถานผลตาลโตนดที่มีลักษณะเปนของแข็งสีดํา 

รูปที่ 3   ขั้นตอนการเผาถานผลตาลโตนดทั้ง 4 พื้นที่ศึกษา 

 

2. ลักษณะของถานผลตาลโตนดที่ไดจากการเผา โดยนําถานผลตาลโตนดท่ีไดจาก 4 พื้นที่ศึกษามาคัดแยกตาม

ลักษณะแบงเปน 2 ประเภท คือ ถานที่มีลักษณะเปนกอนกลมไมแตกราวและถานแตก คํานวณหารอยละของถานท่ี

ไดในแตละประเภทพรอมทั้งบอกลักษณะทางกายภาพของถานผลตาลโตนด 

 

3. ลักษณะทางกายภาพของดินและการวิเคราะหดิน โดยศึกษาการเปล่ียนแปลงสีดินกอนเผาและหลังเผา เทียบสี

โดยใช MUNSELL SOIL COLOR CHARTS และศึกษาคาความเปนกรด-ดาง ของดินกอนเผาและหลังเผาใน

อัตราสวน ดิน:น้ํา เทากับ 1:1 และวัดคาความเปนกรด-เบส ดวย pH meter 

 

4. พลังงานความรอนของถานผลตาลโตนด ศึกษาคาพลังงานความรอนของถานผลตาลโตนดที่ไดจากพื้นที่ศึกษาซึ่ง

ใหผลผลิตเปนถานลักษณะกอนกลมดีที่สุด เปรียบเทียบคาพลังงานความรอนถานผลตาลโตนดท่ีไดกับถานชนิดอื่นๆ 

ซึ่งมีจําหนายทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้ คือ หนวยการทดลองที่ 1 ถานผลตาลโตนด, หนวยการทดลองท่ี 2 

ถานไมและหนวยการทดลองท่ี 3 ถานอัดแทง แตละหนวยการทดลองใชถานหนัก 100 กรัม  เพื่อใหพลังงานความ

รอนแกน้ํา 50 กรัม บันทึกคาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน้ําในชวงเวลา 15 นาที คํานวณคาพลังงานความรอน โดย

ใชสูตร Q = mc∆t โดยทําการทดลองแตละหนวยการทดลอง 4 ซ้ํา 
 

ผลการวิจัย                                         

1. การเผาถานผลตาลโตนด ทั้ง 4 พื้นที่ศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการท่ีทําใหสารอินทรียเปล่ียนรูปเปนถาน โดยผาน

กระบวนการคารบอไนเซช่ัน (Carbonization) (วิไลพรและคณะ, 2554) พบวาใชเวลาในกระบวนการทั้งหมด

ประมาณ 9-12 ชม. โดยในขั้นตอนที่ 1 คือ การเผาไหม (Combustion) เปนกระบวนการท่ีตองการแกสออกซิเจน

จํานวนมาก ระหวางเกิดกระบวนการคารบอไนเซช่ัน ดวยการใหความรอนกับวัสดุภายในหลุมถาน โดย
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ชาวบานจะใชวัสดุที่หาไดจากพื้นที่ใกลๆ เชน เศษไมแหง เปลือกมะพราวแหง งวงตาล เปนตน มาเปนวัสดุทํา

เช้ือเพลิง ขั้นตอนที่ 2 นําผลตาลโตนดสุกและแหงใสลงในหลุมเผาถาน เพื่อไลความชื้น (Dehydration) ออกจากผล

ตาล ขั้นตอนนี้เปนปฏิกิริยาประเภทดูดความรอน ความรอนจะทําใหความชื้นคอยๆลดลงจนกระท่ังหมดไปซ่ึงสังเกต

ไดจากปริมาณไอน้ําสีขาวที่เกิดขึ้นจนหนาทึบ ขั้นตอนที่ 3 ใสวัสดุปดปากหลุมกลบผลตาลท่ีใสลงไป เพื่อใหความรอน

ไลความชื้นไดเต็มที่ในขั้นตอนนี้เม่ือผลตาลสะสมความรอนไวในปริมาณที่มากพอ จนเกิดการเผาไหมของเซลลูโลส 

ผลตาลจะกลายเปนถานผลตาลโตนด ขั้นตอนที่ 4 การทําใหเย็น (Cooling) เปนกระบวนการเย็นตัวของถานภายใต

สภาวะสุญญากาศ (นําพร, 2554) ซึ่งชาวบานจะตักกอนถานจากหลุมที่เผามาใสในภาชนะท่ีมีฝาปด เม่ือกอนถาน

เย็นตัวลง จะนํากอนถานมารอนในขั้นตอนที่ 5 เพื่อใหขุยบริเวณผิวถานผลตาลโตนดหลุดออกไปและไดถานผล

ตาลโตนดในขั้นตอนที่ 6 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4 

           
รูปที่ 4   ลักษณะทางกายภาพของถานผลตาลโตนดที่ไดจากการเผา ( A : ถานไมแตก B : ถานแตก ) 

 

2. ลักษณะของถานผลตาลโตนดที่ไดจากการเผา ลักษณะทางกายภาพของถานผลตาลโตนดที่ไดจากการเผาท้ัง 4 

พื้นที่ศึกษา มีลักษณะเปนกอนของแข็งสีดํา ขนาดเสนผานศูนยกลางระหวาง 6x6 cm - 7.5x8 cm  เม่ือคัดแยกถาน

ผลตาลโตนดที่ไดจากการเผาท้ัง 4 พื้นที่ศึกษาเปน 2 ประเภท คือ ถานผลตาลโตนดไมแตกและถานผลตาลโตนดแตก

พรอมคํานวณรอยละของถานแตละประเภท ผลดังตารางที่ 3  

                   

   ตารางที่ 3  รอยละของถานผลตาลโตนดแตละพื้นที่ที่ไดจากการเผา 

พ้ืนที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาท่ี1 พื้นที่ศึกษาที่2 พื้นที่ศึกษาท่ี3 พื้นที่ศึกษาท่ี4 

ถานไมแตก 
(%) 

57.06 39.00 69.23 41.00 

ถานแตก (%) 42.94 61.00 30.77 59.00 

 

จากการศึกษา พบวา พื้นที่ศึกษาที่ 3 ไดถานจากการเผาดีที่สุด คือ มีลักษณะเปนกอนไมแตก 69.23 % ในขณะพ้ืนที่

ศึกษาท่ี1, พื้นที่ศึกษาท่ี4 และพ้ืนที่ศึกษาท่ี 2 ไดถานเปนกอน  57.06% 41.00% และ 39.00 % ตามลําดับ ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  รอยละของถานผลตาลโตนดแตกและไมแตกที่ไดจากการเผา 

A B
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3. ลักษณะทางกายภาพของดินและการวิเคราะหดิน                                                                        

ลักษณะทางกายของดิน ไดแก ลักษณะสีดินเทียบสีโดยใช MUNSELL SOIL COLOR CHARTS ผลที่ไดสีดินมีความ

แตกตางกันเนื่องจากพื้นที่ศึกษาที่ 1,2,3 เปนดินรวน สวนพื้นที่ศึกษาท่ี 4 เปนดินเหนียว ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4  การเปล่ียนแปลงสีดินกอนเผาและหลังเผา 

สีดิน/พ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ศึกษาที่1 พ้ืนที่ศึกษาที่2 พ้ืนที่ศึกษาที่3 พ้ืนที่ศึกษาที่4 
สีดินกอนเผา 

5y 5/1 5y 6/1 5y4/1 5y 7/4 

สีดินหลังเผา 

5y 6/2 5y 7/1 5y 5/1 5y 7/2 

 

จากการศึกษาคาความเปนกรด-ดางของดินจากหลุมถานกอนเผาและหลังเผาทั้ง 4 พื้นที่ ไดผลการทดลอง ดังตาราง

ที่ 5 พบวา พื้นที่ศึกษาท่ี 3 ซึ่งเปนดินรวน คาความเปนกรด-ดางของดินกอนเผา คือ 7.082 ซึ่งใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา

ที่ 1 คือ 7.552  ในขณะพ้ืนที่ศึกษาท่ี 2 และ4 คาความเปนกรด-ดางของดินกอนเผา คือ 6.662 และ 5.614 ตามลําดับ 

คาความเปนกรด-ดางของดินหลังเผาในพื้นที่ศึกษาท่ี 1, 2 ซึ่งเปนดินรวนมีคาความเปนดางจัด คือ 8.817และ8.706 

ในขณะพ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 ซึ่งเปนดินรวนมีความเปนดางปานกลาง คือ 8.307 (กองวิเคราะหดิน, 2553) ดังรูปที่ 6 

 

ตารางที ่5  คาความเปนกรด-ดางของดินกอนเผาและหลังเผา 

pH/พ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ศึกษาที่1 พ้ืนที่ศึกษาที่2 พ้ืนที่ศึกษาที่3 พ้ืนที่ศึกษาที่4 
ดินกอนเผา 7.552 6.662 7.082 5.614 

สีดินหลังเผา 8.817 8.706 8.307 9.782 

 

 
รูปที่ 6  คาความเปนกรด-ดางของดินกอนเผาและหลังเผา 

 

จากการศึกษาชนิดของดินและวัสดุที่ใชปดหลุมถาน พบวา พื้นที่ศึกษาท่ี 3 ซึ่งเปนหลุมดินรวน ดินหลังเผามีความเปน

ดางปานกลาง คือ 8.307 ใชแกลบซ่ึงเปนวัสดุที่มีโครงสรางเปนเสนใยหยาบ มีความพรุนมากและมีแรธาตุหลัก คือ ซิ

ลิกาสามารถใชเปนสารดูดจับความชื้น (รสิมาและคณะ, 2555) เปนวัสดุปดปากหลุม จะไดถานจากการเผาดีที่สุด 

คือ มีลักษณะเปนกอนไมแตก 69.23 % ในขณะพื้นที่ศึกษาท่ี 1 ซึ่งเปนพื้นซีเมนตที่มีดินรวนและใชแกลบเปนวัสดุปด
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ปากหลุมไดถานเปนกอนไมแตก 57.06% สําหรับพื้นที่ศึกษาท่ี 2 ซึ่งเปนหลุมดินรวนและพ้ืนที่ศึกษาท่ี 4 ซึ่งเปนหลุม

ดินเหนียวใชวัสดุปดปากหลุมแตกตางกัน  จะไดถานลักษณะเปนกอน 41.00% และ 39.00%  ตามลําดับ  

 

4. พลังงานความรอนของถานผลตาลโตนด คาพลังงานความรอนของถาน 3 หนวยการทดลอง แสดง ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6  ถานและพลังงานความรอนที่ไดจากถาน 

ชนิดถาน ถานผลตาลโตนด ถานไม ถานอัดแทง 

ภาพ 

   
พลังงานความรอน (Q) 2781.5cal 1031.5cal 1631.5cal 

 

จากการเปรียบเทียบพลังงานความรอนของถาน 3 ชนิด พบวา ถานผลตาลโตนดใหพลังงานความรอนไดดีกวาถาน

อัดแทงและถานไม ตามลําดับ ในระยะเวลาท่ีเทากัน ดังรูปที่ 7 เนื่องจากลักษณะโครงสรางของถานผลตาลโตนด

ภายในมีชองวาง ทําใหมีน้ําหนักเบาและเกิดการลุกไหมไดงายกวาถานไมและถานอัดแทงที่มีโครงสรางอัดแนนกวา  
 

 
                             รูปที่ 7  เปรียบเทียบคาพลังงานความรอนที่ไดจากถาน 3 ชนิด 

 
สรุป 

การเผาถานผลตาลโตนดตามวิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบาน ต. รําแดง อ. สิงหนคร จ. สงขลา ควรเผาใน

หลุมดินรวนโดยใชแกลบเปนวัสดุปดหลุมถาน จะไดถานผลตาลโตนดมีลักษณะเปนกอนกลมไมแตกมากที่สุดและจาก

การศึกษาคาพลังงานความรอนของถานผลตาลโตนด พบวา ถานผลตาลโตนดใหคาพลังงานความรอน  2781.5 cal  
 

คําขอบคุณ   
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที่ใหการสนับสนุน

ดานงบประมาณ เพื่อใหผูวิจัยสามารถดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดําริฯ ประจําปงบประมาณ 

2555 ไดสําเร็จลุลวง         
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การพัฒนาแบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทติยในประเทศไทย 
Development of a Model for the Calculation of Solar Infrared Radiation in Thailand 
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บทคัดยอ 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจากดวงอาทิตยที่สถานีวัดซึ่งต้ังอยูที่

จังหวัดเชียงใหม (18.78 °N, 98.98 °E)  อุบลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E)   นครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) 

และสงขลา (7.2 °N, 100.6 °E) จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจากดวงอาทิตยที่ได

จํานวน 3  ป (2009 - 2011) มาสรางแบบจําลองของอัตราสวนระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดกับความเขมรังสีรวม

จากดวงอาทิตย  แบบจําลองดังกลาวจะอยูในรูปของอัตราสวนระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดตอรังสีรวมซ่ึงเปน

ฟงกชันของมุมเซนิธของดวงอาทิตย  ปริมาณไอนํ้า  ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองและดัชนีเมฆ  หลังจากนั้นได

ทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองท่ีสรางขึ้นโดยใชขอมูลวัดจากทั้ง 4  สถานี จํานวน 1 ป (2012) ผลการทดสอบ

พบวาแบบจําลองสามารถทํานายคาความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยไดดี  โดยมีความแตกตางจากการวัดใน

รูปของ Root Mean Square Difference (RMSD) และ Mean Bias Difference (MBD) เทากับ  5.6 % และ 2.8 % 

ตามลําดับ 

คําสําคัญ : รังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย รังสีรวม แบบจําลอง  

 

Abstract 
 In this study, solar infrared radiation and global solar radiation was measured at 4 stations 

located in Chiang Mai (18.78 °N, 98.98 °E), Ubon Ratchathani (15.25 °N, 104.87 °E), Nakhon Pathom 

(13.82 °N, 100.04 °E) and Songkhla (7.2 °N, 100.6 °E). A three - year period (2009 - 2011) of the data 

from these stations were used to formulate a model of a ratio of solar infrared radiation to global radiation. 

The model expresses the ratio of solar infrared radiation to global radiation ( gNIR II ) as a function of 

solar zenith angle ( zθ ), precipitable water (w), aerosol optical depth (AOD) and cloud index (n).  To 

validate its performance, the model was used to calculate solar infrared radiation at the four stations in 

the year 2012. It  was found that measured and calculated solar infrared radiation was in good 

agreement, with root mean square differences (RMSD) and mean bias difference (MBD) of 5.6 % and 2.8 

%, respectively. 

Keywords : Solar infrared radiation, Global  solar radiation, Model 
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คํานําและวัตถุประสงค 
รังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกประกอบดวย รังสีอัลตราไวโอเลต (0.29 – 0.40  mμ  ) แสงสวาง 

(0.4 – 0.7 mμ  ) และรังสีอินฟราเรด (0.7 – 3.0  mμ ) โดยรังสีอินฟราเรดมีปริมาณประมาณคร่ึงหนึ่งของรังสีดวง

อาทิตยทุกความยาวคล่ืนรวมกัน  เนื่องจากรังสีอินฟราเรดเปนรังสีความรอน ดังนั้นรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยจึง

มีบทบาทสําคัญตออุณหภูมิของบรรยากาศและพ้ืนผิวโลก และตอการระเหยของนํ้าจากพืช และแหลงน้ําตางๆ 

รวมถึงเปนตัวบงชี้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย นอกจากนี้ความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยยังเปน

ขอมูลสําคัญในกระบวนการหาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจากดาวเทียมซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในงานดานน้ําและฝน                                    

และการศึกษาสมดุลของการถายเทรังสีในระบบบรรยากาศและพ้ืนผิวโลก รวมถึงมีความสําคัญตองานดาน

อุตุนิยมวิทยาและพลังงานแสงอาทิตย โดยอุปกรณพลังงานแสงอาทิตย เชน เคร่ืองทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 

และเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะไดรับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งเปนรังสีอินฟราเรด 

ทํานองเดียวกับรังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคล่ืนอื่นๆ   รังสีอินฟราเรดที่ตกกระทบพื้นผิวโลกจะขึ้นกับภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ถึงแมจะเปนรังสีที่มีพลังงานสวนใหญจากดวงอาทิตย แตการวัดรังสี

อินฟราเรดจากดวงอาทิตยในบริเวณตางๆ  ของโลกรวมถึงในประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก ดังนั้นนักวิจัยตางๆ จึงได

พยายามแกปญหาดังกลาวโดยการสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอินฟราเรดจากขอมูลรังสีรวมซึ่งมีการวัดตาม

สถานีอุตุนิยมวิทยาท่ัวไป 

Escobedo และคณะ (2009) เปนนักวิจัยกลุมแรกที่เสนอแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอินฟราเรดจากรังสี

รวม  โดยแบบจําลองดังกลาวเขียนในรูปของอัตราสวนระหวางรังสีอินฟราเรดกับรังสีรวมในรูปของคาคงที่ จากการ

สืบคนเอกสารงานวิจัยตางๆ ยังไมพบแบบจําลองอื่นๆ เนื่องจากแบบจําลองของ Escobedo และคณะสรางจาก

ขอมูลของประเทศบราซิลโดยไมมีตัวแปรทางบรรยากาศในแบบจําลอง ทําใหแบบจําลองใชไดเฉพาะพ้ืนที่   ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองของอัตราสวนระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดตอรังสีรวมซึ่งเปน

ฟงกชันของตัวแปรทางบรรยากาศไดแก ปริมาณไอนํ้า ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองและดัชนีเมฆ โดยใชขอมูลใน

ประเทศไทย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยไดทําการวัดรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมในภูมิภาคตางๆ  ของประเทศไทย  ไดแก ภาคเหนือ ที่ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (18.78 °N, 98.98 °E) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (15.25 °N,104.87 °E)   ภาคกลาง ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82 °N ,100.04 °E) และภาคใต ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัด

สงขลา (7.2 °N ,100.6 °E) โดยผูวิจัยใชเคร่ืองวัดความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย Precision Spectral 

Pyranometer รุน PSP ของบริษัท  Eppley  ซึ่งติดต้ังฟลเตอร RG695 ซึ่งมีหนาที่กรองแสงใหอยูในชวงความยาวคล่ืน

รังสีอินฟราเรด ( 695-2800 nm) สําหรับเคร่ืองวัดรังสีรวมจะ Pyranometer ของบริษัท Kipp& Zonen รุน CM11   (รูป

ที่ 1)  โดยสัญญาณไฟฟาจากเคร่ืองวัดรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจะบันทึกดวยเคร่ืองบันทึกสัญญาณ (data logger) 

รุน DC100 ของบริษัท Yokogawa  เนื่องจากขอมูลที่ไดจากเคร่ืองวัดทั้งสองอยูในรูปของศักยไฟฟา ดังนั้นผูวิจัยจะทํา

การแปลงใหเปนคาความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมโดยการหารดวยคา sensitivity ของเคร่ืองวัด  
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แตละชนิด หลังจากทําการแปลงคาศักยไฟฟาจากเคร่ืองวัดใหเปนความเขมรังสีดวงอาทิตยแลว  ผูวิจัยจะทําการ

เฉล่ียใหเปนคารายช่ัวโมง  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรวบรวมขอมูลปริมาณไอน้ําและความลึกเชิงแสงของฝุนละอองที่ได

จากเคร่ืองซันโฟโตมิเตอรซึ่งติดต้ังที่สถานีวัดรังสีดวงอาทิตยดังกลาว และดัชนีเมฆซึ่งไดจากขอมูลภาพถายดาวเทียม 

MTSAT-1R ในชวงเวลาเดียวกับขอมูลรังสีอินฟราเรด ทั้งนี้เพื่อใชในการสรางและทดสอบแบบจําลองดวย 

 ผูวิจัยทําการพัฒนาแบบจําลอง โดยเร่ิมจากการหาความสัมพันธระหวางอัตราสวนของความเขมรังสี

อินฟราเรดจากดวงอาทิตยและความเขมรังสีรวมกับปริมาณไอน้ํา ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองและดัชนีเมฆ  โดย

ใชขอมูลวัดจาก 4 สถานี จํานวน 3 ป (2009-2011) หลังจากนั้นทําการทดสอบความถูกตองของแบบจําลองที่

คํานวณไดกับขอมูลวัดจาก 4 สถานีดังกลาว จํานวน 1 ป (2012) โดยแสดงผลความคลาดเคล่ือนในรูปของ Root  

Mean Square Difference (RMSD) และ Mean Bias Difference (MBD)   

 

 
 

รูปที่ 1  อุปกรณวัดความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจากดวงอาทิตยที่ติดต้ังที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา และอาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนของความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยและความเขม

รังสีรวมพบวามีความสัมพันธแบบเชิงเสนกับปริมาณไอนํ้า ความลึกเชิงแสงของฝุนละออง และดัชนีเมฆ ซึ่งสามารถ

เขียนความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในรูปสมการไดดังนี้  
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เม่ือ NIRI  คือ ความเขมรังสีอินฟราเรดรายช่ัวโมงในสภาพทองฟาทั่วไป (วัตตตอตารางเมตร) 

 gI  คือ ความเขมรังสีรวมรายชั่วโมงในสภาพทองฟาทั่วไป (วัตตตอตารางเมตร) 

 zθ  คือ มุมเซนิธของดวงอาทิตย (องศา) 

 w  คือ ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศ (เซนติเมตร) 

 AOD  คือ ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองท่ีความยาวคล่ืน 500 นาโนเมตร (-) 

 n  คือ ดัชนีเมฆ (-) 

 432,10 a,a,aa,a      คือ คาคงท่ีของแบบจําลอง 

 

จากนั้นทําการหาคาสัมประสิทธิ์ตางๆ  โดยการฟตสมการ (1) ดวยขอมูลจากการวัดทั้ง 4 แหงในชวงป  

ค.ศ. 2009 - 2011 โดยใชเทคนิค multi – linear regression (Seber and Wild, 1989) ผลที่ไดแสดงไวในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองสําหรับคํานวณหาความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย สมการ (1) 

 

สัมประสิทธิ์        คา t- statistic 

a0 0.540821 241.48 

a1              -0.009734              -3.69 

a2              -0.011310             -28.3659 

a3 0.026508              24.8061 

a4             -0.053755            -14.1813 

 

จากตารางที่  1 จะเห็นวาคา t- statistic ของสัมประสิทธิ์ทุกตัวมีคามากกวา 2  ซึ่งแสดงวาตัวแปรที่ใชใน

การทํานายคา gNIR II มีผลตอ gNIR II อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

ในการทดสอบสมรรถนะ ผูวิจัยจะนําแบบจําลองที่ไดไปคํานวณคาความเขมรังสีอินฟราเรดท่ีสถานีวัด       

4 แหง  โดยใชขอมูลคนละชวงกับที่ใชในการสรางแบบจําลองจํานวน 1 ป (ค.ศ.2012) ผลการทดสอบพบวาความเขม

รังสีอินฟราเรดท่ีไดจากแบบจําลอง (ตารางที่ 2) มีความแตกตางจากขอมูลที่ไดจากการวัดจากสถานีเชียงใหม  

อุบลราชธานี  นครปฐมและสงขลาในรูป RMSD และ MBD อยูในชวง 3.5 – 9.7 %  และ 0.5 – 8.9 % ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้ง 4 สถานี (รูปที่ 2) พบวามีคา RMSD และ MBD เทากับ 5.6 % และ  2.8 % ตามลําดับ  ซึ่ง

ถือวาแบบจําลองสามารถทํานายคาความเขมรังสีอินฟราเรดไดใกลเคียงกับคาจากการวัด  (Iqbal, 1983) เนื่องจาก

การทดสอบแบบจําลองใชขอมูลรายช่ัวโมงจํานวน 3,535 ชั่วโมง ครอบคลุมเวลาท้ังป ดังนั้นผลการทดสอบจึงถือวามี

ความนาเช่ือถือในทางสถิติ (Woodbury ,2002) แสดงวาแบบจําลองนี้มีสมรรถนะอยูในเกณฑที่ดี 
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ตารางที่ 2  คาความแตกตางในรูปของ Root Mean Square Difference (RMSD) และ Mean Bias Difference 

(MBD) ระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดที่ไดจากแบบจําลองและจากการวัด 

 

สถานี RMSD (%) MBD (%) 

             เชียงใหม 3.9 0.5 

             อุบลราชธานี 3.5 2.0 

             นครปฐม 4.2 2.9 

             สงขลา 9.7 8.9 

             รวมทุกสถานี 5.6 2.8 
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รูปที่ 2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดที่ไดจากการวัด ( meas,NIRI ) กับความเขมรังสี

อินฟราเรดที่ไดจากการคํานวณ ( elmod,NIRI ) 

 

สรุปผล 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจากดวงอาทิตยที่ศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อาคารวิทยาศาสตร 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา จากนั้นผูวิจัยไดนํา

ขอมูลจากทั้ง 4 สถานี ที่ทําการวัด จํานวน 3 ป มาวิเคราะหรวมกับขอมูลไอนํ้า ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองและคา

ดัชนีเมฆ เพื่อหาแบบจําลองอัตราสวนระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมจากดวงอาทิตย  หลังจากนั้นได

ทําการทดสอบสมรรถนะแบบจําลองที่สรางขึ้นกับขอมูลจากการวัดจํานวน  1  ป (2012) ของสถานีเชียงใหม  

อุบลราชธานี  นครปฐมและสงขลา พบวาคาความเขมรังสีอินฟราเรดจากแบบจําลองและจากการวัดมีความแตกตาง

ในรูป RMSD และ MBD เทากับ 5.6 % และ  2.8 % ตามลําดับ  เนื่องจากแบบจําลองนี้เปนฟงกชันของ
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ตัวแปรทางบรรยากาศท่ีมีผลตอรังสีอินฟราเรด ไดแก ไอน้ํา ฝุนละออง และเมฆ ดังนั้นแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมี

ความเปนสากลมากกวาแบบจําลองในรูปของคาคงท่ีที่เคยมีการเสนอมากอน  

 

คําขอบคุณ  
ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุบลราชธานี และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา ที่อนุญาตใหใชสถานที่ในการติดต้ัง

เคร่ืองมือและบันทึกขอมูล ตลอดจนชวยดูแลเคร่ืองมือใหผูวิจัยดวยดีตลอดมา  
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ความสามารถตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรําขาวดําและขาวแดง 
Antioxidant activities in bran extracts of black and red rice 
 
กิตติมา บุตรจันทร1 นวลอนงค จิระกาญจนากิจ2 และ กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ1 

Kittima Butchan1, Nuananong Jirakanjanakit2 and Kalyanee Jirasripongpun1 

 

บทคัดยอ 
 ขาวไทยมีหลากหลายสายพันธุทั้งที่มีสีและไมมีสี การบริโภคขาวมักนิยมขาวขัดสีที่ทําใหไดรําขาวที่เปนของ

เสียเกิดขึ้น แตรําขาวที่มีสีทั้งขาวดําขาวแดงจะมีสารที่เปนประโยชนหลากหลายชนิด ทั้งแกมมาโอไรซานอล,สารกลุม

แอนโทไซยานินและฟนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและมีบทบาทสําคัญในการปองกันโรคตางๆ ที่มีสาเหตุเกิดจาก

สภาวะเครียดออกซิเดช่ัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดดวย Folin-Ciocalteu method  และ

ศึกษาความสามารถตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl(DPPH)scavenging assay และ  

ABTS [2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothizoline-6-sulfonic acid)] scavenging assay ในสารสกัดจากรําขาวดํา

และขาวแดง 4 สายพันธุ ไดแก กํ่าดอยสะเก็ด, หอมดําสุโขทัย 2, หอมแดง และหอมกุหลาบแดง พบวาสารสกัดจาก

รําขาวหอมแดง, หอมกุหลาบแดง, กํ่าดอยสะเก็ด และหอมดําสุโขทัย 2 มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 38.808±2.234,  

24.743±4.091,  20.093±5.258 และ 12.897±5.468  mg gallic acid/g sample ตามลําดับ การศึกษาฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay และ ABTS assay  พบวาสารตัวอยางใหคา EC50 ที่สูงกวา ascorbic acid โดยวิธี 

ABTS assay ใหผลที่สอดคลองกับปริมาณฟนอลิกทั้งหมดมากกวาวิธี DPPH assay และเม่ือวิเคราะหความสามารถ

ตานอนุมูลอิสระเทียบกับปริมาณ ascorbic acid พบวา ความสามารถตานอนุมูลอิสระของหอมกุหลาบแดง > 

หอมแดง >หอมดําสุโขทัย 2 > กํ่าดอยสะเก็ด ตามลําดับ จากขอมูลปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและความสามารถตาน

อนุมูลอิสระของรําขาวท้ัง 4 สายพันธุ สรุปไดวารําขาวท่ีมีสีแดง (หอมแดงและหอมกุหลาบแดง) มีปริมาณฟนอลิก

ทั้งหมดและความสามารถตานอนุมูลอิสระมากกวารําขาวที่มีสีดํา (กํ่าดอยสะเก็ดและหอมดําสุโขทัย 2) 

คําสาคัญ : ขาวดําและขาวแดง ความสามารถตานอนุมูลอิสระ ปริมาณฟนอลิก, วิธี ABTS, วิธี DPPH 

 

Abstract 
 There are many varieties of Thai rice including color rice and white rice. Polished rice is the most 

consumed rice that resulted to rice bran by products. However, colored rice bran contains many 

beneficial substances including gamma-oryzanol, anthocyanins and phenolic compounds. These are 

antioxidants which play important role in prevention of the diseases caused by oxidative stress. 

Therefore, this study was aimed to evaluate total phenolic contents using Folin-Ciocalteu method, and 

antioxidant activity based on DPPH and ABTS assay of black and red rice bran extracts strain Klam Doi 
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2 ศูนยวิจัยและพัฒนาวคัซีน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกลุ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
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Sa-ket, Hawm Dam Sukhuthai II, Hawm Dang and Hawm Red Rose. Results revealed total phenolic 

content of Hawm Dang, Hawm Red Rose, Klam Doi Sa-ket and Hawm Dom Sukhuthai II at 38.808±2.234,  

24.743±4.091,  20.093±5.258 และ 12.897±5.468  mg gallic acid/g sample, respectively. Antioxidant 

activity of all samples determined by DPPH and ABTS assay showed higher EC50 than that of ascorbic 

acid. However, the results from ABTS assay were more correlated to the total phenolic content than those 

from DPPH assay. Antioxidant activity based on ascorbic acid demonstrated that Hawm Red Rose gave 

a higher activity than Hawm Dang, Hawm Dom Sukhuthai II and  Klam Doi Sa-ket, respectively. Among 

the 4 tested rice strains, red rice contained higher total phenolic content and antioxidant activity than the 

black rice based on data of total phenolic content and antioxidant activity. 

Keywords : Black and Red rice,  Antioxidant activity, Phenolic content,  ABTS assay, DPPH assay 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ขาวดําและขาวแดงเปนขาวท่ีนิยมปลูกในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่ง

การบริโภคขาวมักผานกระบวนการขัดสีขาวทําใหไดรําขาวท่ีเปนของเสียเกิดขึ้น มีรายงานพบวารําขาวท้ัง 2 ชนิด มี

ความสามารถตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ตานการอักเสบ (anti-inflammatory) และตานภาวะไขมันในเลือดสูง 

(anti-hyperlopidemic) ในขาวดําประกอบไปดวยสารกลุมแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีคุณสมบัติตานอนุมูล

อิสระสูง และชะลอการเส่ือมของเซลลรางกายได เชน cyanindin 3-glucoside จะออกฤทธิ์ในการลดสภาวะเครียด

ออกซิเดช่ัน และลดการอักเสบ (Hou et al., 2010; Min et al., 2010) สวนขาวแดงพบวามีกิจกรรมการตานอนุมูล

อิสระและปริมาณฟนอลิกสูงกวาขาวขาวและขาวดํา (Muntana and Prasong.,2010) และมีรายงานวาขาวที่มีสีแดง

มีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกที่สูงจากการทดสอบดวย DPPH assay, ABTS assay และ ferric 

reducing antioxidant power ขาวแดงจึงอาจเปนแหลงของสารประกอบฟนอลิกที่มีบทบาทสําคัญในการชวยลด

สภาวะเครียดออกซิเดช่ันได (Rattanachitthawat et al., 2010) ขาวที่ปลูกไดในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ 

แตละสายพันธุมีสารองคประกอบที่เปนประโยชนแตกตางกันไป ดังนั้น ขาวที่มีสีตางๆก็จะมีชนิดและปริมาณของสาร

ตานอนุมูลอิสระแตกตางกัน งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาหาความสามารถตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกทั้งหมด

ในสารสกัดจากรําขาวดําและขาวแดงที่มีสายพันธุที่แตกตางกัน 4 สายพันธุ (กํ่าดอยสะเก็ด, หอมดําสุโขทัย 2, 

หอมแดง และกุหลาบแดง) เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับความสามารถตานอนุมูลอิสระและไดแนวทางในการเลือกใชวัตถุดิบ

ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. สารสกัดรําขาวที่ใชทดสอบ 

 สารสกัดรําขาวท่ีใชในการทดสอบไดรับความอนุเคราะหจาก บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอร เนช่ันแนล เอน

 เตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ในรูปสารละลาย hydroglycol ที่ความเขมขน 1 g/ml จํานวน 4 ตัวอยางไดแก 

 ขาวดํา 2  สายพันธุ คือ 1) ขาวกํ่าดอยสะเก็ด 2) ขาวหอมดําสุโขทัย 2 และขาวแดง 2 สายพันธุ คือ 1) ขาว

 หอมแดง 2) ขาวหอมกุหลาบแดง 
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2. การหาปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด (total phenolic content) 
การวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดรําขาวแดงและขาวดํา ทําโดยใชสารละลาย Folin-

Ciocalteu reagent ที่เจือจางดวยนํ้า 10 เทา ทําปฏิกิริยากับสารกัดขาว บมในที่มืดนาน 5 นาที เติม 20% 

Na2CO3  บมในที่มืด 90 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 725 nm ดวยเคร่ือง 

Spectrophotometer โดยใช gallic acid เปนสารมาตรฐาน เพื่อคํานวณหาปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด 

(mg gallic acid/ g sample) 

 
3. การหาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay 

การวิเคราะหความสามารถตานอนุมูลอิสระในสารสกัดรําขาวดวยวิธี DPPH assay จากการทําปฏิกิริยา

ของ 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) ที่ความเขมขน 90 μM ปริมาตร 180 μl กับสารสกัดขาว   

20 μl บมในที่มืด 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 517 nm ดวยเคร่ือง Spectrophotometer โดยใช 

ascorbic acid เปนสารมาตรฐาน คํานวณหา % DPPH inhibition  เพื่อหาคา Efficient concentration 50; 

EC50 ซึ่งเปนคาแสดงถึงปริมาณ antioxidant ที่ทําใหความเขมขนของ DPPH• ลดลง 50% 

              % inhibition  =  
( )

100alone Sample ×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−

control

samplecontrol

A
AAA

 

 
4. การหาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS assay 

การวิเคราะหความสามารถตานอนุมูลอิสระในสารสกัดรําขาวดวยวิธี ABTS assay โดยใชสารละลาย 

ABTS•+ reagent  ที่ไดจากสารละลายผสมของ 7 mM ABTS กับ 2.4 mM potassium persulfate บมในที่

มืดเปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวจึงเจือจางสารละลาย ABTS•+ reagent ดวย Ethanol ใหไดคาการดูดกลืนแสง

ที่ความยาวคล่ืน 734 nm  เทากับ 0.70 ± 0.02   นํามาผสมกับสารสกัดขาวในที่มืด 10 นาที วัดคาการ

ดูดกลืนแสงท่ี 734 nm ดวยเคร่ือง Spectrophotometer โดยใช ascorbic acid เปนสารมาตรฐาน 

คํานวณหา % inhibition  เพื่อหาคา Efficient concentration 50 (EC50) ซึ่งเปนคาแสดงความเขมขนของ

สารทดสอบที่ทําใหคา % ABTS•+  ลดลงเปน 50% 

               % inhibition  =  
( )

100alone Sample ×⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−

control

samplecontrol

A
AAA

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 รําขาวมีสารหลายชนิดทั้งแกมมาโอไรซานอล,สารกลุมแอนโทไซยานิน ซึ่งจัดเปนสารฟนอลิก การตรวจสอบ

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดเปนการตรวจประเมินสารโดยประมาณ รวมท้ังสารที่อาจมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและไมมีฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระ การทดลองหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ดวย Folin-Ciocalteu method  เทียบกับ gallic acid  ทําให

ทราบวาสารสกัดจากรําขาวหอมแดง, หอมกุหลาบแดง, กํ่าดอยสะเก็ด และหอมดําสุโขทัย 2 มีปริมาณฟนอลิก

ทั้งหมดเทากับ 38.808±2.234,  24.743±4.091,  20.093±5.258 และ 12.897±5.468 mg gallic acid/g sample 

ตามลําดับ  การตรวจสอบยืนยันถึงความสามารถตานอนุมูลอิสระดวย วิธีการกําจัดอนุมูล DPPH� หรือการ

ตรวจสอบความสามารถถายเทอิเลคตรอน หรือใหไฮโดรเจนอะตอมโดยวิธี ABTS assay พบวาสาร
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ตัวอยางใหคา Efficient concentration 50 (EC50) เปนคาความเขมขนของสารทดสอบที่สามารถลดอนุมูลอิสระได 

50% ที่แตกตางกัน โดยรําขาวหอมกุหลาบแดงจะมีความสามารถตานอนุมูลอิสระไดสูงกวาตัวอยางอื่นๆ เนื่องจากมี

คา EC50 ตํ่าที่สุด ในขณะท่ีตัวอยางสวนใหญมีความสามารถตานอนุมูลอิสระนอยกวา ascorbic acid ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Muntana และ Prasong(2010) ที่รายงานกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของ

สารสกัดรําขาวดวย DPPH assay และพบวารําขาวแดงมีฤทธิ์มากกวารําขาวดําและขาวขาว ตามลําดับ อยางไรก็

ตาม ความสามารถตานอนุมูลอิสระของสารตัวอยางในวิธี ABTS assay  ดูเหมือนจะมีความสัมพันธสอดคลองกันกับ

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดมากกวาวิธี DPPH assay  

 เม่ือวิเคราะหความสามารถตานอนุมูลอิสระของสารตัวอยางเทียบกับปริมาณ ascorbic acid จะไดผล

แสดงในตารางที่ 2  ซึ่งพบวาสารสกัดจากรําขาวแดง (หอมแดง, หอมกุหลาบแดง) มีปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระ

สูงกวาสารสกัดจากรําขาวดํา (กํ่าดอยสะเก็ด, หอมดําสุโขทัย 2) โดยหอมกุหลาบแดงจะมีปริมาณสารตานอนุมูล

อิสระสูงกวาสารตัวอยางอื่นๆ จากผลขอมูลทั้งหมดสามารถสรุปไดวารําขาวสีแดงมีความสามารถตานอนุมูลอิสระ

มากกวารําขาวสีดํา โดยปริมาณฟนอลิกทั้งหมดอาจมีบทบาทใชเปนตัววิเคราะหเบื้องตนในการประเมิน

ความสามารถตานอนุมูลอิสระของสารตัวอยางได อยางไรก็ตามการวิเคราะหความสามารถตานอนุมูลอิสระเทียบกับ

สารมาตรฐานจะใหผลที่ชัดเจนกวา  

 

สรุปผล 
 จากผลการทดลองการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมด พบวารําของสายพันธุขาวท่ีมีปริมาณสารจากมาก

ไปนอยคือ หอมแดง > หอมกุหลาบแดง > กํ่าดอยสะเก็ด > หอมดําสุโขทัย 2 ตามลําดับ และปริมาณฟนอลิกทั้งหมด

มีแนวโนมสัมพันธกับความสามารถตานอนุมูลอิสระของสารตัวอยางทั้งวิธี  DPPH assay และ ABTS assay  อยางไร

ก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบรําขาวทั้ง 4 สายพันธุกับ ascorbic acid พบวารําขาวหอมกุหลาบแดงมีความสามารถตาน

อนุมูลอิสระสูงที่สุดและสูงกวารําขาวหอมแดง ขาวหอมดําสุโขทัย 2 และขาวกํ่าดอยสะเก็ด ตามลําดับ ซึ่งอาจสรุปได

วารําขาวท่ีมีสีแดง (หอมแดงและหอมกุหลาบแดง) มีความสามารถตานอนุมูลอิสระไดมากกวารําขาวท่ีมีสีดํา (กํ่า

ดอยสะเก็ดและหอมดําสุโขทัย 2) 

 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ัน

แนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ภายใตโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ ระดับ

ปริญญาโท (MSD56I0150) โดยความเห็นในรายงานผลวิจัยเปนของผูรับทุน ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

และบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป 

นอกจากนี้ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ที่เอื้อเฟอสถานท่ีและอุปกรณในการทํางานวิจัย 
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ตารางที่ 1 EC50 ของความสามารถตานอนุมูลอิสระและปริมาณฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดรําขาว 

สายพันธุขาว 
Total phenolic content*  

(mg gallic acid/ g sample) 
EC50 (mg/ml)* 
(DPPH assay) 

EC50 (mg/ml)* 
(ABTS assay) 

กํ่าดอยสะเก็ด 20.093±5.258 1.521±0.184 0.740±0.126 

หอมดําสุโขทัย 2 12.897±5.468 1.287±0.285 0.838±0.101 

หอมแดง 38.808±2.234 0.897±0.149 0.503±0.002 

หอมกุหลาบแดง 24.743±4.091 0.875±0.145 0.452±0.081 

Ascorbic acid (μg/ml) ND 1.352±0.772 1.235±0.600 

ND = non detected 

* คือ คาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± SD (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดรําขาวเทียบกับปริมาณสาร ascorbic acid 

DPPH assay* ABTS assay* 
สายพันธุขาว 

(mg ascorbic acid/g sample) (mg ascorbic acid/g sample) 

กํ่าดอยสะเก็ด 53.160±2.308 71.658±8.352 

หอมดําสุโขทัย 2 55.044±4.992 64.650±8.932 

หอมแดง 72.975±4.497 108.536±0.072 

หอมกุหลาบแดง 73.481±4.332 117.030±12.281 

* คือ คาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา ± SD (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
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ความหลากหลายของหอยฝาเดียวบริเวณปากแมน้ําในจงัหวัดพังงา กระบี่ และตรัง ของ
ประเทศไทย 
Species diversity of gastropods at estuary in Phangnga, Krabi and Trang Provinces of 
Thailand 
 

ดวงเดือน ไกรลาศ1 และ ศิริพร บุตรนิล1 

Duangduen Krailas1 and Siriphon Butnin1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 หอยฝาเดียว (gastropod) จัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ซึ่งเปนไฟลัมที่ใหญไฟลัมหนึ่ง

ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง พบวามีรูปรางที่เหมาะแกการดํารงชีวิตในส่ิงแวดลอมตาง ๆ   หอยฝาเดียวเปนสมาชิกที่มี

จํานวนมากที่สุดในกลุมมอลลัสกสามารถพบไดทั้งในทะเล น้ําจืด น้ํากรอย และบนบก ในประเทศไทยมีรายงานชนิด

ของหอยฝาเดียวไวมากกวา 300 ชนิดพันธุ (species) ประกอบดวยหอยน้ําจืดมากกวา 162 ชนิดพันธุ, หอยน้ํากรอย

มากกวา 96 ชนิดพันธุ และหอยที่พบทั้งในน้ําจืดและนํ้ากรอยมากกวา 10 ชนิดพันธุ (Brandt, 1974) บริเวณภาคใต

ชายฝงตะวันตกของประเทศไทย เปนบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณในระบบนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก 

หลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากสึนามิ ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของ

ประเทศไทย เกิดผลกระทบของสภาพแวดลอมตอความหลากหลายทางชีวภาพอยางมาก มีการรายงานถึงชนิดพันธุ

ของหอยใน อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ชวงกอนเกิดสึนามิและหลังสึนามิ พบหอยน้ําจืด 10 ชนิดพันธุ และหอยน้ํา

กรอย 19 ชนิดพันธุ โดยหอยนํ้ากรอย Nerita articulata และ Littorinopsis scabra พบหลังจากเกิดสึนามิ (Sri-

aroon et al., 2006)  การศึกษาความหลากชนิดพันธุของหอยมีประโยชนตองานดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

และงานดานปรสิตวิทยา เนื่องจากหอยฝาเดียวมีความสําคัญตอวัฏจักรชีวิตของพยาธิหลายชนิด โดยเฉพาะพยาธิ

ใบไม หอยฝาเดียวสามารถเปนโฮสตก่ึงกลางลําดับที่หนึ่งของพยาธิได การศึกษาความหลากชนิดของหอยจึงมี

ประโยชนตองานดานนิเวศวิทยาในเร่ืองความสัมพันธของหวงโซอาหาร และงานปรสิตวิทยาในดานการระบาดวิทยา

ของโรคพยาธิ   อยางไรก็ตามการศึกษาชนิดพันธุของหอยบริเวณใกลชายฝงซึ่งถูกกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ที่เกิดขึ้น ยังไมมีการรวบรวมขอมูลไดครอบคลุมพื้นที่และชัดเจน การศึกษาในครั้งนี้ถือเปนการรวบรวมความรู

เก่ียวกับชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยท่ีครอบคลุมพื้นที่ และสามารถกําหนดจุดพิกัดของสถานท่ีให   

ชัดเจนขึ้นจากการศึกษาในอดีตเพื่อเปนขอมูลที่มีประโยชนตอไปในอนาคต 
 

 อุปกรณและวิธีการ 
 สํารวจและเก็บตัวอยางหอยบริเวณปากนํ้า ในจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ดําเนินงานใน

เดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีพื้นที่ในการศึกษาท้ังหมด 9 จุด โดยมีหลักเกณฑในการเลือกพื้นที่

สํารวจ ดังนี้ 1. เปนพื้นที่ปากแมน้ําหรือปาชายเลน  2. มีคาความเค็มของน้ํา (salinity) ระหวาง 0.5 - 30.0 ppt. โดย

สุมเก็บตัวอยางดวยวิธี counts per unit of time ใชผูเก็บตัวอยาง 5 คน คร้ังละ 10 นาที ในแตละจุดสํารวจ สุมเก็บ

                                                 
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ตัวอยางดวยมือ (hand picking) และกระชอน (scooping method) เก็บตัวอยางหอยและขอมูลสภาพแวดลอม โดย

ใชเคร่ืองมือ Water quality checker (U50 Horiba Japan) บันทึกจุดพิกัดโดยใชเคร่ือง GPS (Garmin PLUS III) 

ศึกษาดานสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเพื่อจัดจําแนกวงศ สกุลและชนิดพันธุ (Brandt,1974; Upathum et al., 

1983) วัดขนาดเปลือกหอย ถายรูปเปลือกหอย 
 

ผลการศึกษา 
 เก็บตัวอยางหอยฝาเดียวน้ําจืดและหอยน้ํากรอยไดจํานวนทั้งหมด 922 ตัว จัดจําแนกได 7 วงศ 10 สกุล 

และ 18 ชนิดพันธุ ดังนี้ 1. วงศ Neritidae 5 ชนิดพันธุ ไดแก Nerita (Nerita) articulata 8.57% (79/922), Nerita 

(Theliostyla) planospira 1.84% (17/922), Clithon (Pictoneritina) oualaniensis 2.82% (26/922), Clithon 

(Clithon) sowerbyana 8.68% (80/922) และ Nerita (Dostia) violacea 0.98% (9/922)  2. วงศ Littorinidae        

2 ชนิดพันธุ ไดแก ไดแก Littorinopsis melanostoma 0.11% (1/922) และ Littorinopsis scabra 2.82% (26/922) 

3. วงศ Assimineidae 1 ชนิดพันธุ คือ Assiminea (Sphaerassiminea) breviculata 4.12% (38/922) 4. วงศ 

Thiaridae 1 ชนิดพันธุ คือ Melanoides tuberculata 0.1% (1/922) 5. วงศ Potamididae 7 ชนิดพันธุ ไดแก 

Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata 22.67% (209/922), Cerithidea (Cerithideopsilla) alata 18.00% 

(166/922), Cerithidea (Cerithidea) weyersi 9.76% (90/922), Cerithidea (Cerithidea) obtusa 1.30% 

(12/922), Cerithidea (Cerithidea) quadrata 0.65% (6/922), Telescopium telescopium 0.11% (1/922) และ 

Faunus ater 16.59% (153/922) 6. วงศ Ellobiidae 1 ชนิด คือ Cassidula mustelina 0.11% (1/922) 7. วงศ 

Muricidae 1 ชนิด คือ Chicoreus capucinus 0.76% (7/922) 
 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 
 การสํารวจในคร้ังนี้พบหอยน้ําจืด 1 ชนิดพันธุ และหอยน้ํากรอย 17 ชนิดพันธุ  โดยพบหอยนํ้ากรอย Nerita 

(Nerita) articulata เปนชนิดที่พบการแพรกระจายมากที่สุด (5/9) สวนหอยน้ํากรอยที่พบจํานวนมากท่ีสุด คือ 

Cerithidea (Cerithideopsilla) cingulata และหอยน้ํากรอยที่พบรองลงมา คือ Cerithidea (Cerithideopsilla) alata 

สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนวาหอยนํ้ากรอยสามารถอยูรอดไดในโคลน ทราย และปาชายเลน ถึงแมนวาจะไดรับ

ผลกระทบการเกิดสึนามิหรือมีส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป แสดงถึงการปรับตัวที่เหมาะสมของหอยแตละชนิดใน

ส่ิงแวดลอมที่ตางกัน จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถใหขอสรุปเก่ียวกับการกระจายพันธุ ความอุดมสมบูรณ และความ

หลากหลาย รวมไปถึงการนําไปประยุกตใชเพื่อบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรบริเวณชายฝงและนําไปใช

งานทางดานปรสิตวิทยาท่ีจะดําเนินการศึกษาตอไปได 
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ความหลากหลายชนิดพนัธุของหอยนํ้ากรอยบริเวณภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
Species Diversity of Brackish-water Snails in Eastern Area of Thailand 
 

ดวงเดือน ไกรลาศ1 สุภัทรตา ศรีทองแท1 และ กานดา วีระเวชสุกิจ1 

Duangduen Krailas1, Supatta Sritongtae1 and Kanda Veravajsukit1 

 
คํานําและวัตถุประสงค 

ประเทศไทยมีรายงานจํานวนหอยมากกวา 300 ชนิดพันธุ (species) โดยพบกลุมหอยน้ํากรอยมากกวา 96 

ชนิดพันธุ และกลุมหอยที่พบไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอยอีกมากกวา 10 ชนิดพันธุ (Brandt, 1974) คณะเวชศาสตรเขตรอน 

มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับศาสตราจารย ดร. จอหน บี บรูช มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดรวบรวมขอมูลและจัดจําแนกชนิด

พันธุหอยในประเทศไทย จัดทําอนุกรมวิธานหอยน้ําจืดและหอยน้ํากรอยในประเทศไทย (Upathum et al., 1983) ตอมา

ประเทศไทยมีรายงานการสํารวจหอยน้ํากรอยบริเวณภาคตะวันออกโดยพบหอยน้ํากรอยทั้งหมด 9 วงศ (Family)         

22  สกุล (Genus) 35 ชนิดพันธุ (Sri-aroon et al., 2004) ปจจุบันมีการใหความสําคัญฟนฟูอนุรักษพ้ืนที่ปาชายเลนและ

บริเวณปากแมน้ํา ทําใหพ้ืนที่ปาชายเลนและปากน้ําภาคตะวันออกกลับมาอุดมสมบูรณ อีกทั้งเนื่องจากหอยมี

วิวัฒนาการที่หลากหลายและสามารถปรับตัวอยูในสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การศึกษาชนิดพันธุของ

สัตวบริเวณพ้ืนที่ปากแมน้ํา และปาชายเลน ซึ่งเปนรอยตอระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม เปนแหลงอาศัยที่มีความ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตได ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความหลากหลาย

ของชนิดพันธุหอยน้ํากรอยบริเวณภาคตะวันออกและจัดจําแนกชนิดพันธุของหอย เพ่ือที่สามารถเปนขอมูลสําคัญ

เก่ียวกับการแพรกระจายพันธุของหอยน้ํากรอยในประเทศไทยและใชเปนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปากน้ํา และ

ปาชายเลน ซึ่งจะเปนประโยชนตองานดานสังขวิทยาและตอยอดไปสูความสัมพันธของหอยและปรสิตวิทยาเพ่ือประโยชน

ตองานดานปรสิตวิทยาตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 
สํารวจและเก็บตัวอยางหอยน้ํากรอยบริเวณภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง  

จันทบุรี และตราด ทั้งหมด 15 จุด ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑในการเลือกพ้ืนที่สํารวจ ดังนี้ 1. ตอง

เปนพ้ืนที่ปากแมน้ําและปาชายเลน  2. มีคาความเค็มของน้ํา (salinity) ระหวาง 0.5 - 30.0 ppt. เก็บตัวอยางดวยวิธีใชมือ

เก็บ (hand picking) และกระชอน  (scooping method)  จับเวลาเก็บ 10 นาที ตอจํานวนคนเก็บ 5 คนในแตละจุดสํารวจ 

(counts per unit of time) เก็บตัวอยางหอยใสกระติกน้ําที่บรรจุน้ําของแหลงที่เก็บตัวอยางพรอมศึกษาสภาพแวดลอม

ทางกายภาพของพ้ืนที่และแหลงน้ําโดยใชเครื่องมือ Water quality checker (U52 Horiba Japan) วัดคาความขุนของน้ํา 

คาการนําไฟฟา คาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คา pH คาอุณหภูมิใตน้ําและคาความเค็มของน้ํา (salinity) วัดคาความเขม

ของแสง และความชื้นสัมพัทธในอากาศ  บันทึกจุดพิกัดโดยใชเครื่อง GPS (Garmin PLUS III) จากนั้นนําตัวอยางมา

ทําการศึกษาที่หองปฏิบัติการ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร) ศึกษาดานสัณฐานวิทยาของ

เปลือกหอยเพ่ือจัดจําแนกวงศ สกุลและชนิดพันธุ (Brandt,1974; Upathum et al., 1983) วัดขนาดเปลือกหอย ถายรูป

เปลือกหอยและนําตัวอยางหอยที่สุมเก็บไดเก็บใน  95% alcohol เพ่ือนําไปศึกษาดานชีวโมเลกุลตอไป 

                                                 
1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ผลการศึกษา 
เก็บตัวอยางหอยนํ้ากรอยไดจํานวน 2,255 ตัว จัดจําแนกได 8 วงศ 15 สกุล และ 22 ชนิดพันธุ ไดแก 1.วงศ 

Potamididae 7 ชนิดพันธุไดแก Cerithidea alata 22.22% (501/2,255), Cerithidea cingulata 10.91% (246/2,255), 

Cerithidea djadjariensis 0.18% (4/2,255), Cerithidea quadrata 1.51% (34/2,255), Cerithidea obtusa 0.22% 

(5/2,255), Faunus ater 2.48% (56/2,255)  และ Telescopium telescopium 0.04% (1/2,255)  2.วงศ Neritidae 2 ชนิด

พันธุไดแก Clithon peguensis 33.66% (759/2,255) และ Dostia violacea 1.60% (36/2,255) 3.วงศ Littorinidae 2 ชนิด

พันธุไดแก Littorinopsis melanostoma 0.35% (8/2,255) และ Littorinopsis intermedia 0.22% (5/2,255) 4.วงศ  

Auriculidae 6 ชนิดพันธุไดแก Cassidula aurisfelis 0.84% (19/2,255), Cassidula mustelina 0.22% (5/2,255), 

Cassidula multiplicata 0.09% (2/2,255), Micromelampus siamensis 0.04% (1/2,255), Ellobium aurisjudae 1.33% 

(30/2,255) และ Laemodonta siamensis 0.04% (1/2,255)  5.วงศ  Assimineidae 1 ชนิดพันธุไดแก Assiminea sp. 

10.29% (232/2,255) 6.วงศ Thiaridae 2 ชนิดพันธุไดแก Sermyla riqueti 13.57% (306/2,255) และ Tarebia granifera 

0.13% (3/2,255) 7.วงศ Muricidae 1 ชนิดพันธุไดแก Chicoreus capucinus 0.35% (8/2,255) และ 8.วงศ Stenothyridae 

1 ชนิดพันธุไดแก Stenothyla sp. 0.04% (1/2,255) 
 

สรุปผลและวิจารณ 
การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถพบชนิดพันธุของหอยนํ้ากรอยในภาคตะวันออกของประเทศไทยบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลน 

และปากแมนํ้า จัดจําแนกหอยนํ้ากรอยได 8 วงศ 15 สกุล และ 22 ชนิดพันธุ  พบหอย 1 ชนิดพันธุ ท่ีมีการแพรกระจายพันธุได

ท้ัง 4 จังหวัด คือ C. alata  และมี 13 ชนิดพันธุท่ีพบมีถิ่นท่ีอยูจําเพาะในแตละพ้ืนท่ีของ 4 จังหวัดไดแก จ. ตราด มี 1 ชนิดพันธุ 

คือ C.djadjariensis, จ.จันทบุรี มี 1 ชนิดพันธุ คือ T. telescopium, จ.ระยอง มี 5 ชนิดพันธุ  คือ C. quadrata, F. ater, L. 

intermedia, M. siamensis และ T. granifera. จ.ชลบุรี มี  6 ชนิดพันธุ คือ C. obtusa,  C. mustelina, E. aurisjudae, L. 

siamensis, L. melanostoma และ Stenothyla sp. ซึ่งสวนใหญเปนชนิดพันธุท่ีเคยมีรายงานการสํารวจพบหอยนํ้ากรอยใน

พ้ืนท่ีตาง ๆ ในภาคตะวันออก เชนเดียวกับการศึกษาในคร้ังน้ี (Sri-aroon et al., 2004) การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยวิเคราะห

ขอมูลความหลากชนิดพันธุของหอยท่ีสํารวจพบ และรายงานการศึกษาเดิม พบวา การแพรกระจายพันธุของหอยสามารถบง

บอกถึงความคงสภาพแวดลอมของพื้นท่ีชายฝงตะวันออกไดวายังไมมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความเปลี่ยนแปลงท่ีไมมี

ผลกระทบตอชนิดพันธุหอย นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําขอมูลในการศึกษามาวิเคราะหถึงความหลากชนิดพันธุของหอยในพ้ืนท่ี

ศึกษา และพบวาความหลากหลายชนิดพันธุของหอยท่ีพบไดสูงสุดพบในจังหวัดระยองจํานวน 14 ชนิดพันธุ รองลงมา คือ 

จังหวัดชลบุรี 10 ชนิดพันธุ และจังหวัดท่ีพบความหลากหลายชนิดพันธุนอยท่ีสุด คือ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี คือ แหง

ละ 4 ชนิดพันธุ ดังน้ัน จากขอมูลงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถท่ีจะเปนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีปาชายเลนและบริเวณปาก

แมนํ้าทางภาคตะวันออกของไทย และยังสามารถนําไปพัฒนางานวิจัยทางดานสังขวิทยาทางการแพทยไดโดยทําการศึกษา

การติดเชื้อตัวออนของพยาธิใบไมในตัวอยางหอยท่ีสุมเก็บไดเพ่ือประเมินโรคพยาธิท่ีอาจติดเชื้อมายังคนและสัตวในชุมชน 

เพ่ือประโยชนตองานดานระบาดวิทยาของโรคปรสิตหนอนพยาธิตอไป 
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แบบจําลองสําหรบัคํานวณรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยทีมี่ผลตอผิวหนังมนุษยสําหรับ
ประเทศไทย 
A Model to Estimate Erythemal Solar Ultraviolet Radiation for Thailand 
 
เสริม จันทรฉาย1  ประนมกร ชูศรี1 และ สุมามาลย บรรเทิง1 

Serm Janjai1, Pranomkorn Choosri1 and Sumaman  Buntoung1 
 

บทคัดยอ 
 รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยที่ตกกระทบพ้ืนผิวโลกเปนสวนหน่ึงของสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยซึ่งมี

ความยาวคล่ืนส้ันและมีพลังงานของโฟตอน (photon energy) สูง ถาไดรับในปริมาณท่ีมากเกินไปจะเปนอันตรายตอ

สุขภาพของมนุษย ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการวัดความเขมรังสีอัลตราไวโอเลต ที่สถานีวัด 4 แหง ซึ่งต้ังอยูที่

จังหวัดเชียงใหม (18.78 °N, 98.98 °E) อุบลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E) นครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) และ 

สงขลา (7.2 °N, 100.6 °E) โดยใชเคร่ืองวัดรังสีอัลตราไวโอเลตแบบหลายชองสัญญาณ จากนั้นทําการเก็บขอมูล

จํานวน 3 ป ( ค.ศ. 2009-2011) โดยแบงขอมูลจํานวน 2 ป (ค.ศ. 2009-2010) เพื่อสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณ

รังสีอัลตราไวโอเลตรายวันและใชขอมูลป ค.ศ. 2011 สําหรับทดสอบแบบจําลอง  โดยแบบจําลองที่สรางขึ้นจะเขียน

ในรูปของอัตราสวนของรังสีอัลตราไวโอเลตตอรังสีรวมรายวันซึ่งเปนฟงกชันของฝุนละออง ปริมาณโอโซน  ไอน้ําและ

เมฆ ผลการทดสอบสมรรถนะแบบจําลองพบวาแบบจําลองท่ีสรางขึ้นสามารถคํานวณรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอ

ผิวหนังมนุษยไดคอนขางดี โดยมีคาแตกตางจากขอมูลที่ไดจากการวัดในรูปของ Root mean square difference 

(RMSD) เทากับ 11.6 % และ Mean bias difference (MBD) เทากับ 1.2% 

คําสําคัญ : รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษย  แบบจําลอง  ประเทศไทย 

 

Abstract 
 Solar ultraviolet radiation is  part of solar radiation spectrum. It has a short wavelength and high 

photon energy. It has harmful effects on human when exposed too much to the sun. In this work, 

erythemal ultraviolet radiation (EUV) was measured at four stations located in Chiang Mai (18.78°N, 

98.98°E), Ubon Ratchathani (15.25 °N, 104.87 °E), Nakhon Pathom (13.82 °N, 100.04 °E) and Songkhla 

(7.2 °N, 100.6 °E) by using multi – channel uv radiometers. A three - year period (2009-2011) of daily EUV 

data was collected. These data were separated into two groups. The first group (2009-2010)  was used to 

develop the model for calculating EUV whereas  and the second group (2011) was used to test the 

model. Broadband solar radiation and the atmospheric parameters, namely aerosol, ozone, precipitable 

water and cloud are also included in the model. From the evaluation of the model performance, values of 

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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EUV calculated from the model and those obtained from the measurements are in reasonable agreement, 

with the root mean square difference of 11.6 % and mean bias difference of 1.2 %  

Keywords : Erythemal solar ultraviolet radiation, Model, Thailand. 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
รังสีอัลตราไวโอเลตเปนสวนหนึ่งของสเปกตรัมรังสีดวงอาทิตยซึ่งมีความยาวคล่ืนส้ัน ซึ่งสามารถแบงได 3 

สวน คือ รังสีอัลตราไวโอเลตเอมีชวงความยาวคล่ืน 315-400 nm รังสีอัลตราไวโอเลตบีมีชวงความยาวคล่ืน 280-315 

nm และรังสีอัลตราไวโอเลตซีมีชวงความยาวคล่ืน 100 -280 nm สําหรับรังสีอัลตราไวโอเลตซีจะถูกดูดกลืนโดย

โอโซนในช้ันบรรยากาศของโลกจนหมดไมสามารถสงผานมายังพื้นผิวโลกได มีเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตเอและรังสี

อัลตราไวโอเลตบีบางสวนเทานั้นที่สงผานมายังพื้นผิวโลก หากส่ิงมีชีวิตไดรับรังสีทั้งสองน้ีในปริมาณมากเกินก็จะทํา

ใหเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง โรคตอกระจก เปนตน และยังมีผลเสียตอระบบภูมิคุมกันใน

รางกายดวย (WHO, 1979)  

ใน ค.ศ. 1970 ไดมีการคนพบการลดลงของปริมาณโอโซน ถึง 40% ในบริเวณข้ัวโลกใต (Farman et al., 

1985) ตอมาก็พบการลดลงของโอโซนในบริเวณขั้วโลกเหนือ (Profitt et al., 1990) และบริเวณอ่ืนๆ ของโลกรวมทั้งใน

บริเวณศูนยสูตร (Gleason, 1933) การลดลงของปริมาณโอโซนดังกลาวมีผลตอการเพิ่มขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลตที่

พื้นผิวโลก ดังนั้นจึงจําเปนที่เราตองทราบปริมาณของรังสีอัลตราไวโอเลตในบริเวณตางๆ  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได แตเนื่องจากเคร่ืองมือที่ทําการวัดรังสีอัลตราไวโอเลตมีคอนขางนอยและราคา

แพง ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงไดสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอัลตราไวโอเลตจากขอมูลรังสีรวมซึ่งมีการวัด

ทั่วไปตามสถานีอุตุนิยมวิทยาตางๆ  

Hu  และคณะ (2010) ไดสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอัลตราไวเลตที่มีผลตอมนุษยที่ประเทศจีน

โดยอาศัยขอมูลรังสีรวมจากดวงอาทิตยและตัวแปรทางบรรยากาศ คือ ปริมาณไอน้ํา ฝุนละอองและปริมาณโอโซน 

แบบจําลองดังกลาวใชได เฉพาะกรณีที่ทองฟาปราศจากเมฆ ตอมา Leal  และคณะ (2011) ไดสรางแบบจําลอง

สําหรับคํานวณหารังสีอัลตราไวโอเลตรายวันที่ประเทศบราซิลโดยอาศัยขอมูลรังสีรวมและดัชนีการสงผานรังสีดวง

อาทิตย (transmittance index) เนื่องจากแบบจําลองที่นักวิจัยตางๆ พัฒนาขึ้นจะใชไดจํากัด เชนใชเฉพาะกรณี

ทองฟาปราศจากเมฆหรือใชไดเฉพาะบางพ้ืนที่ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเสนอแบบจําลองแบบก่ึงเอมไพริคัล 

(semi – empirical model) ที่ใชในการคํานวณรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยในทุกสภาพทองฟาโดย

อาศัยขอมูลรังสีรวมที่มีการวัดในหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยรวมกับตัวแปรตางๆ ในบรรยากาศซ่ึงมีผลตอการลดทอน

รังสีอัลตราไวโอเลต 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษย โดยใชเคร่ืองวัดแบบหลาย

ชองสัญญาณ (Ground-based Ultraviolet Radiation, GUV) รุน  GUV-2511 ซึ่งผลิตโดยบริษัท Biosphericical 

Instrument Inc  ประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองมือดังกลาวสามารถวัดความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตได 6 ความยาว

คล่ืน ไดแก 305, 313, 320, 340, 380 และ 395 nm โดยมีความกวางของแตละชองสัญญาณ (Full Width Half 

Maximum) 10 nm เคร่ืองมือนี้ติดต้ังไวที่ 4 ภูมิภาคหลักของประเทศ ไดแก ภาคเหนือ ที่ศูนย
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อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  (18.78 °N, 98.98 °E) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E) ภาคกลาง ที่คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) และ ภาคใต ที่ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (7.2 °N, 100.6 °E) ดังรูปที่ 1  

 

 

 
 

รูปที่ 1 เคร่ืองมือวัดความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตแบบหลายชองสัญญาณ ที่ 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย 

  

ขอมูลที่ไดจากเคร่ือง GUV จะถูกบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอรในรูปของศักยไฟฟารายนาทีที่แตละความยาว

คล่ืน ในการแปลงคาใหเปนความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมีผลตอผิวหนังมนุษยจะอาศัยวิธีการของ Dahlback 

(1996) โดยใชคาศักยไฟฟาจาก 5 ความยาวคล่ืน ไดแก 305, 313, 320, 340 และ 380 nm จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูล

จากรายนาทีมาคํานวณคารายช่ัวโมงแลวนําที่ไดมาคํานวณคารังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยรายวัน 

(erythemal ultraviolet radiation)  

สําหรับปริมาณรังสีรวมจากดวงอาทิตย ผูวิจัยจะทําการวัดดวย pyranometer  ท่ีผลิตโดยบริษัท Kipp & 

Zonen รุน CM 21 เคร่ืองวัดรังสีรวมน้ีใหสัญญาณออกมาในรูปของศักยไฟฟาราย 10 นาที ซึ่งจะบันทึกดวยเคร่ือง

บันทึกขอมูลแบบดิจิตอลรุน DC100 ที่ผลิตโดยบริษัท Yokogawa จากนั้นทําการแปลงขอมูลศักยไฟฟาที่ไดโดยการ

หารดวยคา Sensitivity ของหัววัด เพื่อใหไดคาความเขมรังสีรวมจากดวงอาทิตยรายชั่วโมง แลวนําคาที่ไดมาคํานวณ

คารายวันเชนเดียวกับรังสีอัลตราไวโอเลต 

เนื่องจากองคประกอบตางๆ ในบรรยากาศมีผลตอการลดทอนรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีรวมแตกตางกัน 

อาทิเชน รังสีอัลตราไวโอเลตสวนใหญจะถูกดูดกลืนโดยโอโซน สวนไอน้ําจะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาว ในขณะท่ีฝุนละออง

และเมฆสามารถกระเจิงรังสีที่แตละความยาวคล่ืนตางๆ กันไป ผูวิจัยจึงนําตัวแปรตางๆ ของบรรยากาศเหลานี้มาใช

ในการสรางแบบจําลอง โดยปริมาณโอโซนไดมาจากดาวเทียม OMI/AURA  ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองและ

ปริมาณไอนํ้ามาจากเคร่ือง Sunphotometer ซึ่งอยูในเครือขายของ AERONET ของ NASA 
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(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/) และดัชนีเมฆไดจากการคํานวณโดยใชภาพถายดาวเทียม MTSAT (Cano 

D.,1986)  

สําหรับการสรางแบบจําลอง ผูวิจัยจะใชขอมูลรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษย รังสีรวมจากดวง

อาทิตย ปริมาณโอโซน ไอน้ํา ฝุนละอองและดัชนีเมฆ ของป ค.ศ. 2009 - 2010 จากนั้นจะเลือกรูปแบบของสมการเชิง

คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับแตละตัวแปรมากที่สุด 

ในการทดสอบความถูกตองของแบบจําลอง ผูวิจัยไดใชขอมูลความเขมรังสีรวมและตัวแปรตางๆ ใน

บรรยากาศของป 2011 ทั้ง 4 สถานี เพื่อการคํานวณหาความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยจาก

แบบจําลองที่สรางขึ้น  จากนั้นนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัด และแสดงคาความคลาดเคล่ือนที่ไดใน

รูปของ Root mean square difference (RMSD) และ Mean bias difference (MBD)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากการนําขอมูลรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยและรังสีรวมมาหาความสัมพันธกับตัวแปรทาง

บรรยากาศในสภาพทองฟาทั่วไปของ 4 สถานีหลักในประเทศไทย พบวาอัตราสวนของรังสีอัลตราไวโอเลตกับรังสีรวม

มีความสัมพันธเชิงเสนกับปริมาณฝุนละออง โอโซน และปริมาณเมฆ และมีความสัมพันธกับปริมาณไอน้ําในรูปแบบ

โพลิโนเมียล ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแบบจําลองแบบก่ึงเอมไพริคัล (semi – empirical model) ในรูปสมการได ดังนี้ 
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โดย EUV  คือ รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยรายวัน (kJ/m2) 

 GI  คือ รังสีรวมรายวัน (kJ/m2) 

 AOD  คือ ความลึกเชิงแสงของฝุนละอองที่ความยาวคล่ืน 340 nm 

 w  คือ ปริมาณไอน้ํา (cm) 

 ZO  คือ ปริมาณโอโซน (cm) 

 n  คือ ดัชนีเมฆ (-) 

 a0, a1, a2, a3, a4 และ a5 
 คือ สัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง 

จากนั้น ผูวิจัยจะหาคาสัมประสิทธิ์ a0, a1, a2, a3, a4 และ a5 โดยการ fit สมการ (1) ดวยขอมูล EUV, IG, 

AOD, w, OZ และ n ในชวง ค.ศ. 2009 – 2010 ที่สถานีวัด 4 แหง โดยใชเทคนิค multiple - linear regression 

(Woodbury, 2002) ผลที่ไดแสดงไดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ของสมการ (1) 

สัมประสิทธิ์ คา t - statistic 

a0  0.00265801 16.2278 

a1 -0.00186700 -14.1132 

a2  0.00050240 8.5994 

a3 -0.00105800 -2.4672 

a4  -0.0387160 -6.4725 

a5  0.00282220 4.3186 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาคา t – statistic ของสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรมีคามากกวา 2  แสดงวาตัวแปร

ทุกตัวสงผลตอคา EUV/IG  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

สําหรับการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่สรางขึ้น (สมการที่ 1) ผูวิจัยใชขอมูลรังสีรวม โอโซน ไอน้ํา 

ฝุนละอองและดัชนีเมฆ ป 2011 ของแตละสถานีมาคํานวณหารังสีอัลตราไวโอเลตรายวัน จากน้ันนําคาที่ไดมา

เปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการวัด ผลท่ีไดแสดงดังรูปที่ 2 และในตารางที่ 2   
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบคาความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยที่ไดจากแบบจําลอง (EUV 

model ) กับคาที่ไดจากการวัด (EUV measure ) 

 

 

 

RMSD = 11.6% 
MBD = 1.2% 
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ตารางที่ 2 คาความคลาดเคล่ือนในการทดสอบแบบจําลองของแตละสถานีและรวมทุกสถานี 

 

สถานีที่ทําการวัด RMSD (%) MBD (%) 

เชียงใหม 11.7 -5.9 

อุบลราชธานี 11.6 5.6 

นครปฐม 10.6 0.0 

สงขลา 12.4 3.7 

รวมขอมูลทุกสถานี 11.6 1.2 

 
จากรูปที่ 2 จะเห็นวาคารังสีอัลตราไวโอเลตที่ไดจากแบบจําลองสวนใหญสอดคลองกับคาจากการวัด เม่ือ

พิจารณาเปนรายสถานี (ตารางที่ 1) จะเห็นวา ความแตกตางระหวางคาจากแบบจําลองและการวัดในรูป RMSD มี

คาในชวง 10.6 % - 12.4 % และ ในรูป MBD ในชวง -5.9% - 6.7% เม่ือรวมขอมูลทุกสถานี จะไดคา RMSD เทากับ 

11.6% และ MBD เทากับ 1.2% แสดงวาแบบจําลองสามารถคํานวณคารังสีอัลตราไวโอเลตไดละเอียดถูกตองใน

เกณฑคอนขางดี (Woodbury, 2002) 
 

สรุป 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางแบบจําลองแบบก่ึงเอมไพริคัล เพื่อคํานวณหารังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผล

ตอผิวหนังมนุษยรายวันในสภาพทองฟาทั่วไปโดยอาศัยขอมูลรังสีรวม ปริมาณไอนํ้า ฝุนละออง โอโซน และปริมาณ

เมฆ ในภูมิภาคหลักของประเทศไทย ไดแก จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี นครปฐม และสงขลา โดยใชขอมูลในการ

สรางแบบจําลองจํานวน 2 ป (2009-2010) และใชทดสอบแบบจําลองจํานวน 1 ป (2011) ผลที่ไดพบวาแบบจําลอง

สามารถคํานวณคาความเขมรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยรายวันสําหรับประเทศไทยไดคอนขางถูกตอง 

โดยมีคาแตกตางจากคาที่วัดในรูปของ RMSD เทากับ 11.6% และ MBD เทากับ 1.2%   แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นนี้จะ

สามารถนําไปใชหาคาปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศไทยซึ่งจะเปนประโยชนตองานดานสาธารณสุขและงาน

อื่นๆ ที่เก่ียวของตอไป 

 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม และ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่อนุญาตใหใชสถานีในการติดต้ัง

เคร่ืองมือในงานวิจัย ตลอดจนชวยดูแลรักษาเครื่องมือใหผูวิจัยเปนอยางดี 
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ผลของปุยไนโตรเจนตอองคประกอบทางเคมี และการยอยสลายไดในกระเพาะรูเมนของ
หญากินนีสีมวง 
The Effects of Nitrogen Fertilizer on Chemicals Composition and Ruminal Degradability of 
Purple Guinea Grass 
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บทคัดยอ 
การศึกษาผลของปุยไนโตรเจนตอองคประกอบทางเคมี และการยอยสลายไดของหญากินนีสีมวงในชุดดิน

หุบกะพง โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (RCBD)  แบงการทดลองจํานวน 5 กลุม 4 บล็อก ตาม

ระดับการใสปุยไนโตรเจน คือ กลุมที่ 1 ไมไดใสปุย, กลุมที่ 2 ใสปุย 8 กก.N/ไร, กลุมที่ 3 ใสปุย 16 กก.N/ไร, กลุมที่ 4 

ใสปุย 32 กก.N/ไร และกลุมที่ 5 ใสปุย 64 กก.N/ไร โดยใสปุยคร่ึงหนึ่งคร้ังแรกพรอมปลูก สวนปุยที่เหลือจะแบงใสทุก

คร้ังหลังการตัด ตัดหญาคร้ังแรกเม่ืออายุได 60 วัน หลังปลูก และหลังจากนั้นจะตัดทุกๆ 30 วัน ผลการทดลองพบวา 

จากการตัดหญากินนีสีมวงหลังปลูก 60 วัน การใสปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้นมีผลทําใหโปรตีนในหญากินนีสีมวง

เพิ่มขึ้น โดยการใสปุยในอัตรา 64 กก.N/ไร ใหคาโปรตีนสูงสุดเทากับ 9.74 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามระดับการใสปุย

ไนโตรเจนท่ีแตกตางกันไมทําใหหญามีเปอรเซ็นตวัตถุแหง ผนังเซลล(NDF) ลิกโนเซลลูโลส(ADF) และเถาแตกตางกัน

ทางสถิติ สวนการตัดหญากินนีสีมวงที่ตัดทุกๆ 30 วัน หลังจากการตัดคร้ังแรกน้ัน พบวา การใสปุยในอัตราตางๆ มีผล

ตอคาวัตถุแหง โปรตีน และเถาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตไมมีผลตอคา NDF และADF 

นอกจากนี้ยังพบวา การใสปุยไนโตรเจนในอัตราตางๆ ไมทําใหการยอยสลายไดของวัตถุแหงของหญากินนีสีมวง

แตกตางกัน 

คําสําคัญ : หญากินนีสีมวง ปุยไนโตรเจน องคประกอบทางเคมี และการยอยสลายได 

 

Abstract 
 The effects of various levels of nitrogen fertilization on chemicals composition and dry matter 

degradability of purple guinea grass cultivated in Hub-Kapong Soil Series was examined. Treatments 

(group 1 no fertilization, group 2, 3, 4 and 5 were applied at 8, 16, 32, 64 kgN/rai, respectively) were 

allocated in a randomized complete block design with 4 replication. A half of fertilizer was applied at 

planting date. The rest fertilizer was equally divided and applied into the plot after cutting. Crude protein 

content of grass was significantly increased (p<0.01) as the amount of fertilizer increased. There was no 
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significant effect of nitrogen fertilization on dry matter (DM), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent 

fiber (ADF) and ash (p>0.05). Dry matter, crude protein and ash contents of regrowth grass were 

affected by fertilization. However, effect of fertilization on fiber components and dry matter degradability 

of grass was not significantly found.  

Keywords : purple guinea grass, nitrogen fertilizer, chemicals composition and degradability 

 

บทนํา 
          ปจจุบันเกษตรกรเริ่มสนใจหันมาเล้ียงสัตวเค้ียวเอื้อง โดยเฉพาะ โคเน้ือและโคนม เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูง (ชฏารัตน, 2552) แตเกษตรกรผูเล้ียงสัตวเหลานี้มักประสบกับปญหาการขาดแคลน

อาหารสัตวอยูเสมอ ดังนั้นหากเกษตรกรหันมาทําทุงหญาแบบประณีต มีการจัดการทุงหญาอยางถูกตอง ปญหาการ

ขาดแคลนอาหารสัตวอาจลดลงไดมาก (ประเสริฐ และวิโรจน, 2535) ปุยไนโตรเจนมีบทบาทในการเสริมสรางสวนที่

เจริญเติบโตของพืช เพราะชวยทําใหพืชสรางโปรตีนไดอยางพอเพียง และการเพิ่มปุยไนโตรเจนใหแกหญา จะทําให

หญามีผลผลิตเพิ่มขึ้น แตปจจุบันปุยไนโตรเจนมีราคาสูงขึ้นทําใหการใสปุยเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต แตถาหากใส

ปุยไนโตรเจนในหญานอยกวาความตองการก็จะทําใหหญากินนีสีมวง ใหผลผลิตและมีคุณภาพตํ่า แตหากใสในปริมาณท่ี

มากเกินไปก็เกิดการสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน ดังนั้นเพื่อใหไดผลผลิตและคุณภาพของหญากินนีสีมวงที่ดี จึงตองมีการ

จัดการปุยอยางเหมาะสมเพ่ือใหไดพืชอาหารสัตวที่มีปริมาณและคุณภาพตามความตองการของสัตวเค้ียวเอื้อง ซึ่ง

การวิจัยถึงระดับของปุยไนโตรเจนตอองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง และการยอยสลายของหญากินนีสี

มวงในกระเพาะรูเมนจึงเปนการวิจัยที่ทําใหทราบถึงระดับของปุยไนโตรเจนท่ีเหมาะสมตอการผลิตหญากินนีสีมวง 

เพื่อการผลิตสัตวที่ย่ังยืนตอไป 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
สถานที่ ชุดดิน และชวงเวลาดําเนินการทดลอง 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง 

(Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs) ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือน

กันยายน 2554 โดยสมบัติของดินกอนเร่ิมตนการทดลอง คือ เนื้อดินเปนดินทราย ความเขมขนของโพแทสเซียมที่

แลกเปล่ียนได แอมโมเนียม และ ไนเทรตที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 122.89, 0.06 และ 0.04 มก./กก. ตามลําดับ 

และมีไนโตรเจนจากการวิเคราะหทั้งหมด (Total nitrogen) Bremmer et al. (1982) เปน 0.04 เปอรเซ็นต ซึ่งจัดวา

เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) 
แผนการทดลองและกลุมทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design) มี 4 ซ้ํา กลุม

ทดลอง คือ การใสปุยยูเรีย ในระดับตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 8, 16, 32 และ 64 กก. N/ไร  
การจัดการแปลงทดลอง 
เตรียมดินดวยการไถพรวน ปรับสภาพแปลงใหมีความสม่ําเสมอ จากน้ันทําแปลงทดลองขนาด 3 × 4 

ตารางเมตร ยกขอบแปลงสูง 30 เซนติเมตร และกําหนดใหแปลงทดลองแตละดานหางจากกันอยางนอย 1 เมตร เพื่อ

ปองกันการปนเปอนของกลุมทดลอง ปลูกหญาตามคําวิธีการของกองอาหารสัตว (2545) โดยใชตนกลา
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อายุ 30 วัน ระยะปลูก 50 × 50 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นโดยการหวานใหทั่วแปลง ประกอบดวย ปุยฟอสฟอรัส ใน

รูปทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ระดับ 20 กก. P2O5/ไร ปุยโพแทสเซียม ในรูปของโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ระดับ 20 

กก. K2O/ไร  สําหรับการใสปุยไนโตรเจนน้ันใสในรูปปุยยูเรีย โดยแบงใส ไดแก คร่ึงหนึ่งใสพรอมกับปุยรองพื้นคร้ังแรก 

และอีกคร่ึงหนึ่งแบงออกเปน 4 สวนๆ ละเทาๆ กัน และใสทุกคร้ังหลังการตัด โดยการหวานใหทั่วแปลง ทําการตัด

หญาคร้ังแรกหลังปลูก 60 วัน หลังจากนั้นตัดหญาทุกๆ 30 วัน จํานวน 4 คร้ัง 
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี 
วัดผลผลิตและสุมตัวอยางหญาหลังจากปลูกได 60 วัน และหลังจากนั้นทุกๆ 30 วัน จํานวน 4 คร้ัง โดยตัดที่

ความสูง 5 เซนติเมตรจากพื้นดิน นํามาอบดวยตูอบชนิดเปาลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง 

จากนั้นนํามาบดผานตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหง โปรตีนหยาบ เถา 

AOAC (1998) และ เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส และ ลิกนิน Van Soest et al. (1991) 
การศึกษาการยอยสลายในกระเพาะรูเมน (ruminal degradability) 
นําตัวอยางหญาสําหรับใชในการศึกษาการยอยสลายได (ruminal degradability) มาบดผานตะแกรงท่ีมีรู

ขนาด 2 มิลลิเมตร จากนั้นนํามาช่ังใสถุงไนลอนที่มีขนาด 75 × 100 มิลลิเมตร และมีรูขนาด 58 ไมครอน ถุงละ

ประมาณ 2 กรัม มัดปากถุงใหแนนดวยเชือกไนลอน และนําไปหยอนในกระเพาะหมักของโคบราหมันเจาะกระเพาะ 

(rumen fistulated cattle) เพศผู อายุ 15 เดือน จํานวน 4 ตัว โดยกําหนดใหโคแตละตัวไดรับตัวอยางทุกกลุม

ทดลองๆ ละ 2 ถุง ทิ้งไวนาน 48 ชั่วโมง จึงนําออกมาลางและอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ดวยตูอบชนิดเปาลม

รอน นาน 72 ชั่วโมง จากนั้นจึงคํานวณเปอรเซ็นตการยอยสลายไดของหญาที่ 48 ชั่วโมง คือ ruminal degradability 

(%) = [(น้ําหนักแหงหญากอนหยอน – น้ําหนักแหงหญาหลังหยอน)/น้ําหนักแหงหญากอนหยอน] × 100 (Ørskov 

and McDonald, 1979) 
การวิเคราะหทางสถิติ 
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของตัวแปรตางๆ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด

ภายในบล็อก เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) การ

วิเคราะหทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (1998) 

 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
ผลผลิตน้ําหนักแหงและองคประกอบทางเคมีของหญากินนีสีมวง 

 จากการศึกษาถึงระดับของปุยไนโตรเจนที่มีผลตอผลผลิตน้ําหนักแหง และองคประกอบทางเคมีของหญา

กินนีสีมวง (Table 1) พบวา การตัดคร้ังแรก (60 วัน หลังจากการปลูก) การใสปุยอัตรา 64 กิโลกรัม N/ไร หญาให

ผลผลิตวัตถุแหงสูงที่สุด แตไมแตกตาง (p>0.05) กับการไดรับปุยอัตรา 32 กิโลกรัม N/ไร อยางไรก็ตาม ที่อัตราการ

ใสปุย 64 กิโลกรัม N/ไร หญามีผลผลิตสูงกวา (p<0.001) กลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8 และ 16 กิโลกรัม 

N/ไร นอกจากน้ี การตัดหญาหลังจากการตัดคร้ังแรก (regrowth) ทุกๆ 30 วัน และผลผลิตวัตถุแหงรวม (total dry 

matter production) ใหผลการศึกษาในทํานองเดียวกัน คือ หญากลุมที่ไดรับปุยที่ระดับ 64 กิโลกรัม N/ไร ใหผลผลิต

วัตถุแหงสูงกวา (p>0.001) หญากลุมที่ไดรับปุยระดับตํ่ากวาและกลุมควบคุม ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานวา 

การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นสงผลให การแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะทําใหน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน

เพิ่มขึ้นดวย นอกจากน้ี มีรายงานวา หญากินนีสีมวงที่ปลูกในชุดดินหุบกะพงใหผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้น
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เม่ือใสปุยไนโตรเจนในอัตราท่ีสูงขึ้น (ชิต และคณะ, 2538 สมศักด์ิ และคณะ, 2546 และ อุไรวรรณ และคณะ, 2555) 

สอดคลองกับอีกหลายๆ การทดลองที่พบวา หญาอาหารสัตวจะมีผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใสปุยไนโตรเจน

เพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; Rao et al., 2004 และ Faria et al., 1997) ระดับการใสปุย 64 กิโลกรัม N/ไร มีผล

ทําใหหญากินนีสีมวงที่ อายุ 60 วัน หลังจากการปลูก และจากการตัด (regrowth) ทุกๆ 30 วัน มีเปอรเซ็นตโปรตีน

หยาบสูงกวา (p<0.05) หญากลุมที่ไดรับปุยระดับตํ่ากวาและกลุมควบคุม การเพ่ิมระดับปุยไนโตรเจนเปนการเพิ่ม

ธาตุไนโตรเจนแกพืช ไนโตรเจนท่ีพืชไดรับเพิ่มมากขึ้นนั้นจะถูกนําไปใชสังเคราะหโปรตีนทําใหพืชมีโปรตีนรวมสูงขึ้น 

(มุกดา, 2544) สอดคลองกับการศึกษาหลายการทดลองที่พบวา การใสปุยไนโตรเจนจะทําใหโปรตีนของหญาเพิ่มขึ้น 

(ศศิธร และคณะ, 2541; เพ็ญศรี และคณะ, 2549; พิสุทธิ์ และคณะ, 2543 และ Rethman and Steenekkamp, 

1997) ระดับปุยไนโตรเจนไมมีผล (p>0.05) ตอเปอรเซ็นต NDF และ ADF สอดคลองกับการศึกษาอื่นๆ ที่พบวา การ

ใสปุยไนโตรเจนอัตราตางๆ ไมมีผลตอเปอรเซ็นต NDF และ ADF ของหญา (กานดา และคณะ, 2549 และ พิสุทธิ์ 

และคณะ, 2543) นอกจากน้ี ฉายแสง และคณะ (2547) พบวา อัตราการใสปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันไมทําให

หญาเนเปยรแคระมีเปอรเซ็นตผนังเซลและลิกโนเซลลูโลสแตกตางกันและมีคาอยูในชวงแคบๆ ระหวาง 50.0-51.7 

และ 29.9-30.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (เพ็ญศรี และคณะ, 2549) 

 

Table 1 Dry matter production (kg DM/rai) and chemical composition of guinea grass received different  

levels of nitrogen fertilizer (kg N/rai). 

Nitrogen levels (kg/rai) Biomass DM CP NDF ADF 
1st cut (60 days after planting)     

0 626d 26.82 6.22b 72.81 47.84 

8 765c 28.29 6.24b 72.67 46.79 

16 792bc 26.37 6.09b 71.44 46.69 

32 926ab 23.34 6.36b 70.31 44.74 

64 989a 22.60 7.05a 68.60 45.54 

SEM 43.52 1.35 0.20 2.53 0.75 

Significance *** ns * ns ns 

Regrowth (30-day interval)1      

0 162c 26.52ab 5.46c 82.82 50.67 

8 190bc 28.52a 5.54c 83.72 50.20 

16 232b 26.95ab 7.23b 82.66 50.90 

32 220b 24.52b 7.60b 85.14 50.03 

64 294a 26.87ab 9.74a 83.37 50.05 

SEM 13.15 0.77 0.53 1.42 0.67 

Significance *** * *** ns ns 
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Total biomass production 

     

0 1,273d     

8 1,525c     

16 1,721b     

32 1,807b     

64 2,164a     

SEM 41.97     

Significance ***     
1averaged over 4 cuts, DM; dry matter, CP; crude protein, NDF; neutral detergent fiber, ADF; acid 

detergent fiber, SEM; standard error of the mean, N = 4, ***; p<0.001,  *; p<0.05,  ns; non-significance 
 การยอยสลายในกระเพาะรูเมนของหญากินนีสีมวง 
 จากการศึกษาการยอยสลายในกระเพาะรูเมนของวัตถุแหงของหญากินนีสีมวง (Table 2) พบวา ระดับ

การใสปุยไมมีผลตอเปอรเซ็นตการยอยสลายของวัตถุแหงของหญากินนีสีมวงทั้งที่อายุการตัดคร้ังแรก 60 วัน และการตัด

ทุกๆ 30 วัน (p>0.05) โดยมีคาการยอยไดอยูระหวาง 55.71 – 60.22  เปอรเซ็นต และ 63.90 – 68.88 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวใกลเคียงกับคาการยอยสลายของหญากินนี I.429  ซึ่งมีคาอยูในชวง 55.80-64.00 เปอรเซ็นต 

(Ngo and Wiktorsson, 2003)  สําราญ และคณะ (2554) การที่คาการยอยสลายในกระเพาะรูเมนของวัตถุแหงใน

หญากินนีสีมวงไมแตกตางกันทางสถิติอาจจะเกิดจากการที่หญาที่ไดรับปุยไนโตรเจนทุกระดับมีองคประกอบทางเคมี

ที่ไมแตกตางกันมากนัก (Table 1) จึงไมกระทบตอการยอยสลาย 

  

Table 2 Ruminal degradability (%) of dry matter of guinea grass (DM basis) received different levels of 

nitrogen fertilizer (kg N/rai). 

Nitrogen levels 1st cut (60 days after planting) Regrowth (30-day interval)1 

0 59.84 63.90 

8 60.22 66.29 

16 55.71 65.92 

32 58.15 67.46 

64 59.42 68.88 

%CV 3.57 4.17 

Significance ns ns 
1averaged over 4 cuts, ns; non-significance (p>0.05),  N = 4. 
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สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลอง สรุปไดวา หญากินนีสีมวงที่ปลูกในชุดดินหุบกะพงมีผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีน

สูงสุดเม่ือมีการใสปุยไนโตรเจนอัตรา 64 กิโลกรัม N/ไร  แตไมมีผลกับเปอรเซ็นตเย่ือใย และการยอยสลายได  

 

กิตติกรรมประกาศ 
การทดลองนี้ได รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2552  
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การพัฒนารูปแบบรานน้าํชาเคลื่อนทีท่องถ่ินภาคใต   
กรณศีึกษา: รานน้ําชาริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
The Development of Mobile Teashop in Southern Region.   
Case study of Mobile Teashop, Rajdamnoen Road, Muang  Nakhon Si Thammarat  

เรวัต สุขสิกาญจน1  

Rewat Suksikarn 1 

   

บทคัดยอ 
 การพัฒนารูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต กรณีศึกษา: รานนํ้าชาริมถนนราชดําเนิน อ.เมือง         

จ.นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาบริบทรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน    

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหแนวทางการพัฒนารูปแบบ (2) พัฒนารูปแบบรานน้ําชา

เคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใตบริเวณริมถนนราชดําเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ (3) เปนกรณีศึกษาในการออกแบบ

และพัฒนารานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต ผูใหขอมูลในการวิจัย คือ เจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ จํานวน 10 

ราน ผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ จํานวน 60 คน แบงเปนขอมูลดานบริบทของรานน้ําชาเคล่ือนที่ จํานวน 30 คน 

และ ความพึงพอใจตอรานน้ําชาเคล่ือนที่ ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว จํานวน 30 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยเปนแบบสังเกต สอบถามและสัมภาษณ ดานบริบท สภาพท่ัวไปของเจาของกิจการ ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 

และสุดทายเปนการศึกษาความพึงพอใจตอรานนํ้าชาเคล่ือนที่  ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลวจากเจาของ

กิจการและผูใชบริการรานนํ้าชาเคล่ือนที่ โดยวิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปวา ไดนําเอาบริบท สภาพท่ัวไปของเจาของกิจการ และความตองการของผูใชบริการ มาวิเคราะหเพื่อ

พัฒนารูปแบบรานนํ้าชาเคล่ือนที่ จนสามารถผลิตตนแบบรานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใตขึ้นมาได และนํามา

ประเมินความพึงพอใจจากเจาของกิจการ และผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ ผลปรากฏในภาพรวมอยูในระดับมาก 

และสามารถนําไปเปนกรณีศึกษาในการออกแบบและพัฒนารานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใตตอไปได   

คําสําคัญ : รานน้ําชาเคล่ือนที่  ทองถ่ินภาคใต  ถนนราชดําเนิน  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 

Abstract 
The objectives of this research were to (1) study context of mobile teashop in Southern Region, 

Thailand area in Rajdamnoen Road, Muang Nakhon Si Thammarat for the data in analysis to development  

(2) Design and Develop the mobile teashop and  (3) be a case study in designing and develop mobile 

teashop in Southern Region. The informant of this research comprised, teashop proprietor amounts 10 

shops, user amounts 60 persons, divide side context of mobile teashop amounts 30 persons, and 

satisfaction of mobile teashop that have design and develop already amounts 30 persons. A tool used in 

research is observe, questionnaires and interview the generality of the proprietor, develop of the mobile 

                                          
1 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  นครศรีธรรมราช  80160  ประเทศไทย 

  Industrial Design Program , School of Architecture and Design, Walailak University, Nakhon Si Thammarat  80160, Thailand. 
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teashop, and last satisfaction education of mobile teashop that have design and develop already from 

proprietor and user, data analysis with percentage, means and Standard Deviation (S.D.). The results of 

this research were as follows: get context and generality of the proprietor, requirement of user come to 

analyse for develop mobile teashop can produce prototype, and bring assess the satisfaction from 

proprietor and user, the result is very satisfaction, and can induce a case study in designing and develop 

mobile teashop in Southern Region next. 

Keywords: Mobile Teashop, Southern Region, Rajdamnoen Road, Muang  Nakhon Si Thammarat. 

 
คํานําและวัตถุประสงค  

ความสําคัญของปญหา 
รานน้ําชานับวาเปนสถานท่ีอันเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชุมชนทองถ่ินภาคใต ไมคอยมีในภูมิภาคอื่น  

เปนสถานที่ที่เปนมากกวาสถานท่ีจําหนายเคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ เทานั้น หากแตเปนสถานท่ีที่รองรับกิจกรรม

อื่นๆ อีกมากมายของผูคนภาคใต  เชน พบปะสังสรรค นัดพบ พักผอน คุยธุรกิจ  การบานการเมืองฯลฯ  รานน้ําชาน้ัน

มีความเปนเอกลักษณ และมีความพิเศษเฉพาะตัวของสังคม ประเพณี วัฒนธรรมภาคใตอยางชัดเจน เปนที่รองรับวิถี

ชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของทองถ่ิน รานน้ําชาของชาวภาคใตหลักๆ จะมีอยู 2 ประเภท คือ ประเภทต้ังอยูกับที่ เปนราน

ประจําที่จะเปดขายกันตอนเชาไปจนถึงตอนบายหรือเย็นคํ่า ลูกคาสวนใหญจะมีหลากหลายวัย หลากหลายอาชีพ 

มาพบปะกัน และอีกประเภทหนึ่งก็คือ รานที่เคล่ือนที่ได มีรถเข็นพรอมอุปกรณ จะขายกันต้ังแตตอนเย็นหลังพระ

อาทิตยตกดินไปจนถึงประมาณเที่ยงคืน รานประเภทน้ีสวนใหญจะขายกันบริเวณทางเทาริมถนน หรือไมก็บริเวณท่ี

วาง พอจะวางของขายได  ซึ่งรานน้ําชาท้ัง 2 ประเภทน้ี  ลูกคาที่มาใชบริการมีวัตถุประสงคในการด่ืมแตกตางกัน  

ริมถนนราชดําเนิน ในเมืองนครศรีธรรมราช เปนสถานท่ีที่มีรานน้ําชาเคล่ือนที่ใหเห็นคอนขางชัดเจนและมี

ปริมาณมาก แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถ่ิน อันเปนเอกลักษณที่นักทองเที่ยวหรือผูคนจากถ่ินอื่น

กลาวขานถึง แตรูปแบบของรานน้ําชายังมีลักษณะใกลเคียงกัน ขาดการส่ือสารถึงเอกลักษณทองถ่ิน ถามีการ

ออกแบบปรับปรุงและพัฒนา โดยปรับใชรูปแบบศิลปะทองถ่ินของจังหวัดนครศรีธรรมราชอันมีความโดดเดนและ

หลากหลาย นํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของรานน้ําชาเคลื่อนที่ เพื่อดึงดูดกลุมผูใชบริการจากในทองถ่ิน

เองและตางถ่ิน จะเปนการเพ่ิมรายไดและเพ่ิมมูลคาทางการตลาดและเปนการอนุรักษสืบสานประเพณีทางสังคม

วัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมใหคงอยูไดอยางมีประโยชนและย่ังยืน   

โครงการวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาบริบทรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน  

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบ  การออกแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ และเปน

กรณีศึกษาสําหรับรานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินในภาคใต ที่ตองการพัฒนารูปแบบอันส่ือถึงเอกลักษณของทองถ่ินอยาง

แทจริง   
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบทรานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบ  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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3. เพื่อเปนกรณีศึกษาในการออกแบบและพัฒนารานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึกษาบริบทและสภาพทั่วไปของรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสังเกต สอบถามและสัมภาษณ และนําขอมูลที่ไดมาสรุป

แนวทางในการออกแบบ และออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ จํานวน 4 แบบ โดยคัดเลือกเหลือ 1 แบบ เพื่อขอ

คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไข จนผลิตเปนตนแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต สุดทายเปน

การศึกษาความพึงพอใจตอรานน้ําชาเคล่ือนที่ ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว จากเจาของกิจการและ

ผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ โดยวิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูใหขอมูลใน

การวิจัย คือ เจาของกิจการรานนํ้าชาเคล่ือนที่ จํานวน 10 ราน ผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ จํานวน 60 คน แบงเปน

ขอมูลดานบริบทของรานน้ําชาเคลื่อนที่ จํานวน 30 คน และ ความพึงพอใจตอรานน้ําชาเคล่ือนที่ ที่ไดรับการ

ออกแบบและพัฒนาแลว  จํานวน  30  คน   
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบรานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต 

กรณีศึกษา: รานน้ําชาริมถนนราชดําเนิน  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

สรุปรูปแบบของรานน้ําชาเคล่ือนที่ 

ที่ตองการออกแบบและพัฒนา 

ขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

สรางหุนจําลอง/ ตนแบบผลิตภัณฑ 

เร่ิมตนปฏิบัติงาน 

ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

ออกแบบภาพรางผลิตภัณฑ  4  แบบ 

ผาน 

ไมผาน 

ปรับปรุงแกไข คัดเลือกเหลือ  1  แบบ 

ประเมินผลิตภัณฑที่ไดออกแบบและพัฒนาแลว 

นําเสนอผลงานท่ีสมบูรณ 

ศึกษาความตองการของเจาของกิจการ  

และผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่   

เพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบ 

รานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต 

สัมภาษณจากเจาของกิจการ   

และผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่  

ศึกษาความพึงพอใจ 

ตอผลิตภัณฑจากเจาของกิจการ  

และผูใชบริการ 

รานนํ้าชาเคล่ือนที่  
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ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 บริบทรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

1.1 รูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีอยู 2 รูปแบบ แบบแรกไดรับการสนับสนุนจากบริษัทที่ผลิตนม แบบที่ 2 สวนใหญจะส่ังผลิตจาก
ราน หรือซื้อตอมาจากผูประกอบการเดิมที่ไมใชแลว หรือไมก็จากมรดกตกทอดจากรุนสูรุน โดยจะไดรับการสนับสนุน
บางสวนจากบริษัทที่ผลิตนม ทั้ง 2 รูปแบบมีลอเล่ือนสําหรับเคล่ือนที่ 3 ลอ  

1.2 พฤติกรรมเจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ บริเวณริมถนนราชดําเนิน  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เร่ิมจากเข็นรานน้ําชามาท่ีจุดขายเปนประจํากอนจะใหบริการ 1 ชั่วโมง โดยมาจากบานสวนหนึ่ง 
บางรายก็ฝากไวที่จุดใกลๆ หรือเก็บของ พรอมโตะเกาอี้ ไวที่จุดขาย โดยมีเต็นทคลุมไวบังแดดฝนเพ่ือความสะดวก 
หลังจากนั้นก็เร่ิมติดต้ังอุปกรณที่เก่ียวของกับการใหบริการ  

1.3 ปญหาในการใชงานรานน้ําชาเคลื่อนที่ของเจาของกิจการ 1.) ดานขนาดของรานน้ําชาเคล่ือนที่ไม
สอดคลองกับขนาดสัดสวนของเจาของ คือมีลักษณะสูงเกินไป ทําใหใชงานประกอบกิจกรรมทางดานการใหบริการ
คอนขางยาก 2.) ดานการจัดเก็บอุปกรณเก่ียวกับการใหบริการ อาทิ หมอตมน้ํา กานํ้า ถวย แกว ฯลฯ ไมเปนระเบียบ  
ทําใหบรรยากาศของรานดูไมสะอาด และการเคล่ือนยายหรือขนสงตองใชเวลานานในการจัดเก็บ 

1.4 พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ มีทั้งตอนเชาและเย็น สวนใหญนอกจากมาด่ืมน้ําชา
แลว  ยังมีจุดประสงคเพื่อการพบปะสังสรรค พูดคุยปญหาในชีวิตประจําวัน สัพเพเหระหนาที่การงาน เศรษฐกิจและ
การเมือง โดยนิยมมากับเพื่อน ประมาณ 2 คน ขึ้นไป สวนใหญใชบริการที่รานประจํา  

1.5 ปญหาในการใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ของผูบริโภค 1.) ความสะอาดของท้ังสถานท่ีต้ังและจุด
ใหบริการ วัสดุอุปกรณ ภาชนะ 2.) ความเปนเอกลักษณของรานน้ําชาเคล่ือนที่ 3.) ความไมเปนระเบียบในการจัดวาง
วัสดุอปุกรณและการสงเสริมการขาย 4.) ทําเลที่ต้ังของรานอันเหมาะสม   
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของเจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
รูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต   

   2.1 ขอมูลสถานภาพของเจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ จํานวน 10 ราน พบวาเปนเพศชาย 4 คน เปน
เพศหญิง 6 คน มีอายุต้ังแต 23 ป ขึ้นไป มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มี
ประสบการณต้ังแต 8 ปขึ้นไป ความสามารถในการประกอบอาชีพกิจการรานน้ําชา รอยละ 80  ฝกฝนดวยตนเอง 
และ รอยละ 20 ไดรับการอบรมถายทอดจากผูมีประสบการณ รายไดเฉล่ียตอเดือน รอยละ 50 รายไดอยูที่ประมาณ 
6,000-8,000 บาท รอยละ 20 เทากัน รายไดนอยกวา 6,000  บาทตอเดือน และมากกวา 10,000 บาทตอเดือน  รอย
ละ10 รายไดอยูที่ประมาณ  8,001-10,000 บาทตอเดือน   

   2.2 ขอมูลสภาพทั่วไปของรานนํ้าชาเคล่ือนที่ ลักษณะสถานท่ีต้ังของรานน้ําชาเคล่ือนที่ทั้งหมดต้ังอยูบน
บาทวิถีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเคร่ืองด่ืมทั้งกาแฟรอน กาแฟเย็น ชารอน ชาเย็น ฯลฯ เคร่ืองด่ืมที่ผูบริโภค
ส่ังมากที่สุด คือ กาแฟรอน อาหารประกอบที่ลูกคาส่ังมากที่สุด คือ โรตี มะตะบะ เฉล่ียจํานวนลูกคาที่มาใชบริการตอ
วันอยูที่ประมาณ 50-80 คน กลุมลูกคาที่มาใชบริการมีทั้ง พนักงานบริษัท ขาราชการ พนักงานองคกรของรัฐ 
นักทองเที่ยว แมบาน และนักเรียนนักศึกษา ทั้งผูหญิงและผูชาย รานน้ําชาเคล่ือนที่มีการใชไฟฟาใหแสงสวาง เพราะ
ประกอบการในเวลากลางคืน การจัดเก็บวัสดุอุปกรณรานน้ําชา โตะเกาอี้ หลังจากปดราน  สวนใหญนําไปเก็บไวที่
บานหรือสถานท่ีใกลเคียง เจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ทั้งหมดมีแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบรานนํ้าชา     
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ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สรุปแนวทางในการออกแบบ เปนรานน้ําชาเคล่ือนที่ มีหนาที่ใชสอยเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชงาน แบง
สวนไดดังนี้ 1.) สวนพื้นที่ปฏิบัติงาน 2.) สวนวางอุปกรณสําหรับชงนํ้าชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืม 3.) สวนวางอาหาร
ประกอบ  และ 4.) สวนเก็บอุปกรณหลังการใชงาน มิติขนาดสัดสวนของรานน้ําชาเคล่ือนที่ กวาง 1160 มิลลิเมตร 
ยาว 3000 มิลลิเมตร สูง 2350 มิลลิเมตร โครงสรางหลักเปนเหล็กทอเหล่ียม ปดผิวดวยแผนอะลูมิเนียม ดานบน
เคานเตอรปูดวยแผนไมกระดานอัด ปดผิวดวยสแตนเลส สวนหลังคาเปนผาใบ ปายและการประดับตกแตงเลือกใช
แผนพลาสวูด (Plaswood) ปดผิวสต๊ิกเกอร นําเอารูปทรงของหลังคาปนหยาภาคใตมาเปนเอกลักษณ เพื่อสรางการ
จดจําตอผูพบเห็น เรขศิลป (Graphic) สําหรับการตกแตง นําอัตลักษณของศิลปะการแสดงทองถ่ิน คือ  หนังตะลุง 
(อายเทง)  ซึ่งเปนตัวหนังตะลุงที่ผูคนจดจําไดมากที่สุด มาเปนตัวแทนของคนภาคใต ดานหลังเปนรูปวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ส่ือถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช สีที่ใช ประกอบดวยสีเหลือง สีน้ําตาล และสีดํา เปนหลัก ส่ือถึงความ
รุงเรืองของเมืองประวัติศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ภาพที่ 2  รูปดานรานน้ําชาเคล่ือนที่ 

 

 
ภาพที่ 3 ผลงานเหมือนจริง (Rendering) รานน้ําชาเคล่ือนที่ 
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ภาพที่ 4 ผลงานตนแบบ (Prototype) รานน้ําชาเคล่ือนที่ 

 

 

  
ภาพที่ 5 ผลงานตนแบบ (Prototype) รานนํ้าชาเคล่ือนที่และการใชงาน 

ที่มา: ถายภาพเม่ือ  พฤษภาคม  2556 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจตอรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต ที่ไดรบัการ
ออกแบบและพัฒนาแลว 

การประเมินความพึงพอใจของเจาของกิจการรานน้ําชาเคล่ือนที่ ที่มีตอรานนํ้าชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใตที่

พัฒนาขึ้นใหม ในดานสมรรถนะ ดานความม่ันใจ และความประทับใจเม่ือไดเปนเจาของ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

และการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการรานน้ําชาเคล่ือนที่ ที่มีตอรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใตที่พัฒนาขึ้น

ใหม  ในดานความม่ันใจได  และดานความประทับใจ  ในภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 
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สรุป 
 สามารถนําแนวทางในการออกแบบและรูปแบบของรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ินภาคใต บริเวณริมถนนราช

ดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเปนกรณีศึกษาสําหรับการพัฒนารูปแบบรานน้ําชาเคล่ือนที่ทองถ่ิน

ภาคใตในจังหวัดอื่นๆ ตอไปได   

 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปงบประมาณ 2553 และสําเร็จไดดวย

ความรวมมืออยางดีย่ิง จากเจาของกิจการและผูใชบริการรานนํ้าชาทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม พูดคุย แนะนํา ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางย่ิง ขอขอบพระคุณ  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ

ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่ใหคําแนะนํา จนทําใหงานวิจัยสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทีมงานทุกคน ขอระลึกถึงผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน

และความชวยเหลือในทุกๆ ดาน ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และบุคคลท่ีผูวิจัยไมไดกลาวไวในที่นี้ ที่ทําใหการวิจัยนี้

สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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โครงการศึกษาแนวทางการทํามาตรฐานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สําหรับการสงเสริมการขายและภาพลักษณขององคกร กรณีศึกษาหองแสดงสินคาสาขา 
ของบริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
The Physical Design Guidelines project to promote Sales & Identity company, the case  
study in branch showroom of Ocean Glass (PCL.)  
 

นราภาคย เมฆสุต1 

Narapark Mekasut1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการทํามาตรฐานการออกแบบหอง

แสดงสินคาสาขาของบริษัท โดยคํานึงถึงเอกลักษณในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อสงเสริมการ

ขายและสงเสริมภาพลักษณขององคกร (2) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูใหบริการและผูรับบริการในการใชพื้นที่ 

รวมถึงเพื่อใหทราบทัศนคติที่มีตอภาพลักษณองคกรของกลุมลูกคา กลุมตัวอยางในการวิจัยคือกลุมลูกคาที่เขามา

เลือกซ้ือสินคาภายในหองแสดงสินคาหลักของบริษัท เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ แบบ

สังเกตการณ และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นํา

ผลการวิจัยไปทดสอบพบวากลุมลูกคาสวนมากมีความเห็นวางานออกแบบสามารถถายทอดเอกลักษณในการ

ออกแบบหองแสดงสินคาหลักของบริษัทไดคอนขางมาก (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.72) โดยมีปจจัยหลักคือ สีสันที่ใชใน

การออกแบบตกแตง ลักษณะเคร่ืองเรือน และปายสัญลักษณเคร่ืองหมายการคา ตามลําดับ 

คําสําคัญ : หองแสดงสินคาหลัก, หองแสดงสินคาสาขา, มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ,  

                  เอกลักษณในการออกแบบ 

 
Abstract 

The research aims (1) to study and propose the way to set up the physical standard design for 

showroom in company which is focused on the main physical design identity to promote Sales & 

Company image. (2) to know service provider & provided behavior in the utilized area and also customer 

attitude to company. The sample population in this study is the customers who participate and buy 

products in main showroom. Thus, Interview, Protocol analysis and Questionnaire are tools which 

analyzed by finding Percentage, Means and Standard Deviation. As a result, the physical standard 

design for company identity is taken place by majority of customers who had done surveys with 

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
  Graduate School, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand.  
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Arithmetic mean is 3.72. The main factors are also Color, Furniture characters and Trademark sign in 

order. 

Keywords : main showroom, branch showroom, physical standard design, design identity 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
หองแสดงสินคา (Showroom) เปนองคประกอบหน่ึงของการส่ือสารทางการตลาดถูกออกแบบมาเพ่ือ

กระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาและทําใหเกิดประสบการณที่ดีกับตราสินคาถือเปนปจจัยสําคัญในการ

สรางภาพลักษณใหแกสินคา ดวยเหตุนี้ทางเจาของตราสินคาจึงมีความจําเปนตองออกแบบปรับปรุงหองแสดงสินคา

อยางสม่ําเสมอ ในการออกแบบปรับปรุงหากทางผูออกแบบไมมีมาตรฐานที่เปนตนแบบจะทําใหงานออกแบบขาด

เอกลักษณและไมสามารถส่ือสารกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) เปนอีกบริษัทหนึ่งที่ไมมีมาตรฐานในการออกแบบดังกลาวทําใหตอง

ออกแบบใหมขึ้นมาทุกคร้ังที่มีการขยายหองแสดงสินคาสาขา เปนการส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายในการออกแบบ

อีกทั้งยังทําใหขาดเอกลักษณในการออกแบบ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1.เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการทํามาตรฐานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพหองแสดง

สินคาสาขาของบริษัทโดยคํานึงถึงเอกลักษณในการออกแบบเปนหลักเพื่อสงเสริมการขายและสงเสริมภาพลักษณ

ขององคกร  

2.เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูใหบริการและผู รับบริการในการใชงานพื้นที่ รวมถึงทัศนคติที่ มีตอ

ภาพลักษณองคกรของกลุมลูกคา เพื่อนํามาวิเคราะหการใชงานพ้ืนที่และเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการ

ออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของบริษัทตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดเลือกวิธีวิจัย 2 วิธีคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดผลของการวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพและไดกําหนดใหใชหองแสดงสินคาหลักของบริษัท (ต้ังอยูบริเวณถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ) เปน

ตนแบบในการทํามาตรฐานการออกแบบ โดยคัดเลือกหองแสดงสินคาสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาขา

จังหวัดนครราชสีมามาเปนพื้นที่ตัวอยางในการศึกษา 

เร่ิมตนจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้อตนที่จําเปน (ขอมูลทุติยภูมิ) จากน้ันนําขอมูลเบื้องตนมาสราง

เคร่ืองมือในการวิจัย แลวจึงนําไปใชเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมิซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมายโดยตรง  ซึ่ง

กลุมเปาหมายในที่นี้คือกลุมผูที่ใชพื้นที่ไดแก พนักงานและกลุมลูกคาของหองแสดงสินคาหลัก นําขอมูลที่ไดทั้งขอมูล

ทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ แลวนําเสนอในรูปแบบสถิติพรรณนา นําผลที่ไดจากการ

วิเคราะหมาเปนแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพของหองแสดงสินคาสาขา 

ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการวิจัย 4 ชนิดเพื่อใชศึกษา และเก็บขอมูลแยกตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1.แบบสํารวจ เปนการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกและภายใน 

2.แบบสังเกตการณ ใชในการศึกษาพฤติกรรมของผูใชพื้นที่ทั้งพนักงานและกลุมลูกคา   

3.แบบสัมภาษณ ใชในการเก็บขอมูลพฤติกรรมในการใชพื้นที่ของพนักงานเพื่อใหทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
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พื้นที่ และใชเก็บขอมูลตางๆ ขององคกร เชน วิสัยทัศนขององคกร เปนตน   

4.แบบสอบถาม ใชเก็บขอมูลของลูกคาที่เขามาใชบริการภายในพ้ืนที่ในดานตางๆ เชน คุณลักษณะของ

กลุมลูกคา ลักษณะการใชงานพื้นที่ การรับรูภาพลักษณขององคกร เปนตน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคือกลุมลูกคาที่เขามาเลือกซ้ือสินคาภายในหองแสดงสินคาหลักของบริษัท

เนื่องจากตองการใชหองแสดงสินคาหลักเปนตนแบบในการขยายหองแสดงสินคาสาขา จึงจําเปนตองเก็บขอมูลจาก

กลุมลูกคาที่ใชหองแสดงสินคาหลักนี้ ใชการสุมอยางงาย โดยท่ีใหแตละหนวยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ 

กัน ในที่นี้คือเลือกโดยไมมีการจํากัดเพศ วัย หรือชวงเวลาที่เขามาใชบริการ 

จากน้ันจึงนําแนวทางดังกลาวไปทดสอบความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางโดยการใหกลุมตัวอยาง

เปรียบเทียบภาพถายหองแสดงสินคาหลักของบริษัทกับภาพจําลองคอมพิวเตอรการออกแบบหองแสดงสินคาสาขา 

แลวใหตอบคําถามพรอมทั้งเหตุผล แลวจึงนําผลการทดสอบมาเปนขอเสนอแนะและสรุปผลการวิจัยตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมลูกคาสวนใหญเปนพนักงานบริษัท อายุระหวาง 31-40 ป เปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิงเล็กนอย รายได 20,000–30,000 ตอเดือน ที่เลือกใชสินคาของทางบริษัทเพราะวามีสินคาใหเลือก

มากมายตามการใชงานและเปนบริษัทที่ม่ันคงมีชื่อเสียงมายาวนานจึงม่ันใจในสินคาและการบริการ สวนสาเหตุที่

เลือกที่จะเขามาซ้ือสินคาที่หองแสดงสินคาของบริษัทมากกวาซ้ือหาสินคาตามหางสรรพสินคาหรือแหลงอื่น เพราะวา

ที่หองแสดงสินคามีสินคาของทางบริษัทใหเลือกสรรมากกวา อีกทั้งยังมีพนักงานขายคอยตอบคําถามเก่ียวกับสินคา  

กลุมลูกคามักจะเขามาใชบริการชวง พักกลางวัน คือชวงเวลาประมาณ 12.00น.–14.00น.ใชเวลาในการจับจาย

ประมาณ 20 - 40 นาทีตอคร้ัง โดยสวนใหญจะใชจายคร้ังละไมเกิน 500 บาท โดยสวนที่ลูกคาใหความสนใจมาก

ที่สุดเม่ือเขามาภายในพื้นที่คือ สวนท่ีจัดรายการสงเสริมการขาย เชน สินคามาใหมลาสุด หรือสินคาที่นํามาลดราคา

ซึ่งมักจะเลือกชมสินคาดวยตนเองกอนแลวจึงสอบถามจากพนักงาน  

ในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลพบวาองคประกอบท่ีทําใหเกิดการจดจําเอกลักษณในการออกแบบ

สภาพแวดลอมทางกายภาพมีดังนี้  

1. หนาตางแสดงสินคา (Window Display) 

ส่ิงที่ดึงดูดความสนใจใหกลุมลูกคาเขามาภายในหองแสดงสินคาหลักของบริษัทมากท่ีสุดคือหนาตางจัด

แสดงสินคาคิดเปน 56% เพราะเปนสวนท่ีมีการออกแบบตกแตงใหนาสนใจเพื่อใชดึงดูดลูกคาใหเขามาภายในพื้นที่

และยังมีการเปล่ียนรูปแบบการจัดแสดงอยูเปนประจําตามฤดูกาลขายสินคา 

2. สีสันในการออกแบบตกแตง 

พบวาสีที่เปนเอกลักษณบงบอกถึงความเปนหองแสดงสินคาหลักของบริษัท คือสีขาวซ่ึงคิดเปน 48.6% 

รองลงมาคือสีแดงและสีน้ําตาลคิดเปน 13.5% และ 12.2% ตามลําดับ ซึ่งสีกลุมดังกลาวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

บรรยากาศในการตกแตงหองแสดงสินคาของบริษัท ซ่ึงเปนแบบอบอุนเปนกันเอง โดยสีขาว ทําใหพื้นที่ดูกวางขวาง 

สะอาดตา สีแดงใหความรูสึกอบอุน ต่ืนเตน โดดเดน สีน้ําตาลใหความรูสึกใหความรูสึกอบอุน เปนกันเอง สุภาพ 

3. วัสดุและพ้ืนผิวในการตกแตง 

จากผลการวิเคราะหกลุมลูกคามีความพึงพอใจในวัสดุตกแตงหองแสดงสินคาหลักของบริษัทมาก ลูกคา

สวนใหญใหความเห็นวาหองแสดงสินคาหลักของบริษัทมีแนวทางการตกแตงแบบอบอุนเปนกันเอง วัสดุและพ้ืนผิวที่
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ใชในการตกแตงจึงเปนวัสดุพื้นผิวไมหรือสีที่ออกเปนสีน้ําตาล ใหความรูสึกอบอุนเปนกันเอง 

4. ปายตราสัญลักษณกราฟฟกตางๆ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาปายตราสัญลักษณ กราฟฟกตางๆ เปนปจจัยที่มีผลในการทําใหกลุม

ลูกคาจดจําหองแสดงสินคาหลักของบริษัทไดอยางมาก ในการใชส่ือกราฟฟกตางๆ จะนําตราเคร่ืองหมายการคาของ

บริษัทมาตกแตงเปนหลักเนื่องจากจะส่ือถึงเอกลักษณของตราสินคาไดดีกวาส่ืออื่นๆและเปนการตอกย้ําใหลูกคา

ระลึกถึงตราสินคา โดยเคร่ืองหมายตัวอักษรสามารถสรางการรับรูและจดจําไดงายกวาเคร่ืองหมายที่เปนภาพตรา

สินคา สวนขนาดของปายตราสัญลักษณนั้นกําหนดใหตราเคร่ืองหมายการคาของบริษัท มีขนาดเปน 60% ของความ

กวางผนังหลังแตไมควรเกิน 90 เซนติเมตร (สวนความสูงใหเปนสัดสวนที่สัมพันธกับความกวาง) ซึ่งเปนความกวางที่

มีสัดสวนเหมาะสมกับขนาดเคร่ืองเรือนภายในหองแสดงสินคาและสามารถเห็นไดชัดเจนจากจุดตางๆ ภายในพื้นที่

ซึ่งสวนใหญจะเปนอาคารพาณิชย โดยมีมุมที่เหมาะสมในการมองปายตราสัญลักษณที่ชัดเจนคือ 23.5 องศากับ

ระดับสายตา 

สวนตําแหนงการติดต้ังตราเคร่ืองหมายการคาของบริษัทบริเวณหนาหองแสดงสินคา ใหมีความกวาง 90 

เซนติเมตร เพื่อใหมีขนาดสัมพันธกับขนาดตราสินคาที่ติดต้ังตําแหนงอื่นๆ ภายในพื้นที่และมีความสูงจากพื้น

ประมาณ 250 เซนติเมตร ทั้งนี้ความสูงในการติดต้ังและขนาดอาจปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมกับโครงสราง

อาคารแตละสาขา 

5. รูปแบบเครื่องเรือน 

จากผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบเครื่องเรือนมีผลในดานการรับรูเร่ืองความแตกตางจากการมองเห็นสูง 

เพื่อใหเกิดเอกลักษณในการออกแบบตกแตงลักษณะทางกายภาพ หองแสดงสินคาสาขาจึงยึดรูปแบบเคร่ืองเรือน

ของหองแสดงสินคาหลักของบริษัทเปนตนแบบ โดยมีการคัดเลือกรูปแบบเคร่ืองเรือนจากหองแสดงสินคาหลักมา

ออกแบบปรับปรุงโดยแยกตามประเภทการใชงานที่จําเปนสําหรับหองแสดงสินคาสาขาของบริษัท 

6. แสงไฟท่ีใชในการออกแบบ 

จากการวิเคราะหขอมูลแสงสวางที่ใชในหองแสดงสินคาชวยสงเสริมบรรยากาศในการจัดแสดงสินคาซ่ึงมี

ความสําคัญตอเอกลักษณในการตกแตงหองแสดงสินคาของบริษัทคอนขางมาก แสงสวางมีอิทธิพลอยางมากในการ

กําหนดบรรยากาศ เนื่องจากบรรยากาศในการตกแตงหองแสดงสินคาหลักเปนแบบอบอุนเปนกันเองแสงไฟท่ีใชจึง

เปนแสงไฟสีเหลืองนวล (Warm White) ผสมผสานกับแสงไฟสีขาว (Cool White) ในบางจุดที่ตองการใหสินคามี

ความโดดเดนขึ้นมา บริเวณช้ันจัดแสดงสินคา ติดต้ังไฟซอนซึ่งจะเนนใหสินคาที่จัดแสดงมีความโดดเดน 

แสงไฟท่ีใชในการจัดแสดงอาจจะแยกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ  

1.ไฟลําแสงพุง ใชเนนความงามของสินคาหรือเม่ือตองการเนนบางพื้นที่ใหเดน เชน Window Display โดย

มีความเขมของแสงที่เหมาะสมอยูระหวาง 750-1500 ลักซ 

2. ไฟชนิดฝงเพดาน  ใหความสวางทั่วไปและใหความสวยงามในดานการตกแตงควรจะใชหลอดไฟใหแสง

ที่มีโทนอบอุน ตองสวางมากพอท่ีจะเห็นสินคาไดชัดเจน โดยมีความเขมของแสงที่เหมาะสมอยูระหวาง 300-500 

ลักซ 

3. ไฟซอน ติดต้ังดวงไฟไวในที่บังตา ทําใหแสงจากดวงไฟไมปะทะกับตาโดยตรงจะทําใหลูกคามองสินคา

ในช้ันวางไดสบายตามากขึ้น แสงไฟซอนจะสวางแบบนุมนวล ใชเนนสินคาใหมีความโดดเดน มีลักษณะเปนหลอด

ฟลูออเรสเซนต 8-12 วัตต/ตารางเมตร/ความเขมของแสง 100 ลักซ 
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นําองคประกอบเหลานี้มาจัดทํามาตรฐานการออกแบบหองแสดงสินขาสาขาและนําไปทดสอบความพึง

พอใจกับกลุมตัวอยาง โดยการใหกลุมตัวอยางเปรียบเทียบภาพถายหองแสดงสินคาหลักของบริษัทกับภาพจําลอง

คอมพิวเตอรการออกแบบหองแสดงสินคาสาขาของบริษัท แลวใหกลุมตัวอยางตอบคําถามพรอมทั้งเหตุผลพบวา

งานออกแบบสามารถนาํเสนอเอกลักษณในการออกแบบหองแสดงสินคาหลักของบริษัทไดคอนขางมาก โดยมีปจจัย

หลักในการถายทอดเอกลักษณเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้   

1. สีสันที่ใชในการออกแบบตกแตง 

2. ลักษณะเคร่ืองเรือนที่ใชในพื้นที่ 

3. ปายสัญลักษณเคร่ืองหมายการคา 
 

 สรุป 
จากผลการวิจัยพบวามาตรฐานการออกแบบสามารถนําเสนอเอกลักษณในการออกแบบหองแสดงสินคา

หลักของบริษัทไดคอนขางมากสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทําใหไดมาตรฐานการออกแบบสภาพแวดลอมทาง

กายภาพท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงเม่ือทางบริษัทมีความตองการจะขยายหองแสดงสินคาสาขา ผูวิจัยไดเสนอ

แนวทางในการออกแบบซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ ที่แสดงความเปนเอกลักษณในการออกแบบของ

บริษัท เชน ลักษณะเคร่ืองเรือน สีสันที่ควรใชในการออกแบบตกแตง ลักษณะพื้นผิวของวัสดุ เปนตน นอกจาก

แนวทางในการออกแบบแลว ผลจากการวิจัยยังทําใหทราบขอมูลดานพฤติกรรมของผูใชพื้นที่และยังทําใหไดขอมูล

ดานทัศนคติของกลุมลูกคาที่มีตอภาพลักษณขององคกร ขอมูลที่ไดเหลานี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการ

ออกแบบและปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบหองแสดงสินคาของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเนนศึกษาหาความสัมพันธในเร่ืองเอกลักษณในการออกแบบกับการจดจํา

เอกลักษณในการออกแบบของกลุมลูกคาวาเปนอยางไร ปจจัยใดบางที่มีผลในการจดจําเอกลักษณ จากผลของ

การศึกษาผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา กลุมลูกคาของหองแสดงสินคาจะรับรูเอกลักษณในการออกแบบผานการมอง โดย

ระยะของการมองมีผลตอการรับรูเอกลักษณในการออกแบบ ในระยะไกลลูกคาจะเห็นสีและแสงในการจัดแสดงกอน 

เม่ือใกลเขามาจะเร่ิมพิจารณาเอกลักษณจากรูปราง รูปทรง เชน ลักษณะรูปทรงของเครื่องเรือนหรือลักษณะของ

โครงสรางที่ใชในการออกแบบองคประกอบภายในพื้นที่ สวนระยะใกลที่สุดขนาดจับตองไดลูกคาจะใหความสําคัญ

กับรายละเอยีดปลีกยอยในการออกแบบ เชน ลักษณะพื้นผิวในการตกแตง เปนตน  

ขอสังเกตดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ ที่กลาวเก่ียวกับสีและ

การจัดแสดงสินคาที่วา ในการจัดแสดงตองสะดุดสายตาผูคนและส่ิงที่มีอิทธิพลอยางมากที่จะทําใหผูคนสนใจไดคือ

สี สีเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดอยางหน่ึงในการสรางสรรคงานจัดแสดง สีมีผลตอจิตใจและอารมณของมนุษย มี

สวนท่ีจะชักจูงใหเกิดความรูสึกสนใจและเขาใจถึงคุณคาของการจัดแสดงเหลานั้น โดยการตอบสนองตอสีมักเปนไป

ในดานอารมณ สวนการตอบสนองตอรูปรางทางประสาทตา มักจะเปนไปในดานสมอง 
 

คําขอบคุณ 
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี วิรุณานนท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหความ

ชวยเหลือ คําแนะนําและตรวจสอบแกไข จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ 
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การทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ. 2543. การจัดแสดงสินคา. กรุงเทพฯ : วังอักษร. 

พงศนา ตัณฑลักษณ และดํารัสสิริ อุทยานานนท. 2525. การจัดแสดงสินคา. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพณิชยการพระนคร. 

ลิตติพร ลิตติพานิช. 2547. Display Design มนตเสนหแหงแรงดึงดูด. กรุงเทพฯ :  Idesign Publishing. 

วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2549. ศิลปะการจัดแสดงสินคา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

ศิริกุล เลากัยกุล. 2546. สรางแบรนด. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพรินต้ิง.  

สายพิณ ศมาวรรตกุล. 2532. การจัดแสดงสินคา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

เสรี วงษมณฑา. 2542. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย. 



 

    กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-15 

การวิจัยและพัฒนาหลักสตูรเพื่อสังคมพหุลกัษณจังหวัดชายแดนภาคใตในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา 
The Research and Development of the Curriculum in Social Studies for Pluralistic Society 
in Southern Border Provinces 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมพหุลักษณจังหวัดชายแดนภาคใตในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

เปนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําหลักสูตรทองถ่ินตนแบบสําหรับการนําไปแกปญหาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐ    ผลการวิจัยดานการจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ินไดคนพบตัวแบบหลักสูตรทองถ่ินสําหรับจัดการสอนในสังคมพหุลักษณมุงวิสัยทัศนเพื่อใหผูเรียนตระหนัก

คุณคาการดํารงชีวิตรวมกันอยางสันติเขาใจสังคมพหุลักษณทั้งดานประวัติศาสตร  สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินที่เปนรากฐานของพัฒนาสังคมระดับประเทศและระดับนานาประเทศในอนาคต   ซึ่งจุดประสงคของการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินคือการสรางความตระหนักในความเปนมาของประวัติศาสตร  สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา

จังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถดํารงคุณคา และมีการอนุรักษสืบทอดความรูทองถ่ิน     เพื่อกาวไปสูความรูที่

เช่ือมโยงความรูสากลในอนาคต    ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนคือการมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  มี

ความสันติ  เขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อสามารถนําไปปรับใชสําหรับการดําเนินชีวิตอยางสอดคลองกับ

ทองถ่ินและความตองการของประเทศ   สําหรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตรทองถ่ินจากการวิจัยมุงสรางความ

เขาใจพัฒนาการประวัติศาสตรทองถ่ินชายแดนภาคใตจากอดีตสูปจจุบัน   ความสัมพันธระหวางประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและนานาประเทศตลอดจนความเปล่ียนแปลงทางสังคมและผลกระทบในปจจุบัน    สงเสริมการ

สรางความเขาใจระดับทองถ่ินและระดับประเทศในมิติของประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม   ภูมิปญญา เศรษฐกิจ 

และความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในโลกปจจุบัน     หนวยการเรียนรูหลักสูตรในการวิจัยมี 4  ระดับตามชวง

ชั้นการศึกษาคือ    หนวยการเรียนรูระดับประถมตนและระดับประถมปลาย  หนวยการเรียนรูระดับมัธยมตนและ

ระดับมัธยมปลาย    หนวยการเรียนรูหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมดานยุคสมัยและพัฒนาการประวัติศาสตร  

หลักฐานประวัติศาสตร   ชาติพันธุ   ความสัมพันธระหวางประเทศ  ศาสนาและความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม  

เศรษฐกิจ  บุคคลสําคัญ   ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ผลการวิจัยดานการจัดทําคูมือสําหรับใชหลักสูตรไดมีการแนะนําการใชขอสนเทศทางประวัติศาสตรและแหลง

เรียนรูทางประวัติศาสตรสําหรับประยุกตใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนแตละชวงชั้น แนวทางการประเมินผลการเรียน  

ผลการวิจัยดานการสังเคราะหปญหาการสรางหลักสูตรทองถ่ินพบวา  การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาการดําเนินการประสบ

ปญหาดานการขาดแคลนส่ือการเรียนรูประกอบหลักสูตร ปญหาการพัฒนาสงเสริมแหลงเรียนรูทองถ่ิน ปญหาการขาดการ

สงเสริมอยางจริงจังในการใหความรูภาคประชาชนและบุคลากรทางการศึกษาในการสงเสริมอนุรักษแหลงเรียนรูทาง 

                                                 
1 ภาควิชาประวัตศิาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี 94000 ประเทศไทย  

  Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani 94000, Thailand.  
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วัฒนธรรม  ประวัติศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งในระดับตําบล อําเภอและระดับจังหวัด  

ผลการวิจัยดานการประมวลแนวทางการสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินพบวาควรยึดหลักการ

กระจายอํานาจการศึกษาสูมวลชนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ    โดย

สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานการศึกษาของรัฐและตัวแทนภาคประชาชน     

คําสําคัญ : สังคมพหุลักษณ  หลักสูตรทองถ่ิน การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต การปฏิรูปการศึกษา 
 

ABSTRACT 
This study on curriculum research and development for plural society in southern border 

provinces in Social Science aimed to examine and provide prototype local curriculum to solve problems 

of educational quality improvement regarding local curriculum development under educational reform 

policy of the government.  To the results of local curriculum building, the prototype local curriculum for 

instructional management in the plural society was found.  It helped students realize value of living 

together in peace and understand the plural society in several aspects such as history, society, culture 

and local wisdom.  These attributes were regarded as a significant basis for social development at 

national and international levels in the future.  The objective of local curriculum development was to 

create awareness of origin of history, society, culture and local wisdom in the southern border provinces.  

This was beneficial to maintain, preserve and convey local knowledge to connect to universal knowledge 

in the future.  To desirable characteristics of the students, besides, they should be proud of their local 

areas to live in peace and understand cultural diversity.  Moreover, they should be able to adapt 

themselves to local and national needs in aspects of standards and index of local curriculum.  This study 

also aimed to build the understanding in historical evolution of local southern borders from the past to the 

present, relationship between Southeast Asian countries and various nations, as well as social changes 

and current impacts.  The findings of this research were useful to build the understanding of several 

dimensions such as history, society, culture, wisdom, economy, and social changes in the present world, 

both at local and national levels.  The curriculum consisted of 4 units following educational levels; lower 

primary school, upper primary school, lower secondary school, and upper secondary school.  These 

units covered different periods of historical development, historical evidence, ethnics, international 

relationship, religions and beliefs, traditions and rituals, economy, important persons, local wisdom, and 

learning resources of southern culture. 

Regarding to the teacher manual of Local History, there was a suggestion on historical 

information usage and learning resources to implement the instructional management for each 

educational level and learning achievement evaluation. 

To the outcomes of problem synthesis of the local curriculum building, it found that the previous 

educational reform lacked learning media for the curriculum.  Additional, there was no any promotion and 

development of local learning resources.  These problems were concordant with the 
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insufficient promotion to provide the knowledge for general people and educational personnel to 

preserve the cultural and historical learning resources in the southern border provinces, both at sub-

district and provincial levels. 

To the results of network building for local curriculum development, it indicated that a principle of 

educational power distribution was a good approach for local people to shift the educational standards 

regarding the country’s educational reform policy.  The cooperation between several public and private 

agencies should be promoted.  

Keywords :  Pluralistic Society, Local Curriculum, Education In Southern Border Provinces , Educational 

Reform 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันการวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อใชสอนแกเยาวชนในสถานศึกษาสําหรับพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ชายแดนภาคใตนับเปนแนวทางหน่ึงที่สงเสริมการเรียนรูของเยาวชนในเขตพ้ืนที่ปญหาพิเศษท่ีควรมีกระบวนการ

จัดการองคความรูมิติสงเสริมสันติและการเขาใจสังคมที่มีความตางทางวัฒนธรรม (บรรจง  ฟารุงสางและคณะ 

,2552,12-38)  ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชนสวน

ใหญแตกตางจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นของประเทศ   และปญหาทางสังคมทั้งการเมือง(ธวัช  รัตนภิชาติ,2505,40-

51) ทั้งผลกระทบจากความไมสงบในพื้นที่สวนหนึ่งมีปจจัยมาจากรากฐานของการศึกษาท่ีไมอาจหลอหลอมการ

สรางความเขาใจสังคมบนรากฐานการเรียนรูสังคมตางวัฒนธรรม (ชูพินิจ  เกษมณี,2547,10-14)  โครงการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสังคม   พหุลักษณจังหวัดชายแดนภาคใตในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาสาระวิชา

ประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการวิจัยภายใตแผนวิจัยการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

การวิจัยเปนกระบวนการหน่ึงที่มุงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคลองกับทองถ่ินทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม  

สรางความรูความเขาใจเพื่อการอยูรวมกันอยางปกติสุข(ทวีศิลป สืบวัฒนะ, 2554,10-54)  สงเสริมกระบวนทัศนใน

การเขาใจสังคมทองถ่ินของตนเองและสังคมภูมิภาคอื่นของประเทศและการอยูรวมกันของสังคมไดอยางสันติและ

ย่ังยืน   ทั้งนี้การวิจัยพัฒนาหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการสงเสริมการเรียนรูความสําคัญมิติสังคม

ของประเทศท่ี เ ร่ิมหันมาใหความสําคัญตอการเ รียนวิชาประวั ติศาสตรชายแดนใต เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการพัฒนาความรูเก่ียวกับสังคมมนุษยที่มีมิติวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ  เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง

ทางสังคมระดับประเทศในอนาคต(ประภัสสร เทพชาตรี,2554,65-70และกระทรวงศึกษาธิการ. 2552ค,12-34)  

การวิจัยมีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อสรางหลักสูตรตนแบบสําหรับวิชาประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัดชายแดน

ภาคใตสําหรับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประถม ระดับมัธยม  2.เพื่อสรางคูมือครูกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาท่ีสามารถใชไดกับโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต  3.เพื่อประมวลและสังเคราะหปญหาท่ี

เกิดขึ้นของสถานศึกษาในการสรางหลักสูตร 4.เพื่อประมวลแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนากํากับ

ติดตามหลักสูตรทองถ่ิน 
 

 วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรทางการศึกษาพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดปตตานีจังหวัดยะลาและ 
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จังหวัดนราธิวาสไดแกผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.กลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนสองกลุมคือ 1.กลุมตัวอยางที่เปน

บุคลากรทางการศึกษาและปราชญทองถ่ิน คือ   บุคลากรทางการศึกษาพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดปตตานีจังหวัด

ยะลาและจังหวัดนราธิวาส และปราชญทองถ่ินดานประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม  2.กลุมตัวอยางประเภทเอกสาร

และแหลงเรียนรูทองถ่ิน     การคัดเลือกกลุมตัวอยางประเภทบุคลากรทางการศึกษาและปราชญทองถ่ินที่ใชในการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดมาโดยวิธีเจาะจง(Purposive sampling) ดังนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 27 คนเลือก

จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัด จังหวัดละ 9 เขต เขตละ 3 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 27 คน เลือก

จากเขตพื้นที่การศึกษา 9 เขต เขตละ 3 คน  นักวิชาการจํานวน 15 คน เลือกจาก 3 จังหวัดๆ ละ 5 คน  ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 15 คนเลือกจาก 3 จังหวัดๆ ละ 5 คน  ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร 

จํานวน 54 คนเลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เขตละ 3 โรงในจํานวน 9 เขต 3 จังหวัดโรงเรียนละ 2 คน  ปราชญภูมิ

ปญญาทองถ่ินดานประวัติศาสตร สังคมวัฒนธรรม จํานวน 30 คน จังหวัดละ 10 คน    การคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ประเภทเอกสารและแหลงเรียนรู ใชวิธีการทางประวัติศาสตรโดยคัดเลือกจากเอกสารสองกลุมคือ   เอกสารท่ีเปน

ขอมูลหลักฐานช้ันตนไดแก เอกสารบันทึกรวมสมัยทางประวัติศาสตรเกณฑอายุประมาณ 100 ปขึ้นไป เอกสารที่เปน

ขอมูลหลักฐานช้ันรองไดแก งานวิจัย หนังสือ เอกสารประวัติความเปนมาทองถ่ินที่ตีพิมพต้ังแตพ.ศ.2510 จนปจจุบัน    

3.เคร่ืองมือที่ใชเปนการเสวนากลุม (Focus Group) แบบบันทึกเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ การสังเคราะห

ขอมูลในการวิจัยมีขั้นตอนพัฒนาเครื่องมือตอไปนี้ 1.ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของดานการพัฒนาองคความรู

สังคม    พหุลักษณทองถ่ินและการสรางหลักสูตรทองถ่ิน 2.กําหนดคุณลักษณะประเด็นการวิจัย 

4.การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย   การวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสังคมพหุลักษณชายแดนภาคใตใชการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview)  การ

เก็บขอมูลโดยวิธี focus group ในกลุมประชากรการวิจัย  และวิเคราะหขอมูลการศึกษาเอกสาร (documentary 

research)  

5.ขั้นตอนการวิจัยพัฒนาหลักสูตร การรางหลักสูตรทองถ่ิน(สุนทร โคตรบรรเทา, 2553,3-45) คือ   5.1 การ

กําหนดหลักสูตร  สํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางกลุม

ประชากรท่ี องคประกอบหลักสูตรทองถ่ินอิงเกณฑในการวิจัยมีองคประกอบดังนี้ วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย 

สมรรถนะผูเรียน  มาตรฐานการเรียนรู   ตัวช้ีวัด  หนวยการเรียนรูและสาระการเรียนรูอิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง  

และแนวทางการประเมินผล   5.2 การสํารวจและรวบรวมแหลงการเรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ินชายแดนภาคใตจัดทํา

ฐานขอมูลเบื้องตนการศึกษาในทุกระดับ 5.3 การรวบรวมขอมูลแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูจัด

ประเภทแหลงเรียนรู ในการวิจัยใชกระบวนการทางประวัติศาสตรและสืบคนจากผูรูในกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน แลวทํา

การคัดเลือกกรณีตัวอยางที่มีลักษณะเดนเหมาะสําหรับการนํามาใชประกอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษา  

6. การเชื่อมโยงหลักสูตรดาน วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู  

ตัวช้ีวัด  หนวยการเรียนรูและสาระการเรียนรูเช่ือมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง  และแนวทางการประเมินผล

ตามตัวช้ีวัด ชวงช้ันประถมตน ระดับประถมปที่ 1-3 ชวงช้ันประถมปลาย ระดับประถมปที่ 4-6 ชวงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  และชวงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6  และการจัดทํา

เอกสารคูมือหลักสูตร 
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7.การตรวจสอบหลักสูตรใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานกอนนําหลักสูตรไปใชจัดการศึกษาในพื้นที่ 
 

ผลการวิจัย 
1.ดานผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรตนแบบ หลักสูตรไดเนนวิสัยทัศนมุงพัฒนาผูเรียนซ่ึงเปนประชาชน

ทองถ่ินใหมีความตระหนักการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติ(สนิท จรอนันต, 2551,46-57)   เห็นคุณคาของการ

เรียนรูเขาใจสังคมพหุลักษณทั้งดานภูมิปญญาดานประวัติศาสตร  สังคม วัฒนธรรม  ทรัพยากรส่ิงแวดลอมใน

ทองถ่ินและระดับประเทศ       (สมเกียรติ บุญชู , 2550,17-32)  ดานหลักการของหลักสูตรมีหลักการที่สําคัญดังนี้มุง

สรางความรู ทักษะ เจตคติบนพื้นฐานการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุลักษณมีเปาหมายการพัฒนาผูเรียนในการ

สรางความเขาใจลักษณะสังคม  พหุลักษณที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญา(สุจิตต  วงษเทศ 

(บก),2527,73-234)  และสงเสริมการมีโลกทัศนการพัฒนาสังคมทองถ่ินบนพื้นฐานวัฒนธรรมตนเองซ่ึงเขาใจการ

ปรับตัวสูสังคมระดับประเทศและระดับสากล 

ดานจุดมุงหมายหลักสูตรคือการสงเสริมตระหนักและเห็นคุณคาสังคมพหุลักษณในการพัฒนาสังคมระดับ

ทองถ่ินและระดับประเทศ(คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ,2549,12-45)การสรางความรูความ

เปนมาประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมสังคมพหุลักษณจังหวัดชายแดนภาคใตและความสัมพันธระดับประเทศรวมทั้ง

ประชาคมอาเซียนตลอดถึงสังคมโลก(สุวิมล วองวาณิช  และนงลักษณ วิรัชชัย,2547,45-68)    การท่ีผูเรียนสามารถ

เช่ือมโยงทักษะความรูสังคมพหุลักษณเพื่อใชในการส่ือสารระหวางคนในสังคม การคิดวิเคราะหและการแกปญหาใน

สังคมเพื่อเกิดความสันติในสังคมไทยและผูเรียนมีจิตสํานึกการเห็นคุณคาการอนุรักษสืบทอดความรูมิติพหุวัฒนธรรม

ทองถ่ินของตนเองและการประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ 

ดานสมรรถนะของผูเรียนหลักสูตรคือความสามารถในการส่ือสารการถายทอดความคิดความรูความเขาใจ

เพื่อการติดตอกับผูอื่นในสังคมเพื่อลดความขัดแยงและปญหาความไมเขาใจทามกลางการอยูในสังคมที่มีลักษณะ              

พหุวัฒนธรรม   มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคในการสรางความเขาใจและการคิดอยางเปน

ระบบเพื่อการเรียนรูสังคมสันติสุขในสังคมพหุลักษณทั้งระดับทองถ่ินระดับประเทศและระดับนานาประเทศ  

ความสามารถในการแกปญหาบนพื้นฐานความเขาในการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

สังคมทองถ่ินและสังคมไทยสรางความสัมพันธที่ดีและเขาใจความเปล่ียนตามยุคสมัยในสังคม  ประยุกตความเขาใจ

สังคมพหุลักษณในการปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจกระทบตอสังคมโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ,2552ก,1-5)   

ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตผูเรียนในการนําไปประยุกตใชการดําเนินชีวิตทั้งดานการคนควาการเรียนใน

ระบบและการศึกษาตลอดชีวิต   ดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะพึงประสงค  เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น

ในสังคมอยางสันติ  การมีรักความเจริญกาวหนาบนพื้นฐานการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและ

การมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและสังคม 

ในการเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรทองถ่ินกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ไดแกมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ,2552ข,2-9)ส 4.1 ส.

4.2 และส.4.3 สวนหลักสูตรทองถ่ินมีมาตรฐานคือ 1.) ความรูวิธีการประวัติศาสตรสากลที่ใชในการศึกษาทองถ่ินและ

ความเขาใจพัฒนาการยุคสมัยประวัติศาสตรทองถ่ินชายแดนภาคใตและหลักฐานประวัติศาสตรโบราณคดีการต้ังถ่ิน

ฐาน และพัฒนาการของมนุษยในบริเวณชายแดนภาคใตยุคกอนและสมัยประวิติศาสตรชายแดนภาคใตอิทธิพล

อารยธรรมตางชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สงผลตออารยธรรมในชายแดนภาคใต(อมรา  ศรีสุชาติ
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,2544,10-45)   2.) ความเขาใจพัฒนาการความเปนมาประวัติศาสตรทองถ่ินชายแดนภาคใตอาณาจักรสําคัญใน

อดีตและยุคพัฒนาสูสังคมยุครัฐประชาชาติปจจุบัน เขาใจพัฒนาการความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานกลุม

อาเซียนและความสัมพันธเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกับนานาประเทศ ความรวมมือไทยกับกลุมอาเซียนทางสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ และการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ เขาใจความเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทางสังคมยุคใหม ทิศทางการสรางประเทศบนรากฐานสังคมพหุลักษณสูสังคมอาเซียนและ

นานาชาติ ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดานความสัมพันธประเทศเพ่ือนบานยุคพัฒนาประเทศ  3.)ความ

เปนมาของมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา   ภูมิปญญาทองถ่ิน (อาหมัด  ฟตฮี  อัล-ฟาตานี (เขียน) นิ

อับดุลราก๊ิบ  ศิริเมธากุล (แปลและเรียบเรียง),2540,25-64)บุคคลสําคัญชายแดนภาคใต(อนันต  วัฒนานิกร

,2531,10-59) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินอันเปนสวนหนึ่งของชาติไทย 

สําหรับตัวช้ีวัดที่จัดทําในการวิจัยหลักสูตรคือ ตัวช้ีวัดระดับประถมปที่1-3 ที่สําคัญเชน อธิบายความเปน

ทองถ่ินที่สัมพันธกับความเปนไทย  เวลาและเหตุการณในวิธีการประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรทองถ่ิน

ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล ความรูวิธีการประวัติศาสตรทองถ่ิน ยกตัวอยางวิธีการประยุกตใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรในการสํารวจหาความรูทางประวัติศาสตรในชุมชนทองถ่ินตนเอง  บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตที่

สงผลตอการเปล่ียนแปลงในทองถ่ิน  บอกสถานท่ีภูมิปญญาทองถ่ิน(อนันต  วัฒนานิกร,2531,12-58)   รวมทั้งบุคคล

สําคัญทองถ่ินชายแดนภาคใต      สําหรับตัวช้ีวัดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ที่สําคัญไดแก อธิบายลักษณะสําคัญของ

บันทึกประวัติศาสตรชายแดนภาคใตที่สําคัญ ความรูทองถ่ินในการเขาใจสังคมพหุลักษณในบันทึกประวัติศาสตรระบุ

องคความรูเชิงเปรียบเทียบพฒันาการความเปนมาประวัติศาสตรทองถ่ินชายแดนภาคใตอาณาจักรสําคัญในอดีตกับ

ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคอื่นของประเทศ โดยศึกษาจากบันทึกทางประวัติศาสตร อธิบายอาณาจักรสําคัญใกลเคียง

กับประเทศไทยในอดีต   ระบุความสําคัญแหลงอารยธรรมสําคัญในทองถ่ินรวมสมัยอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต(สันต สุวทันพรกูลและคณะ,2553,9-48)     และตัวช้ีวัด ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 ที่สําคัญเชนอธิบายยกตัวอยาง

มรดกทางภูมิปญญาทองถ่ิน(อ. บางนรา (นามแฝง),2519,12-86) อธิบายวิเคราะหประวัติบุคคลสําคัญและแนวคิด

ในการพัฒนาทองถ่ินที่สงผลดีตอการสรางความเจริญตอทองถ่ินและประเทศดานตางๆ อธิบายและยกตัวอยางความ

เปนมาของความรวมมือไทยกับกลุมอาเซียนทางดานสังคมดานการเมืองดาน เศรษฐกิจ และดานการแลกเปล่ียนทาง

วัฒนธรรมระหวางประเทศ       

ดานการจัดทําหนวยการเรียนรูในหลักสูตรไดจัดหนวยการเรียนรูระดับประถมตน จนระดับมัธยมปลาย  

และจัดใหมีเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนหลักสูตรอิงเกณฑหลักสูตรแกนกลาง (สุนทร โคตรบรรเทา

,2553,15-36)   ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด   ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุก

ตัวช้ีวัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  (กระทรวงศึกษาธิการ,2552ข,5-9) 

2.ดานการจัดทําคูมือสําหรับใชหลักสูตรไดจัดกลุมขอสนเทศการใชสําหรับสถานศึกษาแบงเปน 9 กลุม คือ  

1.ยุคสมัยและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 2.ความสัมพันธกับนานาประเทศ 3.หลักฐานประวัติศาสตร(ศรีศักด์ิ  วัล

ลิโภดม,2546,13-38 ) 4. ประวัติศาสตรชาติพันธุชายแดนภาคใต (อิมรอน  มะลูลีม,2538,25-41)   5.ศาสนาและ

ลัทธิความเชื่อ(รัตติยา  สาและ,2547,3-12) 6.เศรษฐกิจในชายแดนภาคใต (วิมล จิโรจพันธและอุดม เชยกีวงศ

,2548,4-37)  7.วัฒนธรรมประเพณี (ประพนธ เรืองณรงค, 2553,12-48) 8.ดานบุคคลสําคัญชายแดนภาคใต(เฉลิม

เกียรติ  ขุนทองเพชร.2547,21-86) และ9.ขอมูลสนเทศดานภูมิปญญาทองถ่ินประวัติศาสตรชายแดนภาคใต 
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ดานแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรสําหรับหลักสูตรทองถ่ินในการวิจัยใชกระบวนการทางประวัติศาสตรและ

สืบคนจากผูรูในกลุมภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถคัดเลือกกรณีตัวอยางที่มีลักษณะ

เดนเหมาะสําหรับการนํามาใชประกอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษาสําหรับเยาวชนมีการสํารวจรวบรวมแหลงเรียนรู

ดานโบราณสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรชายแดนภาคใต(ชูสิริ จามรมาน,2528,25-65)      

3.ดานผลวิจัยจากการสังเคราะหปญหาการสรางหลักสูตรทองถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใตพบวาที่ผานมา

การปฏิรูปการศึกษายังมีขอจํากัดในการจัดทําหลักสูตรตนแบบสําหรับพัฒนาตอยอดการจัดหลักสูตรในสถานศึกษา  

มีปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรขาดความตอเนื่อง   ปญหาการพัฒนาส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทองถ่ิน

จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่    และ

ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของทองถ่ินที่ขาดความสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม การเมือง

และความเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในปจจุบัน   

4.ผลดานวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในอนาคตและสรางเครือขายการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน

จําเปนตองสรางเครือขายพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่สงเสริมมีความรวมมือระหวางเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรศาสนา หอการคาจังหวัด หนวยงานวัฒนธรรมตําบล สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 

ปราชญชาวบาน  และคณะกรรมการจัดการศึกษาจังหวัด เครือขายดังกลาวมีบทบาทการพัฒนา กํากับติดตามและ

สงเสริมแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสนับสนุนการมีสวนรวมการพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน 
 

สรุป 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําใหไดหลักสูตรเพื่อใชเปนหลักสูตรตนแบบสําหรับเขตการศึกษาพิเศษในเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีความตางทางวัฒนธรรมควรสงเสริมการจัดการศึกษาในทิศทางสังคมพหุลักษณและสันติ

ศึกษา  การวิจัยไดสรางนวัตกรรมหลักสูตรตนแบบในระดับประถมจนระดับมัธยมศึกษาที่เช่ือมโยงหลักสูตรแกนของ

กระทรวงศึกษาธิการ   การใชหลักสูตรมีเปาหมายสําหรับการพัฒนาขยายผลสูการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา

ในอนาคตเพื่อใหทองถ่ินมีความเขมแข็งในการพัฒนาองคความรูในการจัดการศึกษาท่ีพึ่งพาตนเอง  และสอดคลอง

กับทิศทางกับนโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงหวังใหการปฏิรูปการศึกษา

ของทองถ่ินไดเปดโอกาสใหมวลชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหลากลายรูปแบบ  การพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับสังคมทองถ่ินและความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกปจจุบันนับวามีความสําคัญตอทิศทางการพัฒนา

การศึกษาไทยในอนาคต   ขอเสนอแนะการวิจัยคือขยายผลความรูการวิจัยในสาระวิชาอื่นเพิ่มเติมดานภาษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  ควรวิจัยดานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูสําคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต    
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การสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวชิาวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจาํวนัดวยกจิกรรมการทาํงานกลุม 
Survey Students Opinion on Learning Management by Using Team Work Activities            
in Science in Everyday Life  
 

กาญจนา  จันทรประเสริฐ1   

Kanchana Chanprasert 1  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชา

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันดวยกิจกรรมทํางานกลุม(Team  work  activities) โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา       

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2555 จํานวน 105 คน ซึ่งเปนกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling group)  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสํารวจความคิดเห็นตอการ

จัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันดวยกิจกรรมการทํางานกลุม   แบบลิเคิรท (Likert’s Scale)         

5 ระดับโดยเลือกขอความทางบวก จํานวน 10 หัวขอ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย ( )X  และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ).SD ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการ

ทํางานกลุมในหัวขอ 1) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง   2) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาส

ในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 3)มีบรรยากาศที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู   4) เปนกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหแสดงออกถึงความเปนผูนําที่ดี 5)เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแสดงออกถึงความเปนผูตามที่ดี   6) เปน

กิจกรรมที่ทําใหไดเรียนรูในส่ิงที่ตนเองตองการ 7)เปนกิจกรรมที่ทําใหตนเองรูวามีความพรอมในการเรียนรูแบบนํา

ตนเองได   8) เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหแสดงออกถึงอิทธิบาท4 ของตนเอง  9)เปนกิจกรรมที่ทําใหตนเองรูสึกมี

คุณคาในการอยูรวมกันในสังคม   และ10)การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได เทากับ 

3.99, 4.16, 4.10, 4.10, 4.04, 4.07, 4.03, 4.03, 4.04, 4.30 และ 4.34 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยทุกหัวขออยูในระดับ

เห็นดวยมาก 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น การทํางานกลุม  รายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

 

Abstract  
The purpose of this research was to study the students’ opinion on learning Management in  

“Science in everyday life” subject by using team work activities. The subjects, assigned by using a 

purposive sampling technique, included 105 students of Rangsit University who registered in “Science in 

everyday life” subject in semester 2 academic year 2012. The instrument of this study was the 
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questionnaires for survey the students’ opinion on learning Management in “Science in everyday life” 

subject by using team work  activities  with Likert’s Scale of 5 positive levels that was 10 items. Means 

and Standard deviations were used to analyze the data. The results of this study were the means of 10 

items as follows: 1) it is a great opportunity to present their opinions, 2) it is a great opportunity to listen 

their group opinions, 3) it was a good environment for causing enthusiasm of learning, 4) it is a great 

opportunity to present their leadership, 5) it is a great opportunity to present their practitioners,6) they 

could learn that they want, 7) they know that they were ready to self-directed learning, 8) it is a great 

opportunity to present their Iddhipada,9) they know that they had self-esteem to live in society and 10) 

they could use knowledge to apply in everyday life were 3.99, 4.16, 4.10, 4.10, 4.04, 4.07, 4.03, 4.03, 

4.04, 4.30 and 4.34 respectively. .All of them were at favorable level.  

Keywords :  Opinions, Team work, Science in everyday life 
    

บทนํา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองมีจํานวนหนวยกิตรวมของหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหคํานิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปวา หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น สังคมเปนผูใฝรู 

สามารถคิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดี  การพัฒนาบัณฑิตใหเปนคนท่ีสมบูรณตามเปาหมายของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นมี

กระบวนการท่ีสําคัญคือ จะตองใหผูเรียนตระหนักรูตนเอง รูสังคม มีจิตสาธารณะดวยการสัมผัสจนเขาถึงระดับจิต

วิญญาณ จึงจะบังเกิดผล การศึกษาท่ัวไปจึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตแบบองครวม ซึ่งครอบคลุม

การพัฒนา 4 ดาน คือ ดานปญญา(intelligence)กาย(physical)ศีลธรรม(moral)และจิตวิญญาณ(spiritual)  ดังนั้น

วิชาการศึกษาทั่วไปจะตองมีบทบาทในการใหสาระเนื้อหาและประสบการณที่เก่ียวกับเร่ืองมนุษย สังคม และโลก

ธรรมชาติใหผูเรียนเขาใจตนเอง สังคม และโลกโดยถองแทเพื่อสามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

เต็มศักยภาพของการเปนมนุษยที่ธรรมชาติใหมา  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิตแบงออกเปน 4 กลุมวิชาโดยมีจุดมุงหมายที่แตกตาง

กันไป คือ กลุมวิชามนุษยศาสตร มุงเนนการแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถ

เรียนรูแลวนํามาใชอธิบายปญหาของตนเอง และผูอื่นได  กลุมวิชาสังคม มุงเนนกระบวนการคิดการวิเคราะหและ

แสวงหาความรูเพื่อใชในการแกปญหาอยางมีระบบและดํารงอยูรวมในสังคมไดอยางสันติ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มุงเนนการแสวงหาความรูจากโลกธรรมชาติ ทั้งดานกายภาพและชีวภาพ และกลุมวิชาภาษามุงเนน

ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการศึกษาและส่ือสาร สําหรับวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  เปน

หนึ่งในรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โดยมีวัตถุประสงคของรายวิชา เพื่อใหผูเรียนมี

ความรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจในวิทยาศาสตร   เพื่อใหผูเรียนรูถึงวิธีการและแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน และเรียนรูปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และแกปญหานั้นๆโดยการใชวิธีการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว  

นอกจากนี้ยังมีความประสงคใหผูเรียนตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งในสังคม และมีความรับผิดชอบตอสังคมในการ

กระทําใดๆที่เกิดขึ้นของตนเอง   และการท่ีจะใหผูเรียนบรรลุตามเปาประสงคที่ต้ังไว กระบวนการเรียนการสอนเปน

องคประกอบท่ีสําคัญย่ิง  โดยเฉพาะกิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนนั้น จะเปนส่ิงนําทางใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของรายวิชา กิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนน้ัน มีหลากหลายกิจกรรม  การ

จัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทํางานกลุม(Team  work  activities) เปนกิจกรรมหนึ่งที่นับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญใน

หองเรียนที่ชวยพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาและสามารถวิเคราะหสังเคราะหองคความรูไดเอง การ

ทํางานกลุมจะมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก  มีสวนรวมในการทํางาน การติดตอส่ือสาร การประสานงาน และการ

ตัดสินใจรวมกัน รวมทั้งมีประโยชนรวมกัน (ทิศนา แขมมณี และคณะ,2530) ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวจะทําใหผูเรียน

เกิดการการเรียนรู และบรรลุถึงวัตถุประสงคของรายวิชา  ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงจัดการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันดวยกิจกรรมการทํางานกลุม 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันดวย

กิจกรรมการทํางานกลุม   
 

นิยามศัพททีใ่ชในการวจิยั 
1. วิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่เปดสอนโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหกับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวย

ขอบเขตเนื้อหา  6 เร่ือง ดังนี้ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร  สารเคมีในชีวิตประจําวัน  การเปล่ียนแปลงบรรยากาศของ

โลก  เทคโนโลยีพลังงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. วัตถุประสงคของรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจาํวัน  หมายถึง พฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นในผูเรียน

ดังนี้ มีความรูอยางกวางขวางขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด   อธิบายถึงวิธีการและแนวคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน  อธิบายปญหาท่ีเกิดจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอธิบาย

การแกปญหานั้นๆโดยการใชวิธีการ และแนวคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่ง

ในสังคม และมีความรับผิดชอบตอสังคมในการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นของตนเอง 

3. กิจกรรมทาํงานกลุม (Team work activities)ในการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง กิจกรรมที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น

ในการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวย  5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นเลือกหัวขอ(Selected topics phase) เปนขั้นที่ผูเรียนจะเลือกหัวขอที่สนใจในการศึกษา 

2. ขั้นสืบคน (Inquiry  phase) เปนขั้นที่ผูเรียนทํากิจกรรมสืบคนความรูตามหัวขอที่ไดเลือกในขั้นที่ 1 

3. ขั้นแลกเปล่ียน (transformation phase ) เปนขั้นผูรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณของ

ตนเองจากขั้นที่ 2 กับสมาชิกในกลุม   

4. ขั้นสรุปและอภิปราย(Conclusion and discussion phase) เปนขั้นที่สมาชิกทุกคนในกลุมสรุป

ความรู ความคิดเห็นตางๆภายกลุม และอภิปรายความรูที่ไดจากการสรุปภายในกลุม 
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5. ขั้นนําเสนอ(Presentation phase) เปนขั้นที่ใหสมาชิกของแตละกลุมไดนําเสนอ ความรูที่ได

คนความา การสรุป และการอภิปรายของกลุม เพื่อเปนการแลกเปล่ียนความรูระหวางกลุม 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ภาคเรียน

ที่ 2  ปการศึกษา 2555  จํานวน 105 คน ใชเปน กลุมตัวอยางแบบเจาะจงทั้งหมด แบงเปนกลุมยอยกลุมละ 5 คน 

โดยการจับสลาก 

2. การจัดกิจกรรมรวม 16 สัปดาห ดังนี้ 

2.1 สัปดาหที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงคของรายวิชา  ชี้แจงวิธีการเรียนดวยกิจกรรมการทํางานกลุมทั้ง 5 

ขั้นตอน การเตรียมอุปกรณสวนตัว เชน Notebook หรือ tablet เพื่อใชในการสืบคน  กลุมตัวอยาง

จับสลากแบงกลุม ทํากิจกรรมขั้นเลือกหัวขอ(Selected topics phase) ในขอบเขตเน้ือหาเร่ือง

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร 

2.2 สัปดาหที่ 2 ทํากิจกรรมขั้นสืบคน (Inquiry  phase) ขั้นแลกเปล่ียน (transformation phase )     

ขั้นสรุปและอภิปราย(Conclusion and discussion phase) 

2.3 สัปดาหที่ 3 ทํากิจกรรมขั้นนําเสนอ(Presentation phase)ในขอบเขตเนื้อหาเร่ืองพัฒนาการทาง

วิทยาศาสตร 

2.4 สัปดาหที่ 4 ทํากิจกรรมขั้นเลือกหัวขอ(Selected topics phase) ในขอบเขตเนื้อหาเร่ืองสารเคมีใน

ชีวิตประจําวันกิจกรรมขั้นสืบคน (Inquiry  phase) ขั้นแลกเปล่ียน (transformation phase )      

ขั้นสรุปและอภปิราย(Conclusion and discussion phase) 

2.5 สัปดาหที่ 5 ทํากิจกรรมขั้นนําเสนอ(Presentation phase)ในขอบเขตเนื้อหาเร่ืองสารเคมีใน

ชีวิตประจําวัน 

2.6 สัปดาหที่ 6-สัปดาหที่ 15 ทํากิจกรรมขั้นเลือกหัวขอ(Selected topics phase) กิจกรรมขั้นสืบคน 

(Inquiry  phase) ขั้นแลกเปล่ียน (transformation phase ) ขั้นสรุปและอภิปราย(Conclusion and 

discussion phase)ขั้นนําเสนอ(Presentation phase)ในขอบเขตเน้ือหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของโลก เร่ืองเทคโนโลยีพลังงาน  เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ และเร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ 

2.7 สัปดาหที่ 16 สรุปความรู และสํารวจความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรใน

ชีวิตประจําวันดวยกิจกรรมการทํางานกลุม 

3. แบบสํารวจความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันดวยกิจกรรมการ
ทํางานกลุม  เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 หวัขอ โดยมีระดับ 5  หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง ระดับ 1 

หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง  กําหนดเกณฑแปลความหมายดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

     1.00-1.49  ความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวยอยางย่ิง 

1.50-2.49     ความคิดเห็นในระดับไมเห็นดวย 

2.50-3.49    ความคิดเห็นในระดับไมแนใจ 

3.50-4.49    ความคิดเห็นในระดับเห็นดวย 

4.50-5.00    ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางย่ิง 
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4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางจําแนกเปนเพศชาย 26 คน คิดเปนรอยละ 24.8 เพศหญิง 79 คน คิดเปนรอยละ 75.2 

2. คาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

ดวยกิจกรรมทํางานกลุม(Team  work  activities) ทั้ง 10 หัวขอ อยูในระดับเห็นดวยมาก  (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมทํางานกลุม(Team  work  activities) ในการ

จัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 

รายการ คาเฉล่ีย SD 

1. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 3.99 .740 

2. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 4.16 .652 

3. มีบรรยากาศที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 4.10 .784 

4. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแสดงออกถึงความเปนผูนําที่ดี 4.10 .754 

5. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแสดงออกถึงความเปนผูตามที่ดี 4.04 .759 

6. เปนกิจกรรมที่ทําใหไดเรียนรูในส่ิงที่ตนเองตองการ 4.07 .788 

7. เปนกิจกรรมที่ทําใหตนเองรูวามีความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองได 4.03 .713 

8. เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแสดงออกถึงอิทธิบาท 4 ของตนเอง 4.04 .771 

9. เปนกิจกรรมที่ทําใหตนเองรูสึกมีคุณคาในการอยูรวมกันในสังคม 4.30 .761 

10. การเรียนรูที่เกิดขึ้นนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได 4.34 .718 

 

3. ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ /  ความประทับใจ  ใน “กิจกรรมทํางานกลุม(Team  work  activities)” ที่ตอบ

แบบสอบถามปลายเปด สรุปดังนี้   การทํางานเปนกลุม รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   ทําใหไดเรียนรูคนแตละคน

ที่ตางกัน   ทําใหมีความสามัคคีในกลุมรูจักกันมากขึ้นชวยเหลือซึ่งกันและกันและยังทําใหมีเพื่อนมากขึ้น    ทําใหรูจัก

แบงงานกันทํา   การทํางานกลุมทําใหเกิดความสามัคคี รูจักแบงงานกันทําและฝกความรับผิดชอบตรงตอเวลา   ได

เรียนรูการอยูรวมกันในสังคมและการใชชีวิตประจําวัน  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นสรางความสามัคคีใน

หมูคณะ    ทําใหรูจักการปรับตัวและยอมรับกับความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของคนอื่น   ทําใหเรียนรูถึง

สังคมที่ดี การแสดงความคิดเห็นยอมรับฟงทุกปญหา   มีการระดมความคิดของสมาชิกและรวมกันหาขอสรุปใน

หัวของานตางๆชวยเหลือกันเปนอยางดีและมีการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการเปนผูนํา   การเรียนรูแบบกลุม

นี้ประทับใจมาก ไดมีโอกาสออกความคิดเห็นวางแผนทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคามีความรูเพิ่มขึ้นดวย เปนกิจกรรมที่

ทําใหรูจักการชวยเหลือและแบงปนซ่ึงกันและกันกับเพื่อนในกลุมทําใหเกิดความสนิทสนมกันในกลุมมีความรักและ

ความสามัคคี ไดรูจักเพื่อนใหมและแลกเปล่ียนประสบการณ   ไดเรียนรูส่ิงใหมๆอยูเสมอ สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ไดแสดงความคิดเห็นใหมๆเสนอในส่ิงที่ตนเองไดเรียนรู รูจักการทํางานเปนทีมและรูจักทําหนาที่ 

รับผิดชอบงานของตนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยย่ิงขึ้น   ทําใหยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและทําใหเปดใจ



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-28 

ทํางานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  สนุกสนานในการสืบคนขอมูลดวยตนเอง ทําใหไมเบื่อหนายกับการเรียน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

ดวยกิจกรรมการทํางานกลุม(Team working) ที่ประกอบดวยขั้นเลือกหัวขอ(Selected topics phase) กิจกรรมขั้น

สืบคน (Inquiry  phase) ขั้นแลกเปล่ียน (transformation phase ) ขั้นสรุปและอภิปราย(Conclusion and 

discussion phase)และขั้นนําเสนอ(Presentation phase)นั้น เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูจากการ

แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน   สอดคลองกับการศึกษาของพระมหาไกรสร โชติปฺโญ (2555:39)ที่ไดศึกษาเร่ือง

การจัดการเรียนรูภายใตกระบวนการทํางานกลุม โดยเนนการนําเสนองานในหองเรียนตามประเด็นคําถามปลายเปด 

เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการ พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบกลุมเพื่อการนําเสนองานยังทําให

ผูนําเสนอเกิดการนําองคความรูจากการศึกษาคนความาวิเคราะห เชิงบูรณาการใหเพื่อนในหองเรียนฟง เพื่อใหเกิด

การซักถามระหวางเพื่อนในหองเรียน และผูสอน พรอมกันนั้นใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในหองเรียน องคความรู

จากการวิเคราะหในแตละกลุม จึงเปนองคความรูที่เพื่อนในหองเรียนเกิดการสังเคราะหรวมกัน และเปนองคความรู

ใหมในการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการทํางานกลุม(Team  working) เปนการจัดการเรียนรูที่

มีบรรยากาศที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู   เปนกิจกรรมท่ีทําใหตนเองรูวามีความพรอมในการเรียนรู

แบบนําตนเองได  สอดคลองกับการศึกษาของบังอร ภานุสี (2544) ที่ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ พบวา นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนอยางทั่วถึง และเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง รวมกันทํางานไดอยางมีความสุข มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักปรับกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา และกระบวนการตัดสินใจ และ

สอดคลองกับปรียานุช พรหมภาสิต (2551)ที่ไดศึกษาเร่ืองผลจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมที่มีผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร พบวา การเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมทํา

ใหนักศึกษามีความเขาใจเน้ือหาอยูในระดับที่นาพอใจ  และทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมี

ความสุขและสนุกสนาน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยความคิดทางประวัติศาสตรในประวัติศาสตรนิพนธทองถ่ินภาคใตสมัยตนรัตนโกสินทรจนถึง     

พ.ศ. 2520 เปนการศึกษาดานสถานภาพประวัติศาสตรนิพนธ  ดานที่มาของความคิดทางประวัติศาสตรอันเปนปจจัย

ของการสรางผลผลิตทางภูมิปญญาในรูปแบบประวัติศาสตรนิพนธภาคใต   ดานลักษณะของความคิดทาง

ประวัติศาสตรที่ปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธ   และดานประมวลความสําคัญของการนําแนวความคิดทาง

ประวัติศาสตรไปใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต ผลการศึกษาพบวาดานสถานภาพประวัติศาสตรนิพนธ

ทองถ่ินภาคใต เปนการจดบันทึกทางประวัติศาสตรในเอกสารโบราณและมีพัฒนาการของรูปแบบการบันทึกขอมูล

ประวัติศาสตรรวมสมัย    อิทธิพลดานศาสนา  ภาษา ชาติพันธุและสภาพการเมืองในทองถ่ินสงผลตอการบันทึก

ขอมูลทางประวัติศาสตร  ประเภทของประวัติศาสตรนิพนธมีสามกลุมคือ ตํานาน  พงศาวดาร  และประวัติศาสตร

นิพนธรวมสมัย  ซึ่งการบันทึกประวัติศาสตรนิพนธแตละประเภทในแตละชุมชนมีความแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นกับปจจัย

ดานบริบททางสังคมวัฒนธรรม   โดยเฉพาะอิทธิพลของศาสนา  ภาษา  กลุมชาติพันธุ  และบริบททางการเมืองที่

สงผลตอการผลิตงานนิพนธทองถ่ินสูสังคม   ดานท่ีมาของความคิดทางประวัติศาสตรพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการ

บันทึกขอมูลในประวัติศาสตรนิพนธคือ   ปจจัยดานสภาพสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายในทองถ่ินทั้งดาน 

ชาติพันธุ  ภาษา  และศาสนาไดสงผลตอความคิดทางประวัติศาสตร   ปจจัยดานความเปล่ียนแปลงอํานาจการเมือง

การปกครองระหวางเมืองในภาคใตกับศูนยกลางอํานาจในสมัยตนรัตนโกสินทรซึ่งมีการรวมศูนยอํานาจทางการเมือง

จากทองถ่ินสูสวนกลาง   และดานปจจัยทางเศรษฐกิจที่ขึ้นกับการคาและการทําอาชีพการเกษตรอีกทั้งมีพัฒนาการ

การติดตอกับโลกภายนอก    จึงทําใหมีการรับอิทธิพลจากตางชาติเขามาสูการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของ

การสะสมทุนจนเกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 

 ดานการศึกษาลักษณะของความคิดทางประวัติศาสตรพบวามีสามลักษณะคือ ลักษณะแนวคิดที่สะทอน

ความเชื่อทางศาสนา   ลักษณะแนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครอง และลักษณะแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจที่บง

บอกภูมิปญญาของการพ่ึงพาตนเองทามกลางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสูทุนนิยม   ดานการศึกษาประมวล

ความสําคัญของการนําแนวความคิดทางประวัติศาสตรไปใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใตพบวาการ

เขาใจแนวคิดทางประวัติศาสตรเปนพื้นฐานองคความรูดานปรัชญาประวัติศาสตรจากที่มาของขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรภายใตบริบทของสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  ที่มีสวนหลอหลอมความคิดของผูคนในทองถ่ิน  ซึ่ง

                                                 
1
 ภาควิชาประวัตศิาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี 94000 ประเทศไทย  
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การศึกษาปรัชญาของประวัติศาสตรมีสวนพัฒนาการใชหลักฐานประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใตใหมีความกาวหนา

ตอไป  

คําสําคัญ : ความคิดประวัติศาสตร ประวัติศาสตรนิพนธ ประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใตประเทศไทย 

 

Abstract 
 This research is to study historical thinking of historiography in local southern Thailand since the 

early Rattanakosin period to B.E. 2520.  The objectives of this study aim to investigate status of 

historiography’s origin which is a factor of wisdom creation in the southern historiography, explore the 

historical thinking shown in the historiography, and compile the importance of the historical thought to use 

for historical study in the local southern area. The results found that the status of historiography in 

the local southern area was recorded in ancient documents and had development of record format of 

contemporary and historical data.  The influence of religion, language, ethnic and local political 

conditions, in addition, affected to the historical data recording.  Also, the historiography could be 

divided into three types as following; myth, annals and contemporary historiography, which were different 

in each community depending on social and cultural context, especially the influence of religious, 

language, ethnic, and political context effecting to independent study production to society.  Besides, the 

factor affecting to the historical data recording of the independent study was the social and cultural 

conditions which were diverse in each region in race, language and religion that impact to the historical 

thought.  Additional, the change of political power between southern cities and power center in the early 

Rattanakosin which centralize the political power from local to central district was another portion as well 

as an economic factor depending on trade and agriculture.  The development of contact with outer 

regions and foreigners influenced economic progress and capital accumulation growth until there was a 

change of local economic structure.  Anyway, there were three types of historical thought; concept 

reflecting religious beliefs, political concept and economic concept indicating the wisdom of self-help 

among the economic system development to capitalism.  Finally, to the study of importance compilation 

of historical thought to use for historical study in the local southern area, it found that a historical 

understanding was a fundamental knowledge of philosophy of history based on the source of historical 

facts under the social, cultural and economic context which instructed local people.  The study of 

historical philosophy could help develop and progress the use of historic evidence in local southern area 

further. 

Keywords :  Historical Thinking   Historiography    Local Southern Thailand  History 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การวิจัยเอกสารประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต เปนการศึกษาท่ีตองการสังเคราะหประมวลองคความรูที่มีการ
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บันทึกในประวัติศาสตรนิพนธซึ่งมีหลงเหลืออยูในทองถ่ินตางๆ  ทั้งนี้โดยทั่วไปเอกสารตนฉบับเหลานี้มักปรากฏ

รองรอยในลักษณะบันทึกขอมูลทางประวัติศาสตรเอกสารโบราณตามชุมชนทองถ่ินภาคใต  และหนังสือโบราณท่ีมี

การตีพิมพในยุคตนรัตนโกสินทรเปนตนมา  ปจจุบันอาจมีการเผยแพรในลักษณะเอกสารหายาก  นับไดวาคุณคาของ

การศึกษาเร่ืองราวประวัติศาสตรสังคมมนุษยในทองถ่ินภาคใตจากตนฉบับในทองถ่ินจะเปนการสะทอนรองรอยของ

อดีตที่ เปนเอกลักษณของคนทองถ่ินภาคใต  ทั้งจากตัวอักษรที่จดบันทึก  เนื้อหาของการบรรยายเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรเมืองโบราณในชุมชนประวัติศาสตรตางๆ   การบรรยายประวัติศาสตรในจารีตด้ังเดิมที่สามารถบงบอก

สํานึกเก่ียวกับการสรางประวัติศาสตรของบรรพบุรุษผูคนในทองถ่ินภาคใต  ขณะเดียวกันการศึกษาสังเคราะหองค

ความรูจากตนฉบับประวัติศาสตรยังมีการสอดแทรกความคิดประวัติศาสตรของทองถ่ินที่ทําใหเกิดความเขาใจสภาพ

สังคมวฒันธรรมทองถ่ินไปใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต 

ในการวิจัยมีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อประมวลความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต  จากสถานภาพ

ประวัติศาสตรนิพนธภาคใต 2.เพื่อศึกษาวิเคราะหโดยกําหนดอายุหลักฐานลายลักษณอักษร ที่พบในทองถ่ินซ่ึงมี

เนื้อหาเปนการจดบันทึกประวัติศาสตรภาคใตของไทย  ชวงตนรัตนโกสินทรจนถึงราวพ.ศ.2520 3.เพื่อวิเคราะหที่มา

ของแนวความคิดทางประวัติศาสตร 4.เพื่อวิเคราะหความสําคัญของการนําแนวคิดทางประวัติศาสตรทองถ่ินและ    

5.เสนอแนะการใชขอมูลประวัติศาสตรจากการวิจัยตนฉบับประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การสํารวจและรวบรวมตนฉบับจากแหลงขอมูลทองถ่ินภาคใตวิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูลในการ

วิจัยเปนกระบวนการคนควาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  สาขาประวัติศาสตร 

(Historical Appoarch) โดยเนนการศึกษาประวัติศาสตรนิพนธที่มีอายุราวตนรัตนโกสินทรจนถึงราวพ.ศ. 2520 

2. การจําแนกเอกสารตนฉบับโดยวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรการจําแนกเอกสารโบราณท่ีเก่ียวกับเอกสาร

ทองถ่ินภาคใตโดยพิจารณาจากตนฉบับเอกสารท่ียังไมไดปริวรรต  และเอกสารท่ีปริวรรตแลวของแหลงขอมูลตางๆ  

ศึกษาตนฉบับโดยการวิเคราะหทั้งในสวนรูปแบบที่จดบันทึก  อายุของเอกสาร  ผูจดบันทึก  การจดบันทึกในฉบับและ

ปตางๆ(กรณีเอกสารเนื้อเร่ืองที่มีหลายสํานวน)  

3.การวิเคราะหเอกสารตนฉบับและการศึกษาปริวรรตขอมูลตัวอยางที่ใชในการศึกษากระบวนการวิเคราะห

เอกสารตนฉบับในการวิจัยไดแก การศึกษาโดยกําหนดอายุหลักฐานเทาที่ปรากฏจากตนฉบับจากการปริวรรตเนื้อหา  

การจัดกลุมเอกสารตามขอมูลที่จดบันทึก  หรือวิธีการจดบันทึกพรรณนาประวัติศาสตร ทําการศึกษาท่ีมาแนวคิดของ

การสรางตนฉบับผานวาทกรรมประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใตและการแพรกระจายของจารีตการสรางและการสืบทอด

ของตนฉบับประวัติศาสตรการวิเคราะหอนุภาคของเนื้อหาท่ีจดบันทึกและช้ีใหเห็นขอมูลประวัติศาสตรของตนฉบับ

ตางๆ   

4.การประมวลผลจากการสํารวจและวิเคราะหขอมูลในการประมวลผลจากการสํารวจและวิเคราะหขอมูล

ใน 4 ดาน คือ1.ดานการศึกษาสถานภาพของประวัติศาสตรนิพนธ 2.ดานการศึกษาท่ีมาของแนวคิดทาง

ประวัติศาสตร   3.ดานการศึกษา แนวความคิดทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธและ4.ดาน

ความสําคัญของการนําความคิดทางประวัติศาสตรไปใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน 
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ผลการวิจัย 
1. ดานการศึกษาสถานภาพของประวัติศาสตรนิพนธภาคใตชวงตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึง พ.ศ. 2520 

การวิจัยพบวาจารีตของการจดบันทึกของคนในภาคใตบริเวณภาคใตตอนบนที่เปนเอกสารตนกรุง

รัตนโกสินทรจนถึงพ.ศ. 2520 มีพัฒนาการเฉพาะท่ีสะทอนวัฒนธรรมการจดบันทึกในภูมิปญญาของชาวไทยพุทธที่

รับอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 18 เปนตนมา(ชัยวุฒิ  พิยะกูล,(ปริวรรต),2538,12-38)

จารีตการบันทึกผูกพันกับการบันทึกความเปนมาของเมืองโบราณท่ีสําคัญควบคูกับการอธิบายความเปนมาของ

สถานท่ีสําคัญทางศาสนา      (ชัยวุฒิ  พิยะกูล (ปริวรรต),2546,10-48)ดังปรากฏเปนตํานานทองถ่ินของเมืองตาง ๆ 

รวมทั้งตํานานท่ีมีเนื้อหาทางศาสนา(ชัยวุฒิ  พิยะกูล.(ปริวรรต),2543,15-59) การบันทึกประวัติศาสตรนิพนธที่แสดง

ความภาคภูมิใจในอดีตของชุมชนถ่ินฐานบานเกิด และวีรบุรุษในทองถ่ินที่มีตอตอการสรางบานเมืองในสมัย

ประวัติศาสตร(เฉลิม  มากนวล,2542,313-317) นอกจากนี้พบวายุคตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงราว พ.ศ. 2500 การจด

บันทึกปรากฏในเอกสารโบราณซึ่งในภาคใตมีเอกสารประเภท “หนังสือบุด” ของทองถ่ิน โดยมากตํานานทองถ่ินจะ

ถูกบันทึก และคัดลอกเนื้อหาสืบทอดกันมา และหนังสือโบราณที่พบวาเปนเอกลักษณของการจดบันทึกนิยมบันทึกใน

“หนังสือบุดดํา”อันแตกตางจากหนังสือบุดขาวท่ีชาวใตตอนบนนิยมจดบันทึกตําราตาง ๆ (กองแกว วีระประจักษ 

,2547, 45-60)ดานความเปล่ียนแปลงของการจดบันทึกพบวาประมาณหลังพ.ศ. 2500 มีการใชสมุดฝร่ังและระบบ

พิมพ ใชในการบันทึกรวมท้ังมีการเขียนงานนิพนธขึ้นใหมในรูปแบบของประวัติศาสตรรวมสมัย หากแตก็ไดใชเนื้อหา

หลักฐานจากทองถ่ินในเอกสารโบราณยุคแรกมาใชเปนพื้นฐานในการอธิบาย (เร่ืองเดิม)  

สําหรับการจดบันทึกของคนในพื้นที่ภาคใตตอนลางมีการสรางงานนิพนธทางประวัติศาสตรที่สะทอนการ 

สืบทอดจารีตการเขียนและการถายทอดเนื้อหาจากวัฒนธรรมมลายู (พระศรีบุรีรัฐ, มปป.11-29)ดังพบวาช่ือเรียก

เอกสารงานนิพนธทางประวัติศาสตรแตกตางกันในหลายกลุม(มูฮัมหมัดซับรี อับดุลมาลิก(เขียน) มาหะมะซากี เจะหะ 

(แปล). 2543. 9-57) ลวนแลวแตมีนัยทางสังคม การเมืองทั้งส้ิน งานเขียนเหลานี้ไดสอดแทรกกระบวนความคิด 

เนื้อหาที่อธิบายพลังของประวัติศาสตรของคนในกลุมชาติพันธุมลายูเปนสวนใหญ(พีรยศ  ราฮิมมูลา,2543,15-48) 

และมีนัยสําคัญทางการเมืองและสังคมภาคใตอันเปนผลจากความเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมการเมือง

เศรษฐกิจของทองถ่ินยุคการพัฒนาประเทศ(อารีฟน  บินจิ. อ.ลออแมน และซูฮัยมีย  อิสมาแอล,2550,55-74) 

ในชวงพ.ศ. 2500-2520 การเขียนประวัติศาสตรเก่ียวกับส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยมี

ลักษณะงานเขียนที่แบงเปนสองฝาย โดยวิเคราะหจากผูจดบันทึกทั้งสวนที่เปนคนมลายูทองถ่ินที่รัฐบาลไทยเรียกวา 

ชาวไทยมุสลิม และฝายตัวแทนของภาครัฐ(อนันต  วัฒนานิกร, 2531,15-46)รวมทั้งชนช้ันปญญาชนท่ีเปนขาราชการ

จากสวนกลาง(พระยารัตนภักดี,2529,9-29)จนอาจวิเคราะหไดวางานเขียนดังกลาวอาจมีนัยทางการเมืองของแตละ

ฝายที่ผลิตงานนพินธแฝงอยู 

ดานการจัดประเภทงานเขียนในภาคใต สามารถจัดกลุมเอกสาร เปน 3 กลุมคือ กลุมแรกเปนประวัติศาสตร

นิพนธตํานาน กลุมที่ 2 เปนประวัติศาสตรนิพนธพงศาวดาร และกลุมที่ 3 เปนประวัติศาสตรนิพนธรวมสมัย 

ประวัติศาสตรนิพนธสามกลุมมีเอกลักษณของการนําเสนอ รวมทั้งเนื้อหาแสดงความคิดทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน  

2.ดานการศึกษาท่ีมาของแนวคิดทางประวัติศาสตรในประวัติศาสตรนิพนธทองถ่ินภาคใต 

ปจจัยอันเปนที่มาของแนวคิดทางประวัติศาสตรสามารถจําแนกเปน 3ปจจัย คือ 1.ปจจัยดานสังคม

วัฒนธรรม คือสภาพสังคมวัฒนธรรมภาคใตที่มีสภาพความหลากหลายในภาคใตทั้งดานกลุมชาติพันธุ และอิทธิพล

ดานศาสนาในทองถ่ินตางกัน เชนงานเขียนของกลุมชาติพันธุที่เรียกวา ชาวไทยพุทธ ชาวมลายู และชาว
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จีน ประวัติศาสตรนิพนธภาคใตตอนบนมักเปนเอกสารโบราณในภาษาไทยถิ่นใต เชน หนังสือเพลาท่ีเปนตํานาน

ทองถ่ินภาคใต(ชัยวุฒิ  พิยะกูล.(ปริวรรต),2538,12-35) พงศาวดารเมืองตางๆ(พระยาวิเชียรคีรี(ชม)(เรียบเรียง),

2506,5-26) ขณะที่ในพื้นที่ภาคใตตอนลางมักจะบันทึกในจารีตงานนิพนธมลายู และไมปรากฏวัฒนธรรมการบันทึก

ประวัติศาสตรของชุมชนขนาดเล็กในกลุมชาติพันธุอื่น นอกจากชุมชนชาวจีนและชุมชนชาวไทยพุทธ  

2. ปจจัยดานความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองระหวางหัวเมืองภาคใตกับศูนยกลางในสมัยตน

รัตนโกสินทร นับไดวาความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในชวงกรุงตนรัตนโกสินทร เปนชวงที่ศูนยกลางท่ีกรุงเทพฯ

ตองการกระชับอํานาจการปกครองจึงผนวกเอาเมืองตาง ๆ ที่เคยถูกปกครองอยางหางๆใหอยูภายใตอํานาจ และ

ปรับปรุงการปกครองใหเปนไปอยางใกลชิด(พระยารัตนภักดี,2529,12-27)และสลายโครงสรางทางการเมืองของ

ทองถ่ิน จึงทําใหทองถ่ินภาคใตในบางพื้นที่มีปฏิกิริยาตอการปกครอง ดังปรากฏการเขียนประวั ติศาสตร

นิพนธทองถ่ินที่มีลักษณะตอตานอํานาจรัฐสวนกลาง(กรมศิลปากร(รวบรวม),2506,1-6)    ขณะเดียวกันก็มีงานเขียน

สะทอนการจัดการเมืองการปกครองในเมืองตางๆ ลักษณะพงศาวดารเมืองภาคใต(พระยาวิเชียรคีรี(ชม)(เรียบเรียง),

2506,1-6)ที่ไดรวบรวมขอมูลทองถ่ินมาเรียบเรียงเนื้อหาใหมมีการรับอิทธิพลแบบแผนการเขียนงานทาง

ประวัติศาสตรจากพงศาวดารยุครัตนโกสินทรตอนตน(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา,2459,4-3-69) 

3.ปจจัยดานเศรษฐกิจพบวาตนรัตนโกสินทรมีความเปล่ียนแปลงที่ชาติตะวันตกเขามีบทบาททางเศรษฐกิจ 

ทําใหเกิดการปรับตัวของกลุมคนจีนในทองถ่ินที่เร่ิมสะสมทุนและเล่ือนฐานะทางชนช้ันงานนิพนธทางประวัติศาสตร

ไดสะทอนความรุงเรืองในอดีต และผลกระทบความเปล่ียนแปลงที่เขามาสูทองถ่ิน พรอมทั้งการเปล่ียนแปลงดาน

สังคม และเศรษฐกิจพรอม ๆกัน(อ. บางนรา (นามแฝง),2519,3-75) โดยเฉพาะหลังปฏิรูปการปกครองคร้ังรัชกาลท่ี 5 

เร่ือยมาจนยุครัชกาลที่ 7 ที่เปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง ทองถ่ินไดเผชิญหนากับระบบเศรษฐกิจระดับมหาภาค

ที่เนนการรวมศูนย รัฐไทยใชระบบภาษีอากรควบคุมระบบเศรษฐกิจของทองถ่ิน และในชวงหลังเปล่ียนแปลงพ.ศ. 

2475 เร่ือยมาจนถึงพ.ศ. 2500 ไดมีการพัฒนาพื้นฐานโครงสรางเศรษฐกิจในทองถ่ิน ระบบทุนนิยมไดเร่ิมมีบทบาทใน

เศรษฐกิจของทองถ่ินภาคใต(สุนัย ราชภัณฑารักษ, 2517,27-76)พบวาประวัติศาสตรนิพนธภาคใตรวมสมัยไดมีสวน

สะทอนความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองที่เคยเปนแหลงศูนยกลางทางการคาสําคัญภาคใต เชน เมือง

นครศรีธรรมราช เมืองภูเก็ต เมืองปตตานี (อาหมัด  ฟตฮี  อัล-ฟาตานี (เขียน) นิอับดุลรากิ๊บ  ศิริเมธากุล (แปลและ

เรียบเรียง),2540,5-89) 

3.ดานการศึกษาแนวคิดทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธทองถ่ินภาคใต  

การวิจัยพบวา แนวคิดทางประวัติศาสตรจัดเปน 3 กลุม คือกลุมแรกเปนแนวคิดที่สะทอนมิติสังคม ดาน

ความเช่ือทางศาสนา กลุมที่สองเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับการเมืองในประวัติศาสตรภาคใต และกลุมสุดทายเปน

แนวความคิดที่เก่ียวกับเศรษฐกิจในทองถ่ินภาคใต แนวคิดกลุมแรกคือประวัติศาสตรนิพนธเก่ียวของกับพัฒนาการ

ดานวัฒนธรรมและศาสนา งานนิพนธที่ปรากฏความคิดจากอิทธิพลของงานเขียนดังกลาวมีอายุอยูในชวงยุคกอน

พ.ศ.2500ไดแกตํานานสถานที่สําคัญประวัติศาสตรทองถ่ิน(หม่ืนจบ เจริญการ,2452,2-54) แนวคิดกลุมที่สองคือ

แนวความคิดที่ เ ก่ียวกับการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกรอบคิดเก่ียวกับรัฐชาติไดมีบทบาทตอการเขียน

ประวัติศาสตรภาคใต ทําใหสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมีการเขียนประวัติศาสตรของเมืองตาง ๆ(กรมศิลปากร 

(รวบรวม),2506,2-49) ที่เรียกวาพงศาวดารเมือง อยางแพรหลาย ซึ่งแนวในการนําเสนอการเขียนงานนิพนธดังกลาว 

ไดเสนออิทธิพลของศูนยกลางตอทองถ่ิน โดยเนนเนื้อหาเก่ียวกับการเมืองการปกครองระหวางศูนยกลางกับหัวเมือง

ภาคใตตาง ๆ  ในขณะท่ีชวง พ.ศ. 2500-2520 ความคิดทางประวัติศาสตรไดเนนความเปนทองถ่ิน และ
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ใชอัตลักษณของทองถ่ินในการตอบโตตอความเปล่ียนแปลงทางการเมือง(อารีฟน  บินจิ. อ.ลออแมน และซูฮัยมีย  

อิสมาแอล, 2550,25-64) โดยเฉพาะงานนิพนธเก่ียวกับประวัติศาสตรพื้นที่ภาคใตตอนลางที่มีการตอบโตนโยบาย

ทางการเมืองของรัฐ  ยุคนี้ไดเกิดงานนิพนธประวัติศาสตรจากภาครัฐ (อิบรอฮิม  ชุกรี (เขียน)หะสัน หมัดหมาน และ

มาหะมะ ชากี เจะหะ (แปล)ดลมนรรจน บากา (เรียบเรียง),2549,25-48) การอธิบายปญหาในประวัติศาสตรแงมุม

ทางการเมืองการปกครอง เปนเสียงสะทอนจากงานนิพนธดังกลาว แสดงอิสระในการแสดงออกทางความคิด เสรีภาพ

ของการส่ือสารใหสังคมรับทราบสํานึกแหงประวัติศาสตร ก็ถูกเขียนขึ้นรวมสมัยดังกลาวที่มีทั้งฉบับที่ตีพิมพเปน

ภาษาตางประเทศเชนเร่ืองKingdom of patani Between Thailand Malay  Mandala. (Bougas, W.A.,1994,25-

45) เร่ืองHistory of the Malay Kingdom of pattani Sejaran Kerajaaan Melayu patani.(Ibrahim  Syukri 

(pseudonyn) Conner Bailey and John N. Miksic (Translated),1985,16-84)  เร่ือง. Merong  Mahawangsa 

The Kedah Annals(Low. J. (Translated), 1980,25-64)  และเร่ืองHikayat Patani the Story of Patani(Teeuw, A 

and Wyatt, D.K,1970,25-94)เปนตน 

ดานแนวคิดที่เก่ียวกับเศรษฐกิจในทองถ่ินภาคใต พบวาการอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจของภาคใตในอดีตยุค

ที่บันทึกขอมูลชวงตนรัตนโกสินทรจนถึง พ.ศ. 2500 มีลักษณะเปนเศรษฐกิจเล้ียงชีพมีการพึ่งพาตนเองสูง วิถีชีวิตของ

ประชาชนผูกพันกับอาชีพเกษตรกรรม (เอกวิทย  ณ  ถลาง,2544,5-36). ในชวงกลางรัตนโกสินทรจน พ.ศ. 2500 เร่ิม

มีการสะสมทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ิน ในยุคที่สังคมภาคใตยังสามารถพึ่งพาตนเองสูง ชาวภาคใตยังคง

ประเพณีที่สงเสริมการชวยเหลือเก้ือกูลในสังคมที่มีการพึ่งพากัน(สุธิวงศ  พงศไพบูลย, 2547,21-46)สภาพเศรษฐกิจ

ที่เปนการพึ่งพาตนเองในยุคดังกลาว   สะทอนยุคสมัยของความรุงเรืองในอดีตของเมืองสําคัญในภาคใต และเม่ือ

สภาพเศรษฐกิจรุงเรืองการบันทึกประวัติศาสตรจะสะทอนความคิดใหเห็นวาการที่เศรษฐกิจทองถ่ินรุงเรืองจัดเปนยุค

ทองในประวัติศาสตร   

4.ดานการศึกษาความสําคัญของการนําความคิดทางประวัติศาสตรไปใชในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน 

การวิจัยพบวาความสําคัญของการนําความคิดทางประวัติศาสตรไปใชเปนประโยชนทางหน่ึงสําหรับการ

พัฒนากระบวนการศึกษาหลักฐานที่เก่ียวกับการจดบันทึกทางประวัติศาสตรทองถ่ินภาคใต เพราะทําใหเกิดความ

เขาใจถึงโครงสรางทางความคิดของผูบันทึกประวัติศาสตรทองถ่ิน ซึ่งนําไปสูการศึกษาโครงสรางทางการเมือง 

เศรษฐกิจที่มีความชัดเจนกวาการศึกษาประวัติศาสตรที่เนนเฉพาะความเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรเทานั้น     

ขณะเดียวกันยังทําใหทราบสถานภาพท้ังขอดี ขอจํากัดของขอมูล จากประวัติศาสตรนิพนธภาคใตในการนําไปศึกษา

ประวัติศาสตรทองถ่ินตอไป 

 

สรุป 
 การศึกษาแนวคิดทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธภาคใตเปนการศึกษาสถานภาพท่ีมา

ของการบันทึกประวัติศาสตรทองถ่ิน  ทําใหเกิดประโยชนตอการเขาใจสภาพสังคมความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นใน

ทองถ่ิน    รูปแบบและเน้ือหางานนิพนธทางประวัติศาสตรมีความหลากหลายสามารถบงบอกภูมิปญญาทองถ่ินของ

ชาวภาคใตที่สะทอนผานงานเขียนทางประวัติศาสตรในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนถึงพ.ศ.2520  การทําความ

เขาใจที่มาของการจดบันทึกทางประวัติศาสตรซึ่งเปนหลักฐานลายลักษณอักษรสําหรับใชวิเคราะหเหตุการณ

ประวัติศาสตรทองถ่ินยอมมีผลดีตอการศึกษาประวัติศาสตรเนื่องดวยทําใหนักประวัติศาสตรไดเขาใจอยางถองแทถึง

บริบทของการสรางงานนิพนธประวัติศาสตรทองถ่ิน 
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 การวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะสําคัญสําหรับพัฒนาการวิจัยดานประวัติศาสตรทองถ่ินคือ  1. ควรมีการขยาย

พรมแดนของความรูในการศึกษาเปรียบเทียบในแงของยุคสมัยกอนรัตนโกสินทร และหลังตนกรุงรัตนโกสินทร2.ควร

ทําการศึกษาวิจัยดานกลุมชาติพันธุในงานเขียนทางประวัติศาสตรทั้งในดานกลุมชาติพันธุในพื้นที่ภาคใตตอนบนและ

กลุมชาติพันธในภาคตอนลาง เพื่อทําใหทราบท่ีมาในอดีตของการสรางงานนิพนธทางประวัติศาสตร และทําใหเกิด

มิติของการศึกษาเปรียบเทียบโดยอาศัยการบูรณาการความคิดระหวางการศึกษา แนวคติชนกับการศึกษาแนว

ประวัติศาสตร3.ควรมีการศึกษาภูมิปญญาลายลักษณโดยเฉพาะการศึกษาดานลายลักษณเก่ียวกับการใชภาษา จีน 

ภาษามลายู ที่มีแพรหลายในแหลงขอมูลภาคใต 4.ควรมีการศึกษาเชิงอนุรักษตนฉบับงานนิพนธทางประวัติศาสตร5.

ควรมีการศึกษาแนวคิดดานภูมิปญญาในประวัติศาสตรที่สะทอนวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองไดของผูคนท่ีมีชีวิตใน

ประวัติศาสตร6.ควรมีการศึกษาแนวคิดทางประวัติศาสตรโดยเปรียบเทียบกับขอมูลตางประเทศท่ีมีวัฒนธรรมที่

คลายคลึงกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พมา ซึ่งอาจทําใหเขาใจสภาพสังคมของผูคนรวม

สมัยและ7.ควรเปรียบเทียบขอมูลงานนิพนธกับการศึกษาประวัติศาสตรจากคําบอกเลา และการศึกษาเชิงคติชน

วิทยาท่ีอาจทําใหเกิดความเขาใจที่มาและแนวคิดของคนในทองถ่ิน 

 

เอกสารอางอิง 
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รูปแบบใหมการบรหิารเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
New Administration Model in local Education Service Areas In Southern Border Provinces of 
Thailand 
 

บรรจง ฟารุงสาง1 ไฟซ็อล หะยีอาวัง1 และ ไขมุก อุทยาวลี1 
Barnchong Farrungsarng1, Faisol Haji-Awang1 and Kaimook Uttayawalee1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยรูปแบบใหมการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต เปนการศึกษาวิจัยเพื่อประมวล

สังเคราะหผลการปฏิรูปการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต ดานการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาท่ีดําเนินการใน

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีผานมา  ในการวิจัยประมวลวิเคราะหการบริหารงานการศึกษา 3 ดานคือ 

ดานนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ดานแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการศึกษาระดับจังหวัด และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษารูปแบบใหม

สําหรับอนาคต 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ดานนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดชายแดน

ภาคใตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดกลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใตและแกปญหาการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานบนความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม  สงเสริมโอกาสการศึกษาอยางทั่วถึงและสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาหมายของแผนพัฒนามุงผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก  สงเสริมโอกาสการเรียนสูสถาบันอุดมศึกษา  

สงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานพื้นที่ ดานนโยบายการเรียนการสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ที่มีความสอดคลองกับวัฒนธรรมดานภาษา ศาสนา มุงพัฒนาการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนและพัฒนาบุคลากร

ดานทักษะวิชาการ ดานแผนพัฒนาโครงสรางระบบบริหารการศึกษามุงเนนความเปนเอกภาพโดยพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต มีแผนจัดโครงสรางศูนยประสานงานและบริหาร

การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อสงเสริมโครงสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสวนกลางและทองถ่ิน       

มีนโยบายสําหรับการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อสงเสริมประสานงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตระดับจังหวัด

และระดับอําเภอซ่ึงปจจุบัน มีแผนการแกปญหาการศึกษาในพื้นที่โดยใชยุทธศาสตรการศึกษากับความม่ันคง และ

ยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของจากการวิจัย พบวาอยูระหวางการจัดทํายุทธศาสตร

การศึกษาระดับจงัหวัดและคาดวาจะขยายผลระดับอําเภอ ตําบลในอนาคต 

ดานแนวทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับจังหวัดในการวิจัย พบวาแผนพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตยึดหลักการสําคัญคือมิติความม่ันคง มิติการบริหารและมิติของ

คุณภาพ ดานความม่ันคงมีแนวทางการพัฒนาโดยสงเสริมมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัดพัฒนา

                                                 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี 94000 ประเทศไทย 

  Demonstration School, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattan 94000, Thailand. 
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เครือขายความรวมมือรอบดาน มิติการบริหารมีแนวทางการพัฒนาโดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการการบริหารระดับ

จังหวัดมุงยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจและกลยุทธการบริหารงานของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้การดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่

เปนการสงเสริมการบริหารงานอยางบูรณาการระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงานภายใตนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษใหม จากการวิจัยพบวา แผนการ

ศึกษาระดับจังหวัดไดสรางยุทธศาสตรสําคัญคือการพัฒนาการศึกษา การสงเสริมกิจกรรมอิสลามศึกษาทุกระดับ

อยางจริงจัง สนับสนุนโรงเรียนเอกชนและการศึกษาพัฒนาอาชีพ มีการจัดทําแผนปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ ที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมการศึกษาดานศาสนา การสรางโอกาสทางการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ตลอดจนการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ดานแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต เก็บขอมูลดวยการ

สัมภาษณ และผูวิจัยมีสวนรวมในการสมัครเขารวมเปนกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวาการพัฒนาการ

บริหารงานการศึกษาควรมีความชัดเจนดานการบริหารงานท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการกําหนด

บทบาทการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในขอบเขตของอํานาจการบริหารงานของผูอํานวยการบริหารงาน

เขตพื้นที่การศึกษาใหชัดเจน และรับผิดชอบ มุงประสิทธิภาพทางการศึกษาผูบริหารในเครือขายคุณภาพกลุม

โรงเรียน โดยเฉพาะการสงเสริมบทบาทของกลุมงาน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิรูปการ

บริหารจัดการโดยสรางแรงจูงใจบุคลากร ครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีการพัฒนาดาน ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ

การบริหารการศึกษาในระดับเขตอําเภอโดยอาศัยรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาอันเปนการสงเสริมเครือขายการมี

สวนรวมพัฒนาการศึกษาใหลงไปถึงระดับทองถ่ินอยางแทจริงในอนาคต 

คําสําคัญ : รูปแบบบริหารการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต การปฏิรูปการศึกษา 

 

ABSTRACT 
This study on a new Model of educational service area office administration in southern border 

provinces aimed to compile and analyze educational administration in 3 aspects; policies and 

educational development plan at regional level in southern border provinces, development approach in 

educational plan at provincial level, and development approach in improving educational service area 

office administration. 

The findings were described as follows.  The policies and educational development plan at 

regional level in the southern border provinces of the educational service area office in Pattani, Yala and 

Narathiwat had defined some strategies to develop the educational in special development area in the 

southern border provinces and resolve problems related to primary educational development to be 

standardized.  These strategies were based on cultural diversity in local area.  Besides, other important 

strategies were a serious promotion on Islamic activities at all levels, a support for private schools to 

enhance vocational development, an improvement plan for effective administration system focusing on 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-40 

educational quality, a development on educational administration system, and education for security.  

However, the plan on problem solving still lacked cultural strategy. 

To the educational plan at provincial level, the development approach should be defined by a 

committee to coordinate with the educational administration at provincial level.  This would be useful to 

establish a cooperative network at all levels including sub-district level.  Moreover, the educational plan 

at provincial level should emphasize the integrated administration of the educational service area office in 

each province and between provincial groups to maximize benefits under the administration based on 

educational reform in a new decade. 

To the educational development plan at regional level in southern border provinces, it 

demonstrated that the educational administration lacked clarity of results-based management to increase 

effectiveness and efficiency of students.  Additional, a role of administrative development quality should 

be determined at school director level, regional level, and school network executive level.  The quality 

network center’s role at district level should be promoted to follow up and evaluate the outcomes of 

educational management.  Furthermore, relevant laws should be developed at district level by using the 

committee at the coordination center at district and provincial levels.  Finally, the schools should be 

shifted as juristic persons regarding Educational Act to truly promote the network to participate into the 

educational development at local level in the future. 

Keywords : New educational Administration Model local, Education  Service Areas In Southern Border 

Provinces, Educational Reform 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 โครงการวิจัยเร่ืองรูปแบบใหมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนโครงการวิจัยที่

เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะหการดําเนินการพัฒนารูแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาภายใตนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาของรัฐในทศวรรษท่ีสอง เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต เปนการพัฒนาตาม

แผนการจัดการศึกษายุทธศาสตรการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เนนการขยาย

โอกาสทางการศึกษาการบูรณาการกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม บนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินและการตอบสนองความตองการที่หลาหลายของชุมชน ปจจุบันการบริหารการศึกษาเปนปจจัยสําคัญ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัด

การศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา แมจะไดมีการออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา แตการดําเนินการยังไมสัมฤทธิ์ผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐที่วางไว การวิจัย

พัฒนาเพื่อสรางรูปแบบการปรับปรุงการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาอนาคตเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคใต  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการคือ 1.)เพื่อติดตามและประเมินนโยบายแผนพัฒนา

การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 2.) เพื่อวิเคราะหแนวทางในการพัฒนารูปแบบแผนการ



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-41 

ศึกษาระดับจังหวัด และ 3.)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษารูปแบบใหม

สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
กระบวนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดยศึกษาจากขอมูล 5 สวนคือ คือ 1.) การวิจัย

เอกสาร (Documentary research) ขอมูลเอกสารเปนการศึกษาวิเคราะห เอกสาร นโยบาย การดําเนินงาน ปญหา 

อุปสรรค และขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในชายแดนภาคใตรวม 3 จังหวัด 2.)ศึกษาขอมูลเก่ียวกับกระแส

ทัศนการศึกษาและวัฒนธรรม สังคมภาคใตจาก บทความ การสัมมนาและงานวิจัย  และส่ือประเภทอื่นๆที่เก่ียวของ  

3.)การสัมภาษณ (Interview Method) และการสนทนากลุมแบบธรรมชาติ  (Group Discussion) ผูบริหารการศึกษา 

คณะกรรมการเขตพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูล 4.) การวิจัยชุมชน (Focus  Group Session) การสัมมนากลุมยอยและ วิธี

วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)ในเขตพื้นที่การศึกษา(Bogdan, R. C., &Biklen, S. K. ,2003,14-29)  5.)ตัว

แบบการประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) คือแนวคิดปจจัยนําเขาและ

ผลผลิตหรือตัวแบบการประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model)( Fraenkel, J. R. &Wallen, N. E. ,2006,      

45-61) ที่มีหลักการสําคัญมุงเนนประเมินดวยวิธีการประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical Evaluation) เปน

การประเมินที่วิเคราะหปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ตลอดจนประเมินผลตอ

เปาหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการวิจัย(Flick, U., Kardorff, E., & 

Steinke, I. ,2004,21-37) หลักการสําคัญของการประเมินคือมุงเนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนทัศนแบบบูรณาการแบบองครวม

ภายใตแผนการจัด  

 

ผลการวิจัย 
1. ผลดานนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใตคือ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด

นราธิวาส ไดกําหนดกลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและแกปญหา

การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สงเสริมโอกาสการศึกษา

อยางทั่วถึงและสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปาหมายของแผนพัฒนามุงผลสัมฤทธิ์

การศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาหลัก สงเสริมโอกาสการเรียนสูสถาบันอุดมศึกษา  สงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานพื้นที่ ดานนโยบายการเรียนการสอนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับวัฒนธรรม

ดานภาษา ศาสนา มุงพัฒนาการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนและพัฒนาบุคลากรดานทักษะวิชาการ(สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,2552,10-14) ดานแผนพัฒนาโครงสรางระบบบริหารการศึกษามุงเนนความเปนเอกภาพ

โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต มีแผนจัดโครงสรางศูนยประสานงาน

และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,2554,12-29) เพื่อสงเสริม

โครงสรางความรวมมือระหวางหนวยงานในสวนกลางและทองถ่ิน มีนโยบายสําหรับการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อ

สงเสริมประสานงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตระดับจังหวัดซึ่งปจจุบัน มีแผนการแกปญหาการศึกษาในพื้นที่
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โดยใชยุทธศาสตรการศึกษากับความม่ันคง และยุทธศาสตรคุณภาพการศึกษาเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2552,12-20)                

ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาของหนวยงานท่ีเก่ียวของจากการวิจัยพบวาอยูระหวางการจัดทํายุทธศาสตรการศึกษา 

ระดับจังหวัดและจะขยายสูระดับอําเภอตําบล 

2.ผลดานแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการ

สํารวจกลุมตัวอยางในการวิจัยพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ และสนทนากลุมยอย 

พบวาแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตยึดแนวทางสําคัญ 3 ประการ คือ

ดานความม่ันคง ดานการบริหารและดานคุณภาพ ดานความม่ันคงมีแนวทางการพัฒนาโดยสงเสริมอิสลามศึกษา

ควบคูกับวิชาสามัญ มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับภูมิภาค พัฒนาเครือขายความรวมมือแบบบูรณาการ 

ดานการบริหารมีแนวทางการพัฒนาโดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการการบริหารระดับจังหวัด มุงยุทธศาสตรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจและกลยุทธการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้การดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาระดับจังหวัด ในพื้นที่เปนการสงเสริมการบริหารงาน

อยางบูรณาการระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

บริหารงานภายใตนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษใหม ดานคุณภาพจากการวิจัยพบวา แผนการศึกษาระดับ

จังหวัดไดสรางยุทธศาสตรสําคัญคือการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่อิงกับหลักสูตรแกนกลางของ

รัฐโดยเฉพาะหลักสูตรที่สงเสริมจุดเดนของ  อัตลักษณทองถ่ิน อาทิภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เร่ิมจากการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแตการพัฒนาการศึกษาปจจุบันยังมีขอจํากัดในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหทันสมัยทันความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจระดับประเทศซ่ึงปญหาสําคัญในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต พบวามาจาก

ปญหาดานการพัฒนาคุณภาพครูและกลไกการสงเสริมการนิเทศการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  แมจะมีการใหการ

สนับสนุนโรงเรียนเอกชนและการศึกษาพัฒนาอาชีพมีการจัดทําแผนปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

ที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมการศึกษา การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต       

การสงเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทําซ่ึงในอนาคต การพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับการเปนหนึ่ง

เดียวกับอาเซียนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับทิศทางการศึกษาอาเซียนดวย 

3.ผลดานแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม การบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด เก็บขอมูลดวย

การสัมภาษณ และผูวิจัยมีสวนรวมในการสมัครเขารวมเปนกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวาการ

พัฒนาการบริหารงานการศึกษาควรมีความชัดเจนดานการกระจายอํานาจการบริหารงาน เพื่อจะมุงสูประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของผูเรียนในสถานศึกษา ใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการระดับ

ผูอํานวยการลงไปพัฒนาระบบสารสนเทศใหเช่ือมโยงถึงกัน บริหารภายในกลุมงานหลักของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและผูบริหารงานกลุมโรงเรียนเครือขายที่มุงประสิทธิภาพทางการศึกษา โดยเฉพาะการสงเสริมบทบาทของ

กลุมงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับวิกฤตความม่ันคงของ

พื้นที่ ปฏิรูปการบริหารจัดการโดยสรางแรงจูงใจบุคลากร ครูทั้งรัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ใหมีสวัสดิการและ

ความกาวหนาในอาชีพมีการพัฒนาดานระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของทางการศึกษาในระดับอําเภอโดยอาศัย

รูปแบบคณะกรรมการบริหารการศึกษาอําเภอ อันจะเปนการสงเสริมเครือขายการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษา 
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สรุป 
โครงการวิจัยรูปแบบใหมการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาแนวทางการบริหาร

การศึกษาสําหรับการปฏิรูปการศึกษาของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคใตจําเปนตองคํานึงถึงความมีเอกลักษณทางสังคม

วัฒนธรรมที่มีความแตกตางจากพื้นที่เขตการศึกษาอื่นของประเทศ ซึ่งการสรางรูปแบบการบริหารงานการศึกษา

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ินคาดวาจะเกิดผลดีในการ

พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาในอนาคต ขอเสนอแนะในการวิจัยคือควรมีการวิจัยการพัฒนาบทบาทผูบริหาร

การศึกษา การปรับโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาใหสอดรับกับ การเสนอใหมีคณะกรรมการการศึกษา

จังหวัดของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) บนฐานคิดการจัดการเชิงพื้นที่ และการผลักดันใหเกิดเครือขาย

ประชาสังคม และชุมชนทองถ่ินเพื่อปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความเขมแข็ง โดยสรางเครือขายในโครงสราง

การบริหารการศึกษาระดับอําเภอ ดานนวัตกรรมใหมการบริหารเขตพื้นที่ควรสงเสริมบทบาทของการบริหารงาน การ

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ การวิจัยภาวะผูนําสํานักงานเขตพื้นที่สรางภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา การวิจัยดานการปฏิรูปดานฐานขอมูลโดยใหสารสนเทศกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่ 

การวิจัยการพัฒนาวิชาชีพครูและการนิเทศครูเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เส่ียงภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต  
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การใชสารใหความหวานชนิดอ่ืนทดแทนนํ้าตาลในวุนกะท ิ
Replacement of Sugar with Alternative Sweeteners in Coconut Milk Jelly 
 

เอมนิกา  เทียนไสว1 และ เอกพันธ  แกวมณีชัย1 

Aimnika  Theansawai1 and Eakaphan Keowmaneechai1 

    

บทคัดยอ 
วุนกะทิเปนขนมไทยที่ทํามาจากผงวุนและมีปริมาณนํ้าตาลสูง ซึ่งอาจสงผลเสียเชิงโภชนาการตอสุขภาพ

ของผูบริโภคได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทรายในวุนกะทิ 

โดยเม่ือใช sorbitol, isomalt และ maltitol ทดแทนน้ําตาลทรายในวุนกะทิที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100% ปรับความ

หวานใหคงเดิมดวยซูคราโลส พบวาวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลในระดับตางๆสวนใหญมีปริมาณความช้ืนไม

แตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ เม่ือทําการทดแทนน้ําตาลดวย sorbitol คา L* และคาดัชนีความขาว

ของวุนกะทิมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ  ในขณะท่ีการทดแทนดวย isomalt และ maltitol ไมมีผลตอคา L* และ

คาดัชนีความขาวอยางมีนัยสําคัญ  ในดานเน้ือสัมผัสของวุนกะทิ พบวาการใชสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลมี

แนวโนมทําใหคาความแข็งของเจลลดลงตามระดับของการทดแทนที่เพิ่มขึ้น โดยการทดแทนนํ้าตาลดวย sorbitol ให

คาความแข็งของเจลใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมมากที่สุด อยางไรก็ตามจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวา

การทดแทนนํ้าตาลดวยสารใหความหวานชิดใดชนิดหนึ่งจาก 3 ชนิดนี้รวมกับซูคราโลสสามารถทดแทนนํ้าตาลทราย

ในวุนกะทิไดถึง 100 % โดยไดรับความชอบโดยรวมไมตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นสูตรสวนผสม

งานวิจัยนี้จึงสามารถนําไปในการผลิวุนกะทิปราศจากน้ําตาลเชิงพาณิชยได 

คําสําคัญ : วุนกะทิ สารใหความหวาน น้ําตาลแอลกอฮอล ซูคราโลส 

 

Abstract 
Coconut milk jelly is a Thai dessert made from agar. It contains high contents of sugar, which 

could have adverse nutrition effect to the consumer health. Therefore, the objective of this study was to 

investigate the influence of replacing sugar with some alternative sweeteners in coconut milk jelly.  

Sorbitol, isomalt and maltitol were used to replace granulated sugar in a recipe of coconut milk jelly at the 

replacement level of 25, 50, 75 and 100% with sucralose for sweetness compensation.  It was found that 

most jellies with sugar replacements tended to have moisture contents not significantly different form the 

control one. The L* and the whiteness index of the jelly tended to significantly decrease as sorbitol was 

used to replace sugar. On the other hand, the replacement of sugar with isomalt and maltitol did not 

significantly affect the L* and whiteness index. For textural properties of the jelly, it was shown that the 

alternative sweeteners had a tendency of decreasing the jelly hardness with increasing replacement 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000  ประเทศไทย 
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levels. Sorbitol gave the jelly hardness closet to that of the control one. However results from a hedonic 

scoring sensory test revealed that replacing sugar with the alternative sweeteners and sucralose at 100% 

replacement level was able to produce coconut milk jelly with overall preference scores not significantly 

different from the control jelly. Therefore, the recipe from this study can be used for commercial 

production of “sugar-free coconut milk jelly”. 

Keyword : coconut milk, jelly, sweetener, sugar alcohol, sucralose 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
“ขนมไทย” เปนส่ิงที่มีอยูในวัฒนธรรมการกินของคนไทยมานานแลว บงบอกถึงเอกลักษณความเปนไทย

และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยตลอดชีวิตต้ังแตวัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ  ขนมไทยนั้นมีปญหาทางโภชนาการที่เปน

อุปสรรคสําคัญคือ การมีน้ําตาลเปนองคประกอบในปริมาณสูง ทําใหเกิดผลเสียเชิงสุขภาพตอผูบริโภค  เนื่องจากการ

บริโภคน้ําตาลในปริมาณมากมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเบาหวาน  อาการของเบาหวานตอบสนองโดยตรงตอ

ปริมาณนํ้าตาลท่ีบริโภคเขาไป  โดยอินซูลินที่ทําหนาที่ในการควบคุมการใชน้ําตาลในรางกาย จะไมสามารถทําให

ปริมาณนํ้าตาลในเลือดและปสสาวะเปนปกติได   นอกจากนี้โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคฟนผุ ก็

ยังมีการรายงานวาเก่ียวพันกันกับปริมาณการบริโภคน้ําตาลที่มากขึ้น ซึ่งแสดงใหถึงความสัมพันธกันของปญหา

สุขภาพท่ีผูบริโภคเผชิญอยูกับอันตรายของน้ําตาลที่เกิดจากการบริโภคน้ําตาลในปริมาณมากเกินไป โดยในปจจุบัน

ไดมีแนวโนมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีแนวคิดของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นในหมู

ผูบริโภคท่ัวโลก ซึ่งไดกอใหเกิดกระแสลดการบริโภคนํ้าตาล เพื่อลดปญหาสําคัญที่จะเกิดกับสุขภาพ  ทําใหผูผลิต

อาหารตองพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตางๆท่ีมีปริมาณนํ้าตาลลดลง (less sugar, reduced sugar, low sugar) หรือ

ปราศจากน้ําตาล (sugar-free) ออกมาจําหนายในทองตลาด   ในการพัฒนาผลิตภัณฑเหลานี้มักจะตองใชสารให

ความหวาน (sweeteners) ทดแทนน้ําตาล สารใหความหวานในกลุมนี้ไดแก1) น้ําตาลแอลกอฮอล (polyol หรือ 

polyhydric alcohol หรือ sugar alcohol) เชน sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol และ isomalt เปนตน  และ 2) 

สารใหความหวานย่ิงยวด (intense sweeteners) ซึ่งมีความหวานอยางมากจึงใชในปริมาณนอย เพื่อเสริมรสหวาน

ใหกับสารใหความหวานท่ีใหมวล  สารใหความหวานในกลุมนี้ไดแก aspartame, saccharin, stevioside และ 

sucralose เปนตน  การใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลจะตองเลือกทั้งชนิดและปริมาณของสารใหความหวานที่

เหมาะสม  เพราะทั้งสองปจจัยมีผลกระทบตอคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และประสาทสัมผัส รวมทั้งอายุ

การเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร  

วุนกะทิเปนขนมไทยท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเปนจํานวนมาก โดยมีองคประกอบของน้ําตาล 11 – 24 %  ของ

องคประกอบทั้งหมด ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาผลของการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาล

ทรายในวุนกะทิ   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ทําการผลิตวุนกะทิโดยมีการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทราย 3 ชนิด คือ sorbitol, isomalt และ

maltitol    แตละชนิดใชทดแทนน้ําตาลทราย 5 ระดับแตกตางกัน คือ 0 (control), 25, 50, 75 และ 100% โดยที่ระดับ 

25, 50, 75 และ 100% จะตองมีการเติม sucralose ซึ่งเปนสารใหความหวานย่ิงยวด (intense 
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sweetener) ในปริมาณเล็กนอย เพื่อปรับใหไดความหวานเทากับน้ําตาลทรายในสูตรตนแบบ การเตรียมวุนกะทิทํา

โดยแชผงวุนกับน้ําตมใบเตยเปนเวลา 15 นาที แลวนําไปตมจนผงวุนละลายท่ี 90  oC ผสมน้ําตาลทราย น้ําตาล

แอลกอฮอล และ sucralose แลวตมใหเดือด จากนั้นใสกะทิ และเกลือลงไป ตมใหเดือดเล็กนอย จากนั้นทิ้งไวใหอุน 

แลวเทใสพิมพ  ขั้นตอนการผลิตไดแสดงตามภาพท่ี 1 ดังนั้นจึงตองทําการผลิตวุนกะทิทั้งหมด 13 สูตร และนําไปทํา

การวิเคราะหทางกายภาพและเคมีดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตวุนกะทิ 
1. ปริมาณความช้ืน  

 ทําการอบตัวอยางวุนกะทิในถวยอบความชื้นดวย hot-air oven ที่อุณหภูมิ  105 oC นาน 16 ชั่วโมง แลวจึง

นําตัวอยางออกจากตูอบใสโถดูดความช้ืน ปลอยทิ้งไวจนอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง จึงนํามาชั่งน้ําหนัก แลว

คํานวณปริมาณความชื้น (wet basis) จากน้ําหนักที่หายไปจากการอบ ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา 
2. คาสี 
นําตัวอยางวุนกะทิไปทําการวัดคาสีโดยใชเคร่ืองวัดสี (colorimeter) (Color View, Gardner, USA) ทําการ

วัด 3 ซ้ํา  เพื่อทําการประเมินคุณภาพดานสี    โดยบันทึกคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) 

หลังจากนั้นนําคาที่ไดเหลานี้มาคํานวณหาคาดัชนีความขาว (whiteness index) โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้  

 ดัชนีความขาว (whiteness index) = 100-[(100-L*)2+a*2+b*2]1/2 

3. คาความแข็งของเจล (gel hardness) 
นําวุนกะทิไปวัดคาความแข็งของเจล (N) ดวยเคร่ือง Texture Analyzer เพื่อทําการประเมินคุณภาพ

ทางดานเนื้อสัมผัสของวุนกะทิ  โดยใชหัววัด spherical stainless P0.5S  การทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสแบบ TPA 

(Texture Profile Analysis)   กําหนดอัตราเร็วกอนวัด (pre-test speed)  2.0 mm/s อัตราเร็วขณะวัด (test speed) 

1.0 mm/s อัตราเร็วหลังวัด (post-test speed)  1.0 mm/s กดลงไปเปนระยะทาง 40% ของตัวอยาง จะไดกราฟ

ความสัมพันธระหวางแรงท่ีใชในการกดและระยะทาง โดยแรงกดที่สูงสุดคือคาความแข็งของเจล (N) 

 

 

ตมน้ํากับใบเตยใหเดือดเปนเวลา 10 นาที แลวทิ้งไวใหเย็น 

แชผงวุน agar ในน้ําใบเตยเปนเวลา 15 นาที แลวเติมกล่ินมะลิและกล่ินใบเตยลงไป  

ตมวุนดวยไฟออนๆ กวนตลอดเวลาจนวุนละลายและเดือดที่ 90 oC  แลวจึงเติมน้ําตาลลงไป

ใสกะทิและเกลือลงไป  คนใหทั่วจนเดือดเล็กนอย โดยไมใหกะทิแตกมัน 

ทิ้งไวใหเย็นลงเล็กนอย แลวจึงเทใสพิมพหรือภาชนะที่ตองการ 
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4. การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบของผูบริโภคโดยการทดแทนนํ้าตาลในวุนกะทิดวย 

sorbitol, isomalt และ maltitol ที่ระดับการทดแทน 100% โดยทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 7-point 

hedonic scoring  ใชผูทดสอบจํานวน 100 คน ทําการการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance, 

ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Duncan ’s New Multiple Range Test  (DMRT) 
 5. การวิเคราะหทางสถิติ 
 ผลการตรวจวิเคราะหเชิงปริมาณจะผานการวิเคราะหคามแปรปรวน (ANOVA) โดยมีการวางแผนการ

ทดลองทางสถิติแบบ CRD (Completely Randomized Design) ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) การวิเคราะหทางสถิติทําโดยใชโปรแกรม SAS 
 

ผลและวจิารณ 
ในการศึกษาการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลในวุนกะทิ  โดยใชสารใหความหวานเปนน้ําตาล

แอลกอฮอลคือ sorbitol, isomalt และ maltitol แตละชนิดใชทดแทนน้ําตาลทราย 5 ระดับแตกตางกัน คือ 0 (สูตร

ควบคุม), 25, 50, 75 และ 100%  โดยทั้งนี้ไดใชรวมกับ sucralose เพื่อปรับระดับความหวานใหเทากับสูตรควบคุม  

โดยในตารางท่ี 1 ไดแสดงถึงปริมาณความช้ืนของวุนกะทิที่ทําการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลน้ัน พบวา

ความช้ืนของวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวย sorbitol, isomalt และ maltitol ที่ระดับการทดแทนตางๆ มีคาไม

แตกตางจากวุนกะทิตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวย maltitol ที่

ระดับ 75% นั้นมีความช้ืนเพิ่มขึ้นจากวุนกะทิตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือทําการเปรียบเทียบ

ปริมาณความชื้นระหวางสารใหความหวานตางชนิดที่ระดับการทดแทนน้ําตาลเทากัน พบวาไมมีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญ ยกเวนที่การใช isomalt ทดแทนที่ระดับ 50% จะมีความช้ืนตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญ  จะเห็นไดวา

องคประกอบของวุนกะทินั้นเปนน้ําอยูในปริมาณมากและการใชสารใหความหวานเหลานี้ทดแทนนํ้าตาลไมมี

ผลกระทบตอปริมาณนํ้าในวุนกะทิ 

 

ตารางที่  1 ปริมาณความชื้น (%) ของวุนกะทิที่ใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทรายในระดับตางๆ 

สารใหความหวาน ระดับการทดแทน

น้ําตาล (%) sorbitol Isomalt maltitol 

0 70.78±0.97a, A 70.78±0.97a, A 70.78±0.97b, A 

25 71.03±0.63a, A 70.55±1.04a, A 71.60±1.59ab, A 

50 71.40±0.91a, A 69.80±1.23a, B 71.13±0.88b, A 

75 71.00±0.63a, A 69.93±1.33a, A 72.14±0.66a, A 

100 70.87±1.22a, A 70.33±1.85a, A 71.72±0.86ab, A 
หมายเหตุ   a คาเฉล่ียของขอมูลในแนวต้ังที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

  A, B คาเฉล่ียของขอมูลในแนวนอนที่มตัีวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

      คาหลังเคร่ืองหมาย ± หมายถึง คา S.D. ของการวิเคราะห 3  ซํ้า 
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ในตารางที่ 2 เปนการแสดงคา L* ของวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวยสารใหความหวาน โดยคา L* 

เปนคาที่แสดงถึงความสวางของสีของตัวอยาง ถามีคามากแสดงวาตัวอยางมีสีขาวมาก จากการทดลองพบวา วุน

กะทิตัวอยางควบคุมมีคา L* ที่สูงที่สุด การทดแทนนํ้าตาลดวย sorbitol ทําใหคา L* ของวุนกะทิมีแนวโนมลดลงอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือระดับการทดแทนสูงขึ้น สวนวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวย isomalt และ maltitol พบวา 

คา L* นั้นมีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับวุนกะทิตัวอยางสูตรควบคุม  

เม่ือเปรียบเทียบการใชสารใหความหวานตางชนิดกันที่ระดับการทดแทนเดียวกันพบวา การทดแทนนํ้าตาล

ดวย sorbitol มีแนวโนมทําใหมีคา L* ของวุนกะทินอยกวาการทดแทนน้ําตาลดวย isomalt และ maltitol  อยางมี

นัยสําคัญ 

 

ตารางที่  2  คา L* ของวุนกะทิที่ใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทรายในระดับตางๆ 

สารใหความหวาน ระดับการทดแทน

น้ําตาล (%) sorbitol isomalt maltitol 

0 79.25±2.34 a, A 79.25±2.34 a, A 79.25±2.34 a, A 

25 74.72±4.88bc, B 76.90±4.68a, B 79.66±0.79a, A 

50 77.18±2.89ab, B 79.09±1.34a, A 78.78±1.17a, A 

75 77.67±1.62ab, B 78.22±2.88a, AB 79.38±1.22ab, A 

100 76.16±3.29c, C 77.75±2.56a, B 79.56±1.39a, A 
หมายเหตุ   a, b, c คาเฉล่ียของขอมูลในแนวต้ังที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

  A, B, C คาเฉล่ียของขอมูลในแนวนอนทีม่ีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

      คาหลังเคร่ืองหมาย ± หมายถึง คา S.D. ของการวิเคราะห 3  ซํ้า 

 L* คาความสวางของสีซ่ึงมีคา 0 - 100 ที่ 0 แสดงถึงสีดํา และ 100 แสดงถึงสีขาว 

 

ในตารางที่ 3 ไดแสดงคาดัชนีความขาว (whiteness index) ซึ่งคํานวณจากคา L* a*และ b* โดยคาดัชนี

ความขาวแสดงถึงความขาวของตัวอยาง ถาคาดัชนีความขาวมีคามากแสดงวาตัวอยางมีความขาวมาก จากการ

ทดลองพบวา คาดัชนีความขาวของวุนกะทิสูตรที่ทําการทดแทนน้ําตาลดวย sorbitol นั้นมีคาลดลงจากตัวอยาง

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ สวนคาดัชนีความขาวในวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวย isomalt และ maltitol ที่ระดับ

การทดแทนตางๆ ไมมีความแตกตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

เม่ือทําการเปรียบเทียบการใชสารใหความหวานตางชนิดกันที่ระดับการทดแทนเดียวกัน พบวาการทดแทน

น้ําตาลดวย sorbitol มีแนวโนมทําใหคาดัชนีความขาวของวุนกะทินอยกวาการทดแทนดวย isomalt และ maltitlol 

อยางมีนัยสําคัญจะเห็นไดวาผลของคาดัชนีความขาวมีความสอดคลองกับผลของคา L* 
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ตารางที่  3 คาดัชนีความขาว (whiteness index) ของวุนกะทิที่ใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทรายในระดับ

ตางๆ 

สารใหความหวาน ระดับการทดแทน

น้ําตาล (%) sorbitol isomalt maltitol 

0 78.21±2.38a, A 78.21±2.38a, A 78.21±2.38a, A 

25 74.07±4.74c, B 76.02±4.50a, B 78.65±0.54ab, A 

50 76.35±2.66abc, B 78.13±1.17a, A 77.77±1.01a, A 

75 76.88±1.60ab, B 77.33±2.73a, AB 78.42±1.06a, A 

100 75.45±3.16bc, C 76.93±2.45a, B 78.57±2.45a, A 
หมายเหตุ   a,b,c คาเฉล่ียของขอมูลในแนวต้ังที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

  A, B, C คาเฉล่ียของขอมูลในแนวนอนทีม่ีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

      คาหลังเคร่ืองหมาย ± หมายถึง คา S.D. ของการวิเคราะห 3  ซํ้า 

 

เม่ือศึกษาผลของการใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลตอคาความแข็งของเจลวุนกะทิ (ตารางที่ 4) 

พบวา วุนกะทิตัวอยางควบคุมมีคาความแข็งของเจลมากท่ีสุดเนื่องจากปริมาณของน้ําตาลทําใหโครงสรางเจลของ 

agar มีความแข็งแรงมากขึ้น สวนวุนกะทิที่มีการทดแทนน้ําตาลดวยสารใหความหวานในระดับตางๆ นั้นมีแนวโนม

ทําใหความแข็งของเจลลดลงตามระดับการทดแทน โดยที่ระดับการทดแทน 100% ของ sorbitol, isomalt และ 

maltitol จะมีคาความแข็งของเจลต่ํากวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เม่ือเปรียบเทียบการใชสารใหความหวานตางชนิดที่ระดับการทดแทนเดียวกัน พบวาคาความแข็งของเจ

ลวุนกะทิที่ใช sorbitol ทดแทนน้ําตาลมีแนวโนมมากกวาวุนกะทิที่มีการทดแทนนํ้าตาลดวย isomalt และ maltitol 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยระดับการทดแทน 100% ดวย sorbitol นั้นใหคาความแข็งของเจลใกลเคียงกับ

ตัวอยางควบคุมมากที่สุด 

 

ตารางที่  4 คาความแข็งของเจล (hardness: N) ของวุนกะทิที่ใชสารใหความหวานทดแทนนํ้าตาลทรายในระดับ

ตางๆ 

สารใหความหวาน ระดับการทดแทน

น้ําตาล (%) sorbitol isomalt Maltitol 

0 2.35±0.07a, A 2.35±0.07a, A 2.35±0.07a, A 

25 2.33±0.27a, A 2.13±0.14b, B 2.10±0.16b, B 

50 2.20±0.11b, B 2.28±0.19a, A 2.07±0.10b, C 

75 2.31±0.13a, A 2.12±0.26b, B 1.97±0.11c, C 

100 2.19±0.23b, A 2.00±0.22c, B 1.93±0.14c, B 
หมายเหตุ   a, b, c คาเฉล่ียของขอมูลในแนวต้ังที่มีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

  A, B, C คาเฉล่ียของขอมูลในแนวนอนทีม่ีตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

      คาหลังเคร่ืองหมาย ± หมายถึง คา S.D. ของการวิเคราะห 3  ซํ้า 
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จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบของผูบริโภคตอวุนกะทิที่ทําการทดแทนนํ้าตาลดวย 

sorbitol, isomalt และ maltitol ที่ระดับการทดแทน 100% (ตารางที่ 5) พบวา คะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ

นั้นไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวอยางควบคุม  แตคะแนนความชอบดานสีของวุนกะทิที่ทําการ

ทดแทนดวยสารใหความหวานนั้นนอยกวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  สวน

คะแนนความชอบดานรสชาติและกล่ินพบวาวุนกะทิที่มีการทดแทนนํ้าตาลดวย maltitol มีคะแนนตํ่ากวาตัวอยาง

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีการทดแทนน้ําตาลดวย sorbitol และ isomalt ไดคะแนนดานเนื้อสัมผัส 

รสชาติและกล่ินไมตางจากตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ สวนคะแนนความชอบโดยรวมพบวา การทดแทน

น้ําตาลดวยสารใหความหวานท่ีระดับการทดแทน 100% นั้นไดคะแนนไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติจาก

ตัวอยางควบคุม 
 

ตารางที่  5  ผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของวุนกะทิที่ใชสารใหความหวานในระดับการทดแทน 100%  

คุณลักษณะ 
วุนกะทิที่ใชสารให

ความหวาน 
ลักษณะ

ภายนอก 
สี เนื้อสัมผัส รสชาติ กล่ิน 

ความชอบ

โดยรวม 

control 5.46±1.06a 5.37±1.03a 5.56±1.06ab 5.39±1.28a 5.17±1.28a 5.40±1.04ab 

sorbitol 5.26±1.10a 5.06±1.15b 5.54±1.18ab 5.34±1.25a 5.34±1.25ab 5.49±1.21a 

isomalt 5.41±1.08a 5.19±1.23b 5.66±1.00a 5.25±1.18ab 5.25±1.18ab 5.42±0.90ab 

maltitol 5.36±1.10a 5.20±1.15b 5.45±0.90b 5.01±1.09b 5.01±1.09b 5.23±1.05b 
หมายเหตุ   a, b  คาเฉล่ียของขอมูลในแนวต้ังที่มีตัวอักษรตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

สรุป 
จากการศึกษาพบวา ปริมาณความชื้นของวุนกะทิที่ทําการทดแทนน้ําตาลดวย sorbitol, isomalt และ 

maltitol ที่ระดับการทดแทนตางๆ สวนใหญมีคาไมแตกตางจากวุนกะทิตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การทดแทนน้ําตาลดวย sorbitol ทําใหคา L* และคาดัชนีความขาวของวุนกะทิมีแนวโนมลดลงโดยมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับการทดแทนสูงขึ้นและเม่ือทําการเปรียบเทียบการใชสารใหความหวานตางชนิดกันที่

ระดับการทดแทนเดียวกัน พบวาการทดแทนนํ้าตาลดวย sorbitol มีแนวโนมทําใหคาดัชนีความขาวของวุนกะทิมีนอย

กวาการทดแทนดวย isomalt และ maltitlol อยางมีนัยสําคัญซ่ึงสอดคลองกับผลของคา L*  วุนกะทิที่มีการทดแทน

น้ําตาลดวยสารใหความหวานในระดับตางๆ นั้นมีแนวโนมทําใหความแข็งของเจลลดลงตามระดับการทดแทน โดย

ระดับการทดแทนที่ 100% ดวย sorbitol นั้นใหคาความแข็งแรงของเจลใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมมากที่สุด  และ

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบของผูบริโภคพบวาคะแนนความชอบโดยรวมของวุนกะทิที่มีการ

ทดแทนน้ําตาลดวยสารใหความหวานท่ีระดับการทดแทน 100% นั้นไดคะแนนไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากตัวอยางควบคุม ผลที่จากงานวิจัยนี้จึงสามารถนําไปในการผลิวุนกะทิปราศจากนํ้าตาล (sugar-free)             

เชิงพาณิชยได 
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การพัฒนาอาหารเลี้ยงเช้ือราคาถูกสาํหรับเลีย้งเชือ้ Bacillus thuringiensis สายพันธุ kurstaki 
Development of a Cost – effective Culture Medium for Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
 

ชุติมา คูณสวัสด์ิ1  และ อานนท ธรรมสิทธิรงค2 

Chutima Koonsawat1 and Anon Thammasittirong2 

 
บทคัดยอ 
 Bacillus thuringiensis สายพันธุ kurstaki (Btk) มีการใชอยางแพรหลายในการเปนสารชีวินทรียกําจัด

แมลง แตการผลิตเช้ือ Btk มีตนทุนสูงเพราะตองใชอาหารเล้ียงเช้ือสังเคราะหที่มีราคาคอนขางสูง ในการศึกษาคร้ังนี้

จึงพยายามพัฒนาอาหารเล้ียงเช้ือที่มีราคาถูกลงโดยใชวัตถุดิบราคาถูกในทองถ่ิน 3 ชนิด ไดแก กากถ่ัวเหลือง 

กากนํ้าตาลและนํ้ามะพราวเพื่อใชเพาะเล้ียงเช้ือ Btk แทนอาหารสังเคราะห Nutrient broth (NB) ผลการทดลอง

แสดงใหเห็นวาเช้ือ Btk สามารถเจริญไดดีในอาหารทั้ง 3 ชนิดโดยสามารถเจริญไดดีที่สุดในอาหารท่ีเตรียมจาก

กากน้ําตาลที่ระดับความหวาน 2 บริกซ โดยใหปริมาณเซลลสูงสุดเทากับ 1.19 x108 CFU ตอมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับ

การเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐานท่ีมีจํานวนเซลล 6.15x107 CFU ตอมิลลิลิตร และจากการศึกษาผลของแรธาตุ

ชนิดตาง ๆ คือ MgSO4, MnSO4, FeSO4, ZnSO4 และ CaCO3 ตอการสรางสปอรของเชื้อ Btk ในอาหารสูตร

กากน้ําตาล 2 บริกซ พบวาการเติมแรธาตุไมมีผลในการชวยเพิ่มการสรางสปอรภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังการ

เล้ียงเช้ือ ในทางกลับกันพบวาแรธาตุชนิด MgSO4, ZnSO4 และ CaCO3 สงผลใหการเจริญของเช้ือลดลงอยางมี

นัยสําคัญ จากการทดลองจึงสามารถสรุปไดวาอาหารเล้ียงเช้ือที่มีราคาถูกและเหมาะสมในการเล้ียงเชื้อ Btk คือ

กากนํ้าตาลที่ความเขมขน 2 บริกซ โดยไมตองเติมเกลือแรใด ๆ สามารถใชทดแทนอาหารเลี้ยงเช้ือราคาสูงใน

หองปฏิบัติการไดดี 

คําสําคัญ : บาซิลลัส ธูรินเจนซีท อาหารเล้ียงเช้ือ กากถ่ัวเหลือง กากน้ําตาล น้ํามะพราว 

 

Abstract 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) has been widely used in biological control programs, 

but large scale production of this bacterium is limited due to high cost of culture medium. In this study, 

we attempted to develop a cost-effective medium, based on inexpensive, locally available raw materials 

including soybean meal, sugarcane molasses, and coconut water for Btk cultivation alternative to 

commercial synthetic medium, Nutrient broth (NB) medium. The results revealed that this bacterium grew 

well in three media with the highest growth in 2 °Brix sugarcane molasses medium (maximum cell number is 
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1.19x108 CFU/ml) comparing with the growth in the standard NB medium (6.15x107 CFU/ml). This work 

also studied the effect of mineral salts including MgSO4, MnSO4, FeSO4, ZnSO4, and CaCO3 on the 

sporulation of Btk in 2 °Brix sugarcane molasses medium. The results revealed that 2 °Brix sugarcane 

molasses medium containing each mineral salt did not show improving the spore production of Btk after 

24 h cultivation. On the contrary, the mineral salts of MgSO4 ZnSO4, and CaCO3 showed significantly 

decreased the bacterial growth. Altogether, we conclude that 2 °Brix sugarcane molasses medium 

without any supplement could be the best alternative for Btk cultivation.  

Keywords : Bacillus thuringiensis, Culture medium, Soybean meal, Sugarcane molasses, Coconut water 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 Bacillus thuringiensis (Bt) เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางเปนเซลลทอน สามารถสรางสปอรไดภายใน

เซลลเรียกวาเอนโดสปอร (endospore) ในระหวางการสรางสปอรเช้ือจะมีการสรางโปรตีนสารพิษกลุมเดลตาเอนโด

ทอกซิน (delta endotoxin) อยูในรูปแบบของผลึกโปรตีนภายในเซลล โปรตีนสารพิษกลุมเดลตาเอนโดทอกซินนั้น

สามารถแบงยอยออกได 2 กลุมหลัก ๆ โดยอาศัยความแตกตางของลําดับกรดอะมิโน คือโปรตีนสารพิษ Crystal 

(Cry) และโปรตีนสารพิษ Cytotoxic (Cyt) เช้ือ Bt แตละสายพันธุอาจสรางโปรตีนสารพิษไดมากกวา 1 ชนิดอยู

รวมกันภายในเซลล เชน เช้ือ Bt สายพันธุ israelensis (Bti) สามารถสรางโปรตีนสารพิษอยางนอย 4 ชนิด เชน 

Cry4Aa, Cry4Ba, Cry11Aa และ Cyt1Aa (Berry et al., 2002) ที่ออกฤทธิ์กําจัดตัวออนแมลงในอันดับ Diptera เชน

ลูกน้ํายุงลายที่เปนพาหะของไขเลือดออกและไวรัสซิคุนกุนยา ยุงรําคาญท่ีเปนพาหะของไขสมองอักเสบ ยุงกนปลอง

ที่เปนพาหะของปรสิตกอโรคเทาชางและไขปาเปนตน เช้ือ Bt. สายพันธุ kurstaki (Btk) มีการผลิตโปรตีนสารพิษ 

Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac และ Cry2Ab ที่มีความเปนพิษสูงตอหนอนผีเส้ือในอันดับ Lepidopera ซึ่งเปนแมลง

ศัตรูพืชทางการเกษตร ปจจุบันโปรตีนสารพิษที่ถูกคนพบในเชื้อ Bt สายพันธุตาง ๆ มีมากกวา 300 ชนิด ถูกแบงกลุม

ตามความเหมือนกันของลําดับกรดอะมิโนไดเปน 70 กลุมตามการจัดจําแนกโดย Crickmore และคณะ (Crickmore 

et al., 1998) แตนิยมใชประโยชนจากโปรตีนสารพิษเพียงบางกลุมเทานั้น เชน การใชประโยชนจากโปรตีนสารพิษที่

ผลิตจากเช้ือ Btk และ Bti เปนตน  

การใชประโยชนจากเช้ือ Btk ในการควบคุมตัวออนแมลงมีดวยกันหลายชนิด เชน การใชประโยชนจากยีน

สรางโปรตนีสารพิษ Cry ของเช้ือ Btk โดยการถายยีนเขาสูพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ เชน ฝาย ถ่ัวเหลือง ใหสามารถทน

ตอตัวออนแมลงศัตรูพืชได และการใชประโยชนจากโปรตีนสารพิษโดยตรงในรูปแบบของผลึกโปรตีนและสปอรของ

เช้ือ Btk ที่นิยมใชฉีดพนกําจัดตัวออนแมลงในแปลงเกษตรอินทรีย โดยการใชประโยชนจากเช้ือ Btk ในรูปแบบนี้

จะตองเล้ียงเช้ือเปนจํานวนมากเพื่อใหสรางสปอรและสารพิษเพียงพอ โดยการใชอาหารเล้ียงเช้ือที่มีราคาสูงสงผลให

ผลิตภัณฑจากเช้ือ Btk ในรูปแบบของสปอรและผลึกโปรตีนที่จําหนายในทองตลาดมีราคาสูงจึงไมไดรับความนิยม

มากนัก เปนเหตุผลใหมีการวิจัยจากประเทศตาง ๆ ศึกษาและคนหาอาหารเล้ียงเช้ือ Bt ที่มีราคาถูกเพื่อควบคุมแมลง

ศัตรูพืชทางการเกษตร โดยนิยมใชวัตถุดิบราคาถูกที่สามารถหาไดงายในทองถ่ิน เชน ใชน้ํามะพราวในการเล้ียงเช้ือ 

Bti ในประเทศอินเดีย (Prabakaran et al., 2008) และใชรําขาวสาลี, เศษเมล็ดขาวโพดบด, ถ่ัวเหลืองและกากเมล็ด

ฝายในการเล้ียง Bt ในประเทศจีน (Entwistle 1993) เปนตน ดังนั้นในการทดลองน้ีจึงทําการพัฒนาอาหารเล้ียงเช้ือ

ราคาถูกโดยใชวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตรในทองถ่ินไดแกกากนํ้าตาลซ่ึงเปนผลพลอยไดจาก
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อุตสาหกรรมนํ้าตาล กากถ่ัวเหลืองซึ่งเปนผลพลอยไดจากการสกัดน้ํามันถ่ัวเหลืองและน้ํามะพราวกะทิ เพื่อใชแทน

อาหารสังเคราะหในการผลิตโปรตีนสารพิษจากเชื้อ Btk  

 
อุปกรณและวิธีการ 
 
1. การเตรียม Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
 เช้ือ B. thuringiensis สายพันธุ kurstaki (Btk) ที่ใชในการทดลองนี้ไดซื้อมาจากศูนยจุลินทรียสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โดยนําเช้ือที่รักษาในสภาพผงมาเพาะเล้ียงบนอาหารแข็ง Nutrient 

Agar (NA) บมที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมงเพื่อนําไปใชในการทดลองตอไป 
 
2. การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
 เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อชนิดตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาหารเล้ียงเชื้อกากถ่ัวเหลือง ใชกากถั่วเหลือง 

2.5, 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักผสมกับน้ํากล่ันตมใหเดือดนาน 10 นาที กรองดวยผาขาวบางแลวนําเฉพาะ

สวนที่ เปนน้ําใสมาใช  อาหารเล้ียงเชื้อกากนํ้าตาล ใชกากน้ําตาลผสมน้ํากล่ันแลววัดคาบริกซดวยเคร่ือง 

Refractometer ใหมีคาเทากับ 0.5, 1 และ 2 บริกซ ตามลําดับ อาหารเล้ียงเช้ือน้ํามะพราว ใชน้ํามะพราวกะทิกรอง

ดวยผาขาวบาง และปรับระดับความหวานโดยเติมน้ํากล่ันใหได 0.5, 1 และ 2 บริกซ อาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient Broth 

(NB) ใชอาหารมาตรฐานในหองปฏิบัติการเพื่อใชเปนอาหารเปรียบเทียบ โดยเตรียมอาหารทุกชนิดใสหลอดทดลอง

ปริมาตรหลอดละ 10 มิลลิลิตร พรอมปรับพีเอชใหได 7.0 แลวนึ่งกําจัดเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 

นาที เพื่อใชปลูกเช้ือตอไป 
 
3. การเล้ียงเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดตาง ๆ  

เล้ียงเช้ือ Btk ในอาหารเล้ียงเช้ือ NB ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ 150 รอบ

ตอนาที นาน 24 ชั่วโมง เพ่ือใชเปนเช้ือต้ังตน วัดคาการดูดกลืนคล่ืนแสงที่ความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร (OD600) 

พรอมปรับความเขมขนของเชื้อต้ังตนใหได OD600 เทากับ 1 จากนั้นปลูกเช้ือลงในอาหารเหลวสูตรตาง ๆ ที่เตรียมไว

โดยใหใชปริมาณเซลลเร่ิมตนเปน 2 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร โดยใชอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐาน NB เปนชุดควบคุม 

เล้ียงเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ 150 รอบตอนาที นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นเจือจางสารละลายเซลลดวย

น้ํากล่ันปลอดเชื้อแลวเล้ียงบนอาหาร Nutrient agar (NA) โดยใชเทคนิค Spread plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจนับจํานวนโคโลนี พรอมคํานวณหาจํานวนโคโลนีที่เจริญในอาหารเล้ียงเช้ือชนิด

ตาง ๆ โดยทําการทดลอง 3 ซ้ําในอาหารเล้ียงเช้ือแตละชนิด จากนั้นจึงศึกษาลักษณะของเซลล เอนโดสปอร และผลึก

โปรตีนของเชื้อ Btk ที่เล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือที่เช้ือเจริญไดดีที่สุดเปรียบเทียบกับอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐาน NB โดย

ศึกษาลักษณะตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศน 
 
4. การศึกษาเกลือแรที่มีผลตอการสรางสปอรของเช้ือ Btk 

คัดเลือกอาหารเล้ียงเช้ือที่เช้ือ Btk เจริญไดดีที่สุดจากการทดลองกอนหนามาทําการศึกษาผลของแรธาตุ

ตาง ๆ ตอการสรางสปอร โดยใชอาหารชนิดดังกลาวเติมแรธาตุตาง ๆ ดังนี้ 1.22 mM MgSO4, 0.12 mM MnSO4, 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-56 

0.07 mM FeSO4, 0.07 mM ZnSO4, 0.01 mM CaCO3 จากนั้นนําเช้ือ Btk มาปลูกเช้ือลงในอาหารเหลวที่เติมแรธาตุ

ตาง ๆ ชนิดละ 1 หลอดและแรธาตุผสมทุกชนิดอีก 1 หลอด โดยใชปริมาณเชื้อเร่ิมตนและสภาวะในการเลี้ยงเช้ือ

เชนเดียวกับการทดลองกอนหนา จากนั้นทําการเจือจางสารละลายเซลลเพื่อเล้ียงบนอาหาร Nutrient agar (NA) 

และนับจํานวนโคโลนีเชนเดียวกับการทดลองกอนหนา สวนการนับจํานวนสปอรของเชื้อจะอาศัยการกําจัดตัวเซลล

ของเช้ือ Btk โดยนําไปตมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (Heat shock) นาน 10 นาที กอนนําไปเล้ียงบนอาหารเล้ียง

เช้ือ NA โดยใชเทคนิค Spread plate และตรวจนับโคโลนีของเช้ือเพื่อคํานวณหาจํานวนของสปอรที่ผลิตขึ้นในอาหาร

เล้ียงเช้ือที่เติมแรธาตุชนิดตาง ๆ โดยทําการทดลอง 3 ซ้ําในอาหารเล้ียงเช้ือที่เติมแรธาตุแตละชนิด 

 

ผลการทดลอง 
 
1. การเจริญของเช้ือ Btk ในอาหารเล้ียงเช้ือราคาถูก 
 จากการเล้ียงเช้ือ Btk ในอาหารชนิดตาง ๆ คือ อาหารเล้ียงเช้ือที่เตรียมไดจากกากถ่ัวเหลือง 2.5, 5 และ 10 

เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก อาหารเล้ียงเช้ือที่มีสวนผสมของน้ํามะพราว 0.5, 1 และ 2 บริกซ อาหารเล้ียงเช้ือที่มี

กากน้ําตาล 0.5, 1 และ 2 บริกซ และอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐาน NB พบวาหลังจากเล้ียงเช้ือ Btk แบบเขยาเปนเวลา 

24 ชั่วโมง เช้ือเจริญไดดีในอาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลที่มีกากน้ําตาล 1 และ 2 บริกซ รวมทั้งอาหารกากถั่วเหลืองที่

เตรียมจากกากถ่ัวเหลือง 2.5 เปอรเซ็นต โดยเช้ือมีการเจริญไดดีที่สุดในอาหารเล้ียงเช้ือสูตรที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ 

โดยมีจํานวนเซลลเทากับ 1.19 x108 CFU ตอมิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณเซลลสูงกวาการเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ NB 

(6.15x107 CFU ตอมิลลิลิตร) ดังแสดงในภาพท่ี 1 สําหรับอาหารท่ีมีน้ํามะพราว 0.5 บริกซ อาหารที่มีกากถ่ัวเหลือง 5 

เปอรเซ็นต และ 10 เปอรเซ็นต เช้ือสามารถเจริญไดในระดับเดียวกับอาหารเล้ียงเช้ือ NB แตอาหารเล้ียงเช้ือ

กากน้ําตาลที่มีกากน้ําตาล 0.5 บริกซ และอาหารเล้ียงเช้ือน้ํามะพราวที่มีน้ํามะพราว 1 และ 2 บริกซ นั้นมีการเจริญ

ของเชื้อตํ่ากวาอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐาน NB และหลังจากเล้ียงเชื้อในอาหารทุกชนิดพบวาพีเอชของอาหารลดลงอยู

ที่ประมาณ 5-6 และจากการศึกษาลักษณะของเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ 

พบวาขนาดและรูปรางของเซลล สปอรและผลึกโปรตีนไมมีความแตกตางจากการเล้ียงเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือ

มาตรฐาน NB 

 
2. ผลของแรธาตุการตอการสรางสปอรของเช้ือ Btk 

จากผลการทดลองเล้ียงเช้ือ Btk ในอาหารเล้ียงเช้ือราคาถูกพบวาเช้ือเจริญไดดีที่สุดในอาหารกากน้ําตาล ที่

มีกากน้ําตาล 2 บริกซ จึงไดนําอาหารสูตรดังกลาวมาทําการทดลองตอโดยศึกษาผลของแรธาตุชนิดตาง ๆ ตอการ

สรางสปอรของเช้ือ Btk โดยเติมแรธาตุชนิดตาง ๆ ในอาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ แลวศึกษา

การเจริญและการสรางสปอร จากผลการทดลองพบวาเช้ือ Btk สามารถเจริญและสรางสปอรไดไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญในอาหารเล้ียงเช้ือกากน้ําตาลที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ และอาหารกากน้ําตาลที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ ที่เติม

แรธาตุ MnSO4 และ FeSO4 ในทางกลับกันการเติมแรธาตุ MgSO4, ZnSO4 และ CaCO3 สงผลใหการเจริญและการ

สรางสปอรของเช้ือ Btk ลดลง (ภาพที่ 2) โดยพีเอชของอาหารเล้ียงเช้ือหลังเล้ียงเช้ือมีคาระหวาง 5-6 
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ภาพที่ 1 การเจริญของเชื้อ Btk ที่เจริญในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดตาง ๆ 

 
ภาพที่ 2 การเจริญของเชื้อ Btk ที่เจริญในอาหารเล้ียงเช้ือกากน้ําตาล 2 บริกซ ที่เติมแรธาตุชนิดตาง ๆ 
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วิจารณผล  
เช้ือ Btk ไดรับความนิยมในการใชควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดตาง ๆ แทนสารเคมีกําจัดแมลงเนื่องจากไมเปน

อันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภคและไมกอใหเกิดการด้ือตอโปรตีนสารพิษของตัวออนแมลง แตอยางไรก็ตามสาร 

ชีวินทรียจากเช้ือ Btk ที่ใชในการควบคุมแมลงนั้นมีราคาสูงกวาสารเคมีกําจัดแมลงเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ตอง

ใชอาหารเล้ียงเช้ือสังเคราะหที่มีราคาสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาเพื่อหาอาหารเล้ียงเช้ือราคาถูกที่สามารถใชแทน

อาหารสังเคราะหในการเล้ียงเช้ือ Btk ในการศึกษานี้ไดเลือกใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถ่ินที่มีราคาถูกคือ 

กากนํ้าตาล กากถ่ัวเหลืองและน้ํามะพราวกะทิในการศึกษาการผลิตเช้ือ Btk โดยกากนํ้าตาลมีแหลงคารบอนและ

พลังงานที่มีองคประกอบหลักเปนน้ําตาลซูโครส 30-40 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก กลูโคส 4-9 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

ฟรุกโทรส 4-12 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก (Chen et al., 1993) รวมทั้งองคประกอบอื่น ๆ ที่เช้ือ Btk สามารถนําไปใชใน

การเจริญได จากการศึกษาพบวาเช้ือเจริญไดดีที่สุดในอาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลที่มีกากนํ้าตาล 2 บริกซ โดยจาก

การศึกษาองคประกอบของนํ้าตาลชนิดตาง ๆ ในกากน้ําตาลชุดที่ใชในการวิจัยนี้จากการทดลองกอนหนาพบวา

กากน้ําตาล 2 บริกซประกอบดวยนํ้าตาลซูโครส 1.9 เปอรเซ็นต กลูโคส 0.6 เปอรเซ็นต และฟรุกโทรส 0.7 เปอรเซ็นต

ตามลําดับ และจากการทดลองพบวาเม่ือเพิ่มระดับความหวานจาก 0.5 บริกซ ไปจนถึง 2 บริกซ จะทําใหเช้ือเจริญได

มากข้ึน แตถาเพิ่มความเขมขนของกากนํ้าตาลเปน 3 บริกซ เช้ือ Btk ไมสามารถเจริญไดอาจเนื่องมาจากสภาวะ

ความเขมขนของสารละลายภายนอกสูง สงผลใหเซลลไมสามารถรักษาสมดุลของน้ําและสารละลายภายในเซลลได

เซลลจึงตาย  สําหรับอาหารกากถั่วเหลืองที่มีกากถ่ัวเหลือง 2.5 เปอรเซ็นต เช้ือสามารถเจริญไดดีกวาอาหารเล้ียงเช้ือ

มาตรฐาน NB ซึ่งกากถ่ัวเหลืองมีแหลงของโปรตีน 50 เปอรเซ็นต (Baker et al., 2011) ซ่ึงเช้ือสามารถยอยสลายไป

ใชในการเจริญเติบโตไดและสําหรับความเขมขนกากถ่ัวเหลืองที่เพิ่มขึ้นสงผลใหเซลลเจริญไดลดลงนาจะเก่ียวของกับ

การรักษาสมดุลของน้ําภายในเซลลเชนกัน สําหรับน้ํามะพราวซ่ึงมีองคประกอบหลักที่เช้ือสามารถใชไดคือน้ําตาล 

ซูโครส 9 กรัมตอลิตร กลูโคส 7 กรัมตอลิตร รวมถึงแหลงน้ําตาลและโปรตีนอื่น ๆ (Yong et al., 2009) ซึ่งถาความ

เขมขนสูงการเจริญของเชื้อจะลดลงเชนกัน และจากผลการทดลองไดแสดงใหเห็นวาการใชกากน้ําตาล กากถ่ัวเหลือง 

หรือน้ํามะพราวเพียงอยางเดียวก็สามารถเล้ียงเช้ือ Btk ใหเจริญไดดีซึ่งอาหารเล้ียงเช้ือบางสูตรเชื้อสามารถเจริญได

ดีกวาอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐาน NB ซึ่งแตกตางจากการทดลองอื่น ๆ ที่มีรายงาน เชน งานวิจัยที่มีการเติมแหลง

โปรตีนตาง ๆ รวมในกากน้ําตาลเพื่อใชเล้ียงเช้ือ Btk ซึ่งสามารถเล้ียงเช้ือใหสรางสปอรไดสูงสุดเทากับ 1x107 CFU/

มิลลิลิตร ในอาหารกากน้ําตาล 7 กรัมตอลิตร (ประมาณ 0.7 บริกซ) ที่เติมกากเมล็ดฝายเปนแหลงโปรตีนและ

รายงานวาปริมาณสปอรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการเพ่ิมกากนํ้าตาลเปน 14 กรัมตอลิตร (ประมาณ 1.4 บริกซ) 

(Keshavarzi et al., 2005) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาอาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลท่ีมีกากนํ้าตาล 2 บริกซ 

(ประมาณ 27 กรัมตอลิตร) มีความเหมาะสมในการใชเปนอาหารราคาถูกสําหรับเล้ียงเช้ือ Btk คือมีราคาตนทุนตอ

อาหารเล้ียงเช้ือ 1 ลิตรเพียงประมาณ 50 สตางค และจากการศึกษาลักษณะของเซลล สปอรและผลึกโปรตีนสารพิษ

ที่ผลิตจากเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหารกากนํ้าตาลที่มีกากน้ําตาล 2 บริกซ พบวาไมแตกตางจากที่เล้ียงในอาหาร NB จึง

คาดวาประสิทธิภาพของโปรตีนสารพิษที่ผลิตโดยเช้ือ Btk ที่เล้ียงในอาหารกากนํ้าตาลไมแตกตางจากท่ีเล้ียงใน

อาหาร NB 

 โปรตีนสารพิษของเช้ือ Btk ถูกสรางขึ้นในระหวางการสรางสปอรและไดมีรายงานถึงแรธาตุที่มีความ

เก่ียวของกับการสรางสปอรของเช้ือแบคทีเรียที่ เชน CaCO3 มีผลกระตุนการสรางสปอรของเช้ือ Clostridium 

sporogenes (Mah et al., 2008)  NH4
+ และ PO4

3- มีผลใหเช้ือ Clostridium botulinum สรางสปอรได 
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(Leifson 1931) Zn2+ สามารถกระตุนการสรางสปอรของเช้ือ C. botulinum ไดดีกวา Mn2+ และ Fe3+ (Kihm et al., 

1988) และ Mn2+ มีความจําเพาะเจาะจงในการกระตุนการสรางสปอรของเช้ือ Bacillus subtilis (Charney et al., 

1951) ซึ่งกลไกที่แทจริงของแรธาตุตาง ๆ ตอการกระตุนการสรางสปอรนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัดคาดวาอาจมีสวนใน

การกระตุนการทํางานของเอนไซมที่เก่ียวของกับการสรางสปอรหรือเก่ียวของในการรักษาเสถียรภาพของสปอร 

(Curran, 1957) ซึ่งการกระตุนการสรางสปอรของเช้ือ Btk ก็ถือเปนการสงเสริมการสรางโปรตีนสารพิษในปริมาณสูง

ไดรวดเร็ว จากผลการทดลองพบวาอาหารกากน้ําตาลท่ีมีกากน้ําตาล 2 บริกซ ซึ่งเติม MnSO4 และ FeSO4 นั้นมี

จํานวนเซลลและสปอรที่ไมแตกตางจากการเล้ียงเช้ือ Btk ในอาหารท่ีมีกากน้ําตาลเพียงอยางเดียว และยังพบเซลล

บางสวนที่ยังไมมีการสรางสปอรแสดงวาเกลือแรทั้งสองชนิดที่เติมไมมีผลกระตุนการสรางสปอรของเช้ือ Btk ในทาง

กลับกันการเติม MgSO4, ZnSO4, CaCO3 และเติมเกลือแรตาง ๆ ครบ สงผลใหจํานวนเซลลและสปอรลดลงแสดงถึง

การยับย้ังการเจริญของเชื้อ Btk ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรธาตุบางชนิดที่มีผลในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

ได เชนที่มีรายงานวา ZnCl2 มีผลยับย้ังการสรางสปอรของเช้ือ C. sporogenes (Lee et al., 2011) จากผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวากากนํ้าตาลเพียงอยางเดียวโดยไมมีการเติมแรธาตุใด ๆ เสริมมีความเหมาะสมในการเจริญ

ของเช้ือ Btk โดยปริมาณของเช้ือและสปอรสูงเทากับหรือมากกวาการเติมแรธาตุเสริม ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน

กากน้ําตาลเองนอกจากจะมีแหลงของพลังงานและคารบอนแลวยังมีแรธาตุตาง ๆ ผสมอยู เชน มีรายงานวามี Fe3+ 

อยูถึง 297 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมกากน้ําตาล และมี Mn2+ และ Cu2+  ประมาณ 35 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมกากน้ําตาล 

(Curtin 1973) ซึ่งแรธาตุเหลานี้นาจะมีเพียงพอตอความตองการของเซลลในกลไกการสรางสปอรและผลึกโปรตีน 

ของเช้ือ Btk จึงไมจําเปนตองเติมแรธาตุตาง ๆ เพิ่มเติม 

 

สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเล้ียงเช้ือ Btk ในอาหารเล้ียงเช้ือราคาถูก 3 ชนิดไดแก กากนํ้าตาล กากถ่ัวเหลือง และ      

น้ํามะพราวกะทิ เพื่อนํามาใชทดแทนอาหารเล้ียงเช้ือสังเคราะหที่มีราคาสูง พบวาอาหารเล้ียงเช้ือที่มีความเหมาะสม

ในการเล้ียงเช้ือ Btk คืออาหารเล้ียงเช้ือกากนํ้าตาลท่ีมีกากน้ําตาล 2 บริกซ โดยไมจําเปนตองเติมแรธาตุใด ๆ เสริม 

เช้ือ Btk ก็สามารถเจริญไดดีกวาในอาหารเล้ียงเช้ือมาตรฐานท่ีใชในหองปฏิบัติการไดและเปนอาหารเล้ียงเช้ือราคา

ถูกที่สามารถผลิตเชื้อ Btk ได 
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การแยกและคัดเลือกยีสตที่มีความสามารถในการยอยแปงเพื่อผลิตเอทานอล 
Isolation and Screening of Amylolytic Yeasts for Ethanol Production 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาน้ีไดทําการแยกยีสตที่มีความสามารถในการยอยแปงจากตัวอยางประเภทแปงทั้งหมด                         

30 ตัวอยาง โดยแยกยีสตที่สามารถยอยแปงไดทั้งหมด 102 ไอโซเลท และมียีสต 6 ไอโซเลท ไดแก  SE 2-1, SE 3-2, 

SE 6-6, SE 10-5, SE 11-2 และ SE 11-4 ที่สามารถหมักเอทานอลจากแปงไดโดยตรง โดยยีสตที่หมักเอทานอลจาก

แปงทั้ง 6 ไอโซเลท ขางตนมีความสามารถในการยอยแปงและผลิตเอทานอลไดใกลเคียงกัน เนื่องจากยีสต SE 2-1 มี

คุณสมบัติในการตกตะกอนไดดี การศึกษานี้จึงคัดเลือกยีสต SE 2-1 มาศึกษาการผลิตเอทานอลจากแปงที่อุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส โดยใชความเขมขนของแปง 5% (w/v) พบวายีสต SE 2-1 ผลิตเอทานอลไดความเขมขนสูงสุดและ

คาผลผลิตทางทฤษฎีสูงสุดเทากับ 1.61±0.03% (v/v) และ 44.20% ตามลําดับ และสามารถผลิตเอทานอลจาก

น้ําตาลกลูโคส 12% (w/v) ไดเทากับ 6.67±0.02% (v/v) และใหคาผลผลิตทางทฤษฎีสูงสุดเทากับ 67.90% (v/v) เม่ือ

ทําการจัดจําแนกสายพันธุ พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของโดเมน D1/D2 ของไรโบโซมหนวยใหญมีความเหมือน

ประมาณ 99% กับยีสต Saccharomycopsis fibuligera ท้ังนี้เพื่อยืนยันผลจากการจัดจําแนกในระดับโมเลกุลจะ

ทําการศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมีและสรีระวิทยาของยีสต SE 2-1 ตอไป 

คําสําคัญ : ยีสตยอยแปง แปง เอทานอล 
 

Abstract 
In this study, amylolytic yeasts were isolated from a variety of  30 flour product samples. Among 

102 isolates, 6 isolates, SE 2-1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 11-2 and SE 11-4, were able to ferment 

starch directly  to ethanol. These 6 isolates showed similar ability in starch degradation and ethanol 

production. Based on flocculation ability of  these starch fermenting yeasts, the isolate SE 2-1 was 

selected for ethanol production from starch. The maximum ethanol concentration and theoretical yield of 

SE 2-1 was 1.61±0.03% (v/v) and 44.20%, respectively, at 30°C from an initial starch concentration of 5% 

(w/v). In addition, the maximum ethanol concentration and theoretical yield produced from 12% (w/v) 
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glucose of this strain was 6.67±0.02% (v/v) and 67.90%, respectively. Based on nucleotide sequence of 

D1/D2 domain of large ribosome, the strain SE 2-1 displayed 99% nucleotide identity to 

Saccharomycopsis fibuligera. Biochemical and physiological characterization are planned to future study 

for confirmation the result of molecular taxonomic.   

Key words :  Amylolytic yeasts, Starch, Ethanol 
 

คํานํา และวัตถุประสงค  
 ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกประสบกับปญหาราคานํ้ามันในตลาดโลกผันผวนและมีการปรับราคาสูงขึ้น

รวมทั้งประเทศไทยที่ตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ  ดังนั้นจึงมีความสนใจในการ

แสวงหาแหลงพลังงานเช้ือเพลิงอื่นเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล เอทานอลนับเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ไดรับ

ความสนใจ ประเทศไทยมผีลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

ได มันสําปะหลังนับเปนวัตถุดิบหนึ่งที่มีความนาสนใจในการนํามาใชผลิตเอทานอลเน่ืองจากเปนพืชที่เพาะปลูกงาย

และทนตอส่ิงแวดลอมไดดี ในการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังตองมีการเปล่ียนแปงใหเปนน้ําตาลดวยวิธีทางเคมี

หรือวิธีทางชีวภาพ  การยอยแปงดวยวิธีทางเคมีนอกจากจะไดน้ําตาลกลูโคสแลวยังไดผลิตภัณฑอยางอื่นที่เปนพิษ

ตอเซลล สวนการยอยแปงดวยวิธีทางชีวภาพจะใชเอนไซมในการยอยแปงใหเปนน้ําตาลซ่ึงเปนวิธีที่ใชปฏิกิริยาไม

รุนแรงและไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ( Altıntas, et al., 2002) แตการใชเอนไซมในการยอยแปงจะเพิ่มตนทุนในการ

ผลิต (Liao, et al., 2010) ดังนั้นจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยแปงจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมในการนํามาใช

ในการยอยสลายแปงใหเปนน้ําตาลเพื่อน้ําตาลจะไดนําเขาสูกระบวนการหมักเอทานอลดวยเชื้อยีสตหรือแบคทีเรีย

ตอไป ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกยีสตบริสุทธิ์ที่มีความสามารถในการยอยแปงและสามารถใช

น้ําตาลจากการยอยแปงเพื่อหมักเอทานอลไดเพื่อชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนในกระบวนการผลิตเอทานอลจาก

ผลิตภัณฑประเภทแปง 

 

อุปกรณและวิธีการ  
1.  การแยกยีสตบริสุทธ์ิจากตัวอยางผลิตภัณฑประเภทแปง      
 การคัดแยกเช้ือยีสตบริสุทธิ์จากตัวอยางใช enrichment technique โดยนําตัวอยางบดละเอียดปริมาณ    

3-5 กรัม ใสลงในอาหาร Yeast  starch broth  50 มิลลิลิตร  นําไปบมบนเครื่องเขยาความเร็ว 160 รอบตอนาที       

ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา  48-72 ชั่วโมง  จากนั้นนํามาทําการเจือจางและเพาะเช้ือโดยเทคนิค spread  

plate บนอาหาร Yeast  starch agar และนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง คัดเลือก

โคโลนีเด่ียวที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางกันมาทําการ streak ซ้ําบนอาหาร  Yeast  starch agar จนกระทั่งไดเช้ือ

บริสุทธิ์ เก็บรักษาเช้ือยีสตบริสุทธิ์ในอาหาร Yeast  starch agar slant บมที่ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-72 

ชั่วโมง  และนําไปเก็บที่อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส เพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพในการยอยแปงและผลิต                    

เอทานอลตอไป  
 
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

P-63 

เสนผาศูนยกลางของบริเวณใส (เซนติเมตร)

เสนผาศูนยกลางของโคโลนี (เซนติเมตร) 
อัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางของบริเวณใส

และเสนผาศูนยกลางของโคโลนี 
= 

2.  การคัดเลือกเช้ือยีสตที่สามารถหมักเอทานอลจากแปง      
 ทําการทดสอบการหมักเอทานอลโดยสังเกตจากการสรางแกสคารบอนไดออกไซด โดยนําเช้ือยีสตที่แยกได

เพาะลงในหลอดทดลองที่มีอาหาร Yeast starch broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และมีหลอดดักแกส บมที่อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 1-2 สัปดาห โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา สังเกตหลอดที่เกิดแกสแสดงวาเช้ือยีสตสามารถสราง

แกสคารบอนไดออกไซดได 
3. การศึกษาความสามารถในการยอยแปง        
 นําเช้ือยีสตที่สามารถหมักเอทานอลจากแปงที่คัดเลือกไดมาเพาะเล้ียงแบบ point inoculation ลงบน

อาหาร Yeast starch agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา และ

ทดสอบประสิทธิภาพในการยอยแปงโดยราดดวยสารละลาย Lugals′ iodine ใหทวมผิวหนาอาหาร ทิ้งไวประมาณ   

1 นาที สังเกตบริเวณโซนใส (clear zone) ที่เกิดขึ้น ทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของบริเวณโซนใสท่ีเกิดขึ้น 

และคํานวณอัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางของบริเวณใสและเสนผาศูนยกลางของโคโลนี ดังสูตร   

  

  
 
 
4.  การคัดเลือกเช้ือยีสตที่สามารถหมักเอทานอลจากแปงไดปริมาณสูง    
 นําเช้ือยีสตที่สามารถยอยแปงและหมักเอทานอลจากแปงที่คัดแยกไดมาทดสอบความสามารถในการผลิต

เอทานอลในอาหาร Carbon fermentation test broth ที่มีแปง 5% (w/v) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร บมบนเคร่ืองเขยา

ความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 7 วัน โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา และวิเคราะห

ปริมาณเอทานอลดวยเทคนิค  High Performance Liquid Chromatography (HPLC)   
5.  การศึกษาการหมักเอทานอลจากแปง                                 
 นําเช้ือยีสตที่สามารถยอยแปงและหมักเอทานอลจากแปงไดสูงที่คัดเลือกไดไปทดสอบความสามารถในการ

ผลิตเอทานอลในอาหาร Carbon fermentation test broth ที่มีแปง 5% (w/v)  ปริมาตร 150 มิลลิลิตร บมบนเคร่ือง

เขยาความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ  30 องศาเซลเซียส โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา และทําการเก็บตัวอยางทุก   

3 วัน จนครบ 15 วัน  เพื่อวิเคราะหปริมาณเอทานอลและปริมาณนํ้าตาลดวยเทคนิค HPLC  โดยการวิเคราะหชนิด

ของน้ําตาลจะเปรียบเทียบกับกราฟสารละลายนํ้าตาลมาตรฐาน (standard curve) และวัดการเจริญของเชื้อยีสต

โดยวัดความขุนดวยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร 
6.  การศึกษาการหมักเอทานอลจากน้ําตาลกลูโคส                                                       
 นําเช้ือยีสตที่คัดเลือกไดจากขอ 4  และเช้ือยีสต Saccharomyces cerevisiae ND 50  (ชุดควบคุม) ไป

ทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลในอาหาร Carbon fermentation test broth ที่มีน้ําตาลกลูโคส 12% 

(w/v)  ปริมาตร 150 มิลลิลิตร บมบนเครื่องเขยาความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ  30 องศาเซลเซียส โดยทําการ

ทดลอง 3 ซ้ํา  และทําการเก็บตัวอยางที่เวลา 0, 24, 48, และ 72 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะหปริมาณเอทานอลและปริมาณ

น้ําตาลดวยเทคนิค HPLC  และวัดการเจริญของเชื้อยีสตโดยวัดความขุนดวยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร 
7.  การจัดจําแนกสายพันธุยีสตที่คัดเลือกได       
 การจัดจําแนกสายพันธุยีสตทําโดยการวิเคราะหความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดของโดเมน D1/D2 ของ
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ไรโบโซมหนวยใหญ กับฐานขอมูลของ GenBank จาก National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

โดยใชโปรแกรม Blast (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST )  

   

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. การแยกยีสตบริสุทธ์ิจากตัวอยางผลิตภัณฑประเภทแปงและคัดเลือกยีสตที่หมักเอทานอลจากแปง 
 จากการแยกยีสตที่มีความสามารถในการใชแปงในการเจริญจากตัวอยางผลิตภัณฑประเภทแปงทั้งหมด 

30 ตัวอยาง พบวาสามารถแยกยีสตที่สามารถใชแปงในการเจริญไดทั้งหมด 102 ไอโซเลท   

 เม่ือนํามาทดสอบการหมักเอทานอลจากแปงโดยตรวจดูการสรางแกสคารบอนไดออกไซดในอาหาร Yeast  

starch broth ที่มีหลอดดักแกส  พบวามีเช้ือยีสตที่สามารถสรางแกสคารบอนไดออกไซดได 6 ไอโซเลท  ไดแก SE 2-

1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 11-2 และ SE 11-4  ในการศึกษาน้ีไดตรวจดูการสรางแกสคารบอนไดออกไซด

เนื่องจากในการหมักเอทานอลนอกจากจะไดเอทานอลแลวยีสตยังผลิตแกสคารบอนไดออกไซด ดังนั้นจึงไดตรวจการ

สรางแกสคารบอนไดออกไซดเพื่อเปนการคัดเลือกยีสตที่สามารถผลิตเอทานอลในเบื้องตนเพื่อใชในการทดลองตอไป 
2. การศึกษาความสามารถในการยอยแปงของเช้ือยีสตที่คัดเลือกได 
 เม่ือนํายีสตทั้ง 6 ไอโซเลท ที่คัดเลือกไดมาตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสบนอาหาร Yeast  starch 

agar โดยสังเกตจากบริเวณใสรอบๆ โคโลนีของยีสตหลังจากท่ีราดผิวหนาอาหารดวยสารละลายไอโอดีน เนื่องจาก

ยีสตสามารถสรางเอนไซมอะไมเลสไปยอยสลายแปงทําใหเกิดบริเวณใสขึ้น การรายงานผลจะแบงยีสตออกเปน       

3 กลุม คือยีสตที่ยอยแปงไดดีสรางบริเวณใส (clear zone) กวางกวาขนาดของโคโลนี ยีสตที่ยอยแปงไดนอย คือ 

ยีสตที่สรางบริเวณใสเทากับขนาดของโคโลนี และยีสตที่ไมยอยแปง คือยีสตที่ไมสรางบริเวณใสเลย (สมพร, 2544) 

โดยในการทดสอบการสรางเอนไซมออกมายอยแปงพบวาเช้ือยีสตทั้ง 6 ไอโซเลท ใหลักษณะการยอยแปงที่ดี โดยมี

ขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีในชวง  0.60-1.00 เซนติเมตร และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของบริเวณใสในชวง 

1.70-2.35 เซนติเมตร ไอโซเลทท่ียอยแปงไดสูงที่สุดคือ SE 2-1 ซึ่งแยกไดจากลูกแปงขาวหมาก ตลาดลาง อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีอัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางของบริเวณใสและเสนผาศูนยกลางของโคโลนี เทากับ  

2.93±0.18 เซนติเมตร และไอโซเลทท่ียอยแปงไดตํ่าที่สุดคือ  SE 3-2  ซึ่งแยกไดจากลูกแปงขนมถวยฟู  ตลาดลาง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มีอัตราสวนระหวางเสนผาศูนยกลางของบริเวณใสและเสนผาศูนยกลางของโคโลนี

เทากับ 2.35±0.03 เซนติเมตร แตเม่ือนํามาคิดคาทางสถิติพบวาเช้ือยีสตทั้ง 6 ไอโซเลท มีอัตราสวนระหวาง

เสนผาศูนยกลางของบริเวณใสและเสนผาศูนยกลางของโคโลนีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) การศึกษาน้ี

จึงคัดเลือกเชื้อยีสตทั้ง 6 ไอโซเลท เพื่อใชในการศึกษาในการหมักเอทานอลตอไป  
3.  การคัดเลือกเช้ือยีสตที่สามารถหมักเอทานอลจากแปง 
 เม่ือนําเช้ือยีสตยอยแปงที่คัดเลือกไดทั้ง 6 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถการผลิตเอทานอลจากแปง

เพื่อคัดเลือกยีสตที่สามารถผลิตเอทานอลไดสูง โดยทําการเล้ียงในอาหาร Yeast  starch  broth  ที่มีปริมาณแปง 5% 

(w/v) บมบนเครื่องเขยาความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ  30 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 7 วัน เม่ือนํามาวิเคราะห

ปริมาณเอทานอลพบวาเช้ือยีสตทั้ง 6 ไอโซเลท มีความสามารถในการผลิตเอทานอลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

(p>0.05)  โดยสามารถผลิตเอทานอลไดประมาณ 2.00±0.10% (v/v) ดังนั้นจึงไดคัดเลือกยีสต SE 2-1 เพื่อใชในการ

ทดลองตอไป เนื่องจากเช้ือยีสต SE 2-1 สามารถตกตะกอนไดดีกวาเช้ือยีสตไอโซเลทอ่ืน (ไมไดแสดงผล) จึงนาจะ

เปนขอดีสําหรับการแยกเช้ือยีสตออกจากกระบวนการผลิตเอทานอล 
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(ข) 

4.  การศึกษาการหมักเอทานอลจากแปง                             
 เม่ือนําเช้ือยีสตไอโซเลท SE 2-1 มาศึกษาการหมักเอทานอลโดยใชอาหาร Yeast  starch  broth  ที่มี

ปริมาณแปง 5 % (w/v) ที่อุณหภูมิ  30 องศาเซลเซียส พบวาเช้ือยีสต SE 2-1 สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสออกมา

ยอยแปงเปนน้ําตาลกลูโคส โดยพบน้ําตาลกลูโคสในอาหารเล้ืยงเช้ือสูงในชวงแรกของการหมักและปริมาณนํ้าตาลใน

อาหารเล้ียงเช้ือเร่ิมลดลงเร่ือยๆ (ภาพท่ี 1ก) เนื่องจากเช้ือยีสตใชน้ําตาลกลูโคสในการผลิตเอทานอลและการเจริญ

เม่ือพิจารณากราฟการเจริญ (ภาพที่ 1ข) พบวาชวง 3 วันแรก เช้ือยีสต SE 2-1 มีการเจริญชาแตเม่ือหลังจากหมักได 

3 วัน พบวาเช้ือยีสตเร่ิมมีการเจริญอยางรวดเร็วเน่ืองจากเช้ือยีสตยอยแปงไดน้ําตาลซ่ึงเปนแหลงคารบอนสําหรับการ

เจริญและนําไปใชไดงายกวาแปงจึงมีการเจริญอยางรวดเร็วโดยมีการเจริญสูงสุดในวันที่  9 ของการหมัก หลังจากนั้น

เช้ือยีสตเร่ิมเจริญชาลงและปริมาณของเชื้อยีสตเร่ิมลดลงอาจเน่ืองมาจากปริมาณสารอาหารไมเพียงพอและเกิดการ

ยอยสลายตัวเอง (autolysis) 

 สําหรับการผลิตเอทานอลนั้นเช้ือยีสต  SE 2-1 สามารถผลิตเอทานอลไดสูงสุดเทากับ 1.6±0.03% (v/v) ใน

วันที่ 6  ของการหมัก (ภาพที่ 1ก) หลังจากนั้นจะมีการผลิตเอทานอลลดลงทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณนํ้าตาลที่ใชเปน

แหลงคารบอนไมเพียงพอ เช้ือยีสตจึงตองหาแหลงคารบอนอ่ืนนั้นก็คือเอทานอลมาใชในการเจริญ ดังนั้นจึงควรมีการ

ทําการทดลองตอเก่ียวกับแหลงคารบอนชนิดตางๆ ที่ยีสต SE 2-1 สามารถใชในการเจริญได  นอกจากนี้ปริมาณ     

เอทานอลที่ลดลงอาจมาจากเอทานอลมีการระเหยในระหวางการหมัก จากการศึกษาน้ีไดความเขมขนของเอทานอล

สูงสุด 1.61±0.03% (v/v) ซึ่งมีคาผลผลิตทางทฤษฏีเทากับ  44.20% จัดวาเช้ือยีสต SE 2-1 มีความสามารถในการ

ผลิตเอทานอลตํ่า จากการทดลองพบวาสอดคลองกับมณชัย (2546) ที่พบวายีสตที่มีบทบาทในการยอยแปงไดมีการ

ผลิตเอทานอลจากแปงไดตํ่า 

 จากการศึกษาน้ีพบน้ําตาลท่ีไดจากการยอยแปงของเชื้อยีสต SE 2-1  เพียงชนิดเดียวคือ น้ําตาลกลูโคส 

โดยคาดวายีสต SE 2-1 สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสชนิดกลูโคอะไมเลส (Glucoamylase) เนื่องจากมีการรายงาน

วายีสตที่สรางเอนไซมชนิดนี้เม่ือยอยแปงไดสมบูรณจะไดน้ําตาลกลูโคสเพียงอยางเดียว (เบญจพร, 2542)    
 

ภาพที่ 1  ปริมาณเอทานอลและนํ้าตาล (ก) และ คาความขุนเซลล (ข) ของยีสตสายพันธุ SE 2-1 ในอาหาร Yeast  

starch  broth  ที่มีแปง 5% (w/v) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

 
5.  การศึกษาการหมักเอทานอลจากน้ําตาลกลูโคส                      
 เม่ือนําเช้ือยีสตยอยแปง SE 2-1 มาทดสอบการหมักเอทานอลจากนํ้าตาลกลูโคส 12% (w/v) โดยใชเช้ือ

ยีสต  Saccharomyces cerevisiae ND 50 เปนชุดควบคุม พบวาเช้ือยีสต SE 2-1  สามารถผลิตเอทานอลจาก 

(ก) 
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น้ําตาลกลูโคสไดแตสามารถผลิตเอทานอลและเจริญในอาหารที่มีน้ําตาลกลูโคสไดชากวา S. cerevisiae ND 50 

อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ภาพที่ 2 ก-ค) โดยยีสต SE 2-1 สามารถผลิตเอทานอลไดสูงสุดที่ชั่วโมงท่ี 72 ของการ

หมักโดยผลิตเอทานอลไดเทากับ 6.67±0.02% (v/v)  ซึ่งมีคาผลผลิตทางทฤษฏีเทากับ  67.90% และสามารถวัด                 

นํ้าตาลกลูโคสที่เหลือไดเทากับ  0.03±0.00% (w/v) (ภาพที่ 2ก) ขณะที่ S. cerevisiae ND 50 สามารถผลิตเอทา

นอลไดสูงสุดภายใน 48 ชั่วโมง เทากับ  7.40±0.04% (v/v)  ซึ่งมีคาผลผลิตทางทฤษฏีเทากับ 75.33 % และวัด

ปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่เหลือไดเทากับ  0.04±0.00% (w/v) (ภาพที่ 2ข) จากการวัดพีเอชของอาหารพบวาเม่ือส้ินสุด

การหมักของเชื้อยีสต SE 2-1 และ S. cerevisiae ND 50 พีเอชของอาหารลดจาก  5.00 เหลือ 2.08-2.15 ทั้งนี้

เนื่องจากมีการรายงานวาระหวางการหมักเอทานอลยีสตสรางสารชนิดอื่นที่มีสภาพเปนกรดออกมา (สาวิตรี, 2540;  

Panchal and Tavares, 1990) จึงทําใหพีเอชของอาหารลดลง (ภาพที่ 2ง) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การหมักเอทานอลโดยใชอาหารเหลว YPD ที่มีน้ําตาลกลูโคส 12% (w/v) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ของยีสตสายพันธุ SE 2-1 (ก) , เช้ือ  S. cerevisiae ND 50 (ข)  การเจริญของเชื้อ SE-2-1 และเช้ือ     

S. cerevisiae ND 50 (S.50) (ค) และพีเอชของอาหาร (ง)  
 
6.  การจัดจําแนกสายพันธุยีสตที่คัดเลือกได   

นําเช้ือยีสต SE 2-1 ที่สามารถหมักเอทานอลจากแปงไดมาจัดจําแนกสายพันธุยีสตโดยการวิเคราะหความ

เหมือนของลําดับนิวคลีโอไทดของโดเมน D1/D2 ของไรโบโซมหนวยใหญกับฐานขอมูลของ GenBank จาก National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) โดยใชโปรแกรม Blast พบวาเช้ือยีสต SE 2-1 มีความเหมือน

ประมาณ 99% กับยีสต Saccharomycopsis fibuligera ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลจากการจัดจําแนกในระดับโมเลกุลจะ

ทําการศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมีและสรีระวิทยาของเชื้อยีสต SE 2-1 ตอไป 

 

(ค) (ง) 

(ก) (ข) 
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สรุปผล 
 เช้ือยีสตยอยแปง SE 2-1 ที่แยกไดจากตัวอยางผลิตภัณฑประเภทแปงสามารถหมักเอทานอลจากแปง 5% 

(w/v)  ไดสูงสุดเทากับ 1.61± 0.03% (v/v)  หรือ  44.20% ของคาผลผลิตทางทฤษฏี และสามารถผลิตเอทานอลจาก

น้ําตาลกลูโคส 12% (w/v) ไดเทากับ 6.67±0.02% (v/v)  หรือ 67.90% ของคาผลผลิตทางทฤษฏี 

 จากการศึกษาพบวา SE 2-1 มีประโยชนในการผลิตเอทานอลจากแปง เนื่องจากสามารถยอยแปงใหเปน

น้ําตาลและใชน้ําตาลในการผลิตเอทานอลไดในขั้นตอนเดียว แตอยางไรก็ตามความเขมขนของเอทานอลที่เช้ือผลิต

ไดยังนอย ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากแปง เชน มีการนํา S. cerevisiae มาหมัก

รวมกับ SE 2-1 นอกจากนี้การปรับปรุงสายพันธุเช้ือยีสต SE 2-1 ใหสามารถหมักเอทานอลจากแปงไดสูงขึ้น นับวามี

ความนาสนใจในการศึกษาตอไป 

 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย 
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คาริโอไทปของมนุษยและลักษณะเซลลเม็ดเลือดและการศึกษาสภาวะเพาะเลีย้งเซลลเม็ดเลือด
เตาตนุในประเทศไทย (Chelonia mydas) ในหองปฏิบัติการ 
Karyotypes and Characteristics of Blood Cells and Study of Conditions for Lymphocyte In Vitro 
Culture of Chelonia mydas from Thailand 
  

รัฐพล สวางแจง1 เกรียงไกร สังขทอง1 ดลภูมิ สุริยันต1 และ ธนาพร ชื่นอิ่ม1* 

Ratthapon Sawangchang1, Kriangkrai Sungthong1, Dolabhoom Suri-yunt1 and Thanaporn Chuen-Im1* 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
จากจํานวนประชากรของเตาทะเลในธรรมชาติที่ลดลงอยางตอเนื่องจนมีความเส่ียงตอการสูญพันธุทําให 

นักวิจัยและนักอนุรักษทําการศึกษาเก่ียวกับเตาทะเลในดานตางๆไมวาจะเปนชีววิทยาวิวัฒนาการหรือการศึกษา 

ทางอณูวิทยาเพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการ อนุรักษและเพิ่มจํานวนใหเตาทะเลพนจากสภาวะใกลสูญพนัธุ  

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคาริโอไทปของมนุษยจากน้ันนําขอมูลสภาวะการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดของมนุษยเปน

ตนแบบในการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดเตาตนุในหองปฏิบัติกอนศึกษาลักษณะเซลลเม็ดเลือดชนิดตางๆ แลวทําการ

เปรียบเทียบลักษณะระหวางเซลลเม็ดเลือดของส่ิงมีชีวิตซึ่งตางจีนัสกันระหวางจีนัส Homo และ จีนัส Chelonia  จาก

การวิเคราะหลักษณะเม็ดเลือดของมนุษยและเตาทะเลพบวามีความแตกตางกันทั้งกลุมเซลลเฮเทอโรฟล เซลลอีโอซิ-

โนฟล และเซลลเม็ดเลือดแดง  สวนผลจากการวิเคราะหคาริโอไทปพบวาโครโมโซมของมนุษย มีทั้งหมด 23 คู 

โดยมีโครโมโซมเพศจํานวน 1 คูซึ่งเปนเพศชาย 

อุปกรณและวิธีการ 
ทําการเก็บตัวอยางจากเลือดของมนุษย 3 มิลลิลิตร (ตัวอยางเลือดไดรับจาก นายรัฐพล สวางแจง) นําสวน

หนึ่งไปศึกษาลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน อีกสวนหนึ่งนํามาเล้ียงเซลลเม็ดเลือดขาว(เกรียงไกร สังขทอง ,2553)

โดยใชตัวอยางเลือด 1.5 มิลลิลิตรในอาหารเล้ียงเซลล  RPMI 1640 (Gibco) ที่มี FCS (Gibco) 20% และ 

Phytohaemagglutinin (Gibco) 2 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 5% CO2 เปนเวลา  72 ชั่วโมงแลว

นํามาหยุดการแยกตัวของ chromosome ดวยการเติม  1% Cochicine working solution (0.05 nM) ปริมาตร 1 

มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  แลวทําใหเซลลบวมโดยสารละลาย Hypotonic 

solution   (0.075 M KCl) จากนั้นใช Fixative solution (มีอัตราสวนระหวาง absolute methanol ตอ glacial acetic 

เปน 3:1) เพื่อทําใหเซลล แตกและรักษาโครโมโซมไมใหมีการเปล่ียนแปลงลักษณะ จากนั้นลางตะกอนโครโมโซมดวย 

Fixative solutionใหสะอาด หยดสารละลายเซลลลงบนสไลดกอนยอม Banding ดวย Giemsa staining ศึกษาผล

ภายใตกลองจุลทรรศน  

การวิเคราะหเม็ดเลือดจากเตาทะเล (ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล ภายใตการดูแล

ของหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ) โดยเทคนิค blood smear แลวทําการยอมเซลลเม็ด

เลือดแดงและเม็ดเลือดขาวโดยใช  wright‘s staining กอนศึกษาลักษณะเซลลภายใตกลองจุลทรรศน  ในสวนการ

เพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดจากเตาตนุ(วีรยุทธ ทิพยสุวรรณ ,2553)ทําโดยนําเลือดเตาจํานวน 3 มิลลิลิตรต้ังทิ้งไวที่

                                                 
1 ภาควิชาจลุชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
*  corresponding author : suy85@hotmail.co.uk 
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อุณหภูมิหองเพื่อใหเกิดการแยกชั้นของเม็ดเลือดและสวนน้ําใส นําเอาสวนของ buffy coat  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มา

เล้ียงในอาหาร RPMI 1640 ที่มี FCS 10% บมที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส 5% CO2 เปนเวลา 7 วัน (Tiwari,P.K. 

,2005) 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษาลักษณะเซลลเม็ดเลือดภายใตกลองจุลทรรศนหลังจากยอมดวย wright’s staining พบวา

เซลลเม็ดเลือดแดงของเตาตนุมีความแตกตางจากเซลลเม็ดเลือดแดงของมนุษยอยางเห็นไดชัดคือเม็ดเลือดแดงของ

เตาตนุมีรูปรางวงรีและมีนิวเคลียสอยูกลางเซลล แตเม็ดเลือดแดงของมนุษยมีรูปรางคอนขางกลม-แบน และไมมี

นิวเคลียส ที่ก่ึงกลางเซลลมีลักษณะบุม ในกรณีเซลลเม็ดเลือดของเตาตนุพบเม็ดเลือดขาวชนิด เฮเทอโรฟล อีโอซิ

โนฟล เบโซฟล ลิมโฟไซต โมโนไซตและอะซูโรฟล ดังเชนในมนุษย แตในมนุษยไมพบเซลลกลุมเฮเทอโรฟลและเซลลมี

ลักษณะที่แตกตางออกไปในบางกลุมเชน นิวเคลียสของกลุมเซลลอีโอซิโนฟลไมมีลักษณะเปนพูหรือเกือกมาดังที่พบ

ในกลุมเซลลจากมนุษย นอกจากนี้ภายในไซโตรพลาสมของเซลลเม็ดเลือดขาวเตาตนุยังมีแกรนูล (granule) ปรากฏ

ในปริมาณท่ีนอยกวาในเซลลมนุษยมาก ผลการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดพบวาเซลลเม็ดเลือดจากมนุษยและเตาตนุ

สามารถเพาะเล้ียงไดในหองปฏิบัติการโดยมีความแตกตางของสภาวะท่ีใชเพาะเล้ียงระหวางเม็ดเลือดของคนและ

เม็ดเลือดของเตาทะเลคือ อุณหภูมิที่ใชเพาะเลี้ยงโดยของเม็ดเลือดคนบมที่ 37 องศาเซลเซียสและของเตาตนุบมที่ 

32 องศาเซลเซียส เม่ือนําตัวอยางเลือดมนุษยมาวิเคราะหคาริโอไทปพบวาเซลลมนุษยมีจํานวนโครโมโซมจํานวน 23 

คูโดยมีลักษณะเปน  2N = 46 และพบโครโมโซมเพศ 1 คูคือ XY   

สรุปผลการทดลอง 
การเล้ียงเม็ดเลือดมนุษยและเลือดเตาตนุพบวาทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวน้ันลักษณะเซลลทั้งสองมี

รูปรางและลักษณะที่แตกตางกันอยางมากซ่ึงความแตกตางเหลานี้เกิดจากการวิวัฒนาการเพ่ือใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมและการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตแตละประเภท ผลการเพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดในหองปฏิบัติการพบวาทั้ง

เซลลเม็ดเลือดจากมนุษยและเตาตนุสามารถเจริญไดแตมีสภาวะที่เหมาะสมแตกตางกัน อยางไรก็ตามในการ

เพาะเล้ียงเซลลเม็ดเลือดของเตาทะเลยังมีปจจัยอีกหลายอยางที่ตองศึกษาเพิ่มเติมและสรุปหาสภาวะท่ีเหมาะสม

เพื่อใชในการวิเคราะหคาริโอไทปตอไป ผลการวิเคราะหคาริโอไทปในเซลลเม็ดเลือดมนุษยไมพบความผิดปกติใดๆ 

โดยพบโครโมโซมรางกาย 22 คูและโครโมโซมเพศ 1 คู 

ผูวิจัยขอขอบคุณหนวยตอสูอากาศยานและรักษาชายฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ใหการ

อนุเคราะหตัวอยางเลือดเตาเพื่อมาใชในการศึกษาในคร้ังนี้ 

เอกสารอางอิง 
วีรยุทธ ทิพยสุวรรณ, 2552, “การศึกษา Karyotype ของเซลล Lymphocyte จากเตาตนุ”, สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกรียงไกร สังขทอง. , 2553, “การเล้ียง Lymphocyte จากเลือดของมนุษยและการวิเคราะห Karyotype”, สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Tiwari,P.K., Rohilla,M.S., Rao,R.J., 2005, “Used of peripheral blood lymphocyte culture in the karyological 

analysis of Indian freshwater tutles , Lissemys punctata and Geoclemys hamiltoni”,Current 

Science (90), p  1130-113 
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ประสิทธิภาพของ late 3' untranslated region ในยโีนมของ papillomavirus ในการยับยั้งการ
แสดงออกของยีน 
Inhibitory Efficiency of Element in Late 3' Untranslated Region of Papillomavirus Genome 
on Gene Expression 

 

เกรียงไกร สังขทอง1 สรรทิพย กองจร1 Sheila V Graham2 และ ธนาพร  ชื่นอิ่ม1* 

Kriangkrai Sungthong1, Santip Kongjorn1, Sheila V Graham2 and Thanaporn Chuen-Im1* 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
            Papillomaviruses (PVs) กอใหเกิดเนื้องอกทั้งชนิดไมรายแรง (benign) เชน หูด และชนิดรายแรง 

(carcinoma)  การติดเช้ือของไวรัสแตละทัยปจะมีโฮสตที่จําเพาะเชน Human  Papillomaviruses (HPVs) กอโรคใน

คนและ Bovine Papillomaviruses (BPVs)  กอโรคในวัว  ควาย กอนหนานี้คณะผูวิจัยไดรายงานวาลําดับเบสของ

ช้ินสวนใน late 3’ untranslated region (3’UTR) ของไวรัส 7 ทัยปไดแก BPV-1, BPV-3, BPV-4, HPV-6, HPV-11, 

HPV-16 และ HPV-31 มีความแตกตางกัน (สรรทิพย กองจร และคณะ, 2555)  จากผลการวิเคราะห phylogenetic 

tree  ของลําดับเบสในบริเวณนี้สามารถจัดกลุมของไวรัสที่มีลักษณะการกอโรคที่คลายกันเชน กลุม HPV-16 และ 

HPV-31 เปนสมาชิกในกลุมกอใหเกิดมะเร็ง เปนตน งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังการแสดงออก

ของช้ินสวนใน   late 3’UTR ของไวรัสทั้ง 7 ชนิด โดยการถายโอน (co-transfection) พลาสมิดลูกผสมที่มียีน  β -

galactosidase (pSV) เปน reporter gene และช้ินสวน late 3’UTR ของไวรัสพรอมกับ pEGFP ที่มียีน green 

fluorescent protein (GEP) เขาสูเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa cells) ผลการทดลองพบวาระดับของกิจกรรม

เอนไซม β-Galactosidases มีความสอดคลองกับการจัดกลุมของไวรัสใน phylogenetic tree โดยชิ้นสวน (element) 

ที่มีอิทธิพลตอการยับย้ังการแสดงออกของยีนมาก จะอยูในกลุมที่มีความเส่ียงสูง (high risk) คือ HPV-16 และ     

HPV -31 และ element ที่มีอิทธิพลตอการยับย้ังการแสดงออกของยีนตํ่าพบในกลุมที่มีความเส่ียงตํ่า (low risk) คือ 

BPV-1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา element จาก HPV-16 และ HPV-31 ใหการยับย้ังการแสดงออกของยีน

มากที่สุดแสดงวา element มีความสัมพันธในการกอใหเกิดความรุนแรงของโรค 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการเตรียมช้ินสวน  3’UTR ของ  PVs 7  ชนิดคือ BPV-1, BPV-3, BPV-4, HPV-6, HPV-11, HPV-16 และ 

HPV-31 ดวยเทคนิค  polymerase chain reaction (PCR) โดยใชไพรเมอรที่ออกแบบในการศึกษาน้ี เพื่อสังเคราะห

ชิ้นสวนดีเอ็นเอที่ครอบคลุมบริเวณปลาย 3’ ของ L1 ORF และ 5’ ของ  late   3 ’UTR   ซึ่งในบริเวณนี้ประกอบดวย 

element ตางๆที่มีความสําคัญตอวงจรชีวิตของไวรัส ไพรเมอรที่ออกแบบมีการเติมลําดับเบสที่เปน restriction site 

ของ restriction enzyme จากน้ันเช่ือมช้ินสวนเขากับเวคเตอร pSV-β-galactosidase และทําการตรวจสอบ      

ความถูกตองของลําดับเบสโดยทําการ sequencing กอนถายโอนพลาสมิดลูกผสมโดยใช lipofactamine®2000 

                                                 
1 ภาควิชาจลุชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 MRC-University of  Glasgow Centre for Virus Research, Institute of Infection Immunity & Inflammation, College of Medicine, Veterinary Medicine  

   and Life Sciences, University of Glasgow G12 8TT, Scotland, UK.   
*  corresponding author : suy85@hotmail.co.uk  
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(Invitrogen) พรอมกับ pEGFP (co-transfection) ซึ่งเปนพลาสมิดที่ใชตรวจสอบประสิทธิภาพของการทดลองเขาสู 

HeLa cells มีการควบคุมปริมาณความเขมขนของพลาสมิดที่ใชในการถายโอนเขาสูเซลลเพาะเล้ียงโดยการคํานวณ

ใหมีปริมาณเทากันที่อัตราสวนระหวาง pEGFP : plasmid เปน 0.5:2 μg/μl  และใชพลาสมิด pSV-β-galactosidase 

ที่ไมมีชิ้นสวนเปนตัวควบคุมการวัดกิจกรรมของเอนไซม การควบคุม ปริมาณการ transfection ดําเนินโดยตรวจสอบ

จํานวนเซลลที่มีการเรืองแสงจากการแสดงออกของยีน GFP และเทคนิค RT-PCR ดวยไพรเมอรที่จําเพาะตอยีนในแต

ละชุดการทดลอง จากนั้นทําการเก็บเก่ียวเซลลเพื่อนําไปวัดกิจกรรมเอนไซม  β -galactosidase โดยวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 420 นาโนเมตร  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ทําการเพิ่มจํานวนพลาสมิดลูกผสม  pSV-β-galactosidase  ที่มีชิ้นสวน late 3’ UTR  โดยนําพลาสมิด

ลูกผสมเขาเซลลแบคทีเรีย (transformation) จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของชิ้นสวนโดยการตัดพลาสมิดที่

สกัดไดดวยเอนไซมตัดจําเพาะท่ีออกแบบไวบนไพรเมอรแตละคู ผลการทดลองพบช้ินสวนที่ทําการเชื่อมเขาเวคเตอร

มีขนาดท่ีถูกตองตามที่ออกแบบไว คือ BPV-1 ขนาด 440 bp, HPV-6  ขนาด 499 bp, HPV-11 ขนาด 400 bp , 

HPV-16 ขนาด 656 bp, HPV-31 ขนาด 506 bp , BPV-3 ขนาด 533 bp และ BPV-4  ขนาด 359 bp ผลการวัด

กิจกรรมของยีน   β-galactosidases   พบวา HPV-16  มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการแสดงออกของยีน lac Z   

มากที่สุด  รองลงมาคือ HPV  31 ซึ่งจะเห็นไดวาไวรัสทั้งสองชนิดเปนกลุมที่มีความเส่ียงสูงในการเกิดมะเร็งและมี

ระดับการยับย้ังการแสดงออกของยีนสูง ในไวรัสชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมที่มีความเส่ียงตํ่าจะใหระดับการยับย้ังการ

แสดงออกของยีนที่ตํ่ากวา จากผลการทดลองจึงสามารถจัดกลุมพลาสมิดลูกผสมที่มีการแสดงออกของยีนโดย

พิจารณาระดับของกิจกรรมเอนไซมที่วัดไดจากนอยไปมากออกไดเปน 3 กลุมดวยกัน โดยกลุมที่ 1 ประกอบดวย 

พลาสมิดลูกผสมที่มีชิ้นสวนยีโนมของ HPV-16 และ HPV-31 กลุมที่ 2 ประกอบดวยพลาสมิดลูกผสมที่มีชิ้นสวน      

ยีโนมของ BPV-1, BPV-3 และ BPV-4  และกลุมที่ 3 ประกอบดวย HPV-6 และ HPV-11 ตามลําดับ 
 

สรุปผล 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของชิ้นสวนใน  late 3’UTR บนยีโนมของ papillomavirus 7 ชนิด

คือ BPV-1, BPV-3, BPV-4,HPV-6,HPV-11,HPV-16 และ HPV-31 พบวาประสิทธิภาพการยับย้ังของช้ินสวนในไวรัส

แตละชนิดมีความแตกตางกันโดย HPV-16 และ HPV-31 ซึ่งเปนสายพันธุที่มีความรุนแรงในการกอมะเร็ง มีการยับย้ัง

การสังเคราะหโปรตีนในอัตราสูงที่สุด ในขณะท่ีชิ้นสวนจาก HPV-6 และ HPV-11 ซึ่งเปนสายพันธุที่กอใหเกิดเนื้องอก

ชนิดไมรายแรงมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการสังเคราะหโปรตีนตํ่าที่สุด ผลการทดลองท่ีไดจากการศึกษานี้มีความ

สอดคลองกับผลการวิเคราะห phylogenetic tree ของลําดับเบสบริเวณน้ีในไวรัสทั้ง 7 ชนิดดวยโปรแกรม Clustal W 

ซึ่งมีความเปนไปไดในการใชการวิเคราะห phylogenetic tree ของลําดับเบสใน late 3’UTR ของ PVs ในการทํานาย

ลักษณะการกอโรคของไวรัสสายพันธุใหมได อยางไรก็ตามยังคงตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
 

เอกสารอางอิง  
สรรทิพย กองจร.”การโคลนช้ินสวนและวิเคราะหลําดับเบสของ late 3’ untranslated region ใน papillomaviruses 6  

ชนิด” สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร.(2555) 

de Villiers, Ethel-Michele, Claude Fauquet, Thomas R. Broker, Hans-Ulrich Bernard, and Harald  

 zur Hausen, “ Classification of   papillomaviruses,” Virology 324, (2004) : 17-27.  



 

ผลงานสรางสรรคระดับชาติ 
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ภาพยนตรสัน้ เรื่อง Portraits from Grace 
Short Film : “Portraits from Grace” 
 
ชญานุช วีรสาร1 

Chayanoot Veerasarn1 

  

ประเภทของผลงานสรางสรรค                 

ภาพยนตรส้ัน   

แนวความคิด 

 งานศิลปะไมไดเกิดจากพรสวรรค แตเกิดจากความขยัน 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 ภาพยนตรส้ัน เร่ือง “Portraits from Grace” มาจากตนฉบับเดิมเร่ือง “ภาพที่ฟาประทาน” ซึ่งเปนผลงาน

ของผูสรางสรรคเองเม่ือป พ.ศ.2552 โดยผูสรางสรรคต้ังใจจะถายทอดเร่ืองราวเหตุการณจริงของศิลปนผูหนึ่งที่ชื่อ  

ชิงชัย อุดมเจริญกิจ ที่หาเล้ียงตนเองและครอบครัวโดยการเขียนภาพเพียงอยางเดียว แตเม่ือเกิดการสลายการชุมนุม

ทางการเมืองขึ้นเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 ทําใหเขาสูญเสียมือขวาที่ใชเขียนภาพไปอยางถาวร แตเขาพยายาม

ฝกฝนดวยการใชมือซายอีกขางที่เหลืออยูเขียนภาพแทน กระท่ังกลับมาเขียนภาพเปนอาชีพไดอีกคร้ัง  

 กระท่ังป พ.ศ.2554 ผูสรางสรรคผลงานมีความคิดที่จะนําเสนองานช้ินนี้ไปสูระดับนานาชาติ เนื่องจาก

เล็งเห็นวาเน้ือหาของเร่ืองนี้เปนประเภทสารคดีชีวประวัติ จึงตัดตอลําดับภาพใหม และใหผูเช่ียวชาญดานดนตรีทํา

ดนตรีประกอบภาพยนตรขึ้นมาใหมเพื่อใหการดําเนินเร่ืองมีความกระชับและนาสนใจเพิ่มมากขึ้น พรอมกับคํา

บรรยายใตภาพเปนภาษาอังกฤษ (Sub Title) โดยใชชื่อเร่ืองวา “Portraits from Grace” รวมประกวดในเทศกาล

ภาพยนตรสารคดีนานาชาติ Yamagata (YIDFF 2011) ที่ประเทศญี่ปุน 

 โดยผูสรางสรรคหวังวาเม่ือผูชมไดรับชมภาพยนตรส้ันเร่ืองนี้แลวจะเปนประโยชนในทางความคิดตามมา 

และขณะเดียวกันอาจกอใหเกิดแรงบันดาลใจใหแกผูชมในการดําเนินชีวิตและการทํางานอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อนําเสนอเร่ืองราวชีวิตจริงของศิลปนที่เปนประโยชนแกสังคมในรูปแบบของภาพยนตรส้ัน 

2. เพื่อถายทอดมุมมองในการดําเนินชีวิตของศิลปนผานความคิดความรูสึกของผูสรางสรรค 
 

 
 

                                          
1 สาขานเิทศศาสตร คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 44150 ประเทศไทย 

  Department of Communication Arts, Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Mahasarakham 44150, Thailand. 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. รวบรวมขอมูลจากทางอินเทอรเน็ต หนังสือ ทั้งขาว ภาพขาว คําสัมภาษณ ที่เก่ียวของกับสถานการณ

การชุมนุมทางการเมืองเม่ือป พ.ศ.2551  

2. ศึกษาประวัติสวนตัวของนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ ผานการสัมภาษณนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ ภรรยา 

และบุตรชาย 2 คน รวมทั้งสัมภาษณความคิดเห็นของศิลปนที่ใกลชิด 

3. วางโครงเร่ือง  

4. ถายทําภาพยนตร 

5. ตัดตอ และลําดับภาพ  

6. ทําดนตรีประกอบโดย อาจารย ดร.วิทยา วรมิตร จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
อุปกรณถายทํา กลองวิดีโอขนาดเล็ก ย่ีหอ JVC 

โปรแกรมตัดตอ Adobe Premiere Pro 

 

รูปผลงานสรางสรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค   :   Portraits from Grace 

2. ชื่อศิลปน   :     ชญานุช  วีรสาร 

3. เทคนิค   :     ภาพยนตรส้ันประเภทสารคดี 

4. ปที่สรางสรรคผลงาน   :  2554 
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ศิลปะการแสดง  ชุด   “นางซิน”   
Performing Arts: “Nang Cinderella” 
 

ภัธทรา โตะบุรินทร1 
Pattra Toburin1   

 
บทคัดยอ 
 ศิลปะการแสดงรวมสมัยเร่ือง “นางซิน” เกิดขึ้นจากการมุงหวังที่จะเชื่อมตอศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทย

เขากับศิลปะการแสดงรวมสมัย โดยทดลองนําเอาบทพระนิพนธ ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซิน

เดอรเรลลา”   ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ มาตีความและจัดแสดงใหม ดวย

การรักษารูปแบบการแสดงดนตรีตามพระนิพนธด้ังเดิมไว และออกแบบการแสดงโดยใชการแสดงรวมสมัยรูปแบบ

ของ Physical Theatre การสื่อสารเร่ืองราวผานรางกายของนักแสดง ดวยลีลาทาทาง การรํา การเตน ฯลฯ จนเกิด

เปนผลงานสรางสรรคที่ส่ือถึงภาพของมนุษยรวมสมัยในสังคมปจจุบัน ที่ตางก็พกพาความหวังและความฝนมุง

ไขวควาหาความสําเร็จสมหวังเพียงช่ัวขามคืน ดวยหวังวาตัวเองจะโชคดีเฉกเชนตัวละครอยาง นางซินเดอรเรลลาใน

เทพนิยาย 

คําสําคัญ : ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes) หมายถึง การแสดงละครภาพนิ่งประกอบดนตรีตามแบบฝร่ัง   

                  Physical Theatre หมายถึง การแสดงรวมสมัยที่เนนการส่ือสารเรื่องราวผานรางกายของนักแสดงดวย   

                  ลีลาทาทาง การรํา การเตน ฯลฯ 
 

ประเภทผลงานสรางสรรค  ศิลปะการแสดง     (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 

 
แนวความคิด    

การสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง ชุด “นางซิน” นั้น เกิดขึ้นจากพันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งเปนพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกแหง  ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึง

ไดจัดโครงการสืบสานสรางศิลปรวมสมัย คร้ังที่ 2  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรูณาการและถายทอดองคความรูดาน

ศิลปะการแสดงดนตรีและการละคร จากบทพระนิพนธตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอร

เรลลา” ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ แกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

ภูมิภาคตะวันตก  
 

  ในการน้ีไดทดลองนําเอาบทพระนิพนธ ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอรเรลลา”   

ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ที่จากเดิมเปนการแสดงละครภาพนิ่งประกอบ

ดนตรีตามแบบฝรั่ง มาตีความและจัดแสดงใหมในรูปแบบของ Physical Theatre การแสดงรวมสมัยที่ส่ือสารผาน

รางกาย ดวยลีลาทาทาง การรํา การเตน ฯลฯ บูรณาการเขากับการแสดงดนตรีไทยตามขนบด้ังเดิม โดยใชวงปพาทย

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Theatre and music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ไมนวมผสมขลุยอูและระนาดทุมทองบรรเลงเพลงตามบทพระนิพนธ จนเกิดเปนศิลปะการแสดงรวมสมัย เรื่อง “นาง

ซิน”   ที่พยายามส่ือถึงภาพของมนุษยรวมสมัยในสังคมปจจุบัน ที่ตางก็พกพาความหวังและความฝนมุงไขวควาหา

ความสําเร็จสมหวังเพียงชั่วขามคืน ดวยหวังวาตัวเองจะโชคดีเฉกเชนตัวละครอยาง นางซินเดอรเรลลาในเทพนิยาย 
 

 บทพระนิพนธ ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอรเรลลา”   ของสมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เปนบทรองที่ตัดตอนมาจากเร่ืองราวของนางซินเดอรเรลลาในตอนที่ไดรับการ

ชวยเหลือจากเทพธิดาใหเธอไดไปงานเตนรําโดยมีขอแมวาจะตองกลับมากอนเที่ยงคืนมิเชนนั้นเส้ือผาและรถมาที่

เนรมิตใหจะกลายสภาพไป ที่พระราชวังนางซินเดอรเรลลาไดเตนรํากับเจาชายจนเลยเวลา สุดทายตองหนีจากมา

และเหลือทิ้งไวเพียงรองเทาแกว  บทพระนิพนธจบลงเพียงเทานี้   ซึ่งเปดโอกาสใหผูวิจัยตีความเร่ืองราวของหญิงสาว

แสนดีผูนาสงสารท่ีตองทํางานหนัก แตไดรับพรพิเศษจากเทพธิดาเนรมิตเส้ือผาสวยงามใหสวมใส นั่งรถมาโกหรูไปสู

พระราชวังจนไดพบรักกับเจาชายผูรํ่ารวย เปนเสมือนภาพสะทอนคานิยมของผูคนในสังคมทุนนิยมไดอยางชัดเจน  

 ในการนําเสนอผลงานสรางสรรคการแสดงรวมสมัย เร่ือง “นางซิน” ผูวิจัยไดเสนอภาพแสดงท่ีเกิดจากการ

ตีความขางตนโดยแบงออกเปน 3 ชวงดวยกัน คือ      
 

1. ชวง“โหมโรง” เปนการบรรเลงเพลงโหมโรงตามขนบการแสดงด้ังเดิม จากน้ันเปดเร่ืองดวยภาพการ

ส่ือสารโดยใชรางกายของนักแสดงประกอบเสียงกรับพวง ที่สะทอนภาพของมนุษยในยุคปจจุบันที่ตกอยูในวังวนของ

วิถีชีวิตแบบสังคมทุนนิยม  ภาพผูคนหลากหลายสาขาอาชีพไมวาจะเปนเกษตรกร, ลูกจางแรงงาน ,แมบานหรือ

พนักงานออฟฟศ ฯลฯ ที่ตองทํางานหนักซํ้าๆเดิมทุกเม่ือเช่ือวันไมตางจากเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยหลอ

เล้ียงความใฝฝนถึงความรํ่ารวยแบบทุนนิยมดวยการบนบานสานกลาว การเลนหวย หรือการฝนหวาน ฝนกลางวันวา

จะไดพบเจาชายในฝน จะไดมีชีวิตดุจเทพนิยาย จะสามารถรํ่ารวยหรือประสบความสําเร็จในชีวิตไดเพียงช่ัวขามคืน 

แตถูกขัดจังหวะดวยภาพและเสียงแหงอํานาจที่บีบบังคับใหทุกคนยังคงตองทํางานหนักตอไป 
 

2. ชวง“ภาพฝน” เปนภาพนักแสดงกลุมเดิมที่ใชการเคล่ือนไหวรางกาย และการเตนเพื่อส่ือสารเรื่องราว

ของ “นางซิน” ประกอบการบรรเลงดนตรีตามบทพระนิพนธฯ โดยตองการสะทอนใหเห็นภาพฝนดุจเทพนิยายของ

กลุมคนในสังคม ที่ฝนวาจะไดรับพรพิเศษจากเทพธิดาเนรมิตเส้ือผาสวยงามใหสวมใส นั่งรถมาโกหรูไปสูพระราชวัง

จนไดพบรักกับเจาชายผูรํ่ารวย ตามคานิยมของผูคนในสังคมทุนนิยม 
 

3. ชวง “ความจริง” เม่ือ “นางซิน” ในภาพฝนตองหนีออกจากงานเตนรํา เพราะเส้ือผาสวยงามกลายเปน

ชุดทํางานมอมแมม รถมาหรูหราไดมลายหายไป  กลับสูภาพของกลุมผูคนที่ตองทํางานหนักซํ้าๆเดิมทุกเม่ือเช่ือวันไม

ตางจากเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมดังเดิม เปนการสะทอนภาพแหงความจริงของผูคนรวมสมัย ที่หาได

สวยงามเหมือนซินเดอรเรลลาเทพนิยาย หากเปนไดเพียง “นางซิน” ในโลกแหงความเปนจริง 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงไดรับการยกยองจากองคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหเปน “บุคคลสําคัญของโลก” ประจําป พ.ศ.2506 ใน

ฐานะที่ทรงเปนเจาฟาฯผูเช่ียวชาญศิลปะแขนงตางๆ ทั้งวิจิตรศิลป สถาปตยศิลป ดุริยางคศิลป และวรรณศิลป      
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บทพระนิพนธตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอรเรลลา” ของพระองคเปนผลงานที่แสดงใหเห็น

ถึงพระอัจริยภาพทางดานดุริยางคศิลป และวรรณศิลปไดเปนอยางดี     
 

ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes) คือการแสดงละครภาพนิ่งประกอบดนตรีตามแบบฝร่ัง  ตามประวัติ

กลาวไววา  ในสมัยรัชการที่ 5 เม่ือ พ .ศ. 2437  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศ  มีพระประสงคจะทรง

จัดแสดงละครภาพนิ่ง ตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)ขึ้น  จึงทรงโปรดใหสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ ซึ่งขณะน้ันดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธอในรัชกาลท่ี 5 ใหทรงนิพนธบทเพลงตับเร่ืองส้ันๆ เพื่อบรรยายเร่ือง

ประกอบภาพ แลวใหพระอนุชาและพระราชวงศที่ยังทรงพระเยาวแตงพระองคตางๆ แสดงภาพตามทองเร่ือง โปรดให

มีการแสดงน้ันขึ้นในพระราชฐาน เพื่อทรงเก็บเงินบํารุงการกุศล  สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศฯ ทรงจัดบทเพลง

ถวายในครั้งนั้น รวม 8 ชุด ใหมีแนวแปลกแตกตางกันทํานองแบบ 12  ภาษาของไทย คือ 1)กลาวสรรเสริญเทพยดา 

ประกอบภาพพระเปนเจาทั้งสาม ประดุจเปนการไหวครู  2) เร่ืองราชาธิราช ประกอบภาพฉากแบบพมา 3) เร่ืองนิทรา

ชาคริต ประกอบฉากแบบแขก  4) เร่ืองซินเดอรเรลลา  ประกอบภาพฉากแบบฝร่ัง 5) เร่ืองสามกก  ประกอบภาพฉาก

แบบจีน 6) เร่ืองขอมดําดิน  ประกอบฉากแบบขอม 7) เร่ืองพระลอ  ประกอบภาพฉากแบบลาว 8) เร่ืองอุณรุท  

ประกอบภาพฉากแบบไทย   
 

การแสดงรวมสมัย เร่ือง “นางซิน” มุงหวังที่จะเช่ือมตอศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยเขากับศิลปะการแสดง

รวมสมัย โดยยังคงรูปแบบการแสดงดนตรีตามพระนิพนธด้ังเดิมไว และออกแบบการแสดงใหม  แทนการแสดงแบบ

ตาโบล วิวังต ตามขนบเดิม (Tableaux Vivantes การแสดงละครภาพน่ิงประกอบดนตรีตามแบบฝร่ัง)  ทั้งนี้ผูวิจัยมุง

หมายท่ีจะเดินตามรอยพระนิพนธ  ดังที่หมอมเจาดวงจิตร  จิตรพงศ  ไดกลาวถึงใน หนังสือชุมนุมบทละครและบทขับ

รอง พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ที่ทรงตรัสไววา 

 “ . . . ถาทําส่ิงใดโดยยึดหลักที่ครูสอนไวถายเดียว  ไมคิดผันแปรแกไขใหดีขึ้น นับวันวิชานั้นก็จะเรียวลง

ตามลําดับ  หากคิดผันแปรแกไขโดยถูกหลักถูกวิธี  ก็มีแตจะทําใหดีขึ้น  แตถาไมศึกษาใหรูจริงเสียกอนแลวไปคิด

อานดัดแปลงแกไขโดยรูเทาไมถึงการก็มีแตจะพาใหส่ิงนั้นฉิบหายไปเสีย อนึ่งเหตุการณและความนิยมชมชอบของคน

ก็ยอมเปล่ียนไปตามกาลสมัย เราจะดึงความนิยมของคนสมัยใหมไปหาของเกาๆ นั้นยาก  จําจะตองดึงของเกาที่ยังดี

มีคุณคามาหาคนสมัยใหมในโอกาสอันควร ... ”  

ด้ังนั้นในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงชุด  “นางซิน” จึงเปนการประยุกตใชเทคนิคในการนําเสนอ

ผลงานการแสดงผานรูปแบบ Physical Theatre  ที่เนนการส่ือสารเร่ืองราวผานรางกายของนักแสดงดวยลีลาทาทาง 

การรํา การเตน ฯลฯ โดยอาศัยกระบวนการทํางานผาน Devising Technique ซึ่งเปนวิธีสรางสรรคงานแสดงรวมกัน

ในกลุม เร่ิมจากการนําเอาบทพระนิพนธมาตีความ โดยใชวิธีการแสดงสด เพื่อกระตุนใหเกิดงานสรางสรรคใหมๆขึ้น 

โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองระดมทั้งความคิด จินตนาการ ออกแบบการเคล่ือนไหวรางกายในการส่ือสาร

เร่ืองราวออกมาเปนภาพแสดงท่ีมีการตีความหมายใหม ทาทายขนบด้ังเดิมในการแสดงละครตามแบบแผน และยัง

เปนการประสานสัมพันธระหวางจินตนาการของผูชมกับจิตนาการของนักแสดงเขาดวยกัน  เกิดเปนผลงานสรางสรรค

ที่มีลักษณะของการบูรณาการระหวางศิลปะการแสดงดนตรีและการละคร รวมถึงการบูรณาการวิธีการทํางานรวมกัน

ของทุกฝาย 
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วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงรวมสมัยที่บูรณาการศิลปะการแสดงดนตรีไทยจากบทพระนิพนธตาโบล 

วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอรเรลลา” ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ รวมกับศิลปะการแสดงรวมสมัยในรูปแบบ Physical Theatre 

2. เพื่อบูรณาการและถายทอดองคความรูดานศิลปะรวมสมัยแกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในภูมิภาคตะวันตก 

  
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

ในกระบวนการการผลิตผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เร่ือง  “นางซิน” ประกอบดวยขั้นตอน 

ดังนี้  
 

1. ผูวิจัยไดรวมกับศิลปนศิลปาธร นายนิกร แซต้ัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะรวมสมัยรูปแบบ  

Physical Theatre ใหแกนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการจํานวน  30  คน ระหวางวันที่ 27 -29 มีนาคม พ.ศ.2555 

เปนเวลา 3 วัน ณ   Democracy Theatre Studio กรุงเทพฯ โดยเนื้อหาการอบรมเปนการฝกพื้นฐานการใชทักษะทาง

รางกายในการส่ือสาร การดนสด (improvisation) และการสรางสรรคเร่ืองราวอยางงายๆ ผานรางกาย  
 

2. คัดเลือกนักศึกษาท่ีผานการฝกอบรมฯ ที่มีความสนใจและพรอมที่จะรวมสรางสรรคผลงานรวมกัน 

จํานวน 20 คน เพื่อฝกซอมการแสดงรวมกับวงดนตรีไทยของสาขาสังคีตศิลปอีกจํานวน 20  คน  เปนเวลา  2  เดือน  
 

3. ทดลองนําบทพระนิพนธตาโบล วิวังต (Tableaux Vivantes)  เร่ือง “นางซินเดอรเรลลา”   ของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ มาตีความและออกแบบการแสดงดวยการใชรางกายส่ือสาร

เร่ืองราวตางๆ ในขั้นตอนน้ีไดเปดโอกาสใหนักแสดงไดมีสวนรวมในการสรางสรรคเนื้อหาและรูปแบบการแสดง

รวมกับผูกํากับการแสดง ผานกระบวนการดันสด(Improvisation) เพื่อการคนหาความหมายและสรางสรรคทวงทาใน

การส่ือสารเร่ืองราวทีละสวนจากบทพระนิพนธ จากนั้นจึงนําเอาช้ินงานท่ีสรางสรรคขึ้นจากการทํางานรวมกันมาเรียง

รอยเช่ือมตอกับทวงทํานองการขับรองและบรรเลงดนตรีไทยดั้งเดิม  จนเกิดเปน ศิลปะการแสดง ชุด “นางซิน” ความ

ยาวประมาณ 30 นาที 
 

4. จัดแสดงในงาน “อักษราวิชาการ” ของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4  รอบ 

ระหวางวันที่ 20- 21 มิถุนายน พ.ศ.2555  โดยแบงเปนรอบบาย เวลา 14:00 น. และรอบคํ่า เวลา 19:00 น.  ณ 

อาคารวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  มีผูชมจํานวนท้ังส้ิน

รวม  800  คน     
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
ในกระบวนการการผลิตผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เร่ือง  “นางซิน” ไดใชเทคนิคและอุปกรณ

ดังนี้ 

-  ใชวงปพาทยไมนวมผสมขลุยอูและระนาดทุมทองมาบรรเลง ซึ่งมีลักษณะคลายวงปพาทยดึกดําบรรพทุกประการ   

-  การออกแบบเคร่ืองแตงกายใหสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว ทั้งยังเปนสัญลักษณแสดงบทบาทของตัวละคร  
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-  การประยุกตใชเทคนิคในการนําเสนอผลงานการแสดงผานรูปแบบ Physical Theatre ที่เนนการส่ือสารเร่ืองราว

ผานรางกายของนักแสดงดวยลีลาทาทาง การรํา การเตน ฯลฯ 

 

คําขอบคุณ 
ในการผลิตผลงานศิลปะการแสดง ชุด “นางซิน” ภายใตโครงการสืบสานสรางศิลปรวมสมัย คร้ังที่ 2 นี้

สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษร

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต, อาจารยสกุล 

บุณยทัต, อาจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ, อาจารยสิปปวิชญ ก่ิงแกว  และคุณนิกร แซต้ัง ศิลปนรางวัลศิลปาธร  ที่ใหการ

สนับสนุนการผลิตผลงานสรางสรรคในครั้งนี้ดวยดี   และท่ีขาดไมไดคือนักแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนท่ีทุมเทแรงกาย

แรงใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงชิ้นนี้รวมกัน 
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The Design and Presentation Development of Virtual Thai Palaces:  
The Emerald Buddha Temple and the Grand Palace (www.palaces.thai.net) 

Vorapoj Songcharoen1 
 

Abstract 
 The multimedia virtual reality technology has enhanced the presentation of the Grand Palace 

and the Emerald Buddha Temple beyond reading text from books or viewing images from posters. The 

viewer can now interact and experience the location with virtual reality by using a personal computer 

interface such as a mouse, a monitor and an internet connection. They can control the field of view, turn 

left or right, go up or down and zoom in or out. They can also virtually touch the antiquities, rotate them 

and zoom into spots of interest. Thanks to this new feature without having to worry about damaging the 

objects, local international tourist interest have significantly increased. Results show that design models 

stimulate learning motivation, enhance accessing opportunities and solve space display concerns. It 

does not only benefit on location visitors and officers, but also becomes valuable resources for potential 

tourists and scholars. 
Keywords: Interactive Multimedia, Virtual Reality, Panoramic Movie, Object Movie, User Experience,   

                  Virtual Tour 

Introduction 
The research of design and presentation development of virtual Thai palaces by using the Grand 

Palace and the Emerald Buddha Temple as a case study started with the increasingly popular Internet 

technology in Thailand. A few government sectors realized how important it was to have their own 

website for public relations. The Bureau of the Royal Household, responsible to manage one of the most 

important tourist destinations in Thailand, the Grand Palace and the Emerald Buddha Temple became 

among the first government sector to take advantage of the worldwide web as a public relation channel to 

promote tourism  via internet in 1996. 

At that time, a majority of website information consisted of text and images, which was not really 

different from printed material like magazines, brochures or posters. Website creators had to research an 

interesting technology that could be outstanding and appropriate to these important places. Meanwhile, 

Apple Computer Inc. introduced a new technology called QTVR: QuickTime Virtual Reality in 1994. Unlike 

any other virtual reality technology that required proprietary hardware like goggle mask or gloves, the 

QTVR required only a standard PCs mouse and a monitor to view virtual reality content consisting of 2 

parts: 

                                          
1 Computer Graphics and Multimedia Department, Bangkok University International College, Rama IV, Bangkok 10110, Thailand. 
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- Firstly, the panoramic movies: a new concept that allowed change of the field of view. The 

visitors can virtually turn around and stop when they want, as if they were really at the location; 

- Secondly, the object movies: viewers can turn the object around, just as if they hold it in their 

hands. 

The website design team utilized the concept and technology of QTVR from Apple Computer Inc. 

Panoramic photography and website creation of the Grand Palace and the Emerald Buddha Temple 

begun in 1996 and they are probably the world’s first virtual palaces on the Internet using this technology. 

Objective 
1. To analyze and improve efficiency and user satisfaction of interactive multimedia virtual reality for 

presenting historical sites, art, museum and cultural contents; 

2. To study and present model development of utilizing virtual reality technology for significant historical 

site; 

3. To study and develop tactical model for historical sites, art, museum and cultural contents in 

accordance with contemporary society by applied management concepts and strategy developments 

into virtual Thai palaces websites; 

4. To investigate a creative approach that adds more value to Thai art and culture driven by creative 

economy concepts and virtual reality technology. 

Methods 
Step 1 
From 1996 to 2002, Apple QuickTime Virtual Reality 1, Adobe Flash and Krpano Player were examined 

from conceptual, technical and technological views, and applied with Thailand's infrastructure 

technologies in appropriate lengths in sequences for Thai palaces websites. 
Step 2 
From 2003 to 2005, studies were started with data collection of user satisfaction on virtual palaces' 

website design and technology. It began with in-depth interview of stake holders such as the Bureau of 

the Royal Household executives, public relation specialists, information technology specialists and 

randomly selected virtual palace websites viewers. The in-depth interview aimed to provide an approach 

of the conceptual design model and necessary features for the websites according to the Malone's 

Intrinsically Motivating Instruction such as Challenge, Fantasy and Sensory Curiosity. 
Step 3 
From 2006 to 2007, analyses began on collected data for improving User Experience and related 

technology such as: 

3.1 Improving image quality for faster internet technologies from Analog Modem 56kbps to 

Digital Modem (Asymmetric digital subscriber line or ADSL); 
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3.2 Improving user perception by enlarging display image from standard resolution (1024 x 768 

pixels) to full higher definition (1920 x 1080 pixels); 

 3.3 Improving display proportion from standard 4:3 to wide  screen 16:9. 
Step 4 
From 2008 to 2009, the design started with the creation of a full virtual tour system, separated from the 

content by significantly improving the user experience aspects, such as: 

 4.1 To expanded the field of view from 360 degrees to 360 x  180  degrees; 

4.2 To expanded images dynamic ranges by utilizing HDRI (High Dynamic Range Images) 

photography techniques, exposures of highlight and shadow details; 

 4.3 To enhance the user orientation with radar, floor plan and  satellite map; 

4.4 To install a statistic counter for monitoring user activity information; for example: visit 

frequency, number of visitors, from what URL the visitors came from, from what location they 

were from, as well as system statistics; 

4.5 Change the height of the shooting from 1.5 - 1.6 meters to 6 - 7.5 meters to avoid tourists in 

the scene, and improve architectural proportions rendering. 
Step 5 
From 2010 to 2012, studies started with data collection of user satisfaction on the improvements of Step 

4. It began with in-depth interview of stake holders such as the Bureau of the Royal Household executive, 

public relation specialists, information technology specialists and randomly selected virtual palace 

websites users. The in-depth interview aimed to provide an approach of the design of the conceptual 

model and necessary features for future development. 

Results and Discussions 
The results from the early stage of 1996 - 2008 found that the utilization of QuickTime Virtual 

Reality technology in photography and display content had significantly increased the user experience 

and satisfaction over conventional photography. It was thanks to the user’s ability to control the field of 

view, horizontal directions and vertical directions in panoramic movies where the virtual experience is 

similar to being on location. Moreover, the object movies allowed users to view different sides of the 

object and feel as if they were holding it. In fact, most of the antiquities that were displayed in the 

museum were not to be touched by visitors to avoid damage. In addition, the limitation of size and space 

to display antiquities was a serious concern. When it comes to virtual museum, all those limitations can 

be solved. Furthermore, it stimulates the viewer to learn more on what they are interested in. 
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However, in the beginning stage, there are a number of concerns on the virtual palaces model, 

for example: 

1.  The speed of Internet connection was relatively low: between 28.8 kbps / 33.6 kbps / 56 

kbps; this would affect the content on the website as the files had to be small, the resolution had to be 

low, and the image quality had to be limited; 

2.  All special functions and content required additional plug-ins for viewing, for example 

installing QTVR or Flash; 

 3.  The cost of computers and Internet connections was relatively high for a majority of Thai 

citizens; 

 4.  Some creative design issues needed compromises with technological limitations; 

The results of the second stage: 2009 - presents are based on the previous observations 

conducted at an earlier stage: Adobe Flash technology has become a key player for multimedia on the 

Internet. As a successor of QTVR, viewer experience has been enhanced from the cylinder style of 360 

degrees to cube face style of 360 x 180 degrees. This provides the viewers with a greater experience: 

almost any angle can be displayed. Virtual object has also been enhanced to higher resolutions: viewers 

can zoom into the details that normally need a powerful magnify glass. Some of the significant objects 

can be photographed as multi-row object, which is allowed in different angles besides a rotation of 360 

degrees. 

With the improvement of information technology as well as Internet infrastructures, services 

became more affordable. As a result, there are more people interested in virtual Thai's palaces. 

Therefore, hit rates significantly increased and reached over million hits in about a year after being 

installed on the server. They are important keys features to the success of this version: 

 1. The virtual tour content can be viewed in full screen on any monitor, regardless of the size or 

proportions. The default display is wide screen, since it offers a better viewer experience, closer  to 

human eyes; 

2. The height of shooting position gave a clearer, unusually interesting view and better 

architectural proportions; 

 3. The high dynamic range image (HDRI) technique gives more details than conventional 

photography, especially on highlight and shadow details; 

4. The multi-layer element technique allows more information to be added, and occupies less 

space, resulting in a clearer and simpler design; 

5. Radars projection, floor plan and satellite maps increase the viewer experience and enhance 

the orientation of current display. 
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Nevertheless, there are some difficulties and limitations to the virtual Thai palaces website 

models: 

 1. Lack of basic of computer knowledge can become a weakness for some of the virtual tour 

viewer; 

 2. Lack of interest in culture, history and identity in Thai people; 

 3. Fast technological changes require regular updates on both content and functionality; 

 4. Content and design need to be adapted to the viewer’s contemporary social lifestyle; 

 5. Accessibility of information technology and Internet services still need to be improved. 

Future developments: 

 1. Content updates are needed to consistently improve presentation approach; 

 2. The model requires access to modern devices such as smart phones and tablets; 

 3. There is a need for promotion of cross learning between media both in reality and in virtual 

 reality; 

 4. More neighboring ASEAN languages and prospect tourist targets are required, such as 

 Chinese, Japanese and Korean. 

Applications of the research model: 

 1. Utilizing this model to other palaces or tourist attractions that have similar contents; 

 2. Utilizing model content as a tool to enhance leaning experience of culture, history and identity 

 of Thai people; 

 3. Utilizing model presentation as a tool to promote Thai tourism and education system; 

 4. Utilizing cultural and historical contents idea to develop economic productivity. 

Conclusion: 
This research of the design and presentation development of virtual Thai palaces has gain viewer 

satisfaction, brought attention and can be used as helpful information for the study of history, culture and 

tourism promotion in a way other media have not been able to do before. Moreover, as a model, it can be 

applied to many other places that require similar needs, especially as a way to stimulate consciousness 

of Thai people for a better learning approach of culture preservation, history and identity. 
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Collaboration of Na Rang Pru Ching Women Group with Public Sector for Conflict  
Management in the Southern Border Provinces 
 
Chaleomsak  Bunnam1 and Idsaratt  Rinthaisong1* 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the conditions and the patterns of collaboration of 

community organization and public sector in managing conflicts in the Southern border provinces. The 

results indicated that collaboration of community organization and public sector in implementation 

activities creatively related to career development, increasing income and quality of life of the group 

members, this shown collaboration pattern of dealing with conflict by "talking process". Friendly facing 

and talking to each other could link to the fact that happened and relay the information to create an 

understanding. Brainstorming and analyzing seek solution to handle conflict creatively. Factors that 

affected the collaboration of community organization and public sector in conflict management were 

leader, communication, and trust. 

Key words : Collaborations, Conflict management, Factors affecting collaboration   
 

Introduction 
  The unrest situations in southern border provinces have continuously lasted and  become more 

violent since 2004. For example, the situations in Krue Sae Mosqu, Pattani Province, the protest at Takbai 

Local Police Station, Narathiwat Province, and many sporadic killings happening at present. The root 

causes are from several factors: society, economy, historical races, and people’s identities. These are 

leading to both local and national conflicts and turning into an international problem (Tinnapan Nakata, 

2010; Akom Chaikeaw, 2010 ; Cheow, 2003; Smith, 2004;  Robasa and Chalk, 2010) as becoming news 

at present. The attempt to ease up the situations from the Thai government has consecutively made 

through both the local administrative management and reconciliation policy with insurgent leaders. 

Butsabong Chaijaroenwatana and others (2008) stated that the Thai government has worked so hard to 

cope with the situations by establishing policies, strategies, measures, and related agencies to solve the 

conflicts, including setting up institutions and special organizations since 2000 such as the Southern 

Border Provinces Administrative Center, or Southern Border Provinces Peace Strategy Administrative 

Center. 
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  However, the reason to study the southern border provinces’ problems, mainly because the areas 

consist of different dimensions which are the unrest and multi-culture, tradition, identities, languages, 

religions, races, and established community organizations. While the conflicts in the areas have routinely 

happened, on the other hand, several community organizations have been registered in Pattani, Yala, 

Narathiwat, and Songkhla– Teipa, Jana, Sabayoi, and Natawee. Due to the conflict are the problems from 

integrating several different situations and also with the new problems that cannot be solved by only one 

of the organizations. Therefore, to solve the above problems effectively needs to adjust the pattern of 

process in organization, which has the solution conformed with culture, tradition, identity, religion, 

language and various racisms to reduce suspicion, and bias to the belief. This would bring to social 

justice, equality and human right to people in southern border community. It is a viewpoint to create the 

collaboration to work together trustily. Robet B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt (2000) said that the 

working process of officers must change the role from guiding, or controlling in society to be providing 

the information and supporting the people having the stage to exchange the knowledge, opinion, 

planning, doing and accepting the benefit together with different sectors in society, which related to 

belief, traditional way and strategic thinking for managing the conflict problem in southern border 

provinces. The principle used to manage problem is to mobilize people’s and existent resource’s force in 

the area by restoring resource effectively and efficiently to people in the southern border provinces to 

have stability in livelihood, working, income, and relying on oneself under the existent resources in local. 

Supporting of public organization in restoring activity in Na Rang Pru Ching came from the low price of 

product, changing jobs, labor movement, management of irrigation system which did not support the 

local occupations, this made the change especially changing the occupation, moving the labor, leaving 

the hometown to work in Malaysia and including having the government officers and policies did not help 

continually to occupation.           

  Therefore, from the previous problems in local and the problem from the conflict in the area to 

extend masses, this leads to the public organization coming to create the project or activities together 

with Na Rang Pru Ching women community. It is the collaboration for reducing the conflict problems. It is 

interesting to point the conflict in southern border provinces and find the solution by using the existent 

resource in the area and working that will lead to the collaboration of community and government to 

manage the conflict in southern border provinces 

 

Objective 
1. To study the collaboration of Na Rang Pru Ching women group and government with conflict 

management in southern border provinces. 

2. To study the pattern and factor of collaboration of Na Rang Pru Ching women group and 

government with conflict management in southern border provinces.      
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Research Methodology 
This research is quality research which studies the framework of collaboration and conflict 

management. The major sample group is Na Rang Pru Ching women group, Thepa, Songkhla, Thailand 

including the group leader and members 

 It was a qualitative research studied the conceptual framework of collaborative concept and the 

concept of conflict management using in-depth study to obtain data that able to answer questions in 

conflict management. The studies consisted of;  

1) documentary research, studying of documentaries, books, articles and research papers 

related to collaboration and conflict management 

2)  in-depth interview, talking with local people to collect data about the context of the area, the 

formation of Na Rang Pru Ching women group, group activities, and collaboration with public sector.                    

3)  focus group, talking with local people to collect data of public sector collaboration groups. 

 

Results and Discussion  
 collaboration in solving the problems of the southern border provinces from the past to the present 

day, has not solved the problems or decreased the violence visibly. Nowadays, the public regardless of 

the policies, solution, and relevant people with whom the public sector has worked, found it isn’t 

successful; although, the public finds ways, or several patterns to solve problems. Therefore, to create a 

solution to the conflicts it must have a  suitable application with real community and social context 

acceptable to the government, identity, and  local tradition. Solving the problems in border provinces 

must have the cooperation of the public, which has a role and duty to govern the country, make policies 

to solve the conflict; but it can be useful when having the cooperation from community organization which 

responds well in solving the conflicts. The collaboration from the public and community Organization in 

solving conflicts, can be seen clearly, by the cooperation of Na Rang Pru Ching womens group with 

public. 

 

 1. collaboration  of community organization with public in conflict management  

     Ban Pru Ching, Tambon Tarmuang, Amphure Tepa, Songkhla has a geographical feature as a  

village where the people are farmers, plant rubber trees, employed, farm goats, hens or fruit farm  based 

on soil farming. Its territory connects with Pattani province. The total population is 829  families, 2,683 

males and 2,705 females, 5,388 in total. They are Islamic people living according   to Islamic principles. 

                 A women’s group to improve Na Rang has been established in Ban Pru Ching by a community 

organization, which got together with other areas in developing local community groups from part –time 

jobs, or seminars, or observing activities of groups with finance or work experience. The group has 
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struggled, and failed to work. The objectives of this group is to cooperate with the public in the relevant 

activities developing an system that increases income and quality of life for the member groups. The 

community organization encouraged people in Ban Pru Ching community to join the group by analyzing 

the group target direction in community management. The group has increased the administrative 

committee from 58 into 86. This committee failed 3 times at the beginning of inception; although, people 

had participated in the meetings, and seminars. Member groups had seminars on self – development in 

the public sector especially about doing part –time jobs, Na Rang Pru Ching women’s group has 

cooperated with the public for example; providing knowledge about dish washing liquid products, 

creating a rose from Pandan leaves, growing mushrooms and producing rice milling machines for other 

sectors. Despite, the group having planned well, for example; training from a district agricultural 

extension officer, a developer from district extensional education, or Tepa industrial development area, 

and soldiers, it still had a problem in terms of market, loosing clearly an analysis or synthesis working 

process in groups and negotiating to work together. Finally, there is a project called Improving Na Rang 

of Na Rang Pru Ching, a women’s group which was supported by Internal Security Operations Command 

section 4 which support the cost for a member group and develop joining members in work activities.                

It has had the collaboration from the public throughout, and made people feel good and it has changed 

their opinions. For example; Miss Haleesa Mod-maad, who is the chairman of Na Rang Pru Ching 

women’s group, said that, Before we had soldiers here because we heard a rumour that soldiers would 

come to get our children or wifes. Therefore, we must stay away from them. This made Islamic women not 

like the soldiers and the public that came into the village. The soldiers worked harder, although; they 

came in the village to help. I did not want them to drink water.’ (Miss Haleesa Mod-maad, interviewed on 

25th April, 2013) 
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2. collaboration pattern of community organizations with public sector in the conflict 

management.  

Nowadays, the Ban Na Rang women group, Tarmuang, Amphur Tepa has 86 members. An 

abandon farm became a successful farm because of the help from the Internal Security Operations 

Command section 4. This made Ban Na Rang women group Tarmuang, Amphur Tepa, Songkhla strong 

and increases rice production, and has more income from part – time jobs. This means it becomes 

another strong community in the area. Now the womens group of Ban Na Rang has moved on from the 

conflict period in the Southern border provinces; which affected people in the unavoidable area and also 

including the non – understanding between community organization and public. However, when 

community and public have cooperated in solving problems, they decided to use “talking process” in 

friendly way. Both can connect with this process and he fact and pass it onto their members, making 

them more understanding and cooperative with the public, and the public can suggest a way to develop 

work for creating the valuable outcome. Moreover, the community and public also share the ideas, and 

analyze a way to find a solution to the problem in the harmonious way. Deuis & Hubert (2001) said that 

the pattern of collaboration includes 1) joining to solve the problem by critiquing and thinking 2) planning 

together and making a decision together and 3) making a decision from the beginning to the end. The 

progression to cooperation is the character of dynamic team; this defines the groups both physical and 

mental attitude in work together, people in teams use knowledge and experience benefit profitably.  

 

3. collaboration of community organizations with public sector in the conflict management.  

         3.1  Leader  Robinson (2002) said that the leaders of the three main new features are enough 

wit or wisdom. Mission and commitment to continuous learning. The effective leader in the 21st century is 

likely to have features which are: 1) there is a conflict in their own or are alienated from others. 

(Paradoxical) refers to a character in harmony with others. Capable leadership confidence 2) feels solid 

(Secure) refers to leaders who urged those around trying to establish their own success. A person is 

successful permanent 3) the ability to communicate. (Communicative) leaders must realize that the 

decision must be based on the best-equipped 4) inspiration (Inspiring) leaders need to know the spirit of 

their own. What, or anything that will make leaders have the ability to integrate the mind and brain to 

command a powerful 5) morality (Virtuous) leaders must be loyal to those that commit to 6). I beat driven 

(Driven and Rhythmic) leader must have the ability to find a way to achieve maximum effectiveness. Life 

and work progress. Success, both personal and professional. 

 In addition, studies have indicated that The leaders need to communicate with each other, 

which is an important factor in building trust. And broadening the network of relationships sustained 

communication of leaders play a critical role. In general, as the leading role in creating and sustaining 

networks (Agranoff and McGuire, 2003; Mandell, 1994). 
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   3.2  Communication Almond and Powell (1978) said that political communication. The basic 

functions of a political system in which the structure of the political system. Political and cultural change. 

Hone political process even without changing attitudes. It caused the organization and control of the 

individual. Would determine the need for information under the roles of various organizations because all 

need to rely on information given to information and influence. Analysis and comparison of the structure 

represents the act of communication to the public because knowledge is sufficient to decide on how to 

describe things that happen. 

  3.3  Trust Establishment of trust is a central factor in thee creation of collaborative 

relationships. Trust can be the result of a history of positive interactions, but  where trust has been 

diminished over the years by years of adversarial relations, Gray (1989) warns that rebuilding trust 

requires time and initiative of at least one of the parties involved (as  cited  in Gough, 2008)   

 

                                      
                   Figure 2   Focus group                         Figure 3  Military in Ban Pru Ching    

            

                                     
         Figure 4  Data  collection in Ban Pru Ching            Figure 5  Rice mil in Ban Pru Ching                
 

Conclusion 
 Managing conflict creatively using collaborative process by cooperation of stakeholders applied 

talking process could resolve conflict successfully. Managing conflict success by discuss the 

consultation Robbins & Finley (1998, p. 27) emphasized that cooperation in the work that all parties have 

to be of assistance. together to achieve mutual benefits. And can the team still had to maintain mutual 

benefits The success came from various factors that affect the collaboration of community organization 

and public sector in managing conflict. Community organization centers and public sectors agencies 
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working to reduce conflict and build confidence to sustain life in the southern border provinces. 

Consistent with Ansell and Gash (2008) found that the variables include the prior history of conflict or 

cooperation, the incentives for stakeholders to participate, power and resources imbalances, leadership, 

and institutional design. We also identify a series of factors that are crucial within the collaborative 

process itself. These factors include face-to-face dialogue, trust building, and the development of 

commitment and shared understanding. We found that a virtuous cycle of collaboration tends to develop 

when collaborative forums focus on “small wins” that deepen trust, commitment, and shared 

understanding. 

     

Suggestions 
 1. There should be a working group to manage conflicts that occur in urban areas, because when 

conflicts arise in the community, the working group will be responsible for resolving conflict and make 

understanding to both parties.     

2. To identify a clear political leads army strategy through guidelines and in accordance with the 

strategic development of the southern provinces between 2012-2014. 

 3. Must support the way of reducing conflict by peace, stared from negotiation then gradually 

develop the format used for the conflicts management proper to the situations.  
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Creative Economy Strategy on Community Based-Participation for Developing Ornamental 
Fish Industry of Thailand 
 
Suwat Chemasangkanan1, Kanokpat Wong-inyoo2, Sompon Sukcharoenpong3, Kasamon Chanasuk3 and  

Santi Dissathaponcharoen4 

 

Abstract 
 This research aimed to: 1) develop a participatory tourism centre that followed the creative 

economy guideline and 2) develop an integrated participatory business network alliance of Thailand’s 

ornamental fish industry. The data were collected 192 participants who were Siamese fighting fish farmers 

in Nongpaklong sub-district in Nakhon Pathom, Gold fish farmers in Nongkob sub-district in Ratchaburi, Gubby 

fish farmers in Takum Aen  sub-district in  Kanchanaburi, the representatives from local community;  the 

representatives from government sector, the technocrats of involved sector, and the teachers from different 

schools. Then, the researchers studied the community context of ornamental fish farmers from 3 model villages 

where the ornamental fish were cultured most in Thailand, and developed eco-tourism attraction, “Ornamental 

Fish Villages” and “Ornamental Fish Learning Center Models”.  In addition, the researchers also investigated the 

linking of eco-tourism route of the “Ornamental Fish Villages” and the “Ornamental Fish Learning Center Models” 

of 3 provinces: Siamese Fighting Fish Village in Nakhon Pathom, Gold Fish Village in Ratchaburi, and the Gubby 

Fish Village in  Kanchanaburi. Moreover, the researchers studied the overall image, significances, and 

supporting roles of business network alliance of Thailand’s ornamental fish industry,. Finally, the 

researchers also explored the factors that affected the building of participatory business network alliance 

of Thailand’s ornamental fish industry and investigated the ways of developing participatory business 

network alliance in Thailand’s ornamental fish industry as well. The instruments used in this research were 

brainstorming, in-depth interviews, and questionnaires. The data were analyzed by using multiple 

correlation and linear multiple regression at the 0.05 level of significance.  

 The results revealed that The development of eco-tourism attraction “Ornamental Fish Villages” 

and ornamental fish learning centers in 3 provinces consisted of: 1) evaluate and determine the highest 

potential ornamental fish farm in order to promote ornamental fish villages in 3 provinces; 2) set up the 

committee to manage ornamental fish villages, 3) study implementation of other ecotourism attractions 

and apply to ornamental fish villages; 4) do the need analysis of ornamental fish villages; 5) create the 
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model of ornamental fish villages; 6) build the ornamental fish villages; 7) develop guidelines for 

managing ornamental fish villages; 8) train the local guides; and 9) advertise ornamental fish villages. The 

tourist route was 59.3 kilometer with 1 hour and 13 minutes travelling. 

In addition, the factors that affected the building of participatory business network alliance in Thailand’s 

ornamental fish industry were significant at the 0.05 level. Those factors can be divided into 3 aspects: 1) 

mutual benefit and interest 2) mutual vision and 3) participation of network members. The level of 

significance for multiple correlations was 0.620 and all independent variables could describe the 

alteration of dependent variables at 41.40% (r2=0.620, r2=0.414).  

Keywords : E-co tourism, Ornamental Fish Industry, Participation, Network, and Business Alliance 

 

Introduction 
The overall problems of ornamental fish industry in Thailand, in term of policy, were lack of 

support and promotion; business and industry structure against proactive development; and lack of 

linkage between government and industry sectors. As for the internal problem, the difficulties were found 

from the beginning to the end of the business process. First, the farmers were in default of effective 

management, as well as knowledge development of value-added product. Moreover, the farmers lacked 

network linkage between each other; therefore, they lose their bargaining power with the middlemen. 

They also lacked linkage between information and learning sources; consequently, the potential of 

ornamental fish industry in Thailand was lower than competitive countries. 

 This research developed the community-based tourism center according to creative economy of 

ornamental fish industry and created integrated business network in ornamental fish industry. The 

purposes of this research were to make benefit from the potential capital of ornamental fish industry with 

the community integration and assistance; to strengthen the ornamental fish industry by solving occurring 

problems and systematically developing ornamental fish industry with the collaboration of relevant 

organizations to the utmost benefit; and to be guidelines for development strategy of creative economy 

on capital community-based participation in ornamental fish industry, in order to encourage Thailand  to 

be the top exporter of ornamental fish. 

 

Materials and Methods  
1. The development of a participatory tourism centre that followed the creative economy 

guideline of ornamental fish industry in Thailand. 
In order to develop a participatory tourism centre that followed the creative economy guideline of 

ornamental fish industry in Thailand, the researchers conducted both qualitative and quantitative 

research by collecting the data from a focus group. The data were collected by using questionnaires. 

Also, the questionnaires were tested for reliability by a group of 30 samples. This present 
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study was done covering three areas: Ratchaburi, Nakhon Pathom, and Kanchanaburi by exploring the 

community context of ornamental fish farmers from 3 model villages of the aforementioned provinces, where the 

ornamental fish were cultured most in Thailand.  In addition, the researchers developed eco-tourism attraction, 

“Ornamental Fish Villages” and “Ornamental Fish Learning Centre Models”, and also investigated the linking of 

eco-tourism route of the “Ornamental Fish Villages” and the “Ornamental Fish Learning Center Models” of 3 

provinces as well.  
 

Participants 
1. 42 Gold fish farms in Nongkob sub-district, Ratchaburi Nakhon 

2. 37 Siamese fighting fish farms in Nongpaklong sub-district, Nakhon Pathom 

3. 83 Gubby fish farms in Takum Aen  sub-district, Kanchanaburi 

Those participants were selected from the name lists of farm registration of each province 

(Aquatic Plant and Ornamental Fish Research Institute, 2011).   

 
Data Collecting Procedures 

 Step 1: The researchers investigated the topics which focused on the community context, 

economical community fund, and social community fund in order to develop eco-tourism attraction, 

“Ornamental Fish Villages” and “Ornamental Fish Learning Centre Models”, of 3 provinces. The meeting and 

discussing was held with the representatives from the government sector such as head of Local 

Administrative Organization, the leaders of each community, sub-district headmen, and village headmen. 

In addition, the researchers also studied and collected other related document in order to gain more 

information as well. 

 Step 2: The researchers went into the areas of the study by holding an in-depth interview and 

recording a video for studying way of life, relationship, and participation in developing eco-tourism centre 

of people in the community.  

Step 3: The researchers also explored the factors that affected the decision of choosing the eco-

tourism attraction, “Ornamental Fish Villages,” and investigated the need of building the “Ornamental Fish 

Learning Center Models” of 3 provinces: Siamese Fighting Fish Village in Nakhon Pathom, Gold Fish Village in 

Ratchaburi, and the Gubby Fish Village in Kanchanaburi.of participatory business network alliance of 

Thailand’s ornamental fish industry 

 Step 4: The researchers built and open the eco-tourism attraction, “Ornamental Fish Villages” and 

“Ornamental Fish Learning Centre Models” of 3 provinces.  
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1. The Develop an Integrated Participatory Business Network Alliance of Ornamental Fish 
Industry in Thailand. 

In this aspect, the researchers studied the overall image, significances, and supporting roles 

of business network alliance of Thailand’s ornamental fish industry. Moreover, the researchers also 

explored the factors that affected the building of participatory business network alliance of Thailand’s 

ornamental fish industry and investigated the ways of developing participatory business network alliance 

in Thailand’s ornamental fish industry as well. Thus, in order to gain the answers of the intended 

purposes, the researcher applied a qualitative method by using focus interview and focus group 

interview. Those interviews were done with the representatives from local communities who are 

ornamental fish farmers, the representatives from business network alliance, and the representatives from 

all concerned in the aspect of studying the overall image of business network alliance. Then, a 

quantitative method was also used, by launching questionnaires, in order to investigate the factors that 

affected the building of participatory business network alliance and the ways of developing participatory 

business network alliance in Thailand’s ornamental fish industry. However, the questionnaires were tested 

for finding reliability value with Alpha Coefficent followed the guideline of Cronbach before using with the 

participants.The reliability of those questionnaires was high at the 0.82 level of significance. 
 
 Data Collecting Procedures 
 In order to collect data, the researchers had to collect the information of different aspects which 

covering the objectives of the study. At first, the focus interview and the focus group interview were used 

in this study to gain the information about the overall image of business network alliance of Thailand’s 

ornamental fish industry. After that, the questionnaires were launched to the participants for investigating 

the factors that affected the building of participatory business network alliance in order to explore the 

ways of developing participatory business network alliance in Thailand’s ornamental fish industry. Also, 

those participants gave some useful information that showed their opinions. The information of the former 

participants could provide some information of the latter as well. Then, that information would be 

interpreted and categorized into idea groups. The questions used in the interview were open-ended 

questions. However, the researchers always realized that the questions used in the interview should be 

chosen from the situation and the participants’ background. In addition, the researcher should provide 

the participants an opportunity to raise some important issues which related to the questions they got.  

 

For analyzing the data of the investigation on factors that affected the building of participatory 

business network alliance in Thailand’s ornamental fish industry, the researcher used Multi Linear 

Regression Analysis to test the correlations between independent variables that what factors affected the 

dependent variables and could make the building of participatory business network alliance in 
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Thailand’s ornamental fish industry become successful. The analysis was done by using Enter Method of 

Multi Linear Regression Analysis which was a statistic method that could show statistical values of two 

independent variables (Kanlaya Wanichbancha, 2005) that affected 7 independent variables. Then, the 

researcher brought the results found from using Multi Linear Regression Analysis to indicate 7 

independent variables that affected the dependent variable of 1 factor. 

 

Results and Discussion  
The findings revealed that the development of E-co tourism attraction, “Ornamental Fish Villages” and 

the “Ornamental Fish Learning Center Models” of 3 provinces was done by 9 steps: 1) evaluating and concluding 

the information on building the “Ornamental Fish Villages” from the highest potential ornamental fish farm of the 

mentioned provinces; 2) organizing the committees for operating the “Ornamental Fish Villages”; 3) studying the 

designs of eco-tourism attraction from different areas in order to apply to build the “Ornamental Fish Villages”; 4) 

investigating the necessary needed things for building the “Ornamental Fish Villages”; 5) making the models of 

the “Ornamental Fish Villages”; 6) building the “Ornamental Fish Villages”; 7) making managing 

guidelines for developing the “Ornamental Fish Villages”; 8) training the little guides of the villages; and 9) 

making a promotion, 3. the route which linked all “Ornamental Fish Villages” and  the “Ornamental Fish 

Learning Center Models” of 3 provinces was 59.3 kilometers long and it could take 1 hour and 13 minutes 

to go there. 
 

 
Picture 1  Ornamental Fish Village 

 

In addition, the factors that affected the building of participatory business network alliance in 

Thailand’s ornamental fish industry were significant at the 0.05 level. Those factors can be divided into 3 

aspects: 1) mutual benefit and interest 2) mutual vision and 3) participation of network members. The 

level of significance for multiple correlations was 0.620 and all independent variables could describe the 

alteration of dependent variables at 41.40% (r2=0.620, r2=0.414). 
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Conclusion 
The success of the community-based tourism centre according to creative economy of 

ornamental fish industry in Thailand depended on the development of integrated business network of 

ornamental fish industry. The factors to success were mutual benefit and interest, mutual vision and wide 

participation of network members. However, the continuity and concreteness of implementation was 

necessary in order to develop the model village with strength and sustainability. 
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Expectations Asymmetry between Public Interests of the State and People: A Study of 
impact on the Project of Land Reclamation in the Sea and Construction or Expansion on 
Grounds or in the Sea (LRCES) Sakom Subdistrict, Chana, Thailand 
 

Chaiya Kesarat1, Charlee Traijan2*, Itsarat Rinthaisong2** and Akom Jaikeaw2** 

 

Abstract 
This study was present the negative impacts caused by asymmetry between the public interests of 

the state and people from the LRCES in Sakom Subdistrict, Chana, Thailand. The article would highlight results 

from a focus group discussion on Tuesday, April 9, 2013 from 9:00 a.m. to 12:00 pm at the meeting room of 

the Sakom Subdistrict Administrative Organization (SAO). Informants consists of agencies of the local people, 

local leaders, officers from the central government, regional or local authorities and the executive or staff 

involved in the project. Using qualitative research techniques. 

Two main issues surfaced during the focus group discussion. The first issue concerns damage to a 

dam which was a past of the sea construction project in the Sakom subdistrict. The landscape on the left side 

of the dam had been significantly damaged from erosion and this has resulted in the formation of steep cliffs 

over three meters high on the beach. The second issue concerns two main factors that cause an asymmetry 

between the public interest of the state and the people are: (1) the attitude of government officials on the 

project, and (2) the mistrust of people towards the project and government officials. Therefore a resolution of 

this problem could create a common understanding, exchange information between the state and the people, 

and for the government to adjust their communication strategy which has resulted in mistrust between the state 

and people of the area surrounding the development of the project. 

Keywords : Expectation Asymmetry, Public Interest, State, People, Project  

 

Introduction 
The development of Thailand from the past more than 50 years to present was based on the 11th National 

Economic and Social Development Plan which places emphasis on three strategies: (1) fully open economic 

strategies (2) free market strategies, and (3) industrial development strategies (Attakorn, 2010). However, the 

industrial development strategies are imbalanced as the development of Thailand primarily invests in industrial 

development, the market sector, and the urban sector while neglecting the agricultural sector and the rural sector. 
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It is believed that the distribution of development benefits will occur, but as a result of the imbalanced of 

development strategies, the benefits have not been evenly distributed (Chamarik, 2006; Attakorn, 2010). 

Consequently, cases of severe pollution have occurred at the expense of urban development, and the people in 

the country are burdened by taxation in order to address these issues of pollution. Besides, the disparity and 

inequality in term of access to resources have caused conflicts of interest and led to violence in society. For 

example, the case of Chana gas separation plant, Chana power plant, and port; because of this, there is a need for 

change in the approach to development (Kumpeera, 2008; Attakorn, 2010). Accordingly to the results of the 

monitoring of human rights, which have been confirmed by many scholars, revealed that many projects cause 

impacts to the community, because the projects do not reflect the real needs of the people. Moreover, because 

local people are not allowed to participate in the project, the community becomes divided. The pollution of water, 

air, and noise from these development projects has affected the ecosystem of the sea, the shoreline, and the 

livelihood of the people in terms of their work, income, resource degradation problems, having to adapt from rural 

to urban society, and escalating socially-related problems, such as family disputes, drug problems, and insecurity 

of life and property (NHRC, 2009; Malaisri, 1998; SAT&TCE, 2009) 

Public interest in general serves to benefit individual needs, such as a high standard of living. In 

addition, the distinct aim of each individual becomes assimilated into one common aim in the interest of the 

community (Stone, 1997). 

For problems related to the public interest between the state and people, Nye, Zelikow, & King (1997) 

studied the perceptions of people to mistrust the USA government, found that government spending is wasteful 

and inefficient, where large amounts of money were spent on something that is not in the public interest. In fact, it 

was found that most people prefer the government to manage financial balance, but it is not meant to reduce the 

cost of large projects such as a social security, education programs, including public health care, environment 

control and safety (Nye et al., 1997). In addition, Nye et al. (1997) have analyzed the factors of dissatisfaction to the 

implementation of government policy is divided into three factors: (1) Economic factors, paying lower wages for 

less skilled employees leading to an increase in inequality. (2) Social and cultural factors, everyone has basic 

human rights, and now, it seems that people will claim everything, if they do not have such rights, there may be 

dissatisfaction. (3) Political factors, the mistakes implemented by a policy of the government, caused by failure of 

leadership, and rising corruption.  

Tongpakdee (2008) has analyzed the asymmetry of economic and social development of Thailand, in 

terms of income distribution. Although the proportion of people with incomes below the poverty line is reduced, but 

the proportion of people earning less income has increased, which suggests that the distribution of income in the 

country has, in fact, become worse. The asymmetry between urban and rural prosperity has led to the asymmetry 

of structure of production and employment, and the inequality between natural resources and environment for 

growth has caused the decline of natural resources and environmental destruction, resulting in a conflict between 

the state and people. Besides, Taneernanon, Baga, & Susankkarn (1995) have analyzed the problems on the many 

projects in the Southernmost Provinces of Thailand. They found that there is the issue of mistrust 
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between the state and local people has been a significant problem for a long time. Although the state continually 

instigates to develop the economy in order to solve the problems of poverty and disparities in the quality of life of 

the local people, the local communities are not receptive towards their effects. 

 The asymmetry between the Thai government and the local people, as mentioned earlier,                 was 

happening because the development of Thailand was strongly focused on industrial and urban development and 

while these may bring economic advancement it however neglects rural and agricultural development. The 

research project focuses on one of the government’s project of LRCES in Sakom subdistrict, Chana, Thailand. This 

project is one of the coastal and marine development projects implemented by regulation of the Ministry of Natural 

Resources and Environment in 2009 to “determine the type and size of the project or activity which requires a 

report to the environmental impact assessment regulations and the rules, procedures and guidelines for the 

preparation of the environmental impact assessment report” (Ministry of Natural Resources and Environment, 

2009) 
This article highlights the results obtained from the qualitative strand for the research “Conflict 

management between the state and the people on marine and coastal areas development projects in southernmost 
provinces of Thailand” and from the problems mentioned above, these questions were formed for this stage of the 

study; (1) What is the situation of the asymmetry between the public interests of the state and the people from the 

project?, (2) What factors affect asymmetry management between the public interests of the state and the people?, 

and (3) How to manage the asymmetry between the public interests of the state and the people from the project? 

These focus questions from 2 objectives specifically for this article; (1) To study the situation of the asymmetry 

between the public interests of the state and the people from the project and (2) To offer a way to manage the 

asymmetry between the public interests of the state and the people from the project. These two objectives will be 

especially useful to meaningfully plan the development of the country. When the needs of the state and the needs 

of the people are in the same direction, they can be mutually beneficial and empowering. The country will have a 

more developed and prosperous future.  

 

Methodology 
 This article would focus on the used of the qualitative instrument in the study. A focus group discussion 

was arranged for data elicitation and 10 people3 participated in the discussion on Tuesday, April 9, 2013 at 9:00 

a.m. to 12:00 p.m. at the meeting room of SAO. The sample was divided into four groups, which consists of local 

leaders, agencies of the people, central government, regional or local authorities, and the executive or staff of the 

project of LRCES in Sakom subdistrict.  

 Four broad questions were employed in the focus group discussion; (1) How did the situation of 

asymmetry between the public interest of the state and the people from the project develop?, (2) What are the 

problems arising from the asymmetry between the public interests of the state and the people from the project?, (3) 

                                                 
3 Researcher used the criteria of Greenbaum (2000) as the criteria to determine sample size for a focus group, which identified each group 7-10  

  people 
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What has caused the problem or what factors have affected to asymmetry between the public interests of the state 

and the people from the project?, and (4) what is a valid approach to manage the asymmetry between the public 

interests of the state and the people from the project? 

 Prior to the start of the discussion the researcher introduced and explained the purpose of the focus 

group. To minimize any potential conflict of interest caused by hierarchy issues and any asymmetry in the 

participants’ status, a friendly atmosphere were created in the discussion by the researcher to avoid any potential 

stress on any question they were being asked to answer. It was important that the participants are comfortable and 

ready to open up freely for the before focus group. 

 

Results and Discussions  
 The results from the focus group discussion reveals 3 main issues; 1) The current situation and 

problems 2) Factors causing an asymmetry between the public interests of the state and people and 3) 

Approaches for solutions. These are explained below; 
 1) The current situation and problems   
 The results of study found that the landscape on the left side of the dam has been significantly damaged 

from erosion, so that caused loss of the land of the people. In comparison with the right side of the dam there is 

sprouting up land is a lot of space. The most affected areas is Sakom Moo 6, which has about 70 households and 

these households lived in anxiety, especially during the monsoon season when rainfall is significantly higher, 

causing the area to be more flood-prone. Furthermore, the landscape of long beach which is parallel to the sea has 

been badly damaged due to the formation of the dam. As a result, the local communities who are affected have 

demanded the government solves the problem. However, due to a conflict between the people on both sides of 

the dam area, this problem proved difficult to be resolved. To complicate matters, entrepreneurs have come into 

possession of the land. A public meeting which included community leaders and representatives of the local and 

central government by the Marine Department would be the preliminary step to solve this problem. The meeting, 

which canvassed opinion widely, especially in the initial solution, which is on an embankment in the damaged area 

and the other want to use the beach replenishment. The Marine Department staff already received about this 

information from the meeting and studying environment impact assessment (EIA), but after they studied, it has not 

any feedback from them. 

   
   The dam from Satellite 

(google earth access 09/04/2013) 

  The left side of the dam    The right side of the dam 
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 Based on the discussion, the researcher was able to summarized two main issues affecting the 

difficulty. These are summarized as follows; 

 (1) The problems of the availability and capability of local government to resolve the problem, can 

be split into three issues; 

  (1.1) Because beach and coastal areas serve as a resource they are under the control of 

local government organizations that have more than one contact area. Eventually, this will lead to 

performance issues or conflicts in coastal resource management as a whole. Therefore, it is necessary that 

the decision to resolve the erosion problem should be made by locally and use mutual consultation. 

  (1.2) The local governments have insufficient knowledge about various measures to solve 

the problems of erosion that requires technical and specialist knowledge in the matter. This shows that the 

local governments are often indecisive with problems with the use of any measures undertaken to resolve the 

problem.  

  (1.3) Meanwhile the local government who should have the power to solve the problems of 

erosion, does not have sufficient budget to fully carry out their plans. 
 (2) The lack of involvement of the local people in the management, maintenance, and utilization of 
natural resources and the environment from the project 
  Local people often do not receive information from the local government about the various 

construction projects in the local area. The only available source of information on any local construction projects can 

be found in the environmental impact assessment report (EIA) where most project owners will have a meeting to 

receive comments from the public in the area, but the majority of people are not aware that these meetings allow them 

the platform to be involved in these projects, or that these meetings are part of the process the preparation of the 

environmental impact assessment report. Consequently they are often left out of any consultation or co-decision 

making processes. In fact, there is an assumption amongst the local people that the construction project will be 

conducted in accordance with the resolutions of the meeting, which in reality does not occurred. 

  Furthermore, the information on the dam project from the staff was not readily available to all 

parties concerned; information is usually only available and provided to those involved in the management of the 

construction rather than the public, but it usually get only one side. For example, general information on a project to 

construct a water breaker to prevent erosion would be provided to the general public. However, more relevant, 

detailed and/or accurate information such as potential adverse effects of the construction is not provided to the public. 

When actual erosion on the beach causes damaged and this damage is not consistent with the information provided 

by the officer of the state or the owner listed this would result in public confusion and mistrust between local 

communities and government agencies about the project as well. 
 2) Factors causing an asymmetry between the public interest of the state and people from the 
project of LRCES in Sakom subdistrict, Chana, Thailand 
 The results of study found that the construction of dam in Sakom canals was, arguably, one of the 

government’s efforts at contributing to the development of the area as it aimed at local people 
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who engage in fishing. However the discussion in the focus group revealed belief amongst the local people 

that the cause of the conflict was, in fact, the very construction of dams. The local people believed that there 

would be no need to have frequent dredging. However, nowadays dredging is still as frequent as ever, 

causing further problems and complications as described earlier. 

                         
The researcher as the operator of 

the focus group 

Schedule of the focus group List of participants in focus group 

 Therefore, based on the result of the discussion if was found that the two emerging themes relating 

to the factors that cause an asymmetry between the public interest of the state and the people are attitude of 

government officials for the project implementation and mistrust of the people towards the project 

implementation and government officials, these are summarized as follows; 

  2.1) Attitude of government officials for the project implementation. It was found that 

attitude of the government officials are essentially focused on achieving economic benefits. This was highly 

implied during the discussion by government officials who said “…one of the main considerations is the 

utilization of the beach, if the beaches are of economic importance, the state should act urgently and regardless 

of the budget because as a tourist attraction it can generate more economic revenue…” 

  2.2) Mistrust of the people towards the project implementation and government officials. It was 

found that people do not readily trust government officials. Even though government agencies come to study the 

environmental impact (EIA) of the project, in particular to obtain information from the people in the area, they found 

no progress reports from stakeholder groups, especially from the local people. The people in the area feel distrust 

because they cannot access information from the government. In addition, the needs of people in area relating to 

the project were not addressed. For example, one participant, a local member of public, explained that the people 

want to have sand fill, but the matter quietly vanished and was no further development on the subject. The 

informant said “…I really would like to know the information, but I don’t know how to get the information. Because 

the state did not tell me. Actually, when the state would like to do any project, it should encourage the people to 

get involved. For example, the deep-water port which is a large project and affects the coastal communities. And 

why didn’t the state speak to us about what would they like to do in this area; this is a different from when they 

made the dam in the Sakom subdistrict. Furthermore, they did not speak to us about the impact of erosion from 

the dam in the next 20 years or 10 years. The shortcoming of the government is no information about the impact 

of erosion to the public…”  
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 3) Approaches for solutions 
 From the focus group discussion, the asymmetry between the public interests of the state and people 

from the project of LRCES in Sakom subdistrict, Chana, Thailand is result of a divergence or tension in needs and 

expectations in terms of the utilization of the beach. It would appear that if the beach is of economic importance to 

the government, they should act immediately to resolve any issues relating to the area specially if the beach is a 

tourist attraction which generates considerable economic benefits. However, if the beach is not of economic 

importance such as Sakom beach, the state may delay its efforts to resolve the problems.  

 One way to resolve is by the government adding sand as a means of solving immediate erosion problems, 

but this is not a sustainable solution because sand has to be added every year and this would result in a waste of 

budget. As such, the use of a more solid structure like a dam to protect the beach is better because not only is it 

stronger and more durable, It is more importantly economically viable and sustainable in the long run. From the 

perspective of the local government, the issue of erosion in the Sakom subdistrict is a problem that needs to be 

resolved urgently to protect the safety of the people and their properties in the area by the sea. 

 Yet the people still harbour mistrust towards the project and the government officials. Therefore, such 

problems can be potentially resolved if the state makes available to the public all relevant information about their 

construction projects. More importantly, allowing the public to be involved in the decision-making process could 

foster more feelings of trust towards the government and their officials. For example, if the state needs to implement 

a construction project along the beach or coastline, the government should ensure that the people in the 

surrounding area are informed and have the opportunity to be consulted or provide public comment on the project. 

Additionally the state must consider the comments from the public hearing to deliberate its decision about whether 

the project is viable or not. Ultimately, the development of the area should ideally produce a beneficial effect for the 

community and not cause environmental problems or issues, which are a burden to the community. The 

development of the area should cause mutual benefits between the economy and the people in the area. 

 

Conclusion 
 The asymmetry of public interest between the state and local people resulted in the formation and expansion 

of consciousness and awareness of the rights of freedom of local communities in Sakom Subdistrict regarding the 

development of large projects which affect the well-being and livelihoods of people in the area. Besides, the disparity 

and inequality in term of access to resources have caused conflicts of interest and led to violence in society. 

(Kumpeera, 2008; Attakorn, 2010).  Accordingly to the results of the monitoring of human rights, which have been 

confirmed by many scholars, revealed that many projects cause impacts to the community, because the projects do 

not reflect the real needs of the people. Moreover, because local people are not allowed to participate in the project, 

the community becomes divided. The pollution of water, air, and noise from these development projects has affected 

the ecosystem of the sea, the shoreline, and the livelihood of the people in terms of their work, income, resource 

degradation problems, having to adapt from rural to urban society, and escalating socially-related problems (NHRC, 

2009; Malaisri, 1998; SAT&TCE, 2009). Understanding the needs of the local people, the true impact of 
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projects on local environments, improving government attitudes, not creating mistrust towards the project and the 

government officials involved are the major factors that contribute to balance between public interest in them, which 

are supported by the study of Taneernanon et al. (1995). They found that there is the mistrust between the state and 

local people has been a significant problem for a long time. Although the state continually instigates to develop the 

economy in order to solve the problems of poverty and disparities in the quality of life of the local people, the local 

communities are not receptive towards their effects, because the ultimate goal of development is the well-being of the 

people. 
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Sustainability Marketing: A New Concept Toward Sustainable Business 
 
Nitchakarn Noo-urai1 and Kaedsiri Jaroenwisan1* 

 

Abstract 
The paper presents the concepts drive the market towards sustainability through research 

synthesis method. The marketing growth has occurred by virtue of five concepts which are 

manufacturing, product, selling, marketing, and societal. In the research, five concepts of marketing 

would be introduced as 1) societal marketing, 2) social marketing, 3) ecological marketing, 4) green 

marketing, and 5) sustainability marketing. Research finding as the two points, The First is 

sustainability marketing formed of four factors that are planning, organizing, operating and 

controlling the resources and marketing campaign in order to meet the demand of consumer. In the 

meantime, social and environment factor are concerned with regard to achieve the organization 

milestones which encourage sustainable business. The second, sustainability marketing model 

comprises three dimension are economic viability, social equity and environmental protection. 

Key Words : Sustainability marketing, Marketing, Sustainable business. 
 

Introduction 
 The knowledge and theory of marketing have been developed and enhanced since the 1970s, the 

sciences of marketing has been demonstrated in the context of the exchange paradigm. The marketing 

ideas are implemented in every structure of exchange, connected with products, services, peoples, 

places or concepts, and also involved with individuals in both profit and non-profit organizations, 

governments, nongovernmental organizations (Achrol & Kotler, 2012). When ‘marketing’ was first 

conceptualized, the line of thought trended toward the marketing of products (Belz & Peattie, 2012). 

Afterwards, the focus moved towards consumers as it was believed that customers are the core of every 

business (Kumar, Rahman, Kazmi, & Goyal, 2012) As a result, a long-term customer relationship and 

marketing research have been brought into focus for customer satisfaction in order to create long-term 

profit in business (Bowie & Buttle, 2011, p. 15; Jamrozy, 2007; Kotler, Bowen, & Makens, 2006; Kotler & 

Keller, 2006).  

 In 1987, World Commission on Environment and Development of United Nation introduced the 

report called "Our Common Future" also as known as The Brundtland Report. This report presented the 

idea of economic development that is not only related with success of highest economy growth but also 

related with 
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the equality between individuals and group of people (World Commission on Environment and 

Development, 1987). The report also includes the significance of intergenerational equity, namely fairness 

of people in present and future that is intergenerational equity. Nevertheless, the report supports the 

aspect of intergenerational equity particularly the environment impact of economic activities towards 

people. Current economic activities influence dramatic degradation of environment and impact on 

descendants who are not permitted to use natural resources that are fundamental for economic welfare 

and equality of life for next generation (Garrod & Fyall, 1998; Hunter, 1997; World Commission on 

Environment and Development, 1987). These concepts lead to sustainable marketing.  Sustainability 

marketing is the development of marketing that integrates aspects of economy and the new concept of 

relationship marketing, and social, moral, environment perspectives. It also includes outlooks among the 

period of sustainable development that are an improvement of marketing through intense understanding 

and strength of diverse prospects. 

These object to establish marketing for sustainability. In the operations of business, furthermore, 

ought to be assessed by the three dimensions of sustainable structure that include economy, 

environment and social element (Belz & Peattie, 2012; Kumar et al., 2012). However, future marketing will 

be determined by several influences such as relationship management, increasing of production 

technology, and communication, etc. Moreover, the expansion of social and environment concern in the 

growth of economies, particularly impact on climate change, are bound to drive businesses and 

marketers to look for sustainable solutions in order to maintain customer relationship and invest in 

customer value (Belz & Peattie, 2012). Accordingly, this paper will introduce the concept of sustainability 

marketing and sustainability marketing model.  

 

Materials and Methods 
This article utilizes research synthesis method which was conducted using narrative reviews and 

content summaries. The research articles were researched from four electronic databases are ABI/Inform 

Complete, Business Source Complete, Emerald Management E-journal, and Science Direct. The 

keywords used for the search are “sustainability marketing” and “sustainable marketing” in title of the 

article. The primary screening used inclusion and exclusion criteria for selecting articles which related to 

sustainability marketing context. The inclusion and exclusion criteria for the selection literatures are 

shown in Table 1. 

Table 1 Inclusion and Exclusion criteria for the selection of literatures. 

Inclusion criteria Exclusion criteria 

1. Published in English. 1. Not related to sustainability marketing context. 

2. Published during the years 2000-2012 2. Not full-text article 

http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=164&id=10878
http://www.clib.psu.ac.th/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=164&id=10878
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Then, the secondary screening by review abstracts and titles for selected articles that can 

provide answers to the research objectives. There are eleven articles which associate to research 

objective. In addition, sustainability marketing, sustainable marketing and marketing books were used 

synthesis as well. Therefore, the researcher formed concept of sustainability marketing through 

synthesizing research work employing interpretation.  

 

Results and Discussion 
Sustainability Marketing: Marketing growth has occurred by virtue of five concepts which are:  

manufacturing, product, selling, marketing, and societal (Kotler et al., 2006). The first concept, 

manufacturing is aimed to attracting consumers to purchase products and attractive and affordable 

prices and therefore customer or product demand is considered as a factor rather than supply, as this 

focuses on response from high customer demand. In relation to this, technology development is also 

another focus of marketing as in affects economy of scale that causes product’s prices reduction (Bowie 

& Buttle, 2011; Kotler et al., 2006; Kumar et al., 2012). With regarding to the second concept of product, 

this is based on the belief that consumers are willing to purchase products that reflect on quality, 

performance and innovation. This concept focuses on the improvement of the existing product in order to 

increase it’s quality at low-cost (Bowie & Buttle, 2011; Kotler et al., 2006; Kotler & Keller, 2006; Kumar et 

al., 2012). In relation to that, the third concept, selling considers that customers would not purchase an 

enormous amount of goods or products due to higher supply than demand. Therefore, sales and 

promotion campaigns are fashioned to generate as much return as possible. However, this concept is 

mainly targeted at selling all of existing goods and products to the customer and has no concern with 

customer demand, essence of need and customer satisfaction after sale so this, in effect, creates no 

long-term relationship with consumer (Bowie & Buttle, 2011; Kotler et al., 2006; Kotler & Keller, 2006; 

Kumar et al., 2012). The fourth concept, marketing was introduced during the mid-20th century, and 

emphasized on the success of organization achievements of having a targeted market and high 

customer satisfaction while demonstrating higher efficiency and effectiveness than their competitors. 

Under this concept it is also perceived that long-term customer relationship will cause a longer period of 

a firm's profit (Bowie & Buttle, 2011; Jamrozy, 2007; Kotler et al., 2006; Kotler & Keller, 2006; Kumar et al., 

2012). Finally, Societal concept is defined as marketing strategy that delivers value to customers in order 

to remain and improve customer and public welfares by the basis of decision making in social and moral 

section toward marketing activity schemes. Yet, it is expected under the societal concept that 

organizations ought to determine the necessity, need and interest of the targeted market and deliver 

customer satisfaction more effectively and efficiently than their competitors. Because developing and 

sustaining of customer and public welfares are norms of sustainable marketing. Thus, sustainability 

becomes an organization's key success and the marketing concept will be expanded to meet 
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the demands of next the generation, although the organization's strategies have to be balanced against 

profit and customer needs and market ecology (Armstrong & Kotler, 2007; Bowie & Buttle, 2011; Kotler et 

al., 2006; Kumar et al., 2012).  
The Evaluation of Sustainability Marketing and Sustainable Marketing Model 
The emergence of sustainability marketing has been introduced since 1970s, Diverse marketing 

concepts, that related with ecology and social marketing consist of societal marketing, social marketing, 

ecological marketing, green marketing, environment marketing, sustainable marketing and sustainability 

marketing, will be explained. As follows: 

Societal Marketing: Societal issues are used as tools to outline marketing strategies which have 

the intention of promoting product trading. Societal marketing presents three points of intersection that 

could potentially lead to long-term opportunities and successful of marketing; these points are 

organizational goals, consumer goals and societal goals. The hypothesis of societal marketing is that 

mutual satisfaction between the needs and wants of the individual customer will induce the greatest long-

term benefit of customer and public welfare (Belz & Peattie, 2012). 

 Social Marketing: Social marketing is the implementation of concept, principle and marketing 

tools on evaluation, strategy, performance, and exploration of marketing plans to have an impact on the 

behavior of the customer to enhance their individual welfare and their society. It covers consideration of 

product plans, communication, product distribution, marketing research and price declaration. Social 

marketing often correlates with macromarketing issues, and programmes of social marketing are 

frequently organized and operated by organizations that emphasize particular issues (Belz & Peattie, 

2012; Dinan & Sargeant, 2000). Examples of social marketing's campaigns are public health campaigns 

(such as smoking reduction, alcohol drinking reduction, drug rehabilitation, obesity reduction and risky 

sexual avoidance.), environmental campaigns (such as forest reservation, wildlife conservation 

campaign, pollution prevention, and sustainability energy campaign, etc.), family planning, human rights 

campaigns, anti-corruption campaign, and gender equality, etc. 

 Ecological Marketing: In 1970, Ecological marketing was developed. It pays attention to the 

positive and negative effects of green marketing related with marketing activities which reduce and 

prevent environmental problems that include energy and natural resource consumption reductions. 

Ecological marketing aims at environmental friendly producers (Belz & Peattie, 2012; Kumar et al., 2012). 

The ecological marketing mix will be framed in terms of product strategies which mention about natural 

resources issues, energy consumptions, and amount and sort of packaging. Those is motivated product 

and package reuse. In term of promotion, this concept is still debatable idea due to negative outcome of 

lower customer demand, but positive outcomes occur with high quality products that profit environment. 

Besides, prices are influenced by external factors and the product's total cost. However, ecological 

marketing has been introduce in particular hazardous industries; for instance, the petroleum 
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industry, the chemical industry, and the automotive industry. Although several businesses are 

consciously aware of existing and potential environment issues and mostly take action on rules rather 

than avoiding legal concern themselves with marketing (Belz & Peattie, 2012).  

 Green Marketing and Environmental Marketing: During the late 1980s, awareness and 

enthusiasm for green consumer had been appearing in western Europe and northern America. The 

environment is nominated as a competitive factor. Green marketing and Environmental marketing 

concepts were formed as focus-group strategies to persuade green consumers to purchase high-price 

products that are green products or environmentally friendly products. The hypothesis of environmental 

marketing is producers are being pressured by green consumer's demand (Belz & Peattie, 2012; 

Jamrozy, 2007). However, green marketing's processes are determined by interested persons.  And 

green consumer's demand  will be completed through corporate procedures and management which will 

not have an effect on the well-being of humans and environment (Kumar et al., 2012). Furthermore, green 

marketing's problems will occurred when green consumers or customers who willing to buy green 

product are unrealistic or unpractical. Consumer study reports the gap between environmental 

awareness and actual environmental behavior which lead to an impact on the environmentally friendly 

business are unexplainable consumer demand for green products (Belz & Peattie, 2012). In fact, 

consumers who have positive attitude about sustainability and green product appear to actually 

purchase green products less in reality (Prothero et al., 2011). 

Sustainability Marketing: Sustainability marketing focuses on increasing customer value, social 

value and ecological value. The product of sustainability development has to be concerned about more 

than prices, distributions, and promotions in order to target audiences by integrating social and 

ecological factors into the marketing procedure (Belz, 2006). In addition, sustainability marketing also 

involves planning, organizing, operating, controlling of resources, and marketing campaigns that meet 

consumer needs and demands. Sustainability marketing concurs in market orientation and knowledge in 

order to manage market adaptation, avoiding legal concerns and therefore, there is a need to examine 

social and environmental quality in order to achieve the organization's objectives (Belz & Peattie, 2012). 

This concept encourages marketing firms to revise their institutional setting and price signals in terms of 

sustainability development. Sustainability marketing in the view of micromarketing is to change both 

consumer and producer behaviors in the long-term, while macromarketing's approach emphasizes three 

basic principles that are ecological, social and economic (Belz & Peattie, 2012; Jamrozy, 2007). Jamrozy 

(2007) demonstrated the triangular model as shown on figure 1. Three dimensions of sustainability 

marketing are economic viability, social equity and environmental protection. 
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Social equity 

Sustainability Marketing 

Economic viability 
 

Figure 1 Sustainable marketing model 

Environmental protection  

Adapted From: Jamrozy. (2007) 

 

 1. Economic viability: Generally, traditional marketing focusing on consumers who are located 

under the economic paradigm. This basically implies that the limitations of this paradigm will lead to 

unsustainable marketing practice in the long-run because only profit is intended and if this is the case, it 

could potentially causes limitation on marketing capability. However, sustainability marketing combines 

environmental, social, and economic purposes together, and environmental problem awareness could 

potentially lead to the manufacture of green products are derived from natural resources. As a result of 

that, green marketing is concentrated on addressing environmental issues and promoting pollution 

reductions, even though green marketing is engaged in economic paradigm that is designed for 

exchange process between traditional economic theory and maximum profit (Belz & Peattie, 2012; 

Jamrozy, 2007). 

 2. Social equity: In terms of the sustainability development principle, this theory raises the issue 

of poverty whereby any solution is considerably in need for developing countries REF. Solutions include 

poverty prevention strategies and addressing the issues caused by social inequality. In the matter of 

social equality, social marketing procedure evaluates an effect of community business and business's 

action of social responsibility (Grundey, 2008; Jamrozy, 2007). 

3. Environmental protection: The environmental dimension is similar to ecological in that it is 

biocentric or ecocentric. The living system blends with the human system and others systems together 

and this then leads to another network of relationships where they are co-beneficiaries. There are 

objections to raise the strength of the environment based on natural recourses and culture protection 

(Jamrozy, 2007). However, marketing does not assist in natural resource usage but it does encourages 

environmental conservation promotion and environmental behavior as a part of a living system.  

 

Conclusion 
Sustainability marketing is planning, organizing, implementing, and controlling resources and the 

marketing programme to meet the needs and wants of customer. While the organizations will be taken 

into consideration of the norms of society and the environment in order to achieve the organization’s 
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objective. In the future, the organizations need to integrating the sustainability marketing concept for 

identifying marketing strategy, which will fulfill the needs and wants of stakeholders in the present or 

future, and allow for long-term business life (Belz & Peattie, 2012; Jamrozy, 2007). The literature synthesis 

shows that sustainability marketing model comprises three dimensions are economic viability, social 

equity and environmental protection. Firstly, the economic viability dimension relate to green or 

environmental marketing. The traditional marketing focus under the economic paradigm is inherently non-

sustainable as it is solely focused on economic profit. The green marketing still follows the economic 

paradigm which is focusing on the traditional economic exchange process and profit as the ultimate goal 

(Jamrozy, 2007). Moreover, the strategies of green marketing focus on green consumers, who are glad to 

pay higher prices for environmentally friendly products. The assumption of the green marketing concept 

for producers is maintained by green market demand (Belz & Peattie, 2012; Kumar et al., 2012). 

Secondly, the social equity dimension concerns with societal and social marketing. The society marketing 

is using societal issues, as the tools, for design of marketing strategies. The organizations expect to sell 

their products (Belz & Peattie, 2012). Societal marketing looked at going beyond just the role of 

advertising and mass media to communicate the social marketing message. The media advertising and 

the distribution of printed materials are utilized to convey social marketing message to consumer (Tinnish 

& Mangal, 2012). The social marketing is implementing the principles, concepts and marketing tools for 

designing, planning, controlling and evaluating marketing programmes which influence individual 

behavior. The objective of social marketing is developing well-being of people and society (Belz & 

Peattie, 2012; Dinan & Sargeant, 2000). In addition, social marketing can be classified as a social change 

management which offers a framework with which to change unhealthful or unsocial behavior of other 

(Tinnish & Mangal, 2012). Examples of social marketing's campaigns are smoking reduction, alcohol 

drinking reduction, etc. Lastly, environmental protection dimension associate with ecological marketing. 

Ecological marketing is concerned with marketing activities, which are supported to reduce and protect 

against environmental problems. Moreover ecological marketing abates the use of energy and other 

natural resources, and decreases the pollution from the manufacturing process and the consumption of 

products (Belz & Peattie, 2012; Kumar et al., 2012). However, the ecological marketing emphasizes the 

producer, who is producing eco-friendly products (Kumar et al., 2012). The marketing mix from an 

ecological point of view. In terms of product policy, ecological marketing raises type of packaging used. 

In distribution, the recycling of products and packaging are key issues. Promotion’s role is ambiguous, 

since on the negative side it stimulates demand but on the positive side it may benefit environmentally 

superior products. Pricing is concerned with externalities and the total cost of products (Belz & Peattie, 

2012) 
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The Collaboration between Hulong Subdistrict Administrative Organization (SAO) and 
Hulong community for Flood Management in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat 
Province 
 

Kittisak Sangthong1 and Idsaratt Rinthaisong2 

 

Abstract 
The objective of this paper was to study the collaboration between Hulong (SAO) and Hulong 

community for flood management based on the disaster management cycle and study the factors which 

contribute to successful collaborations between Hulong SAO and Hulong community for flood 

management. In-depth interviews with 18 flood victims and athree-week non-participant observation of 

the social community were conducted for this study. In addition, a focus group discussion with eight 

participants consisting of administrators, members of council and officers Hulong SAO was also 

implemented. The research tools consisted of interview forms and observation forms. This study was 

divided into three periods of time as follows: 1) Pre-impact phase, collaboration in terms of preparation 

for tools, appliances, food, shelters, domestic animals and disaster warnings. 2) Impact phase, 

collaboration in terms of community management, coordination, and communication. 3) Post-impact 

phase, collaboration in terms of damage management, aid, and recovery. Lastly, 9 factors leading to 

success in collaboration for flood management,which included: capable administrators, effective 

communication, enough capacity, knowledge development, public relations, public motivation, cultural 

activities encouraging safety, flood simulation, and improve accountability. 

Key words : Collaboration, Flood Management, Hulong SAO  
 

1. Introduction 
“Collaboration” is defined as a very positive form of working in association with others for some 

form of mutual benefit, and some examples of collaborative arrangements are strategic alliance, joint 

venture, public-private partnership, co-ordinated service delivery (Huxham, 1993).Bryson & Finn (1995) 

say that when groups and organizations being to embrace collaborative processes they are in essence 

inventing a new type of organization. The concept of collaboration was mentioned at the Global Platform 

for Disaster Risk Reduction Year 3 (Invest Today for Safer Tomorrow, Increased Investment in Local 

Action) by the United Nations International Strategy for Disaster Reduction(UNISDR) in Geneva, 

Switzerland in 2011 (International Institute for Sustainable Development, 2011).  Due to the international 
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acknowledgement and recognition of the importance of collaboration in successful management it is 

therefore vital that all countries should adjust their strategies for disaster management.Such the success 

of disaster management depends on the relationships among stakeholders, and on a fair and transparent 

set of rules for stakeholder participation (Ashley & Carney, 1999).In addition, Jha et al (2012) recommend 

that collaboration,experience and suitable knowledge from the community along withswift response to the 

disaster are the most important factor to prepare fordisaster prevention and recovery.  

 Flood is one of the natural disasters which has a cycle of occurrence which require constant 

management based on the disaster management cycle consist of pre-impact phase, impact phase and 

post-impact phase (Beachley, 2005). Flood issues are influenced not only by the physical causes of 

flooding but by the overall social, economic and political setting of the area concerned. Further, flood 

impact assessment is an important and integral part of flood risk assessment and management. In flood 

management planning, achieving the common goal of sustainable development requires the 

collaboration of the decision-making processes of any number of separate devilment authorities (Green 

et al., 2000). In Thailand however, this management strategy is not effectively implemented when there is 

a disaster. Hulong Subdistrict Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province has been 

determined as a high risk flood area by The Water Crisis Prevention Center, Water Resource Department, 

Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand (Water Crisis Prevention Center, 2012.). 

Despite the fact that many government organizations have roles to play in disaster management, in flood 

management, there are not any main organizations to provide knowledge in order to determine the way to 

reduce the damage and create the collaboration within the community in order to implement an important 

activity to prevent flood disaster (The National Municipal League of Thailand, 2010).The need to consider 

vulnerability in flood management requires a multidisciplinary approach with close collaboration and 

coordination among various development ministries, sectors and institutions at various levels of 

administration. Thus, if the central Thai government wishes its people to be safe from flood disaster, the 

relevant organizations directly involved in flood disaster management should be Local Administrative 

Organizations (LAO) and local communities because the first groups of people who have to deal with the 

coming disaster are the local people and the LAO in the affected area as they understand the condition 

of the area, eco-socio condition and people in communities the best (Kamonwett, 2011). Furthermore, the 

LAO are organizations close to the people the most (Sharpe, 1981), and therefore they can respond to 

the people in time and meet the need of the people the most (Cheema &Rondinelli, 1983).This approach 

can ensure that LAO and community capacity may therefore need to be enhanced to meet the 

requirements of flood management. 

The Hulong Subdistric Administrative Organization (SAO) have to clearly outline the procedure of 

collaboration with the community in the flood beds in order to ensure that people in the community 

recognize and are aware that flood management is the part of their way of life.If the Hulong 
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SAO can collaborate with the community to cope with the possible crisis or emergency condition, this 

could potentially avoid disaster as people will be consciously aware of flood prevention and flood 

disaster management strategies in order to better cope with possible future disasters.  

  

2. Objectives 
1. To study the collaboration between the Hulong SAO and the Hulong community for flood 

management based on disaster management cycle. 

2. To study the factors of successful collaboration between the HulongSAO and the Hulong 

community for flood management. 

 

3.Methodology 
 This paper will highlight the results of the qualitative method of the research design which was 

based on a subset of 18 people who participated in in-depth interviews; further eight other people 

participated in a focus group technique. The sample groups of this research were flood victims from the 

Hulong Subdistrict, Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province, administrators, members of 

council, and officers of Hulong SAO. All participants who were invited agreed to be interviewed and 

signed the informed consent form prior to the interview. The interviews were conducted in March – April 

of 2013. The interviews lasted between 30 and 60 minutes. Them were tape-recorded and transcribed 

verbatim. Validation of the resulting themes and conclusions was completed through triangulation in 

which results and conclusions were presented to the interview participants for peer checking. The 

multiple perspectives from these people helped to ensure that the results were sufficiently 

comprehensive and accurate representations of experiences.    

 

4. Result 
 The results are purposed in three categories as following: 

4.1. Overview of the Hulong community 
One interviewee described the area: “Hulong was formerly called Bangtuad. It is the only area 

where people do the local fishing by using the local fishing tool called ‘Pongpang’ (set bag nets). 

Therefore, local people call this area Hulong. Hulong subdistrict consists of 7 Moo3.  There are a plain 

landscape and the Pak Phanang River flowing through the area. Therefore, this area is suitable for 

growing rice” [QL01]. “This community is 24 square kilometers or 14, 725 rai4.  Most people work on 

agricultural sector such as wet season rice, dry season rice, joint plantation, perennial plants and part-

                                                 
3Moo means a community 
4 Rai is a Thai measurement. (1 Rai = 1,600 M2) 
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time fishing. There are also community activities such as a savings group, a local dessert making group” 

[QL02].  

Another interviewee explained, “even though the Pak Phanang River which provides the 

economic growth and the commercial center and is related to the way of life of Hulong people, it causes 

increasingly severe flood[QL03]. The water level is higher and flooding increased every year, causing 

flood problems for people who live along the Pak Phanang River and those who live in the lowland 

[QL07]. Flooding was considered as an extremely large scale disaster to life and property. After that 

there is gradual flooding in Hulong communities especially between October and January every year” 

[QL12]. This causes a long period of waterlogging; for example, in 1973, 1975, 1988, 1996, 1999, 2000, 

2005, 2008, 2009, 2010 and in the beginning of 2011 [QL09]. The annual Flood in Hulong community 

causes a lot of damage to the lives and property of the people. [QL11] 
4.2 The social community of collaboration for flood management based on disaster 

management cycle. 
The phases in the disastermanagement cycle are outlined below: 

4.2.1 Pre-impact phase  

 Hulong SAO prepares for the flood disaster by summoning the people and warning them about 

many matters such as household reparations, storage of belonging, supply and preparation of basic 

necessities – food, water, and medication[QL04].The members of council collaborate with the volunteer 

members of civil defense to prepare the areas for evacuation, inspect and repair buildings as flood 

shelters, survey flood prevention tools such as sandbags and inspect river banks. They will then report 

this data to Hulong SAO and also organise emergency contact details such as phone numbers of the 

relevant organizations, and periodically inform people about conditions flood through the local radio. The 

local people are highly encouraged to listen to or watch the government news on television in order to be 

careful, prepared and ready to cope with any impending flood disasters. Further, it allows the people to 

revise their ancestors’ local wisdom and to better understand future flood phenomena [QL10].Villagers 

living near by the highway build a wooden bridge to connect to a road. In the yard, grass is mowed, 

branches are trimmed and weeds in canals are removed to avoid debris blocking the water way [QL05]. 

4.2.2 Impact phase  

When it rains heavily, water from the Pak Phanang River bank overflows and boats become the 

main form of transport for the Hulong community[QL18]. The members of Hulong SAO from each 

community, together with the chiefs are the leaders of the flood management during this period. They 

collaborate with Hulong SAO or call for help from provincial organizations which are ready to assist them. 

Huong SAO focuses on assisting peoples who are not able to take care of themselves very well 

especially the elderly, children and sick people [QL16]. Another interviewee indicated that when floods 

reach emergency or crisis conditions, Hulong SAO will evacuate the people and domestic 
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animals to the areas they prepared as shelters. Domestic animals will be assembled together in a large 

stable. The peoples will be divided into two groups. One group is responsible for patrolling the animals 

and the other is responsible for finding grass. Hulong SAO supplies food to the affected villagers 

throughout the flood period. However this will be terminated after flood waters have receded, flood 

damage has been repaired and villagers are able to safety return to their home[QL14].In addition, flags 

are used as a warning symbols. The red ones are flagged in high risk and dangerous areas as well as on 

the damaged roads. This symbol and sign will alert people not to go to such areas [QL17]. 

  4.2.3 Post- impact phase 

Hulong SAO manages aid in the form of donations so that the money is used effectively; for 

example, money collected is used to help flood victims to source food during the flood period and for 

repairing damage [QL13]. Hulong SAO has the responsibility of managing the safety of people who were 

the victims of flood to help them -- adjust themselves to the ways of learning, thinking, and implementing 

principles and their way of life to the changed conditions[QL06]. The people can complement their 

ancestors’ local wisdom with modern strategies to prevent future flood disasters to create effective 

collaboration between themselves and the SAO, in order to confront and cope with future floods [QL15]. 
4.3 The factors of successful collaboration between Hulong SAO and Hulong community for 

flood management.  
This study implements a focus group discussion methodology with eight administrators, 

members of council, officers of Hulong SAO on April  5th, 2013. It focuses on the factors of successful 

collaboration between Hulong SAO and Hulong community on flood management. The result of data 

analysis is as follows; 

Factors Methods 

Capable 

administrators 

The policies, vision and mission to create collaboration for people in the 

communities. 

Allocation of resources to respond to requests and suggestions for creating 

collaboration for people in the communities. 

Effective 

communications 

 Declaration of policies, plans and guidelines for flood management. 

Public relations through local radio towers, leaflets, posters, information 

bulletins   in each village to inform people about flood conditions. 

Enough competence  Knowledge and skills of personnel to create new attitudes and adjust the 

behavior of people to be able to seek for knowledge, learn and control 

themselves until they have the clear behavior in terms of collaboration. 

The preparation of materials, appliances, tools, and utensils to prevent flood 

pre-impact and impact, including the ability to recover to the former or better 

conditions post-impact. 
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Factors Methods 

Knowledge 

development 

Providing knowledge, passing on experiences, instilling values, local wisdom 

and constant training for collaboration. 

Determining the desired guidelines of collaboration from Hulong SAO. 

Public relations Slogans emphasizing the importance of collaboration. 

Warning notices about the guidelines during the flood crisis. 

Motivation for people Praising people who are collaborating and using the local wisdom as a 

guideline to be safe in a flood crisis. 

Rewarding to encourage creating collaboration between people in the 

communities. 

Cultural activities 

encouraging safety 

Safety cultural activities of flood through the collaboration of people. 7.2 

Frequent revision of local wisdom and guidelines on a safety culture. 

 Flood simulations Simulations of floods for the creation of collaboration. 

Practice on the guidelines during the crisis or flood. 

 Improve 

accountability 

Understanding that creating a collaboration is everyone’s responsibility. 

The intention of performing and setting an example for creating a collaboration. 

 

Table 1 The factors of successful collaboration between Hulong SAO and Hulong community on flood 

management. 

 

5. Discussion 
This study found that collaboration and the factors contributing to successful collaboration 

between Hulong SAO and Hulong communities on flood management can be voluntarily developed by 

accumulating knowledge, passing on experiences and lesson learned. Training for the implementation of 

preventing and coping with dangerous conditions during the three stages of the disaster management 

cycle (pre-impact phase, impact phase and post-impact) will help the affected villagers cope more 

effectively during the disaster. Training would help the villagers cope with and be prepared for flood 

disaster, collaboration can be voluntarily developed by the LAO and local people. According to 

communities engaged in flood risk management in Jakarta, flood mitigation and preparedness measures 

were implemented to raise the community’s understanding and awareness on the physical and social 

implications of floods, and strengthen people’s capacity to cope with floods. To ensure the success of 

initiative, and maintain the continuity of the project, local organizations were actively involved in all 

processes, and carried out the various project activities, which included: assessment study in 

collaboration, public education and training, capacity building for community organizations (UNESCO, 
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2004).Furthermore, which is related to twenty factors influencing the success of collaborations 

(Mattessich et al., 2001), and related to the seven’ Cs of strategic collaboration (Austin, 2000).   

 

6. Conclusion 
In view of the higher priority accorded disaster risk management in international discussion it 

needs to be far more closely assimilated in development collaboration. The issue should be 

mainstreamed in national and local development strategies and policies through specific measures and 

activities. A significant number of local administrative organizations have passed regulations that require 

collaboration in the decision-making process, and flood management requires the collaboration of all 

stakeholders including the civil society and communities that are directly affected. When collaboration 

has been developed to its highest capacity, actions and behaviors will become natural and voluntary to 

people in the community in times of flood disaster. If one exposes his mind to how to be careful about 

dangers which can affect one’s safety, information and places, one must have knowledge, 

understanding, and recognition of the importance and the results of the lack of good safety. Procedures a 

way which helps understanding is that local administrative organizations provide knowledge, and training 

sessions which have an expert or an experienced person responsible for managing at the pre-impact 

phase such as registering past disasters and major natural events, precise studies, including specific 

geological and climatic hazards and theircauses, participatory preparation and updating of hazard maps 

and vulnerabilityprofiles andparticipatory drafting of emergency plans.Managing at the impact 

phasesuch assetting up and operating communications systems,delivery of technical equipment, 

conducting risk assessments,demarcating roles and improving collaborationamongst individual actors 

and managing at the post-impact phase such as floodproofing construction methods, development 

schemes,shelters,raising awareness amongst populations living in risk areas of the hazardsand 

vulnerabilities and the opportunities for flood risk management. If this paradigm of collaboration is 

regularly implemented, the villagers will develop safety consciousness automatically. Consequently, flood 

management seeks to attain a mutually beneficial collaboration between local administrative 

organizations interests to promote communities prosperity and to improve the people’s well-being 

through the best possible use of a local resources.  
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The Collaboration between Local Administrative Organizations (LAOs) and Learning 
Institution for Everyone (LIFE) in Non-Formal Higher Education Management: Case Study 
in Langsuan Community Learning Centers (LCLC), Chumphon Province 
 

Pornpichet Hanghon1, Issarat Rinthaisong2*, Akom Jaikeaw2** and Chalee Traijan2** 

 

Abstract  
This article aims to find the conditions of collaboration between LAOs and LCLC in non-formal 

higher education management, and defines or clarifies the collaboration model. The study is being 

conducted by collecting and analyzing qualitative data gathered from focus group discussions among 

LAO chiefs of Langsuan municipality, Wangthagor Municipality, and Bangnumjued Subdistrict 

Administrative Organization, teachers, committees, and student committees. The obtained data is 

processed and analyzed to be presented in a narrative manner. 

The conditions of collaboration between LAOs and LCLC in non-formal higher education 

management still low. The study found that theirs process still lack clear collaboration in regarding to 

aspects such as teaching and learning, budgeting, personnel, and general management. Mostly one-

sided management by the LCLC, as imposed by the Learning Institution for Everyone (LIFE), is exhibited, 

so that the level of collaboration remains low. The LAOs have not given enough importance to public 

services in higher education management. A possible solution is that on the policy level, LIFE officials 

could coordinate with the Department of Local Administration to instruct LAOs to development programs 

for providing a body of knowledge for the local people. The LCLC should implement procedures to 

coordinate more open discussions with local administrative officials in order to point out how the local 

community could benefit if the people were more knowledgeable. Currently, there are attempts from three 

agencies to create the three poles of collaboration: memorandums of understanding between LIFE, LAOs 

and LCLC. Additionally, the LCLC committee has collaborated from three sectors of communities, 

government agencies, and local governments. 

Keywords : Collaboration, Non-formal higher education, Education management, LAOs, LIFE, LCLC 
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Introduction 
The Act of the Constitution of the Thai Kingdom 2007 (B.E. 2550, issue 80/4, and sub-issue 14,  

state to local government, pp. 281-290) concluded that independent local Thai government is very 

important. The people in the Local Administrative Organizations (LAOs) can decide and make policies 

themselves through the LAOs with the central government providing the resources needed as 

determined by law. 

One of the missions of LAOs is providing educational services to the population living in a 

particular area. There are 7,853 LAOs at present: 76 provincial administrative organizations, 2,802 

municipalities, 5,693 sub-district administrative organizations, and 2 special LAOs; one in the Bangkok 

Metropolitan area, and the other being Pathaya City (Local Organization Department, 2011). 428 LAOs or 

5% of the total number organize the education service and serve 992,828 students or 9% of the total 

students in the country (Department of Social Learning Supporting and Quality of Youth, 2012). However, 

all LAOs provide non-formal education and self-oriented education systems such as early childhood 

learning centers, supporting and promoting life-long learning centers which include public libraries, 

museums, sports and hygiene learning activities; conserving environment and resources, science and 

technology, arts and culture, and sports.  

Collaboration is cooperation focused on problem-solving to reach highest satisfaction for both 

sides.  Collaboration is successful when conflict is regarded as a common occurrence.  Honesty and 

trust must be shown to colleagues and they must be allowed to learn and access information widely, to 

lead to mutual agreement (Gordon, 1996).  This conforms to Croewther (1996) who states that 

cooperation is a significant quality that makes team work successful.  Therefore, cooperation is an 

important quality that a group, team or organization should have, covering working together with others, 

collaborating, brainstorming, and working together with others for the same purpose. Collaboration in an 

organization as cooperation between individuals due to their needs or the need of the organization to 

jointly take responsibility for the work with cooperation of the individuals, the work network, members 

analyzing and criticizing themselves and feeling that they are trusted by others (Lucas, 1998), all sectors 

must help one another in order to gain mutual benefit and be able to help the team maintain the mutual 

benefit (Robbins and Finley, 1998). Additionally, the form of education collaboration must comprise joint 

activities, working together, meetings among the group members and consultation with a head, school 

executive board, community and parents to plan to increase strategies together for mutual benefit and 

partnership (Canwill, 2003).  This conforms to Deuis & Hubert (2001) states that collaboration consists of 

the following: joint problem-solving, analysis and thinking, joint planning and joint agreement, and joint 

decision making from the beginning to the end. While, the World Health Organization (WHO, 2011) 

suggested that the real form of collaboration must consist of four processes as follows: planning which 

means collaboration to analyze problems, prioritizing, determine purposes, prescribe the use 
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of resources, determining the follow-up and assessment method and decision making, implementation 

which means collaboration in administration and use of resources, responsibility for apportion, financial 

control and servicing, utilization which means the ability to utilize activities, uplifting the level of self-

reliability and social control, and obtaining benefits which is means collaboration that must be contributed 

benefits from the community on an equal basis, which can be both personal benefit in the society or 

materials  

A new higher education system for Thailand, Learning Institution for Everyone (LIFE) managed 

by the Community Enterprise Institute Foundation (CEIF), was founded in 2010. It is an alternative form of 

non-formal higher education for anyone who could not enter formal higher education institutions. The 

process of non-formal education management encompasses four dimensions: teaching and learning, 

budget, human resources, and general management. The teaching and learning system are student-

centered, designed to be a practical rather than theoretical, and aims to increase the level of 

achievement of student lives. The learning process, and more importantly, the delivery and teaching 

methodology at LIFE places emphasis on collaborative learning between students, peers, and teachers 

(Learning Institution For Everyone, 2013). 

 Currently there are 173 Community Learning Centers (CLC) around Thailand. These centers are 

independent learning centers that have established Memorandums of Understanding (MOU) with LIFE 

and are working in collaboration with LAOs. When LAOs and LIFE collaborate to enhance education, the 

result is a considerable improvement to the quality of local life. 

 The purposes of this study include: To find the conditions of collaboration between LAOs and 

LCLC in non-formal higher education management, and defines or clarifies the collaboration model of 

LAOs and LCLC in non-formal higher education management in the Southern Thailand. 

 

Methodology 
The author is a teacher of LCLC thus to choose LCLC for easy to study. In this study, data has 

been collected and analyzed qualitative method using focus group discussions conducted during on 30 

March, 2013. In total, there were 12 key informants. The target group consisted of four key groups: 6 LAO 

chiefs with two each from Langsuan municipality, Wangthagor Municipality, and Bangnumjued 

Subdistrict Administrative Organization, 2 teachers, 2 committee members, and 2 student committee 

members from LCLC in Chumphon Province.  

 

Results and Discussion 
The results follow; 

I.  The conditions of the collaboration of LAOs and LCLC in higher non-formal education management. 
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The study found that the LCLC committee has collaborated from three sectors of communities, 

government agencies, and local governments. But the four fields of the conditions of the 

collaboration of LAOs and LCLC in non-formal higher education management lacked clarity, the 

stages as shown in Figure 1. In other words, the teaching and learning field turned out to follow one- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 4 fields of the collaboration of LAOs and LCLC 
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 provide instructions to LAOs under its direction or control.  There should be coordination to create 

more understanding between the two organizations. 

  In term of budgeting is one-sided management with the LCLC. 20% of the budget for 

administration came from the total amount of students’ registration fees, particularly in LCLC, with 

expenses for activities covered by students themselves. Regarding budgeting, the LAOs have not 

given importance to educational management, claiming instead that they are limited in terms of 

budget and that they have to focus on infrastructure first. In terms of budgeting, the solution is at top 

levels—the Department of Local Administration Organization should impose a policy and make local 

administrators implement it. There is a need for more coordination at lower levels regarding 

objectives, with LAO officials needing to point out the benefits that can be obtained when locals are 

more knowledgeable.  

In terms of personnel, a number of local politicians were involved in committees, but most of 

them by name only, and if they did attend, contributed few opinions in committee meetings.  As for 

other personnel, such as teachers, scholars or management officers, there was no collaboration at 

all. LAOs do not give importance and do not understand how they can help because LCLCs have 
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not integrated with the LAOs, the solution needed is more coordination in discussing goals with LAO 

officers finding more channels of personnel collaboration. 

Finally, in terms of general management, everything appeared to be done by LCLC alone. In this 

respect the collaboration still very few discussions with LAOs who are unconcerned with effectively 

participating in management. In terms of general management, the solution is that LCLC should 

finds more opportunities to talk to LAO chiefs, and that LAOs should realize that LCLC is the center 

of the region meaning ultimately, benefit from educational management belongs to locals directly. 

II.  According to the study, it was found that LIFE has attempted to design the collaboration of the three 

sectors—LIFE, LAOs and CLCs—delineating mutual collaboration into three poles as shown in 

Figure 2. The LIFE makes Memorandums of Understanding (MoUs) with LAOs and CLCs, the LAOs 

make MoUs with LIFE and CLCs, and the CLCs make MoUs with LIFE and LAOs. The LIFE provision 

to the LCLC should state that any committee include representatives from three sectors—the 

community, government agencies, and local governors as shown in Figure 3. The LIFE expects that 

when the LCLC position changes to become the center of local community, the LAOs would pay 

more attention to it as shown in Figure 4. However, the study found that current LAOs have not 

seriously collaborated at all in terms of teaching and learning, budgeting, personnel or general 

management. 

 

 

 

 
 

Figure 2 Collaboration between 

LIFE, LAOs, and CLCs 

 

 

 
 

Figure 3 Collaboration model of  

the LCLC 
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This study found that LAOs acknowledged the existence of CLCs and allowed the names of LAO 

chiefs to be included in CLC committees, but still lack clear collaboration in regarding to aspects such as 

teaching and learning, budgeting, personnel, and general management. Part of the reason is that LAO 

chiefs have not given importance to educational management based on the information given by groups 

of teachers, CLC committees, and student committees, with it being noted that overall “current 

collaboration is very low. CLCs mostly operate on their own. Local Government has not seen the 

importance of this point”. Some LAO chiefs did not want to give opinions, but some of those states that, 

“currently, sub-district administration organization already has low budget and it must divide it with the 

members for infrastructure development first.  If it was to be used for educational management, the 

budget would not be enough and we are afraid that the council would surely not approve it”. 
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This comment demonstrates that collaboration depends on the vision of local governors. If they have a 

broad vision, they would be able to see that local development needs knowledgeable people and local 

bodies of expertise. They would then make the decision to provide supporting budgets for public service 

education such as academies, support for academic learning sources (such as sub-district internet 

centers), making maps of learning sources in the community, gather local bodies of knowledge centered 

at the LAOs and so forth. They would be able to provide budgetary support for schools, field trips and 

student activities. In terms of personnel, they would be able to support or establish education funds for 

students. Or if the CLC belongs to the LAOs itself, the LAOs can provide support in term of management 

officers or other staff. In terms of general management, if the CLC is the center of the LAO, it can be 

administrated directly or as a counterpart.  In other words, the CLC could operate independently under 

the LAOs. 

 
Conclusion 

The collaborated education is an important to educational development, and to benefit for all 

stakeholders. In 2005 the Centre for the Use of Research and Evidence in Education (CUREE) published 

a review of the impact of networking arrangements of various kinds on students, teachers, schools, and 

their communities. The review locates studies that claim impact on student attainment and engagement, 

on teachers on schools, and on parents (Muijs et al. 2011). With regard to pupil attainment, studies by 

Montgomery (2001) and Greenberg (2004) are cited as evidence of high impact. Bielefeldt et al. (1999) 

also offer evidence of increases in student skills and progression. Further, the Montgomery and Bielefeldt 

studies claim significant impact on levels of student engagement, with supporting evidence from studies 

by Adler (1995) and Thurlow et al. (2003). Though findings from these studies are robust, it should be 

understood that these were, for the most part, closely focused studies, targeted on particular student 

groups, rather than on whole school communities. Additionally in England, Chapman and Harris (2004), 

reviewing the impact of Network Learning Groups on schools facing challenging circumstances offer a 

number of propositions. These suggested that successful collaboration hinged on the use of key levels 

within the network. Levers include a clear focus on teaching and learning, which encourages teachers to 

focus on and experiment with their own classroom practice; distributed leadership, which draws in the 

various members of the schools in the network and allocates real tasks to them; a shared commitment to 

professional development at all levels, including headship, and the capacity to identify and to exploit 

opportunities for external support. This last point is especially interesting, as it implies that far from joining 

together in order to establish a common boundary, successful networks remain open to their 

environments and the opportunities to draw on resources to be found there. These studied results show 

an important of collaborated education. 
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The collaboration between LAOs and LCLCs in non-formal higher education management aims 

to study the conditions of collaboration between LAOs and LCLCs in higher non-formal education 

management and to analyze the collaboration model. The study was conducted by collecting and 

analyzing qualitative method from focus group discussions consisting of LAO chiefs, teachers, 

committees, and students. The obtained data was processed and analyzed to be presented in a narrative 

way. This study found that LAOs and LCLCs in terms of non-formal higher education management 

processes, still lack clear collaboration in regard to aspects such as teaching and learning, budgeting, 

personnel and general management. Mostly one-sided management by the LCLC, as imposed by the 

Learning Institution for Everyone (LIFE), is exhibited, and the level of collaboration is still low. LAOs have 

not given enough importance to public services of education management. A possible solution is that at 

the policy level, LIFE officials could coordinate with the Department of Local Administration to instruct 

LAOs to launch knowledge-development programs for the local people. The LCLCs should implement 

procedures to coordinate more open discussions with local administrative officials in order to point out 

how the local community could benefit if the people were more knowledgeable. Currently, there are 

attempts from three agencies to create three poles of collaboration: LIFE Memorandums of 

Understanding (MoUs) with LAOs and CLCs; the LAOs MoUs with LIFE and CLCs; and the CLCs MoUs 

with LIFE and LAOs. Additionally, the LCLC committee has collaborated from three sectors of 

communities, government agencies, and local governments. Yet despite these attempts LAOs have 

apparently still not given their full cooperation to these four aspects. 
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The Implication of Customer Relationship Management Model on the Customers’ Trust, Commitment, 
Satisfaction and Reputation Toward DTAC’s 3G Internet Service in Bangkok Metropolitan 
Keobounkhoune Sengsouly1 and Pacharaporn Kesaprakorn1* 

Abstract  
This survey research aims to explore how a variation in customers’ demographic factors was associated with a 

difference in their self-perceived satisfaction towards customer relationship management initiatives (CRM) in each stage of 

IDIC Model, which was a customer relationship management model theorized by Peppers and Rogers (2011), as well as  

to investigate the relationship between the customers’ self-perceived satisfaction towards CRM initiatives  and their self-

perceived relationship outcomes—including trust, commitment, satisfaction and reputation,  while using  the 3G internet 

service offered by Total Access Communication Public Company Limited (DTAC). Accidental sampling was conducted to 

select DTAC customers (N= 200), who were currently using DTAC’s 3G internet service during the past one-year period. 

Using descriptive analysis, the means, standard deviation, test of Independent T-test, One-Way ANOVA and Pearson 

Coefficient Correlation were being used to analyze the hypotheses. The findings revealed the following results:                 

(1) Customers who are different in age would have significant difference in their self-perceived satisfaction towards the 

customer relationship management initiatives only in the differentiation stage but yields no significant difference in their 

satisfaction in other stages, including identification stage, interaction stage, and customization stage. Customers who are 

different in salary per month would have a significant difference in differentiation stage, interaction stage, and 

customization stage. (2) Customers’ self-perceived satisfaction towards each stage in the IDIC Model, including the 

identification stage, differentiation stage, interaction stage, and customization stage, were positively correlated with their 

self-perceived trust, commitment, satisfaction, and reputation toward DTAC’s 3G internet service.  

Keywords :  Customer relationship management,  relationship outcomes—trust , commitment,  satisfaction, and reputation  

Introduction  
Strategic customer relationship management (CRM) companies should manage customer relationship 

management policy effectively to promote the long-term relationship or customer life time value (Pepper & Rogers, 2011). 

The relationship outcome should be significant measurement of CRM policies and initiatives, because keep customers 

staying with the company for long-term and paying attention on how to boost up the customers’ trust, commitment, 

satisfaction, and reputation are significant relationship indicators to maintain the mutual and beneficial relationship between 

customers and the company (Grunig & Huang, 1997).  Although many scholars have different framework  about what 

actually CRM is, most scholars defined CRM as “managerial efforts to manage interactions with customers by combining 

business and technologies that seek an understanding of the customer (White, p.11); all forms of transactions between 

customers and supplier and a process focusing on treating customer differently to create value for both customer and 

organization (Knox, Malan, Payne, Royal, Peppered, & Ryals, 2003); “technology or software that helps track data and 

information about customers to enable customer service or it is one-to-one as an elaborate marketing or customer service 

discipline (Peppers & Rogers, p. 5).  

IDIC Model is a customer relationship management model theorized by Peppers and Rogers (2011), which aims 

to provide initiatives and actions that would build customer lifetime value through CRM process. In the IDIC Model, 

Peppers and Rogers (2011) proposed that the CRM process comprised of 4 stages as follows: (1) Identification stage is 

the stage in which the company gathered customer information, recorded, and updated the customer information 

                                                 
1  School of Communication Arts, Bangkok University Klong Luang Prathumthani 12120, Thailand. 

* Advisor 
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continuously. The company should manage initiative that would recognize their customer’s details such as their 

demographic factors (i.e., age, gender, educational level, personal income per month, etc.) or other family factors,  and at 

any time the company can retrieve and make use of the customer data. The  company needs to know and remember its 

customers as much as possible including their uniqueness, characteristics, habits and preferences; (2) Differentiation 

stage is the stage in which the company learnt about how  variations in the demographic factors are causing differences in 

customers’ expectation, needs, and wants. The stage is learning stage about the customers being different because each 

customer represents different level of value for the company.  If the company knows about the value that shares from its 

customers, company will be able to manage how much the company should treat each customer and which customer 

should be treated firstly based on the value that customer share to company. The company must promote CRM initiatives 

that recognized and treated customers differently depending upon their customer value; (3) Interaction stage is the stage 

in which the company puts all the managerial efforts to improve the effectiveness of its interaction techniques with the 

customers, which leads to improved customer insight. This stage should gather and analyze the needs and wants of the 

customers as well as providing customer with the best experiences  and information  about the services or products from 

the company’s contact points such as TV, radio, email, telephone, personal sales, and services employees; and (4) 

Customization stage is the stage that the company puts all efforts to serve and adapt with the behavior of the customers in 

order to meet their expressed needs based on the information about the customer needs and value that the company has. 

The company should provide offers or services that are tailored towards the various needs of customers. The customization 

can be shown in the format, timing, design, and quality of the products or services that meet the customer’s desires, 

needs,or e in their lifestyle. 

Originally developed from Broom’s Three - Stage Model in 1997, Grunig and Huang’s Organizational-Public 

Relationship model posited that there are three stages  to maintain the relationship between the organization and its 

publics (Grunig & Huang, 1997; Ledingham &  Bruning, 2009). These three stages included (1) situational antecedents, (2) 

maintenance strategies, and (3)  relationship outcomes.  In each stage, the model will suggest the key attributes of 

relationships happening between organizations and publics. Ledingham &  Bruning (2009 cited from Grunig & Huang, 

1997) suggested that the most significant attributes of relationship outcomes were primarily measured in public relations 

management (Grunig & Huang, 1997; Ledingham &  Bruning, 2009).  Grunig and Huang (1997 cited in Ledingham &  

Bruning, 2009) suggested that these relationship outcomes, including  trust, control mutuality, relational commitment and 

relational satisfaction are the most essential and pertinent indicators representing the quality of organization-public 

relationship, and these four features are the key relational features of interpersonal and organizational relationships. For 

example, control mutuality reflects the unavoidable asymmetry of power in organization-public relationships,  while trust 

and relational satisfaction reflects the cognitive and affective aspects of interpersonal relationships, and commitment 

reflects the degree of resource interchange which included emotional and psychological aspects of interpersonal 

relationships and behavioral aspects of inter-organizational relationships.  

This research investigated  how the situational antecedents of CRM initiatives of DTAC’s 3G internet service have 

an implication on the relationship outcomes of trust, commitment, satisfaction, and reputation as perceived by customers  

while using  the 3G internet service offered by Total Access Communication PLC (DTAC) for at least one year.  Trust, 

commitment, satisfaction, and reputation variables were operationalized to examine the relationship between the CRM 

initiatives and relationship outcomes.  The relationship outcomes been operationalized as follows: (1) Trust is a willingness 

to rely on an exchange partner in whom one has confidence, the belief that a party’s word or promise is reliable and that a 

party will fulfill its obligation in an exchange relationship”( Ellen & Johnson, 1999; Swan, Bowers, & Richardson, 1999); (2) 
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Commitment is an enduring desire to maintain a valued relationship as perceived by customers (Ellen & Johnson, 1999), 

and exchanging partner believing that an ongoing relationship is very important as to warrant maximum efforts at 

maintaining it and it is (Pepper & Rogers, 2011; Morgan & Hunt, 1994); (3) Relational satisfaction is operationalized defined 

as a kind of positive feeling of the customers toward the company’s quality of the service and products and is related to 

customer retention and customer loyalty (Rauyruen, Miller, & Barrett, 2007) and serve “to link processes culminating in 

purchase and consumption with post purchase phenomena such as attitude change, repeat purchase and brand loyalty” 

(Churchill & Surprenant, 1982, p. 491); (4) Reputation is defined as “characteristics or attribute to a company by another  

based on a company’s performance and actions over a period of time, and derived from fundamental act of recognition 

which ties with the social existence (Bellach, 1986). 

The research aims to (1) to explore how a variation in customers’ demographic factors in respect to gender, age, 

education, and salary will create a difference in their self-perceived satisfaction towards customer relationship 

management initiatives in each stage of the IDIC Model as theorized by Pepper and Rogers (2011); and (2)  to investigate 

the relationship between customers’  self-perceived satisfaction towards the customer relationship management initiatives 

for  DTAC’s 3G internet service  in the four stages of IDIC Model and their perception about the relationship outcomes—

including  trust, commitment, satisfaction, and reputation toward DTAC’s 3G internet service as theorized by Grunig and 

Huang (1997 cited in Ledingham &  Bruning, 2009). 

Research Methodology 
 Two hundred DTAC customers residing in Bangkok Metropolitan participated in this survey research and the 

sample were selected by using accidental sampling from customers who were currently using DTAC’s 3G service. The 

sample size were being computed by using Yamane (1973) ‘s formula. And, to test the relieability of the questionnaire,  the 

findings indicated that the Cronbach’s Alpha of all sections are higher than .7, earning acceptable reliability (Rubin & 

Rubin, & Piele, 2005). The Cronbach’s Alpha for the satisfactions towards the CRM initiatives in IDIC Model is 0.78 wherein 

the Cronbach’s Alpha for each stage were 0 .723  (Identification stage),0.722 (Differentiation stage), 0 .865 (Interaction 

stage) , and  0.828 (Customization stage). The Cronbach’s Alpha for the relationship outcomes were 0 .894, having 0.926 

(Trust), 0.871 (Commitment), 0.873 (Satisfaction), and .909 (Reputation).  The means, standard deviation of data are being 

tabulated and analyzed by Independent T-test and One-Way ANOVA for testing the first hypothesis and Pearson 

Coefficient Correlation for testing the second hypothesis. 

Findings and Discussion 
 The descriptive analysis on the demographic profile of the sample revealed that two hundred respondents 

participated in the survey research. Fifty percent were male and fifty percent were female. A majority of the respondents 

are primarily customers whose age were between 23-27 years old (27%, N= 54), 18-22 years (18%, N=36), and 34-38 

years (16.5%, N=33), respectively.  A majority of the samples’ occupation were currently working as a freelance and 

entrepreneurs (32.5%, N=65), employees of private enterprises (28.5%, N=57), and students 24.5%, N=49), respectively. 

A majority of the sample earned 10,000-19,999 Baht (29.5%, N= 59), 20,000-29,999 Baht (27%, N=54), and less than 

10,000 Baht (16%, N=32), respectively.  In respect to customers’ satisfaction towards IDIC model, the descriptive analysis 

revealed that the sample has a “medium” satisfaction toward all stage of IDIC Model ( X =3.41), but having “medium” 

satisfaction toward identification stage ( X =3.36), differentiation stage ( X =3.36), interaction stage ( X =3.35), and 

customization stage ( X =3.41). The customization stage yielded the highest satisfaction ( X =3.41), followed by 

differentiation stage ( X =3.36), interaction stage ( X =3.35), respectively. In respect to customers’ perceived relationship 

outcomes, Table 2 showed that  samples perceived the  relationship outcome in the “medium” level 
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( X =3.48), having “medium” trust ( X =3.46), “medium” commitment ( X =3.45), “medium” satisfaction ( X =3.53), and 

“medium” reputation ( X =3.49). Relationship outcome in relations to relational satisfaction ( X =3.53) and reputation 

( X =3.49) was ranked the first and second, while commitment ( X =3.45) and trust ( X =3.46) was ranked the third and 

fourth, respectively.  

Hypothesis 1:  A variation in customers’ demographic  factors in relations to gender, age, education, and salary would 

have significantly different satisfaction toward customer relationship management mechanism, including the identification 

stage, differentiation stage, interaction stage, and customization stage (IDIC) offered in DTAC’s 3G service.   

Table 1 One-Way ANOVA Analysis testing a variation in the sample’ age as associated with the four stages in the IDIC 

Model for DTAC 3G internet service 

Sample’s Perceived Satisfaction toward each stage of IDIC 

Model and age difference 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Identification stage Between Groups 3.394 7 .48 1.654 .122 

Differentiation stage Between Groups 7.409 7 1.058 2.283 .030* 

Interaction stage Between Groups 2.824 7 .403 .974 .451 

Customization stage Between Groups 2.824 7 .403 .974 .451 

       Note: ** p< .01,*  p <.05, N= 200     

Table 2  LSD Analysis for testing the Between-Subject Effects for a variation in sample’ age in relations to  

              the differentiation stage in the IDIC Model for DTAC’s 3G internet service  

(I) Age of Respondents (J) Age of 

Respondents 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95 % Confidence Interval 

18-22 years old 34-38 years old .47854 .16409 .004* .1549 .8022 

23-27 years old 34-38 years old .43070 .15045 .005* .1340 .7274 

28-33 year old 39-43 years old -.40789* .18810 .031* -.7789 -.0369 

34-38 years old 38-43 years old -.63131* .19295 .001* -1.0119 -.2507 

28-33 years old .40789* .18810 .031* .0369 .7789 39-43 years old  

34-38 year old .63131* .19295 .001* .2507 1.0119 

          Note: ** p< .01,*  p <.05, N= 200      

Table 3  One-Way ANOVA Analysis testing the variation in the sample’s salary in relations to the differentiation stage of the    

  customer relationship management initiatives for DTAC 3 internet service 

Sample’s Perceived Satisfaction toward each stage of IDIC Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Identification stage Between Groups 2.291 4 .573 1.947 .104 

Differentiation stage Between Groups 8.421 4 2.105 4.665 .001** 

Interaction stage Between Groups 4.619 4 1.155 2.898 .023* 

Customization stage Between Groups 4.619 4 1.155 2.898 .023* 

              Note: ** p< .01,*  p <.05, N= 200 

 As shown in Table 1, the findings analyzed by One-Way ANOVA indicated that a variation in customers’ age is 

significantly associated with their satisfaction towards CRM initiatives in the IDIC Model. As shown in Table 2, the findings 

showed that a variation in samples’ age will have significant different satisfaction only in the differentiation stage (F(7) = 

2.283 ; p < .05)  but did not yield any significant difference in other stages, including identification stage  (F (7) =1.654,  p > 

.05), interaction stage (F (7) = .974,  p > .05), and customization stage (F (7) = .974, p > .05),  offered by 
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DTAC’s 3G services. The findings revealed that the samples’ variation in satisfaction toward identification is significantly 

associated with their age group.  In addition, as shown in Table 2, the LSD analysis testing the between-subject effect of 

age difference in relations to differentiation stage found that respondents whose age between 34-38 years old and 39-43 

years old (Mean difference = .63131, p < .05)  have the highest satisfaction difference toward differentiation stage than 

other sample whose age are between 18-22 years old and 34-38 years old (Mean difference =.47854,  p < .05), 23-27 

years old and 34-38 years old (Mean difference =.43070, p< .05),  and 28-33 years old and 39-43 years old (Mean 

difference =.40789, p <.05), respectively. Samples whose age between 34-38 years old and 39-43 years old will have the 

highest satisfaction towards customer relationship management initiatives in the differentiation stage. This findings 

suggested that the respondent in the age 34-38 years and 39-43 years are more likely be satisfied with the initiatives and 

activities being promoted in differentiation stage over other stages. It means that people in different ages will likely have the 

same satisfaction toward IDIC Model except in the differentiation stage. Therefore, this hypothesis is not fully accepted. 

This results supports with Social Exchange Theory which suggests that people assess their relationships in terms of costs 

and rewards (West and Turner, 2010 as cited from Stafford, 2008). Therefore, if people in different ages can use those 

products/services equally and as long as the company does not limit the differences between ages of the internet users, 

those people will certainly have the same satisfaction or attitudes toward those products/services.  

 In addition, the findings of the first hypothesis also revealed that a variation in customers’ salary will have 

significantly different satisfaction toward customer relationship management initiatives, including the identification stage, 

differentiation stage, interaction stage, and customization stage in the IDIC Model offered in DTAC’s 3G internet service. As 

shown in Table 3, the findings analyzed by One-Way ANOVA  indicated that  a variation in samples’ salary will have 

significant different satisfaction in the differentiation  stage (F(4) = 4.665 ; p < .05), interaction stage (F(4) = 2.898 ; p <.05), 

customization stage  (F(4) = 2.898 ; p < .05) but not significant difference in identification  stage (F(7) = 1.947,  p > .05).  

Thus, this hypothesis is  not fully supported. The findings of the LSD analysis on the salary difference among sample’s 

satisfaction towards each CRM initiative in each stage revealed that:  (1) there is a significant different satisfaction toward 

differentiation stage amongst respondents who earned less than 10,000 Baht and more than 40,000 Baht ( X  = .58758, 

p< .05)  and those who earned 20,000-29,999 Baht  and  more than 40,000 Baht ( X  = .56790, p < 0.05); (2)  there is a 

significant different satisfaction toward the interaction stage amongst respondents between who earned less than 10,000 

Baht  and more than 40,000 Baht ( X  = .37095, p< .05)  and between those earned more than 20,000-29,999 Baht and 

those earned 30,000-39,999 Baht ( X  = .34590, p < 0.05), and  between those earned more than 40,000 Baht and those 

earned 20,000-29,999 Baht  ( X  = -.42593, p < .05); and  (3) there is a significant different satisfaction towards the 

customization stage between those earned  less than 10,000 Baht and those more than 40,000 Baht ( X  = .50397, p< .05) 

, between those earned 20,000-29,999 Baht and those earned more than 40,000 Baht ( X  = .65344, p < 0.05), and 

between those earned more than 40,000 Baht and those earned less than 10,000 Baht  ( X  = .50397, p < 0.05). 

 Based on these results of hypothesis one, the findings indicated that a variation in the sample’ personal salary 

earned seems to be another significant factor which render the impact of socio-economic factor in respect to personal 

salary on customers’ satisfaction on CRM. Because it indicated that how much people earned influence their satisfaction 

towards IDIC initiatives especially in differentiation stage—at stage which aims to determine the value of customer from 

their consumption pattern –but not yield any significant difference in other stages. In addition, the findings show that those 

people who earned between 20,000-29,999 Baht and more than 40,000 Baht are the groups who have the highest 

satisfaction and preference toward IDIC initiatives and they are group of customers who have rather higher power of 

purchasing power. The customers in this age group expected to be treated differently, because they know 
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they perceived themselves as higher customer value  than other age group. This results support with Social Exchange 

Theory which suggests that interpersonal exchange are thought to be analogous  to economic exchanges where people 

are satisfied when they receive a fair return for their expenditures (West and Turner, 2010).  That means, earning different 

salary level would influence their affordability for investing in the cost of the service and hence, will also influence different 

their expectation for the return or rewards from the services that they used. In practice, the packages that DTAC offered for 

its customers is shaped by the people‘s socio-economic factors, because people in high socio-economic power in respect 

to their monthly payment would receive better products/services from the company due to their high customer value.  It 

means when individuals buys different packages with different price, they expected to receive different quality. Thus, each 

customer would have significantly different satisfaction on those products/services depending upon their salary. 

Hypothesis 2: Customers’ satisfaction  toward customer relationship management initiatives, including the identification 

stage, differentiation stage, interaction stage and customization stage (IDIC), offered by DTAC’s  3G services are positively 

correlated with their perception about the relationship dimensions (trust, commitment, satisfaction and reputation) toward 

DTAC’s 3G internet service. 

Table 5  Correlation between CRM initiatives in the IDIC Model and Relationship outcomes as perceived the sample—trust, 

commitment, satisfaction, and reputation 

CRM Initiatives Trust Commitment Satisfaction Reputation 

IDIC Model .587** .531** .644** .619** 

Identification stage .468** .530** .520** .503** 

Differentiation stage .561** .568** .567** .545** 

Interaction stage .544** .579** .621** .559** 

Customization stage .544** .579** .621** .559** 

          Note: ** p< .01,*  p <.05, N= 200      As shown in Table 5, 

the analysis of Pearson Correlation revealed that the samples’ satisfaction towards CRM initiatives in the IDIC Model 

correlated positively with trust (r=.587; p<.05), commitment (r=.531, p < .05), satisfaction (r=.644, p < .05), and reputation 

(r=.619, p < .05). In respect to the customers’ satisfaction toward each stage in the IDIC Model, identification stage 

correlated positively with trust (r=.468, p < .05), commitment (r=.530, p < .05), satisfaction (r=.520, p < .05),and reputation 

(r=.503, p < .05); differentiation stage correlated positively with trust (r=.561, p < .05), commitment (r=.568, p < .05), 

satisfaction (r=.567, p < .05), and reputation (r=.545, p < .05); interaction stage correlated positively with customers’ self-

perceived trust (r=.544, p < .05), commitment (r=.579, p < .05), satisfaction (r=.621, p < .05), and reputation (r=.559, p < 

.05); and  customization stage correlated positively with customers’ self-perceived trust (r=.544, p < .05), commitment 

(r=.579, p < .05), satisfaction (r=.621, p < .05).  

 The findings of the second hypothesis supported the assumptions of Trust-Commitment theory which highlights 

that trust and commitment as the key factors in building and maintaining relationship.  The Theory posited that the 

antecedents of trust and commitment were relationship benefits, shared values, and communication (Morgan & Hunt, 1994; 

Ledingham &  Bruning, 2009). The satisfaction towards IDIC models correlated with trust, because they have confidence 

and a belief in  DTAC’s word or promise  that DTAC’s 3G internet is reliable and that a company will be able to fulfill its 

obligation in an exchange relationship” as posited by Ellen & Johnson, 1999; Swan, Bowers, & Richardson (1999) for  

DTAC has been known as one of the leading telecommunication service companies in Thailand for more twenty-five years. 

Thus, this relieablity for technology-state- of-the art of DTAC made the customer perceived that the DTAC will be very 

committed in 3G internet as well. In addition, customers are satisfied with CRM initiatives of IDIC having the 
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highest satisfaction in customization stage ( X =3.41) followed by differentiation stage ( X =3.36), interaction stage 

( X =3.35), which rendered the customer’s perception that DTAC’s 3G internet would create a  shared value in their 

lifestyle and is the right choice for their lifestyle. And, the IDIC Model also correlated positively with reputation because 

DTAC’s performance and actions over 25 years and their fundamental act of recognition as telecommunication service has 

been known among customers as the second largest company holding 30% of market share in 2011.  Finally, the findings 

also suggested that the customer relationship initiatives in the IDIC model managed by DTAC promote customers’ 

satisfaction, because customers perceived that the cost of 3G internet services was valuable and rewarding,  if  they found 

the fair return for their expenditures are consistent with their expectation in customizing with their needs,  wants, lifestyle as 

posited in the Social exchange theory (West & Turner, 2010). 

Conclusion 
 The findings on the significant effect of customers’ age and personal salary on their level of satisfaction towards the 

CRM initiatives in the differentiation stage supported the assumptions of the Social Exchange Theory that customers would 

evaluate the value of the DTAC’s 3G internet service based upon the cost they invested and reward they received. They 

were willing to pay for the best service that offered them the best value as perceived by customers. Their preference was 

determined by how the company treats them differently from other customers. The findings on the positive relationship 

between the satisfaction towards CRM initiatives and the relationship outcomes supported the assumptions of Trust-

Commitment that trust and commitment were the relationship outcomes if the company invested in  customer engagement 

by  promoting relationship benefits, shared values, and interaction among the customers (Morgan & Hunt, 1994) through 

DTAC’s 3G internet service.  Although the findings that showed  the correlation between customer’ satisfaction and 

reputation  and DTAC’s CRM initiatives in the IDIC Model is higher than their trust and commitment confirmed the 

effectiveness of the DTAC’s CRM initiatives as theorized by IDIC Model in achieving the goals of CRM  as posited by both 

Hedlum and Inman (2008) and  Bergenfield (2010) that the goals of CRM are to improve customer satisfaction, to provide 

retain existing customers, to provide strategic information, and to improve customer lifetime value. In addition, CRM 

initiatives can positively reinforce company’s characteristics or attribute of a company and company’s performance and 

recognition in the past period according to the customers’ and societal expectation.  However, findings indicated that 

customer’s trust and commitment towards CRM initiatives of DTAC’s 3G internet were ranked lower, because customers 

still have some  doubt on the confidence on the effectiveness of  DTAC’s 3G internet and whether they would receive 

highest worth and value that are customized to the customers lifestyle as the company had make a promise. Thus, DTAC 

should invest in the interaction stage in the CRM initiatives to reinforce higher customer’s perceived trust and commitment 

on how DTAC 3G service can be customized into the customers’ lifestyle. Recommendations for future application would 

be that CRM manager should tailor the CRM initiatives according to their age group and salary range, because the findings 

confirmed customers’ age and salary significantly correlated with their satisfaction toward CRM initiatives. In addition, CRM 

managers should manage CRM by applying the framework of Pepper and Repper’s IDIC model, because they are the 

situation antecedents of trust, commitment, relational satisfaction, and reputation of customers toward the company—which 

considered to be the key goals of CRM. The findings confirmed that identification stage and differentiation stage would 

significantly correlated with customers’ commitement and satisfaction with the highest correlation, while interaction stage 

and customization stage would significantly correlated with relational satisfaction with the highest correlations. However, 

other future research should investigate factors influencing the  trust and reputation of the CRM model, since the findings 

did not underscore trust and reputation variable in the customer relationship management of DTAC 3G service.  
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Mud-Mee Silk Design of Graphic Patterns Adopting from Decorative Motif of Ancient Khmer  
Ruins in Buriram Province.    

Sombat  Prajonsant1 

Abstract 
Based on a concept of promoting and developing the creative economy, the researcher has 

seen the value of the beautiful decorative motif patterns of the ancient Khmer ruins or “Prasat Khom”. For 

the reason that these patterns can be used as prototypes for creating contemporary and universal 

graphic patterns while the local identity is still preserved resulted in the development of products with the 

graphic patterns which were designed by using the patterns derived from Ancient Khmer ruins in Buiram 

Province. The objectives of the research were: 1) to test the prototypes of the graphic patterns which 

were designed by using decorative motif patterns derived from Ancient Khmer ruins in Buiram Province 

and then use the patterns to produce Mud-mee silk, and 2) to design and try to produce Mud-mee 

products. The research method employed in the study included determining the 10 patterns on the Grid 

table for production trail run. The research findings  were the manufacturers can dye solid color 

according to the prototypes and the staining patterns equaled 100 percent while manufacturers can tie 

Mud-mee patterns with the right shape and proportion equaled only 80 percent.    

Keywords: product design, silk, ancient Khmer ruins 

Introduction and objectives 

The research has arisen from the concept of promoting and developing the creative economy 

that the economy will be driven on the basis of the use of knowledge, education, and work creation, and 

intellectual property associated with the cultural roots as well as the accumulation of knowledge of the 

modern society, technology, and innovation in Buriram Province area. The two important ancient Khmer 

ruins that are located along the ancient Khmer cultural route linking ancient Khmer ruins in Thailand to 

Kingdom of Cambodia in this area are Phanom Rung ruins and Muang Tam ruins. Both ruins are 

decorated with beautiful decorative architecture designs which can be used as prototypes for create 

contemporary graphic patterns.     

The created patterns can be applied to produce products of the community or industrial 

products and souvenirs that carried the local identity. In the year 2011, the researcher designed 14 

graphic pattern prototypes (see figure 1) by using decorative motif patterns from ancient Khmer ruins as 

prototypes and disseminated 2 patterns to Mud-mee silk manufacturers for trial production and in the 

year 2012, the researcher tried to give 6 more patterns to the groups of Mud-mee silk manufacturers. The 

                                                        
1 Faculty of Industrial Technology Buriram Rajabhat University 439 JIRA Rd  Muang Buriram 31000, Thailand. 
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problems found were the inconsistency of the patterns. The research viewed that if there will be an 

experiment for developing the production will lead to the commercial production that will help promoting 

the use of wisdom of ancient Khmer arts and if there will be the product processing will help increasing 

the value of the products which will in line with the creative economy concept. This concept is promoting 

the creation of the local products that carry the unique and international looks. The 2 objectives of this 

research were: 1) to try to design graphic pattern prototypes by using decorative motif patterns derived 

from ancient Khmer ruins in Buiram Province, and 2) to design and try to produce Mud-mee processed 

products.        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:  Graphic pattern prototypes adopting from decorative motif of ancient Khmer ruins 

 
Methods 

              This research was a design creativity research. The research was conducted for creating design 

outputs that can be utilized for commercial use. The methodology consisted of 3 steps as follows: 

             1) Selecting at least 5 patterns from 20 styles of the graphic pattern prototypes designed from the 

decorative motif patterns derived from Phanom Rung ruins and Muang Tam ruins in Buiram Province.  

             2) Presenting and disseminating the prototypes to community enterprise groups in the area in 

order to select the suitable graphic patterns designed from the decorative motif patterns from the two 

Prasat for producing Mud-mee silk.  

             3) The manufacturers tried to produce Mud-mee silk products with the 10 graphic patterns 

designed from the decorative motif patterns derived from the two ruins.  
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Findings 

             In terms of Mud-mee silk products, the researcher disseminated the found patterns to the local 

textile manufacturer groups. The 2 manufacturer groups that were interested in conducting the trail 

production were given the 10 styles that designed by the researcher as the prototypes for production. 

The researcher conducted the follow-up on the outputs and compared the outputs with the designed 

patterns. It was found that the manufacturers can dye the solid color according to the prototypes equaled 

and the staining patterns according to the prototypes equaled 100 percent while manufacturers can tie 

Mud-mee patterns with the right shape and proportion equaled only 80 percent, including the 

consistency of the weaving was good.        

     

Results Analysis Results Analysis 

K1 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern, 

but the proportion of the pattern 

could not be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 
 

K2 
 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

could be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K3 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

could be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 
 

K4 
 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

could be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 
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Results Analysis Results Analysis 

K5 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

could be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K6 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

can be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K7 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

can be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K8 

 - The person who tied Mud-mee 

pattern could tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

can be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could not dye the solid 

color and staining pattern 

according to the determined color 

in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K9 

- The person who tied Mud-mee 

pattern could not tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

could not be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 

K10 

 - The person who tied Mud-mee 

pattern could not tie the threads 

similar to the determined pattern 

and the proportion of the pattern 

cannot be maintained  

- The person who tied Mud-mee 

pattern could dye the solid color 

and staining pattern according to 

the determined color in the pattern.   

- The consistency of the weaving 

was good 
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K6      K7        K8          K9         K10 
 
Summary  
             After conducting the follow-up on the outputs of the Mud-mee products and comparing the 

outputs with the designed patterns, it was found that the manufacturers still could not dye the solid color, 

staining pattern and could not maintain the shape and proportion of the pattern without faults which is 

different from the study of Sombat Prajonsant (2012: 80). The findings from the study showed that the 

manufacturers could dye the solid color according to the determined pattern equaled 50 percent, the 

staining pattern according to the determined pattern equaled only 37.50 percent and the shape and 

proportion of the pattern could be maintained equaled 25.00. These findings corresponded to Sakchai 

Sikkha’s findings. Sakchai Sikkha (2011: 132) stated that designing the patterns in the Grid table is very 

important for producing Mud-mee silk. Moreover, the researcher who is the pattern designer does not 

know how to tie and dye the Mud-mee fabric which is in accordance with the ideas of the Department of 

Industrial Promotion (2003: 15). It was viewed that the person who will design the Mud-mee silk patterns 

should practice how to tie and dye the fabric until the person has gained the understanding towards the 

Mud-mee silk making wholly before designing the patterns. Otherwise, the rural people who are 

manufactures will not be able to make the Mud-mee silk according to the designed patterns. However, 

this research also had a step for creating the patterns in the Grid table for maintaining the shape and the 

proportion of the shape and proportion of the prototype pattern without faults.  

 To make the Mud-mee silk to have the patterns and the colors as the designed patterns, it is the 

need to have an important step. That is the step of analyzing and determining the colors of the vertical 

and the horizontal threads in order to create the coordination of the silk colors when mixing 
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together by vision. The mixture will create the shiny look which is the charm of the silk. The outstanding 

color will be the color of the horizontal threads, for example if orange solid color fabric is needed, the 

output received from dyeing vertical and the horizontal threads will be orange as required but it will not 

produce contrast colors enough for giving the shiny look, but if using the darker colored horizontal 

threads than required or bright deep pink with light grey colored vertical threads, the outputs will be 

orange but does not as bright as the first one but it will give a shinier look. However, if the solid color 

fabric in any colors is needed, the horizontal threads must be dyed brighter than desired or two colored 

silk threads can be used. In terms of designing, the limitation of the Mud-mee techniques which have the 

basic in creating the patterns from the coordination of the horizontal threads and the vertical threads as in 

the tabulation which is suitable for the patterns that contained angle. It is difficult to make curve patterns. 

To tie the Mud-mee patterns for determining the directions of the patterns, if the patterns are required to 

turn the head to the same direction, the patterns must be tied vertically. If the patterns are required to 

face each others, the patterns must be tied horizontally. The number of the stalks must be in an odd 

number only but if the Mud-mee is the Mud-mee “Lai” type or oblique patterns, the number of the stalks 

must be in an even number.                             
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A survey of Knowledge and Attitudes of Undergraduate students, Bangkok University, who 
are preparing to Get Access on ASEAN Economic Community (AEC) 
Parada Bunthoonnipit1  

Abstract 
     The objectives of this study were 1) to study three different groups of students’ attitude on the overall 

changing of work process system, diversity move(international labor mobility), working policy, and 

compensation factors; 2) to study the overall changing of work process system , diversity move, working 

policy, and compensation factors towards students’ preparation on ASEAN Economic Community (AEC). 

The statistical and data analysis were ANOVA and Multiple Regression Analysis Tests. It  was found that 

three different groups of students’ attitude had no difference on the overall changing of work process 

system, and international labor mobility factors but on working policy and compensation factors were 

found to be different. In addition, the results showed that there were only three factors of the overall 

changing of work process system, international labor mobility, and compensation, which had positive 

impact on students’ preparation on AEC, except; working policy factor with a significant level of 0.05. 

Keywords :  Students’ preparation on AEC, changing of work process system, international labor mobility,  

  working policy, compensation. 

Introduction 
 When conducting any activities under globalization, various changes in situation and 

environment are involved, especially in terms of social, economic and political changes, including the 

rapid development of technology and communication system in order to form an integrated network of 

connection. This can be seen from the efforts of numerous nations in the attempt to form collaboration 

between nations that share the same objectives in order to gain each its own benefits. For instance, some 

are trying to form a group under Peace Corporation whereas others are trying to form a collaborative 

community for the purpose of morally creating higher negotiation power in the competitive market for the 

benefits of world economy. (juta tienthai,2012) This also includes the dynamic labor movement of each 

country in searching for a job that best suits their knowledge and competency. It was not long before the 

attempts to push forward the collaboration between the ten nations within the Southeastern Region to 

form a single community will soon take place. 

 The establishment of ASEAN Economic Community, or AEC, within the year 2015 is considered 

as a highly significant change in the business world. The foundation of AEC  was based on the three core 

pillars: ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political and Security Community (APSC), and lastly 

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). The purpose of forming the AEC is to allow for free flow of 

goods, service, investment, skilled labor, and capital between the member nations under the ASEAN 

                                                 
1  School of Business  Administration, Bangkok University Klong Luang Prathumthani 12120, Thailand. 
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motto of “One Vision, One Identity, One Community”. This collaboration between countries is to help 

move forward the economy of the member nations which includes Indonesia, Malaysia, the Philippines, 

Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, and Cambodia, including moving forward the 

economy of other trading countries as well. In the future, AEC will become AEC plus 3 by adding three 

more countries which include China, South Korea, and Japan. In addition, there will be what is called FTA 

ASEAN plus 6, which includes China, South Korea, Japan, Australia, New Zealand, and India. Since it is 

part of the goal as well as an important strategy of AEC to create a single market or production base for 

the community by determining new measures to allow for an easier and more flexible movement of 

employees, skilled labor, and specialists in order to strengthen the ASEAN Community as well as raising 

ASEAN’s level of competitiveness in the world market, human resource that is about to enter the labor 

market is then considered as one of the crucial factors in preparing for the prescribed changes. The five 

core elements of ASEAN single market and production base include: free flow of goods, free flow of 

service, free flow of investment, free flow of capital, and free flow of skilled labor. All of these five 

elements are to support the development of the production network within the specific region, including 

enhancing the potential of ASEAN to become the world’s center of production as well as integrated itself 

as part of world’s supply chain. (thai-aec.com,2011) 

  Current students who will work in the future. Lack of understanding of both  the AEC. And labor 

mobility. A survey of “Attitudes and Awareness about  ASEAN Sample of 2,170 students from the top 

universities in member countries, 10 Asian countries,: Findings  of Thailand has indicated that students' 

knowledge, attitude, knowledge of the ASEAN level.” (Veera grain,2012 ) From this point, the 

undergraduate students who will soon complete their bachelor degree in the year 2015 must be aware of 

the upcoming changes and be well prepared for the new labor market under the dynamic and diverse 

environment and situation in order to become a valuable human resource possessing quality such as 

having an extensive knowledge of ASEAN Economic Community, good communication skills, the ability to 

adapt and accept the dynamic changes, and the ability to create his/her own opportunity in the highly 

competitive labor market.  

 The objectives of this research were as follows; 

 1.  To compare the opinions and attitude of students with different level of knowledge of ASEAN 

Economic Community towards the changing of work process system, international labor mobility, working 

policy and compensation factors. 

 2. To study the impact of the overall attitude of students on the preparation for ASEAN Economic 

Community. 
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Methodology 
 1 Sample Group of Study 
 The sample group of study of this research includes 300 undergraduate students of Bangkok 

University who enrolled in the course of Introduction of Business (Jor. Gor. 101) semester 1/2012. The 

group was randomly divided into five sections, Each section was composed of 60 students, who were 

selected by nonprobability sampling method. Before giving the questionaire to this sample group, the 

researcher ensures the quality of the questionaire by having the reliability test with 30 students. It found 

that the reliability test  was 0.954.  
 2 Research Tools 
 The research tools used in this research project are questionnaire forms, which can be divided 

into four following sections: 

 Section 1: Personal information of students such as gender, age, year of study, faculty, and 

grade point average. 

 Section 2: Basic information of ASEAN Economic Community (10 multiple choice questions) 

 Section 3: Opinion and attitude of students towards the changing of work process system, 

international labor mobility/Diversity move, working policy, and compensation factors. (14 questions) 

 Section 4: The preparation of students for ASEAN Economic Community. (4 questions) In the first 

and second part of this section is multiple choice question whereas the third and forth part is the 

measurement of opinion level.  

 Based on the survey results of the correct answer in the second section of the basic information 

of ASEAN Economic Community, it can be found that only three participants scored lower than five. Thus, 

the study group was divided according to their level of knowledge as follows: 1. Low level of knowledge 

group is for those who scored between 5-6 points, 2. Medium level of knowledge is for those who scored 

between 7-8 points, and 3. High level of knowledge group is for those who scored between 9-10 points.  
 3 Data Analysis 
 Two types of analysis were used to present the results of research. The first is the statistical 

analysis by One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) for the compared opinion and attitude 

towards the changing of work process system, international labor mobility, working policy, and 

compensation factors of different groups of students with different level of knowledge AEC. The second is 

multiple regression analysis with Enter Method, which is used to study the impact of the overall opinion 

and attitude of students on the preparation for  AEC with a significant level of .05. 

Results and Discussion 
 From the total of 300 participants, most of them are female (63%)studying first year (98%) at the 

Faculty of Business Administration (75%) and have GPA ranging between 2.51-3.00 (35.7%). From the 

evaluation of three different groups of students on basic knowledge of AEC, it can be found that the 
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group with low level of knowledge consisted of 85 students (28.3%), the group with medium level of 

knowledge consisted of 179 students (59.7%), and lastly the group with high level of knowledge 

consisted of 33 students (11.0%). 

 1 The compared opinion and attitude towards the changing of work process system, 

international labor mobility/Diversity move, working policy, and compensation factors of different groups 

of students with different level of knowledge of  AEC. 

 H0: Students with different level of knowledge of AEC don’t have opinion and attitude towards the 

changing of work process system, international labor mobility, working policy, and compensation factors. 

 H1: Students with different level of knowledge of AEC have opinion and attitude towards the 

changing of work process system, international labor mobility, working policy, and compensation factors. 

Table 1 Results of statistical analysis by One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) for the 

compared opinion and attitude towards the changing of work process system, international 

labor mobility/Diversity move, working policy, and compensation factors of different groups of 

students with different level of knowledge of  AEC. 

Dependant Variables F Value Level of Significance Interpretation 

1. Changing of work process system .774 .462 No difference 

2. Diversity move /international labor mobility 1.013 .365 No difference 

3. Working policy 4.220 .016* Different 

4. Compensation factors 2.043 .131 No difference 

 

Independent variables: different groups of students with different level of knowledge of  AEC ranging 

from low to medium to high level of knowledge.  

P≤ 0.05*, 0.01**, 0.0011*** 

 From table 1, it can be seen that the students have different levels of knowledge pertaining to 

AEC. No difference is found in the students’ opinion and attitude towards the changing of work process 

system (F =.774andSig. value=.462), Diversity move (F=1.013 and Sig. value=.365), and compensational 

factors (F = 2.043 and Sig. value =.131). However, there is a difference in students’ opinion and attitude 

towards the working policy (F = 4.220 and Sig. value =.016*) with a significant level of .05.  

The students’ opinion and attitude towards four aspects can be explained in two ways. First, 

students with low, medium, and high level of knowledge of AEC showed no difference in opinion and 

attitude towards the changing of work process system, Diversity move, and compensation factors. This 

finding agrees with what Jurairat Sangboonnam (2012), the Deputy Permanent Secretary of the Ministry 

of Education, said about competency development program for personnel and youths for the purpose of 

raising awareness as well as motivation for gaining a better understanding of the preparation for AEC. 
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As per the overall evaluation, the majority of the students has a medium level of knowledge of 

AEC and can therefore be concluded that the students are still lack of motivation in gaining more 

knowledge on the subject. Based on the data of students’ opinion and attitude towards the ability to 

develop knowledge and understanding relating to the changing of work process system, diversity move, 

and compensation when Thailand has entered the AEC, the students believed that such knowledge can 

constantly be gained from doing self-research as well as learned from teachers in order to keep up with 

the updated information and realize the direct potential effects once they enter the free labor market in 

the future. This includes the determination of international standard as a work competency indicator, 

organizations that focuses on teamwork, and diverse skilled labor force that tends to mobilize across the 

region. This is why it is very important for future labor to learn to adapt and be tolerant in order to live 

among the multicultural diversity of different nationality, religion, language, and cultural background.  

 Hence the students must be motivated so that they can improve themselves to meet the demand 

of future labor market, which is no question why the students’ opinion and attitude towards this aspect 

was the same. On the other hand their opinion and attitude towards the work policy corresponds to the 

theory of Frederick Herzberg (1959) who stated that a potential maintenance factor that helps to keep 

employees happy within the organization is human resource management. 

 2 The impact of the overall opinion and attitude of students on the preparation for  AEC. 

 

Table 2 Results of Multiple Regression Analysis (MRA) used to study the impact of the overall opinion 

and attitude of students on the preparation for  AEC.  

Independent  Variables t value    b Std.Error 

 

Regression 

Coefficient 

(Beta Value) 

Level of 

Significance 

(P-value) 

Interpretation 

(Constant) 1.332    .310   .233  .184  

1. Changing of  work 

process system  

4.508   .308  .068 .259 .000*** Secondary 

impact 

2. Diversity move 5.373   .361 .067 .316 .000*** Primary impact 

3. Working policy  .235   .015 .063 .015 .815 - 

4. Compensation factors  3.412   .191 .056 .196 .001** Tertiary impact 

Dependant variables: the preparation for AEC 
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Table 3 result of Enter  Multiple Regression  Analysis 

a. Predictors: (Constant), Total Compen, Total Diversity Move, Total Change, Total WorkReg 

R2 = .406, F = 52.038, n = 300, P-value  0.05*, 0.01**, 0.001*** 

 From Table2, 3, it can be discovered that the variance of the preparation for AEC based on four 

independent variables have impact on the students’ preparation for AEC by 40.6% (R2 = .406) whereas 

the remaining 59.4% is due to the impact of other factors outside the scope of this research. When 

considering each variable one by one, it can be found that the students’ opinion and attitude towards the 

diversity move (ββ = .316), the changing of working process system (βv = .259), and the compensation 

factors (β ββ = .196) all have impact on the students’ preparation for AEC  with the exception of work 

policy (β ββ = .015) which have no impact on the students’ preparation for  AEC.           

Equation Standard:              Y = a + b1c + b2div + b3comp + ε 

                            Y = .31 + .3081c + .361div + .191comp + ε 

Y= the preparation for AEC, a = constant, c = changing of  work process system, div = diversity move, 

comp = compensation factors 

The impact of the overall opinion and attitude of students on the preparation for AEC on four 

aspects can be concluded that the students’ opinion and attitude towards the changing of work process 

system, diversity move, and compensation all have impact on the students’ preparation for AEC. This 

corresponds to the findings of no difference in opinion and attitude towards the changing of work process 

system, diversity move, and compensation factors. 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 .643a .414 .406 .52319 
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Conclusion  
 From the testing of two hypotheses, the conclusion can be summarized as follows: 

 1) The students’ opinion and attitude towards four aspects can be explained in two ways. First, 

students with low, medium, and high level of knowledge of AEC showed no difference in opinion and attitude 

towards the changing of work process system, diversity move, and compensation factors. This finding agrees 

with what Jurairat Sangboonnam (2012), the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Education, said 

about competency development program for personnel and youths for the purpose of raising awareness as 

well as motivation for gaining a better understanding of the preparation for  AEC.  

As per the overall evaluation, the majority of the students has a medium level of knowledge of AEC 

and can therefore be concluded that the students are still lack of motivation in gaining more knowledge on 

the subject. Based on the data of students’ opinion and attitude towards the ability to develop knowledge and 

understanding relating to the changing of work process system, diversity move, and compensation when 

Thailand has entered the AEC, the students believed that such knowledge can constantly be gained from 

doing self-research as well as learned from teachers in order to keep up with the updated information and 

realize the direct potential effects once they enter the free labor market in the future. This includes the 

determination of international standard as a work competency indicator, organizations that focuses on 

teamwork, and diverse skilled labor force that tends to mobilize across the region. This is why it is very 

important for future labor to learn to adapt and be tolerant in order to live among the multicultural diversity of 

different nationality, religion, language, and cultural background.  

Hence the students must be motivated so that they can improve themselves to meet the demand of 

future labor market, which is no question why the students’ opinion and attitude towards this aspect was the 

same. On the other hand their opinion and attitude towards the work policy corresponds to the theory of 

Frederick Herzberg (1959) who stated that a potential maintenance factor that helps to keep employees 

happy within the organization is human resource management. However, since most of the students are 

lacked of work experience within an organization, the only group of students who understand and aware of 

the importance of changes that will soon take place in the near future is the group with a high level of 

knowledge on AEC, which is why they are more motivated in developing themselves in order to be a high 

quality human resource and are more demanded by the labor market. On the other hand, the group of 

students with lower level of knowledge on AEC are still unaware of the issue and did not realize the 

significance of work policy of an organization that it must be strictly followed and how it can greatly affect 

their performance at work or how to develop themselves in order to be a potential candidate of the labor 

market. The work policy is quite different from the school or university policy of which most students are 

familiar with such as the rules for being late for class. These rules differ from one teacher to another. Also, 

organizing behavior is an individual quality created differently based on family background. This is why the 

students’ opinion and attitude towards work policy was different. 

 2) The impact of the overall opinion and attitude of students on the preparation for AEC on four 
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aspects can be concluded that the students’ opinion and attitude towards the changing of work process 

system, diversity move, and compensation all have impact on the students’ preparation for AEC. This 

corresponds to the findings of no difference in opinion and attitude towards the changing of work process 

system, international labor mobility, and compensation factors. With no awareness and motivation of gaining 

a better understanding in order to be prepared for  AEC in terms of development of professional and 

language skills to meet the international standard as well as the skills of using the fast developing Information 

and Communication Technology, the students will inevitably lose their opportunity in ASEAN labor market. 

Mean while, work policy has no impact on the students’ preparation for AEC due to the fact that most 

students still did not realize the significance of work policy and lack of understanding although their teachers 

might have already informed them. This supports why the students’ opinion and attitude towards work policy 

was different. And this result was support with "A survey of attitudes and awareness about ASEAN”. Current 

students who will work in the future. Lack of understanding of both the ASEAN Community. AEC. And labor 

mobility. This last point is a major turning point for the future career. (Veera grain,2012) 

References 
Dwyer, J. (1998), The Age of Passions: an interpretation of Adam Smith and Scottish Enlightenment    

          Culture, Tuckwell, East Lothian.  

Fiedler, F. E. (1977b) "R.I.P LPC: A Response to Fiedler", in J. G. Hunt, and L. L. Larson (eds),  

 Leadership: The Cutting Edge, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 51–6. 

Division of labor market research. Department of Employment.(2010) A deep understanding of high   

           school students about the free labor mobility in ASEAN:A case study of high school students in  

the Bangkok area. [Online URL: www.research.mol.go.th/rsdat/Data/doc/LHTMGX1.pdf]  

accessed on September17,2012. 

Thailand Kasikorn Research Center. (2012)Thailand Education: Opportunities and Challenges .. After 

entering the ASEAN Community. [Online URL:www.ksmecare.com/Article/82/27813/การศึกษาไทย 

-โอกาสและความทาทายภายหลังการเขา] accessed on October 12,2012.  

Churairat Sangboonnum. (2012) Ministry.Accelerated push children Thailand Knowingly ASEAN.[Online  

 URL: www.moc.moe.go.th/menu-detail.php?r=&m=11&id=685] accessed on December 20,2012. 

Adtation strategies for AEC. Labor Adjustment Thailand.To Prepare To AEC.[Online  

 URL:www.thai-aec.com/163#ixzz2WG20UFHn] accessed on  December 20,2012. 

Pundit  Sriputtangul.(2012) Ministry of Education's entry into ASEAN in 2558. [Online 

           URL:www.sriputtangul.com/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=96]   

           accessed on December 20,2012. 

Chatchai lakes Ahna Kitti.(2012)  To survive in the "ASEAN" How? On the challenges new graduates. Not  

               just "English” [Online   

 URL:www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1348642687&grpid=&catid=19&subcatid= 

 1903] accessed on  September 26,2012. 



 

    Sciences and Applied Sciences 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

PE-15 

Isolation and Characterization of Potential Probiotic Bacteria for the Control of Epizootic 
Ulcerative Syndrome in Snakehead Fish 
 

Sanirat Sangmuang1 and Eakaphun Bangyeekhun2*  

 

Abstract 
Sixty bacterial isolates were isolated from digestive tracts of 4 fish species, i.e. 17 were form 

snakehead (Channa atriatus Block), 8 were from soldier river barb (Cyclocheilichtys enoplos Bleeker), 8 

were from catfish (Clarias macrocephalus Günther) and 27 were form Nile tilapia (Tilapia orechromis 

Niloticus). Of these, only 10 isolates showed in vitro inhibition activity against mycelial growth of 

Aphanomyces invadans, the causative agent of epizootic ulcerative syndrome. Isolates MSU049, 

MSU050 and MSU052 were isolated from digestive tracts of soldier river barb showing non-hemolytic 

activity on blood agar, while others exhibited hemolytic activity on red blood cells. Only isolates MSU050 

and MSU052 could withstand the acid (pH 2.0-5.0) and bile salt (up to 0.30%), whereas other isolates did 

not. Based on morphological examinations, some biochemical tests and 16S rDNA sequence 

comparisons, the MSU049 was tentatively identified as Staphylococcus epidermidis while the MSU050 

and MSU052 were probably the same strain and tentatively identified as Enterobacter cloacae. In the 

challenge test of A. invadans at medial lethal concentration (106 zoospores/ml) to snakehead fish, S. 

epidermidis MSU049 and E. cloacae MSU050 could decrease the mortality rate of the animals from 60% 

to 10% and 25%, respectively. 

Keywords : Aphanomyces invadans, Enterobacter cloacae, epizootic ulcerative syndrome, EUS, 

probiotic bacteria, Staphylococcus epidermidis 
 

Introduction 
Epizootic ulcerative syndrome (EUS) is a serious disease in both natural and farmed fish. The 

disease is characterized by the presence of invasive Aphanomyces infection and narcotizing ulcerative 

lesions typically leading to a granulomatous response.  The causative agent of EUS is an Oomycota 

Aphanomyces invadans, also called A. invaderis and A. piscicida (Willoughby et al., 1995).  EUS was 

found spreading in many areas of Asia, Australia and USA and more than 100 fish species was reported 

to be affected (Lilley et al. 1997). The disease occurs mostly during periods of low temperature and after 

periods of the heavy rainfall. These conditions favor sporulation of A. invadans and delay the immune 

response of fish to fungal infection (Chinabut et al., 1995). To prevent transmission of EUS, chemicals 
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such as malachite green, Coptal (a chelate copper compound), formalin and hydrogen peroxide can be 

applied. However, some of these chemicals are hazardous agent and prohibited in many countries. 

A probiotic is defined as “a live microbial feed supplement which beneficially affects the host 

animal by improving its intestinal balance”. Probiotic can both improve the health and prevent pathogens 

by stimulation of immune system, production of antimicrobial substances, competition for nutrients and 

adhesion receptors (Fuller, 1989). The bacterial strains employed for probiotic use should be biologically 

safety, non-pathogenic, acid- and bile-tolerant, adhere to the gut epithelial tissue, persist in the 

gastrointestinal tract, and suitable for industrial processes. The applications of probiotic have been 

reported in human, pig, cattle, poultry as well as in aquaculture. The application of probiotic for control of 

aquatic fungi is very rare. Few reports on its use to improve the health and control the diseases caused 

by pathogenic bacteria in fish eggs, larvae, juvenile and adult, in crustaceans and in bivalve mollusks. 

To prevent and rescue fish from EUS, the application of probiotic is an alternative approach due 

to the increasing of political and environmental pressure to decrease the use of antibiotic and other 

therapeutic chemicals in aquaculture. The aim of this work is to obtain the potential probiotic bacteria 

from digestive tract of fish and use for control EUS in fish. 

 

Materials and Methods 
1. Isolation of bacteria 

The bacteria were isolated from fish digestive tract. Decimal dilution of samples in sterile normal 

saline solution were cultured on both NA and MRS agar by using spread plate technique, and 

incubate at 37°C for 24 hours under both aerobic and anaerobic conditions. Pure culture will be 

maintained in NA or MRS agar. 

2. in vitro antagonism test 

The antagonism tests were performed by using point inoculation assay. The bacterial isolates 

were cultured in NB or MRS broth with agitation for 24 hours and point inoculated on 5-day-old PG-1 

agar plate of A. invadans. The cultures were incubated at 25°C for 5 days and the inhibition zones 

were measured. 

3. Acid-tolerant, bile salt-tolerant and hemolytic assay 

Acid-tolerant assay was analyzed on NB or MRS broth at pH 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0.  Bile salt-

tolerant assay was tested on NB or MRS broth containing 0.15 or 0.3% bile. Hemolytic assay was 

performed on blood agar plate. 

4. Bacterial identification 

Bacterial identification was performed by morphological examinations, some biochemical tests 

and 16S rDNA sequences comparisons. The PCR amplification of 16S rDNA was performed by using 
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a pair of primers for bacterial systematic, i.e. AAACTYAAAKGAATTGACGG for forward strand and 

ACGGGCGGTGTGTGTRC for reverse strand (Lane, 1991). The 16S rDNA sequences were compared 

to those in database. 

5. in vivo antagonism test 

All fish were maintained in 12 x 24 x 18 inch tank containing 15 liter of water at 25°C for 7 days 

prior to experimental performance. A total of 21 snakehead fish (45±5 g.) were divided into seven groups.  

The first group was non-infected and was used as a control. The second group was treated with 106 

zoospores/ml of A. invadans. The third group was added once with 104 cfu/ml of bacterial isolate. The 

forth group was added once with bacteria and incubated for 14 days before adding zoospores. The fifth 

group was added with bacteria every 3 day and zoospores were added after 14 days. The sixth group 

was treated with zoospores for 3 days and followed with bacteria afterward. The seventh group was 

challenged by zoospores for 3 days and bacteria were added every 3 day. Death fish were recorded and 

examined for fungal infection. The experiments were performed in 4 replicates. 

 

Results and Discussion 
Sixty bacterial isolates namely MSU001 to MSU060 were isolated form digestive tract of                  

4 fish species, i.e. 17 isolates form snakehead (Channa atriatus Block), 8 isolates from soldier river barb 

(Cyclocheilichtys enoplos Bleeker), 8 isolates from catfish (Clarias macrocephalus Günther) and             

27 isolates form Nile tilapia (Tilapia orechromis Niloticus). All isolates were tested against A. invadans by 

point inoculation assay. Only 10 isolates could arrest growth of the fungal mycelium with inhibition indices 

of 0.3-1.6. 

Ten bacterial isolates showing antagonistic activity against A. invadans were selected for further 

studies. The bacteria were tested for the acid-tolerant, bile-tolerant and haemolytic activity. Bacterial 

isolates MSU050 and MSU052 could grow in the medium at pH 2-6, while other isolates grew well in the 

medium at pH 5-6. Bacterial isolates MSU050 and MSU052 could resist to 0.3% bile salt, whereas other 

isolates could not. In hemolytic assay, bacterial isolates MSU049, MSU050 and MSU052 showed non-

hemolysis with red blood cells, but 5 isolates exhibited beta-hemolysis and 2 isolates displayed alpha-

hemolysis. Due to the fact that bacteria with hemolytic activity are concerned to be pathogens, bacterial 

isolates MSU049, MSU050 and MSU052, isolated from soldier river barb, were selected for further 

studies, even though MSU049 was not able to grow at low pH and in bile salt (Fig. 1). It has been 

suggested that probiotics used in aquaculture are microorganisms exhibiting beneficial effects to host 

not only in intestinal tract but also in ambient environment. Thus, the definition of probiotic in aquaculture 

should be microbes that enhance growth rate and suppress diseases of animal host (Verschuere et al., 

2000). 
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Fig. 1 A. invadans growth inhibition by bacterial isolates MSU049 (A), MSU050 (C) and MSU052 (E) by 

using point inoculation assay. Bacterial suspension was spotted on the right, left and below, while 

water was spotted on top of agar medium. Gram staining of bacterial isolates MSU049 (B), 

MSU050 (D) and MSU052 (F) 

 

According to morphological examinations, some biochemical tests and 16S rDNA sequence 

comparisons, MSU049 was tentatively identified as Staphylococcus epidermidis while MSU050 and 

MSU052 were probally the same strain and tentatively identified as Enterobacter cloacae (Fig. 2 and 3). 
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Fig. 2 Alignment of the consensus nucleotide sequences of 16S rDNA of S. epidermidis MSU049,             

S. epidermidis SW-3/RSE (accession No. FJ415323), S. epidermidis TPL02 (accession No. 

EU373368) and S. epidermidis HNR19 (accession No. EU373384). * indicates conserved 

nucleotides. 

 

 
Fig. 3 Alignment of the consensus nucleotide sequences of 16S rDNA of E. cloacae MSU050 and 

MSU052, E. cloacae CMG3058 (accession No. EU048321), and E. cloacae FR (accession No. 

EU849019). * indicates conserved nucleotides. 
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To performed in vivo antagonism test, the snakehead fish were divided into 7 groups, i.e. (1) 

non-infection, (2) A. invadans infection, (3) bacteria addition, (4) bacteria addition for 14 days before 

fungal infection, (5) bacteria addition every 3 day and A. invadans was added after 14 days, (6) A. 

invadans infection for 3 days and bacteria were added, and (7) A. invadans infection for 3 days and 

bacteria were added every 3 day. Because E. cloacae MSU050 and MSU052 were the same strain, only 

S. epidermidis MSU049 and E. cloacae MSU050 were used for the challenge test. No dead fish was 

found with the control as well as with bacteria addition. This implies that both S. epidermidis MSU049 and 

E. cloacae MSU050 are not fish pathogens.  A. invadans could cause mortality in fish nearly 60% after 8 

days. Addition of S. epidermidis MSU049 to fish could reduce mortality rate down from 60% to 10% (Fig. 

4). Addition of E. cloacae MSU050 to fish before challenge by A. invadans zoospores showed 10-15% 

mortality, while after challenge caused 0-25% mortality. Addition E. cloacae MSU050 to fish every 3 day 

resulted in 0-10% mortality, whereas addition of bacteria at once yields 15-25% mortality (Fig. 5).  All 

dead fish were examined and fungal hyphae were found.   

To our knowledge, both S. epidermidis and E. cloacae has not been reported as probiotic or 

even used in aquaculture. However, E. cloacae is used for controlling damping off which is a plant 

disease caused by Pythium spp. (Nelson and Maloney, 1992). Since A. invadans and Pythium spp. are 

members of Division Oomycota, it is possible that E. cloacae may control the EUS as that with the 

damping off. The biological function of probiotics in this study is unclear, but it is possible that probiotics 

could produce antifungal substance or induce immune system of fish (Fuller, 1989). 

 

 
Fig. 4 The accumulated mortality of snakehead fish after challenge test by A. invadans and addition       

of S. epidermidis MSU049. Group 1: non-infection ( ), group 2: A. invadans infection ( ), 
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group 3: bacteria addition ( ), group 4: bacteria addition for 14 days before fungal infection 

( ), group 5: bacteria addition every 3 day and A. invadans was added after 14 days ( ), 

group 6: A. invadans infection for 3 days and bacteria were added ( ), and group 7: A. invadans 

infection for 3 days and bacteria were added every 3 day ( ). 

 
Fig. 5 The accumulated mortality of snakehead fish after challenge test by A. invadans and addition of          

E. cloacae MSU050. . Group 1: non-infection ( ), group 2: A. invadans infection ( ), group 3: 

bacteria addition ( ), group 4: bacteria addition for 14 days before fungal infection ( ), group 

5: bacteria addition every 3 day and A. invadans was added after 14 days ( ), group 6: A. 

invadans infection for 3 days and bacteria were added ( ), and group 7: A. invadans infection for 

3 days and bacteria were added every 3 day ( ). 

 

Conclusion 
S. epidermidis MSU049 and E. cloacae MSU050 and MSU052 were isolated from digestive tract 

of soldier river barb. They could arrest mycelia growth of A. invadans, a causative agent of EUS, and 

showed non-hemolytic activity on blood agar. E. cloacae MSU050 and MSU052 grew at low pH and in 

bile salt, while S. epidermidis MSU049 did not. In the challenge test, A. invadans at medial lethal 

concentration (106 zoospores/ml) caused 60% mortality in snakehead fish. In in vivo antagonism test,                

S. epidermidis MSU049 and E. cloacae MSU050 decreased mortality rate of snakehead fish from 60% to 

10% and 25%, respectively 
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Mushroom Diversity in Phu Krathing Waterfall, Phu Toei National Park   
 

Koraphan Sawetsuwannakun1, Kanchit Srinoppawan2 and Eakaphun Bangyeekhun1* 

 

Abstract 
A survey of the mushroom diversity was performed from August to November 2008 at                  

Phu Krathing waterfall, Phu Toei national park, Supanburi province.  Fifty-three specimens were collected 

and identified in 10 families, 18 genera and 17 species. Of these, 11 species are edible                        

(Amanita hemibapha, A. princes, A. Vaginata, Clitocybe sp. (KS0814), Clitocybe sp. (KS0818), 

Hygrocybe miniata, Russula alboareolata, R. cyanoxantha, R .flavida, Termitomyces clypeatus and 

Tricholoma crassum), while 3 species are poisonous (A. virosa, A. solitaria and Gymnopilus penetrans).  

28S rDNA of 20 specimens were amplified by PCR, sequenced and compared to known sequences in 

database.  The phylogenetic relationship revealed that morphological characteristics of the mushrooms 

agreed with 28S rDNA sequences. 

Keywords : 28S rDNA, Diversity, Mushroom, Phu Toei National Park 
 

Introduction 
Fungi are one of the most diverse groups of organisms.  It was estimated that there are 

1,500,000 species on our Earth.  However, only 70,000 fungal species are described and of these, 

10,000 species are mushroom (Hawksworth et al., 1995).  In Thailand, the mushroom diversity was first 

studied by Rostrup and Massee (1902) at Koh Chang, Trad province and there are extensive studies up 

till now.  Approximately 6,000 mushroom species are estimated in Thailand, but only 2,437 species are 

reported (Chandrasrikul et al., 2011).  This is suggested that 40% of mushrooms are documented. 

The knowledge of mushroom diversity can supply information, for example, species range, 

habitat preference, changing of mushroom diversity and ethnomycology.  The studies of mushroom 

diversity in Thailand are frequently reported from either the North or the North-East.  To our knowledge, 

there is no report from the West of Thailand, including Phu Toei national park, Supanburi province.   

The aim of this study is to achieve information of mushroom diversity in Phu Krathing waterfall, 

Phu Toei national park, Supanburi province.  The data can be useful for the national park to provide 

information of mushroom for people lived nearby or visitors. 
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Materials and Methods 
The mushroom specimens were collected from Phu Krathing waterfall, Phu Toei national park, 

Supanburi province during August to November 2008.  The mushrooms were photographed and theirs 

characteristics were recorded.  Identification was performed based on morphology.  The specimens were 

either dried or preserved in FAA, and deposited at Department of Microbiology, Faculty of Science, 

Silpakorn University.  The tissue was taken for DNA extraction and DNA was used as a template for 

amplification of 28S rDNA fragment.  Then, the 28S rDNA fragments were sequenced and compared with 

known sequence in database. 

 

Results and Discussion 
In the survey, 53 mushroom specimens were collected.  Amount of mushroom in each month 

was correlated with rainfall (Table 1).  The amount of mushroom in August was low due to the survey was 

started in the last week of August.  The specimens were identified in 10 families, 18 genera and             

17 species, but 31 specimens could not identify to species (Fig.1 and Table 2).  The most common 

genera were Agaricus, Amanita, Marasmius and Russula.  In consideration to habitat, many species 

belonged to genus Amanita and Russula are found to be associated dipterocarp trees as they were 

reported to be the ectomycorhyza in deciduous dipterocarp and pine forest (Chandrasrikul et al., 2008).  

2 species of clitocybe, locally named as “Hed Pai (เห็ดไผ)”, grow on only dead bamboo stump.  In 

concern to edibility, 11 species are edible (Amanita hemibapha, A. princes, A. vaginata, Clitocybe sp. 

(KS0814), Clitocybe sp. (KS0818), Hygrocybe miniata, Russula alboareolata, R. cyanoxantha, R .flavida, 

Termitomyces clypeatus and Tricholoma crassum), 3 species are poisonous (A. virosa, A. solitaria and 

Gymnopilus penetrans), while 34 species are not reported (Fig. 2-15). 

 

Table 1 Meteorological data of Supanburi province in August – November 2008 and amount of mushroom 

found in this study 

Month 

Min-Max  

Temperature 

(°C) 

Min-Max 

Relative humidity  

(%) 

Min-Max 

 Rainfall 

(mm) 

Amount of 

mushroom 

August 27.9-31.8 68-92 0.0-40.4 5 

September 27.5-31.0 74-90 0.0-31.4 26 

October 24.6-30.3 77-97 0.0-84.7 19 

November 22.7-31.3 68-82 0.0-1.3 3 
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 A B 
 

Fig. 1 Amount and percentage of mushroom identified in family (A) and genus (B).   

The label indicated family (A) or genus (B), amount, percentage. 

 

Table 2 List of mushroom species collected in this study. 
Family Genus Species and habitat Edibility 

Agaricaceae Agaricus Agaricus trisulphuratus Berk.  

Solitary on humus 

No report found 

Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc.  

subsp. Javanica Cor. & Bas.  

Solitary or in group under dipterocarp trees 

Edible 

Amanita cf. populiphila Tulloss & Moses  

Solitary under dipterocarp trees 

No report found 

Amanita princes Cor. & Bas.  

Solitary or in group under dipterocarp trees 

Edible 

Amanita solitaria (Bull. Ex Fr.) Karst  

Solitary under dipterocarp trees 

Poison 

Amanita vaginata (Fr.) Vitt.  

Solitary on ground 

Edible 

Amanitaceae Amanita 

Amanita virosa (Fr.) Bertellon  

Solitary under dipterocarp trees 

Poison 

Cortinariaceae Gymnopilus Gymnopilus penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.  

Scattered on dead log 

Poison 

Hygrophoraceae Hygrocybe Hygrocybe miniata (Fr.) Kumm.  

Scattered on ground 

Edible but too small to 

attention 

Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fr.  

Scattered on humus 

No report found Marasmiaceae Marasmius 

Marasmius siccus (Schw.) Fr.  

Solitary of scattered on twigs 

No report found 
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Table 2 (Cont.) List of mushroom species collected in this study. 
Family Genus Species and habitat Edibility 

Psathyrellaceae Palasola Parasola plicatilis (Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple 

Scattered on ground  

No report found 

Russula alboareolata Hongo  

Solitary under dipterocarp trees 

Edible 

Russula cyanoxantha (Schaeff. Ex Secr.) Fr.  

Solitary under dipterocarp trees 

Edible 

Russulaceae Russula 

Russula flavida Frost ex Peck  

Solitary under dipterocarp trees 

Edible 

Termitomyces Termitomyces clypeatus Heim 

Solitary on ground 

Edible Tricholomataceae 

Tricholoma Tricholoma crassum Berk. 

Gregarious on ground 

Edible 

 

 

Fig. 2 Amanita hemibapha, the 

edible mushroom grown under 

dipterocarp trees. 

Fig. 3 Amanita princes, the 

edible mushroom grown under 

dipterocarp trees. 

Fig. 4 Amanita vaginata, the 

edible mushroom grown on 

ground. 

Fig. 5 Clitocybe sp. (KS0814) or 

“Hed Pai” (local name), the 

edible mushroom grown on dead 

bamboo stump.  Their spores are 

dextrinoid. 

Fig. 6 Clitocybe sp. (KS0818) or 

“Hed Pai” (local name), the 

edible mushroom grown on dead 

bamboo stump.  Their spores are 

inamyloid. 

Fig. 7 Hygrocybe miniata, the 

edible mushroom grown on 

ground, but too small to be 

attained. 
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Fig .8 Russula alboareolata, the 

edible mushroom grown under 

dipterocarp trees. 

Fig. 9 Russula cyanoxantha, the 

edible mushroom grown under 

dipterocarp trees. 

Fig. 10 Russula flavida, the 

edible mushroom grown under 

dipterocarp trees. 

Fig. 11 Termitomyces clypeatus, 

the edible mushroom associated 

with termite. 

Fig.12 Tricholoma crassum, the 

edible mushroom grown on 

ground. 

Fig. 13 Amanita solitaria, the 

poisonous mushroom grown 

under dipterocarp trees. 

 

Fig. 14 Amanita virosa, the 

poisonous mushroom grown on 

ground. 

Fig. 15 Gymnopilus penetrans, 

the poisonous mushroom grown 

on dead wood in pine forest. 

 

 

To confirm identification by morphology, identification by comparison of 28S rDNA was 

performed.  DNA of all mushrooms were extracted and used as the templates for amplification of              

28S rDNA by PCR technique.  Unfortunately, DNA fragments from only 20 specimens could be 

generated.  This probably be due to phenolic compound found in some mushrooms could inhibit the PCR 

reaction (Wan and Wilkins, 1993).  The 28S rDNA fragments were sequenced and compared with known 

sequences in database.  The 28S rDNA sequences of A. solitaria and A. vaginata showed perfect match 

of those in database.  The phylogenetic relationship revealed that morphological characteristics of the 

mushrooms agreed with 28S rDNA sequences (Fig. 16). 
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Fig. 16 Phylogenetic tree analysis based on 28S rDNA sequences.  Group I compose of mushrooms with 

gill free and ring.  Group II belongs to genus Amanita.  Group III is the member of family 

Tricholomataceae.  Group IV comprises of mushrooms with white spore, gill attached and neither ring nor 

volva presence.  Group V fits to family Coprinaceae.  Group VI is the member of family Russulaceae. 

Group VII belongs to family Cortinariaceae.  Group VIII is out group.  The codes in the parentheses 

indicated either NCBI accession number or code of specimen in this study (KS08XX).  
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Conclusion 
Fifty-three mushroom specimens were collected from Phu Krating waterfall, Phutoei national 

park, Suphanburi during August to November 2008.  They were identified in 10 families, 18 genera and             

17 species, while 31 specimens could not identify to species.  Of these, 11 species are edible, 3 species 

are poisonous.  The phylogenetic relationship revealed that morphological characteristics of the 

mushrooms are agreed with 28S rDNA sequences. 

 

Acknowledgement 
 We gratefully thank Somboon Lamoonmorn and Wichian Somchaipeng for survey assistance.  

This work was financially supported by Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI 

52/01/08) 

 

References 
Chandrasrikul, A., Suwannarit, P., Sangwanit, U., Lumyong, S., Payapanon, A., Sanoamuang, N., 

Pukahuta, C., Pecharat, V., Sardsud, U., Duengkae, K., Klinhom, U., Thongkantha, S., and 

Thongklam S. (2011) Checklist of mushrooms (Basidiomycetes) in Thailand, Office of Natural 

Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok. 

Chandrasrikul, A., Suwannarit, P., Sangwanit, U., Morinaga, T., Nishizawa, Y., and Murakami Y. (2008) 

Diversity of mushroom and macrofungi in Thailand, Kasetsart University Press, Bangkok (in Thai). 

Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C., and Pegler, D.M. (1995) Ainsworth & Bisby’s dictionary of the 

fungi. 8th edition, CAB International, Wallingford. 

Rostrup, E., and Massee, G. (1902) Fungi. Botanisk Tidsskrift 24: 355-367. 

Wan, C.Y., and Wilkins, T.A. (1993) Spermidine facilitates PCR amplification on target DNA. Genome 

Research 3: 208-210. 

 



 

  CREATIVE WORK PRESENTATION 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 7 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 7th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

CE-1 

Creative Painting:  “Once upon a time at the local fields” 

Nakrob Krapugthong1 

 

Abstract 
        Recently, the growth of the city and its industrializations has begun to spread into the local agriculture area in which I 

live in.  This area has rich, natural beautiful surroundings and contains mutuality along with my everlasting memories.  

However, a sign of change occurred when I saw construction of new roads replacing the rich land.  Due to this, I am afraid 

that it would be the beginning of the growth of the city into the local area.  This growth would result in an unbalancing 

development and affect the peace, warmth, and beauty of nature.  Moreover, it will also affect the way of life of the local 

people.  Due to this, I feel disheartened and question whether it is worthwhile or not to sacrifice the local land in replace of 

industrial development.  

Keywords: the growth of the city/ local agriculture/ side effect from the development 

Genres 
            Painting  

Concept 
    I would like to convey the message of the changing environment and how it reflects the lives of the people and nature.  

The idea came from the undergoing change of nature, bringing motivation to reflect my love and jealousy of nature and 

good things in my hometown.  

Background 
      The creative process of my work is the story of expression through variety of shapes as meaningful signs and different 

feelings.  The contrast between city objects and nature objects is depicted by using real life experiences; mixing the idea 

and self-emotion, to analyze and add more expressive feelings.  To tell the story of change that has occurred in my most 

beloved local area I have created compositions beyond expectation, through the use of virtual imagination.  I have created 

the pieces of work in the form of contemporary paintings through the eyes of animals that live in that local area.  

 

Aims or Purposes 
      1. To create creative work that represents expression from memory, experience, self-emotion, and release the 

depression of the changing situation occurring in my hometown  

     2. To create the finding of the creative process through the physical presentation, condition, status, movement, and 

duration of meaning referred in steps 

     3. To acquire the summary that leads to the understanding of reality occurring in nature from the observed area at 

present, as well as bringing understanding in knowledge obtained from the art making process 
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     4.  To present the conclusions from the research in a concrete manner, while allowing students who are interested in the 

topic to benefit for their future studies. 

      5. To encourage people to appreciate the value and goodness of nature in local agricultural areas and help to preserve 

these aspects in an optimized proportional eternity.   

Process or Methods 
In order to create the work, I had divided the process into 2 steps: 

1. Data Collecting  

2. Visual Art Creation 

1. Data Collecting is divided into 3 phases in order to lead to the visual art creating process:  
 1.1 Primary Data Collection  
 Data was collected through site observation and experience by observing the physical characteristics of the 

buildings and road construction.  In order to collect data effectively, all five senses were used: sight, hearing, taste, smell, 

and touch.  Characteristics of the construction area were also observed and collected: glossy, rusty, rough, and the weight 

of the iron surface of the machinery.  In addition, as part of expressing the story, the difference of the heat temperature 

according to the time duration spent at the site was also studied: morning, afternoon, evening. 

 To record the data, I will create each expression of a situation by using draft paper, pencil and/or charcoal to 

identify shapes, movement and the story.  In order to present and record the pictorial structure and atmosphere correctly, 

photography will be used to create the works in the operation room in the future. 

 Data was collected from other academic research of other related publishing’s, such as population growth 

detail and city expansion in Nakorn Luang, Bangkok, Thonburi, Bangkok Not, Taling Chan, Nong Kham, and Pasi Charoen.  

Other further areas include Bangkhen, Kratumben, Samut Prakan and Nakorn Pathom.  In order to make a clear 

understanding that can lead to new motivations, the study of population and area usage in Bangkok's rural areas must be 

evaluated to identify the tendency and factors affecting city expansion and growth.   

 To study photos and artist works from art books to provide inspiration of ideas and visual elements of line, 

color, shape and texture. These inspirations of details are advantages to the self-development work creation.   
 1.2  Secondary Data Collection 
 The first stage of the creation process is to identify the details through shapes according to the draft 

sketches of the location and the critical thinking analogy collected from the observations and experiences. There are 2 

types of draft creating methods:  

 - Black & White Draft:    Use the black and white draft from pencil or charcoal to analyze and synthesize into 

self-imagination of form, line, color and weight, by cutting or adding objective details collected.  

 - Color Draft: The development from the black and white draft as a model of color analogy by using acrylic 

and/or chalk.  This color draft is used to guide and plan the placement of color structure and weight of the picture.    

 
2. Visual Art Creation is the process of creating the work and it starts with the following steps:   

 2.1 Canvas preparation: Determine the planned objective sizes relative to the narrative and elements of the 

story.  Stretch the canvas to the frame in the operation room.   

 2.2 Surface preparation: Cover the canvas with white acrylic.  

 2.3 Expansion of the draft: Use photos from the data collection at the field to refer back to what had happened 
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at the construction area in order to add more feeling and self-imagination. 

 2.4 Paint: Use oil colors to create the movement and power of the machine by using visual elements: line, color, 

shape, weight, and texture.  The qualities of oil colors are stifling and thick, in order to depict objective surfaces such as 

stone, iron rust, etc. Also, the oil colors will be used to create  reflections needed in the image.  

 2.5 Additional details: After the painting is finished, the sweep of the brush will be added to express the feeling 

of movement and power, such as butterfly wings when flying.  Texture can be added to make it look more real and three-

dimensional.   

 2.6 Neatness Check-up: The last step of the creation process will be to check the neatness of the work.  More 

specifically, analyzing the advantages and disadvantages, summarizing the important issues, collecting all details, 

summarizing the documents and recorded ideas and analyzing each noted duration.  This process will be beneficial for 

developing each step and ideas for other creative works in the future.  

 

 

           
Picture 1  :  Detailed photos of the location 

 

 

 

                               
Picture 2 :  Sketch ideas and impressions 
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Picture 3 :  Detail of painting in progress   

Techniques and materials 
Main medium: Oil on canvas 

Other materials: Pencil, rubber, charcoal, chalk, acrylic, paper and brush 
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Fashion Outfits Presentation: “Body Crust 001”   

Thanotai Mongkolsin1  

Abstract   
At the present, human body skin unavoidably faces the physical environment that has become 

more dangerous such as sunlight, heat, dust, toxic fumes and radiation. There are many vital organs of 

human body that require special protection, such as the head, neck, elbows and knees, etc. These 

organs have a higher risk of injury from the environment around them. From this fact, it is inspired to 

design the apparels which can support and protect the important organs from the environment 

hazards mentioned earlier. For examples, there is a part of outfit that prevents injury of the neck which 

is the most fragile part of the human body, and the outfit materials that use the UV protection fabric, non-

slip surface, and glowing in the dark texture. The creative work has been inspired by the body structure 

and environmentally protective mechanism of Crustacean such as shrimp, crayfish, crabs, and barnacles 

etc. This kind of animal type has a unique external body. The body is divided into three parts: the 

head, thorax and abdomen. All has been wrapped in hard shell, which calls "Exoskeleton", as 

a protective armor. The body surface looks rough and glows in the dark for the camouflage purpose and 

the enemy lure. These animal structure, protective mechanism and surfaces combined with the 

standard outfit construction to design the outfits with strange new silhouettes and benefit in terms of 

protection. The creative work consists of two women outfits presentation to describe each outfit’s 

function, which are intended to publicize academic knowledge and benefits to the public. 

Keywords:  CRUSTACEAN, EXOSKELETON, PROTECTIVE ARMOUR, OUTFIT, EXPERIMENTAL  

                   FASHION, CONCEPTUAL FASHION, SILHOUETTE 

Genres  
 Fashion Design  

Concept 
In this day and age, human bodies have to contact with many physical environment changes 

such as sunlight, heat, dust, toxic fumes and radiation, which are harmful to the human bodies. Hence, it 

can be seen that humans need to find the way to protect themselves from these dangers. From the 

information, it is come up with an idea to design an outfit that can protect human body from physical 

environmental hazards. The concept is inspired by the body structure and environment protection 

mechanism of Crustacean (crabs, lobsters, crayfish, krill and barnacles etc.). This kind of animals has a 

                                                 
1
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unique body structure. It composes of three parts: the head, thorax, and abdomen. All parts are encased 

in a hard shell outside which is called “Exoskeleton” as protective armor. Two outfits are the mixture of 

exoskeleton structure and the standard of human clothing construction that can protect human body with 

a new and unusual form. 

Background 
The creative work has been inspired by the body structure and protective 

mechanism of crustacean such as lobster, crab and barnacles by imitating and combining them with 

the regular clothing construction to create the unusual outfits. The creative works would be useful 

for many aspects such as non slip surface, glowing in the dark texture and the protection parts 

for the most important and fragile organs such as the occipital spine, neck, elbows and knees. 

Purposes 
1. To experiment and learn through the thought and design process inspired by the body structure and  

    protective mechanism of crustacean to produce the new silhouettes of fashion outfits. 

2. To be an educational purpose by gaining knowledge and experience from study and experimentation  

    to develop to teach sustainably. 

3. To blend science and art by communicating in the form of creative works to the public.  

Benefits 
1. To acquire the new silhouettes of fashion outfits, are the mixture of exoskeleton structure and the  

    standard of human clothing construction that can protect human body. 

2. To get an educational knowledge and experience from study and experimentation to develop to teach  

    sustainably. 

3. To gain the advantages from the mixture of science and art in the form of creative works.  

Process  
1. Researching and studying the inspiration topic which related to the environmental conditions that affect  

    human body, body structure and protective mechanism of Crustacean. 

2. Using research information to experiment the possible structure applied with the new form of outfits as  

    well as the benefits for the people wearing it.  

3. Drafting. 

4. Summarizing the drafts and setting outfits mock-up to study the tailoring possibility. 

5. Sewing the outfit. 

6. Planning the operations for a presentation. 

7. The presentation has been accomplished. 
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Techniques  
Drawstring: A technique is adapted from the structure of barnacles, is one of crustacean animals, by 

drawing as a circle. It looks like a drawstring bag.  

 
 

Colour dotting: A technique is adapted from the structure of the hard shell animal’s body, covered with a 

knotty texture, by using the plastic pigment to dot on a silicone sheet by hand as neon-yellow dots. The 

colour is also glowing in the dark.  

                    
Materials 

Linen and hemp fabric with UV protection, Cotton jersey fabric, Organza fabric and Silicone rubber sheet. 

Result 
Outfit 001 

A natural light brown ankle-length dress with loose sleeves has been made from the mixture of hemp and linen 

fabric. The fabric is 65% UV protection. The center of dress has been having a cutting with an inch width strip from 

a flesh-coloured silk organdy fabric with the colour dotting technique; lengthen from the neck down to the end of 

dress. The strips also lengthen from each side of shoulders to the wrists, the armpits to the dress hem. The back of 

the dress has been made a structure similar to a ladder upside down. It is adapted from the structure of crustacean. 

Outfit 002 

A natural light brown above ankle-length dress with long sleeves has been made from linen fabric. The top of the 

dress has been having an elbow pad cutting with colour dotting technique on the silicone sheet for each side. The 

bottom of the dress has been having 14 light grey pockets with drawstring technique around the skirt. The light grey 
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vest has been made from the sponge-pad and the collar has been made as an inflatable collar to support the neck. 

The vest has been covered with the top-dyed cotton jersey fabric. 

Figures 
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     คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                          ท่ี 1787/2556 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์ และคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงานสร้างสรรค์ท่ี 
       เกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือรับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
       และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

…………………………. 
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันท่ี 6 - 8 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วังท่าพระ กรุงเทพฯ และจัดให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือรับรางวัล 
“นริศรานุวัดติวงศ์” ในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดผลงานสร้างสรรค์ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือ
รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและผู้มีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์  เพ่ือรับรางวัล  
“นริศรานุวัดติวงศ์” 
 

1. ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์  ท่ีปรึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์  ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  กรรมการ 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ  กรรมการ 

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง  กรรมการ 

7. นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล  กรรมการ 

8. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เลขานุการ 

 
หน้าท่ี 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีตัดสินผลงานสร้างสรรค์ท่ีส่งเข้าประกวดผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ เพ่ือรับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์  คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
 



2�
 

 
 
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์  เพ่ือรับรางวัล 
“นริศรานุวัดติวงศ์” 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห์   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. อาจารย์อภิเษก  หงษ์วิทยากร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพ่ือรับรางวัล 
“นริศรานุวัดติวงศ์” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ
สร้างสรรค์  คร้ังท่ี 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ก่อนส่งผลงานสร้างสรรค์ฯ ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์  เพ่ือรับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” 
 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2556   เป็นต้นไป  
 

 
                                     สั่ง  ณ  วันท่ี   1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

    
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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