


สารจากผูอํานวยการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนึ่งในเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) ที่มี

สวนสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย  และรวมผลักดันยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบทบาทในการบริหาร

จัดการงานวิจัย การสงเสริมการวิจัย และการสนับสนุนทุนวิจัย ทุกสาขาวิชาและทุกมิติของการวิจัย ครอบคลุม 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปนหนวยงานท่ีให

ความสําคัญ กับการสรางองคความรูทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะและการออกแบบ ดังนั้น จึงไดเกิดความ

รวมมือระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเปนหนวยงานประสานงานการจัดสรรทุนสนับสนุนวิชาการงานศิลปของประเทศ  เพื่อใหศิลปนและนักวิชาการดาน

ศิลปะไดมีโอกาสถายทอดองคความรู กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบของการบันทึก รวบรวมขอมูล การ

วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจนเกิดเปนผลงานสรางสรรค การสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยการสรางสรรคงานศิลป

ดังกลาว จะเปนการชวยพัฒนาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ของประเทศซึ่งมีรากฐานที่เขมแข็งมาแตเดิมให       

สืบทอดและคงอยูในสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ  และสามารถนําไปตอยอดเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจโดยใชความคิดสรางสรรคและทุนทางปญญาที่มีอยู 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังไดรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีศักยภาพพรอมทั้งดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว 

และภูมิปญญาทองถ่ินโดยเฉพาะงานศิลปะเชิงชาง  โดยผาน “โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความ

ย่ังยืนของสังคมและชุมชน ภายใตแผนงานการวิจัยมุงเปา เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ : กลุม เร่ือง 

นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยบริหาร จัดการงานวิจัยที่ทํางานรวมกับ สกว. เพื่อ

บูรณาการองคความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงการบูรณาการระหวางสาขาศิลปะและการออกแบบกับศาสตรอื่นๆ ซึ่งเปนการ

สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมารวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาเพื่อนําผลงานวิจัยมาตอบโจทยใหกับพื้นที่  ซึ่งเปน

ทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุงขับเคล่ือนใหเกิดเปน “ผลงานวิจัยรับใชสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค” 

เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง สรางรายได นําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าภายในสังคมไทย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศให

พนจากกับดักของการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง  

 กิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนเปนที่รูจัก

อยางแพรหลาย คือ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย

และสรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป”  ซึ่งคร้ังนี้เปนคร้ังที่ 9 สะทอนใหเห็นความรวมมือระหวางแหลงทุน 

มหาวิทยาลัย  และทองถ่ินผูใชประโยชน 

ในนามของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอแสดงความช่ืนชมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดกิจกรรมทาง

วิชาการดังกลาว และหวังเปนอยางย่ิงวา การจัดประชุมคร้ังนี้จะบังเกิดประโยชนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู และตอยอด

ความคิดทั้งในเชิงวิชาการเพ่ือสรางความรูใหม หรือนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาใหกับสังคม ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้ง

การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใหมีการเติบโตที่ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  สมดัง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่วา “ศิลปและศาสตร สรางสรรคชาติย่ังยืน” 

 

                ศาสตราจารยนายแพทยสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ     

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   



Message from the Director of the Thailand Research Fund 
 

 The Thailand Research Fund (TRF) is one of the organizations working closely with the 

Thailand Research Organizations Network (TRON) with important roles in setting research directions 

and policy and implementing national research strategies. We also assist with research management, 

promote research conducting and provide funding in all subject areas and research dimensions, 

including science and technology and humanities and social sciences, for the development of the 

country. We especially support building a body of knowledge in the areas of humanities and social 

sciences, and art and design. Hence, the collaboration between the Thailand Research Fund and 

Silpakorn University was initiated, and Silpakorn Research and Development Institute was appointed 

as a coordinator in allocating funds for research and creative projects to provide the researchers and 

artists with opportunities to present their knowledge and creative processes based on research 

methods of data collection, analysis, and synthesis. These supports for research and creative works 

will strengthen the development of art and cultural knowledge, which has been firmly rooted in our 

country, and make it thrive. This knowledge is also significant foundation for developing the country, 

and creativity and intellectual capital enriched in our country can be further developed to increase the 

economic value.   

In addition, the Thailand Research Fund and Silpakorn University work collaboratively in 

supporting area studies research under “Silpakorn University’s Project on Developing the Creative 

Economy toward Sustainable Communities and Societies: Innovations for communities and societies” 

to develop Petchaburi, which is a potential province in terms of history, art and culture, tourism, and 

local wisdom, especially local traditional art. Administered by the Research and Development Institute, 

this project aims to respond to the needs in developing the country and integrate knowledge from 

different disciplines with a special promotion on the integration and research collaboration between art 

and design and other disciplines, which reflects the identity of Silpakorn University. Geared toward 

conducting “socially-engaged research to promote the creative economy”, the University has drawn 

researchers of various disciplines to work together in tackling the problems of the area in order to 

strengthen the community and increase income, which will reduce the inequality in the Thai society 

and free the country from the middle-income trap. 

The Research and Development Institute of Silpakorn University has been organizing the well-

known Silpakorn University International Conference on “Academic Research and Creative Arts: 

Integration of Art and Science” for many consecutive years, and this event marks its ninth occurrence, 

reflecting the collaboration between the funding sources, universities, and local communities. 



On behalf of the Thailand Research Fund, I would like to extend our appreciation to the 

Research and Development Institute for organizing this academic event. I truly hope that this 

conference will be fruitful in sharing and generating new knowledge, creating solutions to the 

problems of local communities and societies, and increasing economic values in order to boost our 

country’s creative industries and to strengthen their sustainability and prosperity as stated in the 

philosophy of Silpakorn University: “Arts and Sciences create the sustainable nation.” 

 

Prof. Suthipun Jitpimolmard, M.D. 

Director of the Thailand Research Fund 



สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การสรางสรรคเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนับแตการกอต้ังมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2486 

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศนไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยวา ”ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา     

แหงการสรางสรรค” (Silpakorn is a leading creative university)  ปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงท่ีจะสงเสริมและผลักดันให

มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค ดังกลาวไดนั้น  คือ  การพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถของบุคลากรใน

สถาบันการศึกษา อันไดแก คณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา ใหมีศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา

สูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําองคความรู แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได

ไปแกปญหาใหกับชุมชน สังคมไดอยางแทจริง  การปลูกฝงใหคนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม จึงเปนบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีตองพัฒนาฐานความรูดวยการศึกษาเพื่อใหเยาวชน

สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางปญญาได ทั้งนี้ เพื่อรองรับการออกนอกระบบ และการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกได ซึ่งทั้งหมดลวนเปนตนทุนที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 

เพื่อสรางความม่ังค่ัง สรางงาน สรางรายได และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางย่ังยืน รวมท้ังเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนได 

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางชุมชนฐานความรูแหงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใน

มหาวิทยาลัย ใหกับคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

โดยเปดโอกาสใหมีเวทีการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  แลกเปล่ียนองคความรู  ประสบการณ  

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  และนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคม สรางคุณคาและพัฒนาตอยอดไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได  การจัดประชุมวิชาการนับเปนวิธีการหน่ึงในการ

ตอบสนองตอการสรางชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว  อีกทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของการสรางผลงานวิชาการ การทํางานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อรับใชสังคมใหมาก

ย่ิงขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงนับเปนโอกาสอันดีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ

จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  

คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป" ขึ้น สําหรับรูปแบบของการประชุมในคร้ังนี้ นอกเหนือจากการนําเสนอผลงานวิจัย    

ทั้งในภาคบรรยาย โปสเตอร และนิทรรศการผลงานสรางสรรคแลว ยังมีนิทรรศการผลงานวิจัยภายใตโครงการศิลปากร

พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความย่ังยืนของสังคมและชุมชน การสัมมนา การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สําหรับการแสดงซ่ึงจัดเปนประจําทุกป ในปนี้ไดนําเสนอการแสดงโนรา ในชุด “วัฒนธรรมทองถ่ินสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรค” ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  

ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดี และขอชื่นชมสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีจัดการประชุมคร้ังนี้ได

เรียบรอยสมบูรณ  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรคอันเปนอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังผลงานวิจัยเชิงบูรณาการระหวางคณาจารยในสาขาวิชาตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถ่ินไดจริง 

ใหเปนที่รูจักแพรหลายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ สุดทาย ขออํานวยพรใหคณะผูจัดงานและผูมีสวนรวมทุกทาน

ประสบแตความสุขความเจริญย่ิงขึ้น และหวังเปนอยางย่ิงวาผูเขารวมประชุมทุกทานจะไดรับประโยชน และพรอมนํา

ความรูที่ไดรับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาสืบไป  

 

                             

       
ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



Message from the President of Silpakorn University 
 

Creativity has been the foundation of Silpakorn University since the establishment in 1943. We clearly 

stated our vision in the strategic plan that "Silpakorn is a leading creative university". One of the factors that 

will lead us to this goal is the consistent development of knowledge, skills and capacity of our lecturers, 

researchers, and students so that they have high potential and academic strengths. We also aspire to be a 

socially-responsible university which assists communities and societies in tackling their problems. We place a 

strong emphasis on cultivating the realization of the importance of creativity and innovation in the younger 

generations so that they can enhance their intellectual value. Accordingly, the University is equipped to be an 

autonomous university and ready for the university rankings at the regional and global levels. All of these are 

great assets for the development of the country and the creative economy, which will bring sustainable wealth 

and economic growth and enhance Thailand’s competitive capacity in the ASEAN Economic Community 

(AEC). 

 In promoting knowledge-based communities of creativity and innovation both within and outside the 

university, this conference was held to provide an opportunity for lecturers, researchers, and students to 

present their research and creative works to the public and to exchange knowledge and experience, which 

will lead to academic networking and collaboration. The application of knowledge, including the enhancement 

of the economic value of creativity and innovation, also contributes greatly to societies. Not only is organizing 

an academic conference one of the ways to create such knowledge-based communities, it is also a means to 

help the university members realize their obligation to produce more socially-engaged research and creative 

works, which will contribute to the development of our country. It is such a great honor for the university to 

host “The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: 

Integration of Art and Science”. Other than oral and poster presentations, this year we also exhibit research 

under the Silpakorn University’s Project on Developing the Creative Economy toward Sustainable 

Communities and Societies. The academic activities also include a seminar, a lecture, and a workshop. 

Included as always is a Thai performance, and this year we received a kind cooperation from Thaksin 

University, Songkhla to present a Nora performance called “Local Culture Promoting the Creative Economy”. 

On behalf of Silpakorn University, I would like to express my sincere appreciation toward the 

Research and Development Institute in successfully organizing this conference. It clearly demonstrates our 

potential for research and creative innovation, which is the University’s remarkable identity, and brings 

recognition to the University at the national and international levels. The integrated research conducted by 

lecturers from various fields also truly benefits local communities. May all the organizing staff and people 

involved in this conference be blessed with happiness and prosperity. We hope the participants benefit from 

this academic conference and gain knowledge to further develop their research for the prosperity of our 

nation. 

 Assistant Professor Chaicharn Thavaravej 

                                                                                                                             President of Silpakorn University  

  



สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครอืขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค : 

บูรณาการศาสตรและศิลป” ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกปและตอเนื่องมาเปน คร้ังที่ 9 แลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทาง

ในการส่ือสารและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารย นักศึกษา  และบุคคลท่ัวไปท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัยสูสาธารณชน เปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ องคความรู ความคิดเห็น ซึ่งเกิดจากการวิจัยและสรางสรรค 

อันจะนําไปสูความรวมมือทางวิชาการ เกิดการบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ  และนําผลที่ไดจากการศึกวิจัยไปใช

ประโยชนและแกปญหาใหกับชุมชน สังคมไดอยางแทจริงและย่ังยืน ตลอดจนสามารถแปลงความรูที่ไดจากการ

คนควาวิจัย ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยสินที่มีคาย่ิงใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ตอยอดหรือสรางมูลคาเพ่ิม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น ทําใหประเทศไทยเขาสูเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนไดอยางม่ันคง เขมแข็ง 

สรางงาน สรางรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนกลไกสําคัญในการชวยขจัดปญหาความยากจน ใหพนจากกับดัก

ประเทศที่มีรายไดปานกลาง 

 เพื่อใหกาวทันกับการเปล่ียน แปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเนนการสงเสริมให

เกิดการศึกษาคนควาวิจัย ผลักดันการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  ชุมชนแหงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ที่มีพื้นฐาน

จากการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป”  จึงเปนกิจกรรมหนึ่ง  

ที่กระตุนและสรางบรรยากาศดังกลาวใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ภายในงานจึงไดจัดกิจกรรม การนําเสนอผลงานวิจัย  

และสรางสรรคภาคบรรยาย โปสเตอร การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจากคณาจารย และนักศึกษา   

ที่ผานกระบวนการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก นิทรรศการผลงานวิจัยภายใต  “โครงการศิลปากร

พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความย่ังยืนของสังคมและชุมชน”  ซึ่งเปนโครงการบูรณาการขามศาสตรตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อตอบโจทยการพัฒนาและแกปญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  สนับสนุนการวิจัยโดย เครือขาย

องคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่ไดรับการ

สนับสนุนทุน “การสรางสรรควิชาการงานศิลป”  ปงบประมาณ 2557 สนับสนุนการวิจัยโดย เครือขายองคกรบริหาร

งานวิจัยแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   โครงการ “การเตรียมการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสรางสรรค 

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  การบรรยายทางวิชาการในเร่ืองการทํางานวิจัยรับใชสังคม  และการขอตําแหนงทางวิชาการดาน

การรับใชสังคม โดยผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการในการถอดอัตลักษณของทองถ่ิน   

เพื่อผลิตสินคา ของที่ระลึก และบรรจุภัณฑโดยกลุมเซียมไล 

  สวนสําคัญที่จะขาดไมไดสําหรับการประชุมวิชาการในทุก ๆ คร้ัง คือ ภาคการแสดงท่ีเปนเอกลักษณของการ  

จัดงาน  โดยคร้ังนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดย  

ผูชวยศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน  ไดนําการแสดงโนราซ่ึงเปนศิลปะการแสดงพื้นบานทางภาคใต  ในชุด 

“วัฒนธรรมทองถ่ินสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค”  มาแสดงในพิธีเปดการประชุมวิชาการคร้ังนี้  เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

การแสดงพื้นบานใหเปนที่รูจัก 



 การจัดประชุมนี้จะประสบผลสําเร็จและลุลวงไปไมไดหากขาดความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในทุกภาคสวน 

ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการ

จัดการประชุม คณะอนุกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ ผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงาน วิทยากรทุกทาน หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทาน อยางไรก็ตาม การประชุมคร้ังนี้ หากพบ

ขอบกพรองประการใด สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอนอมรับทุกคําติชม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานประชุมใน

คร้ังตอไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 

 

 

 

  

 



Message from the Director of the Research and Development Institute, Silpakorn University 
Chairperson of the Subcommittee for the Higher Education Research Network of the Lower 
Central Region 
 

“Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration 

of Art and Science” has been held annually, and this year marks the ninth year of this successful conference 

series. The conference provides a channel for faculty members, students and other participants both from 

within and outside the university to present their research and creative works to the public. It also serves as a 

platform to exchange ideas and knowledge gained from research and creative works, which leads to 

academic collaboration, interdisciplinary integration, and application of the findings to truly and sustainably 

benefit communities and societies. The research-based knowledge is such a valuable asset for the 

enhancement of economic value and competitive capacity in the ASEAN Economic Community (AEC). It 

expands economic opportunities, improves quality of life, and acts as an important mechanism for poverty 

eradication, which helps our country escape the middle-income trap. 

To keep pace with changes at the regional and global levels, the Research and Development 

Institute focuses on promoting research conducting and creating learning communities as well as 

researched-based creativity and innovation communities, which serve as a foundation of the creative 

economy. This conference is thus a way to create and stimulate such academic atmosphere in the university. 

The academic activities include oral and poster presentations of research and creative works by lecturers and 

students, which were reviewed by reviewers from both within and outside the university, as well as the 

exhibition of the interdisciplinary research projects funded under “Silpakorn University’s Project on 

Developing the Creative Economy toward Sustainable Communities and Societies”. Supported by the 

Thailand Research Organizations Network, the Thailand Research Fund and Silpakorn University, these 

interdisciplinary research projects aim to study problems of Petchaburi Province and propose solutions to the 

problems. In addition, there are presentations of the creative works which received the grant “Creation of 

Academic and Creative Works” of the fiscal year 2014, supported by the Thailand Research Organizations 

Network and the Thailand Research Fund, and the project “Preparing the Creative Industries for the AEC” 

supported by the Thailand Research Fund and the Research and Development Institute, Silpakorn University. 

Included also are a lecture on socially-engaged academic work and application for academic titles by the 

Director of Knowledge Network Institute of Thailand, a workshop on product and packaging design to reflect 

folk Identity using graphic design knowledge by Siam Lai Group.  

As having been customarily practiced, there is a Thai performance in the opening ceremony. This 

year we received a kind cooperation from the Faculty of Fine Arts,  Thaksin University, Songkhla to present a 

Nora performance called “Local Culture Promoting the Creative Economy” by Assistant Professor Thammanit 

Nikhomrat.  



The Research and Development Institute would like to extend our sincerest thanks to the Thailand 

Research Fund (TRF), Knowledge Network Institute of Thailand, Thaksin University, Songkhla, the 

Subcommittee for the Higher Education Research Network of the Lower Central under the Office of the Higher 

Education Commission (CHE), the Research and Development Institute’s committee and advising committee, 

the organizing committee, the reviewers of research articles and creative works, the presenters, the invited 

speakers, and all the staff of Silpakorn University and the Research and Development Institute. Without their 

assistance and collaborations, this conference would not have been possible. However, the Research and 

Development Institute takes full responsibility for any shortcomings with the conference, and we truly value 

any comments and recommendations for improving our next conference. 

 

Assistant Professor Alice Thienprasert, Ph.D. 

The Director of the Research and Development Institute 

Chairperson of the Subcommittee for the Higher Education 

Research Network of the Lower Central Region 



คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ   

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังท่ี 9 : บูรณาการศาสตรและศิลป” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน และสงเสริมให

เกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และ

นักวิชาการ ไดพบปะแลกเปล่ียนขอมูล และองคความรูใหมๆ ท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา ตลอดจนเปนเวทีใหกับ

นักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการสงเสริมใหเกิด

ความรวมมือและสรางเครือขายระหวางนักวิจัยท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรค

ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีตอบสนองตอความตองการและสามารถนําไปแกปญหาชุมชน สังคมไดจริง 

รวมท้ังเปนฐานความรูเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติและสละเวลา   

ในการพิจารณาประเมินบทความวิจัยและงานสรางสรรค  ผูนําเสนอผลงานทุกทาน  วิทยากร  ผูดําเนินรายการ  

ประจําหอง ท่ีมีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวา องคความรูจากการประชุมวิชาการฯ   

คร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 

   การประชมุวชิาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคฯ 

      กุมภาพันธ 2559 
 



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 entitled “The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative 

Arts: Integration of Art and Science”. The objectives of this event are to create and encourage an atmosphere 

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

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

information and insights 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 also helps 

create a network of researchers within and outside Silpakorn University and foster collaboration among them 

so that they can produce research and creative works which respond to the needs and solve the problems of 

communities and societies as well as expand the knowledge base for the promotion of the creative industries 

of our country. 

The conference organizing committee would like to express our sincere gratitude to the Thailand 

Research Fund (TRF), Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT), the Higher Education Research 

Network of the Lower Central under the Office of the Higher Education Commission (CHE), Thaksin University, 

Songkhla, the advising committee, the organizing committee, the reviewers of research articles and creative 

works, the presenters, the invited speakers, and the moderators, without whom this event would not have 

been successful. We wish the body of knowledge gained from the conference will henceforth benefit our 

academia, society, and nation. 

 

The Conference Organizing Committee  

of Silpakorn University International Conference 

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

February 2016  



  

สารบญั 
 

โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ ก 

“ศลิปากรวิจยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศลิป์” 

กําหนดการ จ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์  ฎ 

แผนท่ี  ฒ 

 

ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดบัชาต ิ 

วันพฤหสับดทีี่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. การสร้างชดุนวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือการสืบสานการรําโนรา ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ O-1

สบิสองทา่ กรณีศกึษาโนราพนั หอเพชร  

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

1. การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดยา่นใกล้ในการติดตาม เอลียาห์ เลศิกศุล และคณะ O-3 

ปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลในเมลด็ลําไย 

อบแห้งทัง้ผล  

2. การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณ สหสัษา พีงาม และคณะ O-11 

ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์บนระนาบเอียงตา่งๆ  

โดยใช้ข้อมลูท่ีสถานีนครปฐม 

3. การเปรียบเทียบปริมาณไอนํา้ในบรรยากาศจากเคร่ืองสง่ จินดารัตน์ ปริโยธร และคณะ O-18 

วิทยหุยัง่อากาศและข้อมลูการวดัภาคพืน้ดิน ท่ีอําเภออมก๋อย  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. การผลติเนยขาวแบบปราศจากกรดไขมนัทรานส์จากนํา้มนั ธนาภา เอนกนนัท์ และคณะ O-24 

กระบก นํา้มนัเมลด็ทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าว 

5. การพฒันาแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีดวงอาทิตย์ในช่วง นฐัวดี นพรัตน์ และคณะ O-31 

ความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสงรายวนัในประเทศไทย  

6. การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงตอ่ภาวะเลือดออกของผู้ ป่วยท่ีได้รับ นฤมล รัฐเลศิกานต์ และคณะ  O-39 

ยาวาร์ฟารินด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั: กรณีศกึษาระบบ 

คลนิิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบรีุ  



  

สารบญั (ต่อ) 
 

7. การศกึษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมลูคา่ไขมนัไก่จาก วนัชยั ลีลากวีวงศ์ และคณะ  O-47 

กระบวนการชําแหละไก่ 

8. คณุลกัษณะของปุ๋ ยหมกัมลูววัระหวา่งระยะเวลาการหมกั สริิประภสัสร์ ระย้าย้อย และคณะ O-55 

9. จลนพลศาสตร์การอบแห้งชัน้บางของข้าวฮางงอกด้วย สกุญัญา แซเ่ตียว และคณะ O-61 

ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 250 ปี การประกาศเอกราชของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์  O-69 

มหาราช : การฟืน้ฟบู้านเมืองในรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้า 

ตากสนิ พ.ศ.2310 – 2325 

2. การจดัการเรียนรู้แบบทํานาย สงัเกต อธิบาย กบัความ สปุรียา แสงมณี และคณะ  O-77 

ก้าวหน้าทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชัน้ 

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

3. การใช้คําวา่ แล ในบนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  วทญัญา  เลห์่กนั  O-85 

4. การประยกุต์ผ้าทอพืน้เมืองจงัหวดัตรัง เพ่ือเป็นอปุกรณ์และ สธุรรม  มคัวลัย์  O-92 

สิง่ของตกแตง่ห้องอาหารฤดกูาล 2014-2015  

5. การพฒันาแหลง่เรียนรู้มรดกวฒันธรรมชมุชนผา่นหลกัสตูร ชรินทร์ มัง่คัง่ และคณะ O-100 

ท้องถ่ินเร่ือง เหมีย้ง ตําบลเทพเสดจ็ อําเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. การศกึษารูปแบบการอนรัุกษ์เพ่ือปรับปรุงสํานกัสง่เสริม ปิยเดช อคัรโพธิวงศ์  O-103 

ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

7. ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง: เร่ืองสัน้โต้ขนบสืบสวน ธงชยั แซเ่จ่ีย O-111 

สอบสวนของวินทร์ เลียววาริณ กบัการวิพากษ์วงวรรณกรรม  

8. ความพงึพอใจต่อเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชา นํา้เพชร วชัรมาลีกลู และคณะ  O-119 

ชีววิทยา เร่ือง ระบบยอ่ยอาหาร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

9. ความไมเ่ทา่เทียมกนัในการจดัสรรเงินอดุหนนุของเทศบาล ธิดารัตน์ สืบญาติ  O-127 

ในเขตปริมณฑล 

10. ความสําคญัของแผนท่ีกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพระยาโบราณ วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ  O-135 

 ราชธานินทร์ในฐานะหลกัฐานประวติัศาสตร์อยธุยา 
11. คํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานกุรมไทย : พฒันาการ สรุางคนางค์ รัตนวิจารณ์ และคณะ  O-143 

ด้านกลุม่ความหมาย  



  

สารบญั (ต่อ) 
 

12. รูปแบบการดําเนินชีวิตและทศันคติของผู้บริโภคในประเทศ รุ่งศิริ สระบวั และคณะ  O-151 

เวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมี 

ความสมัพนัธ์ต่อการเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจาก 

ประเทศไทย 

13. ลกัษณะการจดัลําดบัทางเสียงของแบบฝึกอา่นใน “หนงัสือ มนทรัตม์ พิทกัษ์  O-159 

อา่นเพิ่มเติม มานะ มานี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1” 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงโนราร่วมสมยั วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ  O-167 

ชดุ Fighting 

2. กระบวนการออกแบบอยา่งมีสว่นร่วมท่ีเอือ้ให้เกิดชมุชน ปาสติา  ศรีสง่า  O-169 

ร่วมอยูอ่าศยั (Cohousing) กรณีศกึษา โครงการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย์บ้านเดียวกนั สถาบนัอาศรมศิลป์ 

3. การศกึษาความคิด เคร่ืองมือ และบริบททางสงัคม สืบสกลุ ศรัณพฤฒิ  O-172 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในสาธารณรัฐ 

แหง่สหภาพเมียนมา 

4. การศกึษาทดลองเพ่ือสร้างสรรค์ชดุเคร่ืองหลอ่โลหะพร้อม ภวูนาท รัตนรังสิกลุ และคณะ  O-175 

ระบบอินดกัชัน่สําหรับนกัออกแบบเคร่ืองประดบัไทย 

5. การศกึษาพืน้ท่ีสําหรับประติมากรรมร่วมสมยัใน นภดล  วิรุฬห์ชาตะพนัธ์  O-182 

สาธารณรัฐสงิคโปร์ 

6. การศกึษาภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ ทวีวิทย์  กิจธนสนุทร  O-184 

7. การศกึษาวงดนตรีไทยร่วมสมยัและผลงานดนตรีไทย อานนัท์ นาคคง  O-187 

ร่วมสมยัในสงัคมไทยปัจจบุนั 

8. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสร้างสรรค์ศิลปะและพิพิธภณัฑ์ ชยัยศ อิษฎ์วรพนัธุ์  O-190 

ศิลปะร่วมสมยัในประเทศญ่ีปุ่ น 

9. พืน้ท่ีศิลปะทางเลือกในโฮจิมินห์ซิตี ้ประเทศเวียดนาม  สธีุ คณุาวิชยานนท์  O-192 

ระหวา่งปี 2010-2013  

10. อนสุาวรีย์ร่วมสมยัในสาธารณรัฐประชาธิปไตย พงษ์พนัธ์ จนัทนมฏัฐะ  O-195 

ประชาชนลาว:กรณีศกึษา พระอนสุาวรีย์เจ้าอนวุงศ์ 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. กรณีศกึษางานออกแบบของฝากของท่ีระลกึท่ีสะท้อน ธีรวฒัน์ พจน์วิบลูศิริ  O-197 

อตัลกัษณ์จงัหวดัลําปาง  

 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดบัชาต ิ 

• กลุ่มสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต์ 

1. การศกึษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสนบัสนนุ สปิปกิจ ดวงแก้วใหม ่ P-1 

กิจกรรมทางศิลปะยา่นนิมมานเหมินท์  

2. การส่ือสารอตัลกัษณ์ของภมิูอากาศ ผา่นภาษา และ ธนภทัร ตนัต์ิจธัม  P-4 

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

3. การแสดงตวัของสถาปัตยกรรมบนพืน้ท่ีขนาดเลก็ ศิลป์ศภุา มณีเย็น P-6 

4. ท่ีวา่งระหวา่งสถาปัตยกรรม: พืน้ท่ีวา่งระหวา่ง กลุนนัท์  ผาติวฒัน์  P-8 

สถาปัตยกรรมกบัสถาปัตยกรรม 

5. บ้าน และ เนือ้แท้ของบ้าน วิกนัดา สีคง P-9 

6. พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ในฐานะพืน้ท่ีควบคมุ: การทดลองออกแบบ ศรัญพร ศรีอาภรณ์  P-11 

พืน้ท่ีสาธารณะของเมืองท่ีมีความหนาแน่นสงู 

7. พืน้ท่ีท่ีเป็นกนัเอง : การก่อรูปของความเป็นกนัเองบนพืน้ท่ี พรพยงค์ ดรุงคเวโรจน์ P-15 

สาธารณะ 

8. สถาปัตยกรรมกบัพืน้ท่ีระหวา่ง : ความกลมกลืนภายใต้ จิระ  อํานวยสทิธ์ิ P-17 

บริบทท่ีแตกตา่ง 

9. สถาปัตยกรรมจากการก่อรูปขององค์ประกอบอาคารภายใต้ สทิธนา พงษ์กิจการุณ  P-19 

กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมการรวมกลุม่ 

10. สถาปัตยกรรมท่ีกลบัมามีตวัตน วชัระ กะโห้ P-21 

11. สถาปัตยกรรมท่ีสมัผสัได้ : การสร้างประสบการณ์เชิงพืน้ท่ี กมลธร  แป้นกล่ํา  P-23 

ผา่นวสัด ุ

12. สถาปัตยกรรมปะติด-ปะตอ่ : การสร้างความอิสระในการ ประภากร  มะโน  P-24 

แสดงออกของพืน้ท่ีใช้สอย เพ่ือนําไปสูก่ารตีความท่ีหลากหลาย 

13. สถาปัตยกรรมยืดหยุน่: การสร้างพืน้ท่ีจากขอบเขตและ ณพกร คล้ายพนัธ์  P-26 

ความสมัพนัธ์ท่ียืดหยุน่        



  

สารบญั (ต่อ) 
 

14. สถาปัตยกรรมสมยันิยม : การปรับเปล่ียนทางสถาปัตยกรรม สถาพร เอ่ียมเทียม  P-28 

และการใช้งานเพ่ือสอดคล้องกบักิจกรรมและกระแสนิยม 

15. สถาปัตยกรรมหน่วงเวลา : การรับรู้เวลานานผา่นพืน้ท่ี บษุกร ศรีทนัดร P-30 

16. สถาปัตยกรรมหน้าตา่ง : การนิยามความหมายใหมข่อง ภาวชั กิตติคณุาภรณ์  P-32 

หน้าตา่งในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 

• กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. การใช้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี บหุลนั กลุวิจิตร  P-34 

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2. การศกึษาการเปล่ียนรูปของพืน้ท่ีสาธารณะของจตัรัุส ปิยเดช อคัรโพธิวงศ์  P-42 

เอมิโนน ูเมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

3. การศกึษารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนของ ศศิพงศ์ โออินทร์ และคณะ  P-49 

เทศบาลนครอดุรธานีสูเ่มืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

• กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

1. กระบวนการสําหรับพยากรณ์ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ วนัเฉลมิ และคณะ  P-57 

รายชัว่โมงโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย 

2. การคดัแยกเมลด็กาแฟด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี สพุรัตน์ สธีุเวช และคณะ  P-64 

อินฟราเรดยา่นใกล้ 

3. การตัง้ตํารับนาโนอิมลัชนัท่ีประกอบด้วยนํา้มนัมะพร้าวและ กมลชนก หวงัจิต และคณะ  P-65 

นํา้มนัสเปียร์มินต์  

4. การประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพจากการรับสมัผสัโลหะ เบญจวรรณ ธงริว้ และคณะ P-72 

ในฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM10)  

บริเวณจงัหวดัราชบรีุ 

5. การประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพของฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน  ปาจรีย์ ทองสนิท และคณะ  P-80 

2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควนั 

6. การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างเกมการเรียนรู้บนระบบ ธนัยา นวลละออง  P-85 

ปฏิบติัการแอนดรอยด์สําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในหวัข้อเร่ือง  

ประวติัศาสตร์การสงครามไทย 

7. การผลติไขมนัทดแทนเนยโกโก้จากนํา้มนัเมลด็กระบก  ธิดารัตน์  เสมอจิตร์ และคณะ  P-87 

นํา้มนัเมลด็ปาล์ม และนํา้มนัมะพร้าว 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

8. การพฒันาเคร่ืองหมนุชิน้งานทดสอบแบบอตัโนมติัสําหรับ จิรัฏฐ์  เหมือนช ู P-95 

การวดัแบบรูปการแพร่กระจายสญัญาณ 

9. การพฒันาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือทํานายความ ศิริพงษ์ ก่ิมสิว้ และคณะ  P-97 

สมัพนัธ์ของอณุหภมิูระหวา่งขดลวดกบันํา้มนัท่ีใช้ใน 

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่ายชนิดจุ่มนํา้มนั 

10. การเพิ่มบทเรียน “การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร” ในวิชา นนัทลกัษณ์  สถาพรนานนท์  P-105 

การส่ือสารเชิงวิชาชีพ 

11. การแพร่กระจายของเชือ้ราในอากาศภายในห้องปฏิบติัการ พิทกัษ์ คิมนารักษ์ และคณะ  P-107 

เทคนิคการแพทย์: กรณีศกึษาห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย์  

โรงพยาบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

12. การศกึษาความแปรปรวนของขนาดยาวาร์ฟารินตอ่การ นทัที พรประภา และคณะ  P-109 

ควบคมุฤทธ์ิต้านการแข็งตวัของเลือดและการเกิดอาการ 

ไมพ่งึประสงค์  

13. การสํารวจปริมาณเชือ้ Staphylococcus aureus ในอากาศ พรพรรณ เกิดนาค และคณะ  P-111 

ภายในอาคารโรงพยาบาลไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 

โดยวิธีการวางจานอาหารเลีย้งเชือ้ 

14. การออกแบบสร้างเคร่ืองสบัละเอียดสําหรับชีวมวล สขุมุ โฆษิตชยัมงคล และคณะ  P-113 

ความหนาแน่นต่ํา 

15. ความสมัพนัธ์ของ อาย ุระดบัการศกึษา และเพศ กบัความรู้ ธีรพร ชลศิลปวิทย์ และคณะ  P-120 

และทกัษะทางสารสนเทศศาสตร์ของเภสชักรโรงพยาบาล 

16. คณุภาพชีวิตด้านสขุภาพของผู้ ป่วยโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์  ราตรี มุ่นเชย และคณะ  P-128 

โรงพยาบาลอตุรดิตถ์ 

17. ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิในผลติภณัฑ์ช็อคโกแลต วรรณวรา อศัวานวุตัร และคณะ  P-131 

ท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาดเปรียบเทียบกบัปริมาณโกโก้แมส 

ท่ีระบบุนฉลาก 

18. ผลของการเย่ียมบ้านผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูโดย พทุธชาติ มากชมุนมุ และคณะ  P-138 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

19. ผลของปริมาณเซอินตอ่สมบติัทางกายภาพและ นพดล จงเจิดศกัด์ิ และคณะ  P-140 

การปลดปลอ่ยยาจากยาเมด็ระบบเมทริกซ์ 

20. พลวตัของรูปแบบสงักะสีระหวา่งการหมกัของปุ๋ ยหมกั อมรรัตน์ เอือ้สลงุ และคณะ  P-146 

มลูหมผูสมกบัของเหลือจากผลผลติการเกษตร 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

21. สมบติัวิทยากระแสและฟิล์มของพอลเิมอร์ผสมท่ีเตรียมจาก ศรัณย์รัตน์ อสัโม และคณะ  P-154 

เชลแลก็และเพกติน 

22. อิทธิพลของการอบแห้งถัว่เขียวเร่ิมงอกตอ่สารออกฤทธ์ิ ชยัยงค์ เตชะไพโรจน์ และคณะ  P-161 

ทางชีวภาพ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ระดบัชาต ิ

1. “จินตนาการจากปลาอานนท์”  สชุา ศิลปชยัศรี C-1 

2. “แรงบนัดาลใจจากสตัตมหาสถาน” ชยัณรงศ์ วิรุฬพฒัน์ C-4 

3. การบรรเลงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนบทประพนัธ์เพลง  นรเศรษฐ์ อดุาการ  C-10 

“Colloquy for solo Trombone and Symphonic Band”  

โดยวิลเล่ียม โกลด์สไตน์ 

4. การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยเทคนิคกาวธรรมชาติ ชยารัฐ จลุสคุนธ์  C-18 

5. งานวิจยัสร้างสรรค์เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนศิลปะ มจุรินทร์ อิทธิพงษ์  C-26 

การแสดงร่วมสมยั  กรณีศกึษาเพลงตลกตุ๊กแก 

6. จะเข้ลําเพลนิ: งานประพนัธ์เพลงเด่ียวสําหรับจะเข้ พิภชั สอนใย  C-29 

จากเพลงพืน้บ้านอีสาน 

7. บทประพนัธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต สําหรับวงกีตาร์ เอกราช เจริญนิตย์ C-37 

8. ผลงานประติมากรรม : ผสัสะนําทาง ใกล้รุ่ง อตันโถ C-41 

9. ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยัเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” ปวริส มินา  C-44 

10. ผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน: งานสร้างสรรค์บทเพลง ยสพรรณ พนัธะศรี  C-52 

จากเพลงพืน้บ้านอีสาน 

11. ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ : กรณีศกึษาภาพรามเกียรต์ิของไทย ณฐักมล  ตัง้ธนะพงศ์  C-60 

และภาพการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น   

12. รูปทรงของจินตภาพจากอารมณ์ความรู้สกึซมึซาบ พศิน  เวียงแก้ว  C-68 

แหง่ทว่งทํานอง 

13. ศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแหง่ความหวงั”  ภธัทรา โต๊ะบริุนทร์  C-75 

14. ศิลปะการแสดงชดุ “ซาดาโกะของฉนัและปีกนบัพนั ปัณณทตั โพธิเวชกลุ  C-83 

ของนกกระเรียน” 

 

 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

PRESENTATIONS  PROGRAM 

ORAL  SESSION  

February 16, 2016 

• Humanities and Social Sciences 

1. Dhammapada Commentarial Tales :  Chawarote Valyamedhi OE-1 

A Source of Literary Works for Creative Theatre  

2. Integrating Intercultural Communicative Competence  Waraporn Theerasak  OE-2 

with Global Business English Lessons  

3. The Use of Psycho-physical Theatre Practice in  Nattaporn Sathitwarathorn  OE-9 

 Developing Children and Young People with  

Learning Disabilities’ Skills: A Case Study  

February 17, 2015 

• Fine Art and Applied Art 

1. New Media Sculpture: Style and Tastes in Wheelie Art Teerapon Hosanga OE-17 

2. Perceptions of violence against children Safa Tharib  et al.  OE-19 

in the virtual world   

3. The Creative of Thai Contemporary musical: the  Thapanee Sungsitivong  OE-27 

pioneer of contemporary dance artist in Thailand  

4. The Creative Dance according to Naraphong  Kwankaew Kitcharoen  OE-28 

Charassri’s Dance Postures   

5. The Creative Dance Based On The Belief Innarayana’s  Wanwipa Mattayomnant  OE-29 

Reincarnations  

6. The Creative Dance On Slave  Nathabha Nathayanawin OE-30 

7. The Creativity of Thai Contemporary Dance in Thanaphat Phatkulphisal  OE-31 

The concept of Front Stage and back Stage   

8. The Power of the Interaction between Meditations and  Mutjarin Ittiphong  OE-32 

Breathing Techniques in Performing Art Practices; 

 A Case Study of Contemporary Performing Arts  

“Rua-See-Dad-Thon”  



  

สารบญั (ต่อ) 
 

9. The Relationship Between Psychological Effect Of  Chaveeporn Sungwarn  et al.  OE-33 

Colours And Emotions Towards Apparel  

10. The Study of Contemporary Art in ASEAN: Case studies  Toeingam Guptabutra  OE-35 

Lao People’s Democratic Republic, Republic of the  

Union of Myanmar, Socialist Republic of Vietnam,  

Republic of the Philippines, and Republic of Singapore  

 

POSTER  SESSION  

• Sciences and Applied Sciences  

1. Agricultural Waste Materials and Cationic Starches  Chureerat Puttanlek et al.  PE-1 

as Adsorbents for Humic Acid Removal from Water   

2. Analysis of Airborne Fungi in the Sanam Chandra  Eakaphun Bangyeekhun et al.  PE-9 

Art Gallery  

3. Comparison of phytochemical content and antioxidant  Kalyanee Jirasripongpun et al.  PE-16 

properties of ethanolic extracts from leaves of  

Tiliacora triandra and Thunbergia laurifolia  

4. Effect of organic soil amendment on upland rice  Pantipa Na Chiangmai et al.  PE-24 

planted by the ethnic minority  

5. Effects of Drying and Solvent Extraction on the I-lada Pingsusaen et al.  PE-32 

Carotenoid Content from Palmyra Pulp  

6. Phytochemical Screening, Antioxidant Activities, and  Wantanwa Krongrawa et al.  PE-40 

Total Phenolic Contents of Cocos nucifera  

L. Kernel Extracts  

7. Relationships between glutathione peroxidase activities  Thi Hoang Lan Bui et al.  PE-48 

and dietary antioxidants in pre-dialysis chronic kidney  

disease patients   

  

 

 

 

 



  

สารบญั (ต่อ) 
 

CREATIVE WORK PRESENTATION 
1. Temporary special occasion logo design project for Nattanan Naewmalee CE-1 

60th Anniversary of Thai Journalists Association (TJA)  

under the theme “60 years of journalist and  

media revolution”  

2. Upland rice, the study based on sustainable  Pantipa Na Chiangmai et al. CE-9 

conservation of natural resources in  

Prachuap Khiri Khan Province 

  

ภาคผนวก 

• หนงัสือขออนมุติัจดัโครงการการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• หนงัสือขออนมุติังบประมาณเพิ่มเติมในการจดัประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ

และนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• คําสัง่แตง่ตัง้แต่งตัง้คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการจดัประชมุวิชาการ คณะบรรณาธิการ และคณะอนกุรรมการ

ดําเนินงานการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและ

สร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์” 

• คําสัง่แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาผลงานทางวิชาการการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์

ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์”  



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

ก 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์” 

 

1.  ช่ือโครงการ การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยั

และสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 9 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์”  

 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกบั เครือข่ายวิจยัอดุมศกึษา 

ภาคกลางตอนลา่ง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  

   
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรได้สนบัสนนุการทําวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ในและตา่งประเทศ  มาอย่างต่อเน่ือง ตามปรัชญา 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลยัศิลปากร  การจัดเวที

เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเป็นขัน้ตอนสําหรับการสร้างงานวิจยัสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ี

สถาบนัวิจยัและพฒันาได้ให้การสนบัสนนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานท่ีหลากหลาย ซึง่นบัว่าเป็น

วิธีหนึ่งท่ีทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัตระหนกั

ถงึความสําคญัของการทํางานวิจยัและสร้างสรรค์มากย่ิงขึน้ นอกจากผู้วิจยัสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว  

ยงัมีความสําคญัต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา และเป็นดชันีชีว้ดัหนึ่งท่ีแสดงถึงมาตรฐานการศกึษาและการวิจยั

สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยั  

 สถาบนัวิจยัและพฒันาจึงได้จดัโครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและ

นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 9  : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของบคุลากรมหาวิทยาลยัไปสูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางย่ิงขึน้  และช่วย

ในการสร้างความร่วมมือในการทําวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ตลอดไปจนถึงการ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ชมุชนให้มากย่ิงขึน้อีกด้วย 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจยัและสร้างสรรค์ ให้กบัคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

ภายในมหาวิทยาลยั ได้สร้างงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาให้

กว้างขวางย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของตนเอง

สูส่าธารณชน 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงานสร้างสรรค์ระหวา่งนกัวิจยัจาก 
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หน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ 

5. เพ่ือให้เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหมแ่ละกลุม่นกัวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและระหวา่ง 

หน่วยงาน/สถาบนั และเกิดการพฒันาคณุภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ให้เป็นมาตรฐานสากล

ย่ิงขึน้ 
 
5. วธีิดาํเนินการ/แผนการดาํเนินงาน 
   5.1 วธีิดาํเนินการ  

1. การเตรียมงานการประชมุวิชาการ 

2. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย 

3. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

4. นิทรรศการงานสร้างสรรค์  

5. การบรรยาย/การเสวนาทางวิชาการ/การสมัมนาทางวิชาการ/การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

6. การแสดงโนรา/การแสดงดนตรี 
  5.2 แผนการดาํเนินงาน  

กจิกรรมการดาํเนินงาน 

2558 2559 

ก.ย. ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค. ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 

มิ.ย-ก.ค. 

1.เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนมุติั

โครงการ/แตง่ตัง้คณะทํางาน/แตง่ตัง้

คณะกรรมการตดัสนิ/ประสานงานในเตรียม

กิจกรรมตา่งๆ/ประชมุคณะทํางาน ฯลฯ 

        

2.ประชาสมัพนัธ์โครงการไปยงัส่ือตา่ง ๆ และ

กลุม่เป้าหมาย 

        

3.เปิดรับบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

        

4.พิจารณาบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์/แจ้งผลการ

พิจารณา/ชําระเงินคา่ลงทะเบียน 

        

5.ประสานงานวิทยากรบรรยาย/การเสวนา/

สมัมนา/อบรมเชิงปฏิบติัการ และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

        

6.จดัโครงการ         

7.ประเมินผลการจดัโครงการและรายงาน         

8.ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้

นําเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
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6.  ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 1. ก่อนจดังาน ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558  – กมุภาพนัธ์ 2559 

1.1  การเตรียมงานการประชมุวิชาการ/เปิดรับผลงานวิจยัและสร้างสรรค์/ประสานงานผู้ทรงคณุวฒิุ/แจ้ง

ผลผู้ นําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

1.2  การประชาสมัพนัธ์/หนงัสือเชิญ/เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ ฯลฯ 

1.3  การจดันิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

1.4  การจดัเตรียมสถานท่ีจดังาน/ห้องประชมุ/ห้องแสดงกิจกรรมตา่งๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. วนัจดังานประชมุวิชาการฯ วนัท่ี 11 – 21 กมุภาพนัธ์ 2559 

3. หลงัจดังาน  ตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2559 – เดือนมีนาคม 2559 

3.1  จดัเก็บนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ วนัท่ี 22-23 กมุภาพนัธ์ 2559 

3.2  สรุปผลการดําเนินโครงการ/งบประมาณ และจดัทํารายงาน เดือนมีนาคม 2559 

 
7.  สถานที่ดาํเนินงาน 
 ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

พระราชวงัสนามจนัทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

 
8.  จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชมุจํานวน 500 คน ประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อาจารย์ นกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

2. ครูระดบัมธัยมศกึษา 

3. นกัเรียน/นกัศกึษา 

4. ผู้สนใจทัว่ไป 

5. คณะอนกุรรมการเครือข่ายวิจยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 
6. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีแรงจงูใจในการ

ผลติผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มากขึน้ 

2. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่

ผลงานสูส่าธารณชนกว้างขวางย่ิงขึน้ 

3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาให้

กว้างขวางย่ิงขึน้ 

4. นกัวิจยัจากหน่วยงาน/สถาบนัต่าง ๆ มีโอกาสได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ และสามารถนําไปพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในอนาคตได้ 
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5. เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหมแ่ละกลุม่นกัวิจยัและสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและ

ระหวา่งหน่วยงาน/สถาบนั  และเกิดผลงานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บคุลากร

และนกัศกึษามากขึน้ 

 
10. ตัวชีวั้ดความสาํเร็จของโครงการ 
ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผน 
ผลลัพธ์   
ตัวชีวั้ดเชงิปริมาณ 
- ผู้ เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ 

- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการ 

วิชาการและวิชาชีพตอ่ประโยชน์จากการบริการ 

 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 

 

82 

 

 

82 

ผลผลติ   
ตัวชีวั้ดเชงิปริมาณ 
- จํานวนผู้ เข้ารับบริการ 
ตัวชีวั้ดเชงิคุณภาพ 
- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
ตัวชีวั้ดเชงิเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 

ร้อยละ  

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

           85.50 

 

    95.50 

 

          100 

 
11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศิลปากร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
      พฒันาการวิจยัและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการยอมรับระดบัชาติและนานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

จ 
 

กาํหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์” 
11-21 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา และหอศลิป์สนามจันทร์  
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

.................................................. 
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 15.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

15.30 - 16.00 น.   ลงทะเบียน 

16.00 - 19.30 น.   พิธีกรเชิญแขกผู้ มีเกียรติเข้าร่วมงาน 

     -  เลีย้งรับรองและชมการแสดงดนตรีของวงสีหยด คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

     -  พิธีเปิดการประชมุวิชาการฯ และนิทรรศการ 

      -  ชมการแสดงโนรา ชดุ “วฒันธรรมท้องถ่ินสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  

       โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์   

       จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 

      ดําเนินรายการโดย  อาจารย์อานนัท์ นาคคง  

                                                              คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

หมายเหต:ุ เวลา 14.00-16.00 น. คณะกรรมการจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) และผู้ทรงคณุวฒิุ

ตรวจการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของการดําเนินงานโครงการวิจยัท่ีได้รับ

ทนุอดุหนนุการวิจยัภายใต้โครงการศิลปากรพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือความยัง่ยืน

ของสงัคมและชมุชน และเย่ียมชมนิทรรศการ 

 
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

10.00 - 12.00 น.   ชมการแสดงโนรา ชดุ “วฒันธรรมท้องถ่ินสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

      โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์   

      จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 
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วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.   -  การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย  

      กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.30 น.   -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

 
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.   -  การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย  

      กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.30 น.   -  การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย (ตอ่)  

        - ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

 
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.   -  การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย  

      กลุม่สาขาวิชาศิลปะและศิลปประยกุต์ 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.30 น.   -  การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย (ตอ่)  

                    -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
09.00 - 10.00 น.   ลงทะเบียน 

10.00 - 12.00 น. -  บรรยาย เร่ือง “ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมและการขอตําแหน่งทางวิชาการ” 

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวติั บญุ-หลง  

ผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาติ 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 
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วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
09.00 - 12.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 
 
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 

08.30 - 12.00 น. -  สมัมนาเร่ือง “การออกแบบกราฟิก จากอตัลกัษณ์ชมุชนเพ่ือสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

โดย คณุไพโรจน์ ธีระประภา  

    ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี 

    คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   อาจารย์ธีรวฒัน์  พจน์วิบลูศิริ 

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.30 น.   -  อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ซึง่สะท้อนอตัลกัษณ์ 

      ท้องถ่ิน โดยใช้ความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์” 

  โดย คณุไพโรจน์ ธีระประภา  

    ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี 

    คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

   อาจารย์ธีรวฒัน์  พจน์วิบลูศิริ 

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

     -  ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

 

หมายเหต ุ1. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 2. พกัรับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.   
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Conference Program 
The 9th Silpakorn University International Conference on  

Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

The Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary  
of His Majesty the King and Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University,  

Sanam Chandra Palace, Nakhon Pathom Province 
 

Thursday, February 11, 2016 
08.30 - 09.00 Registration 

09.00 - 12.00 Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 15.00 Exhibition of creative works and poster presentations  

15.30 - 16.00 Registration for the opening ceremony 

16.00 - 19.30 - Reception and a music performance by ‘Si Yot Band’, Faculty of Music, Silpakorn 

University 

 -  Opening ceremony  

 -  Nora performance “Local Culture Promoting the Creative Economy”  

  By  Asst. Prof. Thammanit Nikhomrat, Faculty of Fine Arts, Thaksin University 

Moderator : Anant Narkkong, Faculty of Music, Silpakorn University 
Note:  
14.00 - 16.00 The committee from the Thailand Research Fund (TRF) and reviewers review the 6-

month progress reports of the research projects funded under the Silpakorn 

University’s Project on Developing the Creative Economy toward Sustainable 

Communities and Societies and visit the exhibition. 

 
Friday, February 12, 2016 
08.30 - 09.00 Registration 

09.00 - 10.00 Exhibition of creative works and poster presentations  

10.00 - 12.00 Nora performance “Local Culture Promoting the Creative Economy”  

 By  Asst. Prof. Thammanit Nikhomrat, Faculty of Fine Arts, Thaksin University 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 - 16.00 Exhibition of creative works and poster presentations  
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Monday, February 15, 2016 
08.30 - 09.00    Registration  

09.00 - 12.00     -  Oral presentations of research and creative works:    

       Science and Applied Sciences      

     -  Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00     Lunch 

13.00 - 16.30     Exhibition of creative works and poster presentations 

 
Tuesday, February 16, 2016 
08.30 - 09.00    Registration  

09.00 - 12.00     -  Oral presentations of research and creative works:    

       Humanities and Social Sciences      

     -  Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00     Lunch 

13.00 - 16.30     -  Oral presentations of research and creative works (cont.) 

     -  Exhibition of creative works and poster presentations 

 
Wednesday, February 17, 2016 
08.30 - 09.00    Registration  

09.00 - 12.00     -  Oral presentations of research and creative works:    

       Art and Applied Arts      

     -  Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00     Lunch 

13.00 - 16.30     -  Oral presentations of research and creative works (cont.) 

     -  Exhibition of creative works and poster presentations 

 
Thursday, February 18, 2016 
09.00 - 10.00     Registration  

10.00 - 12.00  - Lecture “Socially-engaged Academic Work and Application for Academic Titles”  

  By  Prof. Dr. Piyawat Boon-Long  

    Executive Director, Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT) 

 -  Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00     Lunch 

13.00 - 16.00     Exhibition of creative works and poster presentations 
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Friday, February 19, 2016 
09.00 - 12.00     Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00     Lunch 

13.00 - 16.00     Exhibition of creative works and poster presentations 
 
Saturday, February 20, 2016 
08.00 - 08.30     Registration  

08.30 - 12.00  -  Seminar on “Graphic Designing Based on Community Identity for the Promotion 

of the Creative Industries”  

By  Pairoj Teeraprapa, Silpathorn Award winner in Graphic Art, 2014 

       Asst. Prof. Arwin Intrungsi, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University     

Theerawat Pojvibulsiri, Albert Laurence School of Communication Arts, 

Assumption University 

            -  Exhibition of creative works and poster presentations 

12.00 - 13.00  Lunch  

13.00 - 16.30  -  Workshop on “Product and Packaging Design to Reflect Folk Identity Using 

Graphic Design Knowledge”  

By  Pairoj Teeraprapa, Silpathorn Award winner in Graphic Art, 2014 

       Asst. Prof. Arwin Intrungsi, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University     

Theerawat Pojvibulsiri, Albert Laurence School of Communication Arts, 

Assumption University 

-  Exhibition of creative works and poster presentations 

 

Note:  1. Program is subject to change.  

 2. Coffee/tea breaks: 10.30-10.45 hrs and 14.30- 14.45 hrs 
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5. The Creative Dance based on The Belief in Narayana's

Reincarnations
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6. The Power of the Interaction between Meditations and

Breathing Techniques in Performing Art Practices; A Case

Study of Contemporary Performing Arts "Rua-See-Dad-Thon"

By : Mutjarin Ittiphong

11.00- 11.20u 7. n1rVl~~'rlU~lJrrnU::'II'rl~LLUU~1fl'rl~~1""fu~1U'ltUA'l1lJL~lJ

l"~~r'llJ'II'rl~~'l~'rl1VililrrUur::U1UL~U~l1h~1'[~ul~~'rll;lfl~~n1i1

uArtl.'llJ

fill£! : lHf~b'1 W.J1).J

7. n1rtlr::!,!nl1fli1Vl'rlyfULjj'rl~~~wr~Iill"~L~'rlLiJUfJtlnrnrLLfl::

~~'II'rl~lilmLI1i~ii'rl~'rl1""1r~~n1fl2014-2015

fill£!' ~limJ JJl'liml

7. The Relationship Between Psychological Effect Of Colours
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ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์1 และ วิระเดช ทองคํา1  

Thammanit Nikhomrat and Weeradet Thongkham1 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาวิจยัเร่ือง การสร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือการสืบสานการรําโนราสิบสองท่า กรณีศกึษา โนราพนั หอเพชร 

เป็นการวิจยัพืน้ฐานเชิงปฏิบติัการโดยมีจดุมุง่หมายในการศกึษาเพ่ือรวบรวมและสร้างสรรค์การรําสิบสองท่าโนราพนั 

หอเพชร และจดัทํานวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน  จากการศึกษาพบว่า  ท่ารําสิบสองท่าของโนราพัน หอเพชร 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี อธิบายทา่รําโดยโกมล คีมทอง ครูใหญ่โรงเรียนเหมืองห้วยในเขา ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวียงสระ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ประกอบด้วยท่ารําดงันีคื้อ ท่าปฐม ท่าแม่ลาย ท่าซดัหว่างอก ท่าแม่ลายซ่ือ ท่าแม่ลายจีบบน 

ทา่แมล่ายจีบตัง้เข่า ทา่แมล่ายจีบต่ํา ทา่สามบา่ง ทา่สามยา่งจีบต่ํา ทา่ผาลา ทา่เครือวลัย์ และท่าจีบหลงั ท่ารําแต่ละท่า

จะมีทา่เช่ือมตอ่เน่ืองกนัด้วยทา่สอดสร้อยและมีการรําทา่สามยา่ง  การรําท่ีใช้ท่ารําและจงัหวะแตกต่างกนั ผู้ศกึษาได้นํา

ทา่รําจํานวน ๑๒ ทา่ มาสร้างกระบวนการรําใหม ่๖ ขัน้ตอน โดยมีรูปแบบกระบวนการรําดงันี ้ท่าออกจากฉาก การรํา

เพลงโค การรําสามยา่ง การรําเพลงนาด การรําทา่ครู การรําทา่ในกระบวนการรําแตล่ะขัน้ตอนจะใช้ท่าโนรา จํานวน ๗ ท่า 

เป็นท่าเช่ือมโยงท่ารําให้กลมกลืมกันคือ ท่าสอดสร้อย ท่าลงฉากใหญ่ ท่าลงฉากน้อย ท่านั่งไขว้เท้า ท่ารวมมือ 

และทา่ทอ่งโรง กระบวนการรํา มีการถ่ายทอดให้กบันิสติสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตสงขลา  และนกัเรียนโรงเรียนสามคัคีอนสุรณ์ (เหนือคลอง) อําเภอเวียงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

คาํสาํคัญ : นวตักรรม โนราสบิสองทา่ โนราพนั หอเพชร  

 

Abstract 
A study on Creation of Learning Innovation for the Inheritance of Nora of Twelve Dance Styles: 

A Case Study of Nora Master Pan Hopet is a basic action research aimed to collect, innovate the Twelve 

Dance Styles of Nora Master PanHopet and to make the innovation available to the public.  The findings 

of the study reveal that the twelve dance styles of Nora Master Pan Hopet from SuratThani Province, 

as described by Komol Kheemthong, headmaster of MuaengHauyNaiKhao School, Ban Song Sub-

district, Wiangsra District, Surat Thani Province, constitute the following dance styles: Tha Pathom (primary), 

Tha Maelai, Tha Satwang-og, Tha Maelai Sue, Tha Maelai Jeepbon, Tha Maelai Jeep Tangkhao, Tha Maelai  

Jeeptam, Tha Phala, Tha Kruewan and Tha Jeeplang. Each dance movement is connected 

                                                 
1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณวิทยาเขตสงขลา ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 ประเทศไทย 

  Performing Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Khao Roop Chang Sub-District, Muaeng District, Songkhla 90000, Thailand. 
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uninterruptedly by Tha Sodsoy and a dance style of Tha Samyang. All dance styles and movements differ 

and the researchers have innovated the 12 dance styles and movements into 6 steps with the following 

dance procedures. Thaogchak Karn Ram Phlengkho Karn Ram Samyang Karn Ram Phlengnad Karn 

Ram Tha khru Karn Ram Thajob Seven dance styles are performed in each dance step of dance 

procedures.  The following dance styles harmonize the dance performance: Tha Sodsoy, Tha Longchakyai, 

Tha Longchaknoi, Tha Nangkhwaithao, Tha Ruammue and Tha Thongrong. The dance procedures are 

taught to undergraduate Performing Arts students, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 

Campus and students at Sammakkhianusorn (Nue Khlong) School, Wiangsra District, Surat Thani Province.   

Keywords : Innovation, Nora of Twelve Dance Styles, Nora Master Pan, Hopet 
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การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการติดตามปริมาณความชืน้และ
สารประกอบฟีนอลในเมล็ดลาํไยอบแห้งทัง้ผล 
Determination of Moisture Content and Phenolic Compounds in Seed of Dried Whole 
Longan Using Near-infrared Spectroscopic Technique 
 

เอลียาห์ เลศิกศุล1 ปราโมทย์ ควูิจิตรจารุ1 เอกพนัธ์ แก้วมณีชยั1 และ บศุรากรณ์ มหาโยธี1  

Aleeya Lerdkuson1, Pramote Khuwijitjaru1, Eakaphan Keowmaneechai1 and Busarakorn Mahayothee1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือนําเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) มาประยกุต์ใช้ในการ

ตรวจสอบปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลของเมล็ดของลําไยอบแห้งแบบทัง้ผล ได้แก่ กรดแกลลิค กรด

เอลลาจิก และคอริลาจิน  โดยทําการวดัสเปกตรัมของตวัอยา่งลําไยอบแห้งแบบทัง้ผลจํานวน  496 ผล ในตําแหน่งขัว้ 

ก้น และด้านข้างของลําไยสําหรับการสร้างสมการทํานายปริมาณความชืน้ และวดัสเปกตรัมเฉพาะเมล็ดจํานวน 70 

เมลด็สําหรับการสร้างสมการทํานายสารประกอบฟีนอล  สร้างสมการทํานายโดยใช้วิธีการถดถอยกําลงัสองน้อยท่ีสดุ

บางสว่น (partial least squares, PLS)  จากการศึกษาพบว่าเทคนิค NIRS สามารถใช้ในการตรวจสอบปริมาณ

ความชืน้ของเมล็ดในลําไยอบแห้งทัง้ผลได้  โดยการนําสเปกตรัมของทกุตําแหน่งมาเฉล่ียกนัจะให้ผลการทํานายท่ีดี

ท่ีสดุซึ่งให้ค่า R2
 val = 0.9577 และ RPD = 4.93  อย่างไรก็ตามเทคนิคนีย้งัไม่สามารถตรวจสอบปริมาณ

สารประกอบฟีนอลได้แก่ กรดแกลลิค กรดเอลลาจิก และคอริลาจินในเมล็ดได้  เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการ

ทํานายท่ีต่ํา 

คาํสาํคัญ : เมลด็ลําไยอบแห้ง ปริมาณความชืน้ ปริมาณสารประกอบฟีนอล การตรวจสอบแบบไมทํ่าลาย 

 

Abstract 
The objective of this study was to use near-infrared spectroscopy (NIRS) to apply analyzed for 

moisture content and phenolic compound in seed of dried Whole longan such as gallic acid, ellagic acid 

and corilagin.  Total of 496 dried whole longans were measured spectrum using an FT-NIR spectroscopy 

(800 - 2500 nm) at four different positions for moisture content analysis.  And total of 70 seeds were 

measured spectrum for phenolic compound analysis.  Calibration and validation models were built using 

a partial least squares (PLS) regression analysis.  It was found that this technique can determine moisture 

content in seed of dried whole longan.  The model from averaging all positions of NIR measurement 

showed the best prediction performance which gave R2
 val = 0.9577 and RPD = 4.93.  However, NIRS was 

not able to determine 3 phenolic compounds due to low efficiency in prediction. 

Keywords : Seed of dried whole longan, Moisture content, Phenolic compound, Non-destructive method  

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เป็นผลไม้ท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลผลิต

ของลําไยสว่นใหญ่ถกูแปรรูปเป็นลําไยอบแห้ง และมากกว่าร้อยละ 80 ของลําไยอบแห้งจะอบแห้งแบบทัง้ผลพร้อม

เปลือกเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศจีนและฮ่องกง  โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออกลําไยอบแห้งมากถึง 

196,688 กิโลกรัม ซึง่คิดเป็นมลูค่า 5.5 ล้านบาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  หากการทําแห้งลําไยแบบ

ทัง้ผลมีสภาวะท่ีไม่เหมาะสมจะทําให้ปริมาณความชืน้ของลําไยสงูกว่ามาตรฐาน  โดยเฉพาะในสว่นของเมลด็หากมี

ปริมาณความชืน้มากจะสามารถแพร่ผ่านไปยงัส่วนเนือ้ลําไยได้ในระหว่างเก็บรักษาซึ่งเป็นสาเหตใุห้เชือ้ราสามารถ

เจริญเติบโตได้  ดงันัน้ปริมาณความชืน้ในเมลด็จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสําคญัท่ีใช้บง่ชีค้ณุภาพของลําไยในระหว่างการทํา

แห้ง โดยทัว่ไปในปัจจบุนัการตรวจสอบปริมาณความชืน้จะใช้วิธีการทําแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน (hot air oven) ท่ี

อณุหภมิู 105 องศาเซลเซียส (AOAC, 2000)  ซึ่งวิธีนีไ้ม่สามารถตรวจสอบลําไยได้ทกุผล ทําให้ยงัพบปัญหาการ

เจริญของเชือ้ราในลําไยสง่ออก  นอกจากนีมี้งานวิจยัพบวา่เมลด็ลําไยอบแห้งมีสารประกอบฟีนอล ได้แก่ กรดแกลลิค 

(gallic acid) กรดเอลลาจิก (Ellagic acid) และคอริลาจิน (corilagin) ซึ่งมีสมบติัเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

(Rangkadilok และคณะ, 2005)  ซึ่งการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลโดยทัว่ไปใช้การสกดัร่วมกบั การใช้

เทคนิคโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสงู (high performance liquid chromatography, HPLC)   ซึง่มีข้อจํากดั

คือต้องมีการทําลายตวัอย่างท่ีใช้วิเคราะห์  ใช้เวลาวิเคราะห์นาน และมีค่าใช้จ่ายในด้านสารเคมีสงู  ดงันัน้การศกึษา

วิธีวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทําลายตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลใน

เมลด็ลําไยจงึมีความสําคญั  

เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (near-infrared spectroscopy; NIRS) เป็นเทคนิคท่ีไม่ทําลาย

ตวัอย่าง ไม่ใช้สารเคมี และใช้เวลาในการวิเคราะห์สัน้  Morales-Sillero และคณะ (2011) พบว่าเทคนิค NIRS 

สามารถใช้ตรวจสอบปริมาณความชืน้ในผลมะกอกได้  โดยให้ผลการทํานายท่ีดี  Frizon และคณะ  (2015) ได้ศกึษา

การใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบปริมาณของสารประกอบฟีนอลในชาบราซิล พบว่ามีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้ใน

การประยกุต์ใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบคณุภาพภายในของลําไยได้  ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลในเมล็ดลําไย

ของลําไยอบแห้งทัง้ผลพร้อมเปลือก 

  

อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดบิ 

ลําไยท่ีเลือกใช้ในการศกึษานีคื้อลําไยพนัธุ์อีดอเกรดเอเอ ท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 24-27 มิลลิเมตร  

มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (total soluble solids, TSS) ในช่วง 15-22°Brix  ลําไยสดท่ีใช้ศกึษามาจาก

ตลาดปฐมมงคล จงัหวดันครปฐม ซึ่งรับมาจากสวนในจงัหวดัเชียงใหม่  นํามาตดัขัว้ของผล คดัเลือกเฉพาะผลท่ี

ปราศจากโรค เชือ้รา และตําหนิต่างๆ  จากนัน้ทําการวัดความสูง ความหนา ความกว้างของลําไยสดด้วย                        

เวอร์เนียคาลปิเปอร์เพ่ือให้มีขนาดผลใกล้เคียงกนัก่อนนําไปทําแห้งท่ีสภาวะตา่งๆตอ่ไป 
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การเตรียมตัวอย่าง 
 นําลําไยจํานวน 496 ผล มาอบแห้งลําไยด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบถาดในระดบัห้องปฎิบติัการ (laboratory 

tray dryer)  โดยจดัเรียงลําไยสดในถาดแบบชัน้เดียว (single layer) แล้วหนัด้านขัว้ลงให้ติดกบัพืน้ตระแกรง และการ

อบลําไยจะอบทัง้ผลพร้อมเปลือก ท่ีอณุหภมิูแตกต่างกนั 3 ระดบั ได้แก่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส  ความเร็วลม

คงท่ีท่ี 0.2 เมตรตอ่วินาที  จากนัน้ทําการเก็บตวัอย่างเพ่ือวดัสเปกตรัมด้วย NIRS ทกุๆ 4 ชัว่โมง ตัง้แต่เร่ิมการอบแห้ง 

โดยการอบแห้งจะสิน้สดุเม่ือเนือ้ลําไยในแตล่ะสภาวะมีคา่วอเตอร์แอคทีวิตีป้ระมาณ 0.55-0.6 
การวัดสเปกตรัม 

นําตวัอย่างลําไยสดและลําไยท่ีผ่านการอบแห้งท่ีสภาวะต่างๆมาแช่ในตู้บ่มท่ีอณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 30 นาที เพ่ีอควบคมุอณุหภมิูตวัอย่างก่อนนําไปวดัสเปกตรัมด้วยเคร่ือง Fourier transform near infrared 

(FT-NIR) Spectroscopy รุ่น MPA (Bruker Germany Limited) โดยมี tungsten halogen เป็นแหลง่กําเนิดแสง วดั

สเปกตรัมในช่วงความยาวคล่ืน 800-2500 nm ด้วยระบบการวดัแบบสะท้อนกลบั (reflectance) มีค่าความละเอียด

ของการวดั (resolution) 16 nm และจํานวนการสแกน 32 ครัง้ โดยวดัสเปกตรัมท่ีตําแหน่งบริเวณขัว้ (P1) บริเวณก้น 

(P2) และบริเวณด้านข้าง (P3, P4) ของแต่ละผล ดงัแสดงในภาพท่ี 1  จากนัน้ทําการผ่าและนําสว่นของเมลด็มาวดั

สเปกตรัมอีกครัง้ โดยจะทําการวัดบริเวณก้นของเมล็ด ดังภาพท่ี 2 โดยเมล็ดท่ีวัดสเปกตรัมเสร็จแล้วจะนําไป

วิเคราะห์ปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลตอ่ไป 
การวเิคราะห์ค่าทางเคมี 
 การวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ จะนําเมล็ดลําไยมาทําการบด และชัง่ตวัอย่าง 3-5 กรัม และบรรจุลงใน

ภาชนะอลมิูเนียม (moisture can) ท่ีทราบนํา้หนกัแล้ว หลงัจากนัน้นําไปอบในตู้อบลมร้อน (hot air oven) ท่ีอณุหภมิู 

105 องศาเซลเซียส จนนํา้หนกัคงท่ี (AOAC, 2000) 

 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอล ได้แก่ กรดแกลลิค กรดเอลลาจิก และคอริลาจิน  นําเมลด็ลําไยมาบดให้

ละเอียด  จากนัน้ทําการสกดัตวัอย่าง โดยใช้ตวัอย่าง 0.2 กรัม ในเอทานอล 50% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  ปริมาณ

อตัราสว่นตวัอย่างต่อสารสกดัคือ 1:50  ทําการสกดัโดยใช้เคร่ืองอลัตร้าโซนิค 45 กิโลเฮิรตซ์ ท่ีอณุหภมิู 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนัน้กรองสารสกดัท่ีได้ด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4 และปรับปริมาตรด้วยเอ

ทานอล 50% ให้เป็น 10 มิลลิลิตร  (ดดัแปลงจาก Prasad และคณะ, 2008) จากนัน้นําสารสกดัท่ีได้ไปกรองผ่านตวั

กรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร และเก็บสารสกดัท่ีผ่านการกรองใสข่วดสีชาแล้วเก็บไว้ท่ี -18 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการ

วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC (Shimadzu Corporation, Japan)  โดยการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลด้วยวิธี HPLC 

นัน้ จะใช้คอลมัม์ C18 (รุ่น ODS-3 ขนาด 5 ไมโครเมตร 4.6×250 มิลลิเมตร) อณุหภมิูของคอลมัม์ 40 องศาเซลเซียส  

เฟสเคล่ือนท่ีท่ีใช้คือ กรดฟอร์มิก 0.4% (A) และอะซีโตไนไตรล์ (B) ใช้ระบบการชะแบบแกรเดียนท์ 

(gradient elution) ด้วยอตัราการไหล 1.0 มิลลลิติรตอ่นาที  สารมาตรฐานท่ีใช้ ได้แก่ กรดแกลลิค กรดเอลลาจิก และ

คอริลาจิน  (Fluka, Germany) 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สเปกตรัมท่ีได้จะถูกนําไปทําการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทําอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (first 

derivative) การทําอนพุนัธ์อนัดบัสอง (second derivative) การปรับแก้การกระเจิงแบบผลคณู (multiplicative 

scattering correction, MSC), การปรับความแปรปรวนให้เป็นมาตรฐาน (standard normal variate, SNV)  การ

ปรับเรียบแบบ Savitzky-Golay หรือการใช้ 2 เทคนิคร่วมกนั เป็นต้น จากนัน้ในการสร้างสมการสําหรับการทํานาย
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ปริมาณความชืน้จะใช้การสร้างสมการทํานายด้วยวิธี Test set โดยแบ่งข้อมลูสเปกตรัมออกเป็น 2 ชดุ ได้แก่ ข้อมลู

สเปกตรัมท่ีใช้ในการสร้างสมการ (Calibration set) และข้อมลูสเปกตรัมท่ีใช้ในการทวนสอบสมการ (Validation set) 

ในอตัราส่วน 60 ต่อ 40  ส่วนการสร้างสมการสําหรับทํานายปริมาณสารประกอบฟีนอลแต่ละชนิดจะใช้การสร้าง

สมการทํานายด้วยวิธี full cross validation   โดยสเปกตรัมจะถกูนําไปหาความสมัพนัธ์กบัค่าทางเคมีและสร้าง

สมการทํานายด้วยเทคนิค partial least squares (PLS) regression โดยใช้โปรแกรม OPUS version 7.2139.1294 

 

ผลและวจิารณ์ 
ภาพท่ี 3a แสดงสเปกตรัมซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างค่าการดดูกลืนแสง (Absorbance) หรือ Log 1/R  

(แกน y) กบัความยาวคล่ืนหน่วยเป็นนาโนเมตร (แกน x) ของตวัอย่างลําไยอบแห้งทัง้ผลในตําแหน่งต่างๆ และภาพท่ี 

3b แสดงสเปกตรัมเมล็ดลําไยจากการวดัด้วย NIRS  ซึ่งมีลกัษณะของเส้นสเปกตรัมเป็นแนวโน้มเดียวกนัคือพีคมี

ลกัษณะเล่ือนขึน้ตามแนวแกน  y (baseline shift) โดยสาเหตเุกิดการกระเจิงแสง (scattering effect) ของนํา้และเส้น

ใยท่ีมีในผลไม้ ซึง่ลกัษณะเส้นสเปกตรัมแบบนีจ้ะพบได้ในผลไม้ทัว่ไป (Bai และคณะ, 2014)  นอกจากนีจ้ะพบพีค

ของการดดูกลืนท่ีบริเวณ  1100-1300, 1400-1500, 1700-1800 และ 1900-2100 นาโนเมตร โดยพีคท่ีความยาว

คล่ืนประมาณ 1400 และ 1900 นาโนเมตร จะสมัพนัธ์กบัการสัน่แบบ first overtone และ combination ของพนัธะ 

O-H  ซึง่แสดงถงึพนัธะภายในโมเลกลุของนํา้และสารประกอบต่างๆ (Osborne และคณะ, 1993) และจากการศกึษา

ผลการวดัสเปกตรัมท่ีตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ บริเวณขัว้ (P1) บริเวณก้น (P2) และบริเวณด้านข้าง (P3, P4) จะพบว่า

เส้นสเปกตรัมท่ีตําแหน่ง P1 จะมีความแตกตา่งจากบริเวณอ่ืนๆ เน่ืองมาจากบริเวณขัว้จะมีลกัษณะพืน้ผิวของเปลือก

ท่ีแตกต่างจากบริเวณอ่ืนๆ  ซึง่ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนันี ้สามารถสง่ผลต่อเส้นสเปกตรัมท่ีวดัในโหมดการ

สะท้อน (reflectance) ได้   

ตารางท่ี 1 แสดงค่าทางสถิติของปริมาณความชืน้และปริมาณสารประกอบฟีนอล (กรดแกลลิค กรดเอลลา

จิก และคอริลาจิน) ของตวัอย่างท่ีใช้ในการสร้างสมการทํานายและตวัอย่างท่ีใช้ในการสร้างสมการทวนสอบ  โดย

เมลด็ลําไยจากลําไยอบแห้งทัง้ผลมีความชืน้ 7.61-49.90%  และมีปริมาณกรดแกลลิค กรดเอลลาจิก และคอริลาจิน 

0.15-4.33, 1.70-8.86 และ 0.75-13.10 mg/g DW ตามลําดบั   จากตารางท่ี 2 แสดงค่า R2, RMSEC, RMSEP 

Bias, RPD, จํานวนตวัแปรของสมการทํานายค่าด้วยเทคนิค  NIRS ท่ีปรับแต่งสเปกตรัมด้วยเทคนิคต่างๆ เม่ือ

เปรียบเทียบในแต่ละตําแหน่งของการวดัสเปกตรัมเพ่ือนํามาสร้างสมการทํานายค่าของปริมาณความชืน้เมลด็ลําไย

จากลําไยอบแห้งทัง้ผล ซึง่โดยทัว่ไปการเลือกสมการท่ีดีท่ีสดุจะเลือกจากสมการท่ีให้ค่าการทํานายในชดุของการทวน

สอบท่ีดีท่ีสดุ จากผลการทดลองพบว่าสมการทํานายปริมาณของความชืน้ของเมลด็ท่ีดีท่ีสดุ ให้ค่า R2, RMSEP, Bias 

และ RPD ของชดุข้อมลู validation เท่ากบั 0.9577, 2.32%, -0.37 และ 4.93 ตามลําดบั ซึง่สามารถสรุปได้ว่าการนํา

ลําไยทัง้ผลมาวดัสเปกตรัมทัง้ 4 ตําแหน่งรอบผล (P1, P2, P3 และ P4) แล้วนําสเปกตรัมท่ีผ่านการเฉล่ียทัง้             

4 ตําแหน่งมาสร้างสมการทํานายปริมาณความชืน้จะให้ผลดีท่ีสดุ และช่วงความยาวคล่ืนท่ีได้จะสมัพนัธ์กับการ

ดดูกลืนของพนัธะ O-H ซึง่พบในโมเลกลุของนํา้ (Osborne และคณะ, 1993) จะเหน็ว่าเทคนิค NIRS มีความสามารถ

ในการทํานายปริมาณความชืน้ในสว่นเมลด็ลําไยของลําไยอบแห้งแบบทัง้ผลได้ โดยไมต้่องทําลายตวัอยา่ง 

ตารางท่ี 3 แสดงผลของสมการการทํานายสารประกอบฟีนอลทัง้ 3 ชนิด  โดยสมการทํานายปริมาณกรด

แกลลิค ให้ค่า R2, RMSEP , Bias และ RPD ของชดุข้อมลู validation เท่ากบั 0.7309, 0.67 mg/g DW, -0.01 และ 

1.93 ตามลําดบั  สมการทํานายปริมาณกรดเอลลาจิกให้ค่า R2, RMSEP , Bias และ RPD ของชดุข้อมลู validation 
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เท่ากบั 0.2372, 1.27 mg/g DW, 0.01 และ 1.14 ตามลําดบั  และสมการทํานายปริมาณคอริลาจิน ให้ค่า R2, 

RMSEP , Bias และ RPD ของชดุข้อมลู validation เท่ากบั 0.2372, 2.61 mg/g DW, -0.02 และ 1.15 ตามลําดบั  

ซึง่จากผลการทดลองพบวา่  การใช้สมการในการตรวจสอบปริมาณกรดแกลลิค มีแนวโน้มเป็นไปได้ เน่ืองจากค่าทาง

เคมีท่ีใช้สร้างสมการมีการกระจายตวัในแนวโน้มแบบ uniform distribution ซึง่เหมาะสมกบัการวิเคราะห์ NIRS (ไม่

แสดงข้อมลู) แตส่มการยงัให้คา่ RPD ท่ีต่ํา  จงึสรุปได้วา่สมการในการตรวจสอบปริมาณกรดแกลลิคมีแนวโน้มในการ

ประเมินคา่ได้เพียงเบือ้งต้น สว่นสมการทํานายปริมาณกรดเอลลาจิก และคอริลาจินนัน้  พบว่ายงัไม่สามารถนําไปใช้

ในการทํานายได้เน่ืองจากให้ผลของการทํานายท่ีต่ํา  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากอิทธิพลจากการวดัสเปกตรัมของเมล็ด

ลําไย  ซึง่บริเวณผิวด้านนอกของเมลด็มีลกัษณะมนัวาวท่ีสามารถสะท้อนแสงได้   จึงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดใน

การวดั  และปริมาณสารประกอบฟีนอลท่ีมีในตัวอย่างมีปริมาณน้อย  ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อกําจัดในการใช้เทคนิค 

NIRS 

ภาพท่ี 4 แสดงกราฟ scatter plot ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอล

ของเมลด็ ท่ีได้จากการทดลองกบัค่าท่ีทํานายได้จาก NIRS  พบว่า กราฟ scatter plot ของสเปกตรัมเฉล่ียทัง้ผลของ

ปริมาณความชืน้ มีการกระจายตวัของข้อมลูเป็นช่วงกว้างเข้าใกล้เส้น target line บ่งบอกถึงการทํานายท่ีแม่นยํา 

(ภาพท่ี 4a)  อย่างไรก็ตาม กราฟ scatter plot  ของสมการทํานายปริมาณกรดแกลลิคมีแนวโน้มของข้อมลูท่ีเข้าใกล้

กบัเส้น target line แต่ยงัการการกระจายออกมาก (ภาพท่ี 4b) สว่นกราฟ scatter plot  ของสมการทํานายปริมาณ

กรดเอลลาจิก และคอริลาจิน มีข้อมลูการกระจายห่างออกจากเส้น target line ซึ่งบ่งบอกถึงความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดี 

(ภาพท่ี 4c-d) 

 

สรุป 
 จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบปริมาณความชืน้ของเมล็ดลําไยจากลําไย

อบแห้งทัง้ผลโดยไม่ต้องทําลายตวัอย่างได้  โดยการนําเส้นสเปกตรัมทัง้ส่ีตําแหน่งมาทําการเฉล่ียจะให้ผลท่ีแม่นยํา

ท่ีสดุ นอกจากนีย้งัมีแนวโน้มท่ีสามารถทํานายปริมาณกรดแกลลิคในเมล็ดลําไยได้ แต่ไม่สามารถทํานายปริมาณ   

คอริลาจิน และกรดเอลลาจิกได้  เน่ืองจากสารท่ีมีอยู่ในตวัอย่างอาจจะมีจํานวนน้อยเกินไป ทําให้ไม่สามารถ

วิเคราะห์ได้ นอกจากนี ้เมลด็ลําไยมีลกัษณะพืน้ผิวท่ีมนัวาว จงึทําให้เกิดการกระเจิงของแสงในขณะท่ีทําการวดั 
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ตารางที่ 1 คา่ทางสถิติของปริมาณความชืน้และสารประกอบฟีนอลของเมลด็ลําไยจากลําไยอบแห้งทัง้ผล 

Parameter Data set 
No. of 
data 

Min-Max Average ± SD 

Moisture content (%) 
Cal 298 7.61-49.90 26.60±11.53 

Val 198 7.98-47.23 26.58±11.49 

Phenolic compound 

content (mg/g DW) 

Gallic acid - 70 0.15-4.33 1.98±1.27 

Ellagic acid - 70 1.70-8.86 4.20±1.60 

Corilagin - 70 0.75-13.10 4.33±2.82 
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของสมการทํานายปริมาณความชืน้ของเมลด็ลําไยจากลําไยอบแห้งทัง้ผลท่ีตําแหน่งการวดัตา่งๆ 

Position 
Pre 
processing 

Wavelength 
(nm) 

PLS 
factor 

Calibration set  Validation set  
RPD 

R2 RMSEC(%) R2 RMSEP(%) bias 

P1 

P2 

 

P3 

P4 

Combined P 

 

Average P 

MSC 

SNV 

 

D1+MSC (17) 

MSC 

D1+MSC (17) 

 

D1+SNV (17) 

1332.3-1640.9 

1332.3-1640.9 

1833.5-2175.0 

1833.5-2356.9 

1063.4-1836.1 

1332.3-1640.9 

2171.3-2356.9 

1332.3-1640.9 

10 

6 

 

9 

10 

10 

 

7 

0.9231 

0.9041 

 

0.9250 

0.9282 

0.9182 

 

0.9336 

3.29 

3.61 

 

3.21 

3.14 

3.31 

 

3.01 

0.9441 

0.9342 

 

0.9551 

0.9428 

0.9355 

 

0.9577 

2.67 

2.90 

 

2.39 

2.72 

2.88 

 

2.32 

-0.41 

-0.68 

 

-0.50 

-0.26 

-0.30 

 

-0.37 

4.28 

4.01 

 

4.83 

4.20 

3.96 

 

4.93 
Abbreviations: R2: coefficients of determination, RMSEC: root mean square error of calibration, RMSEP: root mean square 

error of prediction, RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, SNV: Vector normalization 

MSC: multiplicative scatter correction and D1(17): first derivative (left and right averaging 17 point, polynomial order 2)  

 

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ของสมการทํานายปริมาณสารประกอบฟีนอล (กรดแกลลคิ กรดเอลลาจิก และคอริลาจิน) 

ของเมลด็ลําไยอบแห้ง 

Parameters 
Pre 
processing 

Wavelength 
range (nm) 

PLS 
factor 

Calibration set  Validation set  
RPD 

R2 
RMSEC 

(mg/g)DW 
R2 

RMSECV 
(mg/g)DW 

bias 

Gallic acid 

Ellagic acid 

 

Corilagin 

Raw spectra 

D1+MSC (17) 

 

MSC 

1063.4-1333.6 

1063.4-1333.6 

2171.3-2356.9 

1063.4-1333.6 

2171.3-2356.9 

4 

2 

 

3 

0.7683 

0.3251 

 

0.3145 

0.64 

1.22 

 

2.55 

0.7309 

0.2372 

 

0.2389 

0.67 

1.27 

 

2.61 

-0.01 

0.01 

 

-0.02 

1.93 

1.14 

 

1.15 

Abbreviations: R2: coefficients of determination, RMSEC: root mean square error of calibration, RMSECV: root mean square 

error of cross validation, RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative 

scatter correction and D1(17): first derivative (left and right averaging 17 point, polynomial order 2)  

 

 
ภาพที่ 1 การวดัสเปกตรัมลําไยอบแห้งทัง้ผลในตําแหน่งตา่งๆด้วยเทคนิค NIRS 

P1 P2 P3 P4 
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ภาพที่ 2 การวดัสเปกตรัมเมลด็ลําไยอบแห้งด้วยเทคนิค NIRS 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3 สเปกตรัม NIR  (a) ลําไยอบแห้งทัง้ผลท่ีตําแหน่งตา่งๆ (b) เมลด็ลําไยท่ีอณุหภมิู 60oC เป็นเวลา 40 ชัว่โมง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟ scatter plot (a) ปริมาณความชืน้ (b) ปริมาณกรดแกลลคิ (c) ปริมาณกรดแอลลาจิก และ (d) 

ปริมาณคอริลาจินของเมลด็ลําไยท่ีใช้ในการศกึษา 

a b 

a 

c d 

b 
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การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์บน
ระนาบเอียงต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่สถานีนครปฐม 
Evaluation of a Model to Estimate Global Radiation on Inclined Surfaces Using Data 
Measured at Nakhon Pathom 
 

สหสัษา พีงาม1 สพุรรษา  ชยับิน1 และ รุ่งรัตน์ วดัตาล1  

Sahussa Peengam1, Supansa Chaibin1 and Rungrat Wattan1  

 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ทดสอบสมรรถนะความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายชั่วโมงเฉล่ียต่อเดือนบน

ระนาบเอียง 30 องศา 60 องศา และ 90 องศา ท่ีหนัไป4 ทิศทาง ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และ ทิศ

ตะวนัตก โดยทดสอบแบบจําลองของ Olmoและคณะ(1999)และทําการเปรียบเทียบค่าความเข้มรังสีรวมท่ีคํานวณ

ได้จากแบบจําลองดังกล่าวกับค่าท่ีได้จากการวัดของสถานีนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

(13.82°N, 100.04°E) ในปี 2014 ผลการเปรียบเทียบพบวา่คา่ความเข้มรังสีรวมจากแบบจําลองของสามารถคํานวณ

ความเข้มรังสีรวมบนระนาบเอียงได้ โดยให้ผลดีท่ีสดุท่ีระนาบเอียง 30 องศา ท่ีหนัไปทางทิศใต้ โดยมีความแตกต่าง

ในรูป root mean square difference (RMSD) เทา่กบั 8.06% 

คาํสาํคัญ : รังสีอาทิตย์ แบบจําลอง พืน้เอียง 

 

Abstract 
 In this work, the performance of a model proposed by Olmo et al.(1999) for calculatinghourly 

global irradiation on inclined surfaces was evaluated. The model was used to compute hourly global 

radiation on inclined north, south, east and west facing surfaces having the inclined angles of 30°60° and 

90°. Then the results were compared with measured data at NakhonPathom station Silpakorn University 

(13.82° N, 100.04° E) in 2014. The comparison results show that values of the global radiation calculated 

from the model and those obtained from the measurement are in good agreement on inclined south 

facing surfaces having the inclined angles of 30°with the root mean square difference (RMSD) of 8.06% 

Keywords : Solar radiation, Model, Inclined surface 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ข้อมลูรังสีอาทิตย์มีความสําคญัต่องานด้านพลงังานแสงอาทิตย์ โดยทัว่ไปข้อมลูดงักล่าวจะได้จากการวดั 

หรือการคํานวณจากแบบจําลองจากข้อมลูอตุนิุยมวิทยาหรือข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม (Janjai et al., 2005) โดยสว่น

ใหญ่จะเป็นค่ารังสีอาทิตย์บนพืน้ราบ แต่ในการประยกุต์รังสีอาทิตย์มาใช้งานต่างๆ เช่น การออกแบบติดตัง้ระบบ

                                                 
1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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เซลล์สริุยะ หรือระบบทําความร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ ผู้ออกแบบต้องการข้อมลูรังสีอาทิตย์บนระนาบเอียง ทัง้นี ้

เพราะอุปกรณ์รับรังสีอาทิตย์ของระบบดงักล่าวมกัวางเอียงกับพืน้ราบ ทัง้นีเ้พ่ือให้รับรังสีรวมทัง้ปีได้สงูสดุ ในการ

ออกแบบอปุกรณ์เหล่านีผู้้ออกแบบจึงต้องการข้อมลูรังสีรวมบนพืน้เอียง แต่ข้อมลูรังสีดวงอาทิตย์โดยทัว่ไปท่ีได้จาก

การวดัจะเป็นรังสีบนพืน้ราบ ดงันัน้ผู้ออกแบบระบบดงักล่าวจึงต้องแปลงข้อมลูรังสีอาทิตย์บนพืน้ราบให้อยู่บนพืน้

เอียง(Liu and Jordan, 1962; Bugler, 1977;Duffie and Beckman, 2006; Muzathik et al.,2011 )  

 เน่ืองจากแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์บนพืน้เอียงมกัขึน้กบัภมิูอากาศและสภาพแวดล้อม (Duffie 

and Beckman,2006) ดงันัน้ในงานนี ้จึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะของแบบจําลองของOlmoและคณะ 

โดยใช้แบบจําลองนีคํ้านวณรังสีรวมรายชัว่โมงบนระนาบเอียงท่ีหนัไป 4 ทิศทาง คือ ทิศเหนือ ทิศใต้  ทิศตะวนัออก 

และ ทิศตะวนัตก ซึง่มีเอียงมมุเอียง 30°  60° และ 90° และทําการเปรียบเทียบกบัค่าจากการวดัท่ีสถานีนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างอุปกรณ์สําหรับวัดปริมาณรังสีรวมบนพืน้เอียง ซึ่งประกอบด้วยไพราโนมิเตอร์ 

(pyranometer)  12เคร่ือง  (Kipp&Zonen, modelCMP6) โดยวางทํามมุกบัพืน้ราบ 30°  60° และ 90°  หนัไปทาง

ทิศใต้, ทิศเหนือ, ทิศตะวนัออก และ ทิศตะวนัตก อย่างละ 1 เคร่ือง อปุกรณ์ดงักล่าวจะมีแผ่นโลหะสีดําวางอยู่ใต้ไพ

ราโนมิเตอร์แต่ละตวั เพ่ือป้องกนัรังสีอาทิตย์ท่ีสะท้อนจากพืน้ดิน ทําให้รังสีท่ีวดัมีแหล่งท่ีกําเนิดจากดวงอาทิตย์และ

ท้องฟ้าเท่านัน้  โดยทําการติดตัง้อปุกรณ์ดงักล่าวบนดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร จังหวดั

นครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E)  (รูปท่ี 1) นอกจากนีย้งัได้ทําการวดัรังสีรวมและรังสีกระจายบนพืน้ราบในบริเวณ

เดียวกนัด้วยไพราโนมิเตอร์ (Kipp&Zonen, modelCM11) (รูปท่ี 2) สญัญาณท่ีได้จากหวัวดัจะถกูบนัทึกด้วยเคร่ือง 

Data logger (Yokokawa, model DX2000)ข้อมลูท่ีได้จะอยู่ในรูปของศกัย์ไฟฟ้า ซึง่ต้องทําการแปลงค่าโดยการหาร

ด้วยคา่ Sensitivity ของหวัวดั เพ่ือให้ได้ปริมาณรังสีอาทิตย์รายชัว่โมง จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาคํานวณค่ารังสีรวมราย

ชัว่โมงเฉล่ียตอ่เดือนโดยข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการประเมินสมรรถนะของแบบจําลอง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีรวมบนพืน้เอียงทํามมุ ก) 30° ข)  60° และค) 90° กบัพืน้ราบ  

 

 

 

(ก) (ค) (ข) 
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รูปที่ 2 อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีรวมบนพืน้ราบ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนภาพวงจรการวดัปริมาณรังสีรวมของดวงอาทิตย์ 
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สําหรับแบบจําลองของOlmoและ คณะ ท่ีจะทําการทดสอบสมรรถนะ สามารถเขียนในรูปสมการได้ดงันี ้

       (1) 

 

        (2) 

เม่ือ  คือ    รังสีรวมบนระนาบในแนวระดบั[W/m2] 

 คือ รังสีรวมบนระนาบเอียง [W/m2] 

 คือ มมุตกกระทบ [เรเดียน] 

 คือ   มมุเซนิธของดวงอาทิตย์ [เรเดียน] 

 คือ   ดชันีความใสบรรยากาศรายชัว่โมง[-] 

 

 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณคา่ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์บนระนาบเอียง 

ผู้ วิจัยจะทําการคํานวณหาค่าความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์จากการแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แล้วทําการ

เปรียบเทียบระหว่างค่าท่ีคํานวณได้จากแบบจําลองกับค่าท่ีได้จากการวัดจริง ซึ่งการเปรียบเทียบจะอาศัย

พารามิเตอร์ทางสถิติ 2 ตวั คือ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD)โดยค่า 

RMSD เป็นค่าท่ีแสดงค่าความคลาดเคล่ือนของแบบจําลองจากค่าวดัจริง สว่นค่า MBD เป็นพารามิเตอร์ท่ีแสดงว่า

แบบจําลองนัน้ให้ผลการคํานวณท่ีสงูกวา่หรือต่ํากวา่คา่วดั (Iqbal,1983) 

 ในการทดสอบสมรรถนะของแต่ละแบบจําลอง ผู้วิจยัจะแทนค่าตวัแปรในแบบจําลองและทําการคํานวณ

ความเข้มรังสีรวมบนระนาบเอียง จากนัน้จะนํามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีได้จากการวดัในแต่ละทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศ

ใต้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก บนระนาบเอียง 30°  60° และ 90° 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์รวมรายชั่วโมงบนระนาบเอียงทํามมุ 

30°  60° และ 90° หนัไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกผู้วิจยัจะทําการเปรียบเทียบระหว่างค่า

รังสีอาทิตย์ท่ีคํานวณจากแบบจําลอง  กบัข้อมลูรังสีอาทิตย์จากการวดัท่ีจงัหวดันครปฐม ผลท่ีได้แสดงดงัตารางท่ี1 

และตวัอย่างผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายชัว่โมงบนระนาบเอียงทํามมุ 30°ท่ีหนัไปทางทิศ

เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก แสดงดงัรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 การเปรียบปริมาณรังสีอาทิตย์รายชัว่โมงเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียงท่ีได้จากแบบจําลอง( )กับค่า   

ท่ีได้จากการวดั( )ท่ีระนาบเอียงทํามมุ 30° ท่ีหนัไปในทาง (ก) ทิศใต้  (ข) ทิศเหนือ (ค) ทิศตะวนัออก         

(ง) ทิศตะวนัตก 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณความเข้มรังสีรวมรายชัว่โมงเฉล่ียตอ่เดือนของ

พืน้เอียง 30° 60°และ 90°ท่ีหนัไปใน 4 ทิศทาง คือ ทิศใต้, ทิศเหนือ, ทิศตะวนัออก และ ทิศตะวนัตก 

 

Month 
North  South East West 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

30° -0.65 12.16 0.76 8.06 1.60 12.92 -1.00 13.12 

60° 5.21 25.35 -0.88 10.43 6.38 19.77 6.05 20.76 

90° 61.24 79.43 9.16 20.11 19.90 32.56 22.14 34.45 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบค่ารังสีรวมรายชั่วโมงบนระนาบเอียงหันไป 4 ทิศทางท่ีได้จากการ

คํานวณจากแบบจําลองกบัข้อมลูท่ีได้จากการวดัท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือน (RMSD) สําหรับ

         (ก)                                                                                                (ข)    

             (ค)                                                                                                  (ง) 
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มมุเอียง 30° ท่ีหนัไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และตะวนัตก เท่ากบั 8.06-13.12%และ MBD มีค่าอยู่ในช่วง 

มมุเอียง 60°ค่า RMSD มีค่าอยู่ในช่วง 10.43-25.35%และ MBD มีค่าอยู่ในช่วง -0.88-6.38%มมุเอียง 90°ค่า 

RMSD มีค่าอยู่ในช่วง 20.11-79.43%และ MBD มีค่าอยู่ในช่วง 9.16-61.24% ผลดงักลา่วแสดงว่าแบบจําลองให้ผล

การคํานวณท่ีมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีระนาบเอียง 30° ในทกุทิสทาง โดยในระนาบเอียง 30° ท่ีหนัไปในทางทิศใต้

ให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสดุ และท่ีระนาบเอียง 30° มีความเอนเอียง (bias) น้อยเช่นเดียวกนั สําหรับมมุเอียง 

90°จะให้ผลความคลาดเคล่ือนมากท่ีสดุ เน่ืองจากท่ีมมุเอียง 90°จะหนัหน้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทําให้ได้ค่า

ความเข้มรังสีรวมท่ีวดัได้มีคา่น้อยกวา่ท่ีคํานวณได้จากแบบจําลอง จงึทําให้เกิดคา่ความคลาดเคล่ือนมาก 

 นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาการแปรค่าความคลาดเคลื่อน(RMSD)กบัมมุเอียงของระนาบต่างๆ(รูปท่ี 5)พบว่า

ค่า RMSD ของระนาบเอียงท่ีหนัหน้าไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก มีค่า RMSD เพิ่มขึน้จากระนาบ

เอียง 30° 60° และ 90°แต่ค่า RMSD ท่ีระนาบเอียงท่ีหนัไปทางทิศเหนือจะมีความชนัมากท่ีสดุเน่ืองจากทางเดิน

ปรากฏของดวงอาทิตย์ของประเทศไทยนัน้ค่อนไปทางใต้เป็นสว่นมาก ทําให้ค่าความเข้มรังสีรวมท่ีวดัได้นัน้มีค่าน้อย

กวา่ท่ีคํานวณได้จากแบบจําลอง จงึทําให้เกิดคา่ความคลาดเคล่ือนมากท่ีระนาบเอียงท่ีหนัไปทางทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความคาดเคล่ือนในรูปของ root mean square difference (RMSD) กบัมมุเอียงท่ี

หนัไปใน 4 ทิศทาง คือ (ก) ทิศใต้ (ข) ทิศเหนือ (ค) ทิศตะวนัออก (ง) ทิศตะวนัตก 

 

สรุปผล 
 ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณความเข้มรังสีรวมของดวง

อาทิตย์บนระนาบเอียงต่างๆ โดยทําการคํานวณปริมาณรังสีรวมจากแบบจําลองของ Olmoและคณะ(1999) บน

ระนาบเอียง 30 องศา 60 องศา และ 90 องศา ท่ีหนัไปทัง้ 4 ทิศทาง (เหนือ ใต้  ตะวนัออก ตะวนัตก) แล้วนํามา

เปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัดของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

            (ก)                                                                                          (ข) 

          (ค)                                                                                         (ง) 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยคํานวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในรูป global irradiance บนระนาบเอียงต่างๆ ผลการ

ทดสอบพบว่าท่ีระนาบเอียง 30 องศาในทิศใต้ให้ผลท่ีดีท่ีสดุ แต่ในทิศทางอ่ืนนัน้ท่ีระนาบเอียง 30 องศา แบบจําลอง

ของ Olmoและคณะ (1999) ก็สามารถท่ีจะคํานวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์ได้ดีเม่ือเทียบกบัผลท่ีได้จาก 

การวดั 
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การเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในบรรยากาศจากเครื่องสงวิทยุหยั่งอากาศและขอมูลการวัด
ภาคพื้นดิน ที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
Comparison of precipitable water obtained from radiosonde and ground - base measurement 

at Omkoi, Chiang Mai 

 

จินดารัตน ปริโยธร1 สุมามาลย บรรเทิง1 และ เสริม จันทรฉาย1 

Jindarat Pariyothon1, Sumaman Buntoung1 and Serm Janjai1  

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ ที่ไดจากการวัดภาคพื้นดินจากเคร่ือง 

sunphotometer กับคาที่ไดจากเคร่ือง radiosonde ที่อําเภออมกอย (17.79°N, 98.43°E) จังหวัดเชียงใหม โดย

ปริมาณไอน้ําที่ไดจากเครื่อง radiosonde สามารถคํานวณไดจากขอมูลอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความดัน

บรรยากาศที่ระดับความสูงตางๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชขอมูลชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2014 

ผลการเปรียบเทียบพบวาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีไดจากเครื่อง radiosonde ใหคาที่สอดคลองกันดีกับคา

ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีไดจากเคร่ือง sunphotometer โดยมีคาความคลาดเคล่ือนในรูปของ Root mean 

square difference และ Mean bias difference เทากับ 14.3% และ  -11.6% ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศ เคร่ือง radiosonde เคร่ือง sunphotometer  

 

Abstract  
In this research, comparison between precipitable water obtained from radiosonde data and 

measured from a sunphotometer was investigated. The studied location is at Omkoi (17.79°N, 98.43°E), 

Chiang Mai. The precipitable  water is calculated using the data of temperature, relative humidity and 

atmospheric pressure retrieved from radiosonde during January-May, 2014. The results showed that the 

precipitable  water estimated from the radiosonde data agree  with the precipitable water measured from 

the sunphotometer with root mean square difference (RMSD) of 14.3%, mean bias difference (MBD)              

of -11.6%   

Keywords : Precipitable  water, Radiosonde, Sunphotometer 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ไอน้ําในบรรยากาศเปนตัวแปรหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการทางดานเคมีและฟสิกสในบรรยากาศ 

กลาวคือบรรยากาศท่ีระดับโทรโพสเฟยรไอน้ําจะมีอิทธิพลตอฝุนละอองซ่ึงสงผลตอสมบัติเชิงแสงของฝุนละอองและ 

สงผลตอการเกิดเมฆและฝน อีกทั้งยังมีผลกระทบตอทัศนวิสัยดวย นอกจากนี้ไอนํ้าในบรรยากาศยังเปนกาซเรือน

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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กระจก (greenhouse gas) ซึ่งทําใหเกิดผลเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกมากถึง 60% ของผลเรือนกระจกท่ี

เกิดขึ้นทั้งหมด โดยรังสีอาทิตยที่ผานบรรยากาศเขามายังพื้นผิวโลกจะถูกดูดกลืนโดยไอนํ้า ซึ่งสวนใหญไอน้ําจะ

ดูดกลืนชวงความยาวคล่ืนรังสีอินฟราเรด (0.75-1.0 ไมโครเมตร) สําหรับบรรยากาศช้ันบนจะมีไอน้ําในปริมาณนอย

แตไอน้ําที่อยูในบรรยากาศช้ันบนจะมีความสําคัญตอการไหลเวียนและมีอิทธิพลตอเสถียรภาพของบรรยากาศ 

(Kampfer, 2013) ดังนั้นในการศึกษาความเขมรังสีอาทิตยที่ตกกระทบพื้นผิวโลก การศึกษาสมดุลพลังงานของ

บรรยากาศ ตลอดจนการศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาวะของอากาศจึงจําเปนตองรูปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ 

โดยท่ัวไปปริมาณไอน้ําในบรรยากาศขึ้นอยูกับแหลงน้ําพื้นผิว กิจกรรมทางการเกษตร ปาไม และสภาพภูมิศาสตร 

ดังนั้นปริมาณไอน้ําในบรรยากาศจึงมีการเปล่ียนแปลงตามพื้นที่ ฤดูกาล และตามความสูงจากพื้นดิน  

ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศสามารถวัดไดโดยตรง โดยการใชเคร่ืองวัดภาคพื้นดิน เชน เคร่ืองวัดรังสีในชวง

ไมโครเวฟ (Microwave Radiometer) และเคร่ืองวัด sunphotometer รวมทั้งยังสามารถหาปริมาณไอน้ําใน

บรรยากาศไดจากการวัดจากดาวเทียมจีพีเอสไดอีกดวย แตเนื่องจากเคร่ืองมือดังกลาวมีราคาคอนขางสูง จึงมีการ

สรางแบบจําลองข้ึนสําหรับคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ อาทิเชน Campmany และคณะ (2010) ไดทําการ

คํานวณคาปริมาณไอน้ําจากขอมูล radiosonde และนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลจากเคร่ือง sunphotometer และ

เคร่ือง Microtop II ที่เมือง Barcelona ประเทศสเปน ในชวงป ค.ศ. 2001-2004 ผลที่ไดพบวาคาปริมาณไอนํ้าจาก 

radiosonde ใหคาสูงสุด รองลงมาคือคาที่ไดจากเคร่ือง sunphotometer และเครื่อง Microtop II  ใหคาปริมาณไอน้ํา

ตํ่าสุด สําหรับกรณีประเทศไทยยังมีการศึกษาอยูนอยมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงทําการเสนอที่จะคํานวณ

ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศจากขอมูล radiosonde แลวนําไปเปรียบเทียบกับเคร่ือง sunphotometer ที่อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดขอมูลปริมาณไอน้ําในบรรยากาศสําหรับนําไปใชในงานดานตางๆ ที่เก่ียวของตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยไดทําการหาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศโดยอาศัยขอมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความดัน

บรรยากาศท่ีระดับความสูงตางๆ ที่วัดไดจาก radiosonde (รูปที่ 1) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งทําการ

ตรวจวัดที่สถานีฝนหลวง (17.79°N, 98.43°E) อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะ

ทําการตรวจวัดที่เวลา 7 นาฬิกา เฉพาะในชวงเวลาการทําฝนเทียมเทานั้น โดยป ค.ศ.2014 จะอยูในชวงเดือน

มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ผูวิจัยไดนําคาอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ ความดันบรรยากาศท่ีระดับชั้นตางๆ ของ

บรรยากาศที่วัดไดในเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2014 มาคํานวณปริมาณไอน้ําในบรรยากาศที่สถานี

ดังกลาว โดยอาศัยแบบจําลองของ Pierrehumbert (1972) ดังนี้ 

                                                          

dp
g
Mw

p

∫=
0

0

)(      (1) 

 

เม่ือ w  เปนปริมาณไอน้ําในบรรยากาศในรูปของ precipitable  water [cm] 

g  เปนความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก [980 cm/s2] 

M  เปนอัตราสวนผสมของไอน้ํากับอากาศแหง (Mixing Ratio) [-] 

p  เปนความดันบรรยากาศ [mbar] 
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เนื่องจากสมการ (1) เปนสมการอินทิกรัลจึงไมสามารถนําไปใชกับขอมูลจาก radiosonde ไดโดยตรง ผูวิจัย

จึงเขียนสมการใหมใหอยูในรูปของสมการพีชคณิต ดังนี้ 

                  
)](...)()([1

1212101 nnn ppMppMppM
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เม่ือ w  เปนปริมาณไอน้ําในบรรยากาศในรูปของ precipitable  water [cm] 

g  เปนความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก [980 cm/s2] 

M  เปนอัตราสวนผสมของไอน้ํากับอากาศแหง (Mixing Ratio) [-] 

ip  เปนความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง i (i = 1,2,3,…,n ) [mbar] 

0p  เปนความดันบรรยากาศที่พื้นผิวโลก [mbar] 

n  เปนจํานวนช้ันบรรยากาศที่ทําการวัด [-] 

สําหรับอัตราสวนผสมระหวางไอน้ํากับอากาศแหงที่ระดับความสูงตางๆ หาไดดังนี้ (Wallace and Hobbs, 1977) 
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เม่ือ vip  เปนความดันไอนํ้า (water vapour pressure) ที่ระดับความสูง i [mbar]   

โดยคาความดันไอน้ํา vip  สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ 

                                                   vsi

vi
i p

p
RH =       (4) 

เม่ือ iRH  เปนความช้ืนสัมพัทธ ที่ระดับความสูง i [-] 

vsip  เปนความดันไอนํ้าอิ่มตัว (saturated water vapour pressure) ที่ระดับความสูง i [mbar] 

โดยที่ vsip  หาไดจากอุณหภูมิอากาศ ดังสมการ (Pierrehumbert, 1972) 

 

     

เม่ือ iT  เปน อุณหภูมิอากาศที่ระดับความ

สูง i [องศาเซลเซียส] 

ผูวิจัยจะทําการคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีเวลาประมาณ 7 นาฬิกา ชวงเดือนมกราคม ถึง     

เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 2014 
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รูปที่ 1   บัลลูนพรอมติดต้ัง radiosonde ที่มีอุปกรณ 

วัดอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความดัน

อากาศ  

รูปที่ 2   เคร่ือง sunphotometer สําหรับวัด  

ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 นอกจากขอมูลปริมาณไอน้ําที่ไดจากเคร่ือง  radiosonde แลว ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมและประมวลผล

ขอมูลปริมาณไอน้ําในบรรยากาศท่ีไดมาจากการวัดดวยเคร่ือง sunphotometer ซึ่งมีการติดต้ังไวที่ อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม แสดงดังรูปที่ 2 โดยเคร่ือง sunphotometer สามารถวัดรังสีอาทิตยที่ความยาวคล่ืน 340, 380, 440, 

500, 675, 870, 940 และ 1020 นาโนเมตร ในขณะท่ีทองฟาปราศจากเมฆ โดยขอมูลที่ไดจะถูกนําไปคํานวณหา

ปริมาณไอน้ําในหนวยเซนติเมตร โดยเครือขาย Aerosol Robotic Network (AERONET) ขององคการนาซาและทํา

การเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/) ซึ่งขอมูลที่ไดเปนขอมูลเฉล่ียรายวัน 

จากนั้นผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีไดจากขอมูล radiosonde กับคา

ปริมาณไอน้ําที่ไดจากการวัดจากเคร่ือง sunphotometer โดยใชขอมูลของเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ป    

ค.ศ. 2014 โดยจะแสดงคาความคลาดเคล่ือนในรูปของ Root mean square different (RMSD) และ Mean bias 

different (MBD)  

 

ผลและวจิารณ 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในบรรยากาศท่ีไดจากขอมูล radiosonde จากสมการ (2) กับคาปริมาณ     

ไอน้ําในบรรยากาศที่ไดจากการวัดดวยเคร่ือง sunphotometer ผลที่ไดแสดงไวดังรูปที่ 3 พบวาคาปริมาณไอนํ้าใน

บรรยากาศท่ีไดจากขอมูล radiosonde มีคาสอดคลองกันดีกับคาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีไดจากการวัด โดยมี

ความแตกตางในรูปของ Root mean square different เทากับ 14.3% และ Mean bias different เทากับ -11.6% ซึ่ง

ถือไดวามีความสัมพันธกันคอนขางสูง แสดงวาผลการคํานวณดังกลาวมีความละเอียดถูกตองในเกณฑที่ยอมรับได  

นอกจากนี้ ขอมูลปริมาณไอนํ้าที่ไดจากการวัดดวยเคร่ือง sunphotometer ตลอดป ค.ศ. 2014 แสดงใหเห็น

วาปริมาณไอน้ําในบรรยากาศของสถานีอมกอยมีคาตํ่าสุดในชวงเดือนมีนาคม (ประมาณ 0.7 cm) และสูงสุดในชวง

เดือนพฤษภาคม (ประมาณ 4 cm) 
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สรุป 

จากความ สํา คัญของป ริมาณไอน้ํ า ในบรรยากาศ ท่ี มีอิ ท ธิ พลต อกา ร เป ล่ี ยนแปลงของชั้ น                

บรรยากาศ ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจากขอมูล radiosonde           

กับเคร่ือง sunphotometer ที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม                         

ป ค.ศ. 2014 ผลการเปรียบเทียบพบวาขอมูลทั้งสองชุดสวนใหญมีความคลองกัน โดยมีความแตกตางในรูปของ                             

Root mean square different (RMSD) เทากับ 14.3% และ Mean bias different (MBD) เทากับ -11.6%  

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลจากเคร่ือง radiosonde และ

ขอขอบคุณเครือขาย AERONET ที่ชวยเหลือในการประมวลผลขอมูลปริมาณไอน้ําจากเคร่ือง sunphotometer  
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การผลิตเนยขาวแบบปราศจากกรดไขมันทรานส์จากนํา้มันกระบก นํา้มันเมล็ดทานตะวัน 
และนํา้มันรําข้าว 
Zero- trans shortening using krabok oil, sunflower oil and rice bran oil 
 

ธนาภา เอนกนนัท์1 และ โสภาค สอนไว1 

Tanapa Aneknan1 and Sopark Sonwai1 

 

บทคัดย่อ 
 ไขกระบกอดุมไปด้วยกรดไขมนัท่ีมีความอิ่มตวัสงู โดยมีองค์ประกอบหลกัคือ กรดลอริก (c12)  47.5% และ

กรดไมรีสติก (c14) 42.4% มีลกัษณะเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง ถูกนํามาผสมกับไขมนัท่ีมีความไม่อิ่มตวัสูง            

มีลักษณะเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิห้องคือ นํา้มันเมล็ดทานตะวัน และนํา้มันรําข้าวตามลําดับ ในอัตราส่วนโดย

นํา้หนกั 20/60/20(A1), 30/50/20(A2), 40/40/20(A3), 50/30/20(A4) และ 60/20/20(A5) เพ่ือผลติเป็นเนยขาว แบบ

ปราศจากกรดไขมนัทรานส์ โดยทําการศึกษาสมบติัทางเคมีและกายภาพพบว่าเม่ือมีปริมาณไขกระบกมากขึน้จะมี

ค่าแซปอนนิฟิเคชนั และ slip melting point เพิ่มขึน้ แต่ค่าไอโอดีนลดลง จากนัน้ศกึษาปริมาณผลกึไขมนัแข็งด้วย   

p-NMR พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณไขกระบกในไขมนัผสมจะทําให้มีค่าปริมาณผลกึไขมนัแข็งเพิ่มขึน้ โดยไขมนั A2 และ 

A5 มี solid fat content profile บางส่วนคล้ายกบัเนยขาวทางการค้า และหลอมเหลวหมดท่ีอณุหภมิูร่างกาย 

(37°C ) ทําให้ไม่เกิดภาวะไขในปากเม่ือบริโภค นอกจากนีย้งัศึกษาพฤติกรรมการหลอมเหลวและการตกผลกึด้วย 

DSC ซึง่ปรากฏพีคสองพีคสําหรับกราฟการตกผลกึ และสามพีคสําหรับการหลอมเหลว โดยพีคจะใกล้กนัเร่ือยๆเม่ือ

เพิ่มปริมาณไขกระบก จนแสดงเพียงพีคเดียวเม่ือมีไขกระบก 60% และทิศทางของพีคจะเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ี

อณุหภมิูสงูขึน้เม่ือเพิ่มปริมาณไขกระบก  

คาํสาํคัญ : เนยขาว กรดไขมนัทรานส์ นํา้มนักระบก นํา้มนัเมลด็ทานตะวนั นํา้มนัรําข้าว 
 

Abstract 
 Highly saturated fatty acid in Krabok seed oil (KSO) mainly 47.5% lauric lauric acid and 42.4% 

myristic acid  was blended  with sunflower oil and rice bran oil in weight ratios (KSF/SFO/RBO) of  

20/60/20 (A1), 30/50/20 (A2), 40/40/20 (A3), 50/30/20 (A4) and 60/20/20 (A5) in preparation for the 

processing of a trans free shortenning. Study of physicochemical properties of oil blends revealed that 

when adding more of KSF content, saponification value and slip melting point increased but iodine value 

decreased. Analysis of solid-fat content (SFC) by p-NMR revealed that SFC of the oil blends increased 

with higher content of KSO. SFC profiles of A2 and A5  have some profile like commercial shortening and 

melted completely as the temperature approached 40 degree celcious indicating that  not give waxy 

mouth feel when consumed. The study of melting and crystallization by DSC revealed  2 peaks for 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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crystallization thermogram and 3 peaks for melting thermogram for all oil blends. When added more of 

KSF content, the peaks moved to the higher temperature side.   

Keywords : Shortening, Trans-fatty acid, Krabok oil, Sunflower oil, Rice bran oil 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
เนยขาวเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีองค์ประกอบหลกัคือไขมนัแข็ง (hard fat) ท่ีมีค่าปริมาณไขมนัท่ีอยู่ในรูปผลกึ 

(solid fat content) สงู ทัง้นีเ้พ่ือให้มีเนือ้สมัผสัท่ีแข็งเป็นก้อน สามารถคงรูปอยูไ่ด้ โดยไขมนัแข็งดงักลา่วมีลกัษณะกึ่ง

แข็งกึ่งเหลว (semi-solid) ซึง่ได้จากการนําไขมนัท่ีมีจดุหลอมเหลวแตกต่างกนัคือสงูและต่ํามาผสมกนั  ไขมนัท่ีมีจดุ

หลอมเหลวสงูท่ีนํามาใช้ในการผสมนัน้มีท่ีมาได้หลายแบบ ท่ีนิยมมากท่ีสดุคือไขมนัแข็งท่ีได้จากการนํานํา้มนัเหลว

ไปผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชัน่บางส่วน (partial hydrogenation) เพ่ือเพิ่มระดบัความอิ่มตวั แต่อย่างไรก็ตาม

กระบวนการดงักล่าวจะมาพร้อมกบัการก่อตวัของกรดไขมนัทรานส์ (trans-fatty acids) ซึ่งเป็นกรดไขมนัชนิดไม่

อิ่มตัวท่ีพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอนมีการจัดเรียงตัวแบบทรานส์ นั่นคืออะตอมไฮโดรเจนท่ีมาจับกับอะตอม

คาร์บอนท่ีตําแหน่งพนัธะคู่นัน้จบัอยู่คนละด้านของพนัธะคู่ (Eckel และคณะ, 1997) การบริโภคไขมนัทรานส์ใน

ปริมาณมากจะไปเพิ่มความเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ  การอกัเสบภายใน และโรคมะเร็ง มีผลทําให้หลอด

เลือดตีบ โดยจะไปเพิ่มระดบัของคอเลสเตอรอลชนิดเลว (low density lipoprotein หรือ LDL) และลดระดบัของ

คอเลสเตอรอลชนิดดี (high density lipoprotein หรือ HDL) (Mensink และ Katan, 1990) 

ในปัจจบุนัผู้บริโภคมีความใส่ใจในสขุภาพมากขึน้และให้ความสําคญักบัปริมาณสารเจือปนต่างๆ หรือสาร

ท่ีมีอยู่ในอาหารท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบัสขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะกรดไขมนัทรานส์ทําให้มีความสนใจในการ

พฒันาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึน้มาด้วยการนํานํา้มันเมล็ดทานตะวันซึ่งเป็นนํา้มนัท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

ผสมนํา้มนักระบกเพ่ือเพิ่มปริมาณไขมนัสว่นแข็ง และผสมนํา้มนัรําข้าวซึง่มีแกมมาโอรีซานอลสงู มาผลิตเป็นเนยขาว

แบบปราศจากกรดไขมนัทรานส์ โดยการนํามาผสมกนั ในอตัราสว่นต่างๆ แล้วทําการศกึษาคณุสมบติัด้านต่างๆ ของ

นํา้มนั/ไขมนัตัง้ต้น และไขมนัผสมเทียบกับเนยขาวทางการค้า เพ่ือเลือกอตัราส่วนการผสมไขมนัท่ีเหมาะสมท่ีสดุ

สําหรับนําไปผลติเป็นนยขาวเแบบปราศจากกรดไขมนัทรานส์สําหรับจําหน่ายตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมีและทางกายภาพ และองค์ประกอบกรดไขมัน ของไขกระบก นํา้มัน
ทานตะวัน และนํา้มันรําข้าว 
 ทําการศึกษาคณุสมบติัทางเคมี คือ ค่าไอโอดีน ค่าแซปอนนิฟิเคชนัตามกรรมวิธีของ AOCS Official 

Method (AOCS, 1997a) และทําการศกึษาคณุสมบติัทางกายภาพ คือจดุหลอมเหลวแบบ slip melting point ตาม

กรรมวธีิของ AOCS Official Method Cc 3-25 (AOCS, 1997a)  
2. การผสมไขมัน 
             ผสมไขกระบก นํา้มนัเมลด็ทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าวตามลําดบัในอตัราสว่นโดยนํา้หนกั 20/60/20 (A1), 

30/50/20 (A2), 40/40/20 (A3), 50/30/20 (A4) และ 60/20/20 (A5) ด้วย magnetic stirrer ความเร็วรอบ 200 rpm 

อณุหภมิู 70 °C 
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3. การศกึษาคุณสมบัตทิางเคมีและกายภาพและพฤตกิรรมการตกผลกึ ของไขมันผสมในอัตราส่วนต่างๆ 
และเนยขาวทางการค้า (CS ) 
 ศึกษาสมบติัทางเคมีและกายภาพดงัข้อ 1 และทําการศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกมีรายละเอียดท่ีต้อง

ศกึษาดงัตอ่ไปนี:้ 

 3.1.ศึกษาค่าร้อยละการเป็นของแข็งในรูปผลกึ (solid fat content: SFC) ท่ีอณุหภมิูต่างๆ ด้วย pulsed-

nuclear magnetic resonance หรือ p-NMR ตามกรรมวิธีของ Fiebig และ Luttke (2003) เพ่ือให้ทราบว่าท่ีอณุหภมิู

ต่างๆ ตัง้แต่ 0-40 °C นัน้ ตวัอย่างนํา้มนัมีของแข็งในรูปผลกึคิดเป็นร้อยละเท่าใดของตวัอย่างทัง้หมดโดยนํา้หนกั 

และเพ่ือให้ทราบพฤติกรรมหรือลกัษณะการหลอมเหลวของตวัอย่างว่าท่ีอณุหภมิูเพิ่มขึน้ จาก 0 ºC ไปยงั 40 °C นัน้ 

ตวัอยา่งเกิดการหลอมละลายอยา่งรวดเร็วหรืออยา่งช้าๆ 

 3.2.ศึกษาอณุหภูมิในการหลอมเหลวและตกผลึกและพลงังานท่ีเก่ียวข้อง (enthalpy) ด้วย differential 

scanning calorimetry หรือ DSC ตามกรรมวิธีของ AOCS Official Method Cj 1-94 (AOCS, 1997a) เพ่ือให้ทราบ

ช่วงอณุหภมิูท่ีตวัอย่างนํา้มนัมนัเกิดการหลอมเหลวและตกผลึก พลงังานท่ีตวัอย่างคายออกมาเม่ือเกิดการตกผลึก 

และพลงังานท่ีใช้ในการสลายพนัธะในโครงข่ายผลกึเม่ือตวัอยา่งเกิดการหลอมเหลว 

 ศึกษาเปรียบเทียบกบัไขมนัเนยเทียมและเนยขาวทางการค้า โดยเฟสไขมนัของไขมนัเนยเทียมเตรียมได้

จากการนําไขมันเนยเทียมไปให้ความร้อนท่ี 60°C จะเกิดการแยกชัน้นํา้และไขมัน นําชัน้ไขมันไปใส่ seperatory 

funnel แล้วล้างด้วยนํา้อุ่น 3 รอบ ใช้ anhydrous sodium sulphate ในการทําแห้ง แล้วกรองด้วยชุดกรอง

สญูญากาศโดยใช้กระดาษกรอง Whatman #1 ในการกรอง  (Kim BH และคณะ, 2008) 
4. การคัดเลือกอัตราส่วนของนํา้มันผสมที่เหมาะสม  
 คดัเลือกอตัราสว่นสําหรับใช้เป็นไขมนัเนยเทียมโดยดจูาก ไขมนัผสมท่ีมีคณุสมบติัด้านต่างๆ ท่ีเหมือนหรือ

ใกล้เคียงกบัของเนยขาวทางการค้า 

 

ผลและวิจารณ์  
1. คุณสมบัตทิางเคมี และกายภาพ 
ตารางท่ี 1 คา่ slip melting point คา่ Iodine value และคา่ Saponification value ของนํา้มนัเมลด็ทานตะวนั (SFO) 

นํา้มนักระบกกระบก (KSO) นํา้มนัรําข้าว (RBO) และไขมนัผสม  

Sample 

(KSF:SFO:RBO) 

Iodine value 

(g I2/g fat) 

Saponification value 

(mgKOH/g) 
Slip melting point (°C) 

A1  20/60/20 95.7±0.90 194.7±0.21 27.1±0.12 

A2  30/50/20 85.9±1.09 207.1±0.84 30.3±0.29 

A3  40/40/20 73.6±1.53 222.9±2.05 31.3±0.29 

A4  50/30/20 66.0±0.32 229.3±0.25 32.4±0.72 

A5  60/20/20 47.7±1.70 233.5±0.70 35.0±0.20 

KSO  4.9±0.97 243.3±0.06 38.6±0.18 

SFO 128.6±0.63 191.8±2.08 N/A 

RBO 99.9±0.38 187.5±1.75 N/A 
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 จากตารางท่ี 1 ค่าไอโอดีน (Iodine value; Iv) หรือกรัมของไอโอดีนท่ีถกูดดูซบั ณ ตําแหน่งพนัธะคู่ของกรด

ไขมนัชนิดไมอ่ิ่มตวัตอ่ 100 กรัมของไขมนั เป็นดชันีบง่บอกความไม่อิ่มตวัของนํา้มนั โดยค่าไอโอดีนสงูหมายถึงไขมนั

หรือนํา้มนัมีความไมอ่ิ่มตวัสงู ความไมอ่ิ่มตวัของไขมนัจะสมัพนัธ์โดยตรงกบัจํานวนพนัธะคู่ท่ีมีอยู่ในโมเลกลุของกรด

ไขมนัท่ีเป็นองค์ประกอบของไตรกลีเซอไรด์ หากระดบัความไม่อิ่มตวัสงูแสดงว่าไขมนัหรือนํา้มนันัน้มีจํานวนพนัธะคู่

สงู จากผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงในตารางท่ี 1 จะเห็นว่า ค่าไอโอดีนของนํา้มนัเมลด็ทานตะวนั ไขกระบก นํา้มนัรําข้าว 

ไขมนัผสม เนยเทียมและเนยขาวทางการค้ามีความแตกตา่งกนั โดยท่ีอตัราสว่นของไขกระบกมากขึน้ ค่าไอโอดีนจะมี

ค่าน้อยลง และมีค่าน้อยท่ีสดุท่ี 4.9 g I2/g fat เม่ืออตัราสว่นนํา้มนักระบกเป็น 100 % นัน่เอง แสดงว่าไขกระบกมี

ไขมนัหรือนํา้มนัมีความอิ่มตวัสงู สว่นนํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนัมีความไม่อิ่มตวัสงูท่ีสดุท่ี 128.6 g I2/g fat สว่น

นํา้มนัรําข้าวมีความไมอ่ิ่มตวัสงูรองลงมาท่ี 99.9 g I2/g fat 

 ค่าแซปอนนิฟิเคชนั (Saponification value; SAP) คือ จํานวนนํา้หนกัของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็น

มิลลิกรัม ท่ีใช้ในการไฮโดรไลซิสด้วยด่าง ไขมนัหรือนํา้มนัจํานวน1 กรัม เป็นตวับ่งชีใ้ห้ทราบขนาดและนํา้หนกั

โมเลกลุของกรดไขมนัท่ีเป็นองค์ประกอบในไตรกลีเซอไรด์ท่ีมีอยู่ในไขมนัหรือนํา้มนั หากกรดไขมนัมีนํา้หนกัโมเลกลุ

ต่ําจะมีค่า SAP สงู จากตารางท่ี 1 นํา้มนัรําข้าวมีค่า SAP ต่ําท่ีสดุท่ี 187.5 mg KOH/g นํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนัมี

ค่าต่ําสดุรองลงมาท่ี 191.8 mg KOH/g แสดงว่านํา้มนัรําข้าว และนํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนัมีกรดไขมนัท่ีมีนํา้หนกั

โมเลกลุสงู และเม่ือไขมนัผสมมีอตัราสว่นนํา้มนักระบกเพ่ิมมากขึน้จะมีแนวโน้มค่า SAP มากขึน้ และเม่ือไขกระบก 

100 % จะมีคา่ SAP สงุสดุท่ี 243.3 mg KOH/g  แสดงวา่ไขกระบกมีกรดไขมนัมีนํา้หนกัโมเลกลุต่ํา 

 จดุหลอมเหลวแบบ slip melting point (SMP) เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีนํามาใช้ในการหาพฤติกรรมในการ

หลอมเหลว โดย SMP เป็นจดุท่ีแท่งไขมนัในหลอดแคปิลลารีเกิดการเคล่ือนท่ีขึน้หลงัจากให้ความร้อน เน่ืองจาก

แรงดนัท่ีทําให้เกิดการลอยตวั (buoyancy) ซึง่มีทิศทางตรงข้ามกบัแรงโน้มถ่วงของโลก เม่ือแรงดงักลา่วมีค่าเท่ากบั

นํา้หนกัของนํา้ท่ีถกูแทนท่ีด้วยไขมนัปริมาตรเทา่กนั ซึง่ค่า slip melting point สอดคล้องกบัค่าไอโอดีน เพราะไขมนัท่ี

มีความอิ่มตวัสงู (ค่า Iv ต่ํา) จะมีจดุหลอมเหลวท่ีสงู ดงันัน้เม่ือเพิ่มอตัราสว่นของไขกระบกไขมนัผสมจึงมีค่า SMP

เพิ่มขึน้ และสงูสดุท่ีนํา้มนักระบก 100% ท่ี 38.6 °C ดงัตารางท่ี 1 สว่นนํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าวมี

จดุหลอมเหลวท่ีต่ํามาก เคร่ืองมือในห้องปฏิบติัการไมส่ามารถวดัคา่ SMP ได้ 

 
2. Solid fat content 

จากภาพท่ี 1 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ Solid fat content (SFC) ท่ีบอกให้ทราบถึงระดบัการเป็น

ของแข็งในรูปผลกึท่ีอณุหภมิูตา่งๆ ของไขมนัผสมจากนํา้มนักระบกผสมนํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าว 

ท่ีอตัราส่วนต่างๆ ทําการศกึษาท่ีอณุหภมิูต่างๆ ตัง้แต่ 0-40 °C โดยศกึษาเปรียบเทียบกบั CS พบว่าไขมนัผสมท่ีมี

อตัราส่วนของไขกระบกสงูจะมีค่า SFC มาก และน้อยลงตามลําดบัของอตัราส่วนไขกระบกท่ีลดลง แสดงว่านํา้มนั

กระบกมีปริมาณไขมนัส่วนแข็งสงู และไขมนัผสมจะมีไขมนัส่วนแข็งลดน้อยลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึน้ โดยพฤติกรรม

การตกผลกึในช่วงอณุหภมิู 0-40 °C ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละอตัราส่วนเกิดจากความแตกต่างของปริมาณกรดไขมนั

อิ่มตวัท่ีเป็นองค์ประกอบในไขมนัผสมท่ีอตัราสว่นต่างๆ โดยไขกระบกประกอบด้วยกรดไขมนัอิ่มตวัถึงร้อยละ 96.90 

(Sonwai และคณะ, 2015) ซึง่มากกว่านํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนัท่ีประกอบด้วยกรดไขมนัอิ่มตวัร้อยละ 15 (AOCS, 

1997b) และนํา้มนัรําข้าว ท่ีประกอบด้วยกรดไขมนัอิ่มตวัร้อยละ 20 (Ghosh, 2007) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบั

เนยขาวทางการค้าพบว่า A2 และ A5 มี solid fat content profile บางสว่นคล้ายกบัเนยขาวทางการค้า โดยไขมนั
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เนยเทียมและเนยขาวมีหลายประเภท ขึน้อยู่กบัการใช้งาน เม่ือพิจารณาแล้ว A2 เหมาะจะนําไปผลิตเป็นเนยขาว

แบบอ่อน ส่วน A5 เหมาะจะนําไปผลิตเป็นเนยขาวแบบแข็ง ประกอบกบัเม่ือพิจารณาท่ีอณุหภมิู 35 °C มีค่า SFC 

ใกล้เคียง 0 ซึ่งท่ีอณุหภมิู 35 °C ควรมีค่า SFC ต่ํากว่า 10 % เพ่ือท่ีเม่ือรับประทานแล้วจะไม่เกิดภาวะไขในปาก 

(Kristott,  2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กราฟ Solid fat content ของไขมนัผสม และเนยขาวทางการค้าท่ีอณุหภมิู 0-40 °C 

  
3. พฤตกิรรมการตกผลกึ และการหลอมเหลว 
 การศกึษาการเปล่ียนแปลงอณุหภมิูของการตกผลกึและการหลอมเหลวของนํา้มนัด้วยเทคนิค Differential 

scanning calorimeter (DSC) โดยอาศยัหลกัการท่ีวา่ไขมนัจะมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ หรือการเปล่ียนแปลง

เฟส จะมีการดดูหรือคายความร้อน โดยสมบติัทางกายภาพของตวัอย่างจะถกูวดัเม่ืออณุหภูมิเปล่ียนแปลงไป โดย

DSC จะช่วยให้สามารถศกึษาพฤติกรรมการหลอมเหลวท่ีสมบรูณ์ และการแข็งตวัของไขมนั ซึง่จะมีประโยชน์ในการ

อธิบายลกัษณะพฤติกรรมโดยรวมของผลติภณัฑ์ได้ (Lidefelt, 2007) 

จากภาพท่ี 2a เป็น DSC thermogram ของ A1-A5 ทําการศกึษาพฤติกรรมการตกผลกึของไขมนั จะเห็นว่า

ไขมนัผสม  มีพีคปรากฏ 2 พีค เป็นแบบพีคกว้างมีพีครองท่ีใหล่ด้านซ้าย และจะมีความแตกต่างกนัน้อยลงเร่ือยๆ 

เม่ืออตัราสว่นของนํา้มนักระบกเพิ่มมากขึน้ เพราะพีคของนํา้มนักระบกจะเด่นชดัขึน้เร่ือยๆ โดยท่ี KSF 60% จะเหลือ

เพียงพีคเดียว แสดงว่ามีความแตกต่างของไตรกลีเซอไรด์น้อยลงโดยมีพีคเดียวเป็นแบบ  sharp  peak แสดงว่ามี

ความแตกต่างระหว่างไตรกลีเซอไรด์น้อยมาก และตําแหน่งของพีคจะขยบัจากอณุหภูมิต่ําไปในทิศทางท่ีอณุหภูมิ

สงูขึน้เม่ือมีอตัราสว่นของนํา้มนักระบกเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พราะนํา้มนักระบกมีกรดไขมนัสายยาวและอิ่มตวัมากกว่านํา้มนั

ทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าว ดงัแสดงในคา่ IV และ SAP ในตารางท่ี 1 จะต้องใช้พลงังานในการคายความร้อนเพ่ือให้

ตกผลกึสงูกวา่ จงึต้องใช้อณุหภมิูสงูขึน้ถงึจะเกิดการตกผลกึของไขมนั 

จากภาพท่ี 2b เป็น DSC thermogram ของ A1-A5 ทําการศกึษาพฤติกรรมการหลอมเหลวของไขมนั จะ

เห็นว่าไขมนัผสมมีพีคปรากฏ 3 พีค แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของไตรกลีเซอไรด์ ท่ีมีความต่างกนั ซึ่งเม่ือมีการ

เพิ่มอตัราสว่นของนํา้มนักระบก พีคท่ีมีจดุหลอมเหลวต่ําจะเตีย้ลงเร่ือยๆ แต่พีคท่ีจดุหลอมเหลวสงูมีแนวโน้มทิศทาง
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สงูขึน้เร่ือยๆตามอตัราสว่นของนํา้มนักระบกกระบกท่ีเพิ่มมากขึน้ และเดน่ชดัขึน้จนเหลือเพียงพีคเดียวท่ี KSF 60% ท่ี

มีพีคเดียวเป็นแบบ  sharp  peak แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างไตรกลีเซอไรด์น้อยมาก และเม่ือเพิ่มอตัราสว่น

นํา้มนักระบกพีคจะขยบัจากอณุหภมิูต่ําไปอณุหภมิูสงู เน่ืองจากนํา้มนักระบกมีความอิ่มตวัและความยาวของสาย

ไฮโดรคาร์บอนในกรดไขมนัมาก (Sonwai และ Pornprachasiriwut, 2012) จึงทําให้มีจดุหลอมเหลวสงูขึน้เม่ือมีการ

เพิ่มอตัราสว่นของนํา้มนักระบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2 พฤติกรรมการตกผลกึ (a) และการหลอมเหลว (b) ของไขมนัผสม  
 

สรุป 
 นํา้มนักระบกเป็นนํา้มนัท่ีมีความอิ่มตวัสงู และเป็นไขมนัอิ่มตวัท่ีดีเน่ืองจากมีความยาวของสายคาร์บอน

ขนาดกลางเหมาะกบัการทําเป็นไขมนัแข็งนํามาผสมกบันํา้มนัทานตะวนัและนํา้มนัรําข้าว เพ่ือผลิตเป็นเนยขาวแบบ

ปราศจากกรดไขมนัทรานส์ ไขมนัผสมในทกุอตัราส่วนมีคณุสมบติัทนความร้อนท่ีอณุหภมิูใช้งานได้ดีกว่า CS แต่

ละลายเร็วท่ีอุณหภูมิร่างกายทําให้ไม่รู้สึกเป็นไขเม่ือรับประทาน จึงเหมาะกับการนํามาใช้ในประเทศเขตร้อน โดย

อตัราส่วน A2 เหมาะแก่การนําไปทําเนยขาวแบบอ่อน A5 เหมาะกับการทําเนยขาวแบบแข็ง นอกจากนีย้งัได้

ประโยชน์จากกรดไขมนัท่ีมีประโยชน์ในนํา้มนัเมลด็ดอกทานตะวนั และนํา้มนัรําข้าวอีกด้วย 

a. 

b. 
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การพัฒนาแบบจาํลองสําหรับคาํนวณรังสีดวงอาทติย์ในช่วงความยาวคล่ืนที่พืชใช้สังเคราะห์
แสงรายวันในประเทศไทย  
Development of a Model for Estimating Daily Photosynthetically Active Radiation in 
Thailand  
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บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ทําการพฒันาแบบจําลองสําหรับคํานวณค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาว

คล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสงรายวนัในประเทศไทย ซึง่แบบจําลองดงักลา่วแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค่า PAR กบัค่า  

โคซายน์ของมมุเซนิธของดวงอาทิตย์ (cos θz) และดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศ (kt)  โดยข้อมลูท่ีใช้ในการสร้าง

แบบจําลองได้จากสถานีวดัทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีวดัเชียงใหม่ (18.78 oN, 98.98 oE) อบุลราชธานี (15.25 oN, 

104.87 oE)  นครปฐม (13.82 oN, 100.04 oE) และสงขลา (7.2 oN, 100.60 oE)  ในปี ค.ศ. 2009-2012  จากนัน้ทํา

การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองท่ีสร้างขึน้โดยใช้ข้อมลูท่ีได้จากสถานีวดัทัง้ 4 แห่งในปี ค.ศ. 2013 ผลท่ีได้พบว่า

ค่า PAR ท่ีได้จากการคํานวณจากแบบจําลองมีความสอดคล้องกบัค่าท่ีได้จากการวดัค่อนข้างดี โดยมีความแตกต่าง

ในรูปของรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความแตกต่างยกกําลงัสอง และความแตกต่างในรูปความเอนเอียงเฉล่ีย เท่ากบั 

7.67% และ -0.10% ตามลําดบั นอกจากนีไ้ด้ทําการเปรียบเทียบแบบจําลองท่ีสร้างขึน้กบัแบบจําลองอ่ืนๆ 

คาํสาํคัญ : รังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสง  แบบจําลอง สมรรถนะ 

 

Abstract 
In this work, a model for calculating daily photosynthetically active radiation (PAR) was 

developed. The model relates daily photosynthetically active radiation with cosine of zenith angle (cos θz) 

and clearness index (kt). Data used for formulating the model were obtained from 4 solar monitoring 

stations located at Chiang Mai (18.78oN, 98.98oE), Ubon Ratchathani (15.25oN, 104.87oE), Nakhon 

Pathom (13.82oN, 100.04oE), and Songkhla (7.2oN, 100.60oE) for the period of 2009-2012. To investigate 

the model performance, the model was used to calculate daily photosynthetically active radiation at the    

4 stations for the year 2013. It was found that the values of PAR calculated from the model and those 

obtained from measurement were in reasonable agreement with the root mean square difference (RMSD) 

and mean bias difference (MBD) of 7.67% and -0.10%, respectively. The performance of PAR model 

compared favorably when tested against other models. 

Keywords : Photosynthetically active radiation, Model, Performance  
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คาํนําและวัตถุประสงค์  
 รังสีดวงอาทิตย์ท่ีโลกได้รับสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วงความยาวคล่ืน 300 - 3,000 nm แต่รังสีดวงอาทิตย์ท่ีพืช

สามารถนําเอาพลงังานไปใช้ในกระบวนการสงัเคราะห์แสงได้จะอยู่ในช่วงความยาวคล่ืน 400 – 700 nm เท่านัน้ 

นักวิทยาศาสตร์เรียกรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนนีว้่า รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้

สงัเคราะห์แสง (Photosynthetically Active Radiation, PAR) 

 ในกระบวนการสงัเคราะห์แสงตามธรรมชาติของพืช พืชจะใช้พลงังานจากรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาว

คล่ืนนีใ้นรูปของโฟตอน (photon) เพ่ือทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างนํา้และคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดแป้งและ

ออกซิเจน โดยกระบวนการดงักลา่วจะขึน้กบัจํานวนโฟตอนท่ีพืชดดูกลืนได้ในช่วงความยาวคล่ืน 400 -700 nm ดงันัน้

ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ท่ีพืชใช้ในการสงัเคราะห์แสง จึงบอกในรูปของความหนาแน่น ฟลกัซ์โฟตอนท่ีพืชใช้ในการ

สงัเคราะห์แสง (Photosynthetic Photon Flux Density, PPFD) ซึ่งมีหน่วยเป็นโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที        

(mol.m-2.s-1) หรือหน่วยไอสไตน์ตอ่ตารางเมตรตอ่วินาที (E.m-2.s-1) 

 ข้อมลู PAR มีความสําคญัตอ่งานทางด้านการเกษตรป่าไม้และพลงังานจากชีวมวล เน่ืองจากดวงอาทิตย์เป็น

แหล่งพลงังานท่ีสําคญัท่ีสดุของพืช การจําลองแบบ (modeling) การเติบโตของพืชและปริมาณ  ชีวมวลท่ีได้ การ

คํานวณหาปริมาณผลผลติพลงังานตา่งๆของพืช จงึจําเป็นต้องใช้ข้อมลู PAR ซึง่ปริมาณ PAR นี ้จะขึน้กบัสภาวะทาง

อตุนิุยมวิทยา ท่ีตัง้ภูมิศาสตร์และช่วงเวลา เน่ืองจากการวดัปริมาณ PAR มีค่อนข้างจํากดั นกัวิจยัต่างๆ จึงสร้าง

แบบจําลองสําหรับคํานวณค่า PAR (Mottus et al., 2001, Jacovides et al., 2004; Hu et al., 2007; Boschet al., 

2009; Wang et al., 2013; Yu et al., 2015) แต่สําหรับประเทศไทยมีค่อนข้างจํากดั ดงันัน้ ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจะทํา

การหาแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสงรายวนั และทําการ

ทดสอบแบบจําลองท่ีสร้างขึน้ พร้อมทัง้ทดสอบกบัแบบจําลองอ่ืนๆ  
  

อุปกรณ์และวิธีการ 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ทําการวดัข้อมลู PAR ท่ีได้จากเคร่ือง Ground-based ultraviolet radiometer (GUV) 

ซึ่งตัง้อยู่ท่ีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (18.78 oN, 98.98 oE) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอบุลราชธานี (15.25oN, 104.87oE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดั

นครปฐม (13.82 oN, 100.04 oE) และศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา (7.2 oN, 100.60 oE) 

แสดงดงัรูปท่ี 1  โดยทําการเก็บข้อมลูเป็นเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2009-2013) นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้รวบรวมข้อมลูดชันี

ความโปร่งใสของบรรยากาศ  และค่ามมุเซนิธของดวงอาทิตย์  เพ่ือสร้างแบบจําลองสําหรับคํานวณค่าความเข้มรังสี

อาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสงรายวนั   

ผู้วิจยัได้สร้างแบบจําลองสําหรับคํานวณหาค่า PAR รายวนั โดยแบบจําลองดงักล่าวแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างค่า PAR กบัค่าโคซายน์ของมมุเซนิธของดวงอาทิตย์ (cos θz) และดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศ (kt) 

หลงัจากนัน้ทําการทดสอบความถกูต้องของแบบจําลองท่ีสร้างขึน้กบัข้อมลูท่ีได้จากการวดั ซึ่งจะแสดงผลในรูปของ

รากท่ีสองของค่าเฉล่ียความแตกต่างยกกําลงัสอง (root mean square difference; RMSD) และความแตกต่างในรูป

ความเอนเอียงเฉล่ีย (mean bias difference; MBD) 
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รูปท่ี 1  a) ลกัษณะของเคร่ืองวดัรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสง    

            b) ตําแหน่งสถานีวดัรังสีอาทิตย์ซึง่ติดตัง้เคร่ืองวดัดงักลา่ว 

 

ผลและวจิารณ์  
ผู้วิจยัได้เสนอแบบจําลองซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง PAR กบัดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศ และ       

โคซายน์ของมมุเซนิธของดวงอาทิตย์  โดยในการสร้างแบบจําลอง ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากสถานีวดัทัง้ 4 แห่ง ในปี 

ค.ศ. 2009-2012 มาสร้างแบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR รายวนั  โดยพิจารณาว่าค่า PAR เป็นฟังก์ชนักบัดชันี

ความโปร่งใสของบรรยากาศ (kt) และโคซายน์ของมมุเซนิธของดวงอาทิตย์ (cos θz) ซึ่งเร่ิมจากเขียนกราฟแสดง

ความสมัพนัธ์ระหว่าง PAR กบั cos θz ในแต่ละช่วง kt โดยแบ่ง kt ทกุๆ 0.02 และเร่ิมต้นท่ี kt เท่ากบั 0.10 เพ่ือหา

ค่าสงูสดุของ PAR ในแต่ละช่วง kt (PARM) ตวัอย่างแสดงดงัรูปท่ี 2 จากนัน้นําค่า PARM ท่ีได้จากรูปท่ี 2 ของแต่ละ

ช่วง kt มาเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง PARM กบัคา่กึง่กลางของแตล่ะช่วง  kt  ผลท่ีได้แสดงดงัรูปท่ี 3  
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รูปท่ี 2  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง PAR กบั cos θz ในแตล่ะช่วง kt 

 
รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง PARM กบั kt  
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จากกราฟในรูปท่ี 3 คา่ PARM เป็นฟังก์ชนักบัคา่ดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศ ดงัสมการ 

PARM = 116.74kt
3 – 97.986kt

2 +152.57kt – 0.0619   (1) 

             R2 = 0.9876   

เม่ือ R คือ สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (-) 

 

 เน่ืองจากคา่ PAR เป็นฟังก์ชนักบั kt และ cos θz  ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง PAR กบั cos θz สามารถ 

เขียนได้โดยอาศยัสมการ  

     PAR = PARM (cos θz)
b                (2) 

 

                                      PAR = (116.74kt
3 – 97.986kt

2 +152.57kt – 0.0619) (cos θz)
0.9  (3) 

 

เม่ือ PAR คือ รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคล่ืนท่ีพืชใช้สงัเคราะห์แสงรายวนั (mol.m-2)  

 kt  คือ ดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศ (-)  

 θz คือ มมุเซนิธของดวงอาทิตย์ (องศา)  

b  คือ คา่คงท่ี  

 

  เม่ือได้แบบจําลองท่ีพฒันาขึน้แล้ว ผู้ วิจัยได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณค่า 

PAR โดยใช้ข้อมลูของสถานีวดัทัง้ 4 แห่ง ในปี ค.ศ. 2013 ซึง่เป็นข้อมลูอิสระ มิได้นํามาใช้ในการสร้างแบบจําลอง 

โดยนําคา่ตวัแปรตา่งๆ แทนลงไปในสมการท่ี 3 ทําให้ได้คา่ PAR ของแบบจําลอง (PARmodel) จากนัน้นําค่าดงักลา่วไป

เปรียบเทียบกบัคา่ท่ีได้จากการวดัของข้อมลูปี ค.ศ. 2013 (PARmeas) และทําการเปรียบเทียบแบบจําลองท่ีสร้างขึน้กบั

แบบจําลองของ Yu et al. (2015) ซึง่จะแสดงผลการเปรียบเทียบในรูปของรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความแตกต่างยก

กําลงัสอง (root mean square difference; RMSD) และความแตกต่างในรูปความเอนเอียงเฉล่ีย (mean bias 

difference; MBD)  

 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณค่า PAR ท่ีสร้างขึน้ ผู้วิจยัได้ทําการเปรียบเทียบ

ระหว่างค่า PAR ท่ีคํานวณได้จากแบบจําลองกบัค่า PAR ท่ีได้จากการวดั ผลท่ีได้แสดงดงัตารางท่ี 1 จากตารางท่ี 1 

พบว่าแบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR ท่ีสร้างขึน้ เม่ือนํามาคํานวณหาค่า PAR รายวนัของสถานีเชียงใหม ่

อบุลราชธานี นครปฐม และสงขลา มีค่าท่ีใกล้เคียงกบัค่าท่ีได้จากการวดั โดยมีความแตกต่างในรูปของ RMSD อยู่

ในช่วง 6.17 – 8.81% และ MBD อยู่ในช่วง -5.71 - 5.27% และผลความคลาดเคล่ือนรวมทัง้ 4 สถานี (รูปท่ี 4) มีค่า 

RMSD เทา่กบั 7.67% และ MBD เทา่กบั – 0.10%  
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ตารางท่ี 1 แสดง root mean square difference (RMSD)(%) และ mean bias difference (MBD)(%) ของ     

    แบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR  จากสถานีเชียงใหม ่ อบุลราชธานี  นครปฐม  และสงขลา 

สถานี RMSD (%) MBD (%) 

เชียงใหม่ 7.03 - 3.26 

อบุลราชธานี 8.67 5.27 

นครปฐม 8.81 - 5.71 

สงขลา 6.17 3.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 การเปรียบเทียบคา่ PAR รายวนัท่ีได้จากการวดัและจากการคํานวณด้วยแบบจําลองของสถานีเชียงใหม่   

          อบุลราชธานี  นครปฐม  และสงขลา 

 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบแบบจําลองท่ีสร้างขึน้กบัแบบจําลองของ Yu et al. (2015) ผลท่ีได้แสดงดงั

ตารางท่ี 2 จากตารางดงักลา่วพบวา่แบบจําลองท่ีสร้างขึน้มีประสทิธิภาพค่อนข้างดี เม่ือเทียบกบัแบบจําลองอ่ืน  โดย

มีค่า RMSD เท่ากบั 7.67% แบบจําลองท่ีดีรองลงมา คือ แบบจําลองของ Yu et al. model 3 และ model 2 มีค่า 

RMSD เทา่กบั 9.97% และ 10.08% ตามลําดบั และแบบจําลองท่ีมีความคลาดเคล่ือนมากท่ีสดุ คือ Yu et al. model 

1 โดยมีคา่ RMSD เทา่กบั 55.98% ซึง่คา่ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึน้นีอ้าจเกิดจากเป็นแบบจําลองสําหรับคํานวณค่า 

PAR รายวนัท่ีประเทศท่ีมีสภาพภมิูอากาศแตกตา่งกนั  
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ตารางท่ี 2 แสดงคา่ RMSD (%)  ของแบบจําลองท่ีสร้างขึน้กบัแบบจําลองของ Yu et al. (2015) 

Model 
Chiang Mai Ubon Ratchathani Nakhon Pathom Songkhla Total 

RMSD (%) RMSD (%) RMSD (%) RMSD (%) RMSD (%) 

Proposed model 7.03 8.67 8.81 6.17 7.67 

Yu et al. model 1 52.68 68.35 49.43 54.88 55.98 

Yu et al. model 2 6.59 14.62 6.88 11.05 10.08 

Yu et al. model 3 6.51 14.33 7.06 10.89 9.97 

Yu et al. model 4 6.25 14.83 7.43 11.17 10.23 

Yu et al. model 5 9.10 18.42 6.90 14.14 12.61 

 
สรุป 
 ในงานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างแบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR รายวันจากข้อมูลของสถานีวัดทัง้          

4 สถานี (เชียงใหม ่อบุลราชธานี นครปฐม และ สงขลา) ผู้วิจยัได้ทําการสร้างแบบจําลอง PAR รายวนัเป็นฟังก์ชนักบั

ดชันีความโปร่งใสของบรรยากาศและโคซายน์ของมมุเซนิธของดวงอาทิตย์ โดยผู้วิจยัได้นําข้อมลูจากทัง้ 4 สถานี ท่ี

ทําการวดั จํานวน 4 ปี (2009-2012) มาสร้างแบบจําลอง และได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองท่ีสร้างขึน้

จากข้อมลูในปี ค.ศ. 2013 ของสถานีเชียงใหม่ อบุลราชธานี นครปฐมและสงขลา พบว่าค่าท่ีได้จากการคํานวณจาก

แบบจําลองมีความสอดคล้องกบัค่าท่ีได้จากการวดัในรูป RMSD เท่ากบั 7.67 % และ MBD เท่ากบั – 0.10%  และ

จากการเปรียบเทียบกบัแบบจําลองของ Yu el al. (2015)  พบวา่แบบจําลองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพท่ีดี  
 

คาํขอบคุณ 
ผู้วิจยัขอขอบคณุศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม ่ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัอบุลราชธานี และศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา ท่ีอนญุาตให้ใช้สถานท่ีในการติดตัง้

เคร่ืองมือและบนัทกึข้อมลู ตลอดจนช่วยดแูลเคร่ืองมือให้ผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา  
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การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อภาวะเลือดออกของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก: กรณีศกึษาระบบคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 
Principal component analysis of bleeding risk factor in patients who received warfarin : 
Case study warfarin clinic at Phrachomklao Petchaburi Hospital  
 
นฤมล รัฐเลศิกานต์1 และ ลาวลัย์ ศรัทธาพทุธ2 

Narumon Ratlerdkarn1 and Lawan Sratthaphut2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกในผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์

ฟารินด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั ศกึษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลงั รวบรวมข้อมลูการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทํา

ให้เลือดออกและปัจจัยเส่ียงทัง้หมด 19 ปัจจัย (อายุ เพศ โรค ขนาดยาวาร์ฟารินต่อสัปดาห์ ค่า international 

normalize ratio (INR) ระดบัความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้เร่ืองยาและแนวทางปฏิบติัเม่ือรับยาวาร์ฟารินภาวะ

เลือดออกในอดีต ร้อยละของเมด็เลือดแดงเทียบกบัปริมาตรของเลือด (Hematocrit) โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต

สงู ความดนัโลหิตช่วงหวัใจบีบตวั ความดนัโลหิตช่วงหวัใจคลายตวั อตัราหวัใจเต้น ประวติัการเกิดภาวะหวัใจขาด

เลือด การใช้ยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด การใช้ยาปิดกัน้เบต้า การใช้ยายับยัง้การทํางานของเอนไซม์ HMG-CoA 

reductase การใช้ยายบัยัง้การทํางานของเอนไซม์ Angiotensin-converting enzyme) จากแบบบนัทึกการให้

คําปรึกษาสําหรับผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน และเวชระเบียน ในผู้ ป่วยนอกท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน 236 รายวิเคราะห์โดย

เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบหลกั พบวา่ สามารถใช้องค์ประกอบ (PC) 16 องค์ประกอบอธิบายลกัษณะของข้อมลูได้ 

ร้อยละ 98.67 ปัจจยัท่ีสง่ผลให้ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก คือ ระดบัความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้

เร่ืองยาโรค ขนาดยาวาร์ฟารินตอ่สปัดาห์ ปัจจยัท่ีเหลือทัง้หมดสง่ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก 

คาํสาํคัญ : วาร์ฟาริน ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก วิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 

 

Abstract 
 The study purpose to analyze factors related to the bleeding complication in patient receiving 

warfarin using principal component analysis. Retrospective cohort study collected the bleeding 

complication events and 19 risk factors (age, gender, disease, warfarin dose per week, international 

normalize ratio(INR), compliance level, knowledge and guideline procedure for patient receiving warfarin, 

bleeding history, hematocrit, diabetes mellitus, hypertension, systolic blood pressure, diastolic blood 

pressure, heart rate, myocardial infarction history, platelet aggregations used, beta blockers used, HMG-

CoA reductase inhibitors used, angiotensin-converting enzyme inhibitors used) from the warfarin 
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counselling form and the outpatient medical record in 236  outpatients treated with warfarin. From 

principle component analysis generate 16 principle component (PC) explain 98.67 % of the variation. The 

factors not the cause of bleeding complication is compliance level, knowledge, disease, warfarin dose 

per week. The remained factors be the cause of bleeding complication 

Keywords : Warfarin, Bleeding complication, Principal component analysis 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 วาร์ฟาริน (warfarin) เป็นยาต้านการแข็งตวัของเลือดชนิดรับประทาน ท่ีมีข้อบ่งใช้สําคญัในการรักษาและ

ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเกลด็เลือดอดุตนัหลอดเลือด (Thromboembolic complication) โดยเฉพาะใน

โรคระบบหวัใจและหลอดเลือดยาวาร์ฟารินเป็นยาท่ีมีช่วงในการรักษาแคบ ทําให้เกิดอาการอนัไม่พงึประสงค์ของยา

ได้ง่าย อาการอันใม่พึงประสงค์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกซึ่งพบตัง้แต่ไม่รุนแรง เช่น 

เลือดออกตามไรฟัน หรือมีเลือดกําเดา ไปจนถึงพิษรุนแรง เช่น เลือดออกในอวยัวะภายใน (internal bleeding)ใน

ประเทศไทย พบรายงานการเกิดอาการอนัไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากยาต้านการแข็งตวัของเลือด ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 – 

2556 จากยาวาร์ฟาริน ถึงร้อยละ44.79 (ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ 2557) ปัจจยัท่ีมีผล

เปล่ียนแปลงการออกฤทธ์ิของยาวาร์ฟาริน มีหลากหลายปัจจยั เช่น พนัธุศาสตร์เฉพาะ ภาวะหรือโรคร่วมของผู้ ป่วย 

อาหาร อตัรปฎิกิริยากบัยาอ่ืน เป็นต้น (ธิดา นงนิสานนท์ 2557) จึงมีการศึกษาเพ่ือหาปัจจยั หรือตวับ่งชีท่ี้จะทํานาย

ความเสี่ยงภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาวาร์ฟาริน และมีการสร้างแนวทางประเมินความเส่ียงของภาวะเลือดออก

ผิดปกติ  ซึง่ปัจจยัเส่ียง (Risk factor) ท่ีสง่ผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกมีความแตกต่างกนัในแต่ละ

การศึกษา (Shoeb M, 2013) นอกจากนีค้วามรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วยส่งผลต่อการเกิดภาวะ

เลือดออกผิดปกติเช่นกนัการให้ความรู้ โดยเภสชักร นําไปสูก่ารใช้ยาและการปฏิบติัตนอย่างถกูต้อง เป็นปัจจยัสง่ผล

ให้ผู้ ป่วยมีความรู้เก่ียวกบัยาเพิ่มขึน้ ระดบัความรู้ท่ีเพิ่มขึน้สมัพนัธ์กบัผลการรักษาท่ีดีขึน้ ความร่วมมือการใช้ยามาก

ขึน้ ลดการเกิดและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน (Winans AR, 2010 และ Armstrong EP, 2011) 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์ต้องการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกของ

ผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน เพ่ือศึกษาผลของตวัแปรหรือปัจจยัต่อภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกซึ่งถือว่าเป็น

ภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นความเส่ียงสูงของยาวาร์ฟาริน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis: PCA) ซึง่เป็นเทคนิคท่ีสามารถลดจํานวนตวัแปร โดยการรวมตวัแปรหลายๆตวัท่ีสมัพนัธ์กนั

มากให้อยู่ในปัจจยัเดียวกนั ทําให้สามารถเห็นโครงสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศกึษาได้ เพ่ือสามารถติดตามเฝ้า

ระวงัในผู้ ป่วยท่ีพบปัจจยัท่ีเส่ียงตอ่ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก สง่ผลให้ผู้ ป่วยมีความปลอดภยัในการใช้ยา 

  

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ทําการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลงั (Retrospective) รวบรวมข้อมลูการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้

เลือดออกและปัจจยัเส่ียง 19 ปัจจยั (ตารางท่ี 1) ของผู้ ป่วยนอก 236 คนท่ีมารับบริการตรวจรักษาซึง่ได้รับยาวาร์

ฟารินในขนาดเดิมต่อเน่ืองอย่างน้อยกว่า 3 ครัง้ ไม่ได้อยู่ในระหว่างการปรับขนาดยาและเป็นผู้ ป่วยท่ีได้รับบริการให้

คําปรึกษาในระบบคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ตัง้แต่วันท่ี 1 กันยายน 2555 ถึง          
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31 ตลุาคม 2556 จากแบบบนัทึกการให้คําปรึกษาสําหรับผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน และข้อมลูจากเวชระเบียนของ

ผู้ ป่วยยังไม่ได้ถูกทําลาย ณ วันท่ีสืบค้นข้อมูลจากนัน้นําข้อมูลทางคลินิกดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีรวบรวมได้กับการเกิดภาวะเลือดออกด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดย

โปรแกรม PSPP และ Scicraft 

 

ผลและวจิารณ์ 
 จากข้อมลูผู้ ป่วยนอก 236 คนท่ีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบย้อนหลงั ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2555 ถึงตลุาคม 

2556 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบรีุ พบว่าเป็นเพศหญิง 149 คนคิดเป็นร้อยละ 63.14 เพศชาย 87 คนคิด

เป็นร้อยละ 36.86 และมีอายเุฉล่ีย 61.56 ปี ผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน เพ่ือใช้ในการรักษาภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ

ชนิด atrial fibrillation (AF) สงูสดุ (ร้อยละ 59.32) รองลงมา คือ ผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัลิน้หวัใจเทียมและเส้นเลือดดําใหญ่

อดุตนัจากลิ่มเลือด (ร้อยละ 18.64 และ 8.05 ตามลําดบั) และพบการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก      

73 คนคิดเป็นร้อยละ 30.93 และไมพ่บการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก 163 คนคิดเป็นร้อยละ 69.07 

 เม่ือนําปัจจยัทัง้หมด 19 ปัจจยั มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCA พบว่าค่าความแปรปรวนสะสมของจํานวน

องค์ประกอบ (Principal component; PC) 16 องค์ประกอบ สามารถอธิบายข้อมลูได้ถึงร้อยละ 98.67 ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2  และ เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 (PC1) และองค์ประกอบท่ี 2 (PC2) ท่ีมีค่าแปรปรวนสงูสดุ 

พบว่าสามารถอธิบายข้อมลูได้ ร้อยละ 60.21 โดยองค์ประกอบท่ี 1 สามารถอธิบายตวัแปรได้มากท่ีสดุถึงร้อยละ 

49.21 นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาจากกราฟ Score plot (ภาพท่ี 1) พบว่าผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิด

เลือดออก (จดุสีดํา) มีแนวโน้มไปทางฝ่ังซ้ายมือท่ีเป็นค่าลบของแกน PC1 และผู้ ป่วยท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้

เกิดเลือดออก (จดุสีขาว) มีแนวโน้มไปทางฝ่ังขวามือท่ีเป็นคา่บวกของแกน PC1 ในการศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ตอ่การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก จะพิจารณาจากกราฟ Score plot ร่วมกบักราฟ Loading plot (ภาพ

ท่ี 2) โดยหากปัจจยัใดอยู่ในส่วนด้านค่าลบของแกน PC1 แสดงว่าตวัแปรนัน้สมัพนัธ์กนักบัการทําให้ผู้ ป่วยเกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกในทิศทางเดียวกนั  และในทางกลบักนัหากปัจจยัใดอยู่ในส่วนด้านค่าบวกของ

แกน PC1 แสดงว่าตวัแปรนัน้สมัพนัธ์กนักบัการทําให้ผู้ ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก จากกราฟ

พบว่าปัจจยัท่ีทําให้ผู้ ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกได้แก่ ปัจจยัความร่วมมือในการใช้ยา(ตวัแปรท่ี 

6) ปัจจยัความรู้เร่ืองยาและแนวทางปฏิบติัเม่ือรับยาวาร์ฟาริน (ตวัแปรท่ี 7) ปัจจยัโรคท่ีเป็นเหตใุห้ใช้ยาวาร์ฟาริน 

(ตวัแปรท่ี 3)และปัจจยัขนาดยาวาร์ฟารินต่อสปัดาห์ (ตวัแปรท่ี 4) เน่ืองจากอยู่ทางฝ่ังขวามือท่ีเป็นค่าบวกของแกน 

PC1 ในทิศทางเดียวกนั 

 ปัจจยัในกลุม่ปัจจยัเส่ียงต่อภาวะเลือดออก และยาท่ีใช้ร่วมทัง้หมดมีความสมัพนัธ์กนักบัการทําให้ผู้ ป่วย

เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกแต่ปัจจยัใดท่ีมีค่า Loading ต่ํา หรืออยู่ใกล้จดุตดั (0,0) ของแกน แสดงถึง 

PC1 และPC2 มีข้อมลูหรือประกอบด้วยรายละเอียดของปัจจยันัน้น้อย ดงันัน้ ปัจจยัท่ี 2  เพศ ปัจจยัท่ี 5 ค่า INR 

ปัจจยัท่ี 8 ประวติัการเกิดภาวะเลือดออกในอดีต ปัจจยัท่ี 10 โรคเบาหวาน ปัจจยัท่ี 11 โรคความดนัโลหิตสงู  ปัจจยัท่ี 

16 การใช้ยากลุม่ต้านเกลด็เลือด และ ปัจจยัท่ี 17 การใช้ยาปิดกัน้เบต้า จึงมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดภาวะเลือดออก

ต่ํา (ภาพท่ี 2) 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทําให้ผู้ ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดเลือดออกในการศกึษานี ้อยู่ในสว่นด้านค่า

ลบของแกน PC1 แสดงถึงตัวแปรหรือปัจจัยนัน้สมัพันธ์กันกับการทําให้ผู้ ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิด
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เลือดออกในทิศทางเดียวกนั  แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกประกอบด้วย ปัจจยัท่ี1 อาย ุปัจจยัท่ี 9 ค่า Hematocit ต่ํา 

ปัจจยัท่ี 15 ประวติัการเกิดภาวะหวัใจขาดเลือด ปัจจยัท่ี 18 การใช้ยากลุ่ม statin ปัจจยัท่ี 19 การใช้ยา ACEI พบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ี 15, 18 และ19 ภาวะหวัใจขาดเลือดเป็นโรคร่วมท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เลือดออก ผู้ ป่วยท่ีพบประวัติภาวะหัวใจขาดเลือด มีความเส่ียงท่ีพบภาวะเลือดออก เป็น       

2 เท่าของผู้ ป่วยท่ีไม่มีประวติั (Beyth RJB, 1998) ยา ACEI ใช้ในการรักษาผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลือดทกุราย ยากลุม่ 

statin ใช้บอ่ยในการรักษาผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลือดเพ่ือป้องกนัการเสียชีวิต และการเกิดภาวะแทรกซ้อน ตามแนวทาง

เวชปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย (สุรพันธ์ สิทธิสุข 2557) นอกจากนีย้ากลุ่ม statin 

เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากบัวาร์ฟารินสง่ผลให้วาร์ฟารินออกฤทธ์ิเพิ่มขึน้  ปัจจยัท่ี1 อายท่ีุเพิ่มขึน้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การเกิดภาวะเลือดออก ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมในทุกแนวทางประเมินความเส่ียงของภาวะเลือดออก โดยอายุ มากกว่า    

65 ปี พบเป็นปัจจยัเส่ียงพบเกิดภาวะเลือดออก ในแนวทางประเมินความเส่ียง Outpatient bleeding risk index, 

HAS-BLED, RIETE, ATRAI  (Shoeb M,2013) และพบความเส่ียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกเพิ่มขึน้ 5% ในทกุปีท่ี

อายเุพิ่มขึน้ (Lip GYH. 2011) ปัจจยัท่ี 9 ค่า Hematocit ต่ํา สมัพนัธ์กับภาวะซีด ซึ่งส่งผลเพิ่มโอกาสเกิดภาวะ

เลือดออก  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทําให้ผู้ ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกกลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วย ปัจจยั

ท่ี 12 ค่า Systolic blood pressure ปัจจยัท่ี 13 ค่า Diastolic blood pressure ปัจจยัท่ี 14 อตัราหวัใจเต้น พบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ี 12 และ 13 แสดงถึงค่าความดนัโลหิต ความดนัโลหิตสงูหรือภาวะคมุความดนัโลหิต

ไม่ได้ ส่งผลให้เพิ่มความเส่ียงในการเกิดภาวะเลีอดออก ซึง่หากค่า Systolic blood pressure มากกว่าหรือเท่ากบั 

140 มิลิเมตรปรอท เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดเลือดออกและภาวะสมองขาดเลือด ในผู้ ป่วยท่ีใช้ยายาต้านการแข็งตวั

ของเลือด (Lip GYH. 2011) 

 การนําเทคนิค PCA มาวิเคราะห์ข้อมลู พบความสมัพนัธ์ของปัจจยัและผลของปัจจยัหลายๆปัจจยัรวมกนัท่ี

มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกในผู้ ป่วย ซึ่งการศึกษาทัว่ไปมกัศึกษาแยกแต่ละปัจจัยและ

แนวทางประเมินความเส่ียงของภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ละแนวทาง กําหนดปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดเลือดออกมีความ

แตกตา่งกนัในแตล่ะแนวทางประเมินความเส่ียง เทคนิค PCA แสดงถงึปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้

เกิดเลือดออกท่ีควรเฝ้าระวงัติดตามอยา่งเหมาะสมในผู้ ป่วยกลุม่นี ้

ปัจจยัท่ีทําให้ผู้ ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกอยู่ในสว่นด้านค่าบวกของแกน PC1 แสดง

ว่าตวัแปรนัน้สมัพนัธ์กนักบัการทําให้ผู้ ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกในทิศทางตรงกนัข้าม คือ ปัจจยั

ท่ี 3 โรคท่ีเป็นเหตใุห้ใช้วาร์ฟาริน  ปัจจยัท่ี 4 ขนาดยาวาร์ฟารินต่อสปัดาห์ ซึง่เป็นปัจจยัในกลุม่ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ป่วย

ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ ปัจจัยท่ี 6 ระดับความร่วมมือในการใช้ยาและปัจจัยท่ี 7 ความรู้เร่ืองยาและ

แนวทางปฏิบติัเม่ือรับยาวาร์ฟารินซึ่งเป็นปัจจยัในกลุ่มปัจจยัข้อมลูความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วย  

แม้ว่าไม่ได้ส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกโดยตรง แต่พบความสัมพันธ์ความรู้และความ

ร่วมมือในการใช้ยาท่ีเพิ่มขึน้ต่อการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก ระบบคลินิกวาร์ฟารินเภสชักรเป็นผู้

เป็นผู้ ให้คําปรึกษาด้านยา ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อควรระวงั การปฏิบติัตน ทบทวนการใช้ยาให้ถกูต้องตามคําสัง่

แพทย์ บทบาทการปฏิบติังานของเภสชักรส่งผลให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ยาและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก  
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สรุป 
 จากกรณีศึกษาระบบคลินิกวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี พบว่า การวิเคราะห์

องค์ประกอบหลกัเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางคลินิกของผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟารินได้ 

โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัได้แสดงโครงสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีศกึษา ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทํา

ให้เลือดออก สามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออกโดย แก้ไขปัจจยัเส่ียงของการเกิดภาวะเลือดออกท่ี

สามารถแก้ไขได้ คือ ควบคุมความดนัโลหิตและอตัราหวัใจเต้นของให้อยู่ในสภาวะปกติ เภสชักรให้ความรู้เร่ืองยา

ทบทวนการใช้ยาสง่ผลให้ผู้ ป่วยมีความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึน้ รวมถงึเพิ่มความระมดัระวงัในการใช้ยา

วาร์ฟาริน ติดตามผู้ ป่วยท่ีสงูอาย ุค่า Hematocit ต่ํา มีประวติัการเกิดภาวะหวัใจขาดเลือดท่ีใช้ยา ACEI และยากลุม่ 

statin สง่ผลให้ผู้ ป่วยมีความปลอดภยัในการใช้ยามากขึน้ 

 

คาํขอบคุณ 
 คณะผู้วิจยัขอขอบคณุ ท่านผู้ อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบรีุ ท่ีอนญุาตให้ดําเนินการเก็บ

ข้อมลูและงานบริบาลเภสชักรรมในระบบคลินิกวาร์ฟารินท่ีอํานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมลูงานท่ีปฏิบติั ทํา

ให้การศกึษานีสํ้าเร็จลลุว่ง 
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ตารางที่ 1 ปัจจยัประเภทตา่งๆ 

ลําดบั            ปัจจยั 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ป่วย 

1  • อาย ุ

2  • เพศ 

3 • โรคท่ีเป็นเหตใุห้ใช่วาร์ฟาริน 

4 • ขนาดยาวาร์ฟารินตอ่สปัดาห์ 

5 • คา่ International Normalized Ratio (INR) 

ข้อมลูความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วย 

6 • ระดบัความร่วมมือในการใช้ยา 

7 • ความรู้เร่ืองยาและแนวทางปฏิบติัเม่ือรับยาวาร์ฟาริน 

ปัจจยัเส่ียงตอ่ภาวะเลือดออกและยาท่ีใช้ร่วม 

8 • ประวติัการเกิดภาวะเลือดออกในอดีต 

9 • คา่ Hematocitต่ํา 

10 • โรคเบาหวาน 

11 • โรคความดนัโลหิตสงู 

12 • คา่ Systolic blood pressure 

13 • คา่ Diastolic blood pressure 

14 • อตัราหวัใจเต้น 

15 • ประวติัการเกิดภาวะหวัใจขาดเลือด 

16 • การใช้ยากลุม่ต้านเกลด็เลือด ( Aspirin, Clopidogrel, Ticllopidine) 

17 • การใช้ยาปิดกัน้เบต้า 

18 • การใช้ยายบัยัง้การทํางานของเอนไซม์ HMG CoA reductase หรือยากลุม่ Statin 

19 • การใช้ยายบัยัง้การทํางานของเอนไซม์ Angiotensin-converting enzyme (ACEI) 
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ตารางที่ 2 สดัสว่นคา่แปรปรวนของตวัประกอบหลกัจากวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 

องค์ประกอบ (PC) 
Initial Eigenvalues 

 
คา่ไอเกน คา่แปรปรวน (ร้อยละ) คา่แปรปรวนสะสม(ร้อยละ) 

1 89.36 49.21 49.21 

2 19.97 11.00 60.21 

3 14.68 8.08 68.29 

4 12.38 6.82 75.11 

5 8.26 4.55 79.66 

6 6.44 3.55 83.20 

7 4.97 2.74 85.994 

8 4.60 2.53 88.48 

9 3.89 2.14 90.62 

10 3.03 1.67 92.29 

11 2.92 1.61 93.89 

12 2.43 1.34 95.23 

13 2.12 1.17 96.40 

14 1.62 0.89 97.29 

15 1.38 0.76 98.05 

16 1.12 0.62 98.67 

17 0.99 0.54 99.21 

18 0.90 0.50 99.71 

19 0.53 0.29 100.00 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ ป่วย 236 คน จากคา่ Factor score จากองค์ประกอบท่ี 1 และ 2 

(จดุสีดํา แสดงผู้ ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก, จดุสีขาว แสดงผู้ ป่วยท่ีไมพ่บการเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนท่ีทําให้เกิดเลือดออก) 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ ป่วย 236 คน จากคา่ Loading ขององค์ประกอบท่ี 1 และ 2 
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การศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มมูลคาไขมันไกจากกระบวนการชาํแหละไก 
The Feasibility Study of Value-Added Chicken Fat from the Cut Up of Chicken Process 
 

วันชัย ลีลากวีวงศ1 สุวัฒน เณรโต1 มนตรี พิพัฒนไพบูลย1 สุริยกาล ชุมแสง1 และ ธนาณัติ กลาหาญ2 

Wanchai Leelakaweewong1, Suwat  Nanetoe1, Montree Pipatpaiboon 1, Suriyakal chumsaeng1 and 

Thananut Garhun2 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาไขมันไกที่ไดจากกระบวนการชําแหละไกที่

ไดมาซ่ึงไขมันไก และเปรียบเทียบหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยนํามาทดลองและวิเคราะหความเปนไปไดในการเพิ่ม

มูลคาไขมันไก  ซึ่งจะตองเปรียบเทียบทางเลือกดวยวิธีการถวงน้ําหนัก จากนั้นนําไขมันไกจากแตละกระบวนการ

ชําแหละไกมาทําการทดลองดวย 2 k แฟคทอเรียล เพื่อหาความสัมพันธของแตละปจจัยและนําไปหาอัตราสวนการ

ผสมที่เหมาะสมกับการทดลองน้ี  

ผลจากการเปรียบเทียบปจจัย เลือกแนวทางในการเพ่ิมมูลคาไขมัน คือ ไขมันเจียวเพ่ือการบริโภค และ

ออกแบบการทดลอง ทําการทดลองตามแนวทางที่เลือก พบวา สามารถเพิ่มมูลคาของไขมันจากที่ขายสดหนาโรงงาน

ไดรายรับตอเดือนเทากับ 1,665,938.00 บาท หลังจากทําการเพิ่มมูลคาไขมันเปนน้ํามันเจียวแลว สามารถเพิ่มรายรับ

ตอเดือนเปน 2,229,025.79 บาท เพิ่มขึ้น 563,087.80 บาท คิดเปน 16.90% 

คําสําคัญ : การศึกษาความเปนไปได การเพิ่มมูลคา ไขมันไก 
 

Abstract 
Objectives of this research are to study the cutting open and transmutation process to add the 

value of chicken fat by weights . In order to try to use 2 k factorial to find the relationship of the individual 

and the factors leading to the ratio of the mix that is appropriate for this trial.  

The result of comparing factors, to add the value of chicken fat is “Render down chicken fat” 

which made the revenue to factory 1,665,938 Baht. Moreover, the render down chicken fat can be turned 

into the oil, made the revenue 563,087.80 Baht. This is 16.90% 

Keyword s : The feasibility study, Value-added, Chicken fat 
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คํานําและวัตถุประสงค 
จากการศึกษาขอมูลกระบวนการผลิตเนื้อไก พบวา กระบวนการในการชําแหละไก มีไขมันไกที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการทั้งหมดประมาณ 110,721 กิโลกรมตอเดือน ซึ่งสวนมากพบในกระบวนการ chilling ไก และไขมันไกใน

จุดนี้ไมไดนําไปใชผลิตหรือขาย ปลอยทิ้งสูบอบําบัดน้ําเสีย ทําใหเกิดเปน  sludge  มากจนหนาปดหนาพื้นผิวบอ

บําบัด ทําใหกระบวนการการทํางานของบอบําบัดมีประสิทธิภาพลดลง และทําใหเกิดกล่ินที่ไมพึงประสงค จาก

ปญหานี้จึงไดทําการหาแนวทางในการกําจัดไขมันไกเหลานี้ รวมถึงไขมันไกในสวนตางๆ เชน ไขมันก๋ึนของไก ไขมัน

ชองทองของไก ไขมันเคร่ืองในไขมันขั้วก๋ึน เศษไขมันบริเวณเคร่ืองลอกหนัง โดยการหาแนวทางในการเพิ่มมูลคา

ใหกับไขมันไกใหมีมูลคามากขึ้น มีราคาขายมากขึ้น เพื่อลดปญหาไขมันไกบางสวนที่ถูกปลอยทิ้งและเพิ่มมูลคาผล

กําไรใหกับบริษัทจากการเดินสํารวจสายการผลิตการชําแหละเนื้อไก 
 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 
 - อุปกรณที่ใชในการศึกษา 

1) เคร่ืองช่ังน้ําหนัก   2) ไขมันจากสวนตางๆของกระบวนการ 

3) ภาชนะตวง    4) เทอรโมมิเตอร     

5) เตา    6) กระทะ      

7) นาฬิกาจับเวลา    8) เคร่ืองวัดคาโพลารและแผนทดสอบคา AV 

- วิธีการ 

1) สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูล [3] บริเวณท่ีมีไขมันไกในกระบวนการผลิตเนื้อไกของโรงงานตัวอยาง

ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  -  มกราคม พ.ศ. 2558 

  2) ระดมสมองกับทีมงาน เพื่อหาทางเลือกในการเพิ่มมูลคาไขมันไก 

3) ทําการกําหนดคาถวงน้ําหนักปจจัยทั้ง 3 ดาน ไดแก ความเปนไปไดทางเทคนิค ความเปนไปไดทาง

เศรษฐศาสตร และความเปนไปไดทางการตลาด จากนั้นทําการประเมินใหคะแนนแตละทางเลือกในการเพิ่มมูลคา

ไขมันไก เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปใชในการเพิ่มมูลคาไขมันไก 

4) นําทางเลือกที่ไดมาออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล [2,4] เพื่อหาปริมาณตัวแปรที่เหมาะสมที่ใชใน

การทดลองการเพิ่มมูลคาไขมันไก 

5) ทําการทดลองตามท่ีไดออกแบบไว  

6) วิเคราะหผลทางสถิติ [1] ที่ได พรอมทั้งคํานวณและเปรียบเทียบตนทุน  

7) สรุปผลการศึกษา 
 

ผลและวิจารณผล 
1. ผลการสํารวจบริเวณท่ีมีไขมันไกในกระบวนการผลิตเนื้อไก 

ไลนการผลิต A พบไขมัน 4 สวน คือ ไขมันใตเคร่ือง Evisceration ,ไขมันเคร่ืองใน ,ไขมันจากขั้วก๋ึน และ

ไขมันจากก๋ึน สวนไลนการผลิต B พบไขมัน 2 สวน คือ Chiller, ไขมันชองทอง และไขมันบริเวณเคร่ืองลอกหนัง และ

นอกไลนการผลิต พบไขมันที่เกิดจากพนักงานตักจากทอทิ้งน้ําเสีย และบอ Fat trap 
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2. ผลการเก็บขอมูลของไขมันไกทั้งหมด ที่ไดจากกระบวนการผลิตเนื้อไกจากการชําแหละไก ปริมาณไขมันไกที่ไดตอ

วันในแตละจุด 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณไขมันในแตละบริเวณภายในบริษัท 

ไลนการผลิต ประเภทของไขมัน ปริมาณไขมันเฉล่ีย 

(กิโลกรัม/เดือน) 

ไขมันใตเคร่ืองแหวกตูดไก  2,618 

ไขมันเคร่ืองใน  61,708.5 

ไขมันจากขั้วก๋ึน  2,330 

A 

 

ไขมันจากก๋ึน(จากก๋ึน 2 กิโลกรัม)  7,919.5 

Chiller  3,016 

ไขมันชองทอง  31,703.5 

B 

ไขมันบริเวณเคร่ืองลอกหนัง  1,425 

 

ตารางที่ 2 แสดงคามาตรฐานคุณภาพของน้ํามัน 

มาตรฐานนํ้ามัน คา AV คาโพลาร 

Food standard  <= 2 

Feed standard  <=3 

< =20 

 

หมายเหตุ : คา AV คือ คาความเปนกรด (acid value) เปนคาที่บงชี้คุณภาพของน้ํามันและไขมัน, 

   คาโพลาร คือ ตัวกําหนดคุณภาพของน้ํามัน ซึ่งเปนการวัดการเส่ือมสภาพของน้ํามัน 

 

จากการสํารวจ พบวา ไขมันเคร่ืองในและไขมันชองทองมีคาคุณภาพอยูใน Food standard และไขมันใต

เคร่ือง Evisceration ไขมันจากก๋ึน (จากก๋ึน 2 กิโลกรัม) ไขมัน Chiller ไขมันบริเวณเคร่ืองลอกหนัง มีคาคุณภาพอยู

ใน Feed standard  

ดังนั้น จึงเลือกใชไขมันใตเคร่ือง Evisceration, ไขมันจากก๋ึน (จากก๋ึน 2 กิโลกรัม) ไขมัน Chiller, ไขมัน

เคร่ืองใน และไขมันชองทอง มาใชการเพิ่มมูลคาตอไป 

 

3. ผลการหาทางเลือกจากการระดมสมองในการเพิ่มมูลคาไขมันไก 

ทางเลือกในการเพิ่มมูลคาไขมันไก  

1. น้ํามันไกเจียวสําหรับบริโภค  

2. น้ํามันไกเจียวสําหรับนําไปผสมอาหารสัตว  

3. น้ํามันไกเจียวสําหรับทําไบโอดีเซล  

4. นําไปทําสบู 
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-50 

ตารางที่ 3 แสดงระดับคะแนนของแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกทางเลือกในการเพิ่มมูลคาไขมันไก 

ปจจัย คาถวงน้ําหนัก 

ความเปนไปไดทางเทคนิค (A) 0.3 

ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (B) 0.4 

ความเปนไปไดทางการตลาด (C) 0.3 

 

ตารางที่ 4 แสดงวิธีการใหคะแนนถวงน้ําหนัก  

คาคะแนนที่ได 

 

รวมคะแนนถวง

น้ําหนัก ทางเลือก 

 เทคนิค 

(A) 

เศรษฐศาสตร 

(B) 

การตลาด 

(C) 

(A*0.3) + (B*0.4) 

+ (C*0.3) 

ลําดับ 

น้ํามันเจียวสําหรับ

บริโภค  

4 

 

4 

 

3 

 

3.7 1 

น้ํามันเจียวสําหรับ

ผสมในอาหารสัตว  

4 

 

3 

 

3 

 

3.3 2 

ไบโอดีเซล  3 2 2 2.3 4 

สบู 3 2 3 2.6 3 

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน 4 = มากที่สุด, 3= มาก, 2 = นอย,  1 = นอยที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 พบวา ทางเลือกที่เปนไปได คือ น้ํามันเจียวสําหรับคนทาน, น้ํามันเจียวสําหรับผสมในอาหาร

สัตว , สบู  และไบโอดีเซล ตามลําดับ ผูทําการวิจัยจึงเลือก อันดับ 1 คือ น้ํามันเจียวสําหรับคนทานท่ีจะนํามาเพิ่ม

มูลคาใหกับไขมันไก  
 
4. ผลการออกแบบการทดลองเพื่อดูอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเจียวไขมันไก 

ใชการทดสอบแบบ 2k แฟคทอเรียล ในการทดลองเจียวไขมันไกมีปจจัยที่ตองการศึกษาอยู 5 ปจจัย คือ 

ไขมันชองทอง ไขมันเคร่ืองใน ไขมันใตเคร่ืองทะลวงตูดถึงหัว ไขมันใน chiller และไขมันก๋ึน ซึ่งเปนตัวแปรตน และตัว

แปรตามจากการทดลองไดแก คา AV และคา Polar เปนคาที่ไดจากผลการทดลอง  

ในแตละปจจัยจะทําการทดลองเปน 2 ระดับ คือ คาตํ่าสุด (-1) กับคาสูงสุด (+1) ดังนั้น จะมีการทดลอง

การเจียวไขมันทั้งหมดอยู 32 จุด ซึ่งในการทดลองจะมีการทดลองซํ้ารวมเปน 3 คร้ัง รวมการทดลองทั้งหมด 96 คร้ัง 
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5. ผลการทดสอบความถูกตองของตัวแบบของการทดลองการเจียวไขมันไก 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอมูลผลการทดลอง 

 
จากภาพที่ 1 พบวาขอมูลมีการกระจายตัวใกลเสนตรง แสดงวาขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีการแจกแจงแบบ

ปกติ 

 
ภาพที่ 2 แสดงกราฟระหวาง คาความคลาดเคล่ือนกับคาพยากรณของขอมูล 

 
จากภาพที่ 2 พบวา ขอมูลมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอรอบเสนก่ึงกลางศูนย แสดงวา คาความคลาด

เคล่ือนมีความแปรปรวนคงที่ 

 
ภาพที่ 3 แสดงกราฟแสดงการทดสอบขอมูลเปนตัวแปรสุมและมีความเปนอิสระตอกัน 

 

จากภาพที่ 3 พบวา มีการกระจายตัวแบบสุมรอบกึ่งกลางศูนย แสดงวา ขอมูลเปนตัวแปรสุมและมีความ

เปนอิสระตอกัน 
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6. ผลของการทดลองเพื่อหาสมการที่เหมาะสมตอกระบวนการเจียวไขมันไก 

ในการหาสมการท่ีเหมาะสมกับการทดลองจะใชวิธีวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อใชใน

การพยากรณคาของตัวแปรหนึ่งจากตัวแปรอื่นๆ 
 

Regression Analysis: poiar versus x1, x2, x3, x4, x5 

Stepwise Selection of Terms 

The regression equation is  

polar = -22.36 - 0.2864 x1 - 0.2420 x2 + 0.3803 x3 + 0.3470 x4 + 0.3266 x5  
 

Predictor   Coef   SE Coef   T  P  

Constant   -22.359   5.873   -3.81  0.000  

x1    -0.28635  0.04365   -6.56  0.000  

x2    -0.24198  0.04365   -5.54  0.000  

x3    0.38031   0.04365   8.71  0.000  

x4    0.34698   0.04365   7.95  0.000  

x5    0.32656   0.04365   7.48  0.000  
 

S = 4.27729   R-Sq = 74.9%  R-Sq(adj) = 73.5%  
 

Analysis of Variance  

Source   DF   SS   MS   F  P  

Regression  5   4917.39   983.48   53.76  0.000  

Residual Error  90   1646.57   18.30  

Total   95   6563.95  

ภาพที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 
 
จากภาพที่ 4 พบวา ปจจัยไขมันไขมันชองทอง (x1), ไขมันเคร่ืองใน (x2), ไขมันก๋ึน (x3), ไขมัน chiller (x4), 

ไขมันใตเคร่ือง auto evisceration(x5) สามารถใชในการพยากรณคาโพลาร (Y) ไดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เนื่องจากคา p-value ของตัวแปร x1, x2, x3, x4, x5 มีคานอยกวา 0.05  

ดังนั้น สมการที่นําไปใชการพยากรณจากวิธีการวิเคราะหการถดถอย คือ  polar (Y) = -22.36 - 0.2864 x1 

- 0.2420 x2 + 0.3803 x3+ 0.3470 x4 + 0.3266 x5 โดยสมการนี้สามารถอธิบายคาโพลารได 73.5 เปอรเซ็นต 
 

จะไดสัดสวนของน้ํามันไกที่เหมาะสม ดังนี้ 
 

ตารางที ่5 สัดสวนของน้ํามันไกที่เหมาะสม 

X1 X2 X3 X4 X5 

3.00 54.58 2.67 3.45 36.30 
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7. ผลการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนกอนและหลังการเพิ่มมูลคา 

1) รายไดที่จะไดรับจากการขายสดหนาบริษัทโดยยังไมไดทําการเพิ่มมูลคา จะมีรายไดดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายรับที่ไดจากการขายไขมันแตละสวน (บาท/เดือน) 

 

2) รายไดที่ไดจากการขายนํ้ามันเจียวที่เพิ่มมูลคามาจากไขมันไก 

จากสัดสวนของน้ํามันไกที่เหมาะสม ใชไขมันเคร่ืองใน  ( x2) มากท่ีสุด คือ 54.58% รองลงมาใชไขมันใต

เคร่ืองauto evisceration ( x5) 36.30% ,ใชไขมัน chiller ( x4) 3.45% , ใชไขมันชองทอง ( x1) 3.00% และใชไขมัน

ก๋ึน ( x3) 2.67% จึงจะไดคาโพลารที่เหมาะสม 

ปริมาณไขมันไกที่เจียว 1 วัน ตามอัตราสวน   3,359.13  กิโลกรัม  

ปริมาณนํ้ามันไกที่ไดเฉล่ีย     64.74  %  

ปริมาณนํ้ามันที่ไกไดตอวันเฉล่ีย    2,174.70  กิโลกรัม  

ปริมาณนํ้ามันไกที่ไดตอเดือนเฉล่ีย    56,542.22  กิโลกรัม  

ราคาขายน้ํามันไก      40   บาท  

รายไดตอเดือนจากการขายน้ํามันไก    2,261,688.79  บาท/เดือน 
 

สรุป 
จากการศึกษาและวิเคราะหหาทางเลือกในการเพ่ิมมูลคาไขมันไกดวยกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น  

(Analytic Hierarchy Process , AHP) จึงเลือกการทําน้ํามันเจียวสําหรับคนทาน เพื่อเพิ่มมูลคาไขมันไก จากนั้นทํา

การทดลองเจียวไขมันไกมีปจจัยที่ตองการศึกษาอยู 5 ปจจัย คือ ไขมันชองทอง ไขมันเคร่ืองใน ไขมันใตเคร่ืองทะลวง

ตูดถึงหัว ไขมันใน chiller และไขมันก๋ึนมาทดลองดวย 2 k แฟคทอเรียล เพื่อหาอัตราสวนการผสมท่ีเหมาะสม คือ (Y) 

= -22.36 - 0.2864 x1 - 0.2420 x2 + 0.3803 x3+ 0.3470 x4 + 0.3266 x5 โดยสามารถเพ่ิมมูลคาของไขมันจากที่

ขายสดหนาโรงงานไดรายรับตอเดือนเทากับ 1,665,938.00 บาท หลังจากทําการเพิ่มมูลคาไขมันเปนน้ํามันเจียวแลว 

สามารถเพิ่มรายรับตอเดือนเปน 2,229,025.79 บาท เพิ่มขึ้น 563,087.80 บาท คิดเปน 16.90% 
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คุณลักษณะของปุ๋ยหมักมูลวัวระหว่างระยะเวลาการหมัก 
Characteristics of Composting Cow Manure during fermentation 
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Kamolchanok Panishkan3 

 

บทคัดย่อ   
 ปุ๋ ยหมักท่ีได้มาจากมูลวัวผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ถูกจัดจําแนกและศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน             

เพ่ือกําหนดคุณภาพและการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ปุ๋ ยหมักถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะอุณหภูมิสูง 

(Thermophilic phase) ระหว่างวนัท่ี 0-34 เป็นระยะเจริญเต็มท่ีระหวา่งวนัท่ี 35-119  ผลการศกึษาแสดงให้เห็นถึง

ปริมาณกรดฮิวมิกมากท่ีสดุท่ี วนัท่ี 35 เป็นระยะท่ีปุ๋ ยเพิ่งเจริญเต็มท่ี ( Mature phase) หลงัจากนัน้ปริมาณกรดฮิวมิก

ค่อยๆ ลดลงไปจนถึงวนัสดุท้ายของการหมกั คณุภาพของกรดฮิวมิกบ่งชีด้้วยพารามิเตอร์เชิงแสงท่ีความยาวคล่ืน  280 

และ 472 นาโนเมตร,  E280  และ E472  ซึง่สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั (r=0.858, p < 0.01) บอกถึงปริมาณท่ีมีนยัสําคญัของ

ลกินินและควิโนนสมัพนัธ์กบัโครงสร้างแอลแิฟติก อย่างไรก็ดี อตัราสว่นเชิงแสง, E280/E472 ค่อยๆ เพิ่มขึน้สมัพนัธ์กบัการ

ลดลงของปริมาณกรดฮิวมิกนี ้  (r=-0.792, p<0.01) บ่งถึงคณุภาพท่ีลดลงของกรดฮิวมิกเม่ือกระบวนการย่อยสลาย

กรดฮิวมิก ให้เป็นโครงสร้างเล็กๆ เกิดขึน้  ดงันัน้วนัท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ปุ๋ ยหมกันี ้คือวนัท่ี 35 และไม่ควรเก็บปุ๋ ยหมกัไว้

นานเกิน 2 เดือน มิฉะนัน้ ปริมาณกรดฮิวมิกจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ  54.6 

คาํสาํคัญ : สารอินทรีย์ ปุ๋ ยหมกั พารามิเตอร์เชิงแสง สารฮิวมิก เทคนิคอลัตราไวโอเลตวิสเิบิลสเปกโทรสโกปี 

 

Abstract 
 Compost derived from cow manures mixed with agricultural wastes was characterized and 

studied for 4 months to deter the compost qualities and their structural changes. The compost was 

divided into 2 stages: thermophilic phase during day 0-34 and mature phase during day 35-119. The 

results showed that the highest amount of humic acid (HA) was at day 35 where the mature stage had 

just reached . Later, the amount of HA gradually decrease towards the end of mixing. The qualities of HA 

indicated by both optical parameters at wavelength 280 and 472 nanometer, E280 and E472 which 

correlated to each other (r = 0.858, p<0.01) implying the significant amounts of lignin and quinone 

relating to the aliphatic structures. However, the optical ratio, E280/E472 gradually increased related to the 
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decreasing amounts of HA (r = -0.792, p<0.01). This indicated that the HA’s qualities declined as the 

mineralization occurred. So, the appropriate day to use this compost was at day 35 and it should not be 

kept longer than 2 months; otherwise the amounts of HA would be only 54.6% left. 

Keywords : Organic matter, Compost, Optical parameter, Humic substances, Ultraviolet-Visible     

Spectroscopy Technique 

 

คาํนํา 
การใช้ปุ๋ ยหมกัเป็นวิธีหนึง่ในการช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี  โดยใช้วตัถดิุบจากผลผลติอินทรีย์ท่ีเหลือทิง้ทาง

การเกษตร เช่น มลูสตัว์และวสัดอุินทรีย์อ่ืนๆ นอกจากธาตอุาหารท่ีได้จากการหมกัปุ๋ ยแล้ว สิ่งสําคญัจากกระบวนการ

ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เป็นสารสีนํา้ตาลคลํา้เกือบดํา เรียกว่า สารฮิวมิก (humic substances) ซึ่งเป็นอินทรียวตัถ ุ              

ท่ีพบว่ามีบทบาทสําคญัในการปรับปรุงคณุสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินมากท่ีสดุ (Stevenson, 1994; Tan, 

2003) โดยสารฮิวมิกนีมี้คุณสมบัติในการช่วยดินอุ้ มนํา้ ช่วยให้อนุภาคดินไม่แตกกระจายอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

นอกจากนีย้งัช่วยในการดดูซบั และแลกเปล่ียนไอออนของธาตอุาหารและจลุธาตอุาหาร สามารถรักษาสมดลุความ

เป็นกรดด่างของดิน ให้แก่ดินได้อีกด้วย (Piccolo et al., 1997; Kim et al.,1997) อย่างไรก็ดีปุ๋ ยหมกัท่ีได้มาจาก

อินทรียวตัถตุ่างๆ ท่ีผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จะเกิดได้มากหรือน้อยต้องอาศยัปัจจยัด้านระยะเวลา    

ซึง่ระยะเวลาจะสง่ผลต่อกระบวนการย่อยสลายในด้านต่างๆ และมีผลต่อกระบวนการเกิดสารฮิวมิก (Bernal et al., 

2009) เพราะปุ๋ ยหมกัท่ีมาจากกระบวนการหมกัท่ีไมส่มบรูณ์นอกจากจะไม่ช่วยในการปรับปรุงดินแล้วยงัไปยบัยัง้การ

เจริญเติบโตของพืช เช่น การลดออกซิเจนในดินและไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน์ (California Compost Quality 

council, 2001) จากการท่ีจลุนิทรีย์ต้องนํามาใช้ยอ่ยสลายปุ๋ ยหมกัท่ีไมส่มบรูณ์นีใ้นดินตอ่   

ดงันัน้การศึกษานีเ้พ่ือท่ีจะศึกษาคณุลกัษณะของปุ๋ ยหมกัมลูววัและประเมินคณุภาพของปุ๋ ยหมกัตลอดระยะ 

เวลาการหมกัโดยศกึษาการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางโครงสร้างของกรดฮิวมิกด้วยเทคนิคอลัตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี

เพ่ือนํามาพิจารณาคณุภาพของปุ๋ ยหมกัและช่วงระยะเวลาท่ีปุ๋ ยหมกัมีความเสถียรท่ีสดุ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

ในการพิจารณาระยะเวลาท่ีจะนําปุ๋ ยหมกัไปใช้เพ่ือเพิ่มผลผลติทางการเกษตรได้ตอ่ไป   

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมักตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ ยอายุของปุ๋ ยหมัก                

ท่ีเหมาะสมตลอดจนระยะเวลาท่ีควรเก็บรักษาเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การทดลองทําโดยการหมกัปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีใช้วตัถุดิบมาจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีสามารถหาได้ทัว่ไป  

ในพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม ประกอบด้วย ปลานํา้จืด ร้อยละ 9.2 กากนํา้ตาลร้อยละ 3.1 สปัปะรดร้อยละ 0.3 สารเร่ง พด.2 

ร้อยละ 0.1 รําละเอียดร้อยละ 2.4 กระดกูววัป่นร้อยละ 1.5 มลูค้างคาวร้อยละ  0.6 ไดโลไมท์ ร้อยละ 0.3 ธาตอุาหาร 

ธาตอุาหารรองย่ีห้อบิ๊กโพ ประกอบด้วยแมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และเหลก็ (Fe) ร้อยละ 0.6  ขีแ้ดดนาเกลือ

ร้อยละ 5.3 โดยมีมลูววัแห้ง เป็นวตัถดิุบหลกั ร้อยละ 76.6 โดยนํา้หนกั   เม่ือผสมให้เข้ากนัแล้ว นําบรรจใุนถงุท่ีมีรูให้
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อากาศผ่านเข้าออกได้ ถงุละ 25 กิโลกรัม จํานวน 10 ถงุ เก็บตวัอย่างปุ๋ ยเม่ือปุ๋ ยมีอาย ุได้ 0 3 7 14 21 28 35 42  63 

77 91 105 และ 119 วนั โดยก่อนเก็บจะทําการพลิกและกลบัถงุปุ๋ ย    วดัอณุหภมิูกลางถงุปุ๋ ยหมกั และทําการเก็บ

ตวัอย่างปุ๋ ยจากทัง้ 10 ถงุ ถงุละ 200 กรัมแล้วนํามารวมกนัจะได้ตวัอย่างขนาด 2 กิโลกรัม จากนัน้นําตวัอย่างปุ๋ ยมา

ร่อนผ่านตะแกรงขนาดรู 2 มิลลิเมตร นําปุ๋ ยท่ีร่อนแล้วมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพ ตรวจสอบลกัษณะ สี 

กลิ่นของปุ๋ ยหมักและวัดอุณหภูมิ ทางด้านเคมี เช่น การตรวจวัดความชืน้ ค่าความเป็นกรด ด่าง ค่าการนําไฟฟ้า 

อตัราสว่นคาร์บอนต่อไนโตรเจน  ตาม Method of Soil Analysis Part 3 (Sparks et al., 1996)      โดยการสกดักรดฮิว

มิกจากปุ๋ ยใช้วิธีมาตรฐานของ International Humic Substance Society (IHSS) (2015) พารามิเตอร์เชิงแสงทําโดย

นํากรดฮิวมิกมาละลายใน NaHCO3 0.05 โมล แล้วนําไปวิเคราะห์การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 200 ถึง 800 นาโน

เมตร ด้วยเคร่ือง UV/Vis Spectrophotmeter รุ่น Lamda12 จากนัน้ศึกษาความสมัพนัธ์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม 

SPSS version 16.0 

 

ผลและวจิารณ์ 
  ปุ๋ ยหมกัมลูววัท่ีหมกัเป็นระยะเวลา 4 เดือน แบง่ออกเป็น 2 ระยะตามอณุหภมิู (รูปท่ี 1) โดยระยะแรกเป็นระยะ

อณุหภมิูสงู    (Thermophilic phase) ระหว่างวนัท่ี 0-34 โดยอณุหภมิูจะมีค่าสงูท่ีสดุในช่วง 3 วนัแรก จากนัน้อณุหภมิู

จะคอ่ยๆ ลดลง เข้าสูร่ะยะปุ๋ ยเจริญเตม็ท่ี (Mature phase)  ท่ีอณุหภมิูเทา่กบัอณุหภมิูภายนอกมีคา่อยูใ่นช่วง 27.3-30.0 

องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาการหมกัท่ีนานขึน้สมัพนัธ์กับอุณหภูมิของปุ๋ ยหมกัท่ีค่อยๆ เย็นลงอย่างมีนัยสําคญั ดัง

ตารางท่ี1 (r=-0.774, p<0.01) สอดคล้องกบัอตัราสว่นระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ท่ีมีค่าลดลงสมัพนัธ์กบั

อณุหภมิูของปุ๋ ยหมกัท่ีเย็นลงเช่นกนั ดงัตารางท่ี1 (r= 0.737, p<0.01) ซึง่ระยะท่ีปุ๋ ยเจริญเต็มท่ี นีเ้ป็นระยะท่ีสารอินทรีย์

สว่นใหญ่ถกูยอ่ยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์ท่ีคอ่นข้างเสถียร (Veeken et al., 2000) 

 เม่ือพิจารณาสารอินทรีย์ท่ีอยู่ในระยะแรกของการหมกัจะถกูจลุินทรีย์ย่อยสลายจนหมด โดยพิจารณาจาก

ค่าความชืน้  อณุหภมิู  และพีเอชท่ีเร่ิมคงท่ีตัง้แต่วนัท่ี  35  เป็นต้นไป  ปัจจยัดงักล่าวนีล้้วนเป็นปัจจยัควบคมุการ

ทํางานของจุลินทรีย์ทัง้สิน้ แต่เม่ือพิจารณาคุณสมบัติด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลจะสามารถช่วยบ่งบอก

โครงสร้างภายในของสารฮิวมิกชัดเจนย่ิงขึน้ พบว่าปริมาณลิกนินและควิโนนซึ่งเป็นอินทรียวัตถุตัง้ต้นของ

กระบวนการหมกัซึง่เป็นพนัธะไม่อิ่มตวัวดัจาก ความดดูกลืนรังสีท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร (E280) สมัพนัธ์กบั

ปริมาณโครงสร้างแอลแิฟติกท่ีความดดูกลืนรังสี  ท่ีความยาวคล่ืน 472 นาโนเมตร (E472) อย่างมีนยัสําคญั (r=0.858, 

p<0.01) ดังรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นถึง  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างลิกนินและควิโนนไปเป็นโครงสร้างตัง้ต้นของ

กระบวนการเกิดสารฮิวมิก (Domeizel et al., 2004) โดยปริมาณสารฮิวมิกในระยะท่ีปุ๋ ยเจริญเต็มท่ี จะมีปริมาณมาก

ท่ีสดุในวนัท่ี 35 มีค่า 6.06 มิลลิกรัมต่อปุ๋ ยหมกั 1 กิโลกรัม และจะค่อยๆลดลงเม่ือเวลาผ่านไปสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน 

E280/E472 ท่ีคอ่ยๆเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั (r=-.792, p<0.01)  แสดงให้เห็นถึงคณุภาพสารฮิวมิกท่ีลดต่ําลงสอดคล้อง

กบัปริมาณสารฮิวมิกท่ีลดลงเม่ือระยะเวลาผ่านไป ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการนําสารฮิวมิกไปใช้โดยจลุินทรีย์เม่ือสาร

ตัง้ต้นได้แก่พวกอินทรียวัตถุหมดไปสังเกตได้จากปริมาณอินทรียวัตถุในรูปคาร์บอนอินทรีย์ท่ีลดลง (Sanchez-

Monedero et al., 1999) สมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีนานขึน้อยา่งนยัสําคญั (r=-0.645, p<0.05) ดงัตารางท่ี 1  
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สรุป 
 จากการศึกษาคณุลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ ยหมกัมลูววัพบว่า ปุ๋ ยสามารถนําไปใช้การได้ดีตัง้แต่

วนัท่ี 35 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี แม้จะเคยมีการนํามลูวัวสดมาปรับปรุงดินในลกัษณะปุ๋ ยคอก แต่การเกิดอุณหภูมิสูง

ระหว่างกระบวนการหมกัปุ๋ ย นอกจากจะช่วยฆ่าเชือ้โรคบางชนิดแล้ว ยงัทําให้ดอกหญ้าท่ีปะปนมากับมลูววัถูกย่อย

สลายไปในกระบวนการหมกัปุ๋ ยนีด้้วย ไมส่ามารถแพร่พนัธุ์ก่อให้เกิดปัญหาวชัพืชท่ีเกิดจากการเติมปุ๋ ยคอกโดยตรง ย่ิงไป

กว่านัน้สารอินทรีย์ท่ีเกิดจากการย่อยสลายได้แก่สารฮิวมิก  ซึง่สามารถนําไปใช้ปรับปรุงคณุภาพดินได้ขณะท่ีการใส่ปุ๋ ย

คอกโดยตรงต้องไปเกิดกระบวนการหมกันีใ้นดินต่อและอาจทําให้เกิดการดึงไนโตรเจนจากดินมาใช้ ดินเกิดการขาด

ไนโตรเจนได้ โดยพบว่า ปุ๋ ยวันท่ี 35 มีคุณภาพดีท่ีสุดจากท่ีในระยะนีป้ริมาณสารฮิวมิกมีมากท่ีสุด จากนัน้ปริมาณ

สารอินทรีย์ในรูปคาร์บอนอินทรีย์ และสารฮิวมิกจะค่อยๆ ลดลงสมัพนัธ์เชิงผกผนักบัคณุลกัษณะเชิงแสงจากอตัราส่วน 

E280 / E472 อย่างมีนยัสําคญั (p<0.001) ซึง่หมายถึงการสลายสารฮิวมิกเป็นโมเลกลุเลก็ๆ เพ่ือการนําไปใช้ของจลุินทรีย์ 

เม่ือสารตัง้ต้นท่ีเป็นวสัดหุมกัถกูย่อยหมดไป โดยเฉพาะหากเก็บไว้นานเกิน 63 วนั ปริมาณสารฮิวมิกจะลดต่ําลงอย่าง

มากเหลือเพียงร้อยละ 54.6 ของวนัท่ี 35 เทา่นัน้ ดงันัน้การศกึษานีไ้ม่เพียงแต่ทําให้ทราบอายขุองปุ๋ ยหมกัท่ีเหมาะสมยงั

บอกถงึระยะเวลาท่ีควรเก็บปุ๋ ยหมกันีไ้ว้ด้วย 

 

คาํขอบคุณ 
 งานวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

เอกสารอ้างองิ 
Bernal, M.P., J..A. Alburquerque, and R. Moral. 2009. Composting of animal manures and chemical  

criteria for compost maturity assesment. A review. Bioresource Technology. 100: 5444-5453. 

California Compost Quality Council, 2001. Compost maturity index. [Online]. Web page: 

http://www.calrecycle.ca.gov/organics/products/quality/compmaturity.pdf. 21october 2015. 

Domeizel, M., A. Kkalil and P. Prudent. 2004. UV spectroscopy: a tool for monitoring humification and 

 for proposing an index of the maturity of compost. Bioresource Technology. 94: 177-184. 

International Humic Substance Society. 2015. [Online].  Web page : 

http://www.humicsubstances.org/isolation.html. 23 october 2015. 

Kim, K.D., S. Nemec and G. Musson. 1997. Effects of compost and soil amendments on soil microflora 

and phtyophothora root and crown of bell pepper. Crop Protection. 16:165-172. 

Piccolo,  A. 2001. The supramolecular structure of humic substances. Soil Science. 166:810-832. 

Sanchez-Monedero, M.A., Roig, J. Cegarra and M.P. Bernal. 1999. Relationships between water-soluble 

carbohydrate and phenal fractions and the humification indices of di.erent organic wastes during 

composting. Bioresource Technology. 70: 193-201. 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-59

  Sparks, D.L., ,A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, P.N. Soltanpour, M.A. Tabatabai, C.T.Johnson, and 

M.E. Sumner.1996. Methods of Soil Analysis Part 3: Chemical Methods. Wisconsin. Soil science 

society of america and american society of agronomy.  

  Stevenson, F. J.1994. Humus Chemistry: Genesis. Composition, Reaction. 2 nd ed. John Wiley & Sons, Inc., 

New  York. 

 Tan, K.H. 2003. Humic Matter in Soil and the Environment: Principle and Controversies. Marcel 

Dekker,Inc., New York.  

  Veeken, A., Nierop, V. de Wilde, B. Hamelers.2000. Characterization of NaOH extracted humic acids 

during composting of a biowaste. Bioresource Technology., 72 : 33–42. 
   
 
ตารางที่ 1 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่ง ระยะเวลาการหมกั อณุหภมิู ปริมาณอินทรีย์วตัถ ุ  อตัราสว่น

คาร์บอนตอ่ไนโตรเจนและอตัราสว่นเชิงแสงท่ีความยาวคล่ืน 280 และ 472 นาโนเมตร 
 

ตัวแปร 

 
ระยะเวลา
การหมัก 

อุณหภูม ิ

 
ปริมาณ 

อนิทรีย์วัตถุ 

 
อัตราส่วนเชงิแสงที่ความยาว
คล่ืน 280 และ472 นาโนเมตร 

(E280/E472  ) 

ระยะเวลา 

การหมกั 

1 -0.774** -0.645* -0.792** 

อตัราสว่น

คาร์บอนตอ่

ไนโตรเจน 

- 0.737** - - 

 

หมายเหต ุ    *   มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรท่ีระดบันยัสําคญั 0.05, n=14 

                     ** มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรท่ีระดบันยัสําคญั 0.01, n= 14 
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                 รูปที่ 1 อณุหภมิูของปุ๋ ยหมกัตลอดระยะเวลาการหมกั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               รูปที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความดดูกลืนคล่ืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร (E280 )  

                             กบัความดดูกลืนคล่ืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 472 นาโนเมตร  (E472)  (r=0.858, p< 0.01) 
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จลนพลศาสตร์การอบแห้งชัน้บางของข้าวฮางงอกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 
Thin Layer Drying Kinetics of Parboiled Germinated Brown Rice Using Greenhouse Solar 
Dryer 
 

สกุญัญา แซเ่ตียว1 ปราโมทย์ ควูิจิตรจารุ1 เอกพนัธ์ แก้วมณีชยั1 และ บศุรากรณ์ มหาโยธี1 

Sukanya Saetiew1, Pramote Khuwijitjaru1, Eakaphan Keowmaneechai1 and Busarakorn Mahayothee1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทําแห้ง และหาแบบจําลองการทําแห้งชัน้บางของข้าว    

ฮางงอกพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพนัธุ์หอมนิลท่ีทําแห้งด้วยการตากแดด การใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

แบบอโุมงค์ลม และการใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดยเปรียบเทียบแบบจําลองสมการการ

ทําแห้งชัน้บาง 6 แบบ คือ Newton, Page, Modified Page, Henderson and Pabis, Logarithmic และ Two-term 

exponential ในการทํานายพฤติกรรมการอบแห้งของข้าวฮางงอก ผลจากการศกึษาพบว่าเวลาท่ีใช้ในการทําแห้งข้าว

ฮางงอกพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพนัธุ์หอมนิลด้วยการตากแดด เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม 

และแบบเรือนกระจกมีค่าเท่ากบั 5, 4 และ 4.5 ชัว่โมงตามลําดบัโดยข้าวท่ีผ่านการทําแห้งมีค่าปริมาณความชืน้ต่ํา

กว่าร้อยละ 14  และแบบจําลองการทําแห้งชัน้บางท่ีทํานายพฤติกรรมการทําแห้งของข้าวฮางงอกทัง้สองสายพนัธุ์ได้

ดีท่ีสดุ คือแบบจําลองการทําแห้งชัน้บางของ Page  

คาํสาํคัญ : ข้าวฮางงอก จลนพลศาสตร์การอบแห้งชัน้บาง ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

Abstract 
 The objectives of this research were to study drying behavior and to find the thin layer drying 

kinetics model of sun drying, solar tunnel dryer and solar greenhouse dryer for drying of parboiled 

germinated brown rice (PGBR) cultivar Kao Dok Mali 105 and Hom Nil. Six thin layer drying kinetics 

model including Newton, Page, Modified Page, Henderson and Pabis, Logarithmic and Two-term 

exponential were compared. The results showed that drying times of both ‘Kao Dok mali 105’ fragrance 

rice and ‘Hom Nil’ purple rice in the sun drying, solar tunnel dryer and greenhouse solar dryer were 5, 4 

and 4.5 h respectively with the moisture content of rice below 14%.  Furthermore, the Page model was 

the most suitable for predicting drying behavior of parboiled germinated brown rice from both cultivars 

and for all the drying methods. 

Keywords : Parboiled germinated brown rice, Thin layer drying kinetics, Solar dryer 

 

 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ข้าวเป็นอาหารหลกัของประชากรทัว่โลก โดยเฉพาะท่ีอาศยัอยู่ประเทศในแถบเอเชีย และเป็นสินค้าสง่ออก

ท่ีสําคญัของประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยผลิตข้าวเปลือก 32.62 ล้านตนั จดัอยู่ในอนัดบัท่ี 6 ของโลก รอง

จากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บงัคลาเทศ และเวียดนามตามลําดบั (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) อย่างไรก็

ตามไทยจดัเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอนัดบั 1 ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการสง่ออกข้าว 10.8 ล้านตนั 

คิดเป็นมลูค่า 174,855 ล้านบาท และตลาดข้าวท่ีสําคญั ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชียและตะวนัออกกลาง เป็นต้น 

(USDA, 2014) 

ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีการผลิตข้าวสองประเภทคือ ข้าวขาวทัว่ไป (white rice) และข้าวท่ีผ่าน

การนํามานึ่งหลงัจากนัน้นํามาทําให้แห้งก่อนการกะเทาะเปลือกหรือการสี (parboiled rice) (Bhattacharya, 2011) 

ซึง่ข้าวประเภทหลงันีมี้ความคล้ายกบัการผลิตข้าวฮางงอก (parboiled germinated rice) ซึง่เป็นภมิูปัญญาของ

ชาวบ้านในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีนําข้าวเปลือกมาแช่นํา้ 12-24 ชัว่โมง แล้วนํามาบ่มโดยใช้กระสอบคลมุรดนํา้

ให้ความชืน้เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ให้ข้าวเปลือกเกิดการงอกของรากประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร แล้วจึงนํา

ข้าวเปลือกไปนึง่จนสกุ และนําไปผึง่ลม หรือตากแดดจนแห้งแล้วจงึนําไปสีด้วยเคร่ืองแบบกะเทาะเปลือก 

ในกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกจะมีการทําแห้งเพ่ือทําให้ข้าวมีปริมาณความชืน้สดุท้ายไม่เกินร้อยละ 14 

โดยนํา้หนกั (สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2555) โดยทัว่ไปจะใช้การทําแห้งด้วยวิธีการตาก

แดดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 วนั แต่เน่ืองจากการตากแดดทําให้ไม่สามารถควบคมุปัจจยัการทําแห้ง เช่น อณุหภมิู 

ความเร็วลม และความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศ ได้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีจ้ะส่งผลต่อคุณภาพทางเคมี คุณภาพทาง

กายภาพของข้าวฮางงอก และคณุภาพด้านจลุินทรีย์ จึงจําเป็นต้องหาวิธีในการอบแห้งท่ีสามารถควบคมุการอบแห้ง

ได้ดีกว่าการตากแดด เช่น การใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทําแห้งและสามารถ

ป้องกนัการปนเปือ้นทางกายภาพและจลุนิทรีย์ได้ดี 

 อย่างไรก็ตามการศึกษาอิทธิพลของการใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ต่อพฤติกรรมการทําแห้งของ

ข้าวฮางงอกยงัมีจํากดัโดยเฉพาะในการอธิบายพฤติกรรมในการทําแห้ง ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา

อิทธิพลของการทําแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบต่างๆ ต่อพฤติกรรมการทําแห้งของข้าวฮางงอก และศึกษา

แบบจําลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งข้าวฮางงอกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การตากแดด เคร่ืองอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม  และเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดบิ 

ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้าวเปลือกพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซือ้จากเกษตรกรอําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

และพนัธุ์หอมนิล ซือ้จากเกษตรกรอําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม ท่ีเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นํา

ข้าวเปลือกมาฝัดเพ่ือกําจดัเศษฝุ่ น ฟาง สิง่สกปรก และกําจดัข้าวเมลด็ลีบก่อนเก็บรักษาในถงัพลาสติกขนาด 40 ลิตร

ท่ีอณุหภมิูห้อง โดยใช้ยากําจดัมอดหอ่ด้วยผ้าขาวบางวางไว้ก้นถงัเพ่ือป้องกนัมอด จนกระทัง่ทําการทดลอง 
การผลติข้าวฮางงอก 

ในการศกึษานีทํ้าการผลติข้าวฮางงอกโดยปรับปรุงจากกรรมวิธีทัว่ไปท่ีผลิตกนัในระดบัครัวเรือน และชมุชน

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการนําข้าวเปลือกมาล้างทําความสะอาดโดยใช้นํา้ประปา เพ่ือกําจัดสิ่งปนเปื้อน 
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และเพ่ือกําจดัข้าวเมลด็ลีบโดยออกล้างนํา้ไปจนกระทัง่ไม่มีข้าวเปลือกลอยนํา้ หลงัจากนัน้นําไปแช่นํา้ท่ีอณุหภมิูห้อง

ในอตัราส่วนข้าวต่อนํา้ท่ี 1:3 (w/v) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นําข้าวท่ีแช่มาล้าง 3 ครัง้ด้วยนํา้ประปา แล้วนํามาบ่มท่ี

อณุหภมิูห้องเป็นเวลา 14 ชัว่โมง โดยข้าวจะงอกประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร เม่ือครบตามเวลาแล้ว นํามานึ่งโดยใช้

ซึง้นึง่สองชัน้ นึง่เป็นเวลา 30 นาทีจากนัน้นําไปทําแห้ง 
การทาํแห้ง 

นําข้าวงอกท่ีผ่านการนึ่งมาทําแห้งด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การตากแดด และการทําแห้งในระบบบอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ คือ เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม และแบบเรือนกระจก โดยนําข้าว

งอกท่ีนึง่แล้วปริมาณ 3 กิโลกรัม ไปเกล่ียวางใสต่ะแกรงอะลมิูเนียม ขนาด 1x1.5 เมตร โดยเกล่ียข้าวให้เป็นชัน้บาง ๆ 

(thin layer) จํานวน 3 ถาดในแต่ละวิธีการทําแห้งทําการอบแห้งจนได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณความชืน้สดุท้ายไม่เกิน

ร้อยละ 14 ทําการทดลอง 3 ซํา้ โดยการทําแห้งในเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
การวเิคราะห์การอบแห้ง 
 ในการติดตามพฤติกรรมการทําแห้งโดยการตากแดด เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม และ

แบบเรือนกระจก จะทําการบนัทกึอณุหภมิู ความชืน้สมัพทัธ์ ความเร็วลม และนํา้หนกัของข้าวฮางงอกท่ีเปล่ียนแปลง

ระหวา่งการทําแห้งทกุ ๆ 1 ชัว่โมง จากนัน้นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์หาอตัราการทําแห้งระหวา่งคา่อตัราสว่นความชืน้

กบัเวลาท่ีใช้ในการทําแห้ง โดยในการคํานวณจะใช้คา่ความชืน้มาตรฐานแห้ง (Dry basis, Md) ซึง่คํานวณได้จาก

สมการท่ี 1 ดงันี ้

                     (1) 

เม่ือ Mdb คือ ความชืน้มาตรฐานแห้ง (ร้อยละมาตรฐานแห้ง, %d.b) 

       w   คือ มวลเปียกของวสัด ุ(กรัม) 

       d   คือ มวลแห้งของวสัด ุ(กรัม) 

  

อตัราสว่นความชืน้ (moisture ratio, MR) คือ ค่าท่ีบง่บอกถงึอตัราการเปล่ียนแปลงมวลนํา้ในวสัดเุทียบกบั

ความชืน้เร่ิมต้นเม่ือเวลาการอบแห้งดําเนินไปท่ีเวลาใดๆ เขียนเป็นสมการได้ ดงันี ้

 

                                  (2)         

เม่ือ  MR    คือ อตัราสว่นความชืน้ (ไมมี่หน่วย) 

        M      คือ คา่ความชืน้ของวสัด ุ(%d.b) 

        Meq   คือ ความชืน้สมดลุ (%d.b)  

        M0    คือ ค่าความชืน้เร่ิมต้น (%d.b) 

โดยการศกึษานี ้กําหนดให้ความชืน้สดุท้ายของผลติภณัฑ์ในการทําแห้งเป็นความชืน้สมดลุ 
แบบจาํลองจลนพลศาสตร์การอบแห้ง 

แบบจําลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งหรือรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมสําหรับอธิบาย

จลนพลศาสตร์การอบแห้งมีความสําคัญในการออกแบบการอบแห้งท่ีเหมาะสมในการหารูปแบบสมการทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมสําหรับอธิบายจลนพลศาสตร์การอบแห้งข้าวฮางงอกได้ใช้สมการการอบแห้งชัน้บางแบบ

เอ็มพิริคลั (Empirical equation) ถือได้ว่าเป็นวิธีการท่ีง่ายและนิยมใช้กนัอย่างกว้างขวาง โดยใช้สมการทําแห้งชัน้
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บางของ Newton, Page, Modified page, Henderson and Pabis, Logarithmicและ Two term exponential 

(ตารางท่ี 1) 
การวเิคราะห์สถติ ิ
 พารามิเตอร์ท่ีนิยมใช้ในการพิจารณา คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (coefficient of correlation, R2) ค่า

การลดลงไคกําลงัสอง (chi-square, x2) และค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนกําลงัสองเฉล่ีย (Root mean 

square error, RMSE) เป็นพารามิเตอร์ทางสถิติซึ่งช่วยในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพ่ือหาความแม่นยําของ

สมการท่ีใช้ในการทํานายพฤติกรรมการทําแห้ง ถ้าค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1.0 แสดงว่าแบบจําลองดงักล่าวมีความ

แม่นยํามาก และค่า x2  และค่า RMSE จะเป็นพารามิเตอร์ท่ีบ่งบอกถึงค่าความผิดพลาดในการทํานายค่าของ

แบบจําลอง ถ้ามีคา่ต่ําแสดงว่าการทํานายของแบบจําลองมีความเคล่ือนท่ีต่ําด้วย ซึง่พารามิเตอร์ดงักลา่วคํานวณได้

ตามสมการท่ี 3, 4 และ 5 (Page, 1949) 

                           (3) 

 

                                                            (4) 

 

                                                          (5)                     
 

เม่ือ Mi, exp คือ ความชืน้ของวสัดท่ีุได้จากการทดลอง (%d.b) 

       Mi, pre  คือ ความชืน้ของวสัดท่ีุได้จากการทํานาย (%d.b) 

       N       คือ จํานวนคา่สงัเกต 

       n       คือ จํานวนคา่คงท่ีในแบบจําลอง 

 

ผลและวจิารณ์ 
ภาพท่ี 1 แสดงพฤติกรรมการทําแห้งของข้าวฮางงอกท่ีทําแห้งด้วยการตากแดด เคร่ืองอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม และแบบเรือนกระจก จากการศกึษาพบว่าวิธีการทําแห้งมีผลต่ออตัราการทําแห้งอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบว่าการทําแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมซึ่งมี

อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแห้งท่ีสูงกว่าทําให้มีอัตราการทําแห้งท่ีสูงกว่าการตากแดด และเคร่ืองอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และจะเห็นว่า อตัราการทําแห้งในช่วงแรกมีค่าสงูเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมต้นท่ีเมล็ดข้าวมี

ความชืน้สูงทําให้เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวกลางลมร้อนกับเมล็ดข้าว ทําให้อุณหภูมิพืน้ผิวอาหารมีค่า

ใกล้เคียงกบัอณุหภมิูของเคร่ืองอบแห้งหลงัจากนัน้จงึเข้าสูช่่วงท่ีอตัราการทําแห้งลดลงเป็นช่วงท่ีความชืน้ในเมลด็ข้าว

เหลือน้อยจนแพร่ไปยงัผิวหน้าอย่างไม่ต่อเน่ือง ผิวหน้าของเมล็ดข้าวจึงเร่ิมแห้ง ทําให้อุณหภูมิท่ีผิวของเมล็ดข้าว

สงูขึน้เร่ือยๆ อตัราการอบแห้งจึงลดลง และความชืน้ลดลงเร่ือยๆ จนถึงค่าความชืน้สมดลุ ซึ่งเป็นคณุลกัษณะทัว่ไป

ของกราฟพฤติกรรมการทําแห้ง (Strumillo และ Kudra, 1930) 
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 ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแห้งข้าวฮางงอกท่ีผ่านการทําแห้งด้วยการตากแดด เคร่ืองอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม และแบบเรือนกระจกจากผลการศึกษาพบว่า การทําแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้ง

พลงังานแสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลมใช้ระยะเวลาในการทําแห้งท่ีสัน้ท่ีสดุเน่ืองจากอณุหภมิูภายในเคร่ืองอบสงูกว่าซึง่มี

ค่าอยู่ระหว่าง 40-70 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการทําแห้ง 4 ชัว่โมงและจะเห็นว่าการอบแห้งด้วยวิธีนีทํ้าให้

ความชืน้เข้าสูส่ภาวะสมดลุได้เร็วกวา่วิธีอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 3 แสดงพารามิเตอร์ทางสถิติในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งชัน้บางของข้าวฮางงอก 

โดยการนําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์สมการถดถอยแบบไม่เชิงเส้นเพ่ือหาค่าคงท่ีของสมการ โดยการใช้

สมการเอ็มพิริคลัของ Newton, Page, Modified page, Henderson and Pabis, Logarithmic และ Two term 

exponential (ตารางท่ี 1) แล้วเลือกสมการทําแห้งท่ีสามารถทํานายลกัษณะการทําแห้งข้าวฮางงอกทัง้สองสายพนัธุ์

ได้เหมาะท่ีสดุโดยพิจารณาจากสมการท่ีให้ค่าสมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R2) สงูท่ีสดุ ค่า X2  และค่า RMSE ต่ํา

ท่ีสดุ ซึง่จะแสดงถึงความแม่นยําในการทํานายพฤติกรรมการทําแห้งได้ดีท่ีสดุ (สเุนตร และ ฤทธิชยั, 2554) จากผล

การหาแบบจําลองความชืน้สมดุลท่ีเหมาะสมสําหรับข้าวฮางงอกทัง้สองสายพันธุ์พบว่าแบบจําลองของ Page 

สามารถทํานายค่าความชืน้สมดลุของข้าวฮางงอกได้ดีกว่าแบบจําลองอ่ืน ๆ ในทกุ ๆ ระบบการทําแห้ง โดยวิเคราะห์

จากค่า R2 มากท่ีสดุ และ RMSE น้อยท่ีสดุของแบบจําลองทัง้ 5 แบบ พบว่าเม่ือแทนค่าความชืน้สมดลุท่ีได้จาก

สมการ Page เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดลองท่ีได้ พบว่าสามารถทํานายค่าความชืน้สมดลุของการอบแห้งข้าว   

ฮางงอกได้ดี  นอกจากนีค้่าคงท่ีได้จากสมการ k (ไม่ได้แสดงข้อมลู) จะสามารถอธิบายระยะเวลาในการอบแห้งได้ 

โดยท่ีคา่ k มีคา่มากจะใช้เวลาในการทําแห้งน้อยลง สอดคล้องกบัผลการทดลองพบว่าข้าวฮางงอกทัง้สองสายพนัธุ์ท่ี

ทําแห้งด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะใช้เวลาสัน้ท่ีสดุเน่ืองจากค่า k ท่ีได้จากสมการมีค่า

มากท่ีสดุ ดงันัน้จลนพลศาสตร์การอบแห้งชัน้บางจึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํานายปริมาณความชืน้หรือ

ระยะเวลาในการทําแห้งข้าวฮางงอกได้ ทัง้นีมี้ข้อจํากดัคือสภาวะในการทําแห้งจะต้องตรงกบัสภาวะในการทดลอง 
  

สรุป 
 จากการศึกษานีส้รุปได้ว่าการใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์สามารถลดระยะเวลาในการทําแห้งได้

ร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการตากแดดท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั และแบบจําลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งแบบ

เอ็มพิริคลัของ Page เป็นแบบจําลองการอบแห้งชัน้บางท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการทํานายพฤติกรรมการทําแห้งข้าว     

ฮางงอกพนัธุ์ขาวดอกมะล ิ105 และพนัธุ์หอมนิล  
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อยา่งสงูท่ีให้ความช่วยเหลือในการอํานวยความสะดวกในการใช้เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบตา่ง ๆ  
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ตารางที่ 1 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สมการการอบแห้งชัน้บางท่ีใช้ทํานายพฤติกรรมการทําแห้งในข้าวฮางงอก 

ลาํดับที่ ช่ือแบบจาํลอง แบบจาํลอง อ้างองิ 

1 Newton MR=Exp (-kt) Mujumdar (1987) 

2 Page MR=Exp (-kt n) Page (1949) 

3 Modified Page MR=Exp (-kt)n White และคณะ (1981) 

4 Logarithmic MR=aExp (-kt)+c Togrul และ Pehlivan (2002) 

5 Henderson & Pabis MR=aExp (-kt) Henderson และ Pabis (1961) 

6 Two term model MR=aExp (k0t)+bExp (-k1t) Henderson (1974) 
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแห้งข้าวฮางงอกท่ีผา่นการทําแห้งด้วยการตากแดด เคร่ืองอบแห้งพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบอโุมงค์ลม และแบบเรือนกระจก 

  ปริมาณความชืน้ (%)ns 

วธีิการทาํแห้ง ระยะเวลาที่ใช้ในการทาํแห้ง ขาวดอกมะลิ 105 หอมนิล 

ตากแดด 5 ชัว่โมง 13.20±0.27 13.39±0.33 

อโุมงค์ลม 4 ชัว่โมง 13.15±0.51 13.20±0.59 

เรือนกระจก 4 ชัว่โมง 30 นาที 13.33±0.20 13.18±0.13 

หมายเหต ุns หมายถงึ ไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ทางสถิติในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งชัน้บางของข้าวฮางงอก 

Model name การทาํแห้ง ข้าวขาวดอกมะล ิ105                   ข้าวหอมนิล 
  R 2 RMSE X2 R 2 RMSE X2 

Newton ตากแดด 0.9479 0.2891 0.0119 0.9570 0.0051 0.0011 

 อโุมงค์ลม 0.9546 0.2532 0.0107 0.9589 0.2322 0.0090 

 เรือนกระจก 0.9665 0.0822 0.0010 0.9641 0.2249 0.0072 

Page ตากแดด 0.9913 0.1013 0.0017 0.9943 0.0819 0.0011 

 อโุมงค์ลม 0.9950 0.0734 0.0011 0.9932 0.0843 0.0014 

 เรือนกระจก 0.9956 0.0721 0.0009 0.9962 0.6995 0.0008 

Modified Page ตากแดด 0.9479 0.2891 0.0140 0.9570 0.2666 0.0118 

 อโุมงค์ลม 0.9546 0.0895 0.0016 0.9589 0.2322 0.0090 

 เรือนกระจก 0.9665 0.0823 0.0011 0.9641 0.0795 0.0011 

Logarithmic ตากแดด 0.9728 0.0608 0.0012 0.9787 0.0536 0.0006 

 อโุมงค์ลม 0.9756 0.0584 0.0009 0.9784 0.5055 0.0006 

 เรือนกระจก 0.9814 0.0495 0.0005 0.9801 0.0503 0.0006 

Henderson& Pabis ตากแดด 0.94050 0.0963 0.0015  0.95070    0.0881 0.0013 

 อโุมงค์ลม 0.94890 0.0909 0.0017 0.95450 0.0846 0.0014 

 เรือนกระจก 0.96150 0.0776 0.0010 0.96040 0.0771 0.0010 

Two term ตากแดด 0.94050 0.1030 0.0027 0.88480 0.0878 0.0020 

 อโุมงค์ลม 0.96010 0.166 0.0092 0.96350 0.1619 0.0087 

 เรือนกระจก 0.99250 0.0346 0.0003 0.99350 0.0318 0.0003 
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(ก) 

 

ภาพที่ 1 พฤติกรรมการทําแห้งของข้าวฮางงอกท่ีทําแห้งด้วยการตากแดด เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบ 

อโุมงค์ลม และแบบเรือนกระจก (ก) พนัธุ์ขาวดอกมะล ิ105 (ข) พนัธุ์หอมนิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2 อตัราสว่นความชืน้ของข้าวฮางงอกกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแห้งด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ โดย

เปรียบเทียบคา่ท่ีได้จากการทดลองกบัคา่ท่ีได้จากสมการ Page (ก) ตากแดด (ข) เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์

แบบอโุมงค์ลม (ค) เคร่ืองอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
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วันอังคารที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559    

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
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250 ป การประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช : การฟนฟูบานเมืองใน       
รัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน พ.ศ.2310 – 2325 
250 years of King Taksin the Great’s independent declaration : The restoration during King 
Taksin reign 1767 – 1782 

เพชรรุง เทียนปวโรจน1 

Petchrung Teanpewroj1 

บทคัดยอ 
งานวิจัยช้ินนี้ตองการศึกษาถึงการฟนฟูบานเมืองในรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสิน (พ.ศ. 2310 - 2325) ตาม

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรโดยเนนการวิจัยทางเอกสารท้ังเอกสารช้ันตนและเอกสารชั้นรอง  งานวิจัยมุง

อธิบายถึงบทบาทของสมเด็จพระเจาตากสินในการฟนฟูบานเมืองดวยการร้ือฟนระบบมูลนายไพรหลังจากการลม

สลายของกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระเจาตากสินยังทรงมีบทบาทสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจการคาโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการคากับจีนซ่ึงเปนการคาเอกชน  นอกจากน้ันพระองคยังทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาศาสนา โปรดเกลาฯ ใหจัด

ระเบียบสังฆมณฑลใหม สังคายนาและรวบรวมพระไตรปฎก โปรดเกลาฯ ใหสรางสมุดภาพไตรภูมิบุราณ ซึ่งถือเปน

ผลงานช้ินสําคัญในสมัยของพระองค และยังทรงพระราชนิพนธบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิดวยพระองคเอง พรอม

สนับสนุนใหกวีสรางสรรควรรณกรรมตางๆ  

คําสําคัญ : สมเด็จพระเจาตากสิน การฟนฟู สมัยธนบุรี 

Abstract 
This research is an attempt to highlight the political, economic and cultural restoration of King 

Taksin,who reign 1767 – 1782.The research of mine bases largely on primary and secondary sources.The 

work explains the role  of King Taksin in reviving the hierachical system which declined after the collaspe 

of Ayutthaya.He also developed state economy by supporting private commerce with China.Morever, 

King Taksin re – established Buddhist text and imposing monks in the religious hierarchy.His important 

work is reviving the illustrated book of  Triphumburan.He himself composed some parts of Thaiversion of 

Ramayana and support many poets as well. 

Keywords : King Taksin, restoration,Thonburi period.   

คํานํา 
ในการศึกษาประวัติศาสตรไทย รัชกาลสมเด็จพระเจาตากสินหรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 - 

2325) มีความสําคัญอยางย่ิงเพราะเปนชวงรอยตอระหวางการสูญสลายของราชอาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 2310 ตอ

กับสมัยรัตนโกสินทร ในตอนเสียกรุงคร้ังที่ 2 พระยาตากมิใชขุนนางเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียวที่หนีออกจากอยุธยา 

                                                 
1 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย 

  Department of History,  Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya  

  13000, Thailand. 
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ขุนนางพากันหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อเอาตัวรอด  แตกลุมของพระยาตากแตกตางจากกลุมอื่น  กลุมของพระยา

ตากหรืออยางนอยตัวพระยาตากมีจุดมุงหมายทางการเมืองที่แนชัดในการท่ีจะร้ือฟนราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม 

ทรงใชจันทบูรณหรือจันทบุรีเปนที่ม่ัน เม่ือต้ังม่ันชุมนุมไดที่เมืองจันทบุรีแลว พระยาตาไดเร่ิมการกอบกูเอกราชดวย

การปราบปรามชุมนุมตางๆ ที่ต้ังตนเปนอิสระใหกลับมารวมเปนอาณาจักรหน่ึงเดียว ที่สําคัญคือการยกทัพโจมตีคาย

โพธิ์สามตน ซึ่งเปนคายบัญชาการใหญของพมา มีชัยชนะเหนือสุก้ีพระนายกอง แมทัพของพมา ใน พ.ศ.2310        

ศึกคร้ังนี้เทากับประสบความสําเร็จในการยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพมา แตความสูญเสียจากเสียกรุงนั้นยากท่ีจะฟน

คืนประกอบกับบานเมืองยังอยูในสภาพจลาจล ไรระเบียบแบบแผน ผูคนกระจัดกระจาย  พระยาตากจึงไดนําไพรพล

มาพํานักต้ังม่ันที่เมืองธนบุรี ซึ่งตอมากลายเปนศูนยกลางอํานาจแหงใหม ในพ.ศ. 2560 จะครบรอบ 250 ปการ

ประกาศเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสิน ในเหตุการณการยกทัพตีพมาที่คายโพธิ์สามตนและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น  

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวิจัยถึงการฟนฟูบานเมืองของสมเด็จพระเจาตากสิน การร้ือฟนการปกครองและการร้ือฟน

ระบบสังคมวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงการฟนฟูพระศาสนา ศิลปกรรม และวรรณกรรม   

วัตถุประสงคของการวิจยั  
1. เพื่อศึกษาพระราชภารกิจในการกอบกูเอกราชของสมเด็จพระเจาตากสิน รวมถึงการสถาปนากรุงธนบุรี

และการฟนฟูบานเมืองในสมัยธนบุรี 

2. เพื่อศึกษาการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และวรรณกรรมในสมัยธนบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตรใชวิธีการนําเสนอในแนวทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะหโดย

อาศัยหลักฐานของไทยและหลักฐานตางประเทศ   

ผลการวิจัย 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงร้ือฟนกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาใหมดวยการปราบปรามชุมนุมนอยใหญเพื่อขยาย

อํานาจการปกครองของราชอาณาจักรไปใหทั่วในดินแดนที่เคยเปนของกรุงศรีอยุธยามากอน2และทรงมุงพระราช

หฤทัยไปในการปกปองและสรางความม่ันคงใหกับพระราชอาณาจักร พระองคทรงเรงฟนฟูบานเมือง กลาวคือ 
การฟนฟูระบบควบคุมกําลังคน 

ในชวงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาน้ัน ไพรหรือราษฎรสวนใหญหลบหนีเขาไปอยูในปาหรือไมก็รวมตัวกันเปน

ซองเปนชุมนุม สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชวิธีเกล้ียกลอมหรือขูนายซองนายชุมนุมตางๆ ใหยอมออนนอมโดยทรง

พระราชทานยศและตําแหนง นายซองหรือนายชุมนุมไดควบคุมผูคนของตนตามเดิม หากสมเด็จพระเจาตากสินมี

พระราชประสงคจะไดกําลังคนเพื่อทําการสงคราม การกอสรางหรือตองการสินคา พระองคก็สามารถเรียกเกณฑให

นายซองนายชุมนุมนํากําลังคนของตนเองมาทํางานรับใชตามรับส่ังได ซึ่งมีลักษณะคลายกับไพรสมหรือเลกสมสังกัด

พรรคในสมัยอยุธยา3สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีความพยายามในการฟนฟูระบบไพรขึ้น ในพ.ศ.2316 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาสักเลกไพรสมทั่วพระราชอาณาจักร สักทองมือหมายหมูไพรหลวง ไพรสมทั้งในสวนกลางและหัวเมืองแลว

                                                 
2 นิธิ เอียวศรีวงศ,การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระเจากรงุธนบุรี(กรุงเทพฯ : มติชน,2550),149. 
3 เร่ืองเดียวกัน,303 – 304. 
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ใหสงทะเบียนหางวาวไพรตอกรมพระสุรัสวดี นับเปนคร้ังแรกที่การสักหมายหมูไพรกระทําตอไพรทุกกรมกองและได

กําหนดบทลงโทษผูที่ปลอมแปลงเหล็กสักหรือขโมยเหล็กสักของหลวงไปใชถึงขั้นประหารชีวิตทั้งโคตร4 

การสักเลกคือการใชหมึกสักช่ือไพร เมืองที่ต้ังภูมิลําเนาและช่ือของมูลนายที่สังกัด สักที่บริเวณแขนซายของ

ไพรชาย ผูที่ไมมีรอยสักจะตองถูกจับและลงโทษ การสักเลกก็เพื่อใหทราบวาไพรสังกัดกับมูลนายคนใด การสักเลก

ทองแขนนับเปนวิธีการใหมในสมัยนั้น เดิมการสักเลกหมายหมูจะทําเฉพาะไพรหลวงสังกัดกรมรักษาพระองคและ

กรมลอมพระราชวังเทานั้น  การสักเลกไพรทั้งหมดนับเปนคร้ังแรกและกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาในสมัย

รัตนโกสินทร5 
การฟนฟูระบบบริหารราชการแผนดิน 

สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงร้ือฟนตําแหนงขุนนางคร้ังกรุงศรีอยุธยา ไดแก อัครมหาเสนาบดีสองฝาย        

สมุหนายกและสมุหพระกลาโหม กับเสนาบดี 4 กรม กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา การบริหารราชการในสมัย

ธนบุรีนาจะยึดรูปแบบตามสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนหลักถึงแมจะไมไดรับมาท้ังหมดแตนาจะจัดการบริหารการปกครอง

ไปในแนวเดียวกัน คือ พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจสูงสุด อัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง สมุหนายกและสมุหกลาโหม     

ขุนนางในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินแบงออกเปน 3 กลุมไดแก กลุมที่หนึ่ง  พวกขาหลวงเดิมซ่ึงทรงไววางพระราช

หฤทัยเปนพิเศษ เนื่องจากไดรับใชมานานหรือไดเขาถวายตัวแตระยะแรกๆ กลุมที่สอง  พวกที่เคยเปนขุนนางผูใหญ

พอสมควรในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะขุนนางที่มีความรูเร่ืองราชประเพณีและขนบธรรมเนียมขาราชการกลุมนี้

ไดรับพระราชทานยศสูงอยางรวดเร็วแตไมมีตําแหนงหนาที่สําคัญ กลุมที่สามกลุมขาราชการท่ัวไปซึ่งสวนหนึ่งเปน 

ขุนนางหรือเช้ือสายของขุนนางสมัยกรุงศรีอยุธยาขุนนางกลุมนี้ไมไดรับความไววางพระราชหฤทัยสูงมากนักไดรับ

พระราชทานยศไมสูงมาก6 

การแตงต้ังขุนนางทั้งฝายทหารและพลเรือนตามแบบการบริหารสวนกลางของอยุธยาสอดคลองกับพระบรม

ราโชบายในการรื้อฟนราชอาณาจักรอยุธยา แมวาสมเด็จพระเจาตากสินทรงร้ือฟนรูปแบบเสนาบดีแบบอยุธยา แต

ยังคงรักษาการเมืองแบบชุมนุมไว ทรงร้ือฟนตําแหนงขุนนางในระบบราชการของอยุธยาขึ้นมาใหมแตการกระจาย

อํานาจก็ไมไดเปนไปตามแบบแผนของอยุธยา ในทางปฏิบัติสมเด็จพระเจาตากสินไดยกอํานาจในการปกครองให  

ขุนนางคนสนิท หลังพ.ศ.2313-2314 ทรงโปรดฯ ใหขุนนางคนสนิทไปคุมหัวเมืองมหาดไทยเพ่ือสามารถควบคุม

กําลังคนในสังกัดแทนราชสํานัก ทั้งยังแยกหัวเมืองทางใตใหดูแลโดยพระญาติหรือคนที่ทรงไววางพระทัย ในสวนกรม

กองของราชการตามแบบแผนของอยุธยาก็ทรงโปรดฯ ใหขุนนางระดับรองหรือขุนนางที่ไมไดเปนคนสนิทของพระองค

เปนผูบังคับบัญชา7 
การฟนฟูเศรษฐกิจ  

การฟนฟูการทําการเกษตรกรรม  สืบเนื่องจากปญหาราษฎรอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ขาวมีราคาแพง 

สมเด็จพระเจาตากสินทรงเรงใหประชาชนและขุนนางทั้งหลายทํานา ดังปรากฎความในพระราชพงศาวดารวา “...ให

ขาทูลละอองธุลีพระบาทผูใหญผูนอยทํานาปรัง” ใน พ.ศ. 2314 ก็โปรดใหขยายพื้นที่นาดวยการดัดแปลงเอาท่ีสวนมา

                                                 
4 อัญชลี สุสายัณห, “ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพรและผลกระทบตอสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,2524),48 – 49. 
5 นิธิ เอียวศรีวงศ,การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระเจากรงุธนบุร,ี314 และ สดุารา สุจฉายา,ประวัติศาสตรสมัยธนบุรี(กรุงเทพฯ : สารคดี,2550),77. 
6 เร่ืองเดียวกัน,หนา 289. 
7 เร่ืองเดียวกัน,หนา 243 – 354. 
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ทํานาในบริเวณใกลพระนครนอกคูเมืองออกไปท้ังสองฟากคือ ฟากตะวันออก  และฟากตะวันตก  ที่เรียกวา “ทะเล

ตม” 8การขยายพื้นที่ในการทําการเกษตรกรรมออกไปคร้ังนี้นอกจากจะทําใหพื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้น เปนการแกไข

ปญหาความอดอยากของราษฎรแลว พบวายังเปนการอํานวยประโยชนในดานการปองกันบานเมืองจากขาศึกไดอีก

ดวย9 นอกจากนาขาวแลว สวนผลไมคงมีปริมาณมากพอสมควร เพราะประชาชนในชวงสมัยธนบุรีตอนตนยังชีพได

ดวยการหาผลไมกินแทนขาว สวนผลไมที่มีการสันนิษฐานไว ไดแก สวนล้ินจี่ต้ังอยูบริเวณวัดบางหวานอยกับบานปูน 

สวนมังคุดต้ังอยูบริเวณระหวางบานปูนและวัดบางหวาใหญ  และสวนผลไมบริเวณหลังวัดบางใหญ10   

การฟนฟูการคา  การคาภายในประเทศนั้นเช่ือวาผูที่มีบทบาทสําคัญคือ “ชาวจีน” เพราะชาวสยามถูก

เกณฑไปทําศึกสงครามอยูเกือบตลอดสมัยธนบุรีและยังพบวาการคาของธนบุรีกอน พ.ศ. 2319 นั้นซบเซาหลายพื้นที่

เปนสนามรบ การผลิตตกต่ําเพราะขาดแรงงานและถูกรบกวนจากขาศึกศัตรู  ปจจัยดังกลาวทําใหสภาพการคา

ภายในชวงเวลาดังกลาวไมเจริญรุงเรืองเทาที่ควร แตภายหลังจาก พ.ศ. 2319 เปนตนมาจนถึงปพ.ศ.2325 สภาพ

การคาภายในของกรุงธนบุรีนาจะขยายตัวมากขึ้น  เม่ือบานเมืองวางเวนจากศึกสงครามเขาสูสภาวะปกติ11  

ชัย เรืองศิลปไดสันนิษฐานที่ต้ังของตลาดในชุมชนตางๆ ไวหลายแหง12 ซึ่งมักอยูบริเวณแหลงชุมชน ทาน้ํา 

และวัดตางๆ ไดแก ตลาดปลา อยูฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ตลาดใหญบริเวณวัดทายตลาด เปนตลาดเกาแก

ที่สุดแหงหนึ่งของธนบุรี  ตลาดพลูอยูถัดจากตลาดใหญ หลังวัดทายตลาด ตลาดบานหมอและตลาดขม้ิน ต้ังอยู

บริเวณหลังวัดบางหวาใหญ ตลาดบริเวณคลองบางหลวง และตลาดบริเวณพระบรมมหาราชวังในปจจุบัน เปนตลาด

ของชุมชนชาวจีน ซึ่งเปนทั้งรานคาและที่พักอาศัยของชาวจีน ตลาดใหญ ตลาดน้ํา ตลาดบก เปนตลาดของชุมชน

ชาวจีนอีกดานหน่ึง คือบริเวณฝากตะวันออกของธนบุรี นอกจากนั้น ยังคงมียานการคาอื่นๆ อยูภายนอกกําแพงเมือง 

การคากับตางประเทศ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากมายที่จะไดรับจากการทําการคากับตางประเทศ 

โดยเฉพาะกับจีน ทําใหสมเด็จพระเจาตากสินทรงพยายามเปดการคาในระบบบรรณาการ  พระองคทรงสงคณะทูต

ไปติดตอกับจีนถึง 4 คร้ัง ในชวงที่ราชสํานักจีนยังไมยอมรับพระองคในฐานะพระมหากษัตริยพระองคใหมของสยาม

ทําใหพระองคตองทําการในรูปแบบเอกชน∗ โดยดําเนินการในเมืองทาหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ต้ังแตการจัดหา

สินคา และลําเลียงสินคาลงเรือสําเภาไปขาย ในชวงตนสันนิษฐานวาพระองคใชการยืมเรือสําเภาของพอคาชาวจีน

เพื่อใชในการคา ในระยะหลังคงตอเรือสําเภาขึ้นเองเพราะเมืองทาในหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเปนแหลงสําคัญใน

การตอเรือมาต้ังแตสมัยอยุธยา และยังเปนอูที่ใชตอเรือรบของสมเด็จพระเจาตากสิน สวนนายเรือและลูกเรือคงจะใช

ชาวจีนดําเนินการท้ังหมด  ทางการจีนไดกําหนดหลักเกณฑในการตัดสินวาเรือใดเปนเรือสินคาภายในประเทศดูจาก

คุณสมบัติ 3 ประการ คือ การขนสงสินคาโดยเรือที่ตอตามแบบจีน  นายเรือและลูกเรือเปนชาวจีน  เรือและสินคาที่

เรือเหลานั้นบรรทุกมาอยูภายใตขอบังคับตางๆ ซึ่งมุงหมายที่จะใชสําหรับการคากับจีนเทานั้น13  

                                                 
8 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 2(พระนคร : โอเดยีนสโตร,2516),219. 
9 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ,“บทบาทชาวจีนในไทยสมยัอยุธยาตอนปลายถึงสมยัรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2172 – 2394,” (วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2540), 90. 
10 ชัย เรืองศิลป,ประวัติศาสตรเศรษฐกิจแตโบราณ – พ.ศ.2399 (กรุงเทพฯ : ตนออ,2534),202. 
11 ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ,“บทบาทชาวจีนในไทยสมยัอยุธยาตอนปลายถึงสมยัรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2172 – 2394”,91. 
12 ชัย เรืองศิลป.ประวัติศาสตรเศรษฐกิจแตโบราณ – พ.ศ.2399,202. 
∗ การคาแบบเอกชนเกิดขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยาพอคาชาวจีนที่อาศัยอยูในเมืองไทย ใชเรือสําเภาที่ตอในไทย เม่ือเดินทางไปคาขายยังเมืองทาของจีน จะไดรับสิทธิใน 

การเสียภาษีในอัตราที่ที่เหมือนมาจากเมืองทาอื่นของจีน เพราะเปนการคาแบบในประเทศ  
13 เจนนเิฟอร เวยน คุชแมน, การคาทางเรือสําเภาจนี – สยาม ยุคตนรัตนโกสินทร แปลโดย ชืน่จติต อําไพพรรณ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร  

และมนุษยศาสตร,2528), 2. 
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  เม่ือการคาเร่ิมขยายตัวในบันทึกของบาทหลวงชาวฝร่ังเศสกลาวถึงการอาศัยเรือของแขกมัวรในการเดินทาง

มายังบางกอก แสดงใหเห็นวามีการนําเรือสินคาเขามาคาขายยังธนบุรี  ในชวงตนรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสินการ

แกไขปญหาความอดอยากเปนเร่ืองที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง ขาวเปนสินคาที่เปนที่ตองการพอคาจีนที่เดินทางเขามา 

ในกรุงธนบุรีชวง พ.ศ.2310 – 2311 กลาวถึงเรือบรรทุกขาวจากฮาเตียนเขามายังกรุงธนบุรี สงผลใหราคาขาวถูกลง14 

นอกจากนี้ยังมีการคากับบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Verenigde  Oostindische  Compagnie : 

VOC) มีบันทึกเปนหลักฐานวา ใน พ.ศ.2312 ออกญาพิพัทธโกษาไดสงจดหมายไปถึงขาหลวงของบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของฮอลันดาในเมืองปตตาเวีย เพื่อชักชวนใหกลับมาตั้งสถานีการคาในกรุงธนบุรี และติดตอขอซื้ออาวุธ

ปน จํานวน 1,000 กระบอก15 VOC ตกลงขายปนให 500 กระบอก โดยแลกกับไมฝาง หากไมฝางมีไมพอสามารถ

จายเปนขี้ผ้ึงได16 หลักฐานนี้แสดงใหเห็นวารัฐธนบุรีไมเพียงแตมุงหวังการเปดการคาแบบบรรณาการเทานั้น  

การชักชวนใหบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดากลับมาต้ังสถานีการคาแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระเจา

ตากสินตองการทําการคากับชาติตะวันตกอีกคร้ัง บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาไมไดกลับเขามาตั้งสถานี

การคา แตมีการติดตอซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคากัน ในพ.ศ.2317 มีการติดตอขอซื้อปน 3,000 กระบอก17 การซื้อขาย

แตละคร้ังทําผานพอคาชาวจีนที่เดินเรือระหวางงสยามและปตตาเวีย สินคาที่ซื้อขายสวนใหญ คือ อาวุธ ขาว       

และมา18 

นอกจากนี้ยังมีการติดตอขอซื้ออาวุธจากชาติตะวันตกโดยผานฟรานซิส ไลท พอคาชาวอังกฤษซ่ึงมี

ศูนยกลางการคาอยูที่ปนังหรือเกาะหมาก โดยในการติดตอการคาในคร้ังนี้กรมการเมืองถลางซ้ือปนคาบศิลา 962 

กระบอก ปนชาติเจะระมัด 900 กระบอก โดยมีกปตันมังกูเปนผูนํามาสงยังกรุงธนบุรี การซ้ืออาวุธนี้ใชดีบุกเปนตัว

แลกเปล่ียนแทนการจายเงิน19 มีการคาขายกับบานเมืองที่อยูใกลเคียง ลาว เขมร เวียดนาม โดยมีจันทบุรีเปนตลาด

ใหญในการซื้อขายแลกเปล่ียนสินคากับเขมรและเวียดนามซ่ึงรัฐจะรับซื้อตอเพื่อนําไปขายอีกตอหนึ่งนาจะเปนสินคา

ประเภทของปา 
การฟนฟูสังคม 

 สมเด็จพระเจาตากสินทรงฟนฟูสังคมในสมัยธนบุรี ทรงมีพระบรมราโชบายในการรวบรวมผูคนใหเขามาอยู

ในกรุงธนบุรีทั้งชาวสยามและชาวตางชาติ  ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาดวยการจัดระเบียบสังฆมณฑล รวบรวม      

พระไตรปฏก บูรณะปฏิสังขรณวัดวาอาราม และทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรม พระองคทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่อง

รามเกียรต์ิ ทั้งยังทรงสงเสริมใหสรางสรรวรรณกรรมและรวบรวมงานชางตางๆ 

การรวบรวมผูคน สมเด็จพระเจาตากสินทรงรวบรวมผูคนที่หนีภัยสงครามกระจัดกระจายตามท่ีตางๆ ให

กลับมาต้ังถ่ินฐาน หลังจากพระองคทรงตัดสินพระทัยประทับที่กรุงธนบุรีทรงสงคนไปเกล้ียกลอมพระบรมวงศานุวงศ

                                                 
14 ธีรวัต ณ ปอมเพชร, “เอกสารฮอลนัดาเร่ืองชมุชนธนบุรีในป ค.ศ.1767-1768”,รวมบทความประวัติศาสตร ปที ่10 (กุมภาพันธ 2531),111. 
15 ธีรวัต ณ ปอมเพชร,“ จดหมายออกพระพิพัทธโกษาถึงบริษัทอนิเดียตะวันออกของฮอลนัดา ค.ศ.๑๗๖๙,”ใน ๑๐๐ เอกสารสําคัญเกีย่วกับประวัติศาสตรไทย:   

 สรรพสาระประวัติศาสตรไทย ๕(กรุงเทพฯ : ศักดโิสภาการพิมพ,2553),52. 
16 จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุรี,”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547),177. 
17 Dhiravat na Pombejra, “Administrative and Military Roles of the Chinese in Siam during an Age of Turmoil,circa 1760 – 1782,” in Maritime China in   

 Transition 1750 – 1850.eds In Wang Gungwu and Ng Chin – keong(Harrassowitz Verlag: Wiesbadan,2004),p.350 อางถึงใน จิราธร ชาตศิิริ,  

 “เศรษฐกิจสมยัธนบุรี”,178. 
18 จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุร”ี,178. 
19 เร่ืองเดียวกัน. 
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และขุนนางอยุธยาท่ีหนีภัยสงครามไปอยูที่เมืองลพบุรีใหมาอยูที่กรุงธนบุรี20เช้ือพระวงศและขุนนางเหลานี้ตองมี     

ขาไพรสวนหนึ่งติดตามอยู การไดคนเหลานี้มาอยูที่กรุงธนบุรี ทําใหไดกําลังไพรพลและยังไดความชอบธรรมในการต้ัง

ตัวเปนพระมหากษัตริย และการฟนฟูขนบธรรมเนียมในพระราชวังซึ่งมีมาต้ังแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา21ทั้งยังทรงกวาด

ตอนราษฎรจากกรุงศรีอยุธยาท่ีรอดชีวิตใหมาต้ังถ่ินฐานที่กรุงธนบุรี 

 หลังจากพระองคทําศึกชนะพมาเม่ือคร้ังศึกคายบางกุง ก็ย่ิงมีนายซองนายชุมนุมที่อยูตามหัวเมืองตางๆ เขา

มาสวามิภักด์ิตอพระองคมากย่ิงขึ้น สมเด็จพระเจาตากสินก็ไดพระราชทานตําแหนงขุนนาง เส้ือผา เงินทอง และให

ประกอบพธิีถือน้ําพิพัฒนสัจจา 

 “ คร้ังนั้นหมูคนอาสัตยอาธรรมซึ่งคุมพรรคพวกต้ังอยูกระทําโจรกรรม ณ หัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา มิไดเช่ือ

พระบรมธิคุณแลต้ังตัวเปนใหญนั้น ก็บันดาลใหสยบสยองพองเศียรเกลา ชวนกันนําเคร่ืองราชบรรณาการตางๆ เขา

มาถวายเปนอันมาก ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินทองเสื้อผาฐานาศักด์ิโดยสมควรคุณาณุรูป ใหถือน้ําพระพิพัฒน

สัจจาแลวพระราชทานโอวาทานุศาสนส่ังสอนใหเสียพยศอันรายใหถต้ังอยูในยุติธรรม22  

การตอนรับชาวตางชาติ การตอนรับชาวตางชาติใหเขามาเมืองหลวง เปนนโยบายที่สมเด็จพระเจาตาก

สินทรงสนับสนุนต้ังแตตนรัชกาล การตอนรับชาวตางชาติที่อพยพมาจากอยุธยาเปนนโยบายแรกในการใหความ

ชวยเหลือ โดยพระองคทรงจัดที่อยูใหตามกลุมเชื้อชาติเดิมที่มีอยูกอน ซึ่งสะดวกในการปกครอง เชนบริเวณกุฎีจีนตรง

ขามปอมวิชัยประสิทธิ์เปนที่อยูของทั้งชาวจีนและชาวโปรตุเกสเคยอาศัยมาต้ังแตสมัยอยุธยาไดพระราชทานใหเปนที่

อยูของบาทหลวงชาวตะวันตก  เปนตน สวนพวกมุสลิมใหอยูบริเวณกุฎีตนสนในคลองบางกอกใหญซึ่งเปนที่อยูของ

ชาวมุสลิมมากอนเชนกัน23 

 ชาวตางชาติที่เดินทางเขามายังกรุงธนบุรีเปนจํานวนมากคือชาวจีน สมเด็จพระเจาตากสินไดใหการ

สนับสนุนการเขามาของชาวจีนอยางมาก ทั้งนี้นอกจากชาวจีนที่ทําการคาขายตามชายฝงทะเลจะไดอพยพเขา

มาแลว ชาวจีนจํานวนหนึ่งอพยพจากประเทศจีนเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจาตากสินและทํามา

หาเล้ียงชีพที่เมืองธนบุรีอยางถาวร ชาวจีนแตจิ๋วเปนชาวจีนกลุมใหญที่เดินทางเขามาในสมัยนี้ และสมเด็จพระเจา

ตากสินจะทรงใหการสนับสนุนชาวจีนแตจิ๋วเปนพิเศษ เนื่องจากเปนชาวจีนกลุมภาษาเดียวกับพระองค ดังนั้นในสมัย

กรุงธนบุรี ชาวจีนแตจิ๋วจึงมีฐานะและบทบาทท่ีสําคัญในสังคมไทยในดานเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเปน

อยางมาก ถึงกับมีคําเรียกชาวจีนเหลานี้วา “จีนหลวง”24 นอกจากนี้ก็ยังมีชาวจีนกลุมอื่นๆ เชน จีนฮกเก้ียน จีน

กวางตุงที่ไดเขารับราชการและทําการคาอีกดวย 

การฟนฟูพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเจาตากสินโปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบสังฆมณฑลใหมโดยจัด

ประชุมคณะสงฆที่วัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆสิตาราปจจุบัน) เพื่อเลือกพระสงฆที่มีคุณธรรมขึ้นเปนสมเด็จ

พระสังฆราช จากนั้นจึงแตงต้ังสมณศักด์ิพระเถรานุเถระตางๆ ขึ้นตามเดิม เพื่อใหการปกครองสังฆมณฑลเปนไปโดย

เรียบรอย 

                                                 
20 พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบับจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจกัรพรรดิพงศ เจากรม (จาด) พระราชพงศาวดารกรุง 

   ธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ  :  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร,2548),288. 
21 จิราธร ชาติศิริ, “เศรษฐกิจสมัยธนบุร”ี,96. 
22 เร่ืองเดียวกัน,289. 
23 เรืองศิลป หนแูกว, “ ความเปนสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรี ระหวาง พ.ศ.2310 – 2325,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตรไทย   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2546),24. 
24 จี วิลเลี่ยม สกินเนอร, สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร, 2548), 19. 
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ในพ.ศ. 2316 ไดออกประกาศพระราชกําหนดวาดวยศีลสิกขา เพื่อบังคับพระสงฆใหปฏิบัติตนอยูในกรอบ

พระวินัยที่ดี พระราชกําหนดน้ีสะทอนใหเห็นวาพระภิกษุในสมัยนั้นทําผิดพระวินัยมากและมีพระภิกษุสงฆจํานวน

มากบวชโดยไมมีความรูภาษาบาลีเพียงพอ25นอกจากนี้พระองคยังทรงโปรดเกลาฯ สรางพระอุโบสถวิหารและ

เสนาสนะกุฏิหลายพระอารามมากกวาสองรอยหลังและทรงใหจารพระไตรปฎก  เนื่องจากพระไตรปฎกที่หลงเหลือใน

สมัยนั้นมีไมมากและไมสมบูรณ  ความพยายามฟนฟูและทํานุบํารุงพระศาสนาของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดังกลาว

ขางตนทําใหสถาบันพุทธศาสนาฟนตัว 

การฟนฟูวรรณกรรม แมตลอดรัชสมัยบานเมืองตกอยูในภาวะมีศึกสงคราม แตพระองคทรงทํานุบํารุง

วัฒนธรรมและศิลปกรรมท่ีถูกทําลายใหฟนคืนใหม โดยทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ดวยพระองคเอง

จํานวน 4 ตอน พรอมกับสนับสนุนกวีใหสรางวรรณกรรมใหมๆ ขึ้นดวย ไดแก  

หลวงสรวิชิต (หน) เขียนอิเหนาคําฉันท กับ ลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งไดเคาเร่ืองมาจากนิทานเวตาลปกรณัม 

นายสวน มหาดเล็ก แตงโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ประพันธเปนโคลงส่ีสุภาพ มีทั้งหมด 85 บท 

คําโคลงชุดนี้นอกจากจะไดรับการยกยองวาเปนบทโคลงท่ีไพเราะมากเร่ืองหนึ่ง ทั้งยังใหความรูทางประวัติศาสตร

สามารถเปนเอกสารชวยสอบสวนเร่ืองราวความเปนไปในสมัยกรุงธนบุรีตอนตนไดอยางดี  

พระยามหานุภาพ แตงนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรือนิราศเมืองกวางตุง อันเปนเสมือนจดหมาย

เหตุบอกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่ทรงแตงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ กรุงปกก่ิง ใน    

รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง นิราศเร่ืองนี้แตงเปนกลอนสุภาพ บอกเลาถึงการเดินทางของคณะทูตไทยไปเมือง ให

รายละเอียดถึงประเพณีการทูตของทั้งสองประเทศ ตลอดจนสภาพบานเมืองและวิถีชีวิตของชาวจีน 

พระภิกษุอิน เมืองนครศรีธรรมราชแตงกฤษณาสอนนองคํากลอน นอกจากนี้ยังมีการแตงนิทานอีกสองเร่ือง

คือ นิทานปาจิตกุมารกลอนอาน และนิทานคํากาพยเร่ืองพระโพธิสัตวโกสามกิน26 

การฟนฟูศิลปะ สําหรับงานศิลปะท่ีโดดเดนในยุคนี้คือ สมุดภาพไตรภูมิบุราณ ซึ่งโปรดเกลาฯ ใหชางเขียน

ภาพจัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2319 เปนสมุดภาพขนาดใหญ มีความยาวถึง 34.72 เมตร ถือเปนงานจิตรกรรมที่งดงาม

ประณีตมาก 

อภิปรายผล   
 ตลอดรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสิน (พ.ศ. 2310 - 2325)  ทรงฟนฟูบานเมืองในดานตางๆ  ทรงร้ือฟนระบบ

การปกครองในสมัยอยุธยาขึ้นมาใหม ทรงรวบรวมขาราชการเทาที่หลงเหลืออยูมาที่ธนบุรีและแตงต้ังเปนขุนนาง    

รับราชการ ทรงร้ือฟนตําแหนงขุนนางคร้ังกรุงศรีอยุธยา ทรงเรงแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความอดอยากขาด

แคลนอาหารเปนปญหาท่ีสําคัญอยางย่ิง ทรงเรงฟนฟูการคาโดยเฉพาะกับจีน พระองคใชการคาในระบบการเอกชน 

การคาในรูปแบบดังกลาวสงผลใหชาวจีนทั้งชาวจีนแตจิ๋ว ชาวจีนกวางตุง และชาวจีนฮกเก้ียนเขามามีบทบาทสําคัญ

ในการทําการคาและเขารับราชการเปนขุนนาง  ในดานสังคมทรงรวบรวมผูคนที่กระจัดกระจายอยูตามปาใหเขามา

อยูในกรุงธนบุรีและตามหัวเมืองตางๆ  ทรงเรงฟนฟูพระพุทธศาสนา ทรงใหความสําคัญกับการจัดระเบียบคณะสงฆ

                                                 
25 วินัย พงศศรีเพียร, “การพระศาสนากับการจดัระเบียบสังคมไทยตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวั,” ใน พระพทุธศาสนาและสถาบันสงฆกับสังคมไทย(กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยกฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก

,2548),278. 
26 สุดารา สุจฉายา,ประวัติศาสตรสมัยธนบุร,ี86 – 92. 
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ดวยการออกพระราชกําหนดพระเจากรุงธนบุรีวาดวยศีลสิกขาบท เพื่อประกาศขอหามสําหรับพระภิกษุ  ทั้งยังทรง

ฟนฟูวรรณกรรมและศิลปกรรมเพื่อสืบทอดภูมิปญญาทางงานชาง ทรงใชเวลาตลอดรัชกาลเพื่อฟนฟูบานเมืองที่ลม

สลายใหกลับฟนคืนดังพระราชปณิธานของพระองคในการร้ือฟนกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาอีกคร้ัง ทรงเปนพระมหาหษัตริย

ที่มีพระราชปณิธานแนวแนในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับอาณาประชาราษฎร 
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การจัดการเรียนรู้แบบทํานาย สังเกต อธิบาย กับความก้าวหน้าทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยา
เคมี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
Predict-Observe-Explain (POE) teaching method and the learning progress of chemical 
reaction topic for Mathayomsuksa 4th students 
 

สปุรียา แสงมณี1 และ ปาริชาต นารีบญุ2 

Supreeya Sangmanee1 and Parichat Nareeboon2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน จากการนําวิจยัเชิงปฏิบติัการมาใช้กบั

การสอนแบบทํานาย สงัเกต อธิบาย (POE) เร่ืองปฏิกิริยาเคมี และ 2) ศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชัน้ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ (Gifted education) ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1                

ปีการศึกษา 2558 จํานวน 31 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั ได้แก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 7 แผน 2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบติั ได้แก่ แบบบนัทกึภาคสนาม แบบสงัเกต

พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู และใบกิจกรรม 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลวิจยั 

ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความเห็น และใบกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียน

มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชัน้เรียนอยู่ในระดบัสงู (average normalized gain <g> = 0.74) โดย

มีนกัเรียนสว่นใหญ่ 61.29% (19 คน) ท่ีมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบัสงู ซึง่หวัข้อท่ี 2 เร่ืองสมการเคมีและ

ประเภทของปฏิกิริยาเคมี มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียมากท่ีสดุ (<g> = 0.94) รองลงมาคือ หวัข้อท่ี 1 

เร่ืองการเกิดปฏิกิริยาเคมี (<g> = 0.90) และ หวัข้อท่ี 5 เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (<g> = 0.75) ตามลําดบั    

2) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ POE ซึ่งวดัทัง้หมด 4 ด้านพบว่า 

คา่เฉล่ียสงูสดุของความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คือครูผู้สอน รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสาระการ

เรียนรู้  และด้านผู้ เรียน ตามลําดบั และค่าเฉล่ียโดยรวมทัง้ 4 ด้านนกัเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก    
x̄ = 4.46 (S.D. = 0.62) จากคะแนนเตม็ 5.00  

คาํสาํคัญ : วิจยัเชิงปฏิบติัการ การสอนแบบทํานาย สงัเกต อธิบาย ความก้าวหน้าทางการเรียน ปฏิกิริยาเคมี 
 

Abstract 
This research aimed to study 1) the learning progress of chemical reaction topic using action 

research and Predict-Observe-Explain (POE) teaching method and 2) the opinion of the students towards 
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learning activity using this approach. Target group of this research was purposive sampling which 

included 31 students  from  Mathayomsuksa 4th (Gifted education program) at a large government school  

in Pathumthani province during the first semester of Academic Year of 2015. Research instruments were 

1) seven lesson plans of experimental instrument 2) reflection instruments which consisted of field note, 

studying and teaching observation form, and worksheet 3) efficiency evaluation instruments included the 

learning achievement measurement form, questionnaire, and worksheet. The results showed that 1) the 

student’s average class normalized gain was in a high gain with <g> = 0.74, 61.29% of the student (19 

students) had the single student’s average normalized gain in a high gain, the student’s average 

conceptual dimensional normalized gain in sub topic II (chemical equation and type of chemical reaction) 

was the highest gain with <g> = 0.94 to be followed by the sub topic I (chemical reaction) <g> = 0.90 

and sub topic V (rate of chemical reaction) <g> = 0.75, respectively, and 2) the opinion of target students 

towards learning activity using the POE approach in term of 4 aspects indicate that the highest average 

suitable value for the teacher, and the learning activity, the learning content and the learner ,respectively. 

Moreover, they all agreed in suitable all aspects at a good level x̄ = 4.46 (S.D.= 0.62) from 5.00 score. 

Keywords : Action research, Predict-Observe-Explain (POE) teaching method, Learning progress,  

Chemical reaction 

 

บทนํา 
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญนัน้ Martin ได้ให้ความเห็นว่ามีแนวคิดจาก

ปรัชญาคอนสตรักติวิสม์ (constructivism) ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้โดยตัวผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็น

ผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม เป็นปรัชญาท่ีมีข้อสนันิษฐานว่า 

ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, 2548, 47) 

โดยพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2548, 184-185) ได้กล่าวถึงระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัตาม

แนวคิดของเกลเซอร์ (Glaser's Model of Teaching) ว่าสามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนคือ ขัน้เตรียมการ ขัน้ดําเนินการ 

และขัน้ประเมินผล ซึง่อนัดบัแรกของขัน้เตรียมการนัน้จะต้องสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของนกัเรียนก่อนท่ีจะ

วางแผนในขัน้ตอ่ไป โดยสอดคล้องกบัหลกัจิตวิทยาการศกึษาเร่ืองการสร้างแรงจงูใจของ Aronson (ลกัขนา สริวฒัน์, 

2557, 226) ท่ีกลา่ววา่การสร้างแรงจงูใจจะเก่ียวข้องกบัคําถามท่ีผู้ เรียนต้องถามตวัเองว่าเขาอยากเรียนหรือทําสิ่งนัน้

หรือไม่ (Do I want to do it?) ประกอบกบัทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner) ท่ีกลา่วว่าการจดัการเรียนรู้

ควรอาศยัความสนใจของผู้ เรียนเป็นหลกั ดงันัน้ผู้วิจยัจึงทําการสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนจากห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted education) ในระดบัชัน้ม.5 และม.6 ต่อการเรียนวิชาเคมี โดยให้เรียงลําดบัหวัข้อ

เร่ืองท่ีนกัเรียนชัน้ ม.4 จะได้เรียนในภาคเรียนท่ี 1 จากเร่ืองท่ีชอบมากท่ีสดุ ไปยงัน้อยท่ีสดุ พบว่าหวัข้อเร่ืองท่ีนกัเรียน

ชอบมากท่ีสดุคือปฏิกิริยาเคมี รองลงมาคือสารชีวโมเลกลุ ปิโตรเลียม และพอลเิมอร์ ตามลําดบั  

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความชอบในแต่ละหัวข้อเร่ือง และความคิดเห็นด้าน

วิธีการสอนของครูกบัความต้องการของนกัเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า ปฏิกิริยา

เคมีเป็นหวัข้อเร่ืองท่ีมีเนือ้หาเข้าใจได้ง่าย สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวนัได้ และมกัจะได้มีส่วนร่วมในการ
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จดัการเรียนรู้ มากกว่าหวัข้อเร่ืองอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจยงัพบว่าถึงแม้ปฏิกิริยาเคมีจะเป็นหวัข้อเร่ืองท่ี

นกัเรียนชอบท่ีสดุ แต่คะแนนสอบท่ีได้ กลบัต่ํากว่าหวัข้ออ่ืนๆ ผู้วิจยัจึงทําการวิเคราะห์หาสาเหต ุจึงสรุปได้ว่าคะแนน

สอบหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีนกัเรียนได้นัน้ เป็นผลโดยตรงจากวิธีการสอนของครูท่ีไมเ่น้นให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัเทา่ท่ีควร 

 แนวทางการจดัการศกึษาตามหมวดท่ี 4 ของพระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ข้อ 3 

คือ “การจดักระบวนการเรียนรู้นัน้ ให้สถานศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น อย่างต่อเน่ือง” (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542) ประกอบกับรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ (gifted education) ท่ี

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอไว้ว่า “หนึ่งในวิธีการท่ีสําคัญคือวิธีการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ตามสิ่งท่ีสนใจได้ลึกซึง้ย่ิงขึน้” (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) นัน้สอดคล้องกบัรูปแบบการสอนแบบทํานาย สงัเกต อธิบาย (POE) เพราะในขัน้

ทํานาย (Predict) นกัเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์หาเหตผุลมาอธิบายคําทํานายจากสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึน้ด้วยความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิม ในขัน้สงัเกต (Observe) นกัเรียนจะได้ลงมือปฏิบติัการทดลองหรือหาวิธีพิสจูน์เพ่ือหา

คําตอบเป็นการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตวัเอง และขัน้อธิบาย (Explain) นกัเรียนจะต้องอธิบายความเหมือนและความ

แตกต่างระหว่างคําทํานายและผลการสงัเกต จะทําให้นกัเรียนทราบว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรเพิ่มจากการทํากิจกรรม 

โดยไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2557, 63) ได้กลา่วว่า “ครูมีบทบาทในการปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหม่ให้แตกต่างไป

จากเดิมเพราะถือวา่กระบวนการทางปัญญาของนกัเรียนเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสดุ อีกทัง้นกัเรียนวยัระดบัมธัยมศกึษาช่วง

อาย ุ13-18 ปี จะสามารถคิดหาเหตผุลแบบอปุมานเชิงวิทยาศาสตร์ในขัน้อธิบายของ POE ได้ ตามทฤษฎีพฒันาการ

ทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ลกัขนา สริวฒัน์, 2557, 69)   

ดงันัน้ จากการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองปฏิกิริยาเคมี พบว่ายงัไม่เหมาะสมกบันกัเรียนและ

บทเรียนเท่าท่ีควร ซึ่งพิจารณาได้จากผลสัมฤทธ์ิท่ีนักเรียนได้นัน้ต่ํากว่าหัวข้ออ่ืนๆ ผู้ วิจัยจึงนํารูปแบบวิจัยเชิง

ปฏิบติัการในชัน้เรียนมาใช้ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะนี ้นัน่คือพฒันาผลการเรียนให้ดีขึน้ โดยเลือกวิธีการ

สอนท่ีนกัเรียนต้องการมากท่ีสดุ นัน่คือทําการทดลองด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ POE 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน จากการนําวิจยัเชิงปฏิบติัการมาใช้กบัการสอนแบบ POE เร่ือง

ปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 2. เพ่ือศกึษาความคิดเหน็ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอน

แบบ POE เร่ืองปฏิกิริยาเคมี 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจยั : การวิจยัครัง้นี ้ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ตามแนวคิดของ 

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2007) ซึง่ประกอบด้วยขัน้วางแผน (Planning) ขัน้การปฏิบติั (Action) ขัน้สงัเกต 

(Observing) และขัน้การสะท้อนผลการปฏิบติั (Reflecting) 
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2. กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา : นักเรียนห้อง ม.4/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : Gifted 

education) จํานวน 31 คน โรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในสงักดัสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 จงัหวดัปทมุธานี ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 ได้มาจากการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 3 ประเภท ดงันี ้

    3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ตามรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบ POE จํานวน 7 แผน โดยใช้เวลาการทํากิจกรรม 12 ชัว่โมง  

    3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบติั มีดงันี ้

1) แบบบนัทกึภาคสนาม สําหรับผู้วิจยั 

2) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู สําหรับผู้ช่วยวิจยั 

3) ใบกิจกรรม สําหรับนกัเรียน 

    3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลวิจยั ได้แก่ 

1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

    เป็นแบบทดสอบปรนยัจํานวน 40 ข้อ มีคา่ความยาก อยูร่ะหวา่ง 0.25-0.75 คา่อํานาจจําแนก 

อยูร่ะหวา่ง 0.28-0.67 คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ วิธี KR-20 มีคา่เทา่กบั 0.87 

2) แบบสอบถามความเหน็ของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ POE  

      เป็นแบบ Likert’s Scale ชนิด 5 ตวัเลือก มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.67-1.00 

3) ใบกิจกรรม 

4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 

ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานของนักเรียนด้วยการทดสอบก่อนเรียน จากนัน้ดําเนินการสอนนักเรียนตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้ช่วยวิจยัจะคอยสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งเม่ือจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนเสร็จสิน้ ผู้วิจยัจะรวบรวมใบกิจกรรมของ

นกัเรียน และทําการบนัทกึภาคสนาม หลงัจากนัน้จะวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสะท้อนผลการปฏิบติัทัง้หมด โดยหา

จดุบกพร่องและแนวทางแก้ไขเพ่ือนําไปพฒันาในแผนการจดัการเรียนรู้ตอ่ไป จนกระทัง่ครบ 7 แผน  

 หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิน้ทกุแผนแล้ว ผู้วิจยัทําการประเมินผลวิจยั โดยหาความก้าวหน้าทางการ

เรียน ได้จากอตัราส่วนของผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้จริง (Actual gain) ต่อผลการเรียนรู้สงูสดุท่ีมีโอกาสเพิ่มขึน้ได้ 

(Maximum possible gain) เขียนเป็นสมการความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

<g> =  

โดยท่ี <g>  คือ  คา่ normalized gain 

% Post-test  คือ  คา่เฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นเปอร์เซน็ต์ 

% Pre-test  คือ  คา่เฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นเปอร์เซน็ต์ 

โดยสามารถแบง่ระดบัของคา่ normalized gain ออกเป็นกลุม่ได้เป็นสามระดบั (มนัทนา แสงมณี, 2557) 

คือ   “High gain”  หมายถงึได้คา่ <g> ≥  0.7 

“Medium gain” หมายถงึได้คา่ 0.7 ≥ <g> ≥ 0.3 

“Low gain”  หมายถงึได้คา่ 0.3 ≥ <g> ≥ 0.0 

test)]-(%Pre[(100%)
test)]-(%Pretest)-[(%Post

−
−
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 สําหรับงานวิจยันีจ้ะวดัภาพรวมรายชัน้เรียน รายบคุคล และรายหวัข้อ 

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ POE เร่ืองปฏิกิริยา

เคมี สถิติท่ีใช้คือค่าเฉล่ีย (x̄) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู พิจารณาจาก

คะแนนเฉล่ียช่วง 5 ระดบัดงันี ้คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 1.51-2.50 และ 1.00-1.50 แปรผลได้

วา่เหมาะสมมากท่ีสดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสดุ ตามลําดบั 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้แบบทํานาย สงัเกต อธิบาย กบัความก้าวหน้าทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยา

เคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4” ผู้วิจยัสรุปเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้
1. ความก้าวหน้าทางการเรียน 

 1.1 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชัน้เรียน 

เม่ือนําคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการทําแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ POE มาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้วิธี 

normalized gain พบว่าในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชัน้เรียน

เพ่ิมขึน้ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คา่เฉล่ียคะแนนจากแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมีของนกัเรียน 

Pre-test 

(%) 

Post-test 

(%) 

Actual gain 

(%) 

Maximum possible gain 

(%) 

normalized gain  

<g> 

13.10 (32.74) 32.97 (82.42) 19.87 (49.68) 26.90 (67.26) 0.74 

จากตารางท่ี 1 จะเหน็วา่เม่ือทดสอบด้วยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมี จากคะแนนเตม็

ทัง้หมด 40 คะแนน นกัเรียนกลุม่เป้าหมายจํานวน 31 คน มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชัน้เรียน

เทา่กบั 0.74 ซึง่จดัอยูใ่นระดบั High gain 

 1.2 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายบคุคล 

เป็นการพิจารณาวา่นกัเรียนแตล่ะคนมีพฒันาการการเรียนรู้เป็นอย่างไร โดยดไูด้จากคะแนนสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนของแตล่ะคน พบวา่นกัเรียนกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 31 คน มีคา่ normalized gain ดงัรูปท่ี 1 

 จากรูปท่ี 1 พบว่าการจดัการเรียนรู้แบบ POE กบันกัเรียนกลุม่เป้าหมายจํานวน 31 คน มีนกัเรียนจํานวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ท่ีมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบั High gain มีนกัเรียนจํานวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.48 ท่ีมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบั Medium gain และมีนกัเรียนจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.23 ท่ีมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยูใ่นระดบั Low gain  

1.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายหวัข้อ 

 เม่ือพิจารณาแยกเป็นหวัข้อย่อย 7 หวัข้อ ได้แก่ 1) การเกิดปฏิกิริยาเคมี 2) สมการเคมีและประเภทของ

ปฏิกิริยาเคมี 3) ทฤษฎีการชนและพลงังานก่อกมัมนัต์ 4) พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 5) อตัราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 6) ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวนั และ 7) ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พบว่าร้อยละของคะแนน

หลงัเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุหวัข้อ โดยข้อมลูท่ีได้แสดงดงัตารางท่ี 2 
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รูปที่ 1 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนรายคน 

ตารางที่ 2 คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายหวัข้อของนกัเรียน 

หัวข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 

% Pre-test 58.06 65.59 17.74 28.39 36.45 35.48 21.72 

% Post-test 95.70 97.85 74.19 76.77 83.87 72.58 80.00 

Actual gain 37.63 32.26 56.45 48.39 47.42 37.10 58.28 

Maximum possible gain 41.94 34.41 82.26 71.61 63.55 64.52 78.28 

<g> 0.90 0.94 0.69 0.68 0.75 0.58 0.74 

ข้อมลูท่ีได้จากตารางท่ี 2 พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนได้เรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบ POE แล้วนกัเรียนมี

พฒันาการท่ีดีขึน้ จะเหน็ได้จากคะแนนสอบหลงัเรียนท่ีเพ่ิมขึน้จากคะแนนก่อนเรียนทกุหวัข้อ ซึง่แสดงให้เห็นเป็นร้อย

ละของคะแนนท่ีเพ่ิมขึน้จริง (actual gain) โดยสามารถแบง่ระดบัความก้าวหน้าออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

1) หวัข้อเร่ืองท่ีมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ีย อยู่ในระดบั High gain มี 4 หวัข้อ 

ได้แก่ หวัข้อท่ี 1, 2, 5, และ 7 ซึ่งพบว่าหวัข้อท่ี 2 เร่ืองสมการเคมีและประเภทของปฏิกิริยาเคมี มีคะแนน

ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียมากท่ีสดุ เทา่กบั 0.94  

2) หวัข้อเร่ืองท่ีมีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ีย อยู่ในระดบั Medium gain มี 3 หวัข้อ 

ได้แก่ หวัข้อท่ี 3, 4, และ 6 ซึง่พบว่าหวัข้อท่ี 6 เร่ืองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวนั มีคะแนนความก้าวหน้าทางการ

เรียนเฉล่ียต่ําท่ีสดุ เทา่กบั 0.58  
2. ความคดิเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบ POE 

 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.46 (SD = 0.62) จากคะแนนเต็ม 5 ซึง่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านจากการวดัความคิดเห็นทัง้ 4 ด้าน พบว่า นกัเรียนเห็นด้วยในด้านครูผู้สอนว่ามีความเหมาะสมในระดบั

มากท่ีสดุ ด้วยค่าเฉล่ียสงูสดุถึง 4.71 (SD = 0.49) รองลงมาคือมีความเหมาะสมในระดบัมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรม

การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.50 (SD = 0.62) ด้านสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.40 (SD = 0.62) และด้านผู้ เรียน มีค่าเฉล่ีย 

4.21 (SD = 0.74) ตามลําดบั   

High 

gain 

Medium 

gain 

Low 

gain 
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นอกจากนีเ้ม่ือวิเคราะห์คําถามปลายเปิดยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

วิธีการสอนแบบ POE เพราะครูผู้สอนอธิบายด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ให้คําแนะนําอย่างเป็นกนัเอง และใสใ่จนกัเรียน

ทกุคน นอกจากนีกิ้จกรรมการทดลองยงัมีความสนกุต่ืนเต้น ส่ือการสอนมีความน่าสนใจ และการนัง่เรียนเป็นกลุม่กบั

เพ่ือนทําให้ไม่น่าเบ่ือ อย่างไรก็ตามนกัเรียนหลายคนไม่ชอบขัน้ตอนทํานายผลเน่ืองจากต้องมีการคิดเพ่ือหาเหตผุล

มาใช้ในการตอบคําถาม ประกอบกบัการบนัทกึผลลงใบกิจกรรมท่ีค่อนข้างเยอะ ในห้องเรียนท่ีมีสภาพอากาศท่ีร้อน 

โดยนกัเรียนต้องการเป็นผู้จดักลุ่มกนัเองแบบคละความสามารถเช่นเดิม ซึ่งอยากให้ครูพดูช้าลง และสอนเนือ้หาให้

ลึกย่ิงขึน้ รวมถึงอยากให้ครูแจกรางวลั เช่น ขนม แทนการให้เฉพาะคะแนนเพียงอย่างเดียวเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

แรงจงูใจ อีกทัง้นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าควรจดักิจกรรมแบบ POE ในหวัข้ออ่ืนของวิชาเคมี และกบันกัเรียนรุ่น

ตอ่ไป แตไ่มค่วรจดักิจกรรมแบบ POE ในรายวิชาอ่ืน  สอดคล้องกบังานวิจยัของอบุลวรรณ ไท้ทอง (2554) ท่ีได้ศกึษา

ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ POE พบว่าค่าเฉล่ียระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก 

โดยนกัเรียนพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบกลุม่มีคา่เฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือ รูปแบบการสอน และนกัเรียนมีความพงึ

พอใจต่อประโยชน์และการนําไปใช้ของรูปแบบการสอนน้อยท่ีสดุ ส่วนในคําถามปลายเปิดพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่

ชอบการจดัการเรียนรู้แบบ POE เพราะนกัเรียนได้ทําการทดลอง ได้ฝึกปฏิบติัจริง สามารถเข้าใจหลกัการและทฤษฎี

ได้มากขึน้ แตต้่องการให้ลดปริมาณใบงาน เพ่ิมเวลาทําการทดลอง และลดจํานวนสมาชิกในกลุม่ลง ซึง่ต้องการให้นํา

รูปแบบการสอนนีไ้ปใช้ในเนือ้หาอ่ืนๆ อีกด้วย 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายบคุคล แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบ POE สามารถทํา

ให้นกัเรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบัสงู (High gain) แต่สําหรับนกัเรียนท่ีมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนอยู่ในระดบัต่ํา (Low gain) มี 1 คน คือนกัเรียนเลขท่ี 7 เม่ือทําการวิเคราะห์นกัเรียนคนดงักล่าวแล้ว 

พบว่าได้คะแนนสอบในเร่ืองอ่ืนๆของวิชาเคมีต่ําเช่นกนั และเม่ือวิเคราะห์ประวติัผลการเรียนก็ยงัพบว่า มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนในอีกหลายวิชาต่ําด้วย ผู้วิจยัจึงทําการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนคนนีเ้ป็นพิเศษ ประกอบ

กบัสอบถามเพ่ือนๆนกัเรียนในห้อง จึงได้ข้อมลูว่านกัเรียนคนดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีสมาธิสัน้ ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่า

การจดัการเรียนรู้แบบ POE สามารถพฒันาความก้าวหน้าทางการเรียนได้ ถงึแม้วา่ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ท่ีมีสมาธิสัน้ก็ตาม 

 จากผลความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายหวัข้อ พบว่าหวัข้อท่ี 2 มีคะแนนความก้าวหน้าทางการเรียน

เฉล่ียมากท่ีสดุ ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจาก เนือ้หาสาระในหวัข้อนีไ้ม่ได้มีความซบัซ้อนมากนกั ซึง่หากนกัเรียนเข้าใจ

สาระและหลกัการจากท่ีผู้วิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ POE ก็จะสามารถทําข้อสอบได้ และหวัข้อท่ี 6 มีคะแนน

ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจาก ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันนัน้มีหลาย

ปฏิกิริยา เช่น การเกิดสนิม การสลายตวัของ NaHCO3 การสลายตวัของ H2O2 ปฏิกิริยาในแบตเตอรีและเซลล์ปรอท 

เป็นต้น ซึง่ถงึแม้วา่ผู้วิจยัจะสอนในภาคทฤษฎีทัง้หมด แตผู่้วิจยัได้เลือกกิจกรรมการทดลองมาเพียงปฏิกิริยาเดียว นัน่

คือเร่ืองปฏิกิริยาการเกิดฝนกรด จึงอาจทําให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีทําการทดลองเป็นอย่างดี โดยท่ีไม่ได้เน้นทําความ

เข้าใจกบัปฏิกิริยาชนิดอ่ืนๆเทา่ท่ีควร จนเกิดความผิดพลาดในการตอบข้อสอบ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
1) กระชบัเวลาในการทดลอง เพ่ือให้นกัเรียนได้นําเสนอผลการทดลองหน้าห้อง พร้อมทัง้อภิปรายผลเทียบ

กบัทฤษฎี และเฉลยคําถามท้ายกิจกรรมทนัที เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองไปพร้อมกนัทกุคน 

2) ให้นกัเรียนดคูลปิวีดิโอการทดลองเพ่ือเสริมความเข้าใจ สําหรับปฏิกิริยาท่ีไมไ่ด้ทําการทดลองเอง 

3) ใช้แบบสมัภาษณ์นกัเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบติัได้ชดัเจนและมีประสทิธิภาพดีย่ิงขึน้ 

 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบพระคณุ ดร.ปาริชาต นารีบุญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวภรณ์ภสัสรณ์ จ่าชยัภูมิ ครู

ผู้ ช่วยวิจยั รวมทัง้นกัเรียนห้อง ม.4/6 ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัจนประสบผลสําเร็จ และขอขอบพระคณุสถาบนั

สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีให้เงินทนุสนบัสนนุในการศกึษาและวิจยัในครัง้นี ้
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การใช้คาํว่า แล ในบนัทกึรายวันและจดหมายของโกษาปาน* 
The use of the word   ‘lɛ:’ in Kosapan’s Diaries and Letters 
 

วทญัญา เลห์่กนั1 

Wathanya Lekun1 

 

บทคัดย่อ  
 บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้คําว่า แล ในลกัษณะตา่งๆ ท่ีปรากฏในบนัทกึรายวนัและ

จดหมายของโกษาปาน ผลการศกึษาพบวา่ คําวา่ แล ในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน มีจํานวน 1,180 คํา และมี

การใช้แล 3 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะท่ี 1 คือ การใช้ แล เป็นคําเช่ือม ลกัษณะท่ี 2 คือ การใช้ แล เป็นคําลงท้าย และ

ลกัษณะท่ี 3 คือ การใช้ แล เป็นคําประกอบคํานาม ละ จากผลการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ศกึษาพบวา่มีการใช้ แล เป็น

คําเช่ือมจํานวนมาก การใช้ แล แทนคําประกอบคํานาม ละ มีจํานวนคอ่นข้างน้อย และการใช้ แล เป็นคําลงท้ายพบ

น้อยท่ีสดุ    

คาํสาํคัญ : แล บนัทกึและจดหมาย โกษาปาน  

 

Abstract 
 This article aims at studying the use of the word   ‘lɛ:’ in Kosapan’s Diaries and Letters. It is found 

that the word ‘lɛ:’ in Kosapan’s Diaries and Letters was used 1,180 times, and there are 3 ways to use it, 

namely, 1. using ‘lɛ:’ as a connective word, 2. using ‘lɛ:’ as a final particle, and 3. Using ‘lɛ:’ as a 

determiner with Noun for classify. The result shows that the word ‘lɛ:’ was used as a connective word the 

most. The secondary is using the word ‘lɛ:’ as a determiner with Noun for classify. The last is using the 

word ‘lɛ:’ as a final particle.  

Keywords : lɛ:, Diaries and Letters, Kosapan 
 

บทนํา 
 โกษาปานเป็นนกัการทตูรุ่นบกุเบิกความสมัพนัธ์ระหวา่งสยามและฝร่ังเศส (กรมศิลปากร, 2529-2530: 50) 

ท่านมีช่ือเสียงโดดเด่นด้านการเจริญพระราชไมตรีกบัฝร่ังเศสตามกศุโลบายในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ อนัจะทําให้

พระองค์ทรงแสดงสถานะแห่งกษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ทัดเทียมอาณาจักรอ่ืนในโลกยุคสมัยเดียวกัน (ปรีดี พิศภูมิวิถี, 

2555:21-22) ดงันัน้จึงกลา่วได้ว่า โกษาปานนบัเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางภาษาอีกท่านหนึ่งในสมยัอยธุยา เพราะภารกิจ

การเป็นราชทตูนัน้ต้องใช้ความสามารถทางภาษาเพ่ือสานสมัพนัธไมตรีระหวา่งสยามและฝร่ังเศสให้มัน่คง 

 ในช่วงระยะเวลา 50 ปีก่อนหน้านี  ้นักโบราณคดีพบเอกสารลายลักษณ์ของโกษาปานและได้ปริวรรต

เผยแพร่หลายฉบบั อนัได้แก่ จดหมายของโกษาปานฉบบัท่ี 1 (จดหมายจากเมืองกาบ ฉบบัท่ี 1 ถึงมสูสูิงแฬ) และ
                                                 
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย   

   Department of Thai Language, Faculty of Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 

* บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ์เร่ือง “บนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน: เนือ้หาและกลวิธีทางภาษา” 
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จดหมายของโกษาปานฉบับท่ี 2 (จดหมายจากเมืองกาบ ฉบับท่ี 2 ถึงมูสูลายี) โดยการค้นพบข้างต้นนีทํ้าให้มี

นกัวิชาการทางภาษานํามาเอกสารดงักลา่วมาเป็นข้อมลูในการศกึษา เช่น วิทยานิพนธ์เร่ือง “การใช้ภาษาร้อยแก้วใน

ภาษาไทยสมัยอยุธยา” ของ ปรีชา ช้างขวัญยืน(2515) นําจดหมายทัง้ 2 ฉบับของโกษาปานมาเป็นส่วนหนึ่งใน

การศกึษาทําให้ความรู้ภาษาไทยประเภทร้อยแก้วในสมยัอยธุยาชดัเจนย่ิงขึน้ 

 ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมานี ้มีการค้นพบเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานมากขึน้ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2527 มีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่จดหมายของโกษาปานฉบบัท่ี 3 (จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราช ถงึมงุสรูปังชาเตรง) ปี พ.ศ. 2528 มี

การตีพิมพ์เผยแพร่บนัทกึรายวนัของออกพระวิสทุธสนุทรจึงมีนกัวิชาการนําเอกสารดงักลา่วมาใช้ในการศกึษาภาษา

ของโกษาปานโดยเฉพาะ คือ เร่ือง “สรรพนามในบนัทกึและจดหมายของโกษาปาน: การศกึษาตามแนวภาษาศาสตร์

เชิงสงัคม” ของ จตพุร ศิริสมัพนัธ์(2529) ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการตีพิมพ์เผยแพร่จดหมายของโกษาปาน ฉบบัท่ี 

4 (จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราช ถึงปาตรีลาแมช) และยงัไม่มีผู้ ใดนําเอกสารฉบบันีม้าใช้ศึกษา ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า

หากนําข้อมลูภาษาในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานท่ีพบทัง้หมดมาใช้ในการศึกษาแล้วน่าจะทําให้ความรู้ด้าน

การใช้ภาษาไทยสมยัอยธุยาสมบรูณ์มากย่ิงขึน้และเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้แก่วงวิชาการไทยตอ่ไป 

 เม่ือผู้ศกึษาพิจารณาเอกสารลายลกัษณ์ทัง้หมดของโกษาปานแล้ว พบวา่ ลกัษณะทางภาษาท่ีโดดเดน่

อยา่งชดัเจน คือการใช้ คําวา่ แล ในการเขียนบนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน ซึง่ปรากฏทัง้สิน้ 1,180 ครัง้ 

จากเอกสารลายลกัษณ์จํานวน 97 หน้า ผู้ศกึษาจึงสนใจศกึษาการใช้ แล ในบนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน  

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศกึษาการใช้คําวา่ แล ในลกัษณะตา่งๆท่ีมีปรากฏในบนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปาน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
ผู้ศกึษาใช้เอกสารลายลกัษณ์ทัง้หมดของโกษาปานท่ีได้ปริวรรตเผยแพร่แล้วจํานวน 5 ฉบบัมาเป็นข้อมลูใน

การศึกษา ซึ่งเอกสารนีโ้กษาปานเขียนขึน้ในขณะปฏิบติัภาระงานด้านการทตูเพ่ือเจริญสมัพนัธไมตรีระหว่างสยาม

และฝร่ังเศส จํานวน 5 ชิน้ ได้แก่ บันทึกรายวันของออกพระวิสุทสุนทร (จํานวน 68 หน้า)  จดหมายฉบับท่ี 1 

(จดหมายจากเมืองกาบฉบบัท่ี 1 ถึงมสูสูิงแฬ จํานวน 1 หน้า) จดหมายฉบบัท่ี 2 (จดหมายจากเมืองกาบฉบบัท่ี 2  

ถึงมสูลูายี จํานวน 1 หน้า) จดหมายฉบบัท่ี 3 (จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงมงุสรูปังชาเตรง จํานวน 4 หน้า) 

และ จดหมายฉบบัท่ี 4 (จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราช ถงึปาตรีลาแมช จํานวน 23 หน้า ) 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
ผู้ศกึษาสํารวจ และคดัเลือก เอกสารของโกษาปาน โดยเลือกเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นเอกสารลายลกัษณ์ของ

โกษาปาน จํานวน 5 ฉบบั จากนัน้ได้ศกึษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วจงึวิเคราะห์การใช้คําวา่ แล ในบนัทกึ

รายวนัและจดหมายของโกษาปาน และสรุปและอภิปรายผลการศกึษา  

 

นิยามศัพท์  
 เอกสารลายลักษณ์ของโกษาปาน หมายถงึ เอกสารชัน้ต้นทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัวิชาการเผยแพร่และ

ระบวุา่เป็นเอกสารลายมือของโกษาปาน อนัได้แก่ บนัทกึรายวนั จดหมายฉบบัท่ี 1 จดหมายฉบบัท่ี 2 จดหมายฉบบั  
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ท่ี 3 และจดหมายฉบบัท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาบันทึกรายวันและจดหมายของโกษาปาน จํานวน 97 หน้า  พบการใช้คําว่า แล จํานวน 

1,180 ครัง้ สามารถจําแนกการใช้ได้  3 ลกัษณะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 

ลกัษณะท่ี 1 การใช้ แล เป็นคําเช่ือม 

 สถาบันภาษาไทย (2555: 53) กล่าวว่า คําเช่ือม คือ คําท่ีใช้เช่ือมคํา วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน        

 เม่ือพิจารณาการใช้คําว่า แล ท่ีเป็นคําเช่ือมในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานแล้ว พบว่ามีการใช้ แล 

ปรากฏเด่ียวและปรากฏร่วมกบัคําเช่ือมอ่ืน เช่น ถา้แล จึงแล และคําว่า แล ทําหน้าท่ีเป็นคําเช่ือมจํานวนมาก ทัง้ใน

ระดบัคํา ประโยคและความ เพ่ือแสดงเง่ือนไขตา่งๆ เช่น  

 

ตวัอยา่งท่ี 1  

แลทางซ่ึงข้าพเจ้าเดินมานัน้เป็นถนนตลาดแล1ขายสกัหลาดแล2ปัศตูแล2เคร่ืองนุ่งห่มแล2 

หมวกแล2ตีนแว่น หวี กะไตร แล2ถว้ยชามแล2เคร่ืองแกว้แล2เคร่ืองปัจจยัแล2เคร่ืองทองเหลือง  

แล2เคร่ืองทองแดงแล2ขนมปัง แล2เหลา้องุ่น แล2ผลไมต่้างๆ แล2เนือ้โค แล2เนือ้ชมุภาผกัปลา 

  

      (บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 47-48) 

จากตวัอยา่งท่ี 1 จะเหน็ได้วา่คําวา่ แล1 ทําหน้าท่ีเช่ือมประโยค เช่นเดียวกบัคําวา่ และ เพ่ือให้รายละเอียด

เพิ่มเติมเก่ียวกบัสิง่ของตา่งๆท่ีขายในถนนตลาด ในท่ีนี ้แล เช่ือมประโยค แลทางซ่ึงข้าพเจ้าเดินมานัน้เป็นถนนตลาด 

กบัประโยค (ละประธาน-พอ่ค้า/แมค้่าท่ีถนนตลาด)ขายสกัหลาด แลปัศตู แลเคร่ืองนุ่งห่ม... เข้าด้วยกนั   

คําวา่ แล2 ทําหน้าท่ีเช่ือมคํา เช่นเดียวกบัคําว่า และ/กบั เพ่ือให้รายละเอียดสนิค้าตา่งๆท่ีค้าขายในถนน

ตลาด อนัได้แก่  สกัหลาด ปัศต ู เคร่ืองนุ่งหม่ หมวก ตีนแวน่ หวี กะไตร ถ้วยชาม เคร่ืองแก้ว เคร่ืองปัจจยั เคร่ือง

ทองเหลือง เคร่ืองทองแดง ขนมปัง เหล้าองุ่น ผลไม้ตา่งๆ เนือ้โค และ เนือ้ชมุภาผกัปลา 

 

ตวัอยา่งท่ี 2  

ครัน้รบัพระทานอาหารแลว้ ปลดันายกําป่ันมาบอกว่าหญิงเมียฝีดาวู ๗ คน ฝีดาวู ๘ คนจะมา          

ทกัทาน แลข้าพเจ้าใหเ้ข้ามา ณ ทา้ยพระ แลข้าพเจ้ารบัส่งตามสมควรดว้ยผูม้านัน้                

      (บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 1) 

 ตัวอย่างนีพ้บการใช้คําว่า แล เช่ือมประโยคเช่นเดียวกับคําว่า และ/แล้ว เพ่ือแสดงความต่อเน่ืองของ

เหตุการณ์ กล่าวคือ ปลดันายกําป่ันมาบอกว่าหญิงเมียฝีดาวู ๗ คน ฝีดาวู ๘ คนจะมาทกัทาน เป็นเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึน้ก่อน จากนัน้ ข้าพเจ้าให้เข้ามา ณ ท้ายพระ เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตามมา และตามด้วยเหตกุารณ์ ข้าพเจ้า

รบัส่งตามสมควรดว้ยผูม้านัน้  ซึง่เหตกุารณ์ตา่งๆดงักลา่วมีคําวา่ แล เป็นคําเช่ือมเพ่ือลําดบัเหตกุารณ์ 
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ตวัอยา่งท่ี 3 

แลผูมี้ชือ่ว่าข้าคิดจะตกแต่งใหย่ิ้งกว่านี ้แต่ว่าทหารทัง้ปวงไปราชการเป็นอนัมากแลว้ แลยงั 

อยู่นัน้เป็นอนันอ้ย  

     (บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 9-10) 

 ในตวัอยา่งนี ้ พบการใช้คําวา่ แล เช่ือมประโยคเพ่ือแสดงความเป็นผลของประโยคก่อนหน้า ซึง่มีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัคําว่า จึง / เลย กลา่วคือ เหตกุารณ์ท่ีเป็นเหต ุคือ แต่ว่าทหารทัง้ปวงไปราชการเป็นอนัมากแลว้  ทําให้มี

ผลตามมา คือ ยงั(ทหาร)อยู่นัน้เป็นอนันอ้ย 

 

ตวัอยา่งท่ี 4  

แลบาตรีสําเปาโลว่าแก่ฯข้าฯซ่ึงท่านมาเถิงอารามอตัโนนีบ้ญุคณุท่านนกัหนาแลคิดว่าจะนํา 

ท่านมาแต่วานนีแ้ลฝนตกอยู่ 

 (บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 59) 

 จากตวัอยา่ง พบการใช้คําวา่ แล เป็นคําเช่ือมเพ่ือแสดงความขดัแย้งในประโยค ซึง่เทียบเทา่กบัคําวา่ แต ่ 

ในความท่ีวา่ (บาตรีสําเปาโล)คิดว่าจะนําท่าน(โกษาปาน)มาแต่วานนี ้แล(แต่)ฝนตกอยู่  

 

ตวัอยา่งท่ี 5 

 ข้าพเจ้าตอบว่าซ่ึงอตัโนมานี ้อตัโนเอาเดชะพระเดชเดชานภุาพสมเด็จพระมหากษัตราธิราชผูเ้ป็น 

เจ้าอตั-โนปกเกลา้ปกกระหม่อมมา แลจะไดป่้วยเจ็บส่ิงใดก็หามีได ้แลซ่ึงสมเด็จพระมหากษัตราธิราชผูเ้ป็น 

เจ้าอตัโนทรงพระกรุณาโปรดบาตรีสําปาวโลๆก็ย่อมจะเล่าใหท่้านฟังแลว้ทกุประการ แลท่านอตุส่าห์ลงมาถาม 

ข่าวอตัโนนี ้อตัโนก็มีความยินดีนกัหนาครัน้แลว้ก็ลาไป ๛ 

       (บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 4) 

 ตวัอยา่งนี ้ โกษาปานใช้ แล เป็นหน่วยเช่ือมความเพ่ือเปล่ียนประเดน็หรือขึน้ต้นเร่ืองใหม ่ ซึง่เหน็ได้จาก

เนือ้ความท่ีอยูห่ลงั แล นัน้ตา่งประเดน็กนั โดยสว่นแรกท่ีโกษาปานกลา่วถงึ คือ พระบารมีของสมเดจ็พระนารายณ์ท่ี

ทําให้คณะราชทตูเดินทางมาถงึโดยสวสัดิภาพ จากนัน้ ใช้ แล คัน่เพ่ือกลา่วถงึสมเดจ็พระนารายณ์ทรงโปรดบาตรีสํา

เปาโล และจากนัน้ก็ใช้ แล คัน่อีกครัง้เพ่ือกลา่วขอบคณุอธิการบาตรีสําเปาโลท่ีหว่งใย การใช้ แล ข้างต้น จงึทําให้

ข้อความดงักลา่วเป็นเอกภาพ 

 

ลกัษณะท่ี 2 การใช้ แล เป็นคําลงท้าย 

สถาบนัภาษาไทย (2555: 60) กลา่ววา่ “คําลงท้าย หมายถงึ คําท่ีปรากฏในตําแหน่งท้ายสดุของประโยค ไม่

มีความหมายเด่นชดัในตวั และไมมี่หน้าท่ีสมัพนัธ์กบัสว่นใดสว่นหนึง่ของประโยค” เม่ือผู้ศกึษาพิจารณาในเอกสาร

ลายลกัษณ์ของโกษาปานแล้วพบการใช้ แล เป็นคําลงท้าย เช่น 

 

ตวัอยา่งท่ี 6 

สมเด็จพระมหากระษัตราธิราชเจ้ากรุงไทย คิดเถิงทางพระราชไมตรีก็ใหพ้ระธรรมสาคร  
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แลปาตรี แลเณร แลฝรัง่เศสทัง้นัน้ออกมาอยู่ ณ ท้ิวบา้นปลาเห็ดใหไ้ปมาสะดวก                   

ดจุแต่ก่อนนัน้แล ๛ 

(จดหมายฉบบัท่ี 4 หน้าท่ี 20 ) 

 จากตัวอย่างนีพ้บว่า โกษาปานใช้ แล เป็นคําลงท้ายเพ่ือจบเนือ้ความ ซึ่งในเอกสารลาย-ลักษณ์ของ    

โกษาปานมีการใช้ แล เป็นคําลงท้ายจํานวนน้อยมาก  

 

ลกัษณะท่ี 3 การใช้ แล แทนคําประกอบคํานาม ละ  

 ละ ในท่ีนี ้หมายถงึ คําประกอบคํานามให้รู้วา่เป็นหน่วยหนึง่ๆ หรือ สว่นหนึง่ๆในจํานวนรวม ซึง่กําหนดเป็น

รายๆไป เช่น คนละ ปีละ เป็นต้น  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1043) โกษาปานใช้ แล แทนคําวา่ ละ ดงัตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้ 

 

ตวัอยา่งท่ี 7 

ครัน้เพลาเย็นเสนาบดีผูใ้หญ่เข้ามารบัสัง่พระมหากษัตริย์เจ้าจะสัง่ใหทํ้าสําคญั วนัแลส่ิงสอง 

ส่ิงจึงเสนาบดีไปกระซิบบอกแก่นายกองนายทพัทัง้ปวงใหรู้้สําคญั 

(บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 16) 

 จากตวัอยา่งท่ี 7  โกษาปานใช้คําวา่ แล เป็นคําประกอบคํานามเพ่ือจําแนกนามเป็นหน่วยหนึง่ๆ คือแยก

คําสัง่ออกเป็นอยา่งๆตามแตรั่บสัง่ของพระมหากษัตริย์ในวนันัน้ๆ ดงันัน้ วนัแลส่ิงสองส่ิง จงึเทียบได้กบั วนัละสิง่สอง

สิง่ ในปัจจบุนั  

 

ตวัอยา่งท่ี 8 

 ครัน้เพลาเทีย่ง หญิงผูดี้ชาวเมืองแบรศมาทกัข้าพเจ้าหา้คราวๆแลหา้คนบา้ง ๗ คนบา้ง ๘ คนบ้าง 

(บนัทกึรายวนั หน้าท่ี 29) 

 จากตวัอยา่งท่ี 8 พบวา่โกษาปานใช้คําวา่ แล เพ่ือจําแนกคนออกเป็นกลุม่ๆ คือ จําแนกหญิงผู้ ดีชาวเมืองแบ

รสท่ีเข้ามาทกัทายโกษาปาน ซึง่แบง่เป็นจํานวนคนตามครัง้คราวท่ีเข้าพบ วา่มีจํานวน หา้คนบ้าง ๗ คนบา้ง ๘ คน

บา้ง โดยใช้คําว่า แล นีทํ้าหน้าท่ีเดียวกบัคําวา่ ละ ในปัจจบุนั ดงันัน้ หญิงผูดี้ชาวเมืองแบรศมาทกัข้าพเจ้าหา้คราวๆ

แลหา้คนบา้ง ๗ คนบา้ง ๘ คนบา้ง จงึเทียบเท่ากบั หญิงผู้ ดีชาวเมืองแบรศมาทกัข้าพเจ้าห้าคราว คราวละห้าคนบ้าง 

๗ คนบ้าง ๘ คนบ้าง  

 

สรุปผลการศกึษา  
 ผลการใช้คําวา่ แล จํานวน 1,180 คํา ในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน พบวา่ มีการใช้ คําวา่ แล 3 

ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะท่ี 1 การใช้ แล เป็นคําเช่ือม มีลกัษณะยอ่ย 3 ลกัษณะคือ  1. การใช้ แล เช่ือมคํา เช่นเดียวกบั

คําวา่ กบั/และ 2. การใช้ แล เช่ือมประโยคเช่นเดียวกบั และ,จงึ/เลย, และคําวา่ แต่  3. การใช้ แล เป็นคําเช่ือมความ

เพ่ือเปล่ียนประเดน็หรือขึน้ต้นเร่ืองใหม ่ลกัษณะท่ี 2 คือ การใช้ แล เป็นคําลงท้าย และลกัษณะท่ี 3 คือ การใช้ แล 

แทนคําประกอบคํานาม ละ 
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 ผลการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาสงัเกตวา่มีการใช้ แล เป็นคําเช่ือมจํานวนมาก สว่นการใช้ แล แทนคําประกอบ

คํานาม ละ มีจํานวนคอ่นข้างน้อย และการใช้ แล เป็นคําลงท้ายพบน้อยท่ีสดุ  

 

อภปิรายผล  
 ผลการศึกษาจํานวนการใช้ แล ของโกษาปาน ทัง้หมด 1,180 คํา ในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปาน 

จํานวน 97 หน้า แสดงให้เห็นว่า การใช้ แล เป็นคําเช่ือมนัน้นับเป็นคําท่ีนิยมใช้ในภาษาร้อย-แก้วสมยัอยุธยาและ

แสดงให้เหน็วา่การใช้ แล เป็นคําเช่ือมติดต่อกนัซํา้ๆนัน้ มิได้เป็นการบกพร่องทางภาษา เน่ืองจากเอกสารลายลกัษณ์

ทุกฉบับของโกษาปานล้วนเป็นเอกสารทางการท่ีต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก แต่กลับมีการใช้        

แล เป็นคําเช่ือมปรากฏซํา้อยูบ่อ่ยครัง้ จงึอาจกลา่วได้วา่ การปรากฏซํา้ๆของคําเช่ือม แล นัน้ มิได้เป็นข้อบกพร่องทาง

ภาษาแต่อย่างใด ดงัท่ี ปรีชา ช้างขวญัยืนได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า การใช้ แล ปรากฏใกล้กนัซํา้ๆนัน้ ไม่ถือว่าเป็นข้อเสีย

ทางการใช้ภาษา และนบัเป็นคําท่ีนิยมใช้ในสมยัอยธุยาด้วย (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2515: 180) 

 

ลกัษณะท่ี 1 การใช้ แล เป็นคําเช่ือม 

 ลกัษณะการใช้ แล เป็นคําเช่ือมในเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานข้างต้นนี ้จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง

กบัผลการศึกษา“การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมยัอยธุยา”ของ ปรีชา ช้าง-ขวญัยืน (2515) กล่าวคือ มีการใช้ 

แล เป็นคําเช่ือมในลกัษณะเหมือนกนั 3 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะท่ี 1 การใช้ แล เช่ือมคํานาม ท่ีมีความหมายว่า กบั/

และ ลกัษณะท่ี 2 การใช้ แล เป็นคําเช่ือมประโยค ท่ีมีความหมายว่า  และ แต่ และลกัษณะท่ี 3 การใช้ แล เพ่ือขึน้

ข้อความใหม่ ซึ่งในลกัษณะท่ี 3 นีใ้ห้ผลสอดคล้องกบัผลการศึกษา ของ เทพี จรัสจรุงเกียรติ(2543, 63) เร่ือง “หน่วย

เช่ือมโยงปริเฉทในภาษาไทยตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถงึปัจจบุนั” ซึง่แสดงให้เหน็วา่ ในสมยัอยธุยามีการใช้ คําว่า แล เป็น

หน่วยเช่ือมความเพ่ือเปล่ียนประเดน็ เช่นเดียวกบัคําวา่  เมือ่ ครัน้   

 ส่วนการใช้ แล เป็นคําเช่ือมประโยคท่ีหมายถึง จึง/เลย นัน้ เป็นผลการศึกษาท่ีพบเพิ่มเติมจากการศึกษา 

“การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมยัอยธุยา” ของ ปรีชา ช้างขวญัยืน (2515) ซึ่งอาจเป็นเพราะในช่วง 50 กว่าปี

ก่อนนัน้ มีการค้นพบเอกสารลายลกัษณ์ของโกษาปานเพียง 2 ฉบบั ทําให้มีหลกัฐานการใช้ภาษาสมยัอยธุยาปรากฏ

น้อย และในช่วง 50 ปีให้หลงั พบหลกัฐานของโกษาปานฉบบัอ่ืนๆเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ จดหมายฉบบัท่ี 3 (เผยแพร่เม่ือ 

2527) บนัทกึรายวนั (เผยแพร่เม่ือ พ.ศ. 2529) และ จดหมายฉบบัท่ี 4 (เผยแพร่เม่ือ พ.ศ. 2554) ดงันัน้การนําเอกสาร

ลายลกัษณ์ของโกษาปานท่ีพบเพิ่มเติมมาใช้ในการศึกษานี ้จึงทําให้พบลักษณะการใช้ แล เพิ่มเติม นับเป็นการ

เพิ่มพนูความรู้ด้านการใช้ภาษาในสมยัอยธุยาและภาษาของโกษาปานให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ด้วย 

 

ลกัษณะท่ี 2 การใช้ แล เป็นคําลงท้าย 

 ปรีชา ช้างขวญัยืน(2515: 208) กลา่ววา่ “การใช้คําวา่ แล ลงท้ายเป็นท่ีนิยมใช้อยา่งมากในสมยัอยธุยา” แต่

ในผลการศกึษาการใช้คําวา่ แล ในบนัทกึรายวนัและจดหมายของโกษาปานนัน้ พบวา่โกษาปานใช้ แล เป็นคําลงท้าย

จํานวนน้อยมาก ซึง่อาจมีผลมาจากลกัษณะการใช้ภาษาเฉพาะบคุคล โดยโกษาปานอาจไมนิ่ยมใช้คําวา่ แล เป็นคํา

ลงท้ายก็เป็นได้  
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ลกัษณะท่ี 3 การใช้ แล แทนคําประกอบคํานาม ละ 

 การใช้ แล แทนคําประกอบคํานาม ละ เป็นลกัษณะการใช้ แล ท่ีพบเพิ่มเติมจากการใช้ภาษาร้อยแก้วใน

สมยัอยธุยาของปรีชา ช้างขวญัยืน(2515) โดยลกัษณะดงักลา่ว มีลกัษณะการใช้ แลคล้ายคลงึกบัภาษาไทยในสมยั

สโุขทยั ดงัจะเห็นได้จากการใช้ แล.่..แล้... ในศิลาจารึกพอ่ขนุรามคําแหงมหาราช หลกัท่ี 1 ในความวา่ “โอยทานแล่ปี

แล้ญิบลา้น” (2/16) หมายความว่า ใหท้านปีละ 2 ลา้น โดย แล่...แล้... เป็นคําวิเศษณ์ ซ่ึงในเอกสารเก่าๆ ถา้มี 

“แล” สกดัหนา้สกดัหลงัคํานาม หมายความว่า ละ เช่น แลปีแล คือ ปีละ แลว้จะตอ้งมีคํานามอืน่ตามหลงัมาอีก เช่น 

แลปีแลญิบลา้น คือ ปีละสองลา้น (พจนานกุรมศพัท์วรรณคดีไทย สมยัสโุขทยั ศิลาจารึกพอ่ขนุรามคําแหง หลกัท่ี 1, 

2556: 57) การใช้ แล ของโกษาปานในลกัษณะนีจ้งึอาจเป็นลกัษณะท่ีสืบทอดมาแตส่มยัสโุขทยัก็เป็นได้ 
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การประยุกตผาทอพื้นเมืองจังหวัดตรงั เพื่อเปนอุปกรณและสิง่ของตกแตงหองอาหารฤดูกาล
2014-2015 
Application of Trang Province’s local Textiles for Restaurant Soft Adornments Collection 
2014-2015 
 

สุธรรม มัควัลย1 

Sutham Makaval¹ 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหารูปแบบชิ้นงานตัวอยางของใชเพื่อการตกแตงหองอาหาร

ซึ่งไดจากการออกแบบประยุกตผาทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังควรเปนอยางไร โดยการลงพื้นที่ชุมชนทอผานาหม่ืนศรี

ซึ่งเปนแหลงผลิตวัตถุดิบ และโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรแอนดสปาเพื่อใชเปนกรณีศึกษาและสถานที่ทดลอง

ปฏิบัติการ และใชการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อการทวนสอบความสมบูรณของชิ้นงานตัวอยาง   โดยการสัมภาษณเชิงลึก

รองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะศิลปศาสตร ประเด็นความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

คณะ และความเหมาะสมของการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินในรูปแบบใหม สัมภาษณเชิงลึกคณบดีคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรผูจัดการท่ัวไปและผูจัดการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรทแอนดสปา 

ประเด็นความสวยงามและภาพรวมแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาของโรงแรม ผลการ

ออกแบบประยุกตไดชิ้นงานตัวอยางผาเช็ดปาก ผารองจาน ผาคาดโตะ ผาปูโตะ อยางละ3 รูปแบบ แหวนรัดผาเช็ด

ปากและผาแขวนผนังอยางละ 1 รูปแบบ 

คําสําคัญ : อุปกรณและส่ิงของตกแตงหองอาหาร ฤดูกาล2014-2015 ผาทอพื้นเมืองจังหวัดตรัง 

 

Abstract 
 The objective of this qualitative research is searching how does a set of restaurant soft 

adornments which are applied-designed from Trang province’s local textiles look like. By visiting 

Nameunsri Weaving Center to find raw material and AnantraSikao Resort and Spa where is a research 

case study.   In-depth interview withVice President for Academic Affairs, Dean of Faculty of Liberal Arts to 

find how suitable of the research match with universitymissions and tasks. In-depthinterview with Dean of 

Faculty of Architecture, General Manager and F&B Manager of AnantraSikao Resort and Spa to find how 

suitable the products design are for restaurant decoration. The results of this research are 3 prototypes of 

napkin, plate mat, table runner, table cloth and 1 prototype of napkin-ring, 1 wall-hanging. 

Keywords : Restaurant soft adornments,  Collection2014-2015, Trang Province’s local textiles 
 

                                                 
1 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 90000, ประเทศไทย 

   Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 90000, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีวิทยาเขตต้ังอยูใน3จังหวัดของภาคใต  คือ  สงขลา 

นครศรีธรรมราช และตรัง โดยเฉพาะอยางย่ิงจังหวัดตรังเปนหนึ่งจังหวัดในเสนทางการทองเที่ยวหลักฝงอันดามัน

ซึ่งประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรังและสตูล อันเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวนานาชาติทั้งยุโรป

และเอเชีย นอกจากทองทะเลและหาดทรายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนอีกหนึ่งรูปแบบที่นักทองเที่ยวตางชาติให

ความสนใจสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมภาคใต จึงควรใชโอกาสนี้

เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังซึ่งมหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตต้ังอยู 

จากหนังสือทอรักถักสายใยผานลายผานาหม่ืนศรีกลาวถึงผาทอนาหม่ืนศรีวามีหลักฐานการทอผายอนได

ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและไดหางหายไปจากเหตุสงครามโลกคร้ังที่2 และกลับมาร้ือฟนอีก

คร้ังในปพ.ศ.2514 โดยยายนาง ชวยรอดคนด้ังเดิมของหมูบานรวบรวมคนทอผาอายุรุนเดียวกัน ได 3 คน คือ ยาย

ผอม ขุนทอง ยายอิน เชยชื่นจิตร และยายเฉ่ิม ชูบัว ชวยกันซอมแซมกี่ กับเคร่ืองมือเกาๆ ใหใชการไดแลวลงมือทอผา

ดวยความต้ังใจวาจะใหลูกหลานไดรูจักผาทอและวิธีทอผาแบบด้ังเดิม ตอมา นางกุศล นิลลออ บุตรสาวของยายนาง 

เปนผูรับชวงกิจกรรมงานทอผา จากนั้นหนวยงานราชการไดใหความสนใจและเขามาสงเสริมผาทอนาหม่ืนศรี แบง

ตามลักษณะโครงสรางของผืนผา ได 3 ชนิด ไดแก ผาพื้น ผาตา และ ผายกดอก ซึ่งแตละชนิดแบงยอยเปนช่ือลาย

ตางๆไดอีกหลายลาย 

ผาพ้ืน เปนผาที่ใชดายยืนสีเดียว มีผาพื้นธรรมดา แบงเปนผาพื้นสีเรียบและผาพื้นสีเหลือบ ผาหางกระรอก 

และผาลอง หรือผาร้ิว มีลายตางๆ ไดแก ลายหัวพลู ลายดอกเข็ม ลายดอกขอย 

ผาตา เปนผาที่ใชดายยืนสลับกันต้ังแตสองสีขึ้นไป ลายตาสมุก ลายลูกโซตาราง ลายตานก และ ลายดอกมุด 

     ผายกดอก เปนผาที่ใชดายพุง 2 ชนิด เกิดจากการทอดวยวิธียกดอก หรือการสรางลวดลาย โดยการเพิ่ม  

ดายพุง มักใชลวดลายด้ังเดิมที่มีความซับซอน ใชจํานวนตะกอ (เขา) มาก ในอดีตมีการทอผาเปนคําสอนใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีจํานวนตะกอนับรอย ลวดลายเฉพาะของผายกนาหม่ืนศรี ไดแก ลายลูกแกว ลายแกวชิงดวง ลาย

ลูกแกวโขง ลายลูกแกวส่ีหนวยใน ลายราชวัตร ลายดอกจัน ลายเกสร ลายดอกกก ลายดอกพิกุล ปจจุบันมีลวดลายท่ี

นิยมทอเพ่ิมอีกกวา 30 ลาย เชน ลายพิกุลแกว ลายดาวลอมเดือน ลายลูกแกวลูกศร ลายขนมเปยกปูน ลายลูกหวาย 

ลายจัตุรัส ลายดาวลอมเดือน ลายชอมาลัย ลายชอลอกอ ลายดอกมะพราว ลายดอกเทืยน ลายทายมังคุด ลายเม็ด

แตง ลายขาวหลามตัด ลายราชวัตรหอง ลายทีนัด ลายครุฑ ลายนกเหวก(นกการะเวก) ลายตุกตาถือดอกบัว ลายกินรี 

ลายตัวหนังสือ และลายประสม 

 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงคหลักในการเผยแพรความงดงามของผาทอนาหม่ืนศรีซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ

ของวัฒนธรรมการแตงกายและพิธีกรรมทองถ่ิน  ในรูปแบบอุปกรณและส่ิงของตกแตงหองอาหาร ซึ่งมีอยูเปนจํานวน

มากในเสนทางการทองเที่ยวฝงอันดามัน ใหผลิตภัณฑที่ประยุกตจากผาทอนาหม่ืนศรีทําหนาที่ประชาสัมพันธความ

งดงามของวัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อนํานักทองเที่ยวที่ไดพบเห็นผืนผานั้นเดินทางไปเย่ียมชมแหลงผลิตและวิถีชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญคือกระบวนการสรางแนวคิด กระบวนการออกแบบประยุกตและกระบวนการทวนสอบ 
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กระบวนการสรางแนวคิด 
แนวคิดการออกแบบลําดับที่ 1 “ปรับเปล่ียนประโยชนใชสอย” 
 จากการศึกษาประวัติของผาทอนาหม่ืนศรีพบวา ผาทอนาหม่ืนศรีแบงตามลักษณะการใชงานได 4 ชนิดคือ 

ผานุง ผาหม ผาเช็ดหนา และผาทอดวยจุดประสงคพิเศษ ซึ่งแบงยอยเปน ผาพานชาง ผาอาสนะ และผาต้ัง (สุนทรี 

สังขอยุทธ 2548) จากผาซ่ึงทอเพื่อประโยชนใชสอยในอดีตสามารถนํามาประยุกตเพื่อเกิดประโยชนใชสอยใหมดังนี้ 

1. จากผาเช็ดหนาเปนผาเช็ดปากและผารองจาน 

2. จากผาหมเปนผาคาดโตะและอุปกรณตกแตงปลอกคลุมเกาอี้ 

3. จากผานุงเปนผาปูโตะ 
แนวคิดการออกแบบลําดับที่ 2 “ผสานวัฒนธรรมปกษใต” 
 มโนราหคือการแสดงที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมปกษใตโดดเดนดวยเส้ือผาและทารํา สีสัน วัสดุและลวดลาย

ของชุดมโนราหแสดงอัตลักษณปกษใตที่ชัดเจน โดยผูวิจัยจะประยุกตเคร่ืองแตงกายมโนราห มาประดับบนอุปกรณ

ของใชตกแตงภายในหองอาหารตามความเหมาะสม 

 
ภาพที่ 1 ลูกปดมโนราห                                                                                                                                            

ที่มา : สมจิตร รักษาศิลป 
แนวคิดการออกแบบลําดับที่ 3 “ผสานความทันสมัยลงในผาพ้ืนเมือง” 
 การผสานความทันสมัยลงในผาพื้นเมืองในที่นี้หมายถึง  การนําวัสดุอื่นที่ไมใชของพื้นเมืองมาผสมกับผาทอ

พื้นเมืองเพื่อใหเกิดความงามแบบรวมสมัย เชนการนําผาที่ทอจากเครื่องจักรมาผสมกับผาทอพื้นเมือง 

ฤดูกาล 2014 ศูนยสรางสรรคงานออกแบบไดรวบรวมและวิเคราะหแนวโนมความนิยมของประชากรโลกโดย

สามารถแบงออกเปนส่ีกลุมใหญคือ 1. สัญลักษณแหงความเหนือระดับ (New VIP) 2. การจัดระเบียบยุคใหม 3. เลน 

(Play) 4. เมืองฉลาด(Smart City) ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมที่มีสอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้คือกลุมสัญลักษณแหง

ความเหนือระดับ (New VIP) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 ส่ิงของที่มีความเหนือระดับสรางมูลคาจากความเรียบงาย จากความปราณีตของงานที่ผลิตดวยมือ หาได

ยากและใชทักษะด้ังเดิม 

ที่มา : ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ     
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ฤดูกาล 2015 
 ศูนยสรางสรรคงานออกแบบไดรวบรวบรวมแนวโนมความนิยมของประชาการโลกโดยสามารถแบงออกเปน

ส่ีกลุมใหญคือ 1. อิสระจากกาลเวลา (Time Maverick) 2. ความทาทายในดินแดนอื่น (Nextplorer) 3. ยุคแหงการ

เขาใจความหมาย (Age of Context) 4. ธรรมชาติเหนือจริง (Supernatural)  ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมที่มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้คือกลุมความทาทายในดินแดนอื่น 

 
ภาพที่ 3 แนวความคิดดานสี และตัวอยางงานออกแบบตกแตงรานอาหารโดยอาศัยแนวความคิดดานสีของความ 

ทาทายในดินแดนอื่น 

ที่มา :  ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 
กระบวนการออกแบบ   
 ผูวิจัยศึกษาขอมูลเก่ียวกับผาทอนาหม่ืนศรี แนวโนมความนิยมฤดูกาล 2014-2015 และเลือกแนวคิด

ดานอัตลักษณภาคใตที่สามารถนํามาประยุกตใชในออกแบบคร้ังนี้  นําความรูทั้งสามสวนมาออกแบบรางช้ินงาน

ตามขอบเขตงานวิจัยที่ไดต้ังไว  แลวลงพื้นที่ตําบลนาหม่ืนศรีเพื่อเลือกซ้ือผาทอรวมถึงการส่ังทอตามแบบที่ไดคิดไว  

เม่ือไดผาผืนแลวผูวิจัยทําการตัดตามแบบรางที่ไดออกแบบไว และกลัดชิ้นงานงานตัวอยางดวยเข็มหมุดเพื่อรอรับฟง

ความคิดเห็นจากผูเก่ียวของทั้งหมด หากไมมีขอตองปรับปรุง สามารถดําเนินงานตอไปจนไดตัวอยางช้ินงานที่

สมบูรณ 
กระบวนการทวนสอบ 

การทวนสอบรวมกับ รศ.ทรรศนีย  คีรีศรี ที่ปรึกษางานวิจัย รองอธิการบดีฝายวิชาการคณบดี
คณะศิลปศาสตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมในประเด็นความสอดคลองกับพันธกิจในดานการสงเสริมอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถ่ิน  แนวทางทางใหมในการมีสวนรวมการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินและการเช่ือมโยงการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
การทวนสอบรวมกับตัวแทนจากโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปา 
เพื่อใหผลของงานวิจัยที่ไดมีความเหมาะสมตอการใชสอยและสอดคลองกับสถานท่ีจริงคือหองอาหารของ

โรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปาซ่ึงใชเปนกรณีศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
การปฏิบัติการออกแบบ (การมีสวนรวมของผูวิจัย) 

ผูวิจัยและผูจัดการท่ัวไปของโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปาไดมีความเห็นรวมกันวาควรออกแบบ

ประยุกตผาทอนาหม่ืนศรีเพื่อเปนของใชตกแตงสําหรับอาหารม้ือเย็นของหองอาหารไทย  ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเก่ียวกับ

รายละเอียดของเครื่องเรือน อุปกรณบนโตะอาหารและส่ิงของที่ทางโรงแรมมีอยู  เพื่อจะไดเลือกผา  สีและลวดลาย

ของผาใหเหมาะสมกอนทําการออกแบบประยุกต 
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ตัวอยางแนวคิดการออกแบบชุดอุปกรณตกแตงโตะอาหารแบบที่ 1   ผาปูโตะสีเทาเขมและการนําไปใช 
ประกอบดวย  ผาปูโตะ  ผารองจาน  ผาเช็ดปาก   

 
 
ช้ินงานตัวอยางจากแนวคิดการออกแบบชุดอุปกรณตกแตงโตะอาหารแบบที่ 1 

 
ดานหนาผารองจานแบบที่ 1 
 

 
ดานหลังผารองจานแบบที่1 
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ตัวอยางแนวคิดการออกแบบผาคาดโตะ  แบบที่1  สีเทา-เหลืองและการนําไปใช 

 
 
ช้ินงานตัวอยางจากแนวคิดการออกแบบผาคาดโตะ 

 
 
ผลการสัมภาษณเชิงลึกรองอธิการบดีฝายวิชาการ อาจารยถนอมศรี เจนวิถีสุข                                            
ประเด็นความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและแนวทางการสงเสริมของฝาย

วิชาการตอผลงานวิจัยช้ินนี้ 

 งานวิจัยช้ินนี้สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยเฉพาะอยางย่ิงเปน

งานวิจัยที่กอให เกิดนวัตกรรมใหมที่ไมเคยมีมากอน  เปนงานวิจัยที่สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึง

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตต้ังอยูซึ่งเปน พันธกิจหลักนอกเหนือการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้สามารถนําไป

ใหบริการวิชาการเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพการทอผาของกลุมทอผานาหม่ืนศรีใหมีชองทางการจําหนายไดมากกวา

ที่เปนอยู  การรวมมือกันสามฝายคือชุมชนผูผลิตวัตถุดิบคณะศิลปศาสตรเปนผูออกแบบประยุกตและโรงแรมที่รวม

โครงการเปน สถานที่เผยแพรผลงาน จะชวยสงเสริมผาทอพื้นเมืองของหวัดตรังใหเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติและเกิดแรงผลักใหนกัทองเที่ยวเดินทางไปเย่ียมชมแหลงผลิตตามวัตถุประสงคของผูวิจัย 
 
ผลการสัมภาษณเชิงลึกคณบดีคณะศิลปศาสตร อาจารยนุชลี  ทิพยมณฑา                                                                 
ประเด็นความสอดคลองกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร 

 งานวิจัยช้ินนี้สอดคลองกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตร การรวมมือกันสามฝายคือชุมชนผูผลิตวัตถุดิบ  

ศูนยออกประยุกตผลิตภัณฑพื้นเมืองเพื่องานตกแตง คณะศิลปศาสตรโดยอาจารยสุธรรม มัควัลยเปนผูออกแบบ

ประยุกตและโรงแรมที่รวมโครงการเปนสถานท่ีเผยแพรผลงาน จะชวยสงเสริมผลิตภัณฑพื้นเมืองจังหวัดตรังและผา

ทอนาหม่ืนศรี ใหเปนที่รูจักในหมูนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติผูเขามาพักและไดสัมผัสความงามของ
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ผลิตภัณฑพื้นเมืองท่ีนํามาตกแตงภายในหองอาหารของโรงแรม  นับไดวาเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินใน

รูปแบบใหมซึ่งคณะศิลปศาสตรยังไมเคยดําเนินการมากอน 
 
ผลการสัมภาษณเชิงลึกคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรอาจารยปยาภรณ ธุรกิจจํานง                    
ประเด็นผลงานการออกแบบประยุกตมีความสวยงามเหมาะสมกับงานตกแตงภายในหองอาหารของโรงแรม

 จากเอกสารรายงานผลการวิจัยประกอบกับการตรวจติดตามการทํางานและเย่ียมชมผลความกาวหนาของ

งานวิจัยตามลําดับของการออกแบบคร้ังนี้เห็นไดชัดวามีลําดับขั้นตอนที่ดีต้ังแตการสรางแนวคิดการออกแบบ

ประยุกตที่ดี  มีที่มาของแนวคิดชัดเจนมีการศึกษากรณีศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อใหผลงานออกแบบมี

ความเปนสากลแตสามารถแสดงอัตลักษณทองถ่ินไดอยางชัดเจน  โดยเฉพาะการศึกษาในเร่ืองแนวโนมความนิยม

(Trend) เปนส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงเสมอในการออกแบบเพื่อการตลาดและการนําเคร่ืองแตงกายของมโนราหมา

ประยุกตใชในการออกแบบช้ินงานตัวอยางทําไดดีและใชสอยไดจริง   ตัวอยางช้ินงานการออกแบบประยุกตมีความ

สวยงามเหมาะสมกับการนําไปใชตกแตงภายในหองอาหารของโรงแรมไดเปนอยางดี งานออกแบบคร้ังนี้มีทั้งรูปแบบ

ทันสมัยและแนวคิดอนุรักษ การเลือกผาจากตางประเทศมาผสมผสานกับผาทอพื้นเมืองของจังหวัดตรังทําไดดี ทําให

ผาพื้นเมืองดูเดนชัดมากขึ้น และขอช่ืนชมผลงานการออกแบบประยุกตคร้ังนี้ที่สามารถเปนทางออกใหกับผาทอนา

หม่ืนศรีมีชองทางเผยแพรสูนักทองเที่ยวอีกทาง 
 
ผลการสัมภาษณเชิงลึกคุณดีแลน คอนเซล                                                                              
ผูจัดการทั่วไปโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปา  
-ประเด็นแนวคิดการออกแบบที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาของโรงแรม ความสวยงามอยางมีเอกลักษณ  

-ประเด็นความเปนไปไดในการนําไปใชตกแตงหองอาหารของโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปา  

-ประเด็นความรวมมือกับคณะศิลปศาสตรในเร่ืองการสงเสริมผาทอพื้นเมืองภาคใต 

 การไดเห็นงานออกแบบประยุกตผาทอพื้นเมืองครั้งนี้นับเปนประโยชนกับโครงการของโรงแรมมาก  และเม่ือ

อาจารยสุธรรม มัควัลยไดนําช้ินงานตัวอยางของผลงานวิจัยมาจัดวางในหองอาหารโดยผสมผสานกับอุปกรณ

บางสวน ของโรงแรมซึ่งอาจารยไดเก็บขอมูลไปกอนหนานี้ สามารถสรางภาพลักษณใหมใหกับหองอาหารไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนหองอาหารท่ีมีบรรยากาศแบบไทยปกษใตจากการใชผาทอพ้ืนเมืองมาตกแตงในรูปแบบซึ่ง 

ทางโรงแรมไมเคยทํามากอนและหากเปนไปไดทางโรงแรมยินดีใหอาจารยสุธรรม มัควัลยผลิตผลงานมาวางจําหนาย

ใหกับลูกคาของโรงแรมในราน ขายของที่ระลึกของโรงแรมในโอกาสตอไป 

 
ภาพที่ 4 คุณดีแลน คอนเซล เย่ียมชมผลงานการออกแบบประยุกตที่หองอาหารลีลาวดี โดยช่ืนชมผาแขวนตกแตง

ผนังเปนอยางมากที่ไดรวมเอาการรอยลูกปดมโนราหมาตกแตงบนผาทอนาหม่ืนศรี 
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ผลการสัมภาษณเชิงลึก คุณทัศพร  ใจบุญช่ืน 
ผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมอนันตราสิเกา รสีอรทแอนดสปา   
ประเด็นความสวยงามถูกตองและความเหมาะสมในการนําไปใช 

 ทางโรงแรมตองการสรางบรรยากาศท่ีแตกตางภายในหอง Leelavadee ระหวางอาหารเชา-กลางวัน กับ

อาหารม้ือคํ่าซ่ึงทางโรงแรมตองการบรรยากาศแบบไทย ชิ้นงานตัวอยางของผลงานวิจัยของอาจารย สุธรรม มัควัลย 

สามารถใชตกแตงหองอาหารในมื้อคํ่าไดเปนอยางดี มีรูปแบบใหเลือกทั้งไทย-โมเดิรนและไทย-คลาสสิก ผลงานทุก

ชิ้นสามารถใชไดจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงชุดอุปกรณที่ออกแบบเพื่อโรงแรมอนันตราสิเกาน้ันสามารถใชรวมกับอุปกรณ

เดิมที่ทางโรงแรมมีอยูไดเปนอยางดีและสรางบรรยากาศที่แตกตางกวาที่หอง Leelavadee  เคยเปนมา 

 จากผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเก่ียวของสําคัญตองานวิจัยช้ินนี้พบวาทุกทานเห็นดวยกับแนวคิดการวิจัยที่

แตกตางเร่ืองการประยุกตผาทอพ้ืนเมืองเพ่ือการตกแตงภายในโรงแรม ซึ่งสามารถสงเสริม ตอยอดและเผยแพรภูมิ

ปญญาทองถ่ินใหเปนที่รูจักแกนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติที่มาเขาพักในโรงแรมที่นําผลงานวิจัยไปใชและ

เปนจุดเร่ิมตนความรวมมือ 3 ฝายระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรท

แอนดสปา และคณะศิลปศาสตรในการรวมกันอนุรักษ สงเสริมและเผยแพรผาทอนาหม่ืนศรีแกลูกคาของโรงแรม 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 ตัวอยางผลงานการประยุกตผาทอพื้นเมืองจังหวัดตรังเพื่อเปนอุปกรณตกแตงหองอาหาร ฤดูกาล 2014-

2015 ที่ไดนั้นเปนที่พึงพอใจของผูเก่ียวของทุกคนโดยเฉพาะอยางย่ิงตัวแทนจากโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนด

สปา จังหวัดตรังซึ่งเปนโรงแรมระดับนานาชาติชื่นชอบผลงานที่ไดออกแบบใหเฉพาะหองอาหารของโรงแรมเปนอยาง

มากและทางโรงแรมตองการใหผลิตและนําผลงานออกแบบประยุกตมาวางจําหนายแกนักทองเท่ียวของโรงแรมโดย

การจัดวางใหเปนสวนหน่ึงของการตกแตงหองอาหารในคราวเดียวกัน  ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวาผลงานออกแบบคร้ังนี้จะ

เปนแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวผูมาพักในโรงแรมอนันตราสิเกา รีสอรทแอนดสปา อยากเดินทางไปหาแหลงผลิตผาผืน

ซึ่งยังคงรักษาทําเนียมการทอผาแบบด้ังเดิม ไดมองเห็นวิถีชุมชนทอผาตําบลนาหม่ืนศรี และนําไปบอกตอ ไมเพียงแต

สามารถออกแบบประยุกตเปนของใชตกแตงหองอาหารเทานั้น ผาทอนาหม่ืนศรียังสามารถนําไปประยุกตใชใน

หองพักแขก โถงรับแขก หองประชุมของโรงแรมเพื่อสรางอัตลักษณดานการตกแตงภายในแกโรงแรมในภาคใต 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเ ร่ืองการพัฒนาแหล่งเ รียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชนผ่านหลักสูตรท้องถ่ินเ ร่ือง เหมี้ยง             

ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการสร้าง  องค์ความรู้เพ่ือพฒันาสมรรถนะการออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 2) เพ่ือพฒันา

หลกัสตูรท้องถ่ินเร่ืองเหมีย้ง ตําบลเทพเสดจ็ อําเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่และ 3) เพ่ือศกึษาผลการใช้หลกัสตูร

ท้องถ่ินเพ่ือนําไปใช้ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ เรียน การศึกษาในครัง้นีเ้ป็น

งานวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการจําแนกและจดัระบบข้อมลู หาความสมัพนัธ์ของข้อมลู วิเคราะห์ร่วมกบัการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแบบสนทนากลุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างประกอบด้วยนกัศกึษาครู 5 คน ผู้ นําชมุชน  2 คน ผู้ เช่ียวชาญหลกัสตูร 3 คน ภมิูปัญญาชน 3 คน นกัเรียน 

10 คน ผู้ปกครองท่ีมีบคุคลในครอบครัวท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 10 คน ครูประจําการ 1 คน และ

ผู้บริหารสถานศกึษา 1 คน รวมทัง้สิน้ 35 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงบรรยายสําหรับข้อมลูเชิงปริมาณและการ

บรรยายเชิงพรรณนาสําหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ 

 ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาครูสามารถพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินด้วยกรอบคิดโรงเรียนวิถีปัญญาชมุชนผ่าน

การวิจัยเชิงพืน้ท่ีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของปัจจัย

ทางด้านกายภาพและบริบทของชุมชน ด้วยการประยกุต์เอาแบบแผน วิถีชีวิต วฒันธรรมและความเช่ือ ร่วมกบัการ

ย้อนคิดทบทวนกระบวนการการจดัการศึกษามาพฒันาเป็นหลกัสตูรท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบัแหล่งเรียนรู้อนัเป็นทุน

ทางสงัคมไปสูน่วตักรรมทางการศึกษาโดยอาศยัอตัลกัษณ์ของชมุชนเทพเสด็จท่ีคนในชมุชนมีความผกูพนัอยู่กบัวิถี

วัฒนธรรมเหมีย้งกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับทรัพยากรธรรมชาติมาจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หน่วยประวติัศาสตร์ชมุชนในเส้นทางววัต่าง 2) หน่วยศิลปวฒันธรรมการ

ฟ้อนเก็บเหมีย้ง 3) หน่วยพลังชุมชนกับการอนุรักษ์ป่าเหมีย้งและ4) หน่วยความเป็นพลเมืองกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในวิถีเหมีย้ง โดยผู้จดักระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยภมิูปัญญาชนครูประจําการในสถานศกึษาและคน

ในชมุชนร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนอยา่งบรูณาการ  

นอกจากนัน้หลกัสตูรท้องถ่ินยงัช่วยสร้างความตระหนกัแก่ผู้ เรียนให้เห็นความสําคญัของวฒันธรรม คณุค่า

และอตัลกัษณ์ของชุมชนวิถีเหมีย้งประกอบกบัคณุค่าของหลกัสตูรยงัช่วยสร้างพลงัการเรียนรู้พลิกฟืน้รากฐานและ

                                                 
1 ภาควิชาหลกัสตูร การสอนและการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เชียงใหม ่50200 ประเทศไทย 

  Department of Curriculum Teaching and Learning, Faculty of Education, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 
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ความหมายของวิถีชีวิตท่ียัง่ยืนของชมุชนด้วยการออกแบบส่ือวีดีทศัน์สารคดีชมุชนของผู้ เรียนในการบอกเลา่เร่ืองราว

ของท้องถ่ิน ตัวตนและอัตลักษณ์ของวิถีเหมีย้งใหม่ท่ีมีความหมาย ด้วยการผสานกันระหว่างองค์ความรู้ในการ

อนรัุกษ์และการถ่ายทอดความรู้จากภมิูปัญญาชนในฐานะคลงัความรู้ของท้องถ่ินกบัส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่สู่พลงัใน

การผลกัดนัเยาวชนรุ่นใหม่ออกมาเป็นส่ือนวตักรรมเพ่ือเผยแพร่ขณะเดียวกนันักศึกษาสามารถพฒันารูปแบบการ

เรียน การสอนท่ีเน้นประสบการณ์ส่งผลให้นกัศึกษามีสมรรถนะออกแบบการเรียนรู้ซึ่งมีคณุลกัษณะดงันีคื้อ 1) การ

วิเคราะห์บริบทชมุชน 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3) การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ 4) การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้

โดยใช้หลกัสตูรท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชมุชน สถานศึกษา และนกัศึกษาครูในสถาบนัอดุมศึกษา การบรูณาการ

องค์ความรู้ท้องถ่ินร่วมกับวิธีวิทยาทางการสอนช่วยให้นักศึกษาครูเกิดทกัษะและสมรรถนะด้านการออกแบบการ

เรียนรู้โดยใช้สิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นฐานสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์นอกจากนัน้การใช้

สิง่แวดล้อมชมุชนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้บ่งชีใ้ห้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองและพึง่พาธรรมชาติของมนษุย์กบั

สิง่แวดล้อมตลอดจนการพฒันาและประยกุต์ความรู้ดงักลา่วยงัได้กลายเป็นพลงัการเรียนรู้ท่ีสร้างความเข็มแข็งให้กบั

เยาวชนในท้องถ่ิน 

คาํสาํคัญ : หลกัสตูรท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ มรดกวฒันธรรมเหมีย้ง นวตักรรมการเรียนรู้ นกัศกึษาครู 

 

Abstract 
 A Research of the development of cultural community heritage learning resources via local 

curriculum on Miang, Thepsadej, Doi Saket district, Chiang Mai province.The first objectives of this study 

was to set the model of learning management  by the process of constructing knowledge that can be 

develop the learning capacity and educational innovation for student . Second, to develop the local 

curriculum to develop on Miang, Thepsadej, DoiSaket district, Chiang Mai province and third, to study the 

effect of using local curriculum for construct the learning process and understanding of cultural 

knowledge of students. This research use qualitative techniques by classification and information 

systematization, correlation of information, condition analysis and participatory action research (PAR).The 

instruments used in this study were unstructured interview form, focus groups form. Samples are 

composed of 5internship students, 3 expertise curriculum, 2 community leaders, 3 organic intellectuals, 

10 students, 10parents of primary students, and 1in-service teachers and 1 head of an educational 

institution total35 persons. The data analysis by descriptive statistic for qualitative data and descriptive 

analysis. 

 The findings showed that Internship students can develop local curriculum base on organic 

school conceptual framework by Area-Based Collaborative Research for Learning Development 

(ABCD)and learning activities design with analyze correlation of physical factor and community context, 

folklore, culture,belief and review on the developing curriculum process for developlocal curriculum in 

agreeable with the learning resources of social capital in to educational innovation by specialized 

physical and cultural of Thepsadej community which people in community are stillstrict with culture of 

Miang, considered as related with wisdom and natural resourceand design local curriculum with 4 
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learning modules which are1) historical community module, 2)art and culture in Miang’s dance, 3) 

community empowermentand forest conservation and 4)citizenship and environmental management. The 

learning process organizers are organic intellectuals, in-service teachers and community members who 

cooperation instructional management for teaching professional development integrated. 

 At the same time, the results of local curriculum implementation to creating realization of the 

students and importance of socio-cultural community value and identity in cultural of Miang’s community 

meaningfully.The value of curriculum create power for improve basement and meaning of community 

sustainable life by designing community documentary. Present of the community history, self and identity 

of community in Miang culture. It reflects the mixture between the conservation and passing on 

knowledge from intellect as a knowledge source of local to the power to support new generation to be in 

social. Meanwhile, internship students can also develop of teaching style constructknowledge process 

using experiential learning model. As ainternship students are competency of learning design, which the 

consist 1) the creation of self-knowledge 2) analysis of community context3) the knowledge sharing and 

4) developing innovative learning.By using learning contributes internship students to develop capacity of 

the learning design by community-based for learning creatively. In addition, using of the community 

environment for promote our learners to learn indicate to the related and interdependent nature of man 

and the environment. As well as the learner cooperate to develop and apply for learning resources in 

community and preserve the organic intellectuals empowerment with local youth. 

Keywords : Local Curriculum, LearningResources, Miang Cultural Heritage, Innovation Learning, 

Internship Students 
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การศึกษารูปแบบการอนรุักษเพื่อปรบัปรุงสาํนักสงเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
The study of conservation method for renovating the center for the promotion of Arts and 
Culture, Chiang Mai University 
 

ปยเดช อัครโพธิวงศ1 

Piyadech Arkarapotiwong1 
 

บทคัดยอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลานนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีมติเห็นชอบใหมีการ

จัดทําพิพิธภัณฑการเรียนรูดานลานนาคดีศึกษา ขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป โดยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอาคารทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว) ที่อยูภายในพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา 

สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารนี้หลังนี้ไดรับรางวัลอาคารอนุรักษดีเดน ประจําป พ.ศ. 2536 จากสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ จึงเปนอาคารที่ควรคาแกการอนุรักษเปนมรดกทางวัฒนธรรม  

อยางไรก็ตามอาคารทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว) มีอายุการใชงานแลวกวา 92 ป และมีการปรับปรุง

ซอมแซมคร้ังสุดทายในป พ.ศ. 2506 ทําใหโครงสรางและสวนประกอบตางๆ ของเรือนผุกรอน ชํารุดเสียหาย จึง

สมควรดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพดีกอนที่จะพัฒนาเปนพิพิธภัณฑการเรียนรูดานลานนาคดี

ศึกษา การศึกษาเพื่อการอนุรักษและปรับปรุงนี้เปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการอนุรักษที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพปจจุบันโดยใชวิธีการประเมินความแท (authenticity) และบูรณภาพ Integrity) และนําผลที่ไดมา

หาระดับความเขมขนในการอนุรักษ ผลที่ไดพบวาสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการเร่ิมตนของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงไดขอสรุปเปนฐานขอมูลที่ใชในการอนุรักษและปรับปรุงอาคารหลังนี้ตอไป 

คําสําคัญ : การอนุรักษ ความแท บูรณภาพ  
 

Abstract 
The committee of the center of Lanna education reached to the conclusion to build the museum 

of Lanna learning for students and public. They encouraged to have a plan for renovating a colonial 

building called Que house. This house locates nearby the office of the center for the promotion of Arts 

and culture, Chiang Mai University. The Que house was once received the award of conservation 

outstanding by the Association of Siamese architects in 1993. 

However, the usability of this house was already 92 years. There was the last renovation of this 

house in 1963. Recently, this house has problems with main structure decaying, losing some decorating 

elements. Therefore, the renovation to bring this house back to the good condition is a first priority before 

renovating functions to be a museum. This article shows the study for searching the appropriated 

                                                 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 ประเทศไทย 

  Faculty of Architecture, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Road, Amphur Muang, Chiang Mai 50200, Thailand. 
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conservation method of this house. The analytical method evaluated from the authenticity and integrity of 

the building. Furthermore, the evaluated result was used to find the level of concentrated conservation.  

The result found that the conservation method accords with the objective of the committee as well as the 

information which was gathered during doing this research can be used to be a database for renovating 

this house in the future.  

Keywords : Conservation, Authenticity, Integrity 

 

คํานํา 
การศึกษาเพื่อการอนุรักษและปรับปรุงสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเรือนลุงคิว

เปนไปตามแผนการดําเนินงานโครงการลานนาคดีศึกษา ระยะท่ี 4  พ.ศ. 2558 - 2559 โดยมีมติเห็นชอบใหมีการจัดทํา

พิพิธภัณฑการเรียนรูดานลานนาคดีศึกษา ขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปโดย

การปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับการเรียนรูประวัติศาสตรลานนาในชวงยุคสงครามโลกคร้ังที่สอง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ภายใตกระบวนการการศึกษาสามารถแบงรูปแบบวิธีการที่ใชในการดําเนินการออกเปนสามสวน สวนแรก

คือการสํารวจเพื่อการอนุรักษ ซึ่งทําใหไดขอมูลทางกายภาพของอาคารและสภาพแวดลอมในปจจุบัน สวนที่สองคือ

การศึกษาขอมูลประวัติศาสตรซึ่งมีทั้งขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือหลายๆ เลม ขอมูลปฐมภูมิ ผานการสัมภาษณ และ

ในสวนท่ีสามคือการวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสมของรูปแบบการอนุรักษวาสอดคลองกับความตองการของ

เจาของโครงการ คือสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมหรือไมอยางไร 

โดยภาพรวมจากกระบวนการศึกษาพบวาสอดคลองกับความตองการของเจาของโครงการซึ่งมีความ

ตองการปรับปรุงการใชสอยของอาคารใหเปนพิพิธภัณฑ อีกทั้งยังพบวาเรือนลุงคิวมีลักษณะรวมของรูปแบบอาคารที่

เหมือนกับอาคารอีกสองหลังในจังหวัดเชียงใหมและทําใหสามารถสืบคนยอนกลับไปไดวาอาคารท้ังหมดสรางโดย

ชางคนเดียวกัน โดยมีอาคารเรือนลุงคิวเปนตนแบบ ซึ่งตัวรูปแบบอาคาร และโครงสรางอาคารเองก็มีลักษณะเฉพาะ 

กลาวคือมีรูปแบบของเรือนแบบโคโลเนียล ที่ใชผนังน้ําหนักแบบกออิฐถือปูน โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม 

คุณคาของเรือนหลังนี้ จึงแสดงใหเห็นถึงความลํ้าสมัยของอาคารในสมัยนั้น รวมถึงแสดงใหเห็นถึงเทคนิควิธีการของ

ชางที่สามารถสรางงานที่แตกตางจากเรือนพื้นถ่ินทั่วไป  
การศึกษาสภาพปจจุบัน 
อาคารปจจุบันแบงออกเปนสองอาคาร ประกอบดวยอาคารหลัก คือที่ต้ังของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เดิม) และเรือนหลังเล็ก (เรือนครัว) ซึ่งปจจุบันเรือนหลังเล็กนี้ถูกปรับการใชงานเปนที่เก็บของ

ในบางสวน รวมถึงมีการตอเติมหลังคาเรือนหลังเล็กใหมาเชื่อมตอกับอาคารหลังหลัก  

อาคารหลักมีการปรับปรุงหลายคร้ังทั้งในสวนหลังคา งานระบบตางๆ ของอาคาร รวมถึงมีการร้ือถอนบันได

บริเวณทางเขาดานหลังของอาคาร ระดับตัวอาคารเดิมมีบันไดดานนอกกอนเขาอาคาร 8 ขั้น แตในปจจุบันเหลือเพียง 

5 ขั้นบันได เนื่องจากมีการถมดินดานนอกตัวอาคาร  

การใชงานปจจุบันไมสามารถใชงานอาคารไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอาคารเดิมเปนบานพักอาศัย แต

ปจจุบันถูกปรับเปนสํานักงานและมีการใชงานเปนสํานักงานเพียงหองเดียวคือหองดานซายจากทางเขาหลักที่ชั้น 1 
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แตหองอื่นๆ ใชเปนหองเก็บของ หองพระ หรือปลอยไวเฉยๆ ฉะนั้นการเขาปรับปรุงอาคารเพ่ือเปนพิพิธภัณฑเปน

แนวทางหนึ่งที่สามารถสงเสริมการใชอาคารใหเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  
การศึกษาขอมูลประวัติศาสตร 
อาคารบานหล่ิงหา หรือ เรืองลุงคิว ในพื้นที่ของสํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมปจจุบัน แตเดิมคือบานพัก

อาศัยของ นายอาเธอร ไลออนแนล คิวรีเปอล (Mr. Arthur Lional Querripel) ซึ่งเปนชาวอังกฤษ มีตําแหนงฐานะเปน

ผูจัดการบริษัท บอมเบย เบอรมา เทรดด้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด ทํางานปาไมในเขตเมืองแพรและเมืองเชียงใหม และได

สมรสกับนางดอกจันทร หญิงชาวลําปาง และมีบุตรและธิดาทั้งหมด 11 คน โดยนายคิวรีเปอลและครอบครัวอาศัยอยู

ในบานหลังนี้เปนเวลา 20 ป (ป พ.ศ. 2465- พ.ศ. 2485) ในชวงระหวางสงครามโลกคร้ังที่2 ที่ญี่ปุนยกพลเขาประเทศ

ไทย ป พ.ศ. 2484 ชาวอังกฤษและประเทศฝายพันธมิตรไดอพยพล้ีภัยออกนอกประเทศ ครอบครัวคิวรีเปอรยายออก

จากพื้นที่ไปอาศัยอยูเขตนอกเมืองเชียงใหม สวนนายคิวรีเปอลไดถูกควบคุมตัว และเสียชีวิตดวยอาการปวย           

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนเวลาตอมา เม่ือจบสงครามนางดอกจันทรและลูกๆ ไดกลับเขามาอาศัยในบานหล่ิงหา

แหงนี้อีกคร้ังหนึ่ง        

บานหล่ิงหาแหงนี้ มีชื่อเรียกตามช่ือตําบลหล่ิงหา สรางโดย หมองตัน ชางฝมือชาวพมา ซึ่งนอกจากบาน

หลังนี้แลวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมยังมีบานท่ีมีลักษณะรูปแบบเดียวกัน อีก 2 หลัง คือ บานนายแพทย เอ็ดวิน          

ซี คอรท และ อาคารธนาคารไทยพานชิยเดิม (ในปจจุบันคือบริติช เคานซิล จังหวัดเชียงใหม) โดยอาคารทั้งหมดนี้ ได

มีหมองตันเปนผูรับเหมากอสรางเหมือนกันอีกดวย (อัศวางกูร, 2555) 

โดยอาคารดังกลาวสามารถเรียงลําดับการสรางไดดังนี้ 

-  อาคารตระกูลคิวรีเปอล (บานหล่ิงหา)                            สรางเม่ือ พ.ศ. 2465 

-  บานอาคารนายแพทยเอ็ดวิน ซี คอรท (บานหมอคอรท)       สรางเม่ือ พ.ศ. 2471 

-  อาคารของธนาคารไทยพานิชยเดิม (British council)    สรางเม่ือ พ.ศ. 2480 

รูปแบบของอาคารเปนแบบรูปแบบโคโลเนียล โครงสรางเปนแบบผนังรับน้ําหนักกออิฐถือปูน โครงสราง

หลังคาเปนโครงสรางไม มีไฟฟาและน้ําประปาใชภายในตัวบาน หากแตปจจุบันงานระบบเดิมทั้งไฟฟาและประปาถูก

ร้ือถอนและปรับปรุงเปนระบบปจจุบัน มีการตอทอประปาจากทอประปาสาธารณะของเมือง และถังน้ําที่ใชเก็บน้ํา

เดิมบริเวณใตหลังคาถูกร้ือถอนออกทั้งหมด  
การวิเคราะหเพ่ือหาความเหมาะสมของรูปแบบการอนุรักษ 
ส่ิงหนึ่งที่ เปนส่ิงสําคัญสําหรับการเขาอนุรักษคืออาคารหรือพื้นที่นั้นตองผานการประเมินความแท 

(Authenticity) ความแทคือประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่ใชในการประเมินอาคารหรือพื้นที่ที่จะอนุรักษ กลาว

โดยทั่วไป ความแทจะเปนส่ิงที่ใชอธิบายถึงส่ิงเดิมๆ ที่เคยเปนวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารหรือสภาพแวดลอมที่เปน

ของเดิมทีผานชวงเวลาและอายุมาไดจนถึงปจจุบันไมถูกทําลายหรือทําใหเสียหายไปกอน  

ในที่นี้การประเมินความแทจึงเปนส่ิงที่ใชในการประเมินคุณภาพของแหลงมรดกวายังคงรักษาลักษณะ

ด้ังเดิมเอาไวไดหรือไม โดยจะมีการพิจารณาใน 4 เร่ืองดังนี้ (พิมลเสถียร, 2556) 

      ความแทในเร่ืองของการออกแบบ (Authenticity in design)  

- ความแทในดานวัสดุ (Authenticity in material) 

- ความแทในดานฝมือชาง (Authenticity in workmanship) 

- ความแทในดานสภาพท่ีต้ัง (Authenticity in setting) 
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โดยภาพรวมความแทในดานการออกแบบจะหมายถึงการรักษารูปแบบด้ังเดิมที่เคยออกแบบไวไดจนถึง

ปจจุบัน สวนความแทในดานวัสดุจะเปนการพิจารณาถึงวัสดุการกอสรางที่เปนองคประกอบของสิ่งปลูกสรางวาเปน

แบบเดิมหรือไม โดยหากแมรูปทรง สี จะเปนแบบเดิมแตวัสดุเปล่ียนก็ถือวาขาดความแทในเร่ืองของวัสดุ และความ

แทดานฝมือชางจะเปนเร่ืองของการรักษาเทคโนโลยีการกอสรางจากอดีตจนถึงปจจุบันวายังสามารถรักษาเอาไวได

หรือไม ประเด็นสุดทายคือความแทในดานสภาพท่ีต้ัง คือการรักษาสภาพโดยรอบของแหลงมรดกวายังสามารถรักษา

ไวเหมือนในอดีตหรือไม อาคารโดยรอบ สภาพท่ีวาง ภูมิทัศน ส่ิงเหลานี้หากมีการเปล่ียนแปลงยอมมีผลตอความแท

ในเร่ืองสภาพท่ีต้ังทั้งส้ิน  

การประเมินความแทใน 4 เร่ืองขางตน เปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอๆ ในปจจุบัน เนื่องดวย

วัตถุประสงคของการประเมินมุงไปท่ีกายภาพของส่ิงปลูกสรางเปนหลัก ซึ่งภายหลังมีความพยายามท่ีจะหยิบยก

ประเด็นความแททางดานสังคม และทําใหกลายเปนหนึ่งในหัวขอที่ตองนํามาพิจารณาเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งส่ิงเหลานี้

เปนประเด็นที่ตองการมองถึงการมีอยูของชุมชนทองถ่ิน ที่อยูและใชมรดกส่ิงปลูกสรางทางวัฒนธรรมเหลานี้ ฉะนั้น

การรักษาชุมชนทองถ่ินก็เปนสวนหนึ่งที่ชวยในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดมรดกส่ิงปลูก

สรางขึ้นมา  

นอกจากประเด็นของการประเมินความแททั้ง 4 เร่ืองขางตน ยังมีการประเมินบูรณภาพ (Integrity) ซึ่งคือ

การประเมินความครบถวนสมบูรณของแหลงมรดก โดยประเมินจากการถูกรบกวนนอยที่สุดเทาที่เปนไปไดใน

องคประกอบตางๆ ของส่ิงปลูกสรางและบริเวณโดยรอบ ไมไดมีการตอเติมหรือติดต้ังอุปกรณอื่นใดเพิ่มเติมเขาไป

ภายหลัง โดยหลังผานการประเมินความแทและการประเมินบูรณภาพจึงจะเปนการตัดสินใจเลือกกระบวนการในการ

อนุรักษซึ่งจะมีรูปแบบการใชกระบวนการอนุรักษที่แตกตางกันขึ้นอยูกับคุณภาพของส่ิงปลูกสรางทางประวัติศาสตรที่

ผานการประเมิน  

เรือนลุงคิวหากพิจารณาในเร่ืองความแทในเร่ืองของการออกแบบก็จะตองกลาวยอนไปถึงอาคารท่ีรูปแบบ

และการวางผังพื้นในลักษณะเดียวกันในเชียงใหมซึ่งมีอีกสองแหง แหงแรกคือบานพักหมอคอรท ต้ังอยูใน

โรงพยาบาลแมคคอมิก ซึ่งปจจุบันถูกปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ อีกแหงคืออาคารของธนาคารไทยพานิชเดิมโดย

ปจจุบันถูกปรับการใชงานเปนศูนยภาษาของบริติช เคานซิล เชียงใหม  

 
รูปภาพที่ 1 : เรือนลุงคิว   รูปภาพที่ 2 : บานหมอคอรท 

ที่มา : http://www.openbase.in.th/node/6990  ที่มา : รายงานแผนอนุรักษอาคารนายแพทย เอ็ดวิน ซี คอรท 
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รูปภาพที่ 3 : บริติช เคานซิล เชียงใหม 

ที่มา : http://www.britishcouncil.or.th/en/english/schools/chiang-mai 

ความนาสนใจคืออาคารทั้งสามหลังมีความคลายคลึงกันมาก จนแทบจะเรียกไดวาสรางในรูปแบบเดียวกัน 

โดยเรือนลุงคิวสรางเสร็จเปนหลังแรกในป พ.ศ. 2465 ตามมาดวยบานพักหมอคอรท ในป พ.ศ. 2471 และหลังสุด

ทายคืออาคารของธนาคารไทยพาณิชยที่สรางเสร็จในป พ.ศ. 2480 (อัศวางกูร, 2555, p. 52) ซึ่งการเทียบเคียงท้ัง

สามแบบนี้ทําใหทราบวา เรือนลุงคิวยังอยูในสภาพที่สมบูรณมากในเร่ืองการรักษารูปแบบด้ังเดิมเอาไวได ทําให

สามารถประเมินความแทในเร่ืองการออกแบบไดวาอยูในเกณฑที่ดี 

ในหัวขอที่ 2 คือ ความแทในดานวัสดุ ซึ่งจะประเมินจากวัสดุกอสรางรวมถึงองคประกอบอาคาร เชนประตู 

หนาตาง ลูกบิด และอื่นๆ วาเปนของเดิมหรือไม การพิจารณาเร่ืองนี้จะตองยอนกลับไปยังประวัติการอยูอาศัยของ

อาคารหลังนี้ ผูอยูอาศัยอาคารหลังนี้คือครอบครัวของอาเธอร คิวริปเปอร ซึ่งเปนชาวอังกฤษ ที่อยูในราวสมัยของ

รัชกาลที่ 6 การเขามาอยูอาศัยในเชียงใหมของอาเธอร คิวริปเปอรเร่ิมมาต้ังแตกอนสงครามโลก แตเม่ือมีการประกาศ

สงคราม ไทยไดเขากับฝายอักษะซ่ึงทําใหอาเธอร คิวริปเปอรตองกลายเปนคนของฝายศัตรู ทําใหมีการคุมตัวอาเธอร 

คิวริปเปอรไปที่กรุงเทพฯ ครอบครัวคิวริปเปอรซ่ึงประกอบไปดวยภรรยาที่เปนชาวเชียงใหม และลูกๆ อีก 11 คน ตอง

ยายออกจากบานหลังนี้ไปอาศัยอยูที่ตําบลดอยหลอ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

อาเธอร คิวริปเปอรเสียชีวิตที่กรุงเทพฯโดยไมมีโอกาสไดกลับมาเชียงใหม สวนภรรยาและลูกๆ ก็ตองปลอย

ใหบานถูกทิ้งราง ภายหลังสงครามจบลง ครอบครัวคิวริปเปอรไดยายกลับเขามาและพบวาประตูหนาตางของบานถูก

ร้ือถอนออกหมด ซึ่งสามารถคาดการณไดวาสวนอื่นๆ ของบานท่ีไมไดเปนวัสดุถาวรร้ือถอนไมไดก็คงสูญหายไป

ระหวางสงครามเชนเดียวกัน (อัศวางกูร, 2555, p. 50) ภายหลังอาคารหลังนี้ไดกลายมาเปนอาคารของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และถูกปรับใชเปนศูนยสงเสริมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการปรับการใชงานในหลายๆ  สวน 

มีการปรับปรุงบางหองเปนหองสํานักงาน มีการก้ันแบงหองน้ําและปูกระเบื้องหองน้ําบนหองช้ัน 2 ของอาคาร       

เดินสายไฟท่ัวบาน รวมทั้งยังมีการติดต้ังตูไฟหลัก (Main distribution board) ที่ระเบียงช้ันสอง จะเห็นไดวาอาคารได

ถูกร้ือถอนในสวนสวนประกอบทางสถาปตยกรรมไปแทบทั้งหมด เหลือแตเพียงโครงสราง หลังคาปจจุบันใชกระเบื้อง

ซีเมนต จากการสํารวจพบกระเบื้องซีเมนตที่นาจะเปนกระเบื้องหลังคาในการปรับปรุงกอนหนานี้ หากแตมีขอสังเกต

วากระเบ้ืองซีเมนตเปนกระเบ้ืองยุคหลังสงครามนี้เอง ทําใหสันนิษฐานไดวาหลังคาไดมีการปรับปรุงมาอยางตํ่าสาม

ถึงส่ีคร้ังแลว อีกทั้งการปรับปรุงเพื่อใชงานเปนสํานักงาน มีการติดต้ังเคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ  รวมถึง       

แอรคอนดิชั่น มีการติดต้ังสวนเปาลม (condensing unit) ดานนอก และไดสรางความเสียหายใหกับผนังอาคาร      

ส่ิงเหลานี้มีผลตอความแทในเร่ืองวัสดุของอาคารที่ไมสามารถรักษาการใชวัสดุด้ังเดิมเอาไวได เกณฑของความแท  

ในเร่ืองวัสดุจึงประเมินไววาอยูในระดับตํ่า 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-108 

ในประเด็นของความแทในดานฝมือชาง เนื่องจากเรือนทั้งหลังผานการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางดาน

สวนประกอบอาคาร เชนประตู หนาตาง วัสดุมุง รวมทั้งสีอาคารก็เปนการฉาบและทาใหมทั้งหลัง ส่ิงที่เหลืออยูที่ใช 

บงบอกถึงลักษณะฝมือชางมีเพียงลักษณะของระบบโครงสรางที่เปนผนังรับแรง และมีการวางฐานรากแบบตอเนื่อง

รับผนังอาคารทั้งหลัง การกอสรางรูปแบบนี้เปนรูปแบบการกอสรางอาคารฝร่ังในสมัยยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง 

ภายหลังระบบการกอสรางอาคารในยุคปจจุบันไดเปล่ียนมาเปนระบบเสาและคานซ่ึงใหความยืดหยุนในการกอสราง

และปรับปรุงสูงกวา ซึ่งดวยอาคารเรือนลุงคิวยังคงรักษาความสมบูรณของโครงสรางอาคารไดอยางดี จึงทําให

สามารถประเมินถึงความแทในสวนของฝมือชางวาอยูในระดับปานกลาง  

ความแทในดานท่ีต้ัง เปนเร่ืองสุดทายที่ใชประเมินความแท เนื่องจากอาคารต้ังอยูที่เดิม แตสภาพแวดลอม

ของเมืองมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และขยายตัวตอเนื่องจนทําใหอาคารเดิมที่ต้ังอยูในพื้นที่ขนาดใหญ 

ลอมรอบดวยพืชพันธนานาชนิด  ปจจุบันที่ ดินของเจาของเดิมคือคิวริปเปอร ไดกลายเปนสวนหนึ่ งของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปนของเอกชนบางสวนบริเวณตลาดตนพยอม ตัวอาคารแมวายังมีสภาพแวดลอมที่ดี 

เนื่องจากอยูบริเวณพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม แตอยางไรก็ตามในบริเวณเดียวกันไดถูกปรับปรุงเปน

พิพิธภัณฑเรือนพื้นถ่ิน มีการยายเรือนไมพื้นถ่ินภาคเหนือมาปลูกหลายหลังโดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดแสดง ซึ่งเรือน 

ลุงคิวก็เปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑดังกลาว ส่ิงเหลานี้มีผลตอความรูสึกทางดานท่ีต้ัง ตอการใชงานของพื้นที่            

ที่เปล่ียนไปจากบานพักอาศัยกลายเปนสวนหนึ่งของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑที่เปนการใชงานแบบสาธารณะ ทํา

ใหความแททางดานที่ต้ังแมวาพื้นที่จะอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีลักษณะคลายคลึงกับของเดิมที่เปนสวนขนาดใหญ 

แตเนื่องดวยลักษณะการใชงานที่เปล่ียนไป จึงประเมินความแทในดานท่ีต้ังอยูในระดับปานกลาง  

สวนในเร่ืองของบูรณภาพอาคารท่ีมองประเด็นถึงการถูกรบกวน จะเห็นไดวาอาคารผานการเปล่ียนแปลง

มาหลายยุคหลายสมัย มีการเปล่ียนวัสดุอาคาร มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม และเปล่ียนแปลงการใชงานอาคารจาก

อาคารพักอาศัยที่เปนอาคารสวนบุคคลกลายมาเปนพื้นที่สาธารณะ แมวาเจาของปจจุบันที่เปนหนวยงานภาครัฐจะมี

ความพยายามในการรักษาอาคารใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด แตเนื่องดวยปจจัยอื่นๆ ที่ไมสามารถปองกันไดในแต

ละชวงประวัติศาสตรเวลาของอาคาร รวมถึงการติดต้ังตอเติมตัวอาคารเพ่ือปรับการใชงาน ทําใหบูรณภาพของ

อาคารถูกรบกวนและทําใหประเมินไดวาอาคารเรือนลุงคิวนี้มีบูรณภาพในระดับปานกลาง 

 
แผนภาพที่ 1 : แสดงการประเมินความแทและบูรณภาพ 

3=ดี 

2=ปานกลาง 

1=ตํ่า 
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จากภาพรวมจะเห็นไดวาเรือนลุงคิวเปนเรือนที่ควรคาแกการอนุรักษในระดับปานกลาง โดยแนวทางการ

อนุรักษโดยทั่วไปสามารถสรุปได 7 ระดับ กลาวคือ (Feilden, 2003) 

1) การปองกันการเส่ือมสลาย (prevention of deterioration)  

2) การสงวนรักษาตามสภาพที่เปนอยู (preservation of the existing state)  

3) การเสริมความแข็งแรง (consolidation of the fabric)  

4) การบูรณะ ปฏิสังขรณ (restoration)  

5) การฟนฟู (rehabilitation) 

6) การจําลองขึ้นมาใหม (reproduction)  

7) การสรางขึ้นใหม (reconstruction 

ตารางท่ี 1 : แสดงแนวทางการอนุรักษจากอนุรักษเขมขนจนถึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารได 

 

ผลการศึกษาและขอสรุป 
กลาวโดยสรุปเรือนลุงคิวสามารถเลือกแนวทางการอนุรักษที่เหมาะสมคือการอนุรักษในระดับปานกลางที่ใช

เปนการบูรณะ หรือการฟนฟูก็ได การบูรณะจะหมายถึงการทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยสามารถเพิ่มเติมสวนที่ขาด

หายไปไดโดยตองมีหลักฐานชัดเจน รวมถึงสามารถนําวัสดุสมัยใหมมารวมในการบูรณะเพื่อชวยเพิ่มความแข็งแรง

ของอาคารหรือทดแทนสวนที่หายไป สวนการฟนฟูหมายถึงการรักษาสวนท่ีมีคุณคาของอาคารเอาไว แตสามารถ

เพิ่มเติมสวนการใชงานอื่นๆเขาในอาคารไดเพื่อสนองประโยชนใชสอยในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหอาคารมีการใชงานและ

เปนประโยชนมากกวาที่จะอนุรักษแบบเขมขนแลวไมไดใชงาน ฉะนั้นในการเขาอนุรักษคร้ังนี้ เรือนลุงคิวสามารถที่จะ

ปรับปรุงในบางสวนไดเพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยที่เหมาะสมกับปจจุบัน การปรับปรุงจึงสามารถเลือกวางแผนการใช

งานไดต้ังแต การใชเปนสํานักงานเหมือนเดิม การปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑแบบเต็มรูปแบบ หรือแมกระท่ังการปรับปรุง

เพื่อใชในเชิงพานิชยเชน ปรับบางสวนเปนสวนขายของท่ีระลึก ปรับพื้นที่บางสวนเปนสวนขายอาหารวางและน่ังเลน 

เปนตน การเลือกการปรับการใชสอยเปนพิพิธภัณฑจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณคาความแทที่ไดจากการ

ประเมินขางตนรวมถึงยังสอดคลองกับความตองการแตเดิมของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ที่ตองการปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑ ผลการศึกษาท่ีไดจึงชวยในการสนับสนุนความเปนไปไดของโครงการปรับปรุง 

ระดับการอนุรักษ 

อนุรักษเขมขน                       นอย 

ทางเลือกการอนุรักษ 

       การปองกันการเส่ือมสลาย (prevention of deterioration) 

       การสงวนรักษาตามสภาพที่เปนอยู (preservation of the existing state) 

       การเสริมความแข็งแรง (consolidation of the fabric) 

       การบูรณะ ปฏิสังขรณ (restoration) 

       การฟนฟู (rehabilitation) 

       การจําลองขึ้นมาใหม (reproduction) 

       การสรางขึ้นใหม (reconstruction) 
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อีกทั้งการเปล่ียนแปลงการใชสอยเพื่อใหสนองตอการใชงานที่เหมาะสมกับอาคารก็เปนรูปแบบการฟนฟู ที่จะชวยให

อาคารไมถูกทิ้งราง และเพิ่มคุณคาใหแกอาคาร  
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ความตายของนักเขียนคนหน่ึง: เร่ืองสัน้โต้ขนบสืบสวนสอบสวนของวินทร์ เลียววาริณ 
กับการวิพากษ์วงวรรณกรรม 
Death of an Author: Win Liaowarin’s anti-detective short story and Literary Field Criticism 

 

ธงชยั แซเ่จ่ีย1 

Thongchai Sae-chia1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนีมุ้่งศึกษาเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ของวินทร์ เลียววาริณ ในฐานะท่ีเป็นเร่ืองสัน้

แนวโต้ขนบสืบสวนสอบสวน เพ่ือพิจารณากลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนและพิจารณาถึงจดุมุ่งหมายของการใช้

กลวิธีดงักล่าว ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนในเร่ืองสัน้ดงักล่าวคือการพลิกกลบัให้คดีท่ีน่า

สงสยักลายเป็นสว่นหนึง่ของแผนการฆา่ตวัตายท่ีวางไว้ลว่งหน้า กระบวนการสืบสวนสอบสวนได้กลายเป็นการยืนยนั

ความบริสทุธ์ิของผู้ ต้องสงสยัตามแผนการท่ีถกูวางไว้ เม่ือพิจารณาถึงนยัของกลวิธีดงักล่าวพบว่า ผู้ เขียนใช้เพ่ือมุ่ง

วิพากษ์วงวรรณกรรมท่ีตกอยูใ่ต้อํานาจและกลไกของระบบทนุนิยมเป็นสําคญั 

คาํสาํคัญ : กลวิธีการเขียน การวิพากษ์วงวรรณกรรม เร่ืองสัน้แนวโต้ขนบสืบสวนสอบสวน 
 

Abstract 
 This article aimed to study Death of an Author, one of Win Liaowarin’s short stories as anti-

detective short story, to consider writing technique and purpose of technique usage. The result is: writing 

technique found in this short story is to turnover the dubitante case to be a part of suicide plan. The 

investigation becomes an affirming of suspected person’s innocence. By considering the significance of 

technique usage, the author intends to criticize ‘literary field’, which fall under capitalism’s power and 

mechanism. 

Keywords : Anti-detective short story, ‘Literary field’ criticism, Writing technique 
 

คาํนํา 
วินทร์ เลียววาริณ เป็นนกัเขียนท่ีมีผลงานหลากหลายแนวและได้รับรางวลัทางวรรณกรรมอยูห่ลายครัง้ ใน

บรรดาผลงานของเขานัน้ บนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนเป็นผลงานแนวท่ีเขาสร้างสรรค์ออกมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต่

พ.ศ.2547 ทัง้ในรูปแบบเร่ืองสัน้และนวนิยาย บนัเทิงคดีแนวสืบสวนของวินทร์ เลียววาริณสว่นใหญ่ก็ไมไ่ด้ตา่งจาก

ขนบโดยทัว่ไปของวรรณกรรมประเภทนี ้ ดงัท่ีชศูกัด์ิ ภทัรกลุวณิชย์ (2548, น.326) กลา่วถึงขนบของบนัเทิงคดีแนว

สืบสวนสอบสวนไว้วา่ 
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“โดยทัว่ไป นิยายนกัสืบจะเร่ิมต้นด้วยศพ สถานการณ์ และรูปการแวดล้อมล้วนสอ่ให้เช่ือ

วา่ น่ีคือฆาตกรรม ปัญหาคือใครเป็นคนทํา ทกุคนแม้แตตํ่ารวจล้วนไมส่ามารถคล่ีคลายปมปริศนา

ฆาตกรรมได้ จําต้องอาศยันกัสืบสมคัรเลน่เข้ามาช่วยไขปริศนา การดําเนินเร่ืองมกัจะเป็นไปอยา่ง

ยอกย้อนซอ่นเง่ือนชวนติดตามชนิดผู้อา่นวางไมล่ง จวบจนหน้าสดุท้าย ปริศนาฆาตกรรมจึงถกูไข

ออกมาด้วยความชาญฉลาดของนกัสืบ” 

อยา่งไรก็ดี มีเร่ืองสัน้แนวสืบสวนสอบสวนของวินทร์ เลียววาริณอยูเ่ร่ืองหนึง่ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขนบดงักลา่ว

ข้างต้น เร่ืองนัน้ก็คือ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง 

ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง เป็นเร่ืองสัน้แนวสืบสวนสอบสวนในชดุ พุ่มรกั พานสิงห์ 5: คดีล่าคนเจ้าชู ้

นําเสนอเร่ืองราวการเสียชีวิตของดํารง วงศ์ไทศวร ซึง่ถกูพบเป็นศพในบ้านพกัของเขา สาเหตขุองการเสียชีวิตคือถกู

ปืนยิงท่ีศีรษะ ข้างศพมีจดหมายลาตายฉบบัหนึง่ แตจ่ากการสืบสวนพบวา่ไมใ่ช่ลายมือของเขา เป็นชนวนน่าสงสยัให้

ตํารวจต้องสืบหาผู้ ก่อเหต ุ ในท่ีสดุเร่ืองราวกลบัคล่ีคลายด้วยการเฉลยของธงไชย รินสรรค์ วา่การเสียชีวิตของดํารง 

วงศ์ไทศวร และจดหมายลาตายปริศนานัน้เป็นแผนการของดํารงเอง 

การท่ีเร่ืองสัน้เร่ืองดงักล่าวดําเนินเร่ืองในลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามขนบของบนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวน 

ทําให้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเร่ืองสัน้แนวโต้ขนบสืบสวนสอบสวน โดยเทียบเคียงความหมายกบัคําว่า “นวนิยาย

โต้ขนบสืบสวนสอบสวน” (anti-detective novel) ซึง่วิลเลียม สปานอส (Spanos, 1972) เป็นผู้ ใช้คําดงักลา่วเป็นคน

แรก โดยมุง่อธิบายถงึงานเขียนแนวสืบสวนสอบสวนซึง่มีลกัษณะตา่งจากเร่ืองแต่งทัว่ไปท่ีมีการวางโครงสร้างไว้อย่าง

ดี เพราะนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวนมีลกัษณะท่ีกลบัตาลปัตรของโครงสร้างตอนเร่ิมต้น ตอนกลาง และตอนจบ

ของโครงเร่ือง กล่าวคือ เป็นนวนิยายท่ีไม่มีตอนจบเน่ืองจากการสืบสวนคดีไม่คล่ีคลาย อาจเป็นเพราะว่านักสืบไม่

สามารถคล่ีคลายคดีได้ สืบไม่พบอะไรเลย ปฏิเสธท่ีจะสืบคดี หรือจบแบบปลายเปิดโดยผู้ เขียนไม่ให้คําอธิบายท่ี

กระจ่างชัดแก่ผู้อ่าน อนัถือเป็นการละเมิดขนบของนวนิยายสืบสวนสอบสวนทัว่ไป เม่ืออ่านจบ ผู้อ่านจะยงัคงรู้สึก

วิตกกงัวลต่อไป และทําให้ได้ตระหนกัว่าไม่มีสิ่งใดแน่นอน นอกจากนี ้นวนิยายประเภทดงักล่าวยงัเป็นการพลิกกลบั

รูปแบบการประพนัธ์ของนวนิยายสืบสวนสอบสวน จากเดิมท่ีจบลงด้วยการคล่ีคลายปริศนาทกุอย่างอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล สามารถระบตุวัคนร้ายท่ีอยู่เบือ้งหลงัได้ ทว่าในนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวนนัน้นกัสืบพบว่าคนร้ายไม่มี

อยู่จริงหรือไม่ได้มีแผนการเบือ้งหลงัตัง้แต่แรก บางกรณีไม่มีคําอธิบายท่ีเป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถคล่ีคลาย

ปริศนาได้และคงเป็นปริศนาต่อไป อนัเป็นการละเมิดขนบของนวนิยายสืบสวนสอบสวน (อลิสา สนัตสมบติั, 2552, 

น.217) 
 

วัตถุประสงค์ 
บทความนีมี้วตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพ่ือพิจารณากลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนท่ีวินทร์ เลียววาริณใช้ในเร่ืองสัน้เร่ืองความตายของ

นกัเขียนคนหน่ึง  

2. เพ่ือมุง่พิจารณาจดุมุง่หมายของการใช้กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวน 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
บทความนีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ใช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตวับท (textual  
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analysis) มีวิธีดําเนินการวิจยัดงันี ้

1. เลือกตวับทท่ีจะศกึษา 

2. ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3. วิเคราะห์ตวับท สรุปและอภิปรายผล 

4. นําเสนอผลการวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
จากการศกึษาเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง จะนําเสนอผลการวิจยัออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ กลวิธีโต้

ขนบสืบสวนสอบสวนท่ีปรากฏในเร่ืองสัน้ และจดุมุง่หมายของการใช้กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนในเร่ืองสัน้ ดงั

มีรายละเอียดต่อไปนี ้
กลวธีิโต้ขนบสืบสวนสอบสวนในเร่ืองสัน้ความตายของนักเขียนคนหน่ึง 
การพิจารณาถงึกลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนจะต้องพิจารณาโครงสร้างตอนเร่ิมต้น ตอนกลาง และ

ตอนจบของโครงเร่ือง เพ่ือให้เห็นการกลบัตาลปัตรภายในเร่ือง ดงันี ้
  การเปิดเร่ืองด้วยคดีที่น่าสงสัย 
 เร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง เปิดเร่ืองด้วยการเสียชีวิตของดํารง วงศ์ไทศวร ซึง่เป็น

นกัเขียนท่ีมีผลงานบทกวีตีพิมพ์มากมาย แตข่ายไมอ่อกเพราะไมมี่คนอา่น จดุท่ีน่าสงสยัไมไ่ด้อยูท่ี่ศพผู้ เสียชีวิต แต่

อยูท่ี่จดหมายลาตายซึง่มีข้อความวา่ 

 

 

 

 

  จดหมายลาตายข้างต้นนําไปสูข้่อสงสยัวา่ดํารง วงศ์ไทศวรไมไ่ด้ฆา่ตวัตาย ตํารวจท่ีทําคดีนีนํ้าข้อ

สงสยัดงักลา่วมาปรึกษานกัสืบซึง่กําลงัพกัฟืน้ร่างกายจากการผ่าตดัไส้ต่ิงในโรงพยาบาล ทัง้ตํารวจและพุม่รัก พาน

สงิห์พบข้อชวนสงสยัเก่ียวกบัลายมือของผู้ เสียชีวิต ทําให้สรุปตรงกนัวา่นัน่ไมใ่ช่การฆา่ตวัตาย ดงัความวา่ 

 “เปลา่ครับ เขาตีพิมพ์บทกวีทกุเลม่ด้วยลายมือของเขา ผมจึงคุ้นเคยกบัลายมือของเขา 

เป็นลายมือท่ีหวดัแตส่วย ทรงพลงั ผมเคยเจอเขาครัง้นงึในงานสปัดาห์หนงัสือ เขาสาธิตการเขียน

บทกวี ด้นสดๆ เขาถือวา่งานของเขาเป็นศิลปะทัง้คําและภาพ เขาถือวา่มนัเป็นอกัษรวิจิตร แต่

ลายมือบนจดหมายนีด้ตูา่งไป มนัไมไ่ด้มีพลงัอยา่งนัน้” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 206) 

  จากข้อความข้างต้นจะเหน็วา่ ความแตกตา่งของลายมือบนจดหมายลาตายกบัลายมือท่ีใช้เขียน

บทกวีและตีพิมพ์ผลงาน เป็นเหตใุห้ ร.ต.อ.สมศกัด์ิ เช่ือวา่ดํารง วงศ์ไทศวรไมไ่ด้ฆา่ตวัตาย ทวา่นกัสืบอยา่งพุม่รัก 

พานสงิห์ กลบัมีข้อสงัเกตท่ีแตกตา่งออกไป ดงัความวา่ 

  “ข้อความนีเ้ป็นคําพดูธรรมดา ไมจํ่าเป็นต้องเน้น เป็นคําของเขาเอง จดหมายลาตายนีใ้ช้

อญัประกาศโดยไมจํ่าเป็น น่ีผิดวิสยัของ ดํารง วงศ์ไทศวร ท่ีแมน่ยําเร่ืองการใช้ภาษา” 

 “เขาอาจไมแ่ยแสอะไรแล้วก็ได้ ในเม่ือเขาจะฆา่ตวัตาย แคร์ไปทําไม จริงมัย้ครับ?” 

       “บทกวีส้ินลมแลว้ 

      คนเขียนจะหายใจต่อไปไย 

 

 ดํารง วงศ์ไทศวร” 
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 เส่ียวนกัสืบยิม้บางๆ “คนท่ีพิถีพิถนักบังานเขียนอยา่งเขา ไมมี่ทางปลอ่ยเร่ืองนีห้ลดุออกไป 

สําหรับเขามนัน่าขายหน้าอยา่งรับไมไ่ด้” 

 ร.ต.ต. ธนพูยกัหน้า “ผมเพิ่งสงัเกตเห็น จริงอยา่งพ่ีพุม่รักว่าครับ มนัไมจํ่าเป็นต้องมี

เคร่ืองหมายอญัประกาศตรงนี”้ 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 216) 

 จากข้อความข้างต้นจะเหน็วา่ พุม่รัก พานสงิห์ มีข้อสงัเกตเร่ืองการใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศท่ี

ผิดไปจากหลกัการใช้เคร่ืองหมายประกอบการเขียนโดยปกติและผิดวิสยัการใช้ภาษาอยา่งแมน่ยําของผู้ เสียชีวิต 

ข้อสงัเกตดงักลา่วนําไปสูข้่อสงสยัเก่ียวกบัการเสียชีวิตของดํารง วงศ์ไทศวรจนต้องสืบหาเบาะแสตอ่ไป 
  การสืบหาเบาะแส 
  จากการเสียชีวิตท่ีน่าสงสยัของดํารง วงศ์ไทศวร เป็นเหตใุห้ตํารวจต้องสืบหาเบาะแสตอ่เพ่ือ

คล่ีคลายคดีให้ได้ ดงัตวับทท่ีวา่ 

  พุม่รัก พานสงิห์ ถาม สามิต 14 “ใครเป็นคนพบศพ?” 

 “ธงไชย รินสรรค์ เพ่ือนสนิทของเขา และเป็นเจ้าของสํานกัพิมพ์ท่ีพิมพ์งานของดํารง คณุ

ธงไชยมีนดักบัคณุดํารงตอนเช้า เพ่ือคยุเร่ืองอาร์ตเวิร์กงานชิน้ใหม ่ เขาเคาะประตอูยูน่านจนเอะใจ 

จงึพงัประตเูข้าไป ก็เจอคณุดํารงนอนคว่ําหน้าบนโต๊ะทํางาน ปืนตกอยูใ่กล้ขาโต๊ะ พบศพคณุดํารง 

แล้วโทร.แจ้งเรา” 

 “ตอนนีทํ้าไงตอ่?” 

 สามิต 14 วา่ “ก็กลบัไปดท่ีูเกิดเหตอีุกรอบ สอบปากคําคนเพิ่ม” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 216) 

  บคุคลท่ีตํารวจสอบปากคําเพิ่มมีทัง้ธงไชย รินสรรค์ซึง่เป็นเจ้าของสํานกัพิมพ์ท่ีดํารง วงศ์ไทศวร

ตีพิมพ์ผลงาน เจ้าของร้านขายทอง เจ้าของร้านขายปืน อยา่งไรก็ดี การสืบหาเบาะแสจากพยานหลกัฐานตา่งๆ ไมไ่ด้

ให้ความกระจ่างแก่ตํารวจมากนกั 
  การคล่ีคลายปริศนา 
  โดยปกติแล้ว บนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนจะคล่ีคลายปริศนาได้อยา่งกระจ่างด้วยฝีมือของ

นกัสืบดงัท่ีกลา่วไปแล้วในตอนต้น ในเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ก็มีพุม่รัก พานสงิห์เป็นนกัสืบท่ีช่วย

คล่ีคลายปริศนาให้ตํารวจเช่นกนั ดงัความวา่ 

 มมุปากของ พุม่รัก พานสงิห์ ปรากฏรอยยิม้บางๆ 

 “กรูู้แล้ว ธงไชยตัง้ใจให้เราจบัเขา เพราะเขาต้องการพืน้ท่ีข่าวต่างหาก เขาต้องการออก

รายการนี ้ธงไชยรวมหวักบัคนนัน้...” 

 สามิต 14 หนัมามองตาเพ่ือน “หมายถงึใคร?” 

 “ดํารง วงศ์ไทศวร” 

 เสียโทรศพัท์แทรกขึน้ สามิตรับสายนัน้ 

 “ธนบูอกวา่ให้เปิดโทรทศัน์ด ู รายการ คุย้เขี่ยข่าว ราเชนทร์ รอมทอง กําลงัจะสมัภาษณ์

ธงไชย” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 227) 
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  จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า นกัสืบพุ่มรัก พานสิงห์ เป็นผู้บอกให้สามิต 14 เพ่ือนตํารวจของเขา

ได้ทราบว่า การเสียชีวิตของดํารง วงศ์ไทศวรนัน้ แท้ท่ีจริงเป็นการวางแผนร่วมกนัระหว่างดํารงและธงไชย ทว่ายงัไม่

ทนัท่ีพุ่มรักจะคล่ีคลายปริศนาให้กระจ่าง ธงไชยก็ออกรายการโทรทศัน์เพ่ือให้สมัภาษณ์และตอบข้อสงสยัทกุอย่าง 

นอกจากนี ้จดหมายท่ีดํารงเขียนไว้ก่อนเสียชีวิตยงัสง่มาถึงตํารวจท่ีทําคดีนีอ้ยู่ด้วยภายหลงัจากท่ีธงไชยให้สมัภาษณ์

ในรายการโทรทศัน์แล้ว เนือ้ความในจดหมายมีวา่ 

 ถงึตํารวจ นกัสืบ และอยัการท่ีเก่ียวข้อง 

 ป่านนีพ้วกคณุคงรู้แล้ววา่ จดหมายท่ีอยูข้่างศพของผมนัน้เป็นจดหมายปลอม และเช่ือวา่

ธงไชยเป็นฆาตกรสงัหารผม เร่ืองนีย้อ่มสร้างความเดือดร้อนให้ธงไชย ผมเขียนจดหมายฉบบันีด้้วย

เจตนาให้ตํารวจเคลียร์ข้อหาของเขา เพราะถงึมนัจะเป็นจดหมายปลอมมนัก็ผา่นการรับรองของผม

มาแล้ว ผู้ เขียนจดหมายปลอมคือ ธงไชย รินสรรค์ จากการต้นคิดของผมแตเ่พียงผู้ เดียว. . .ขออภยัท่ี

ทําให้ทา่นลําบาก ผมสญัญาวา่จะไมก่ลบัมารบกวนพวกทา่นอีก! น่ีเป็นพลอ็ตเร่ืองสดุท้ายของ

นิยายชีวิตของผม 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 231) 

  จากจดหมายข้างต้น นอกจากจะเป็นการเฉลยแผนการของดํารง วงศ์ไทศวรท่ีวางแผนฆา่ตวัตาย

และให้ธงไชย รินสรรค์ช่วยสร้างหลกัฐานเทจ็ขึน้มาแล้ว ยงัเป็นการยืนยนัความบริสทุธ์ิของธงไชยอีกด้วย กระบวนการ

สืบสวนสอบสวนของตํารวจถกูทําลายความเป็นเหตเุป็นผลและความน่าเช่ือถือลง เพราะไมส่ามารถหาผู้กระทําผิดได้ 

เน่ืองจากไมมี่ผู้กระทําผิดมาตัง้แตแ่รก หากเป็นแผนการท่ีวางไว้ดงัความวา่ “น่ีเป็นพลอ็ตเร่ืองสดุท้ายของนิยายชีวิต

ของผม” แม้นกัสืบพุม่รัก พานสิงห์จะเข้าใจสิง่ท่ีเกิดขึน้และพยายามคล่ีคลายคดีครัง้นีแ้ตก็่ไม่สามารถทําให้กระจ่างได้

ในตอนท้าย เน่ืองจากแผนของดํารงถกูธงไชยเฉลยสูส่าธารณชนผา่นรายการโทรทศัน์ตดัหน้าการเฉลยของนกัสืบ 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนท่ีวินทร์ เลียววาริณใช้ในเร่ืองสัน้ ความตาย

ของนกัเขียนคนหน่ึง คือการพลกิกลบัให้คดีท่ีน่าสงสยักลายเป็นสว่นหนึ่งของแผนการฆ่าตวัตาย กระบวนการสืบสวน

สอบสวนท่ีกระทําโดยตํารวจและนักสืบถกูพลิกความสําคญัจากท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการคล่ีคลายปริศนาเพ่ือหาตวั     

ผู้ ต้องสงสยั กลายเป็นการยืนยนัความบริสทุธ์ิของผู้ ต้องสงสยัตามแผนการท่ีถูกวางไว้ โดยนัยนี ้“คดี” ท่ีเกิดขึน้ใน

ความเหน็ของตํารวจและนกัสืบจงึมิใช่คดีในตวัเอง หากเป็นเพียงสว่นหนึง่ของแผนการท่ีถกูวางไว้ลว่งหน้า นอกจากนี ้

การท่ีวินทร์ เลียววาริณเลา่ถงึการเข้าโรงพยาบาลของพุม่รัก พานสงิห์ตัง้แตต้่นเร่ืองยงัมีนยัว่า นกัสืบไม่จําเป็นต่อเร่ือง

นี ้เม่ือนกัสืบเข้ามาพยายามคล่ีคลายคดีในเร่ืองก็จะพบกบัแผนการท่ีถกูวางไว้ในรูปของคดีต้องสงสยัเท่านัน้ ทัง้ยงัน่า

พิจารณาตอ่ไปวา่ กลวิธีการเขียนท่ีนกัเขียนเลือกใช้มีนยัอ่ืนแฝงไว้หรือไม ่อยา่งไร 
 จุดมุ่งหมายของการใช้กลวธีิการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนในเร่ืองสัน้ความตายของนักเขียนคนหน่ึง 
 ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง อาจนบัได้วา่เป็นการทดลองทางวรรณกรรมของวินทร์ เลียววาริณ ด้วยการ

พลกิกลบัขนบของบนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกบัวรรณกรรมทดลองเร่ืองอ่ืนๆ (อา่นละเอียดใน ชศูกัด์ิ 

ภทัรกลุวณิชย์, 2552) ในแง่กลวิธีอาจไมใ่ช่การบกุเบิกในแวดวงบนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนของไทย2 ทวา่ในแง่

เนือ้หามีสิง่ท่ีควรต้องพิจารณา นัน่คือ จดุมุง่หมายในการใช้เร่ืองสัน้เร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองมือวิพากษ์ “วงวรรณกรรม” ซึง่ไม ่

                                                 
2 ทัง้นีพิ้จารณาจากปีท่ีพิมพ์ซึ่งพิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2556 ภายหลงัจากการตีพิมพ์ รังสีอํามหิต ของชยักร หาญไฟฟ้า (2554) ซึ่งเป็นนวนิยายแนวโต้ขนบสืบสวน

สอบสวนเร่ืองแรกของไทย นวนิยายเร่ืองดงักลา่วใช้กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนโดยให้ตํารวจไมส่ามารถหาตวัผู้บงการท่ีอยู่เบือ้งหลงัคดีฆาตกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
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ปรากฏให้เหน็บ่อยเทา่ใดนกั คําวา่ “วงวรรณกรรม” นีม้าจากภาษาองักฤษวา่ “literary field” หรือคําวา่ “champ 

littéraire” ในภาษาฝร่ังเศสตามแนวคิดของปิแยร์ บร์ูดิเยอ (Pierre Bourdieu) วงวรรณกรรมคือเครือข่ายเช่ือมโยงซึง่

กนัระหวา่งผู้สร้างวรรณกรรม ผลผลติทางวรรณกรรม และผู้อา่น (Owens, 2010, p.217) 

 อยา่งไรก็ดี การวิพากษ์วงวรรณกรรมท่ีปรากฏในเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ไมเ่พียงปรากฏ

เฉพาะการวิพากษ์ผู้อา่นเทา่นัน้ ทวา่ยงัปรากฏการวิพากษ์ส่ือมวลชนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวงวรรณกรรมหรือกิจกรรม

ทางวรรณกรรมแตปิ่แยร์ บร์ูดิเยอไมไ่ด้กลา่วถงึ ในสว่นนีจ้ะได้นําเสนอถงึการวิพากษ์วงวรรณกรรมซึง่แฝงอยูใ่นกลวิธี

โต้ขนบสืบสวนสอบสวนท่ีวินทร์ เลียววาริณใช้ในเร่ืองสัน้ดงักลา่ว รายละเอียดมีดงันี ้
  การวพิากษ์ผู้อ่าน 
  การวิพากษ์ผู้อา่นท่ีถกูนําเสนอในเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง สามารถจําแนกได้เป็น

การวิพากษ์รสนิยมการอา่น และการวิพากษ์ความนิยมท่ีมีตอ่นกัเขียน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  รสนิยมการอา่นหรือความนิยมชมชอบในการอา่นเป็นเร่ืองอตัวิสยั อยา่งไรก็ดี เร่ืองสัน้ ความตาย

ของนกัเขียนคนหน่ึง ได้วิพากษ์รสนิยมการอา่นวรรณกรรมของคนในสงัคมผา่นคดีท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง ดงัความวา่ 

 “ไมม่ากหรอกครับ แคพ่ออยูไ่ด้ คณุอาจไมรู้่วา่วงการกวีพิมพ์หนงัสือครัง้ละพนัเลม่ ก็ยงั

ขายไมค่อ่ยหมด แล้วจะเอาอะไรกินละ่ ดีท่ีเขามีช่ือเสียงและมีผลงานเก่าๆ ท่ีดีมาก รวมๆ ก็พออยู่ได้ 

นํา้ซมึบอ่ทราย นกัอา่นบทกวีในประเทศนีมี้สกัพนัคนมัง้ ตีพิมพ์พนัเลม่ขายสิบปีไมห่มด ดํารงเคย

เปรยกบัผมในวงเหล้าวา่ คนประเทศนีอ้า่นแตเ่ร่ืองหา่อะไรไมรู้่ ดลูะครก็เร่ืองเดิมๆ” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 222) 

  ข้อความข้างต้นเป็นตอนท่ีธงไชย รินสรรค์ให้ปากคํากบัตํารวจภายหลงัการเสียชีวิตของดํารง วงศ์

ไทศวร โดยได้กลา่วถงึความนิยมตอ่ผลงานของดํารงวา่สามารถขายได้เพราะช่ือเสียงท่ีสัง่สมมา ข้อความตอนท้าย

ท่ีวา่ “ดํารงเคยเปรยกบัผมในวงเหล้าวา่ คนประเทศนีอ้า่นแตเ่ร่ืองหา่อะไรไมรู้่” แสดงการวิพากษ์รสนิยมการอา่นของ

คนไทยท่ีอา่นแต่เร่ืองไมมี่แก่นสาร  

  นอกจากนี ้ ในตอนท่ีธงไชย รินสรรค์ให้สมัภาษณ์ในรายการโทรทศัน์ก็ปรากฏการวิพากษ์รสนิยม

การอา่นของคนในสงัคมด้วย ดงัความวา่ 

 นกัสืบมองจอโทรทศัน์เขมง็ 

 พิธีกร: “คณุธงไชย ปรากฏการณ์นีส้ะท้อนวงการหนงัสือบ้านเราอยา่งน่าสะเทือนใจ มนั

บอกวา่คนไทยอ่านหนงัสือน้อยใช่ไหมครับ?” 

 ธงไชย รินสรรค์: “เปลา่ครับ คนไทยอา่นหนงัสือแบบท่ีดํารงเขียนน้อยตา่งหาก” 

 พิธีกร: “หมายความวา่ยงัไงครับ?” 

 ธงไชย รินสรรค์: “หมายความวา่คนไทยเราอา่นหนงัสือ แตอ่า่นอะไรก็ไมรู้่” 

 พิธีกร: “หมายถึงอา่นหนงัสือขยะ?” 

 ธงไชย รินสรรค์: “ดํารง วงศ์ไทศวร เช่ืออยา่งนัน้” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 227-228) 

                                                                                                                                                  
เร่ืองได้แม้จะคลี่คลายคดีไปเป็นลําดบั คดีฆาตกรรมท่ีไม่สามารถปิดลงได้ถูกนําเสนอไปพร้อมกับข้อถกเถียงท่ียงัไม่ยุติเก่ียวกับการตัง้โรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์ 

(ธงชยั แซ่เจ่ีย, 2558) 
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  ข้อความข้างต้นเป็นการสนทนาในรายการโทรทศัน์ท่ีธงไชยไปให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัการเสียชีวิต

ของดํารง คําให้สมัภาษณ์ของธงไชยซึ่งตอบคําถามของพิธีกรข้างต้นตอกยํา้การวิพากษ์รสนิยมการอ่านของคนใน

สังคมท่ีอ่านแต่เร่ืองไม่มีแก่นสารถึงขัน้ท่ีเรียกว่า “หนังสือขยะ” อันเป็นการแสดงทัศนะเชิงลบของธงไชยท่ีมีต่อ

วรรณกรรมท่ีคนอา่น 

  นอกจากการวิพากษ์รสนิยมการอ่านแล้ว เร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ยงันําเสนอการ

วิพากษ์ความนิยมท่ีมีต่อนกัเขียนด้วย ความนิยมดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวงวรรณกรรม ดงัปรากฏใน

ข้อควมวา่ 

  เพ่ือนตํารวจฟังเขาเงียบๆ 

 “มงึเคยสงัเกตมัย้ เวลานกัร้องลกูทุง่รุ่นเก่าๆ ตาย ผู้คนจะแหไ่ปซือ้เพลงของเขาจนเกลีย้ง

ตลาดเป็นท่ีระลกึ ทีเวลามีชีวิตอยู ่ไมมี่ใครสนใจวา่ศิลปินจะเป็นหรือตาย ย่ิงส่ือประโคมข่าว สนิค้าก็

หมดเกลีย้ง คนไทยเป็นอยา่งนีแ้หละ ตอนศิลปินมีชีวิตไมค่อ่ยดแูล พอตายแล้วก็แหไ่ปซือ้ผลงาน 

ดํารงก็เหมือนกลัล์ เป็นศิลปินรุ่นใหญ่ รับรองว่าพอมีข่าวแบบนี ้ เด๋ียวคนก็ไปซือ้หนงัสือของเขาเอง

...” 

(วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 229-230) 

  ข้อความข้างต้นเป็นตอนท่ีพุ่มรัก พานสิงห์พูดกับเพ่ือนตํารวจ วินทร์ เลียววาริณได้เสนอทศันะ

วิพากษ์ความนิยมท่ีมีต่อนักเขียนว่าผลงานของนักเขียนจะเป็นท่ีนิยมมากก็ต่อเม่ือนักเขียนนัน้เสียชีวิตแล้ว นัยนี ้

ผลงานวรรณกรรมได้แปรสถานะเป็นของสะสมในยามท่ีนักเขียนสิน้ชีวิตแล้ว โดยไม่มีการกล่าวถึงคุณค่าหรือ

ความหมายของวรรณกรรมท่ีเกิดขึน้จากการอา่นแม้แตน้่อย 
  การวพิากษ์การทาํหน้าที่ของส่ือมวลชน 
  ส่ือมวลชนคือผู้ ทําหน้าท่ีนําข่าวสาร ข้อมลู ความรู้ต่างๆ ออกสู่สาธารณชน อย่างไรก็ดี ส่ือมิได้ทํา

หน้าท่ีดงักล่าวโดยตลอด หากเลือกท่ีจะ “ขาย” ข่าวสารบางอย่างตามสถานการณ์ในสงัคมเพ่ือเรียกกระแสตอบรับ

จากผู้ชม เร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง นําเสนอการวิพากษ์การทําหน้าท่ีของส่ือมวลชนด้วย ดงัในตอนท่ี

ธงไชยไปให้สมัภาษณ์ในรายการ คุ้ยเขี่ยข่าว ซึ่งสมัภาษณ์ธงไชยเก่ียวกับการฆ่าตวัตายของดํารง วงศ์ไทศวร เม่ือ

รายการดงักลา่วออกอากาศ ตํารวจและนกัสืบได้กลา่วถงึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ความวา่ 

 สามิต 14 พมึพํา “พวกทีวีมนัไวจริงๆ งานนีธ้งไชยกลายเป็นพระเอก” 

 พุม่รัก พานสงิห์ ยิม้บางๆ “เปลา่ งานนีดํ้ารงตา่งหากท่ีเป็นพระเอก ธงไชยแคทํ่าให้เร่ือง

ชีวิตของดํารงออกสูส่ื่อสาธารณะเทา่นัน้ ความสะเทือนใจแบบนีข้ายได้ รับรองวา่พรุ่งนี ้ ใครๆ ก็แห่

ไปซือ้หนงัสือของดํารง ยอดเย่ียมมาก 

 “มงึหมายความวา่...” 

 นกัสืบยิม้ “ธงไชยไปออกรายการทีวีเป็นวิธีแก้หนีส้นิของเขา” 

 (วินทร์ เลียววาริณ, 2556, หน้า 227-229) 

  จากข้อความข้างต้นจะเหน็ได้วา่ ส่ือมวลชนมุง่แตจ่ะเสนอข่าวท่ีอยูใ่นกระแสหรือเป็นข่าวท่ี “เลน่”  

กบัความรู้สกึของผู้ชม เพ่ือเรียกกระแสตอบรับท่ีมีตอ่ส่ือเทา่นัน้ มิได้มุง่เสนอทางแก้ปัญหาหรือวิเคราะห์ไปถึงรากเหง้า

ของปัญหาของวงวรรณกรรมอนัเป็นเหตใุห้ดํารง วงศ์ไทศวรปลิดชีวิตตวัเอง การทําหน้าท่ีของส่ือในลกัษณะดงักลา่ว

กลายเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในแผนการฆ่าตวัตายของดํารง ดงัข้อความว่า “ธงไชยแค่ทําให้เร่ืองชีวิตของดํารงออกสู่ส่ือ
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สาธารณะเท่านัน้ ความสะเทือนใจแบบนีข้ายได้ รับรองว่าพรุ่งนี ้ใครๆ ก็แห่ไปซือ้หนงัสือของดํารง” กลา่วได้ว่า วินทร์ 

เลียววาริณได้นําเสนอบทบาทด้านเดียวของส่ือเพ่ือวิพากษ์การทําหน้าท่ีของส่ือท่ีไมไ่ด้สง่เสริมวงวรรณกรรม 

 จากท่ีกลา่วมาจะเหน็วา่ การวิพากษ์วงวรรณกรรมในเร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ได้แสดงให้เห็น

ถึงผู้อ่านท่ีแม้จะอ่านหนงัสือแต่ก็เป็นหนงัสืออนัไม่มีแก่นสารนกั หากเป็นหนงัสือดีก็จะซือ้เก็บเป็นของสะสมในยามท่ี

นกัเขียนเสียชีวิต สว่นส่ือมวลชนซึง่ควรมีบทบาทหน้าท่ีในการสง่เสริมวงวรรณกรรมด้วยก็กลบัเสนอแต่ข่าวท่ีสามารถ 

“ขาย” แก่ผู้ชมได้ โดยนยันีอ้าจกล่าวได้ว่า วินทร์ เลียววาริณได้ใช้กลวิธีการโต้ขนบสืบสวนสอบสวนโดยพลิกกลบัให้

คดีท่ีน่าสงสยักลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฆ่าตัวตายของนักเขียนในเร่ืองเพ่ือวิพากษ์วงวรรณกรรมท่ีตกอยู่ใต้

อํานาจและกลไกของระบบทนุนิยมในทศันคติของนกัเขียน 
 

สรุป 
เร่ืองสัน้ ความตายของนกัเขียนคนหน่ึง ของวินทร์ เลียววาริณเป็นเร่ืองสัน้แนวโต้ขนบสืบสวนสอบสวน ซึ่ง

แตกตา่งจากบนัเทิงคดีแนวสืบสวนสอบสวนเร่ืองอ่ืนๆ ของเขา กลวิธีโต้ขนบสืบสวนสอบสวนท่ีพลิกให้คดีในความเห็น

ของตํารวจกลายเป็นเพียงสว่นหนึ่งของแผนการฆ่าตวัตายท่ีผู้ เสียชีวิตวางไว้แต่แรก สมัพนัธ์กบัสารท่ีผู้ เขียนต้องการ

นําเสนอ นัน่คือ การวิพากษ์วงวรรณกรรมท่ีตกอยูใ่ต้อํานาจและกลไกของระบบทนุนิยม  

การโต้ขนบสืบสวนสอบสวนในเร่ืองสัน้เร่ืองนีมิ้ได้เป็นเพียงกลวิธีในการนําเสนอเร่ืองเล่าเท่านัน้ หากยงัมี 

“อํานาจวรรณกรรม” อยู่ด้วย กล่าวคือ ในฐานะท่ีวินทร์ เลียววาริณเป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงคนหนึ่งในวงวรรณกรรม

ไทย เขาใช้เร่ืองสัน้เร่ืองนีเ้ป็นดัง่ “บทสนทนา” เพ่ือวิพากษ์และตัง้คําถามต่อวงวรรณกรรมไทยในท่ามกลางกระแสทนุ

นิยมท่ีไหลเช่ียวอยู่ในปัจจบุนั อย่างไรก็ดี พลงัของ “บทสนทนา” จะมีมากหรือน้อยก็ขึน้อยู่กบัผู้สร้างวรรณกรรมและ

ผลผลติทางวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของวงวรรณกรรมด้วย ซึง่เป็นเร่ืองท่ีคงต้องเฝ้าติดตามกนัตอ่ไป 
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ความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
The Satisfaction of Cooperative Learning Technique of Biology on the Digestive System of 
Mutthayomsuksa 4 Students 
 

นํา้เพชร วชัรมาลีกลู1 ธเนศ พงศ์ธีรัตน์2 และ วิจิตรา วิภาคาร3 

Namphet Wacharamaleekul1, Tanett Pongtheerat2 and Wijitra Wipacarn3  
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 1)  เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วิชาชีววิทยา เร่ืองระบบย่อยอาหาร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ วิชาชีววิทยา เร่ืองระบบย่อยอาหาร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็น

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สถานศกึษาแห่งหนึ่ง จงัหวดัปทมุธานี 

จํานวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู

ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

จํานวน 6 แผน แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบนัทึก

ภาคสนาม และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยา 

เร่ืองระบบย่อยอาหาร ทําให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผู้ อ่ืน การพดูคยุ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การซกัถามครู

เพ่ือตรวจสอบคําตอบลดลง มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง เรียนรู้การเข้าสังคมและการทํางานร่วมกัน 

สามารถดํารงชีวิตในสงัคมได้ในอนาคต 2) คา่เฉล่ียของความพงึพอใจด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ ด้านทกัษะการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านบทบาทครู โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23, 

4.17, 4.28, 4.47 และ 4.56 ตามลําดบั ซึง่อยู่ในเกณฑ์พงึพอใจในระดบัมาก มีเพียงด้านบทบาทครู อยู่ในเกณฑ์พงึ

พอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

คาํสาํคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยา ความพงึพอใจ 
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Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop the learning management using Cooperative 

Learning (CL) technique of Biology on the Digestive system, 2) study the students’ satisfactions via using 

the CL Technique of Biology on the Digestive system of Matthayomsuksa 4 students. The purposive 

sampling was 31 students studying in Science-Mathematics plan (Gifted education) that were 

Mattayomsuksa 4 at a school in Pathum Thani province during the first semester of Academic Year of 

2015. Research instruments were 6 lesson plans of Biology by CL Technique on the Digestive system, 

field note, teaching observation form, student observation form and the students’ satisfactions via using 

the CL. This action research was conducted by using the means and standard deviation were used for 

statistical study. 

This research found that 1) the students paid attention and were interested in the learning after 

using the CL Technique. They were responsible to good interaction with other, communication, share 

idea, decreasing to ask on answers, own responsibility, learning to socialize and to be keep continue 

living in the future. 2) The means of students’ satisfaction on the contents, the CL management, the 

working with other skill, the material, the teachers' role and overall were 4.23, 4.17, 4.28, 4.47 and 4.56 

respectively. They were good level but only the teachers' role was the best level.   

Keywords : Cooperative Learning, Biology, Satisfaction 

 

ความนํา 
ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งและเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัต่อการดํารงชีวิต เป็นศาสตร์ท่ีต้องมีความรู้

ความเข้าใจธรรมชาติของสิง่มีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ของสิง่มีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต การ

ทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยวิชาชีววิทยาจะสอนเน้นหนกัในช่วงมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งแยกออกมา

จากวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนในช่วงมธัยมศกึษาตอนต้นอย่างชดัเจน และเน่ืองจากวิชานีมี้เนือ้หาค่อนข้างมาก ลกึซึง้ ยาก

ต่อการจดจํา จึงทําให้ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรปรับปรุง และมีการพฒันาด้านความรู้ความเข้าใจ

และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย ขาดความกระตือรือร้น เบ่ือหน่ายในการเรียนชีววิทยาเน้นการจดัการ

เรียนรู้แบบบรรยาย มีกิจกรรมท่ีพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายน้อย จึงส่งผลทําให้การเรียนวิชาชีววิทยาเป็น

สิ่งท่ีน่าเบ่ือหน่าย ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผู้สอนต้องให้สําคญัต่อ

การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนีค้รูผู้ สอนควร

ตระหนักถึงการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 : 92-99) สง่เสริมด้านคณุธรรม การใช้ชีวิต และเรียนรู้การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

จากการสงัเกตการณ์สอนช่วงแรกท่ีเปิดภาคเรียน ผู้วิจยัจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจ และ

ช่ืนชอบวิชาชีววิทยามากย่ิงขึน้ แตพ่บวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนจบักลุม่ทํางาน นกัเรียนมกัเลือกอยู่กบัเพ่ือนท่ีตน

รู้จกัและคุ้นเคย ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรมมีสมาชิกเพียงบางคนเท่านัน้ท่ีทํางาน ส่วนใหญ่

เป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อนไม่ค่อยมีบทบาท ขาดความกระตือรือร้น มักหยอกล้อเล่นกัน การ
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ทํางานขาดการอภิปรายหรือโต้แย้งภายในกลุ่มจนกระทั่งได้ข้อสรุป มักสอบถามครูผู้สอนเก่ียวกับคําตอบนัน้ถูก

หรือไมห่รือขอแนวคําตอบ ผู้วิจยัจงึสร้างแบบสอบถามความคิดเก่ียวกบัการทํางานกลุม่ซึง่เป็นคําถามปลายเปิด จาก

การสํารวจความคิดเหน็ของนกัเรียน พบวา่ปัญหาของนกัเรียนในการทํางานกลุม่ หากนกัเรียนไมไ่ด้อยู่กบัเพ่ือนท่ีสนิท

จะไมก่ล้าแบง่งาน พดูคยุ แลกเปล่ียนความคิดเหน็กนัน้อย แบง่หน้าท่ีไมช่ดัเจน เกิดความไม่เข้าใจกนั แสดงให้เห็นว่า

นกัเรียนมีความเข้าใจกระบวนการทํางานกลุม่ท่ีไมช่ดัเจน ไมมี่ประสทิธิภาพ ไมเ่รียนรู้การเข้าสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืน  

ดงันัน้ จากการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า

คณุภาพของผู้ เรียนด้านการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ อ่ืน จากการสงัเกตการณ์สอนและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหา

ดงักลา่ว โดยการจดัการเรียนเพ่ือพฒันาความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ นําเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative Learning) มาใช้จดัการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรม กระตุ้นให้

ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และพฒันาทกัษะการเข้าสงัคม โดยระยะเวลาวิจยัหลงัจากท่ีผู้วิจยัได้วางแผนเสร็จสิน้ 

ตรงกบั เร่ือง ระบบย่อยอาหาร ซึง่เป็นหวัข้อท่ีครูสว่นใหญ่มกัแทรกกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่มาก

นกั ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร มากกว่าการจดัการเรียนรู้แบบ

บรรยาย ซึ่งจะได้การจดัการเรียนรู้ท่ีความหลากหลาย ผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกนัมากขึน้ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่

ความรู้ให้แก่ผู้สนใจสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยา เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร  

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ วิชาชีววิทยา เร่ืองระบบ

ยอ่ยอาหาร ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 สถานศกึษาแหง่หนึง่ จงัหวดัปทมุธานี 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4/6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted education) สถานศกึษาแหง่

หนึง่ จงัหวดัปทมุธานี สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จํานวน      

31 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบยอ่ย

อาหาร สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ผา่นการตรวจสอบด้านความเหมาะสมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา มีทัง้สิน้ 6 แผน นําการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ตามแนวคิดของ 
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Kemmis & McTaggart (1992) แตล่ะวงจรปฏิบติัการมี 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Planning) ขัน้การปฏิบติั (Action) 

ขัน้สงัเกต (Observing) และขัน้การสะท้อนผลการปฏิบติั (Reflecting) ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงวงจรปฏิบติัการและแผนการจดัการเรียนแบบร่วมมือ เร่ือง ระบบยอ่ยอาหาร 

แผนท่ี แผนการจดัการเรียนรู้ วงจรปฏิบติัการท่ี 

1 การยอ่ยอาหารของจลุนิทรีย์และสิง่มีชีวิตเซลล์เดียว 

1 2 การยอ่ยอาหารของสตัว์ 

(ไมมี่ทางเดินอาหารและทางเดินอาหารไมส่มบรูณ์) 

3 การยอ่ยอาหารของสตัว์ (ทางเดินอาหารสมบรูณ์) 2 

4 การยอ่ยอาหารของคน (อวยัวะและหน้าท่ี) 

3 5 การยอ่ยอาหารของคน (การยอ่ยในกระเพาะอาหาร) 

6 การยอ่ยอาหารของคน (การยอ่ยในลําไส้เลก็) 

 

 2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ด้าน ตาม

ตารางท่ี 2 คือ ด้านสาระการเรียนรู้ (ข้อ 1.1-1.3) ด้านการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ข้อ 2.1-2.5) ด้านทกัษะการ

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน (ข้อ 3.1-3.6) ด้านส่ือการเรียนรู้ (ข้อ 4.1- 4.3) และด้านบทบาทครู (ข้อ 5.1- 5.3) เป็น

แบบสอบถามแบบ ลเิคิร์ท (Likert’ Scale) 5 ระดบั โดยเลือกข้อความทางบวก มีจํานวน 20 ข้อ ลกัษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั โดย 5 หมายถงึ เหน็ด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 1 หมายถงึ เหน็ด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ 

3. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมลู 

3.1 ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเนือ้หาเร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 

3.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ของวงจรปฏิบติัท่ี 1 ประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 และ 2 

หลงัจากนัน้นําไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาข้อสรุป และสิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุงของวงจรปฏิบติัท่ี 1 ไปพฒันา

แผนการจดัการเรียนรู้ของวงจรปฏิบติัท่ี 2 กระทําเช่นนีจ้นกระทัง่จบเนือ้หา เร่ือง ระบบยอ่ยอาหาร 

3.3 วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ระบบย่อยอาหาร จาก

แบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์และแปล

ความหมายคา่เฉล่ียดงันี ้

คา่คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 

  1.00 - 1.50   มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ 

  1.51 - 2.50    มีความพงึพอใจในระดบัน้อย 

  2.51 - 3.50   มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

  3.51 - 4.50   มีความพงึพอใจในระดบัมาก 

  4.51 - 5.00   มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
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ผลและวจิารณ์ 
ผลการวิจยัเร่ือง “ความพงึพอใจตอ่เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4” ผู้วิจยัสรุปเป็น 2 ประเดน็ได้ดงันี ้

1. การพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาชีววิทยยา เร่ืองระบบย่อย

อาหาร โดยประเมินจากแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครู และแบบ

บนัทกึภาคสนาม สามารถสรุปผลการจดัการเรียนรู้ และสิง่ท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงแตล่ะวงจรปฏิบติัการ ดงันี ้

  1.1 วงจรปฏิบติัการท่ี 1 จากการสํารวจปัญหาผู้วิจยัพบว่าการศกึษาการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต

จากแหลง่นํา้ เม่ือศกึษาภายใต้กล้องจลุทรรศน์จะมองเห็นไม่ชดัเจน และมีข้อจํากดัด้านเวลา จึงให้นกัเรียนศกึษาการ

ยอ่ยอาหารของสิง่มีชีวิตเซลล์เดียวจากวีดีทศัน์สําเร็จรูปท่ีผู้วิจยัสืบค้นจากแหลง่เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต และออกแบบ

และสร้างใบกิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  

 สรุปผลการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนให้ความสนใจในการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัขึน้ มีสว่นร่วมใน

การคิดและตอบคําถาม แต่ในการอภิปรายร่วมกนัหรือแสดงความคิดเห็นแต่ละกลุม่ นกัเรียนยงัทําได้ไม่ดีนกั ในสว่น

ของการทํากิจกรรมกลุ่มนักเรียนให้ความร่วมมือกันน้อย การนําเสนอนักเรียนไม่ได้นําเสนอจากความเข้าใจของ

ตนเอง มกัอา่นจากใบกิจกรรมท่ีถือติดมือมาด้วย แตผ่ลงานท่ีทําสง่ครู ทกุกลุม่ทําออกมาได้ดี 

 สิง่ท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง 

 1) ควรกําหนดเวลาการทําแบบทดสอบยอ่ยให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้  

 2) ครูควรพดูให้ช้ากวา่เดิม 

 3) ตัง้คําถามกระตุ้นนกัเรียนท่ีให้ความสนใจเรียนน้อย  

 4) ออกแบบกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนได้แสดงบทบาทหน้าท่ีของตนเองหรือสร้างใบกิจกรรมท่ีมีความ

ท้าทายและให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดร่วมกนัเพิ่มมากขึน้ 

 5) เวลาในการทํากิจกรรมกลุม่ควรมีความยืดหยุ่น หรือทํานอกเวลาเรียนได้ 

 6) คอยกําชบัให้นกัเรียนออกมานําเสนอผลงานจากความเข้าใจของตนเอง และหมนุเวียนผู้ออก 

มานําเสนออยูเ่สมอ  

 7) กระตุ้นให้นกัเรียนเหน็ความสําคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 1.2 วงจรปฏิบติัการท่ี 2 ผู้วิจยัได้นําสิ่งท่ีควรปรับปรุงมาจากวงจรปฏิบติัการท่ี 1 มาประกอบการ

จดัการเรียนการสอน โดยมีประเด็นดงัต่อไปนี ้1) มีการออกแบบกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนได้แสดงบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเองมากย่ิงขึน้ โดยชีแ้จงและเน้นยํา้หน้าท่ีของแต่ละคนเพ่ือให้การทํางานกลุม่มีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 2) หากเวลา

ในการทํากิจกรรมไม่เพียง จะขยายเวลาเพ่ิมเติม 3) การนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ควรนําเสนอจากความเข้าใจ

ของตนเอง 

  สรุปผลการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนปฏิบติัตามหน้าท่ี บทบาทของแตล่ะคนอยา่งชดัเจน มีการพดูคยุ 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกนัมากกวา่วงจรปฏิบติัการท่ี 1 แตย่งัมีบางกลุม่ท่ีมีข้อบกพร่องด้านการอภิปราย ลง

ข้อสรุปร่วมกนั นกัเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมกนัอยา่งเตม็ความสามารถ นกัเรียนชอบการทํา

ปฏิบติัการ ศกึษาจากของจริงมากกวา่การดจูากภาพ ต่ืนเต้นท่ีจะได้รับความรู้จากสิง่มีชีวิตจริง ๆ แตก่ารจดักิจกรรม

รูปแบบนีใ้ช้เวลาเพิ่มขึน้ จากเดิมวางแผนไว้ 2 คาบ ผู้วิจยัได้ขยายเวลาเป็น 3 คาบ ด้านการนําเสนอผลงานนกัเรียนมี
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การนําเสนอผลงานท่ีดีขึน้ พดูจาฉะฉาน เสนอตามความเข้าใจของตนเอง ไมติ่ดขดัเทา่กบัวงจรปฏิบติัการแรก แต่

เนือ้หาบางสว่นยงัไมค่รอบคลมุ และยงัมีข้อบกพร่องด้านการจดัการภาระงานท่ีครูมอบหมาย ผลงานออกมายงัไมดี่ 

  สิง่ท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง 

1) ควรออกแบบกิจกรรมท่ีแสดงถงึการมีปฏิสมัพนัธ์ชดัเจนมากย่ิงขึน้  

  2) ผลงานการปฏิบติักิจกรรมควรเป็นสิง่ท่ีนกัเรียนสนใจ  

  3) ควรมีการนําเสนอเปรียบเทียบงานในกลุม่ท่ีได้รับลกัษณะเดียวกนั  

  1.3 วงจรปฏิบติัการท่ี 3 ผู้วิจยัได้นําสิ่งท่ีควรปรับปรุงมาจากวงจรปฏิบติัการท่ี 2 มาประกอบการ

จดัการเรียนรู้ โดยมีประเด็นดงัต่อไปนี ้1) ครูลดบทบาทการสอนลง แต่ให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้กนัในกลุม่ 2) ครู

นําเสนอแนวทางการทําผลงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นกัเรียนออกแบบผลงานตามความช่ืนชอบ 3) มีการนําเสนอ

เปรียบเทียบกนั 2 กลุม่ท่ีมอบหมายให้นําเสนอเนือ้หาท่ีสอดคล้องกนั เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

สรุปผลการจดัการเรียนรู้ จากการดําเนินงานในวงจรปฏิบติัการท่ี 3 ประกอบด้วย 3 แผนการ

จดัการเรียนรู้นัน้ นกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัการย่อยอาหารของคนท่ีกระจ่างมากขึน้อย่างเห็นได้ชดั ด้วยการออกแบบ

กิจกรรมกลุม่ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเร่ืองรอบวง การแต่งเพลง การเลน่เกมทายปัญหา ทัง้หมดท่ีกลา่วมา

สามารถแก้ไขสิ่งท่ีควรปรับปรุงในวงจรปฏิบติัการท่ี 2 ทัง้ในด้านการออกแบบกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ 

พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ลงข้อสรุปร่วมกันท่ีเห็นได้ชัดเจนมากย่ิงขึน้ ด้านผลงานการปฏิบัติกิจกรรมท่ีให้

นกัเรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์มากย่ิงขึน้ เช่น การแต่งเพลงเก่ียวกบักระเพาะอาหาร 

การตกแตง่เสือ้ด้วยภาพวาดทางเดินอาหารของคน และด้านการตรวจสอบผลงานด้วยการนําเสนอท่ีให้มีการนําเสนอ

เปรียบเทียบในกลุม่ท่ีได้งานลกัษณะเดียวกนั ผลสรุปสําคญัท่ีสอดคล้องกบังานวิจยันีคื้อ นกัเรียนรู้จกัแบ่งงานกนัและ

ช่วยกนัคิดวางแผนการรวบรวมข้อมลู ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน สงัเกต

จากการพูดคุย การคิด การทํางานร่วมกัน เป็นตวัชีว้ดัท่ีแสดงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้เป็น

อยา่งดี  

ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1992) การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชัน้เรียนช่วยพฒันาการจดัการ

เรียนรู้  จากการวิจยั พบว่าสามารถนําข้อบกพร่องท่ีพบในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ มาสะท้อนผลสิ่งท่ีควรแก้ไขใน

วงจรปฏิบติัการ นํามาเป็นแนวทางการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ในวงจรปฏิบติัการถดัไปให้ดีย่ิงขึน้ โดยการวิจยั

ครัง้นีไ้ด้พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือศกึษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากการออกแบบและพฒันาการเรียนรู้

โดยอาศยักิจกรรมกลุ่มด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามแนวคิดของ Slavin (1995)  ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี

ปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อผู้ อ่ืน การพูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การซักถามเพ่ือตรวจสอบคําตอบลดลง มีความ

รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง เรียนรู้การเข้าสงัคมและการทํางานร่วมกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของยวุดี จารุ

พรพนัธ์ (2551 : 79) ท่ีได้สรุปว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความเหมาะสม ช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้คิดวิเคราะห์ 

ค้นหาคําตอบ สรุปความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ทําให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างมี

ความสขุ   

 2. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร โดยภาพรวมแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23, 4.17, 4.28, 4.47 และ 4.56 

ตามลําดบั ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดบัมาก มีเพียงด้านด้านบทบาทครู อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 

ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จําแนกตามรายข้อยอ่ย 

ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
คา่เฉล่ีย SD 

แปล

ความหมาย 
อนัดบั 

1. ความพงึพอใจตอ่สาระการเรียนรู้ 

1.1 เนือ้หาเป็นเร่ืองใกล้ตวั เข้าใจง่าย 4.26 0.68 มาก 10 

1.2 เนือ้หาท่ีเรียนสามารถนําไปประยกุต์กบัชีวิตประจําวนัได้ 3.97 0.80 มาก 15 

1.3 เนือ้หามีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.45 0.62 มาก 5 

โดยภาพรวมด้านท่ี 1  4.23 0.70 มาก 

2. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.1 เป็นวิธีการเรียนท่ีมีกระบวนการและขัน้ตอนเหมาะสม 4.10 0.87 มาก 13 

2.2 เป็นวิธีการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นทัง้ผู้ เรียนและ

ผู้สอนในเวลาเดียวกนั 
4.23 0.76 มาก 11 

2.3 เป็นวิธีการเรียนท่ีทําให้นกัเรียนกระตือรือร้นในการเรียน 4.19 0.87 มาก 12 

2.4 เป็นวิธีการเรียนท่ีเปิดโอกาสทกุคนได้แสดงความสามารถ 4.00 0.77 มาก 14 

2.5 เป็นวิธีการเรียนท่ีได้เรียนรู้กระบวนการทํางาน การวางแผน

การปฏิบติังาน 
4.32 0.65 มาก 8 

โดยภาพรวมด้านท่ี 2 4.17 0.78 มาก 

3. ความพงึพอใจตอ่ทกัษะการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

3.1 มีการแบ่งหน้าท่ีการทํางานชัดเจน และทกุคนมีส่วนรับผิด 

ชอบตอ่งาน 
4.29 0.69 มาก 9 

3.2 มีการปรึกษาหารือกนั ก่อให้เกิดผลทางบวก  4.26 0.73 มาก 10 

3.3 มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 4.32 0.79 มาก 8 

3.4 มีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยการแลก เปล่ียนเรียนรู้

กบัผู้ อ่ืน 
4.19 0.79 มาก 12 

3.5 กระบวนการกลุ่มทําให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือกนั ฝึก

ความสามคัคี 
4.26 0.82 มาก 10 

3.6 รู้สกึวา่เป็นวิธีเรียนท่ีได้รับประโยชน์ทัง้ความรู้และการทํางาน

ร่วมกนั 
4.35 0.84 มาก 7 

โดยภาพรวมด้านท่ี 3 4.28 0.78 มาก 

4. ความพงึพอใจตอ่ส่ือการเรียนรู้ 

4.1 ส่ือสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเรียน 4.71 0.46 มากท่ีสดุ 2 

4.2 ส่ือในกิจกรรมการทดลอง ใช้ส่ือของจริงทําให้เข้าใจง่าย 4.52 0.68 มากท่ีสดุ 4 

4.3 เป็นส่ือใกล้ตวั หาได้ตามท้องถ่ิน 4.19 0.83 มาก 12 
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ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
คา่เฉล่ีย SD 

แปล

ความหมาย 
อนัดบั 

โดยภาพรวมด้านท่ี 4 4.47 0.66 มาก 

5. ความพงึพอใจตอ่บทบาทครู 

5.1 ให้คําปรึกษา และดแูลการทํากิจกรรมอยา่งใกล้ชิด 4.39 0.72 มาก 6 

5.2 สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ด้านการคิดด้วยตนเอง 4.55 0.62 มากท่ีสดุ 3 

5.3 มีการเตรียมเนือ้หาในการสอนอยา่งสม่ําเสมอก่อนเข้าสอน 4.74 0.51 มากท่ีสดุ 1 

โดยภาพรวมด้านท่ี 5 4.56 0.62 มากท่ีสดุ 

โดยภาพรวม 4.34 0.71 มาก 

 

สรุป 
 จากผลการศึกษาครัง้นี ้สรุปได้ว่าการพฒันาการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ทําให้เกิดความคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีวิทยาให้น่าสนใจ

มากย่ิงขึน้ ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีชดัเจน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ดงันัน้ ครูและอาจารย์สามารถพฒันา

แผนการจดัการเรียนด้วยเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพทางการเรียนรู้และการเข้า

สงัคมให้สงูขึน้ 

 

คาํขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้สนบัสนุนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความ 

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รวมถึงนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 4/6 สถานศกึษาแห่ง

หนึง่ จงัหวดัปทมุธานี ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัจนประสบผลสําเร็จ 
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ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล 
Inequality in the Allocation of Funding of Municipalities in the Metropolitan Area 

ธิดารัตน สืบญาติ1 

Thidarat Suebyart1 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล 2) ศึกษาความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล

และ 3) ศึกษามาตรการลดความความไมเทาเทียมในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอุปนัย โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของ

เทศบาลในเขตปริมณฑล ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 25 คนโดยการสัมภาษณเชิงลึก ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความไมเทาเทียมกันในการ

จัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑลผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานการคลังทองถ่ิน จํานวน 8 คน โดย

การจัดสนทนากลุม ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษามาตรการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑลผูให

ขอมูลหลัก จํานวน 17 คน โดยใชเทคนิคเดลฟาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม 

และเทคนิคเดลฟายผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางท้ัง 6 เทศบาล มีความแตกตางตามสภาพและศักยภาพของพ้ืนท่ีแตละ

เทศบาล จํานวนประชากรและประชากรแฝง โครงสรางทางการคลัง สถานะทางการคลัง รายไดและรายจายของแตละเทศบาล 2) 

ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล เน่ืองจากเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรมีลักษณะเปนเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ทําใหขาดความเปนอิสระในการดําเนินงาน  3) มาตรการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนโดย

ยึดหลักความเทาเทียมกันเปนรายหัว จัดตั้งกองทุนอุดหนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ Budget Priority Allocation เรงรัดให

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน (กกถ.) ทําหนาท่ีจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค ตลอดจนปฏิรูปการจัดสรร

เงินอุดหนุน ท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

คําสําคัญ : ความไมเทาเทียมกัน การกระจายความเปนธรรม การคลังทองถ่ิน 

Abstracts 
 This study of “The Inequity of Allocation in Subsidy in Administrative Vicinity Municipalities” aims are to: 1) 

study the basic information of metropolitan municipalities; 2) find out the inequity of metropolitan municipalities and 3) 

measure and reduce inequity in subsidy of metropolitan municipalities. The study by using the qualitative approach.It 

was divided into three procedures: 1) the study of basic information done by conducting in-depth interviews with 25 

officials; 3) the study of inequity of metropolitan municipalities from a focus group discussion with eight officials and 3) 

the study of measurements to reduce inequity by using the Delphi technique with 17 financial experts. The research 

instruments were descriptive analysis, in-depth interview, focus group discussion and Delphi technique. The results of 

this research revealed that the six municipalities were different in areas, population, revenue, and expenditure and 

strategy development plan. The inequity of subsidy in municipalities in the metropolitan area indicated that most 

municipalities had grant-in-aid. It lacked to manage in organization, in particular the lack of theirs manage in 

organization. The measurementcouldreduce the grant-in-aid by setting the foundation. Office of the decentralization of 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลยัแมน ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Nakhon Pathom Rajahbat University, 85 Malaiman Road, Nakhon Pathom Tambon, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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the local government organization committee should allocate Budget Priority Allocation in order to get equity as well 

as reforming grant-in-aid. 

Keywords : Inequity, Distribution of equity, Local finance 

บทนํา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลน้ันนับวามีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบันเน่ืองจากกระบวนการพัฒนาทําให

ระบบเศรษฐกิจและสังคมขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็วการเปล่ียนแปลงน้ีสงผลกระทบใหชุมชนท่ีเปนเมืองอยูแลวขยายตัวมากข้ึนมี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีซับซอนข้ึนมีการลงทุนมากข้ึน มีปริมาณการหมุนเวียนของเงินการจางงานและสถาบันการศึกษาเพ่ิมข้ึนใน

ขณะเดียวกันมีปญหาในดานการจัดใหบริการสาธารณะมากขึ้น เชนการจัดการกับปญหาการเติบโตของเมืองปญหาส่ิงแวดลอมท่ี

อยูอาศัยการจราจรการพักผอนหยอนใจของคนในเมือง เปนตนในทามกลางการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนเมืองเพ่ิมมากข้ึนใน

สังคมไทยบทบาทของราชการสวนภูมิภาคกลับลดนอยลงดวยขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากรการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปน

ตัวกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลมีความจําเปนและสําคัญตอประชาชนอยางมากซ่ึงการปกครองทองถ่ิน

รูปแบบเทศบาลมีวัตถุประสงคใหเปนองคกรปกครองสําหรับทองถ่ินท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจพอสมควรและมีความเปนชุมชน

เมืองคือมีความหนาแนนของประชากรมีรายไดเพียงพอแกการบริหารจัดการปกครองตนเองกลาวอีกนัยหน่ึงเทศบาลคือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินของชุมชนท่ีเปนเมืองน่ันเององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การจัดหาและผลิต

บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการในดานตางๆ ของประชาชนในทองถ่ิน และในการจัดใหมีบริการสาธารณะ

จําเปนตองมีงบประมาณในการดําเนินการ ดังน้ัน จึงไดมีการกระจายอํานาจทางการคลังเพ่ือการแสวงหารายไดและการกําหนด

แนวทางการใชจายของตน ท้ังน้ีเพ่ือเปนหลักประกันวาสามารถจัดหาบริการสาธารณะมาตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหลักการแลว ทองถ่ินควรพ่ึงพาแหลงทรัพยากรภายในทองถ่ินน้ันเองมากกวาการพ่ึงพาการ

ชวยเหลือจากรัฐบาล และท่ีสําคัญคือ ทองถ่ินควรมีอิสระในการดําเนินการทางการคลัง ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ ความเปนอิสระ

ทางการคลังของทองถ่ิน ซ่ึงมิไดหมายความวาทองถ่ินจะไมพ่ึงเงินจากรัฐบาล ท้ังน้ีอาจเพราะทองถ่ินมีรายไดไมเพียงพอสําหรับการ

จัดทําบริการสาธารณะได ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปของเงินอุดหนุนจึงยังมีความจําเปน อยางไรก็ตาม ถาทองถ่ินตองพ่ึงพา

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยางมาก จะสงผลทําใหรัฐบาลสามารถควบคุมทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางท่ีรัฐบาลตองการไดมากข้ึนดวย 

รวมทั้งยังอาจลดความพยายามในการจัดเก็บรายไดของทองถ่ินใหนอยลงได ซ่ึงเงินอุดหนุนเปนดัชนีสําคัญท่ีบงช้ีถึงอํานาจในการ

ปกครองตนเองของทองถ่ิน (วรพิทย  มีมาก, 2545: 1) 

การคลังทองถ่ินเปนเครื่องมือในการจัดการท่ีสําคัญ และเปนกลไกของการบริหารงานของภาครัฐ เพ่ือมุงบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน โดยการการคลังทองถ่ินมีความเช่ือมโยงกับการบริหารการคลัง ครอบคลุมถึง

รายได รายจายหน้ีสาธารณะ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังโดยการจัดเก็บภาษีทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเต็ม

ความสามารถ และถาหากรายไดไมเพียงพอกับรายจายท่ีจําเปนตองใชในการจัดบริการพ้ืนฐานแลว รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนตาม

ความจําเปน (เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม,2552: 5) ดังน้ัน การคลังทองถ่ินยอมมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการรับใชประชาชนในทองถ่ินไดมากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับการมีฐานะทางการคลัง หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะทางการคลังไมดี ยอมทําใหอํานาจในการ

บริหารงานลดนอยลงและไดรับการควบคุมจากรัฐบาลสวนกลางเพ่ิมมากข้ึน ขาดการคิดริเริ่มในการปรับปรุง พัฒนาทองถ่ินใหกาว

ไกล ในทางตรงกันขามหากวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีฐานะทางการคลังท่ีดี  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันไดรับการ

ควบคุมจากรัฐบาลกลางนอย และสามารถมีความคิดสรางสรรคในการทําผลงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนได

อยางท่ัวถึงเพ่ิมมากข้ึน สําหรับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมาจาก 1) รายไดจากภาษีอากร 2) รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 

ในสวนของรายไดจากภาษีอากร ประกอบดวย ภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บ มาจากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย อากร

ฆาสัตว และในสวนท่ีรัฐบาลจัดเก็บให ไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุรา ภาษีการพนัน ภาษี

และคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน ภาษีอื่นๆ ในสวนรายไดท่ีไมใชภาษีอากร เชน คาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
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ปฏิกูล คาใบอนุญาตกอสรางและปรับปรุงอาคาร เปนตน 3) เงินอุดหนุน ประกอบดวยเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ 4) เงินกู  โดยการกูเงินจาก เงินกองทุนของกระทรวงมหาดไทย ไดแก กองทุนสงเสริมกิจการ

องคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.) หรือกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 5) เงินสะสมและรายไดพิเศษอื่นๆ เชน รายไดจาก

ทรัพยสิน รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รายไดเบ็ดเตล็ด (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน, 2550: 258-263) 

ในความเปนจริงแลวการเกิดความไมเสมอภาคเทาเทียมกันน้ันมาจากรายไดในสวนของทองถ่ิน เน่ืองจากหนวยงาน

ปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถจัดเก็บไดเอง ไดแก อากรแสตมป ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี หรืออาจรวมอากร

ฆาสัตว ซ่ึงภาษีดังกลาวมีขอจํากัดตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมาจากความไมเทาเทียมกันในดานภาษีอากรและยังมี

ประชากรแอบแฝงเขามาอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว จึงทําใหจํานวนงบประมาณในการบริหารงานทองถ่ินมีจํานวนไมเพียงพอ อีกท้ังตองรอ

เงินอุดหนุนจากการจัดสรรของรัฐบาลใหกับหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน การจัดสรรงบประมาณใหกับทองถ่ินน้ัน รัฐบาลจะดู

จากประชากรในพ้ืนท่ีน้ันซ่ึงแตละหนวยงานยอมไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีแตกตางกันไปตามจํานวนของประชากร ในงานวิจัย

เรื่อง ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงประเด็นปญหา

ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล วาเทศบาลมีการจัดสรรเงินอุดหนุนน้ันอยางไร และเกิด

ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนข้ึนไดอยางไร ตลอดจนมีมาตรการใดในการลดความไมเทาเทียมกันน้ี เพ่ือนํา

ผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนาการคลังทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเปนแนวทางสําหรับนักบริหารทองถ่ินไทยนํามาตรการใน

การลดความไมเทาเทียมกันทางการคลังทองถ่ินของเทศบาลในเขตปริมณฑล เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการกําหนดนโยบายหรือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล 

2) ศึกษาความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล 

 3) ศึกษามาตรการในการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 ความไมเทาเทียมกัน 
 โดยท่ัวไปแลวหมายถึงความไมเทาเทียมกันทางดานรายไดระหวางคนรวยกับคนจนซ่ึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีนิยม

ใชในการวัดความไมเทาเทียมกัน คือ สัมประสิทธิ์จิน่ี (GINI Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดซ่ึงเปนตัวช้ีวัดความไม

เทาเทียม  
 การวางแผนและการบริหารการเงินของเทศบาล 
 อุดม ทุมโฆสิต (2545: 6-9) กลาวถึงเกณฑในการประเมินวัตถุประสงคของการบริหารการเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในทางวิชาการเห็นวาตองประกอบไปดวยหลัก 4 ประการคือหลักประสิทธิภาพหลักความเสมอภาคหลักสุขภาพของฐานะ

ทางการเงินและหลักการตรวจสอบสาธารณะ 
 การมีสวนรวมของประชาชน 
 การเขารวมอยางแข็งขันของบุคคลในข้ันตอนตางๆ ของการดําเนินกิจกรรมอยางหน่ึง การมีสวนในการสนับสนุนท่ีเปนไป

ในรูปของผูเขารวมมีสวนกระทําใหเกิดผลของกิจกรรมท่ีเขารวมมิใชเปนผูรวมคิดตัดสินใจหรือผูไดรับประโยชนเทาน้ัน  การท่ี

ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจสําหรับการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่เปนกระบวนการข้ันตนของ

การวางแผนการพัฒนา นอกจากนี้การกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนรวมกันก็เปนการมีสวนรวมในการพัฒนาตามแผนงาน

โครงการดังกลาว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยแบงเปน 3 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล ผูใหขอมูลหลัก ไดแก นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง

ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการ จํานวน 25 คนโดยการสัมภาษณเชิงลึก  

2) ศึกษาความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑลผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 

ผูเช่ียวชาญดานการคลังทองถ่ินจํานวน 8 คน โดยการจัดสนทนากลุม  

3) ศึกษามาตรการในการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑลผูใหขอมูลหลัก 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดานการคลัง โดยการใชเทคนิคเดลฟาย จํานวน 17คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ การศึกษาพรรณนาวิเคราะห การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และเทคนิคเดลฟาย 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา  
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษา ไดแก เทศบาลในเขตปริมณฑล ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ กทม. มากที่สุด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ ประกอบดวย  

1. เทศบาลนครท่ีมีรายไดมากท่ีสุดไดแก เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด ไดแก เทศบาลนครรังสิต 

2. เทศบาลเมืองท่ีมีรายไดมากท่ีสุด ไดแก เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย และเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด ไดแก 

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

3. เทศบาลตําบลท่ีมีรายไดมากท่ีสุด ไดแก เทศบาลตําบลบางปู และเทศบาลตําบลท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด ไดแก เทศบาล

ตําบลหนองเสือ 

 

เทศบาลในเขตปริมณฑล 

เทศบาลนคร  

เทศบาลเมือง  

เทศบาลตําบล 

 

รายไดของทองถิน่ 

- รายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง 

- รายไดที่รัฐบาลแบงให 

- เงินอุดหนุน 

กระบวนการบริหารจัดการ

งบประมาณทองถิน่ 

นโยบายสาธารณะดานคลัง 

เพื่อสนองความตองการ 

ของประชาชน 

ความไมเทาเทียมกันดานการคลังทองถิ่น 

ปจจัยภายในทองถิ่นไดแก  

กฎ ระเบียบ พรบ. เทศบัญญัติ 

ปจจัยภายนอกทองถิ่นไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

มาตรการทางการคลังในการลด 

ความไมเทาเทียมกันระหวาง อปท. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-131 

ผลการวิจัย 
 1.  ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล 

พ้ืนท่ีการศึกษาคือ เทศบาลในเขตปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการโดย 

แบงเปนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล จากการศึกษาพบวา เมืองท่ีมีความเปนชุมชนระดับสูง มีจํานวนประชากร

และมีความหนาแนนของประชากรตอตารางกิโลเมตรในระดับสูง เมืองท่ีอยูรอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม มีขนาดเฉล่ียเล็กกวา แตมีความ

เจริญทางเศรษฐกิจเฉล่ียตอประชากรในระดับสูง เมืองก่ึงชนบท พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีพักอาศัย หรือการเกษตรกรรม การ

เจริญเติบโตของเมืองและระบบเศรษฐกิจอยูในระดับต่ํา และเมืองอุตสาหกรรม มีการขยายตัวท้ังในทางเศรษฐกิจและประชากรใน

สัดสวนท่ีสูง นอกจากน้ีพบวาชุมชนทองถ่ินท่ีมิไดเปนท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมระบบเศรษฐกิจในชุมชนอยู

ในสภาวะถดถอยอัตราการวางงานในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนภาวะเงินเฟอหรือตนทุนในการจัดบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองใน

ขณะท่ีอัตราภาษีทองถ่ินไมมีการเปล่ียนแปลงดานสังคม-ประชากร-ภูมิศาสตรทองถ่ินเปนชุมชนขนาดใหญเปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึง

ชนบทประชาชนจํานวนมากยังขาดแคลนบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพและการประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและมีประชากรแฝงในสัดสวนท่ีสูงดานการบริหารจัดการพบวาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

พนักงานทองถ่ินยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมิไดนําขอมูลสภาพพ้ืนฐานของชุมชนทองถ่ินมาใชในการวางแผนจัดบริการสาธารณะ/

แผนการลงทุนอยางเปนระบบมากนักแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีทําข้ึนมักเปนเพียงการดําเนินการใหสอดคลองกับเปนระเบียบปฏิบัติเปน

หลักเทาน้ันดานการบริหารงานคลังทองถ่ินน้ัน ฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํามีความขัดแยงกันในดานการกําหนด

นโยบาย/แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลังทองถ่ินหรือแผนการใชจายของทองถ่ินกันอยูเปนประจําองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีรายไดจากเงินโอน/เงินอุดหนุนแบบเฉพาะกิจในสัดสวนท่ีสูงกวาเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมักถูกนํามาใช

ในรายจายประจําของทองถ่ินแผนท่ีภาษีของทองถ่ินไมมีการปรับปรุงเจาหนาท่ีสํารวจ (หรืองานแผนท่ีภาษี) มิไดออกสํารวจพ้ืนท่ี

ตางๆ อยางท่ัวถึง 

ตารางท่ี 1 รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2555 
เทศบาล จัดเก็บภาษีเอง 

(ลานบาท) 
รัฐจัดสรร 
(ลานบาท) 

เงินอุดหนุน 
(ลานบาท) 

รายไดรวม (ลาน
บาท) 

เทศบาลนครนนทบรุี 378.61 

(18.79) 

1,081.62 

(53.69) 

554.47 

(27.52) 

2,014.70 

(100.00) 

เทศบาลนครรังสติ 160.06 

(26.76) 

312.72 

(52.29) 

125.32 

(20.95) 

598.10 

(100.00) 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 107.33 

(17.84) 

350.28 

(58.23) 

143.92 

(23.93) 

601.53 

(100.00) 

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 16.76 

(10.71) 

112.68 

(71.99) 

27.08 

(17.30) 

156.52 

(100.00) 

เทศบาลตําบลบางป ู 166.51 

(20.45) 

463.61 

(56.93) 

184.19 

(22.62) 

814.31 

(100.00) 

เทศบาลตําบลหนองเสือ 1.54 

(5.48) 

14.57 

(51.83) 

12.00 

(42.69) 

28.11 

(100.00) 

ท่ีมา:  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, ขอมูลรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, (กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น, 2556) 

2.  ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล 
ปญหาทางดานรายไดท่ีสําคัญดังน้ีคือเทศบาลโดยรวมมีรายไดนอยขอเท็จจริงน้ีเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหมีการกําหนด

เปาหมายใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีรายได เปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลท่ีสูงข้ึนไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
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ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกเทศบาล พ.ศ.2542 รายไดท้ังหมดของเทศบาลน้ัน รายไดท่ีเทศบาลจัดหาไดเองมีสัดสวนนอยมาก 

แสดงวาเทศบาลยังพ่ึงพาตนเองไมไดในเชิงรายได โดยยังตองอาศัยรายไดสวนใหญจากการอุดหนุนของรัฐบาล จึงเห็นวาเทศบาล

ยังคงพ่ึงพาตนเองไมไดในดานภาษีอากร การกระจายอํานาจในการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมอํานาจในการจัดเก็บภาษี และการเสริม 

ขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีใหกับเทศบาล จึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก ควรไดรับความสนใจเปนลําดับตนๆ              

ขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลสวนมากยังมีขอจํากัด เจาหนาท่ีเทศบาลสวนใหญมีความเช่ียวชาญในการบริหาร

จัดเก็บภาษีในวงแคบ บางแหงมีเจาหนาท่ีและอุปกรณไมเพียงพอ บางแหงยังขาดระบบงานจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ หากเทศบาล

ตองการกระจายอํานาจอยางแทจริงก็มีความจําเปนท่ีจะตองเสริมขีดความสามารถของเทศบาลในการจัดเก็บภาษีใหสูงข้ึนอยาง

จริงจังการกําหนดอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายไดของเทศบาลตามท่ีเปนอยูในกฎหมายปจจุบัน กอเกิดปญหาในทางปฏิบัติ

มาก เพ่ือแกปญหาดังกลาวจึงไดมีการบัญญัติไวในกฎหมายหลายๆ แหง ใหเทศบาลมีอํานาจตามกฎหมายในการจัดเก็บภาษีและ

รายไดมากข้ึน ความสามารถในการเสียภาษีของเทศบาลแตละแหงแตกตางกันมาก ทองถ่ินบางแหงมีระดับข้ันแหงพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจสูงและมีฐานภาษีจํานวนมาก แตทองถ่ินบางแหงมีระดับข้ันแหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่ํามาก รวมท้ังมีฐานภาษีนอย 

แมจะมอบอํานาจในการจัดเก็บภาษีไปใหแกเทศบาลมากข้ึน และเทศบาลมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีมากแตก็จะไดภาษี

นอย มีความจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินการในเรื่องการปรับระดับรายไดระหวางเทศบาลใหเทาเทียมกันมากข้ึนวิธีการจัดสรรเงิน

ภาษีใหเทศบาลโดยใชวิธีแบงทีละช้ินตามท่ีเปนอยูในชวงแรกของคณะกรรมการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการแยงชิงเงินรายไดกัน

ระหวางเทศบาลระดับตางๆ จากการศึกษาวิธีการจัดสรรเงินภาษีไปใหเทศบาล คณะกรรมการกระจายอํานาจในขณะน้ันได

ดําเนินการจัดสรรทีละภาษีเปนรายภาษีไป วิธีการน้ีทําใหทองถ่ินตางๆ ซ่ึงมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการกระจายอํานาจพยายาม

ตอรองใหทองถ่ินของตนไดภาษีแตละภาษีในทุกๆ ภาษีใหไดมากท่ีสุด วิธีการน้ีเปนวิธีการ “แบงทีละช้ิน” ขาดการดูในภาพรวมและ

ทําใหการจัดแบงรายไดเปนไปตามพลังอํานาจทางการเมืองมากกวาจะเปนไปตามหลักวิชา นอกจากน้ันยังทําใหเทศบาลทุกระดับมี

สวนแบงในทุกภาษีและทุกรายการรายได เปนผลใหหลักความรับผิดชอบออนไป เพราะประชาชนผูเสียภาษีไมรูวาภาษีท่ีเสียน้ันใคร

เอาไปใชทําอะไรเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลยังมีลักษณะเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนท่ัวไปเปนเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลสงให

เทศบาลตามท่ีเทศบาลเห็นสมควร แตเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกําหนดลงไปดวยวาเทศบาลจะตองใชเงิน

อุดหนุนน้ันในกิจการท่ีเปนไปตามพันธกิจของรัฐบาล การมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมากเกินไป ทําใหเทศบาลขาดความเปนอิสระใน

การดําเนินงาน เพราะไมสามารถมีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารงานท่ีตรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล เน่ืองจาก   

ไดมีการกําหนดโดยสวนกลางมาแลว 
 3. มาตรการในการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล 

1) ควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เพ่ือให อปท. มี

สัดสวนรายไดตอรายไดสุทธิของรัฐบาล ในอัตรารอยละ 35  ทําใหรายไดของเทศบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะของเทศบาลอยางเทาเทียมกัน ไมมีความแตกตางระหวางเทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

และเทศบาลตําบล 2)ควรปฏิรูประบบการคลัง เพ่ือใหฐานรายไดเทศบาลเพ่ิมมากข้ึนและลดสัดสวนการพ่ึงพิงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 3) ควรมีการเพ่ิมภาษีหรือรายไดของเทศบาลประเภทใหมๆ เชนภาษีทรัพยสิน ภาษีส่ิงแวดลอม ภาษีการทองเท่ียว และ

คาธรรมเนียมแรงงานตางดาวท่ีทํางานในเขตเทศบาล ฯลฯ 4) ควรใหมีกฎหมายรายไดทองถ่ินท่ีระบุสัดสวน 70:30 (รอยละ 70 เปน

รายไดสวนกลาง รอยละ 30 เปนรายไดสวนทองถ่ิน) 5)เทศบาลควรมีอิสระในการกําหนดคาธรรมเนียมและการหารายได 6) 

เทศบาลควรมีอิสระในการบริหารเงินสะสมเพ่ือหารายไดท่ีเหมาะสม 7) ผูบริหารเทศบาลตองรับผิดชอบ (Accountability) ตอ

ประชาชนในพื้นท่ีในการบริการสาธารณะใหทันตอความตองการของประชาชน 8)เทศบาลควรขอความรวมมือในลักษณะสหการ 

(Collaboration) โดยรวมมือกับ อปท.อื่นหรือองคกรธุรกิจเพ่ือการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ 

สรุป 

1)  กลุมตัวอยางท้ัง 6 เทศบาล พบวาเทศบาลมีความแปลกแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในเรื่องสภาพและศักยภาพของ

พ้ืนท่ีแตละเทศบาล จํานวนประชากรและประชากรแฝง โครงสรางทางการคลัง สถานะทางการคลัง รายไดและรายจายของแตละ

เทศบาล 
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2) ความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลในเขตปริมณฑล เน่ืองจากเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรมี

ลักษณะเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทําใหขาดความเปนอิสระในการดําเนินงานและพบความเหล่ือมลํ้าคอนขางสูง และการจัดสรร

เปนรายหัวท่ีดําเนินการในปจจุบันทําใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะอยางไมเสมอภาค ในสวนของรายไดท่ีรัฐจัดแบงให 

3) มาตรการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยยึดหลักความเทาเทียมกันเปนรายหัว จัดตั้งกองทุน

อุดหนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบ Budget Priority Allocation เรงรัดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน (กกถ.) 

ทําหนาท่ีจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค ตลอดจนปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุน ท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจจึงควรปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บ กําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรท่ีชัดเจนเปนธรรม สอดคลองกับหลัก

เหตุผล โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการจัดสรรและภารกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการคลังบนพ้ืนฐานรายได

ของตนเองในระยะยาว รัฐควรตองเรงปรับปรุงการแบงรายไดใหม โดยจัดสรรงบประมาณไปยังทองถ่ินท่ีมีความยากจน ทุรกันดาร 

และรายไดต่ํา  

การอภิปรายผล 
 กระจายอํานาจภาพรวมของไทยในปจจุบันยังไมคืบหนาเทาท่ีควร รัฐบาลมิไดดําเนินการถายโอนภารกิจอยางจริงจัง

เทาใดนัก สวนราชการจํานวนมากพยายามจะขอชะลอการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากน้ีการกระจาย

อํานาจดานบุคลากรและดานการคลังก็ยังไมคืบหนาเชนกัน บุคลากรและงบประมาณของรัฐจํานวนมากยังคงอยูในความ

รับผิดชอบของสวนราชการกลาง แนวทางท่ีควรเรงปรับปรุงในการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี ในสวนน้ีจึงจะนําเสนอแนวทางในการสงเสริมเรื่องการกระจายอํานาจดังน้ี1) การ

ผลักดันเรื่องการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน 3) การพัฒนาขีด

ความสามารถทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะไดอยาง

ตอเน่ืองภายใตขอจํากัดทางการคลัง  

มาตรการในการลดความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรเงินอุดหนุน ดังน้ี 1. เงินอุดหนุนตอหัวควรยึดหลักการลดความ

เหล่ือมลํ้า (เทศบาลท่ีมีรายไดนอยในชนบท ควรไดรับเงินอุดหนุนตอหัวมากกวาเงินอุดหนุนตอหัวท่ีจัดสรรใหเทศบาลท่ีมีรายไดมาก

ในเมือง)ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญท่ีรัฐบาลจําเปนตองคํานึงถึงคือ ขนาดของเงินอุดหนุนท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจะใช

วิธีการรูปแบบใดของเงินอุดหนุนน้ัน รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีเขาใจถึงวัตถุประสงคและความตองการของเงิน

อุดหนุนดังกลาว จึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบรรลุเปาหมาย 2. การจัดสรร

เงินอุดหนุนโดยยึดหลักความเทาเทียมกัน (Equal Basic) เปนรายหัว เพ่ือประชาชนไดรับบริการสาธารณะพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกันซ่ึง

การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือความเทาเทียมกันจะเปนหนทางหน่ึงท่ีทําใหเห็นความไมเทาเทียมทางการคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ีนําไปสูการสนับสนุนชวยเหลือของรัฐบาลเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน  3. การ

จัดตั้งกองทุนอุดหนุนเพ่ือความเสมอภาค (Equalization Fund) เพ่ือเทศบาลท่ีดอยโอกาสเน่ืองจากแนวปฏิบัติในการจัดสรรเงิน

อุดหนุนของรัฐมักขาดความคงเสนคงวา และขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการลดชองวางทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อีกท้ังรัฐบาลยังไมสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามกําหนดเวลาอันควรและ 4. การสรางความ

เปนธรรมของการคลังเทศบาลควรมีการวิเคราะหรายไดการคลังทองถ่ินตอหัว (Per Capita Revenue) ซ่ึงมาจากเงินอุดหนุนโดย

ปกติองคกรปกครองสวนทองถ่ินนิยมใชมาตรการเพ่ิมรายได โดยการมุงจัดเก็บรายไดประเภทใหมๆ และการปรับเพ่ิมอัตราภาษี

ทองถ่ิน และจะนําเงินอุดหนุนออกมาใชเม่ือจําเปนเทาน้ัน ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ใชหลัก

รายไดนํารายจาย เจาหนาท่ีการคลังจะทําประมาณการรายไดกอน แลวจัดสรรงบประมาณรายจายไปตามน้ัน คือการใชหลักสมดุล 

เปนการระมัดระวังและพอประมาณ การจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหทองถ่ินสามารถจัดบริการ

สาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมีมาตรฐานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2551) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห

ความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาล ผลการวิจัยพบวา งานวิจัยสะทอนใหเห็นถึงระดับความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาล

ตางๆ ท่ีไดศึกษาไดอยางนาสนใจผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเทศบาลในชุมชนเมืองขนาดใหญมิไดมีความเขมแข็งทางการคลัง
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ดังท่ีผูคนท่ัวไปเขาใจกันปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสําคัญอยางย่ิงตอความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาล

นอกจากน้ีปจจัยทางการเมืองและการบริหารสงผลตอการสรางความเขมแข็งทางการคลังใหกับเทศบาลดวยเชนกันขอมูลจากการ

วิจัยในครั้งน้ีสามารถพัฒนาไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสรางความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาลท้ังในระดับสถาบันและ

ในระดับมหภาคสามารถใชเปนฐานในการพัฒนาตัวช้ีวัดสุขภาพทางการคลังของเทศบาล (และรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ) ท่ีมีความตรง (Valid) และความเท่ียง (Reliable) ตอไปในอนาคต 

ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งนี ้
 ดานนโยบาย 

1. รัฐควรเปดโอกาสใหทองถ่ินหารายไดทางตรงเพ่ิมมากข้ึน เชน การพิจารณานําภาษีอสังหาริมทรัพย ภาษีทรัพยสิน 

ภาษีมรดก ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีส่ิงแวดลอมมาใช หรือทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดภูเก็ต ควร

พิจารณาใหทองถ่ินสามารถเก็บภาษีสนามบินได เพ่ือใหการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึนและลดปญหาความเหล่ือม

ลํ้าในดานรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2551ในดานการบริหารจัดการดานการคลังเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของ

ทองถ่ิน 
 ดานปฏิบัติ 

1. กทม. และปริมณฑล มีความเช่ือมประสานกันในเรื่องของการบริการสาธารณะหลายประเด็นซ่ึงสรางผลกระทบ

ใหกับประชาชนท่ีอยูอาศัยท่ีอยูในกรอบเดียวกัน การท่ีใหงบประมาณแตกตางกัน ควรมีการลงทุนรวมกันในการจัดบริการสาธารณะ

ใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกัน ไดมีความสามารถในการเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางทันทวงทีและไมเกิดความแตกตาง

กันในแตละพ้ืนท่ี ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันควรไดรับการบริการสาธารณะท่ีเทาเทียมกัน 

2. การบริหารงานจัดการของทองถ่ินยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร โดยเรียงลําดับความสําคัญกับภารกิจของทองถ่ิน 

อีกท้ังประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเปนเรื่องสําคัญ ผูบริหารและขาราชการตองรวมแรงรวมใจใหบริการประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ สวนในเรื่องประชากรแฝงท่ีพบเปนจํานวนมากในปริมณฑลน้ัน รัฐควรเรงหามาตรการดําเนินการ โดยอาจจัดทําเปน

บริการเสริมหรือบริการเพ่ิมเติม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ดานการวิจัย 
 ควรเปนงานวิจัยท่ีมีการดําเ นินงานโดยมีกลุมประชากรในการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนงานวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) การวิจัยในอนาคต (EDFR) หรืองานวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือ

สามารถนําไปปรับใชในองคกร และสามารถพัฒนาทองถ่ินไดเพ่ิมมากข้ึน 
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ความสาํคัญของของแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานนิทรในฐานะหลกัฐาน
ประวัติศาสตรอยุธยา 
The important of Map of Ayutthaya Tanin is Ayutthaya History document  
 

วิราวรรณ สมพงษเจริญ1  

Wirawan Sompongjaroen1 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาความสําคัญของแผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรในฐานะหลักฐาน

ประวัติศาสตรอยุธยา ผลของการวิจัยพบวา ต้ังแตสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบันมีพัฒนาการ

การศึกษาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในกรุงศรีอยุธยาอยางตอเนื่องสงผลใหเปนขอมูลพื้นฐานในการเปนขอขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ความสําคัญของแผนท่ีกรุงศรี

อยุธยา  ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรแสดงใหเห็นภูมิรัฐศาสตรของสถานท่ีในแผนท่ีกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระยา

โบราณราชธานินทร มรดกนามสถานในความทรงจําพระนครศรีอยุธยา คานิยมการกัลปนาที่ดิน และพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีในกรุงศรีอยุธยา 

คําสําคัญ : แผนที่พระนครศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร หลักฐานประวัติศาสตรอยุธยา 

 

Abstract 
 This paper aims to study the map of Ayutthaya Tanin at the ancient ruler is the important 

document of  Ayutthaya  History . The research found that Since the reign of King Mongkut to the present 

there are the developments in the study of the history and archeology of  Ayutthaya on going basis as a 

result of an application for registration as  a world cultural heritage site of Ayutthaya. The places on the 

map of the ancient ruler Tanin shows the relationship between the geographic the strategic and the 

name’ location  as a result, to create a better understanding of the geopolitics of the place where it turns 

to the present. 

Keywords : The map of Ayutthaya Tanin, Ayutthaya History document 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 แผนท่ีพระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร เปนแผนท่ีลายมือเขียนอันเกิดจากการสํารวจ

พื้นที่ในมณฑลกรุงเกาของพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงหลวงอนุรักษภูเบศ 

ผูรักษากรุงศรีอยุธยา แผนที่ดังกลาวระบุตําแหนงที่ต้ังของสถานท่ีตางๆ ในมณฑลกรุงเกาซ่ึงปรากฏรองรอยมาจนถึง

                                                 
1 ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย 

  Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si   

 Ayutthaya 13000, Thailand.  
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ปจจุบัน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานทางดานโบราณคดีในทั้งสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรแลว ยังเปนหลักฐานสําคัญใน

ฐานะหลักฐานประวัติศาสตรอยุธยาท่ีจะเติมเต็มความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยาและเชื่อมโยงมาสู

การทําความเขาใจเก่ียวกับรองรอยของวัฒนธรรมในปจจุบัน 

 วัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาของแผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราช

ธานินทร 2. เพื่อศึกษาภูมิสถานและประวัติของสถานท่ีในแผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร

และ  3. เพื่อศึกษาความสําคัญของแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ในฐานะหลักฐาน

ประวัติศาสตรอยุธยา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยทําการศึกษาแผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ประกอบกับเอกสารทาง

วิชาการตางๆ 
 

ผลและวิจารณ 
 ผลการวิจัยความสําคัญของแผนท่ีกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ในฐานะเอกสาร

ประวัติศาสตรอยุธยาพบวา ภูมิรัฐศาสตรของพระนครศรีอยุธยาเกิดจากการเลือกทําเลที่ต้ังของสถานที่ตางๆเพื่อการ

ดํารงชีวิตและการใชประโยชนอยางเหมาะสม ดังนี้ 

 1. ความสําคัญของหมูบานชาวตางชาติในเร่ืองมาตราทางการคาเปนการกําหนดพื้นที่สําหรับสถานีการคา

ของชาวตางชาติใหอยูนอกเกาะเมือง เนื่องดวยเหตุผลทางการคาและทางการเมืองเปนหลัก  

 2. ความสําคัญของขนอนในเร่ืองการเก็บภาษี คือ การต้ังขนอน ณ ที่แมน้ําทางรวมจะเขากรุงเพื่อประโยชน

ทั้งในการจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มที่และเร่ืองของความปลอดภัย เพราะเปนเสนทางเขาสูพระนครจึงเปนปราการดาน

แรกในการกวดขันเร่ืองตางๆ  

 3. ความสําคัญของวัดในฐานะหลักของพระนคร วัดนอกเกาะเมืองในเร่ืองจุดยุทธศาสตรการสงครามและ

วัดรางในปจจุบันตอการพระศาสนาในพระนครศรีอยุธยา สวนการกัลปนาแสดงใหเห็นนัยะสําคัญของโลกทัศนของ

ผูคนในสังคมพระนครศรีอยุธยา คือ วิธีการหน่ึงในการสืบพระศาสนาใหคงอยูตอไป อีกทั้งช่ือของสถานที่ตางๆยัง

ปรากฎมาจนถึงปจจุบัน กลายเปนมรดกนามสถานพระนครศรีอยุธยามาจนถึงปจจุบัน 

 

สรุป 
พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) แตงหนังสือเร่ือง “อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัย

ของพระยาโบราณราชธานินทร ” แบงออกเปนสองสวน สวนแรกกลาวถึงเพลงยาวพยากรณกรุงศรีอยุธยา สวนที่สอง

กลาวถึงภูมิแผนท่ีพระนครศรีอยุธยาทั้งส่ีทิศโดยเนนสัณฐาณ ความกวาง ความยาว ความสูง ของกําแพง เชิงเทิน 

และคันดินและสวนท่ีสามวาดวยท่ีต้ัง ประวัติ และขอสันนิษฐานของสถานที่ตางๆท้ังพระราชวังหลวง และประตู    

พระมหาปราสาทและบริเวณตําหนัก วังจันทรเกษม ดาน ปอม การคมนาคมทางเรือ ตลาด ถนน ทํานบ สะพาน 

คลอง ยานและตําบล ขอมูลดังกลาวเปนการเดินสํารวจและการสอบถามเม่ือคร้ังพระยาโบราณราชธานินทรดํารง

ตําแหนงหลวงอนุรักษภูเบศรขึ้นไปรับราชการในมณฑลอยุธยา 
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ลักษณะของแผนท่ีกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร กลาวคือ  แผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับ   

พระยาโบราณราชธานินทรเปนแผนที่เขียนดวยลายมือของพระยาโบราณราชธานินทรขณะดํารงตําแหนงหลวง

อนุรักษภูเบศร ตําแหนงผูรักษากรุงศรีอยุธยา แผนที่ดังกลาวกําหนดอัตราสวน 1 : 11530 และใชระบบสัญลักษณ

แทนน้ํา อิฐ ถนนดิน เสนเขต และโคกท่ียังไมไดขุด มีการระบุชื่อและตําแหนงของสถานที่ตางๆทั้งพระราชวัง สถานท่ี

ราชการ วัด โบถส ถนน ทํานบ สะพาน คลอง ประตู ปอม และทุง ฯ สถานที่ดังกลาวมีทั้งสถานท่ีที่มีมาแตคร้ังสมัย

อยุธยาและสถานท่ีที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร  

ความสําคัญของแผนท่ีกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร

อยุธยา มีดังตอไปน้ี ภูมิรัฐศาสตรของพระนครศรีอยุธยาเกิดจากการเลือกทําเลที่ต้ังของสถานท่ีตางๆเพื่อการ

ดํารงชีวิตและการใชประโยชนอยางเหมาะสม แผนท่ีกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธและความสําคัญระหวางท่ีต้ังกับสถานท่ี ความสําคัญระหวางพระราชวังทั้งสามในเร่ืองของความ

ปลอดภัย สืบเนื่องจากพระราชวังหลวงอยูตอนบนของเกาะเมืองติดกับคลองเมืองซึ่งเปนเสนทางคมนาคมท่ีผูคน

สามารถสัญจรได สงผลใหราชสํานักใชกฎมณเฑียรบาลในการรักษาความปลอดภัย  อีกทั้งพระราชวังหนาและ

พระราชวังหลังจึงต้ังอยูระหวางพระราชวังหลวง และต้ังอยูบริเวณทางรวมของแมน้ําซ่ึงอยูลอมรอบเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาโดยมีปอมสัตบทและปอมมหาไชยเปนปอมปนใหญเพื่อใชสกัดทัพขาศึกกอนเขา สู

พระนครศรีอยุธยา การดูแลพระราชวังหลวงเปนพิเศษเพราะวาพระราชวังหลวงเปนที่ต้ังของส่ิงที่เปนหลักเปน

ประธานของบานเมืองฝายอาณาจักร ไดแก พระท่ีนั่งสรรเพชญมหาปราสาท ส่ือความหมายการเปนมหาปราสาทของ

พระสรรเพชญพุทธเจาซ่ึงสะทอนความเช่ือพุทธราชา สวนพระท่ีนั่งสุริยาสมรินทร มหาปราสาทส่ือความหมาย

ปราสาทอันเปนที่อภิเษกขึ้นเปนพระอินทรซึ่งสะทอนความเช่ือสมมติเทพซึ่งยกฐานะผูปกครองขึ้นเปนเทพมนุษย   

เปนตน 

ความสําคัญของหมูบานชาวตางชาติในเร่ืองมาตราทางการคาในแผนท่ีกรุงศรีอยุธยาของพระยาโบราณราช

ธานินทรระบุตําแหนงที่ ต้ังของหมูบานชาวตางชาติทั้งตึกวิลันดาและบานอังกฤษวาอยูทางทิศใตนอกกําแพง

พระนครศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยากําหนดพื้นที่สําหรับสถานีการคาของชาวตางชาติใหอยูนอกเกาะเมือง เนื่องดวย

เหตุผลทางการคาและทางการเมืองเปนหลัก เนื่องจากสินคาของชาวตะวันตกบางรายการจัดเปนสินคาตองหาม เชน 

ปนไฟ กระสุนดินดํา ดินประสิว ฯ เปนสินคาตองหามซ่ึงราชสํานักสยามบังคับขายแกรัฐเทานั้น ในพระอัยการอาชญา

หลวงวางมาตรการดานความม่ันคงของรัฐและดานการคาเพื่อความมั่นคงของแผนดิน อาทิ การตรวจดูสินคา

ตองหามเพื่อมิใหลักลอบเขามาขายยังราชอาณาจักรสยามพรอมทั้งวางมาตรการทางการคาหามลักลอบซ้ือขาย

เคร่ืองศาสตราวุธ ไมกฤษณา ไมฝาง หากเจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ฝาฝนใหถือวามีความผิดระวางละเมิด 

ใหลงโทษ 6 สถาน    สวนชาวตางชาติฝาฝนใหลงโทษด่ังโจร ถาลามรูเห็นเปนใจ ใหลงโทษถึงตาย และ การหามมิให

ซื้อขายสินคาตองหามแกชาวตางเมือง หากผูใดบังอาจฝาฝนพระราชกําหนด ใหลงโทษดวยการตีดวยไมหวาย 50 ที 

แหประจานรอบตลาด จําใสขื่อ 3 วัน ปรับไหมและอายัดสินคาเหลานั้น หากผูนั้นกระทําผิดซํ้าใหลงโทษหนักขึ้น     

อีกทั้งเรือสินคาของชาวตะวันตกเปนเรือติดอาวุธที่เรียกวาเรือปนไฟ ถือไดวาอาจเปนภัยคุกคามตอราชอาณาจักร

สยาม จึงไมอนุญาตใหเรือสินคาเหลานี้แลนเขามาในเกาะเมือง 

ความสําคัญของขนอนในเร่ืองการเก็บภาษี ในแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรระบุชื่อ 

“ขนอนปากคู” ขนอนเปนดานที่ต้ังของพนักงานดูแลผูคนเขาออกพระนครและตรวจตราของตองหามตามกฎหมาย

และอาวุธ  กรุงศรีอยุธยามีขนอนหลวงต้ังอยูตามลําแมน้ํารอบกรุงทั้งส่ีทิศซึ่งเปนทางแมน้ําใหญจะเขามาในพระนคร 
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ไดแก  ทิศตะวันออกต้ังขนอนที่ตําบลบานขาวเมา ต้ังอยู ณ ทางรวมแมน้ําลพบุรีและแมน้ําปาสัก ทิศใตต้ังดานที่

ตําบลบางตะนาวศรีซึ่งอยูทางใตของวัดโปรดสัตว เปนดานภาษีที่ใหญกวาทุกแหง เพราะเปนดานสําหรับตรวจผูคน

และเรือ ลูกคา กับการเก็บภาษีสินคาเขาออกทางหัวเมืองชายทะเลและตางประเทศ  ทิศตะวันตกต้ังดานท่ีตําบล  

ปากคู อยูทางปากคลองวัดลาดฝงใต ทางไปบานเกาะมหาพราหมณ เปนดานสําหรับตรวจผูคนเก็บภาษีซึ่งจะเขา

ออกทางลําแมน้ํานอย และทิศเหนือต้ังดานที่ตําบลบางหลวง อยูที่บานแมนลําน้ําโพธิ์สามตน เปนดานภาษีแมน้ํา

แควใหญทางเหนือ ลักษณะรวมกันของขนอนทั้งส่ี คือ การต้ังขนอน ณ ที่แมน้ําทางรวมจะเขากรุงเพื่อประโยชนทั้งใน

การจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มที่และเร่ืองของความปลอดภัย เพราะเปนเสนทางเขาสูพระนคร จึงเปนปราการดานแรก

ในการกวดขันเร่ืองตางๆ  

ความสําคัญของวัดนอกเกาะเมืองในเรื่องจุดยุทธศาสตรการสงคราม วัดนอกเกาะเมืองในที่นี้ ไดแก         

วัดกลวย วัดการอง วัดกุฏีทอง วัดเกาะแกว  วัดเผาขาว  วัดพิไชย  วัดภูเขาทอง วัดมณฑป วัดราชพลี วัดสพสวรรค 

วัดสีโพ  และวัดหัสดาวาศ มีลักษณะรวมกันประการหนึ่ง คือ การเปนที่ต้ังทัพทั้งฝายอยุธยาและพมาเม่ือคร้ังสงคราม

เสียกรุงคร้ังที่ 1 และ 2 ตามลําดับดังนี้ วัดเหลานี้ต้ังอยูนอกเกาะเมืองและอยูเย้ืองกับสถานท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยา 

ไดแก พระราชวังหลวง พระราชวังหนา และพระราชวังหลัง ซึ่งเปนศูนยกลางของฝายราชอาณาจักร วัดเหลานี้

กลายเปนฐานที่ม่ันสําคัญของขาศึกในการใชโจมตีพระนครศรีอยุธยาท้ังสองคร้ัง ผูวิจัยคิดวา พระนครศรีอยุธยาใช

ขนอนทั้งส่ีบนเสนทางแมน้ําเปนดานตรวจคนผูคนและสินคาตองหามเพื่อรักษาความปลอดภัยแกพระนครศรีอยุธยา 

และมีการสรางปอมสัตกบและปอมมหาไชยบริเวณจุดรวมของแมน้ําในการต้ังปอมปนใหญเพื่อใชยิงสกัดขาศึก 

รวมทั้งยังอาศัยแตฤดูน้ําหลากในการเปนปราการธรรมชาติปองกันขาศึกศัตรู จึงละเลยวัดเหลานี้ในฐานะฐานท่ีต้ัง

ของขาศึกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สงผลใหพระนครศรีอยุธยามิไดมีมาตรการดานความปลอดภัยใดๆ  

  สวนความสําคัญของวัดรางในปจจุบันตอการพระศาสนาในพระนครศรีอยุธยา แผนที่พระนครศรีอยุธยา

ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรระบุตําแหนงที่ต้ังของวัดตางๆ ซึ่งแบงออกไดเปนสามลักษณะ คือ วัดที่ยังมีพระสงฆ

จําพรรษาอยู วัดรางที่ไมมีพระสงฆจําพรรษาอยู และวัดรางที่ปรากฎแตชื่อเรียกและไมมีพระสงฆจําพรรษาอยู สงผล

ใหเกิดขึ้นทะเบียนบัญชีวัดราง เหลือเพียงโบราณสถานและช่ือในเอกสารเทานั้น เม่ือสืบคนจดหมายเหตุพรรณา    

ภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ฉบับหอหลวงกลาวถึง “หลักของพระนคร ” ไดแก พระมหาธาตุวัดพระราม พระมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ พระมหาธาตุวัดราชบูรณะ พระมหาธาตุวัดสมรโกฎ และพระมหาธาตุวัดพุทไธสวริย  

 กรณีวัดรางอื่นๆ มีความสําคัญในฐานะวัดของพระราชาคณะฐานานุกรม ตามลักษณะการปกครอง     

คณะสงฆสมัยอยุธยาแบงออกเปนสามฝาย ไดแก เจาคณะฝายซาย คือ สมเด็จพระอริยวงศสังฆราชาธิบดี วัด

มหาธาตุ ประกอบดวยพระราชาคณะ 8 รูป ขอบเขตสังฆมณฑลในการดูแลวัดในพระนครศรีอยุธยาท่ีขึ้นตรง 17 วัด

และวัดหัวเมืองเหนือ 49 หัวเมือง เจาคณะกลางฝายอรัญวาสี พระพุทธาจาร วัดโบสถราชเดชะ ประกอบดวย

พระราชาคณะ 8 รูป ขอบเขตสังฆมณฑลในการดูแลพระสงฆฝายวิปสนาอรัญวาสีทั้งอาณาจักร พระสงฆฝายรามัญ 

ลาว และเขมร อีกทั้งทําหนาที่เทศนาแดพระมหากษัตริยเม่ือคราวทรงเสด็จออกจากเมืองพระนครศรีอยุธยา และเจา

คณะฝายขวา พระวันรัตน วัดปาแกวในกําแพงพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวยพระราชาคณะ 11 รูป ขอบเขตสังฆ

มณฑลในการดูแลในการดูแลวัดในพระนครศรีอยุธยาท่ีขึ้นตรง 17 วัดและวัดหัวเมืองปกษใต 49 หัวเมืองความสําคัญ

ของลักษณะการปกครองคณะสงฆ คือ การใหความเคารพตอการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระวินัยและศาสน

ประเพณี เห็นไดจากบันทึกของ   เยเรเมียส ฟาน ฟลีท (Jeremias van Vliet) เจาหนาที่ฮอลันดาของบริษัทอินเดีย

ตะวันออกประจําสถานีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจาปราสาททองบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับการปกครองของสงฆวา 
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“พวกพระสงฆตองเชื่อฟงบรรดาพระสงฆซึ่งเปนผูปกครองสูงสุด คือ พระราชาคณะ 4 รูป (four bishops) ของวัด

สําคัญๆของกรุงศรีอยุธยา พระราชาคณะของวัดหนาพระธาตุมีเกียรติสูงสงที่สุด อํานาจทางสงฆของพระราชาคณะ

เหลานี้ย่ิงใหญอยางนาประหลาด สวนตัวของพระราชาคณะไดรับความเคารพและไดรับเกียรติอยางสูง แตในทางโลก

พระสงฆตองเช่ือฟงกษัติรย”2 เม่ือพระสงฆประพฤติตนนอกพระวินัยและกระทําความผิดอาญาแผนดิน ฝาย

อาณาจักรจึงเขามาเก่ียวของโดยกําหนดใหศาลธรรมการมีอํานาจชําระคดีความที่ภิกษุสามเณรถูกกลาวหาวากระทํา

ความผิดใดๆอันเปนการละเมิดศีลสิกขาโดยเฉพาะเร่ืองเสพเมถุนเปนปาราชิกซ่ึงเกิดในราชธานี 

สวนการศึกษาแผนท่ีกรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทรพบวาช่ือของสถานที่ตางๆยังปรากฎมา

จนถึงปจจุบัน กลายเปนมรดกนามสถานพระนครศรีอยุธยามาจนถึงปจจุบัน ดังนี้กรณีถนนมหารัฐยา หรือ ถนนหลวง 

(คําที่ถูกตองควรเปน มหารัถยา) พระยาโบราณราชานินทรอธิบายวา ถนนสายน้ีเปนถนนใหญตรงไปจากหนา

พระราชวังไปหักเล้ียวที่มุมกําแพงพระราชวังดานใตหนอยหนึ่งแลวเล้ียวซายตรงไปทางใตถึงประตูชัยซ่ึงอยูริมแมน้ํา

ดานใต เคยแหรับพระราชสาสนพระเจาหลุยที่ 14 แหงฝร่ังเศส กับปรากฎวาเปนที่ชุมพลทัพเรือซึ่งแมทัพจะยกไปตอสู

ขาศึกตามหัวเมือง ปจจุบันถนนมหารัฐยามีจุดเร่ิมตนที่หนาพระราชวังโบราณผานวิหารมงคลบพิตร ศาลากลางเกา 

ไปจนถึงแยกไฟแดงขางโรงพยาบาลกรุงศรีอยุธยา 

กรณีแยกตะแลงแกง เปนจุดตัดระหวางถนนมหารัฐยากับถนนตะแลงแกง ต้ังอยูระหวางหอกลองกับศาล

พระกาฬตามแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร คําวา “ตะแลงแกง” หมายถึง สถานที่ประหาร

ชีวิตนักโทษ ตรงส่ีแยกกลางพระนครศรีอยุธยา3  ปจจุบันตะแลงแกงเปนชื่อเรียกจุดตัดถนนบริเวณวังชาง แล เพนียด 

 กรณีวัดเชิงทา หากพิจารณาที่ต้ังของวัดตีนทาในแผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร 

ประกอบกับหนังสือเร่ืองภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาแลว วัดตีนทา เปนทาเรือจางทิศเหนือ เรือจะคอยราชการประจํา

ทั้งกลางวันและกลางคืนที่ทาขุนนางพระราชวังหลวง ขามออกจากกรุงไปขึ้นทาศาลาบริเวณขามฟากสระบัวหลวง 

เม่ือตรวจสอบพรรณาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาฉบับหอหลวงคือ วัดเชิงทา ต้ังอยูเย้ืองปากคลองทอขาม เปนทา

ขามไปเขาไปในวังตอนในที่เปล่ียนทายสนมเปนขางหนาต้ังแตแผนดินสมเด็จพระเพทราชาลงมาจนแผนดินสมเด็จ

พระเจาอยูหัวบรมโกศ แตบางเอกสารระบุวาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  มีหลักฐานวาเม่ือคร้ังเจาพระยา

โกษาปานเปนราชทูตกลับจากประเทศฝร่ังเศสแลวไดปฏิสังขรณวัดนี้และเปล่ียนช่ือเปนวัดโกษาวาส และต้ังแต

รัชกาลสมเด็จพระเพทราชาลงมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศ บริเวณวัดนี้คงจะเปนที่รวบรวมหญาเพื่อนํา

ขามฝงไปใหชางมาในวัง  จึงนิยมเรียกอีกช่ือหนึ่งวา วัดติณ ดังนั้นการเปล่ียนช่ือของวัดตีนทาเกิดขึ้นตามการบันทึก

ขอมูลใน ตัดออก เอกสารฉบับตางๆ แตทายท่ีสุดใชชื่อที่วา วัดเชิงทา สวนหนึ่งอาศัยตํานานเร่ืองลูกสาวเศรษฐีที่รอย

คอยคนรักที่ทาน้ําของวัดนี้นําไปสูขอสรุปสุดทายของการใชชื่อนี้ในปจจุบัน 

 กรณีปาโทน เดิมเปนตลาดในกําแพงพระนคร มีรานขายทับ โทน เรไร ปแกว จังหนอง เพล้ีย ขลุย หีบไม

อุโลก ไมตะแบก ชางมากระดาษ อูเปล ศาลพระภูมิ จะเวจ เส่ือลําแพน และปลาตะเพียนสาน ปจจุบันเปนชื่อถนนเร่ิม

ต้ังแตวงเวียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเร่ือยไปจนถึงโรงเรียนอาชีวะ กรณียานปาถาน เดิมเปนตลาดขายผลไม เชน สม 

กลวย ฯ ปจจุบันเปนชื่อถนนเริ่มต้ังแตทิศใตของวัดธรรรมิกราชเรื่อยมาถึงโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จนถึงส่ีแยกเจาอายเจาย่ีและกรณียานปามะพราว เดิมเปนตลาดปามะพราว ขายมะพราวหาว มะพราวออน และ

                                                 
2 กรมศิลปากร,รวมบันทึกประวัตศิาสตรอยธุยาของฟาน ฟลที (วัน วลิต). (กรุงเทพ : หจก. โชติวงศ ปร้ินติ้ง, 2556) , 112-113. 
3 วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ. พจนานุกรมคําเกาในภาษาไทย ฉบับชะเลยสัก (กรุงเทพ : ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร (องคการมหาชน) 2555), 203.   
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มะพราวเผา ปจจุบันเปนช่ือถนนเร่ิมต้ังแตวัดปราสาทเร่ือยมาถึงแยกคลองมะขามเรียง ทั้งกรณีวัดเชิงทาและวัดปา

โทนเปนตรวจสอบช่ือสถานท่ีในแผนที่พระยาโบราณราชนินทรเปรียบเทียบกับสถานท่ีปจจุบัน 

 กรณีตลาดหัวรอ และ รอทํานบ พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง กลาวถึง “ทํานบ

รอ” วา “ทํานบรอน้ันกวางสามวา มีชองกลางแมน้ําสําหรับเรือใหญนอยไปมาได ในระหวางนั้นบนทํานบรอท้ังสองฝง

มีกระดานปูเปนพื้น มีลูกฟูกไมหางศอกหน่ึง เปนที่ลาดลงมาถึงตล่ิงทั้งสองฟาก ที่กลางน้ันปูกระดานเปนเหมือน

ตะพานชางทํานบรอน้ีสําหรับสมณพราหมณาจาริยอณาประชาราษฎร และชางมาเกวียนตางเดินเขามาในพระนคร

แตทางเดียว เรียกวาหัวรอท่ีเชิงลาดตะพานทํานบรอน้ัน มีเจาพนักงานกรมพระนครบาลรักษาอยูที่ศาลาเชิงทํานบ 

หามไมใหชางมาเกวียนกระบือตางโค(ตาง) เดินเลยเปนอันขาด ยกเวนไวแตราชการหลวงเทานั้นเดินได แตมี

บาดหมายมาบอกกอน ”  อีกทั้งบริเวณดังกลาวมีตลาดปาปลา ตลาดขางวัดคลอง และตลาดประตูดินวังหนา       

เปนตลาดในและนอกกําแพงพระนครศรีอยุธยา หนังสือเร่ืองภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา ของ พระยาโบราณราช

ธานินทรอธิบาย  “คายทํานบบานหลอ หรือ จําหลอ” วาเปนเคร่ืองกีดก้ันขวางทาง คือ ปกเสาสูงราว 2 ศอก มีเสาไม

ทับหลังขวางถนนเรียกวา ราว เปน 2 เย้ืองไมตรงกันปลายตอปลายเกินก้ันทั้งสองขาง  ตามปกติเม่ือผูใดเดินไปถึง

จําหลอ จําเปนตองเดินออมจากปลายราวขางหนึ่งไปออกปลายราวขางหนึ่ง ถาเปนโจรผูรายถูกไลวิ่งหนีมาถึงจําหลอ

ก็จําเปนตองหยุดชะงัก ทําใหชาลง  คร้ังกรุงศรีอยุธยาตามจําหลอวา มีกองตระเวนอยูประจํารักษาการ ดังปรากฏใน

เพลงยางของนายจุย ฟนขาว กวีแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาแตงไวไดความวา คืนวันหนึ่งไปหาผูหญิงที่บานแตเขาบาน

ผูหญิงไมได คอยจนดึกหมดหวังก็เดินกลับมาตามถนนถึงจําหลอ เขาปดเพราะเกินยามหน่ึงแลว จึงตองปนขาม คาย

ทํานบบานหลอนี้อยูบริเวณหัวมุมดานตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใกลกับพระราชวัง    

จันทเกษม ในชวงเวลาท่ีพระยาโบราณราชธานินทรปรากฏช่ือตลาดหัวรอในแผนท่ีดังกลาวแลว สวนพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา ทํานบ กับ รอ เหมือนกันวา เปนส่ิงกอสรางเพ่ือปดก้ันหรือชะลอ

ลําน้ํา  

 ตลาดหัวรอเปนตลาดที่สรางขึ้นบนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก ทางขามที่มีชองกลางใหเรือแลน

ผานไดซึ่งเช่ือมเกาะลอยกับเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดานตรวจตราคนกอนเขาสูเมืองพระนครศรีอยุธยา และ

ตลาดทั้งในและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เม่ือผูคนอาศัยอยูอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการถายทอดเร่ืองเลา 

ประสบการณ และความทรงจํา จากรุนสูรุน ประกอบกับทําเลที่ต้ังเปนจุดชุมทางระหวางเสนทางการคาภายในและ

เสนทางการคาทางทะเล บริเวณดังกลาวกลายเปนแหลงคาขายสินคาในช่ือเรียกวา ตลาดหัวรอ ในปจจุบัน ตลาด  

หัวรอเปนตลาดซึ่งอยูในความดูแลของสํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ต้ังอยูตําบลหัวรอ อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สวนคานิยมการกัลปนาที่ดิน ในประชุมตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1 กลาวถึงประวัติ

การสถาปนาวาเปนพิธีบุญอยางหน่ึง เกิดจากการสรางเจดีย ปราสาทเพ่ือถวายแกพระพุทธศาสนา จากนั้นจึง

พระราชทานขาพระ ไรนา เพื่อนําผลผลิตบํารุงเล้ียงพุทธสถานและพระเถระที่ดูแล อีกทั้งเปนเร่ืองของพระมหากษัตริย

ทรงพระราชทานท่ีดิน ไรนา ใหแกพระสงฆ ทั้งนี้ไดถวายขาพระโยมสงฆใหแกวัดเพื่อทําหนาที่ดูแลพระสงฆและ

ถาวรวัตถุตางๆโดยตองทําไรนาบนพื้นดินที่ไดรับพระราชทานเพื่อนําผลผลิตไปบํารุงพุทธสถานและเปนปจจัยแก

พระสงฆจุดประสงคในการกัลปนามีความแตกตางกัน ไดแก การสถาปนาบริเวณนิวาสถานเดิมของพระมหาษัตริย

และพระบรมวงคนุวงศ เชน วัดไชยวัฒนาราม วัดบรมพุทธาราม วัดสุวรรณาราม การสรางวัดขึ้นเปนอนุสรณใน

เหตุการณหนึ่ง เชน วัดวรเชษฐาราม สรางขึ้นเพื่อเปนที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระนเรศวร วัดสีโพเปนที่ต้ังคาย
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ของเนเมียวสีหบดีเพื่อปลูกหอรบต้ังปนใหญเพื่อยิงเขาไปในกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังสงครามเสียกรุงคร้ังที่ 2 การสราง

วัดขึ้นพื่อการประกอบพระราชพิธีสําคัญของสถาบันกษัตริย เชน วัดพระศรีสรรเพชญ เปนวัดใชประกอบพระราชพิธี

ถือน้ําพิพัฒนสัตยา วัดราชบูรณะ สรางเพื่อถวายเพลิงพระศพเจาอายพระยาและเจาย่ีพระยา พระเชษฐาของสมเด็จ

เจาสามพระยาเม่ือคร้ังชวงชิงราชสมบัติหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนครอินทรเม่ือพ.ศ. 1967 วัดสพสวรรย เปน

อนุสรณสถานสําหรับการเสด็จสูสรวงสวรรคของพระมเหสีและพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

 อยางไรก็ตาม การกัลปนาแสดงใหเห็นนัยยะสําคัญของโลกทัศนของผูคนในสังคมพระนครศรีอยุธยา คือ 

วิธีการหนึ่งในการสืบพระศาสนาสมัยพระพุทธโคดมใหคงอยูหาพันป เห็นไดจากจารึกวัดหนาพระเมรุ จังหวัดอยุธยา 

กลาววา “สัปปุรุษผูมีศรัทธาชวยซอมแซมอยาให ฝาฝนังหลังคาแตกราวชํารุดร่ัว จะไดถาวรไปหาพันป”4 สงผลใหยก

ที่ดินเพื่อสรางวัดแลว โยมอุปฐากยังตองกัลปนาขาพระโยมสงฆใหเปนผูดูแลพระสงฆ วัด และอาณาบริเวณวัด      

ดังปรากฎนามช่ือวัดเปนชื่อของราษฎร เชน วัดขุนยวน วัดขุนพรหม วัดนางกุย วัดนางกราย วัดโคกยายมี วัดโคกยาย

มา วัดนางคา วัดแมนางปล้ืม วัดแมนางนุช ฯ 

 เม่ือเกิดการท้ิงรางพระนครศรีอยุธยาแตคร้ังเสียกรุงคร้ังที่สอง ผูคนอพยพไปสรางเมืองหลวงแหงใหมที่   

กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครดังเห็นไดจากความพยายามฟนฟูบานเมืองใหเหมือน “เม่ือคร้ังบานเมืองดี” ของทั้ง

พระเจากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก สงผลใหบูรณะปฏิสังขรณเพียงบางวัดที่จัดวามี

ความสําคัญตออาณาจักรและพุทธจักรเทานั้น ในขณะท่ีวัดของราษฎรขาดผูอุปถัมภ คงเหลือเพียงแตชื่อและรองรอย

โบราณสถานเทานั้นดังที่ปรากฎในแผนที่พระนครศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร  

นอกจากน้ี จุดเร่ิมตนของการดําเนินงานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในกรุงศรีอยุธยาเร่ิมขึ้นเม่ือ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จมายังกรุงศรีอยุธยาและบูรณะโบราณสถานตางๆเม่ือพ.ศ. 2436 สมัย

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค และสงขาราชการจากสวนกลางมา

พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในนั้นคือ พระยาโบราณราชานินทร เปนผูบุกเบิกงานสํารวจทางโบราณคดีของกรุงศรีอยุธยา 

สงผลใหรัชกาลที่ 5 โปรดฯใหสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนผูดําเนินการในการกอต้ังพิพิธภัณฑที่อยุธยา     

ป พ.ศ. 2447 เพื่อเก็บโบราณวัตถุตางๆ หลังพ.ศ.  2475 มีโจรลักลอบขุดสมบัติตามโบราณสถานตางๆ ทําใหจอมพล 

ป. พิบูลสงครามกอต้ังกรมศิลปากรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานทางโบราณคดีและการกอต้ังแผนกโบราณคดีใน

ราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัติวาดวยราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2476  อีกทั้งกรมศิลปากร ยกฐานะพิพิธภัณฑ

ที่อยุธยาเปนมิวเซียมตามแบบตะวันตกในปพ.ศ. 2479 ความตอเนื่องของการดําเนินงานดานโบราณคดีที่

พระนครศรีอยุธยา มีผลใหการใชแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราธานินทรเปนหลักฐานสําคัญในการใช

สืบคนแหลงโบราณสถานตางๆและการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติศาสตรอยุธยา 
 

เอกสารอางอิง 
โบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) , พระยา . ตํานานกรุงเกา . พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย , 2503 .  

โบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) , พระยา . ระยะทางเสด็จประพาสแมน้ํานอยและลําแมน้ําใหญมณฑลกรุงเกา    

         และมณฑลนครสวรรค , พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพูน อารยกุล เม่ือวันที่ 18 มีนาคม  

 พ.ศ. 2506 ณ วัดเทพศิรินทราวาส.  

                                                 
4 สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัตศิาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี, 2517) หนา 57. 
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บทคัดย่อ 
บทความนีมุ้่งศกึษาพฒันาการด้านกลุ่มความหมายของคํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานกุรมไทยสมยั

ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า สามารถจําแนกได้เป็น 19 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ 

กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัคําเรียกบุคคล  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอาชีพ สถานะ 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน กลุ่มความหมายเก่ียวกับการแต่งกาย กลุ่มความหมายเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ กลุ่ม

ความหมายเก่ียวกบัอาหารและการปรุงอาหาร กลุม่ความหมายเก่ียวกบัสขุภาพและความเจ็บป่วย กลุม่ความหมาย

เก่ียวกบัสิ่งของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยั กลุ่มความหมายเก่ียวกบั

จํานวน ลําดบั และปริมาณ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมกลุ่มความหมายเก่ียวกับพืช 

กลุม่ความหมายเก่ียวกบัสตัว์ กลุม่ความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติกลุม่ความหมายเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง กลุม่

ความหมายเก่ียวกบัภาษาและศิลปะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัวนัเวลา และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัตําแหน่งท่ีอยู ่

โดยพบวา่คํายืมในกลุม่ความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการมีจํานวนมากท่ีสดุ 

คาํสาํคัญ : คํายืม เขมร พจนานกุรม ไทย 

 

Abstract 
This research article explores the Khmer loanwords in Thai dictionary about the development of 

semantic group. It's found that Khmer loanwords can managed to 19 semantic groups, include the 

semantic group of behavior, the semantic group of feature, the semantic group of pronoun, the semantic 

group of occupation and status, the semantic group of costume, the semantic group of human anatomy, 

the semantic group of food and cooking, the semantic group of health and ailment, the semantic group of 

objects and tools, the semantic group of buildings, the semantic group of number sequence and 

quantity, the semantic group of belief religion tradition and ceremony, the semantic group of plant, the 

semantic group of animal, the semantic group of nature, the semantic group of politics and government, 
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the semantic group of language and art, the semantic group of date and time and the semantic group of 

position and address. The study reveals the semantic group of behavior is found the most. 

Keywords : Loanword, Khmer, Thai, Dictionary 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญ 
พจนานุกรมไทย-ไทย ของเจ.คัสเวล และ เจ.เอช.แชนด์เลอร์ ซึ่งเป็นพจนานุกรมไทย-ไทย ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด     

เท่าท่ียงัมีหลกัฐานคงเหลืออยู่ ได้มีการเก็บคํายืมภาษาเขมรไว้แล้วเป็นจํานวนมาก ทัง้ท่ีเป็นพจนานกุรมท่ีจดัทําโดย

ชาวต่างชาติ และยังคงปรากฏคํายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมเล่มต่างๆในสมัยต่อมาทุกเล่ม และเม่ือพิจารณา

ความหมายของคําเหลา่นัน้พบวา่เป็นคําท่ีปรากฏอยูใ่นหลายกลุม่ความหมาย ไม่ได้จํากดัอยู่เพียงกลุม่ความหมายใด

เป็นหลกัอยา่งการยืมคําจากภาษาอ่ืน ผู้ศกึษาจงึสนใจศกึษาพฒันาการคํายืมภาษาเขมรในพจนานกุรมไทยด้านกลุม่

ความหมาย เพ่ือศึกษาพฒันาการด้านกลุ่มความหมายของคํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานกุรมไทยสมยัต่างๆ 

ว่ามีกลุ่มความหมายใดบ้าง มีความแตกต่างกันระหว่างสมยัหรือมีการเพิ่มหรือลดจํานวนคํายืมภาษาเขมรหรือไม่

อยา่งไร 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
ศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพฒันาการด้านกลุม่ความหมายของคํายืมภาษาเขมร เฉพาะท่ีเป็นคําตัง้ซึง่ระบุ

ท่ีมาของคําไว้อยา่งชดัเจน ด้วยอกัษรยอ่ ข. = เขมร และ ข.ผ. = เขมรแผลงจากพจนานกุรม 9 เลม่ ซึง่จําแนกออกเป็น 

3 ช่วงเวลา ตามลกัษณะการจดัทําพจนานกุรมในแตล่ะสมยั คือ 

  สมัยที่ 1 พจนานกุรมท่ีจดัทําขึน้โดยชาวตา่งชาติ  จํานวน 3 เลม่ คือ  

พจนานกุรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ พ.ศ. 2389 

   สพัะพะจะนะพาสาไทย พ.ศ. 2397  

   อกัขราภิธานศรับท์ ฉบบั หมอบรัดเลย์ พ.ศ. 2416  

สมัยที่  2 พจนานุกรมท่ีจัดทําขึน้โดยกรมศึกษาธิการ ในสมัยท่ีไทยเร่ิมวางรากฐานระบบ

การศกึษา จํานวน 2 เลม่ คือ 

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

พจนานกุรมเปนคําแปลศพัท์ภาษาไทยสําหรับเขียนคําใช้ให้ถกูต้องตวัสะกด ร.ศ.120 

(พ.ศ. 2445)  

สมัยที่ 3 พจนานกุรมท่ีจดัทําขึน้โดยราชบณัฑิตยสถานในปัจจบุนั จํานวน 4 เลม่ คือ 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
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ผลการศึกษา 
พฒันาการด้านกลุ่มความหมายของคํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย หมายถึง จํานวนของ               

คํายืมภาษาเขมรท่ีจําแนกตามกลุ่มความหมายต่างๆท่ีปรากฏอยู่ในพจนานกุรมแต่ละสมยั จากการศึกษาข้อมลูคํา

ยืมภาษาเขมรในพจนานกุรมไทย พบว่ามีคํายืมภาษาเขมรบางส่วนมีมากกว่า  1  ความหมาย และสามารถจดัเข้า

กลุ่มความหมายได้มากกว่า 1 กลุ่มความหมาย นอกจากนีย้ังพบว่าในพจนานุกรมต่างสมัยกัน จะมีการนิยาม

ความหมายท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 

 เม่ือวิเคราะห์ความหมายของคํายืมภาษาเขมรในพจนานกุรมไทยจากพจนานกุรมทัง้3 สมยั สามารถจําแนก

ได้ 19 กลุม่ความหมาย ดงันี ้

1. กลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการ  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการ 

การเคล่ือนไหว การกระทําตา่งๆ อารมณ์ ความรู้สกึ  

สมัยที่ 1 พบ 164 คํา    เช่น  กระเดียด ขนาบ คําราม เฉลย ชําเรา ตกั ถลนุ ประจาน  

  ล ุ สดบั  

 สมัยที่ 2 พบ 172 คํา   เช่น  แจรง เชลง ดดั ตรัส ตรา บดับง เผดียง แมก ระเมียร เหิร  

สมัยที่ 3 พบ 192 คํา   เช่น  กระเหลียก ครวกั,ครวี ฉนุ ดดัผทม เตร็ดเตร่ เปรอ ระเลงิ วาย  

แสรก อร  

2. กลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะ  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการบอกลกัษณะ  

รูปทรง  รูปแบบ  สีสนั  คณุสมบติั   

สมัยที่ 1 พบ 73 คํา   เช่น  ขจี เขลา โคร่ง ฉลาด ตรู เพญ ไพรเราะห์ แวง เสนาะ  

สมัยที่ 2 พบ 104 คํา   เช่น  กะแอ ขลงั เขบจ็ ฉม เฉลา ตระเอบ็ ทม ลออ แวง สอ 

สมัยที่ 3 พบ 81 คํา   เช่น  เขดา โคร่ง จงักวด จงัไร โดม ตระโมจ ทงนั ประดาษ ลออ  

สรเหนาะ  

3. กลุ่มความหมายเก่ียวกับคาํเรียกบุคคล  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีเป็นสรรพนามบรุุษท่ีหนึ่ง สรรพนาม

บรุุษท่ีสอง สรรพนามบรุุษท่ีสาม คําเรียกญาติ และช่ือเรียกชนชาติตา่งๆ  

สมัยที่ 1 พบ 12 คํา  ได้แก่  ขอม เขมร นกั บา พะโอน มดาย เม เยิง เรียม เสียม องัคะยม 

แอง 

สมัยที่ 2 พบ 23 คํา   เช่น  กนู ขยม เจ้า ฉิบอง นะบอง พะโอน มะดาย สรุกเกรา แอง  

สมัยที่ 3 พบ 15 คํา   ได้แก่  กนัเมียง กนู โกน ขมอย ขยม โขยม ชีพกุ นกั ผอนู มดาย เม  

เยิง เรียม ศรี อญัขยม 

4. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอาชีพ สถานะ ตําแหน่งหน้าที่การงาน ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัอาชีพ สถานะ และตําแหน่งหน้าท่ีการงานของบคุคลตา่งๆ 

สมัยที่ 1 พบ 9 คํา   ได้แก่  กระทรวง ขมงั ขนุ โขลน จําเลย เชลย ตํารวจสนม สมเดจ็  

สมัยที่ 2 พบ 9 คํา  ได้แก่  ขมงั ขนุ, ขน ตรวจ ไผทโกรม สนม สมเดจ็ สมกั สมนั 

สมัยที่ 3 พบ 11 คํา   ได้แก่  กรมนา กระทรวง ขมงั โขลน จําเลย เชลย ตํารวจ เถมิน ทเมิน  

สนม  
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5. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการแต่งกาย  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการแต่งกาย 

เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบั  

สมัยที่ 1 พบ 7 คํา   ได้แก่  กนัเจียก ธํามะรงค์ สนบั สนบัเพลา สะบง สะไบ สมปัก  

สมัยที่ 2 พบ 6 คํา   ได้แก่  กรอง ถนิม สนะ, สนบั สนบัเพลา สะบง สะใบ 

สมัยที่ 3 พบ 10 คํา  ได้แก่  กรรเจียก กรอง กนัแสง ธํามรงค์ ถนิม สนอบ สนิม สบง  

สไบ สมปัก 

6. กลุ่มความหมายเก่ียวกับร่างกายมนุษย์  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัร่างกายและ

อวยัวะตา่งๆของมนษุย์  

สมัยที่ 1 พบ 10 คํา   เช่น  กะเภาะ ขนง กะหมอง จะหมกู จไุร ทรวง ปราง สวาบ 

สมัยที่ 2 พบ 17 คํา   เช่น  กรรเจียก กระจอก ขลวน โขมดขมงั จไุร เชิง ดํารูง ตรูง ได เต้า  

ทรวง ศก เอวลา เอวอร  

สมัยที่ 3 พบ 17 คํา   เช่น  กรรเจียก กระจอก กระเพาะ ขมอง ขลวน จรมกู จงัเก แด  

ได สก  

7. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอาหารและการปรุงอาหาร   ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

ช่ือ ชนิด สว่นประกอบของอาหาร เคร่ืองปรุง  

สมัยที่ 1 พบ 4 คํา   ได้แก่  กระยา ขนม จงัหนั บาย 

สมัยที่ 2 พบ 3 คํา   ได้แก่  ขนม จงัหนั, จญัหนั บาย 

สมัยที่ 3 พบ 3 คํา   ได้แก่  จงัหนั เดาะ บาย 

8. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสุขภาพและความเจบ็ป่วย   ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

โรคภยั ยา และสว่นประกอบของยา  

สมัยที่ 1 พบ 2 คํา   ได้แก่  กําเดา แสลง  

สมัยที่ 2 พบ 2 คํา   ได้แก่  กําเดา, เขดา ถนํา  

สมัยที่ 3 พบ 5 คํา   ได้แก่  กําเดา เขมา ชํางือ ตะคริว, ตะคิว ถนํา 

9. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสิ่งของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมาย

เก่ียวกับยานพาหนะ สิ่งของ อุปกรณ์ วสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อาวุธ เคร่ืองดนตรี  ส่วนประกอบของอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ สิง่ท่ีมนษุย์ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือใช้งาน            

สมัยที่ 1 พบ 53 คํา   เช่น  กระโถน กะแทะ เขน ฉมวก ตะบนั ปรัก ย่ีภู่ ระแนง สดัจอง  

แสรก  

สมัยที่ 2 พบ 32 คํา   เช่น  กําบิด ขนน, ขนล จําลอง ฉนงั ตู๊ก ปรัก ระนด  สนองใด แสง  

องัคล  

สมัยที่ 3 พบ 75 คํา   เช่น  กล้อ กระเชียง คนัฉาย แคบ จงักดู แฉง ตํารับ ปรัก รนด 

ลําแพง           

10. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

สถานท่ี อาคาร บ้านเรือน สิง่ก่อสร้างตา่งๆท่ีมนษุย์สร้างขึน้ รวมทัง้สว่นตา่งๆของสิง่ก่อสร้างเหลา่นัน้  
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สมัยที่ 1 พบ 13 คํา   ได้แก่  กระทอ่ม กพงั กําพง กําแพง คลงั ฉนวน ตรุ ตะพงั ตําหนกั  

ถนน ทํานบ เพนียด  

สมัยที่ 2 พบ 4 คํา  กําพง คลงั,ขลงั ฉนวน วงั 

สมัยที่ 3 พบ 12 คํา   ได้แก่  กระทอ่ม กําพง กําแพง ตระพงั ตรุ ตะพงั ตําหนกั ถนน ทํานบ  

ประทาย เพนียด สะพงั 

11. กลุ่มความหมายเก่ียวกับจํานวน ลําดับ และปริมาณ ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีเก่ียวกบัการชัง่ ตวง 

วดั จํานวน ลําดบั ปริมาณ หน่วยเงินตรา การคํานวณ และคําลกัษณนาม  

สมัยที่ 1 พบ 7 คํา   ได้แก่  กรม ขนาด ขวบ ครา จํานวน เดิม ตําลงึ 

สมัยที่ 2 พบ 12 คํา   ได้แก่  กนัแส, กระแส ขนาด ขวบ ขัน้, ข้นน ครา, เครีย จํานวน,  

จํานวร, จวร, จร์ู จําเหียง ชะไม เดิม ทกุ สบไถง อก  

สมัยที่ 3 พบ 12 คํา   ได้แก่  กรม กระเชอ กระแส จงัหวะ ฉนํา ฉวาง ชไม เดิม ตําลงึ  

แพนก มวย แผด 

12. กลุ่มความหมายเก่ียวกับความเช่ือ ประเพณีและพธีิกรรม ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีเก่ียวกบัความ

เช่ือ ภตูผีปีศาจ ประเพณีและพิธีกรรมตา่งๆ   

สมัยที่ 1 พบ 3 คํา   ได้แก่  กโหมด โขลนทะวาร ฉะมบ 

สมัยที่ 2 พบ 1 คํา  ได้แก่  โขมด 

สมัยที่ 3 พบ 4 คํา   ได้แก่  โขมด โขลนทวาร ฉมบ ทมบ 

13. กลุ่มความหมายเก่ียวกับพืช  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัช่ือ ชนิด และสว่นตา่งๆ 

ของพืช  

สมัยที่ 1 พบ 13 คํา   ได้แก่  กรัก แขนง คนทีสอ คนทีเขมา ชเอม ชา พะกา สมอ สระท้อน  

สะลา สําโรง อตุพิศม์ อลุดิ 

สมัยที่ 2 พบ 19 คํา   เช่น  กํากลู แขนง คนทีสอ คนทีเขมา เฌอ ผะกา สําบอก สนัลกึ ระสี  

เสมา  

สมัยที่ 3 พบ 26 คํา   เช่น  กระกี  ้เฌอ ดองดึง ตระกวน พเยีย พันลอก  สลักเต้ สวาย 

อตุพิด  อลุดิ  

14. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสัตว์  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัช่ือ ชนิด และสว่นตา่งๆ 

ของสตัว์  

สมัยที่ 1 พบ 16 คํา   เช่น  กระ กะบือ ขนาย ขมวน ขลา เยีย รุย สวา 

สมัยที่ 2 พบ 38 คํา   เช่น  กะแปะ กโุงก ขลา จราว ชะมา มะมาก ละลดั สลาบ อนัสาย 

สมัยที่ 3 พบ 37 คํา    เช่น  กระโงก กนัลง, กนัลอง ขตอย จรุก ตรี พลกุ ระมาด ลมาด สจุะ  

15. กลุ่มความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ  ฤดกูาล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

สมัยที่ 1 พบ 13 คํา   เช่น  กรวด กะแสร เฉนียน ปรัง พะนม เพลงิ ระลอก ลหาร 

สมัยที่ 2 พบ 26 คํา  เช่น  ขยน, ขยอล แข จนัลอง จําหาย ชระทงึ ถะมอ แถง ผล ูเผลียง  

โสนหวง 
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สมัยที่ 3 พบ 43 คํา   เช่น  เกียน เฉนียน เชรา โดม ตลกุ ไถง ประฮาม ไผท สมอ สาบ 

16. กลุ่มความหมายเก่ียวการเมืองการปกครอง  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับ

การเมือง การปกครอง การแบง่สว่นการปกครอง 

สมัยที่ 1 พบ 2 คํา   ได้แก่  กรุง แขวง 

สมัยที่ 2 พบ 3 คํา   ได้แก่  กรุง แขวง, คแวง สรุก 

สมัยที่ 3 พบ 2 คํา   ได้แก่  ภมู สรุก 

17. กลุ่มความหมายเก่ียวภาษาและศิลปะ  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับภาษา 

ตวัอกัษร คําพดู บทประพนัธ์ ศิลปะ ลวดลาย เป็นต้น 

สมัยที่ 1 พบ 5 คํา   ได้แก่  กระหนก ขอม ฉะบงั ยบุล โองการ 

สมัยที่ 2 พบ 4 คํา   ได้แก่  ขนก, กนก ขอม โอง โองการ 

สมัยที่ 3 พบ 5 คํา   ได้แก่  ฉบงั ฉบํา ชร ชระ ยบุล 

18. กลุ่มความหมายเก่ียวกับวันเวลา  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัวนั เดือน ปี เวลา  

คําบอกเวลา 

สมัยที่ 1 พบ 2 คํา   ได้แก่  ฉล ูชวด 

สมัยที่ 2 พบ 10 คํา  เช่น  ขาล แข จํางาย, ฉงาย ดวงน ุไถง แถง ลํางาด สะแอก 

สมัยที่ 3 พบ 14 คํา   เช่น  ขาล แข งงิด จํางาย ฉล ูชวด ไถง ประฮาม พระฮาม ละงาด  

ลํางาด แสอก  

19. กลุ่มความหมายเก่ียวกับตําแหน่งที่อยู่  ได้แก่คํายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับการบอก

ทิศทาง ตําแหน่งท่ีอยู ่คําบพุบท 

สมัยที่ 1 พบ 5 คํา   ได้แก่  เฉวียง ใน เสวียง  

สมัยที่ 2 พบ 4 คํา   ได้แก่  เฉวียง เฉียง สดํา  

สมัยที่ 3 พบ 6 คํา   ได้แก่  กนัดาล กําลงุ เฉวียง ใน เลอ สดํา  
 
 เม่ือพิจารณาคํายืมภาษาเขมรตามกลุม่ความหมายทัง้ 19 ความหมายตามผลการศกึษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า 

เกือบทกุกลุ่มความหมายเป็นกลุ่มความหมายท่ีประกอบด้วยคํายืมท่ีเป็นคํานามทัง้สิน้ มีเพียง 4 กลุ่มความหมาย

เทา่นัน้ท่ีพบคํายืมท่ีเป็นคําชนิดอ่ืน คือ กลุม่ความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ ประกอบด้วยคํายืมเป็นคํากริยาทัง้หมด 

กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ประกอบด้วยคํายืมท่ีเป็นคําวิเศษณ์หรือคําคณุศพัท์ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัคํา

เรียกบุคคล ประกอบด้วยคํายืมท่ีเป็นคํานามและคําสรรพนาม และกลุ่มความหมายเก่ียวกับตําแหน่งท่ีอยู ่

ประกอบด้วยคํายืมท่ีเป็นคําบพุบท  

ดษุฎีพร ชํานิโรคศาสตร์ (2526 : 62) กล่าวว่า จากการสํารวจของนกัภาษา ท่ีพบว่าชนิดของคํายืมท่ี                    

ยืมกนัมากท่ีสดุคือ คํานาม (ประมาณ 75% ของคํายืมทัง้หมด) อนัดบัรองลงคือ คํากริยา ส่วนคําท่ียืมน้อยท่ีสดุ                    

คือ สรรพนาม เน่ืองจากการยืมคําโดยทั่วไป เป็นผลจากความสัมพันธ์ในด้านต่างๆระหว่างชนชาติและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความเป็นอยู่และวฒันธรรมระหว่างกนั เม่ือรับเอาสิ่งใหม่ๆท่ีรับเข้ามาตามการรับวฒันธรรมต่างๆ

และทําให้จําเป็นต้องรับช่ือเรียกของสิ่งเหล่านัน้เข้ามาใช้ในภาษาด้วย เช่น การรับเอาวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ                         

จากชาติตะวันตก ทําให้ไทยมีคํายืมภาษาอังกฤษท่ีเป็นเช่ือเรียกของสิ่งเหล่านัน้มากมาย อาทิ คอมพิวเตอร์ 
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อินเทอร์เน็ต เนกไท เป็นต้น แต่ผลการศึกษาคํายืมภาษาเขมรในครัง้นีพ้บว่าการยืมคําภาษาเขมรมีลกัษณะท่ีต่าง

ออกไป 

จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า กลุม่ความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ ซึง่ประกอบด้วยคํายืมท่ีเป็นคํากริยา

ทัง้หมดนัน้ เป็นกลุม่ความหมายท่ีพบคํายืมภาษาเขมรจํานวนมากท่ีสดุในพจนานกุรมทัง้ 3 สมยั กลุม่ความหมายท่ี

พบคํายืมภาษาเขมรเป็นจํานวนรองลงมา คือกลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ซึง่มีจํานวนคํายืมมากเป็นอนัดบัสอง

ในพจนานกุรมทัง้ 3 สมยัเช่นเดียวกนั สว่นกลุม่ความหมายเก่ียวกบัสิง่ของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นกลุม่ความหมาย

ท่ีพบคํายืมภาษาเขมรมากเป็นอนัดบั 3 ในพจนานกุรมสมยัท่ี 1 และสมยัท่ี 3 ส่วนในพจนานกุรมสมยัท่ี 2 นัน้ กลุ่ม

ความหมายท่ีพบคํายืมภาษาเขมรมากเป็นอนัดบั 3 ได้แก่ในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัสตัว์ และเม่ือนําคํายืมในกลุ่ม

ความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ รวมกบัคํายืมกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ซึ่งเป็นคํายืมท่ีประกอบไปด้วยคํา

แสดงคุณลักษณะต่างๆ และเป็นกลุ่มความหมายท่ีมีจํานวนคํายืมมากท่ีสุดเป็นอันดับสอง คํายืมในสองกลุ่ม

ความหมายดงักล่าวจะมีจํานวนรวมกนัประมาณ 50% คือคร่ึงหนึ่งของจํานวนคํายืมท่ีพบทัง้หมด และปรากฏผล

เช่นเดียวกันนีใ้นพจนานุกรมทัง้ 3 สมัย ในขณะท่ีจํานวนคํายืมส่วนท่ีเหลือในกลุ่มความหมายอ่ืนๆ เป็น คํานาม                  

คําสรรพนาม และคําบุพบทรวมกัน โดยคํายืมท่ีนอกเหนือจากกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่ม

ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะนี ้ส่วนมากเป็นคํานามสําหรับใช้เรียกสิ่งช่ือต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มความหมายเก่ียวกบั

สิ่งของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กลุ่มความหมายเก่ียวกับสัตว์ กลุ่มความหมายเก่ียวกับพืช และกลุ่มความหมาย

เก่ียวกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มความหมายท่ีพบคํายืมภาษาเขมรเป็นจํานวนมากในระดับรองลงมาจากกลุ่ม

ความหมายหมายเก่ียวกบักิริยาอาการและกลุม่ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ แตมี่จํานวนตา่งกนัไมม่ากนกั                          

การจําแนกคํายืมภาษาเขมรตามกลุม่ความหมายได้มากถงึ ๑๙ ความหมายและความหลากหลายของกลุม่

ความหมายท่ีมีการยืมคําจากภาษาเขมรมาใช้ดงัท่ีปรากฏในผลการศึกษา แสดงให้เห็นความกลมกลืนของการใช้

ภาษาเขมรในภาษาไทย โดยเฉพาะจํานวนของคํายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่ม

ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ แสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยกบัภาษาเขมรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมาก ทําให้ปรากฏคํา

ยืมภาษาเขมร เป็นคํากริยาและคําท่ีบอกลกัษณะของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะคําสามญัท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น คําว่า 

เดิน  ซึง่ตรงกบัคําไทยว่า ย่าง แต่ปัจจบุนัคําว่าย่าง กลายเป็นคําท่ีอยู่ในฐานะภาษาไทยถ่ินอีสาน ในขณะท่ีคําว่าเดิน 

ซึ่งเป็นคํายืมภาษาเขมร ได้รับความนิยมมากกว่าและใช้ในภาษาไทยมาตรฐาน หรือคําว่า “เฉลย” ก็นํามาใช้ใน

ภาษาไทยร่วมกบัคําไทยท่ีมีความหมายเดียวกนัคือคําว่า ตอบ หรือ คําตอบ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าคําเหล่านีไ้ม่ใช่คํา

สําหรับเรียก “สิ่งใหม่” ท่ีรับเข้ามาจากชาติอ่ืนแล้วจึงจําเป็นต้องรับคําเรียกสิ่งนัน้ๆเข้ามาใช้ในภาษาไทยด้วย แต่เป็น

คําพืน้ฐานทัว่ไปท่ีมีคําในภาษาดัง้เดิมใช้อยู่ก่อนแล้ว ไม่เพียงแต่คํากริยา แต่รวมถึงคํานามท่ีเป็นช่ือพืช สตัว์ สิ่งของ 

และสิ่งอ่ืนๆ สว่นมากล้วนเป็นสิ่งท่ีมีคําไทยใช้อยู่แล้ว นอกจากนีย้งัปรากฏคํากริยาและคํานามจํานวนหนึ่งท่ีนํามาใช้

เป็นคําราชาศพัท์ ตามวฒันธรรมการปกครองแบบเทวราชาท่ีไทยได้รับอิทธิพลมาจากเขมร เช่นคําว่า ตรัส ท่ีใช้เป็นคํา

ราชาศพัท์ หมายถึง พดู หรือคําว่า ธํามรงค์ ท่ีใช้เป็นคําราชาศพัท์ว่า พระธํามรงค์ เม่ือต้องการหมายถึง แหวนของ

กษัตริย์ เป็นต้น 

ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ พบคํายืมภาษาเขมรท่ีเป็นคําบุพบทในกลุ่มความหมายเก่ียวกับ

ตําแหน่งท่ีอยู่ หรือคําบอกสถานท่ี และคําแสดงความเป็นเจ้าของต่างๆ เช่นคําว่า ใน โดย  ซึ่งคําในกลุ่มความหมาย

เหล่านีไ้ม่ปรากฏในคํายืมภาษาอ่ืนๆ อีกทัง้ในภาษาไทยยังใช้คํายืมดังกล่าวอย่างกลมกลืนไปกับภาษาไทย                       

จนพจนานกุรมในสมยัท่ี 3 ไม่ระบุท่ีมาของคําว่ามาจากภาษาเขมรอีกต่อไป แสดงให้เห็นถึงความความสมัพนัธ์
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ใกล้ชิดท่ีไทยและเขมรมีร่วมกันมาเป็นเวลานานและแตกต่างกับความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติอ่ืน ซึ่งในกรณีนี ้                   

วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท์ ได้เสนอสมมติฐานไว้ว่า (2544 : 4) กรุงศรีอยุธยาในช่วงต้น เป็นสงัคมทวิภาษา คือ                            

มีประชากรท่ีพูดได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาเขมร ต่อมาลูกหลานของประชากรท่ีพูดภาษาเขมรเป็นภาษาแม ่                            

ได้เปล่ียนไปใช้ ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ทําให้การคํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏมีความหลากหลายและกลมกลืน                  

กบัภาษาไทยมากกวา่คํายืมจากภาษาอ่ืน และยงัคงปรากฏเก็บไว้ในพจนานกุรมให้ใช้เร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั 

 

สรุป 
 คํายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย สามารถจําแนกตามกลุ่มความหมายได้หลากหลายถึง                      

19 กลุ่มความหมาย ต่างกับคํายืมในภาษาอ่ืนท่ีมีใช้เฉพาะด้าน โดยเฉพาะคํายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมาย

เก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะท่ีปรากฏมากท่ีสุด และเป็นประเภทของคําท่ีใช้                           

เป็นหลักในการส่ือสาร รวมทัง้คําบุพบทต่างๆท่ีทําหน้าท่ีเป็นคําไวยากรณ์ ด้วยเหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่ามีคํายืม                      

ภาษาเขมรปรากฏอยู่เกือบทกุหวัข้อการสนทนาหรือการส่ือสารด้วยภาษาไทย ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะพิเศษ                             

ท่ีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีแตกต่างไปจากภาษาอ่ืนแล้ว ยงัแสดง

ถงึความใกล้ชิดและความสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมระหวา่งไทยและเขมรตัง้แตอ่ดีตอีกด้วย 
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รูปแบบการดาํเนินชีวิตและทศันคตขิองผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจาก
ประเทศไทย 
Lifestyle and attitudes of consumers in Vietnam and the Lao People's Democratic Republic 
toward relative the buying decision making of consumer product from Thailand 
 

รุ่งศิริ สระบวั1 กิตติพล สระบวั1 และ ปณิฎฐา พรรณวิเชียร1 

Rungsiri Srabua1, Kittipol Srabua1 and Panitha Panvichian1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตกบัองค์ประกอบ  

การเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัองค์ประกอบการ

เลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูของกลุ่มตวัอย่างในประเทศ

เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 327 ชุด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยใช้สถิติทดสอบแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สินค้า

อปุโภคบริโภคจากประเทศไทย มีรูปแบบการดําเนินชีวิต 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นักคิด (Fulfilleds/ 

Thinkers) เป็นผู้ มีความอนรัุกษ์นิยม มีความชํานาญเฉพาะอยา่ง สนใจผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุคา่ คงทนถาวร (คา่เฉล่ียท่ี 3.86) 

และผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นกันวตักรรม (Actualizers/Innovators) เป็นผู้ ท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต มีฐานะ

การเงินดี การศึกษาดี และมีความคิดท่ีซับซ้อน (ค่าเฉล่ียท่ี 3.80) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับ

องค์ประกอบการเลือกซือ้ด้วยองค์ประกอบทางด้านทัศนคติทัง้ 3 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคจากประเทศไทย มีทศันคติด้านความรู้ ความเข้าใจ 

มีค่าเฉล่ียท่ี 3.76 ซึง่อยู่ในระดบัเห็นด้วย สว่นทศันคติด้านความรู้สกึ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.73 ซึง่อยู่ในระดบัเห็นด้วย เป็นอนัดบั

สอง และทศันคติด้านพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียท่ี 3.47 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจเป็นอนัดบัสดุท้าย นอกจากนีผู้้บริโภคในประเทศ

เวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคจากประเทศไทยสนใจด้านผลติภณัฑ์ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยู่ในระดบัมาก กล่าวคือผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวท่ีเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคจากประเทศไทย มกัใช้ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เป็นปัจจยัในการเลือกซือ้สนิค้ามากท่ีสดุ 

คาํสาํคัญ : รูปแบบการดําเนินชีวิต การตดัสนิใจซือ้ สนิค้าจากประเทศไทย สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม 

 

Abstract  
          The main objective of this research were to study the relationship between lifestyle and buying  

decision factors of consumers toward consumer product from Thailand and studied the relationship  

                                                 
1 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัสนัตพล อําเภอเมือง อดุรธานี 41000 ประเทศไทย 
   Faculty of Business Administration , Santapol College, Muang, Udonthani 41000, Thailand.  
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between attitudes and buying decision factors of consumers toward consumer product from Thailand. Data 

were collected by using questionnaires. The sample was composed of 327 samples in Vietnam and Laos 

PDR by using a convenience sampling method and multi regression analysis to test the hypothesis. 

The research finding reveal that the lifestyle of Vietnam and Laos PDR consumers who buy 

consumer goods from Thailand can be grouped into 2 groups. The first group were Fullfilleds/ Thinkers, they 

are conservative, practical consumers, they are concerned about functionality, value, and durability in the 

products they buy (with an average of 3.86) and the second group were Actualizes/Innovators, they tend to 

be wealthy, well educated, self-confident and sophisticated (with an average of 3.80). The study of the 

relationship between attitude and buying decision components with three components of attitude found that 

consumer in Vietnam and Laos PDR have attitudes in knowledge and understanding with an average of 3.76 

that means they was agree. The second was average of 3.73 of emotional attitude that means they was 

agree. The last rank was behavioral attitude that was average of 3.47 that means they were not sure.  In 

addition, consumers in Vietnam and Laos pay attention to the product in high level (an average of 3.92). That 

is consumers in Vietnam and Laos PDR, were to buy consumer goods from Thailand by often used a product 

as important factor in choosing the most purchases. 

Keywords : Lifestyle, Buying decision, Consumer goods, Thai product, Laos PDR, Vietnam 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์  
ในปี พ.ศ. 2559  (หรือ ปี ค.ศ. 2015) อาเซียนจะเข้าสู่การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่ม

ประเทศใน AEC กลุม่หนึง่ท่ีกําลงัเป็นท่ีน่าสนใจคือกลุม่ประเทศ CLMV ซึง่ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกท่ี

ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสําคญัเป็นอนัดบัต้นๆ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีค่อนข้างใหม่และการแข่งขนัยงัไม่รุนแรงมาก 

(ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย, 2555) 

จากการศึกษามลูค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ปี 2552 – 2556 พบว่าตลาดมี

โอกาสเติบโตได้ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยเหตผุลหลายประการอาทิเช่น ข้อได้เปรียบจากการเป็นประเทศเพ่ือน

บ้านและมีพรมแดนติดกัน รวมทัง้  ต้นทุนค่าขนส่งต่ําเน่ืองจากระยะทางใกล้กว่า, ประเทศเพ่ือนบ้านรับชมรายการ

โทรทศัน์ไทย และรับชมโฆษณาสินค้าไทยด้วย ทําให้สินค้าท่ีโฆษณาก็ไปสร้างความนิยมในประเทศกมัพชูา ประเทศลาว 

ประเทศพมา่ ด้วยเชน่กนัรวมทัง้รูปแบบการค้าแบบมีพิธีการระหวา่งประเทศแล้ว ยงัมีรูปแบบการค้าชายแดนท่ี “friendly” 

ซึ่งประชาชนของทัง้สองประเทศซือ้ขายกันแบบไม่มีขัน้ตอนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมลูค่าการส่งออกขยายตวัร้อยละ 45.0 แม้ว่า สปป.ลาว มีประชากรน้อยท่ีสดุในบรรดา

ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือเพียงประมาณ 6.4 ล้านคน แต่ สปป.ลาว มีความต้องการสินค้าจากไทยสงูเน่ืองจากสินค้าหลาย

ชนิดไม่สามารถผลิตได้เองในประเทศส่วนประเทศเวียดนามนัน้มูลค่าการส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 37.2 นับเป็น

ประเทศท่ีเป็นทัง้แหลง่ผลิตและแหลง่ตลาดท่ีสําคญัในภมูิภาค มีนโยบายด้านการค้า การลงทนุท่ีชดัเจนและบงัคบัใช้ทัว่

ประเทศ ท่ีสําคญัคือ คนเวียดนามมีความรู้สกึท่ีดีต่อสินค้าไทย ทัง้นี ้ตลาดเวียดนามนับเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการ

ขยายการสง่ออกสินค้าไทย เน่ืองจากชาวเวียดนามเร่ิมมีกําลงัซือ้สงูขึน้ มีความเป็นเมืองท่ีกระจายตวัมากขึน้ จงึนบัเป็น

โอกาสสําหรับสินค้าไทยซึ่งค่อนข้างเป็นท่ียอมรับในเร่ืองคุณภาพและตราสินค้า อย่างไรก็ดีพฤติกรรมผู้บริโภคชาว
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เวียดนามค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละโซนพืน้ท่ี ผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาและวางกลยทุธ์การเข้าสู่

ตลาดให้สอดรับกบัความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอย่างเหมาะสม  (สํานกัส่งเสริมด้านการต่างประเทศ  สํานกังาน

สง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554) 

แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ือมีการเติบโตมากขึน้ การแขง่ขนัของตลาดสนิค้าอปุโภคบริโภคก็ยอ่มจะทวีความรุนแรงมาก

ขึน้ ตามหลกัการทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ บริษัทไม่อาจเข้าถึงหรือตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้ทุกคนในตลาดได้

อย่างทัว่ถึง เน่ืองจากผู้บริโภคในตลาดมีจํานวนมาก และอยู่กนัอย่างกระจดักระจาย ดงันัน้ ผู้ประกอบการ จึงต้องเลือก

กลุม่เป้าหมายท่ีมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มลกูค้า  เน่ืองจาก

ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้ บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก การตัดสินใจซือ้สินค้าของผู้ ซือ้ก็จะ

พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ รอบด้าน ประกอบกับภาวะการแข่งขันท่ีสูง ผู้ประกอบการจากประเทศไทยจําเป็นต้องศึกษา

รูปแบบสินค้าท่ีมีความสมัพันธ์กับรูปแบบการดําเนินชีวิตและทศันคติของผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภค 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและทศันคติของผู้บริโภคเฉพาะประเทศเวียดนาม

และสปป.ลาว เน่ืองจากเห็นวา่ ข้อมลูด้านรายได้ประชากรตอ่คนตอ่ปีถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากท่ีจะบง่บอกถึงกําลงัซือ้ใน

ประเทศนัน้ๆ จากข้อมลูของ World Bank ปี 2011 ได้จดักลุม่รายได้ของประชากรเฉล่ียต่อคนต่อปี ของประเทศสมาชิก

อาเซียน พบว่า ประเทศเวียดนามและสปป.ลาว จดัอยู่ในกลุม่ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง – ต่ํา ขณะท่ีกมัพชูาและพม่า 

จดัอยู่ในประเทศท่ีมีรายได้น้อย ทําให้ผู้บริโภคในประเทศเหล่านีกํ้าลงัซือ้ไม่สงู จึงไม่นิยมบริโภคสินค้านําเข้าท่ีมีราคาสงู 

ผู้ วิจยัจงึเลือกศกึษาเฉพาะกลุม่ประเทศเวียดนาม และสปป.ลาว ซึง่ประเทศดงักลา่วเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเจริญเติบโต 

และยงัมีความต้องการสนิค้าอปุโภคบริโภคอีกมากด้วย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
1. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดําเนินชีวิตกบัองค์ประกอบการเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจาก

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัองค์ประกอบการเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนในประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี จากข้อมลูสถิติด้านประชากรของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 

2556 พบว่า จํานวนประชากรของประเทศเวียดนาม 89.7 ล้านคน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 

6.7 ล้านคน รวมเป็นจํานวนประชากรทัง้สิน้  96.4 ล้านคน (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ) 

การสุม่ตวัอย่างด้วยการเลือกใช้ตารางสถิติการสุม่ตวัอย่างของ Herbert Arkin and Raymond R. Colton 

(1963) ในการกําหนดขนาดของตวัอย่าง จะได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 327 ตวัอย่าง (ประชาชนในประเทศเวียดนาม 

จํานวน 197 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 130 คน) ซึง่เป็นขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ณ ระดบั 

ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย ใช้แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานของประชากร, รูปแบบการดําเนินชีวิตตาม

ทฤษฎีระบบค่านิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต (The Values and Lifestyles หรือ VALS), ทศันคติต่อสินค้าอปุโภค

บริโภคท่ีมาจากประเทศไทย และปัจจัยในการตดัสินใจซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย โดยผ่านการ
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ตรวจสอบดชันีความสอดคล้องของข้อคําถาม (Index of consistency : IOC) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ด้วยสมัประสทิธ์ความเช่ือมัน่อลัฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.87 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในประเทศเวียดนาม (ในเมืองหลวง

ฮานอย และเมืองไฮฟอง) และสปป.ลาว (นครหลวงเวียงจนัทน์ และเมืองหลวงพระบาง) ด้วยแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานด้วยค่าเฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ใช้สถิติทดสอบแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบว่าปัจจยัแต่ละตวัมี

ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทยหรือไม่ และมีความสัมพันธ์              

มากน้อยเพียงใด และใช้วิธี Stepwise ซึง่สามารถป้องกนัปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของปัจจยัมีค่าสงู โดยจะเลือก

ปัจจยัท่ีดีท่ีสดุออกมาทีละตวัเพ่ือนําเสนอสมการท่ีมีปัจจยัท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
         ผู้ วิจยัศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสปป.ลาว โดยได้กําหนดกรอบแนวคิดดงันี ้

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                               ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) พบว่า ผู้บริโภคชาวเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ท่ีเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย ประกอบ เพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมี 

จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และเป็นเพศชายจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีอายชุว่ง 15 – 30 ปีมากท่ีสดุ 

มีจํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 สถานภาพสมรสมากท่ีสุด จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ขนาดของ

ครอบครัว 3 – 4 คนมากท่ีสดุ มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีขึน้ไปมากท่ีสดุ 

จํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 อาชีพรับราชการมากที่สดุ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีรายได้ต่อเดือน 

5,001 – 10,000 บาทมากท่ีสดุ จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีรายได้ของครอบครัวรวมกนัต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท มากท่ีสดุ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 สว่นใหญ่อาศยัอยู่ร่วมกบัพ่อแม่ จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อย

ละ 37.0 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ทํางาน/เรียนช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. จํานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 ใช้พาหนะ

ในการเดินทางไปทํางาน/เรียนด้วยรถยนต์สว่นตวัมากท่ีสดุ จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 การวิเคราะห์ตวัวดัของ

รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
1. ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นกันวตักรรม (Actualizers/Innovators) 

2 ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นกัคิด (Fulfilleds/ Thinkers) 

3. ผู้ มีความทะเยอทะยาน (Believers) 

4. ผู้ มีประสบการณ์ (Achievers) 

5. ผู้ยึดมัน่ (Strivers) 

6. ผู้ มีความพยายาม (Experience) 

7. ผู้ปฏิบติัการ (Makers) 

8. ผู้ต่อสู้ ดิน้รน (Strugglers) 

องค์ประกอบการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภค 
    - ราคา  

    - มาตรฐานสินค้า 

    - ช่ือเสียงของตราสินค้า 

    - ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า 

    - สีสนัและการออกแบบท่ีสวยงาม 

    - การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)  

    - ช่องทางการจดัจําหน่าย  

    - วสัด/ุสว่นผสม 

    - การโฆษณา 

ทศันคตทิี่มีต่อสินค้าจากประเทศไทย 
    - ความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ (Cognitive) 

    - ความรู้สกึ (Affective) 

    - พฤติกรรม (Behavior) 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาโดยเป็น Internal Consistency Reliability อาศยัสถิติ Cronbach’s Alpha กลา่วคือ ค่าความ

เช่ือมัน่ของตวัแปรรูปแบบการดําเนินชีวิต เท่ากบั 0.716 ความเช่ือมัน่ของตวัแปรทศันคติ เท่ากบั 0.932 ความเช่ือมัน่ของ

ตวัแปรองค์ประกอบในการเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย เทา่กบั 0.840 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์รูปแบบการดาํเนินชีวติของผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสปป.ลาว 

ผู้ วิจยัทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต (VALs) ซึง่พฒันาขึน้โดยสถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด SRI (Stanford 

Research Institute) ท่ีมีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค โดย

การวดัรูปแบบพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค (Hawkins, Best and Coney, 2001, p. 440) โดยมีการจดักลุม่ต่างๆ แต่ละ

กลุม่มีลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนัแบง่เป็น 8 รูปแบบด้วยกนั ได้แก่ 1. ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นกั

นวตักรรม (Actualizers/Innovators), 2. ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นักคิด (Fulfilleds/ Thinkers), 3. ผู้ มีความ

ทะเยอทะยาน (Achievers), 4. ผู้ มีประสบการณ์ (Experiencers), 5. ผู้ยึดมัน่ (Believers), 6. ผู้ มีความพยายาม 

(Strivers), 7. ผู้ปฏิบตัิการ (Maker) และ 8. ผู้ตอ่สู้ดิน้รนเพ่ือความอยูร่อด (Strugglers)  

เม่ือพิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิตทัง้ 8 รูปแบบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว มี

รูปแบบการดําเนินชิวิตในระดบัเห็นด้วย ทัง้ 8 รูปแบบ โดยสว่นใหญ่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/

นกัคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นักนวตักรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80, ผู้ มี

ความทะเยอทะยานมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.76, ผู้ มีประสบการณ์และกลุม่ผู้ปฏิบตัิการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70,  ผู้ต่อสู้ดิน้รนมี

คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.68, ผู้ยดึมัน่ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.57 และ ผู้ มีความพยายาม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.52 ตามลําดบั 
 ตอนที่ 3  ทศันคตขิองผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากประเทศไทย 
 ทศันคติของผู้บริโภคประเทศสปป.ลาวและประเทศเวียดนามท่ีมีตอ่สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย ได้แก่ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ (Cognitive), ด้านความรู้สกึ (Affective) และด้านพฤติกรรม (Behavior) โดยนําเสนอ

ในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อสินค้าอปุโภคบริโภค

ท่ีมาจากประเทศไทย ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจและความเช่ือ มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย     มีค่าเฉล่ีย 3.76, 

ด้านความรู้สึก มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.73 และด้านพฤติกรรม มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

คา่เฉล่ีย 3.47  
ตอนที่ 4   องค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากประเทศไทย 
 องค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยนําเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ซึง่พบว่า ปัจจยัในการเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทยของกลุ่มตวัอย่างมีความสําคญัระดบัมาก 

ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92, ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ปัจจยัด้าน

ชอ่งทางการจดัจําหน่าย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.66 และปัจจยัด้านราคา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 (สนิค้ามีป้ายแสดงราคาอย่าง

ชดัเจน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.79 และราคาของสนิค้าตอ่รอง/มีสว่นลดได้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 ตามลําดบั)  

 

สมมตฐิานของการวจิัย 
        สมมติฐานท่ี 1 : รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนัไปตามการเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภค  

        สมมติฐานท่ี 2 : ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภค  
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิตกบัองค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมา

จากประเทศไทย 

ตารางที่ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ

กบัองค์ประกอบในการเลือกซือ้สนิค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป 
        ผู้ บ ริ โ ภค ในประ เทศ เ วี ยดนามและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือก

ซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย ส่วน

ใหญ่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบท่ี 2 ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นกัคิด (Fullfilleds) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.86 ซึง่อยู่ในระดบัเห็น

ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีวุฒิภาวะ ความพึงพอใจ ความสะดวกสบายต่อชุมชน เป็นกลุ่มท่ีมีความน่าเช่ือถือ เข้าใจโลกและ

เหตกุารณ์สําคญัเป็นอย่างดี มีความต่ืนตวัท่ีจะแสวงหาความรู้อย่างกว้างขวาง สนใจกิจกรรมพกัผ่อน การใช้เวลาว่าง 

ตดัสนิใจโดยการใช้เหตผุล มีความสขุมุและเช่ือมัน่ในตนเอง รายได้อาจได้จากหลายทาง ทําหน้าท่ีท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม

และบ้านเมือง มีเงินแตไ่มฟุ่่ มเฟือย อะไรท่ีไมถ่กูต้องจะไมทํ่า นอกจากนีย้งัเป็นกลุม่ท่ีสนใจข่าวสารบ้านเมือง ในฐานะเป็น

ผู้บริโภค มกัเป็นผู้ นิยมชอบใช้ตราสินค้าและมีพฤติกรรมการบริโภคตามค่านิยม การศึกษาดี และรายได้ปานกลาง แต่

เพียงพอท่ีตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นผู้ มีข่าวสารพร้อมมลู และยงัเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี

น่าสนใจ ซึ่งคุณสมบัติของคนกลุ่มนี  ้เหมาะท่ีเป็นผู้ มีกําลังซือ้ ดังนัน้ผู้ ประกอบการควรคํานึงถึงการตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนีด้้วยไม่ว่าเป็นการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ท่ีมีรูปแบบท่ีทนัสมยั และคํานึงถึงสินค้าท่ีมี

เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ ราคาสินค้าสามารถต่อรองได้และมีการให้สว่นลด สถานท่ีจําหน่ายสินค้าสะอาด/กว้างขวาง 

และกลุม่เป้าหมายให้ความสําคญักบัการโฆษณาสนิค้าตามส่ือต่างๆ รองลงมาได้แก่ ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นกั

นวตักรรม (Actualizes) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.80 มีคุณลกัษณะ เป็นกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต ได้ทุกอย่าง  ดงัใจหวงั 

กระตือรือร้นมีตําแหน่งสงูมีหน้าท่ีการงานดี และมีฐานะการเงินดีมากจงึทําให้ต้องแหวกกฎเกณฑ์บ้างเป็นบางครัง้ ชอบใช้

ของดีราคาสงู ซือ้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนท่ีสนใจข่าวสารบ้านเมือง ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มนี ้โดยปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความ

สวยงาม มีความทนัสมยั มีสไตล์ เพ่ือให้สามารถบง่บอกถงึคณุภาพและระดบัภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ได้ 

รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
(Value Attitudes and Life 
Styles: VALS) 

องค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภค
บริโภคที่มาจากประเทศไทย 
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1. ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูใน

ชีวิต/นกันวตักรรม 

- - - - - - - - - - 

2. ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นกัคิด - - - - - - - 

3. ผู้ มีความทะเยอทะยาน - - - - - - - - - - 

4. ผู้ มีประสบการณ์ - - - - - - - 

5. ผู้ยึดมัน่ - - - - - - - - - - - 

6. ผู้ มีความพยายาม - - - - - - - - - 

7. ผู้ปฏิบติัการ - - - - - - - - - - 

8. ผู้ตอ่สู้ ดิน้รน - - - - - - - - - - 
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องค์ประกอบทางด้านทศันคติทัง้ 3 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคจากประเทศไทย มีทศันคติด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.76 อยู่ใน

ระดับเห็นด้วย ส่วนทัศนคติด้านความรู้สึก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.73 อยู่ในระดับเห็นด้วย เป็นอันดับสอง และทัศนคติด้าน

พฤติกรรม มีคา่เฉล่ียท่ี 3.47 อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจเป็นอนัดบัสดุท้าย แสดงว่าผู้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย มักใช้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซือ้

สนิค้ามากท่ีสดุ ดงันัน้ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดี ได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล มีการ

แสดงรายละเอียดสินค้าครบถ้วน ชดัเจน เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความคุ้มค่ากบัเงินท่ีเสียไป เพราะผู้บริโภคยงัคงเห็นด้วย

ว่าสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทยมีราคาสงู ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธันยมยั เจียรกลุ (2557) ทําการวิจยั

เร่ือง ปัญหาและแนวทางการปรับตวัของ OTOP เพ่ือพร้อมรับการเปิด AEC ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าผู้ประกอบการ OTOP ต้องมีการ

พฒันาสนิค้าทัง้ด้านคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าหรือบริการให้ได้การยอมรับในระดบัสากล โดยผสมผสานวฒันธรรม ภมูิ

ปัญญากบัเทคโนโลยีนวตักรรมและพฒันารูปแบบ ต้องสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง สร้าง

การรับรู้ในตราสินค้าของไทยต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคณุค่าหรือมลูค่าเพ่ิมในตวัสินค้า และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ Suh และ Kim (2014) ท่ีศกึษาเก่ียวกบั SMEs ในประเทศเกาหลีพบวา่การท่ีธุรกิจ SMEs จะก้าวขึน้เป็นธุรกิจผู้ นํา ใน

ธุรกิจระหว่างประเทศนัน้ ผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญท่ีสุดกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค ซึง่เน้นท่ีราคา คณุภาพของสนิค้า และการบริการหลงัการขาย  

นอกจากนีผู้้บริโภคในประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สินค้าอุปโภค

บริโภคจากประเทศไทย สนใจด้านผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.92 อยู่ในระดบัมาก กล่าวคือผู้บริโภคในประเทศ

เวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย มกัใช้ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัในการเลือกซือ้สินค้ามากท่ีสดุ ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรใช้กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคํานึงถึงรสชาติ

และคุณภาพของสินค้า พร้อมกับให้ความสําคัญกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก สอดคล้องกับงานวิจยัของศรัณย์ 

อมาตยกุล (2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ ทัศนคติของผู้บริโภคชาวลาวต่อแหล่งท่ีมาของสินค้าอุปโภคบริโภค ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า

ภาพลกัษณ์ของประเทศแหลง่กําเนิดสินค้าส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค อีกทัง้มีเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพให้กบั

สินค้า และมีการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของสินค้าสวยงาม เพราะปัจจบุนัผู้ประกอบการต้องพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้อง

เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย เพราะหากผลิตภณัฑ์มีคณุภาพไม่ดี เม่ือใช้แล้วไม่ตรงตามความต้องการ 

แม้ทุม่งบการส่ือสารการตลาดตา่งๆ เชน่ การโฆษณาไปเทา่ใดก็อาจไมส่ามารถกระตุ้นพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคได้ 

จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและประเทศเวียดนามมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศ

ไทยในทุกด้าน ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนว่า มีรูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างไร โดยรูปแบบ

การดําเนินชีวิตแบบท่ี 2 คือ ผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นกัคิด ควรให้ความสําคญัมากท่ีสดุ และรองลงมาคือ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต แบบท่ี 1 คือ ผู้บรรลคุวามสําเร็จขัน้สงูในชีวิต/นกันวตักรรม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของอนชุิต ศิริกิจ (2551) 

ซึง่ได้กลา่วว่า กลุ่มผู้ปรารถนาเติมเต็มชีวิต/นกัคิดเป็นกลุม่ท่ีน่าสนใจ มีจํานวนมากถงึ 32.4% ดงันัน้ ผู้ประกอบการต้อง

ให้ความสําคญักบัสินค้า โดยการมีเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพให้กบัสินค้าท่ีสง่ออก มีราคาต่อรองได้และมีสว่นลด มีการ

จําหน่ายสินค้าในสถานท่ีขายท่ีมีความสะอาดและกว้างขวาง พร้อมกับมีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ใน

ผลติภณัฑ์ รวมทัง้การออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มีความสวยงาม ดงึดดูและกระตุ้นให้เกิดการซือ้สนิค้า 

จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทศันคติของผู้บริโภคประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ประเทศเวียดนามมีความสมัพนัธ์กับองค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทยในทุกด้าน 
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พบว่า ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบในการเลือกซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทย ทัง้ 11 ด้าน ท่ีมี

ความสมัพนัธ์มากท่ีสดุคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ ท่ีคณุภาพดี ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

ในระดบัสากล มีการแสดงรายละเอียดสินค้าครบถ้วน ชดัเจน เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความคุ้มค่ากบัเงินท่ีเสียไป เพราะ

ผู้บริโภคยงัคงเห็นด้วยวา่สนิค้าอปุโภคบริโภคท่ีมาจากประเทศไทยมีราคาสงู 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
       1. สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเป็นท่ียอมรับของผู้ บริโภคในประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ดังนัน้ หาก

ผู้ประกอบการมีการพฒันาสนิค้าให้มีมาตรฐานในระดบัสากลจะสามารถสร้างความภกัดีตอ่แบรนด์ได้เป็นอยา่งดี 

        2. ผู้ประกอบการไทยควรมีสร้างแบรนด์ด้วยการส่ือสารการตลาดท่ีให้ข้อมลูสําคญัของสินค้า เช่น คุณภาพ บรรจุ

ภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านส่ือท่ีสอดคล้องกบั Lifestyle ของผู้บริโภค

กลุม่ Fullfilled และกลุม่ Actualizes ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีจํานวนมากในทัง้ประเทศเวียดนามและประเทศ สปป.ลาว  
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ลักษณะการจัดลําดับทางเสียงของแบบฝึกอ่านใน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี          
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1” 
Phonological Configurations of Reading Practice in Thai Supplementary Textbook “Mana 
Manee” for Elementary Education Grade 1 
 

มนทรัตม์ พิทกัษ์1     

Montarat Pitak1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนีมุ้่งแสดงลกัษณะถึงรูปแบบทางสทัวิทยาในแบบฝึกอ่านของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี    

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะการจัดรูปแบบทางสทัวิทยาในหนังสือดงักล่าวโดย

วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสทัวิทยาสมัพนัธ์ (prosodic analysis) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีใช้วิเคราะห์ภาษาใน

ระดบัระบบเสียง และศึกษาว่ารูปแบบทางสทัวิทยาดงักล่าวก่อให้เกิดกระบวนการฝึกอ่านท่ีมีประสิทธิผลได้อย่างไร 

ผลการศกึษาพบว่า แบบฝึกอ่านในหนงัสือดงักล่าวมีลกัษณะการจดัรูปแบบทางสทัวิทยาท่ีแสดงกระบวนการในการ

จดัลําดบัเสียงสําหรับฝึกอ่านสะกดคําได้อย่างเป็นระบบทัง้รูปแบบขององค์ประกอบทางเสียงและรูปแบบของคํา จึง

เอือ้ต่อการฝึกอ่านสะกดคําและการฝึกออกเสียงของเด็ก เพราะมีลําดบัจากง่ายไปหายาก สอดคล้องกบัลําดบัในการ

พฒันาการออกเสียงของเดก็ 

คาํสาํคัญ : การจดัลําดบัทางเสียง รูปแบบทางสทัวิทยา ทฤษฎีสทัวิทยาสมัพนัธ์ กระบวนการฝึกอา่น รูปแบบของ

องค์ประกอบทางเสียง รูปแบบของคํา  

 

Abstract 
 This article aims to study and present phonological configurations of the exercise for reading 

practice in supplementary Thai textbook used for supporting the main Thai elementary school textbooks. 

The study also investigates how the phonological configurations in this book contribute to the effective 

process for reading practice. The results show that the phonological configurations in this book 

contribute to the process that composed from the systematic phonological levels in both phonological 

component  and  word component. There are stages that begin with less complex to more complex, 

accurate of Thai children’s pronunciation. There for the phonological configurations in this book support 

both effective spelling practice and effective pronunciation practice for children.  

Keywords : Phonological configurations, Prosodic analysis, Process for reading practice, Phonological 

component, Word component   
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บทนํา 
 หนงัสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เป็นหนงัสือท่ีสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐานได้จดัพิมพ์ขึน้ โดยรวมหนงัสือเรียนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เลม่ 1 และเลม่ 2 ไว้ในเลม่เดียวกนั เพ่ือ

นํามาใช้เสริมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยประกาศให้ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ในสถานศกึษาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557  

 หนงัสือชดุนีเ้คยเป็นหนงัสือเรียนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรประถมศกึษา พทุธศกัราช 

2521 โดยใช้ในโรงเรียนทัว่ประเทศตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 – 2537 (รัชนี ศรีไพรวรรณ, 2547: 8) หนงัสือชดุนีมี้ลกัษณะ

เด่นคือเนือ้หาในแต่ละบทแต่งเป็นเร่ืองของเด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างจงัหวดั มี

ตวัละครสําคญัช่ือ มานะ มานี ปิติ ชูใจ และเพ่ือนๆ เนือ้หาในแต่ละบทมีความต่อเน่ือง เล่าถึงเร่ืองราวของตวัละคร

เด็กกลุ่มนี ้โดยมีฉากเป็นบ้าน โรงเรียน และสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านและโรงเรียนของเด็กๆ นอกจากนีเ้นือ้เร่ืองยงั

ต่อเน่ืองไปยงัหนงัสือเรียนภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 จนถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลา่วคือ ตวัละครเด็กเหลา่นี ้

ค่อยๆ เติบโต และเล่ือนชัน้เรียนไปตามลําดบัตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จนถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผู้ เรียนจึงรู้สกึ

เพลิดเพลินไปกับเนือ้หา ประหนึ่งมีเพ่ือนๆ ในหนังสือท่ีเติบโตไปด้วยกัน หนังสือเรียนชุดนีจ้ึงเป็นท่ีประทับใจของ

ผู้ เรียนเป็นอย่างย่ิง แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่าย่ีสิบปี แต่ผู้ ท่ีเคยใช้หนงัสือแบบเรียนชดุนีย้งัคงจดจํา “มานะ มานี 

ปิติ ชใูจ” รวมทัง้เพ่ือนๆ และสตัว์เลีย้งของพวกเขาได้เป็นอยา่งดี  

 ในปี พ.ศ. 2544 นิตยสารอะเดย์ ฉบบัประจําเดือนมกราคม ได้นําเร่ืองราวของตวัละครเหลา่นีม้าลงตีพิมพ์

ในคอลมัน์ “เร่ืองเลา่จากหนงัสือเรียนอนัสดุแสนประทบัใจในวยัเยาว์”ปรากฏว่าเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้อ่านเป็นอย่างย่ิง 

จงึได้ติดต่ออาจารย์รัชนี  ศรีไพรวรรณ ซึง่เป็นผู้ประพนัธ์หนงัสือเรียนชดุดงักลา่ว ให้เขียนเร่ืองราวของตวัละครเหลา่นี ้

โดยเล่าเร่ืองเพิ่มเติมจากในหนงัสือเรียน เป็นเร่ืองราวและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัละครในช่วงวนัหยดุ และปิดท้าย

ด้วยเร่ืองราวตอนโตเป็นผู้ ใหญ่ในวัยทํางานของตัวละครแต่ละตัว ลงตีพิมพ์ตอนแรกในนิตยสารอะเดย์ ฉบับ

ประจําเดือนตลุาคม 2545 และลงตีพิมพ์ในฉบบัต่อมาติดต่อกนัจนจบเป็นจํานวน 12 ตอน (รัชนี ศรีไพรวรรณ, 2547: 

8)  ต่อมาทางสํานักพิมพ์ได้รวบรวมเป็นหนังสือช่ือ “ทางช้างเผือก (มานะ มานี ปิติ ชูใจ)” พิมพ์ครัง้แรกในเดือน

กนัยายน พ.ศ. 2547 และพิมพ์ตอ่เน่ืองอีกหลายครัง้ด้วยกนั  

 นอกจากลกัษณะเด่นในด้านเนือ้หาท่ีสร้างความประทบัใจให้ผู้ เรียนแล้ว ในด้านกระบวนการสอนอ่านก็มี

ความโดดเดน่เช่นเดียวกนั กลา่วคือ มีกระบวนการสอนจากง่ายไปหายาก โดยเฉพาะในแบบเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

1 ซึ่งเป็นแบบเรียนท่ีเอือ้ต่อการฝึกอ่านให้แก่เด็กเป็นอย่างย่ิงทัง้ในแง่การฝึกอ่านสะกดคํา และการฝึกอ่านออกเสียง

ภาษาไทยให้ชดัเจนตัง้แต่แรกเร่ิม ทัง้เนือ้เร่ืองและกระบวนการสอนอ่านในหนงัสือชดุนีมี้ความสอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

เนือ้หาในแต่ละบทมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ เนือ้เร่ืองและแบบฝึก เนือ้เร่ืองเป็นเร่ืองราวของตวัละครท่ีผู้แต่งร้อย

เรียงขึน้อย่างน่าประทบัใจ ส่วนแบบฝึกประกอบด้วยคําท่ีให้เด็กฝึกหดัอ่านสะกดคํา โดยการแจกลกู ผนัอกัษร เช่น 

แบบฝึกในบทท่ี 1 ฝึกอ่านคําว่า ตา มา นา มี ดี ตี โดยให้อ่านว่า ต-อา- ตา, ม-อา-มา, น-อา-นา, ม-อี-มี, ด-อี-ดี และ 

ต-อี-ตี ตามลําดบั แล้วจงึฝึกอา่นคําเหลา่นีใ้นรูปของคํา ประโยค หรือข้อความ ได้แก่  

 ตา ดี นา ดี มานี มี ตา ตา มี นา กา มา นา  ตา มา นา ตา มี นา ดี

 อา มา นา 

ทัง้นีคํ้าในเนือ้เร่ืองก็เป็นคําท่ีมีตวัสะกดสอดคล้องกบัคําในแบบฝึก ตวัอย่างเช่นในบทท่ี 1 คําในเนือ้เร่ือง

ได้แก่ มานี มานีมีตา กา กามีตา อา อา มี ตา ความสอดคล้องระหว่างเนือ้เร่ืองกับแบบฝึกดังกล่าว
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แสดงให้เหน็ความสามารถของผู้ประพนัธ์แบบเรียนท่ีสามารถประพนัธ์เนือ้เร่ืองเพ่ือจงูใจผู้ เรียนให้สนใจอ่านแบบเรียน

ด้วยการผกูเร่ืองให้สนกุเพลิดเพลินชวนติดตาม และเลือกใช้คําเพ่ือการฝึกอ่านของเด็ก โดยคดัสรรคําในบทเรียนแต่

ละบททัง้คําในเนือ้เร่ืองและคําในแบบฝึกเพ่ือให้เกิดกระบวนการฝึกอา่นอยา่งมีระบบจากง่ายไปหายาก  

ด้วยความน่าสนใจของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาแบบฝึกอ่านในหนงัสือชุดนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะการจดัรูปแบบทางสทัวิทยาในหนงัสือเรียน

โดยวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสทัวิทยาสมัพนัธ์ (prosodic analysis) ซึง่เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีใช้วิเคราะห์ภาษาใน

ระดบัระบบเสียง และศกึษาวา่รูปแบบทางสทัวิทยาดงักลา่วก่อให้เกิดกระบวนการฝึกอา่นท่ีมีประสทิธิผลได้อยา่งไร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจดัรูปแบบทางสทัวิทยา หมายถงึ การจดัลําดบัทางเสียงอย่างเป็นระบบ 
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V  มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระเสียงยาว 

VV มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระเสียงสัน้ 

P มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะระเบิด 

N มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะนาสกิ 

S มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะเสียดแทรก 

W มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะเปิด 

R มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะรัว 

AF มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะกกัเสียดแทรก  

L มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะเปิดข้างลิน้ 

p,t,k,,j,f มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะฐานริมฝีปาก ปุ่ มเหงือก เพดานออ่น เส้นเสียง เพดานแข็ง 

(และเพดานแข็ง-ปุ่ มเหงือก) และริมฝีปากกบัฟัน ตามลําดบั 

h   มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะไมก้่อง มีลม 

h   มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะไมก้่อง ไมมี่ลม 

h มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงพยญัชนะก้อง 

α มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิน้ลดต่ํา 

ĭ มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิน้ยกสงู 

β มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิน้กึง่สงู 
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Σ มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิน้กึง่ต่ํา 

 มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระลิน้ระดบักลาง 

y    มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระท่ีใช้ลิน้สว่นหน้า ปากไม่หอ่ 

w   มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงเสียงสระท่ีใช้ลิน้สว่นหลงั ปากห่อ 

 T1-5    มีนยันามธรรมทางเสียงแสดงวรรณยกุต์ระดบักลาง ต่ํา ลง สงู ขึน้ ตามลําดบั 

 (   ) เป็นสญัลกัษณ์แสดงวา่เสียงท่ีอยู่ในวงเลบ็อาจปรากฏหรือไมป่รากฏ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  

ผลการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์ลกัษณะการจัดรูปแบบทางสทัวิทยาของแบบฝึกในหนังสืออ่านเพ่ิมเติมชุดมานะ มานี   

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ในแบบฝึกแต่ละบท จะฝึกอ่านสะกดคําโดยคําท่ีปรากฏในแบบฝึกจะเร่ิมจากคําท่ี     

เดก็ออกเสียงได้ง่ายไปหาคําท่ีออกเสียงได้ยากขึน้ตามลําดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบขององค์ประกอบทางเสียง เรียงลําดบัจากง่ายไปยากทัง้ในแง่ของจํานวน 

และสทัลกัษณ์ (ลกัษณะทางเสียง) ดงันี ้

1.1 เสียงพยัญชนะต้นพยางค์ เร่ิมต้นจากเสียงพยญัชนะจํานวนน้อยแล้วค่อยๆ เพิ่มจํานวนเสียง

พยญัชนะมากขึน้ในแตล่ะบท โดยรวมเสียงพยญัชนะท่ีเพิ่มขึน้ใหม่กบัเสียงพยญัชนะในบทก่อนเพ่ือให้เด็กได้ฝึกเสียง

ใหมแ่ละได้ทบทวนเสียงเดิมท่ีได้ฝึกไปแล้วในบทก่อน  

1.1.1 ประเภทของเสียงพยัญชนะ เร่ิมจากเสียงพยญัชนะประเภทท่ีเดก็ออกเสียงได้ง่ายไปสู่

เสียงพยญัชนะท่ียากขึน้ ได้แก่ เสียงระเบิด เสียงนาสิก เสียงเสียดแทรก เสียงเปิด เสียงรัว เสียงกกัเสียดแทรก และ

เสียงเปิดข้างลิน้ ตามลําดบั การศกึษาพฒันาการทางการออกเสียงของเด็ก (Tuaycharoen, 1977: 171) พบว่าเด็ก

ในวยั 18 เดือน  จะออกเสียงคําท่ีมีเสียงระเบิดและเสียงกักเสียดแทรกได้เกือบครบทุกฐานกรณ์ ในขณะท่ีเสียง

ประเภทอ่ืน เดก็ยงัออกเสียงได้ไมค่รบทกุฐานกรณ์  เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

P V(V) (C)                   N V(V) (C)                 S V(V) (C)           W V(V) (C)                Rv V(V) (C)       

เช่น ตา      มา        ห ู       วี         รี 

AF V(V) (C)              L V(V) (C) 

เช่น ใจ         ล ุ

  เสียงระเบิดมีขัน้ตอนการออกเสียงคือกกัลมแล้วปลอ่ยให้ลมพุง่ออกทนัที ซึง่ง่ายกวา่การออกเสียง

เสียดแทรกท่ีต้องประคองฐานกรณ์หรืออวยัวะคู่ท่ีใช้ออกเสียงให้ใกล้กนัมากๆ แตไ่มใ่ห้สมัผสักนั 

1.1.2 ฐานกรณ์ที่ใช้ในการออกเสียง เร่ิมต้นจากฐานกรณ์ท่ีเด็กออกเสียงได้ง่าย คือ       

ฐานกรณ์บริเวณส่วนหน้าของช่องปาก ได้แก่ ฐานริมฝีปาก ฐานปุ่มเหงือก ไปสู่ฐานกรณ์ท่ียากและซับซ้อนขึน้

ตามลําดบั คือฐานกรณ์บริเวณส่วนหลงัท่ีอยู่ลึกเข้าไปในช่องปาก ได้แก่ ฐานเพดานอ่อน ฐานเส้นเสียง รวมทัง้

ฐานริมฝีปาก-เพดานอ่อน ซึง่ต้องใช้ฐานกรณ์ 2 คู่ ได้แก่ ริมฝีปากทัง้คู่ และลิน้สว่นหลงักบัเพดานอ่อน จากนัน้จึง

ฝึกเสียงฐานกรณ์บริเวณกลางช่องปาก ได้แก่ ฐานเพดานแข็ง-ปุ่มเหงือก ฐานเพดานแข็ง แล้วจึงฝึกเสียง       

ฐานริมฝีปากกับฟันซึ่งแม้จะเป็นเสียงท่ีใช้ฐานกรณ์ส่วนหน้าของช่องปาก แต่ก็เป็นเสียงประเภทเสียงเสียดแทรก   

ซึ่งเด็กออกเสียงได้ยากกว่าเสียงประเภทเสียงระเบิดและเสียงนาสิก กล่าวคือการออกเสียงเสียดแทรกฐานริมฝีปาก



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-163 

กบัฟันเด็กต้องเคล่ือนริมฝีปากล่างขึน้ไปหาฟันบนในระยะท่ีใกล้มากแต่ต้องเว้นช่องว่างแคบๆ ระหว่างริมฝีปากล่าง

กับฟันบนไว้เพ่ือให้ลมเสียดแทรกผ่านช่องว่างแคบๆ นัน้ออกมา การศึกษาพัฒนาการทางการออกเสียงของเด็ก 

(Tuaycharoen, 1977: 171) พบว่าเด็กในวยั 18 เดือน จะออกเสียงระเบิดฐานริมฝีปากและปุ่ มเหงือกเป็นสว่นใหญ่ 

สว่นเสียงระเบิดฐานเพดานออ่นปรากฏเลก็น้อย โดยสว่นใหญ่เด็กมกัใช้เสียงฐานปุ่ มเหงือกแทนเสียงฐานเพดานอ่อน 

สว่นเสียงนาสกิฐานเพดานออ่นยงัไมป่รากฏในวยันี ้ เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

  C p V(V) (C)               C t V(V) (C)                 Ck V(V) (C)           C  V(V) (C)       

เช่น มา        ตา              กา                         อา 

C j V(V) (C)                C f V(V) (C) 

เช่น         จํา ยํา       ฟัง 

  ฐานริมฝีปากเป็นฐานกรณ์สว่นหน้าท่ีเดก็สงัเกตเหน็ได้ชดัเจนกวา่ฐานกรณ์ท่ีอยู่ลกึเข้าไปในช่อง

ปาก 
1.1.3 ลักษณะการมีลมประกอบการออกเสียงประเภทเสียงระเบดิและเสียงกัก 

เสียดแทรก เร่ิมจากเสียงท่ีไม่มีลมซึง่ซบัซ้อนน้อยและออกเสียงได้ง่ายกวา่ ไปสูเ่สียงท่ีมีลมซึง่ซบัซ้อนมากกว่าและ

ออกเสียงยากกวา่ เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

  h     h  

       P/AF V(V) (C)        P/AF V(V) (C) 

เช่น       ตา/ ใจ         เถา/ ชะ 

1.2 เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ เร่ิมต้นจากพยญัชนะท้ายพยางค์ประเภทเสียงก้องซึ่งได้ยินชดัเจน

กว่า ไปสู่เสียงไม่ก้องซึ่งได้ยินชดัเจนน้อยกว่า ทัง้นีเ้สียงพยญัชนะก้องซึ่งได้แก่เสียงนาสิก เรียงลําดบัฐานกรณ์จาก

บริเวณสว่นหน้าของช่องปากไปยงับริเวณสว่นหลงัของช่องปาก ได้แก่ ฐานริมฝีปาก ปุ่ มเหงือกเพดานอ่อน สว่นเสียง

พยัญชนะไม่ก้องซึ่งได้แก่เสียงกัก เรียงลําดับฐานกรณ์จากเสียงฐานปุ่ มเหงือก ต่อด้วยฐาน ริมฝีปาก และฐาน   

เพดานออ่น ตามลําดบั ซึง่ก็นบัวา่เรียงจากฐานบริเวณสว่นหน้าไปยงัสว่นหลงัเช่นกนั  เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

      h                h  
 C V(V)  Np,t,k   C V(V)  Pt,p,k  

เช่น   ทาํ,จาน, ฟัง   กอด, ปาก, คบ 
1.3 เสียงสระ เร่ิมจากสระท่ีออกเสียงได้ง่ายไปสู่สระท่ีออกเสียงได้ยาก กล่าวคือ เร่ิมจากสระท่ีมี

ลกัษณะลิน้และรูปปากชดัเจน ได้แก่ สระอา [a:] ซึ่งเป็นเสียงท่ีลิน้สว่นหน้าลดระดบัลงต่ําห่างจากเพดานปากมาก

ท่ีสดุ และรูปปากเหยียดอ้ากว้างท่ีสดุ สระอี [i:] ซึ่งเป็นสระท่ีลิน้ส่วนหลงัยกขึน้สงูใกล้เพดานปากมากท่ีสดุ และ     

รูปปากเหยียดแคบท่ีสดุ สระอู [u:] ซึ่งเป็นสระท่ีลิน้ส่วนหลงัยกขึน้สงูใกล้เพดานปากมากท่ีสดุ และรูปปากห่อกลม

เป็นช่องแคบท่ีสดุ จากนัน้จึงฝึกเสียงสระท่ีมีระดบัลิน้ยกค่อนข้างสงู และสระท่ีมีระดบัลิน้ลดค่อนข้างต่ํา เขียนเป็น

สญัลกัษณ์ได้ดงันี ้
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       y                                         y/w                              w/y                                     w/y 

 CVα (V) (C)  CVĭ (V) (C)      CVβ (V) (C)                       CVΣ (V) (C) 

เช่น        ตา                             มี/ ด ู       โต/ เกะ         ขอ/ แบ 

1.4 วรรณยุกต์ สัมพันธ์กับรูปตัวอักษร กล่าวคือ เร่ิมจากพยางค์ท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์ ซึ่งมีเสียง

วรรณยกุต์ 2 เสียง ได้แก่ วรรณยกุต์สามญัหรือวรรณยกุต์กลาง เช่น ตา [ta:] นา [na:] และวรรณยกุต์จตัวาหรือ

วรรณยกุต์ขึน้ เช่น ห ู [hu:] จากนัน้จึงฝึกผนัวรรณยกุต์จากพยางค์ท่ีไม่มีรูปวรรณยกุต์ พยางค์ท่ีมีรูปวรรณยกุต์เอก 

และพยางค์ท่ีมีรูปวรรณยุกต์โท ตามลําดบั โดยเร่ิมฝึกจากกลุ่มพยางค์ท่ีขึน้ต้นด้วยอกัษรกลาง เช่น  แก [k:] –       

แก่ [k:]  – แก้ [k:]   ตามด้วยอกัษรสงู เช่น เขา [khaw] – เข่า [khaw] – เข้า [khaw]  แล้วต่อด้วยอกัษรต่ํา เช่น      

นี [ni:]- น่ี [ni:] – นี ้[ni:] จากนัน้จึงฝึกผนัวรรณยกุต์ในพยางค์ท่ีขึน้ต้นด้วยอกัษรกลางจนครบ 5 ระดบัเสียง ได้แก่ 

วรรณยกุต์สามญั (กลาง) เอก (ต่ํา) โท (ตก) ตรี (สงู) และจตัวา (ขึน้) เช่น แก [k:]  – แก่ [k:]  – แก้ [k:]  –         

แก๊ [k:]  – แก๋ [k:]  เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

 T1             T1,5  T1,2,3  T5,2,3         T1,3,4 
     CVV      CVV                        CVV                      CVV           CVV    
 

เช่น            ตา นา            ห ู          แก – แก่ – แก้         เขา- เข่า-เข้า             นี- น่ี – นี ้ 

     T1,2,3,4,5 

     CVV 
เช่น            แก – แก่ – แก้ – แก๊ – แก๋ 

2. รูปแบบของคาํ เรียงลําดบัจากรูปแบบของคําท่ีมีความซบัซ้อนน้อยไปสูคํ่าท่ีมีความ 

ซบัซ้อนมาก กลา่วคือเร่ิมจากคําพยางค์เดียวไปสูคํ่าสองพยางค์ และคําท่ีมีมากกวา่สองพยางค์ ตามลําดบั ดงันี ้

2.1 จํานวนพยางค์ เร่ิมจากคําพยางค์เดียวไปสู่คําสองพยางค์และมากกว่าสองพยางค์ตามลําดบั 

เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้ 

CV(V)(C)             CV(V)(C) CV(V)(C)          CV(V)(C) CV(V)(C) CV(V)(C)         

เช่น ตา  ปิติ            วินาที 

        การเร่ิมจากคําท่ีมีองค์ประกอบน้อยไปสูคํ่าท่ีมีองค์ประกอบมากเอือ้ตอ่การฝึกออกเสียงของเดก็ 

2.2 ลักษณะพยางค์ เร่ิมจากพยางค์เปิดไปสูพ่ยางค์ปิด เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

CV(V)        CV(V)(C)  

เช่น ตา         จาน 

        พยางค์เปิดมีองค์ประกอบ 3 สว่น ได้แก่ พยญัชนะต้น สระ และวรรณยกุต์ สว่นพยางค์ปิดมี

องค์ประกอบ 4 สว่น ได้แก่ พยญัชนะต้น สระ พยญัชนะท้าย และวรรณยกุต์ จึงมีความซบัซ้อนมากกวา่ 

2.3 ความสัน้-ยาวของพยางค์ เร่ิมจากพยางค์ท่ีมีเสียงยาวไปสู่พยางค์ท่ีมีเสียงสัน้ เขียนเป็น

สญัลกัษณ์ได้ดงันี ้
  CVV       CV 
เช่น ตา        กะ   
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        พยางค์ท่ีมีเสียงยาวออกเสียงได้ง่ายกวา่เพราะไมต้่องมีการกกัท่ีเส้นเสียงท้ายพยางค์ และในแง่ของการ

ฟังก็สามารถได้ยินเสียงได้ชดัเจนกวา่ 

2.4 ความซับซ้อนของเสียงสระซึ่งเป็นแกนกลางของพยางค์ เร่ิมจากพยางค์ท่ีประกอบด้วยสระ

เด่ียวไปสูพ่ยางค์ท่ีประกอบด้วยสระประสม เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้ 

 CV(V)(C)               CV (C) 

เช่น  ตา                          บวั 

 สระเด่ียวออกเสียงได้ง่ายกว่าเพราะไม่ต้องเปล่ียนตําแหน่งของลิน้และลกัษณะของรูปปากจากสทัลกัษณ์

ของสระเสียงแรกไปสูส่ระเสียงท่ีสอง 

2.5 ความซับซ้อนของเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวและพยัญชนะต้นควบกลํา้ เร่ิมจากพยางค์ท่ีมี

เสียงพยญัชนะต้นเด่ียวไปสูพ่ยางค์ท่ีมีเสียงพยญัชนะควบกลํา้ เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้

 CV(V)(C)             CCV(V)(C) 

เช่น ตา                     ครู 

       เสียงพยญัชนะต้นเด่ียวออกได้ง่ายกวา่เพราะไมต้่องเปล่ียนประเภทและฐานกรณ์ตอ่เน่ืองกนัอยา่ง

รวดเร็ว 

  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ลกัษณะการจดัรูปแบบทางสทัวิทยาในแบบฝึกอ่านของหนงัสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี แสดง

ให้เห็นกระบวนการในการจดัลําดบัเสียงสําหรับฝึกอ่านสะกดคําได้อย่างเป็นระบบทัง้รูปแบบขององค์ประกอบทาง

เสียงและรูปแบบของคํา จึงเอือ้ต่อการฝึกอ่านสะกดคําและการฝึกออกเสียงของเด็ก เพราะมีลําดบัจากง่ายไปหายาก 

สอดคล้องกบัลําดบัในการพฒันาการออกเสียงของเดก็ กลา่วคือ พยญัชนะเร่ิมจากการออกเสียงระเบิดแล้วจึงค่อยให้

ฝึกเสียงท่ีออกได้ยากกว่าสําหรับเด็ก ส่วนสระเร่ิมจากเสียงสระอา [a:] อี [i:] อ ู[u:]  แล้วจึงให้ฝึกเสียงท่ียากขึน้

ตามมา สําหรับวรรณยกุต์ให้ฝึกผนัโดยสมัพนัธ์กบัอกัษรสามหมู่ คืออกัษรกลาง อกัษรสงู และอกัษรต่ํา และเร่ิมฝึก

จากคําพยางค์เดียวไปสูคํ่าท่ีมีมากกว่า 1 พยางค์ และฝึกพยางค์เปิดก่อนพยางค์ปิด นบัเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีมี

คณุภาพ เหมาะแก่การนํามาใช้เสริมการจดัการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือช่วย

เสริมให้เกิดสมัฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาไทยของเดก็  
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The Creating Process of Contemporary Nora : Fighting 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ือง “กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงโนราร่วมสมยัชดุ Fighting” มีขึน้เพ่ือศกึษาและค้นหา

แนวทางในการสร้างศิลปะการแสดงโนราให้มีความ “ร่วมสมยั” ท่ีมีรูปแบบการแสดง/นําเสนอใหม่ต่างไปจากการ

แสดงโนราแบบขนบ โดยใช้กรณีศึกษาคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา           

(สายตระกลูขนุอปุถมัภ์ นรากร/โนราพุม่ เทวา)      

 การพัฒนางานวิจัยเน้นการทํางานร่วมกันของศิลปินหลายฝ่าย คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ จังหวัดสงขลา นักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านการแสดงร่วมสมยั นักดนตรีพืน้เมืองภาคใต้     

นกัเต้นรําร่วมสมยั และนกัศกึษา ฝึกรําท่ีเน้นภาคปฏิบติัให้มีทกัษะ พละกําลงัท่ีแข็งแรง ความแม่นยําในการร้องและ

จงัหวะในการรําโนรา ซึ่งการศึกษาทําให้ผู้วิจยัและนกัรําเต้นท่ีอยู่ในกระบวนการวิจยั ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจใน

การรําเต้นแบบใช้ปฏิภาณ (improvisation) จินตนาการ (imagination) อารมณ์ความรู้สกึและสร้างความเช่ือ (belief) 

ในบรรยากาศหรือเร่ืองราวใหม่ท่ีแตกต่างจากโนราแบบดัง้เดิม ฟังเสียงเพลงแล้วให้อิสระกบัความรู้สึกแล้วทดลอง

เคล่ือนไหวร่างกาย หรือการอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีได้จากผู้ กํากบัลีลาเลือกสรร อนัทําให้เกิดลีลาท่ารําโนราท่ีแปลกใหม ่

มีจงัหวะท่ีส่ือสารและมองเหน็ตวัตนของผู้ รํา  

ดนตรีพืน้บ้านถกูจดัระบบเสียงให้สมัพนัธ์กบัสถานการณ์ เร่ือง ความรู้สกึของนกัแสดง ขดัเกลาให้สามารถ

ส่ือสาร สร้างความสําคญัให้กบันกัดนตรีได้ทํางานมากกว่าบรรเลง สามารถยืดหยุ่น ขบัเน้นเสียงท่ีส่งต่อความรู้สึก

ของนักเต้นท่ีสมัพนัธ์กัน การนําเสนอนวัตกรรมศิลปะการแสดงโนราร่วมสมัยนีเ้ป็นต้นทางทําให้โนรามีลกัษณะท่ี

แตกต่างไปจากแบบขนบดัง้เดิม เกิดเป็นการแสดง/ระบําชุดใหม่ท่ีเป็นโนราในรูปแบบอ่ืนๆท่ีสามารถส่ือสาร อนัจะ

ส่งผลต่อการยอมรับ ความพึงพอใจต่อชุมชนโนราภาคใต้หรือผู้ชมในปัจจุบนัท่ีรับชมเข้าถึงศิลปะการแสดงโนราได้

ง่ายขึน้  

คาํสาํคัญ : ศิลปะการแสดงโนราร่วมสมยั ชมุชนโนรา ขนบนิยม วิธีด้นสด ปฏิสมัพนัธ์ 

 
Abstract  

The research of “The Creating Process of Contemporary Nora : Fighting”  created to study and 

discover the way to invent Nora to be “contemporary” differs from the traditional by using Nora 

Thammanit Sanguansil band Thaksin University, Songkla (Heir of Khun Uphathum Narakorn/ Nora Phum 

Dhava), case study  

                                                 
1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง (ศิลปะการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย 
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 The development of this research specified to the co-operation of many kind of artists from Nora 

Thammanit Sanguansil band Thaksin University, Songkla , academicians, contemporary dancers and the 

student to practice performing in practical section to have skill and the strength, accurate in singing and 

tempo of Nara dancing which lead the researcher and dancers in the process to learn and understand 

the dancing by improvisation, imagination, emotion and belief in atmosphere of new story which differs 

from the traditional, listen to music and free the emotion, try to move the body part followed the feeling or 

condition which the choreographer chosen made the new gesture of Nora, having the rhyme  that 

communicated and self-reflective of dancers  

 The folk music has been rearranged properly to situation, story and the emotion of dancers, 

polished to communicate, important to musicians more than playing instrument and flexible emphasizing 

sound which effects  emotion of dancer who interact to each other. The presentation of innovation of 

Contemporary Nora emphasizing to develop the work piece to “contemporary” that is the headline of 

Nora which appears in various from tradition, provided to new performing that developed from Nora 

which can communicate, so it effects with commitment and appreciation to commune of Southern Nora or 

the audiences in nowadays who watch and access Nora easier.  

Keywords : Contemporary Nora, Nora community, Tradition, Improvisation, Interaction 
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กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมที่ เ อือ้ให้เกิดชุมชนร่วมอยู่ อาศัย (Cohousing) 
กรณีศึกษา โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านเดยีวกัน สถาบันอาศรมศิลป์ 
The Participatory Approach to Provide the Cohousing Community: Case study 
Banndeawgan Real Estate Project by Arsomsilp Institute of the Arts 
 

ปาสติา ศรีสง่า1 

Pasita Srisanga1  

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิน้นีนํ้าเสนอแนวทางหนึ่งในการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพในการอยู่อาศัยร่วมกัน ท่ีจะช่วยให้

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้ดีขึน้ มีการดแูลช่วยเหลือกนัคล้ายกบัครอบครัวขยายในอดีต เหมาะกบัสงัคมในปัจจบุนั

ท่ีเป็นครอบครัวเด่ียว สามารถรวมกลุ่มสร้างชุมชนท่ีมีความอบอุ่น เอือ้เฟื้อดูแลกันได้ในแนวคิดของชุมชนร่วมอยู่

อาศัย  (Cohousing) ท่ีสมาชิกทุกคนรู้จักกัน  ตลอดจนสามารถช่วยกันดูแลเด็กๆในชุมชน  เ ป็นการสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีสามารถหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และลดความเครียดของผู้ปกครองลงได้ ท่ีมี

เพ่ือนบ้านช่วยเหลือดแูลกนั มีความปลอดภยัสงู  

 งานวิจัยชิน้นี ้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยสําเร็จท่ีเอือ้ให้เกิดการพฒันาชุมชนร่วมอยู่อาศยัและศึกษากระบวนการ

ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนร่วมอยู่อาศัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) แบ่งขัน้ตอนเป็น 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้ตอนการศึกษาข้อมลูทติุยภูมิ  โดยศึกษาข้อมลูชมุชนร่วมอยู่อาศยั

กรณีศึกษาทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์บ้านเดียวกนั  และกําหนดกรอบกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  2)ขัน้ตอนกําหนด Action Research 

โดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีสว่นร่วมเป็นเคร่ืองมือหลกัในการดําเนินการวิจยั ใช้การจดั Focus group ใน

กิจกรรม 3 ส่วนคือ 2.1)กระบวนการหาความต้องการร่วมและสร้างทศันคติในการอยู่ร่วมกัน 2.2)กระบวนการ

ออกแบบกายภาพ 2.3)กระบวนการกําหนดวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยร่วมกัน 3)ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบติัการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์บ้านเดียวกัน อนัประกอบด้วย กลุ่ม

ครอบครัวขยาย จํานวน 6 ครอบครัว(พ่ีน้อง) กลุม่เพ่ือนร่วมงาน จํานวน 4 ครอบครัว  กลุม่เพ่ือนผู้ปกครอง รร.รุ่งอรุณ 

จํานวน  6 ครอบครัว กลุม่บคุคลทัว่ไปท่ี จํานวน 3 ครอบครัว รวมทัง้หมด 4 กลุม่ 20 ครอบครัว  4)ขัน้ตอนการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผล จาก 4 กลุม่เป้าหมาย โดยผู้วิจยัมีบทบาทเป็นสถาปนิกดําเนินโครงการ สงัเกต เก็บ

ข้อมูล และวิเคราะห์ผลในแต่ละขัน้ตอนร่วมกับทีมงานผู้ ออกแบบ ผู้ จัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและ

ผู้ เช่ียวชาญการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัสําเร็จท่ีเอือ้ให้เกิดการพฒันาชมุชนร่วมอยู่อาศยัแบ่งออกเป็น 1.ปัจจัยของ

กลุ่มผู้อยู่อาศัย และ 2.ปัจจัยในการสร้างกายภาพ   1.1 กลุ่มผู้อยู่อาศยัท่ีมีความเป็นไปได้ในการเกิดชมุชนร่วม

                                                 
1 สถาบนัอาศรมศิลป์ เลขท่ี 399 ซอยอนามยังามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย  
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อยู่อาศยัได้แก่ 1) ครอบครัวขยาย ท่ีผู้ นําครอบครัวมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าสําหรับรุ่นลกูและรุ่นหลาน มีแนวทางใน

การเลีย้งดูท่ีสร้างความปรองดอง พึ่งพากัน มีการพบปะท่ีสม่ําเสมอ อุปสรรคท่ีพบบ่อยคือ ด้านการเงินท่ีแต่ละ

ครอบครัวมีความพร้อมคนละช่วงเวลา 2) กลุ่มคนท่ีมีความเช่ือมั่นว่าอยู่ร่วมกันได้ ได้แก่ กลุ่มเพ่ือนสนิท เพ่ือน

ร่วมงาน กลุ่มร่วมแนวความคิด ซึง่กลุม่นีต้้องอาศยักระบวนการออกแบบอย่างมีสว่นร่วมเป็นเคร่ืองมือในการละลาย

พฤติกรรม สร้างวัฒนธรรมในการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และนําไปสู่การออกแบบพืน้ท่ีทางกายภาพร่วมกัน 

อปุสรรคท่ีพบบ่อยคือ การเปล่ียนมือของสมาชิกระหว่างการพฒันาโครงการ  1.2 ทศันคติของผู้อยู่อาศยัในการอยู่

ร่วมกนั มีความต้องการของสมาชิกท่ีคล้ายคลงึกนั   พร้อมปรับตวัในการอยู่ร่วมกนั  1.3 การส่ือสาร การพดูคยุอย่าง

ตรงไปตรงมา ปัจจยัท่ี2การสร้างกายภาพได้แก่ 2.1 ปัจจยัด้านท่ีดินท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมสําหรับสมาชิกในกลุม่ ระยะการ

เดินทางหรือสิง่อํานวยความสะดวก 2.2 ปัจจยัด้านการเงินของแตล่ะครอบครัวท่ีมีความพร้อมทางการเงินในการสร้าง

บ้าน และการศึกษายงัพบว่ากระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างปัจจยัสําเร็จใน

ข้างต้น สามารถสร้างภาพการอยู่อาศยัร่วมกนัของสมาชิก ทัง้ในด้านรูปแบบทางกายภาพท่ีอยู่อาศยัและข้อตกลง

ด้านนามธรรม การบริหารจดัการในอนาคต สอดคล้องกบัวิถีชีวิตท่ีสมาชิกต้องการอยูร่่วมกนั 

 ข้อค้นพบเพิ่มเติมยงัพบวา่สถาปนิกผู้ออกแบบและจดักระบวนการมีสว่นร่วม มีบทบาทสําคญัในการพฒันา

โครงการในด้านต่างๆดงันี ้ ก)เป็นผู้ประสานประโยชน์ของกลุ่มผู้ อยู่อาศยั  ข)จัดกระบวนการรับฟังและสร้างการ

ส่ือสารตรง  ค)กระตุ้นเร้าความรับผิดชอบร่วมของกลุ่มผู้อยู่อาศยั  ง)สามารถยกประเด็นพืน้ท่ีส่วนกลางให้เกิดขึน้

อย่างชดัเจน  จ)ข้อคํานึงถึงในการออกแบบท่ีส่งเสริมให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีในชมุชน เช่น พืน้ท่ีพบปะกนัอย่างไม่เป็น

ทางการ( Social contact design)  ความสมดลุของพืน้ท่ีสว่นตวัและความเป็นสว่นรวม  การออกแบบขนาดพืน้ท่ีให้

รู้สกึเป็นกนัเอง( Intimate Scale) 

คาํสาํคัญ : ชมุชนร่วมอยูอ่าศยั (Cohousing)  กระบวนการออกแบบอยา่งมีสว่นร่วม  ครอบครัวขยาย 

 

Abstract 
 This research proposes the direction of good quality living with a small community. Improve 

better relationship between families. Similar to the Thai extended family which appropriate the single 

family in the present time. In concept of cohousing community that neighbors help each other, share 

facilities. Everyone knows each other that bring about high security. They also take care of children in the 

community. That reduces stress of parents.  

 Therefore, the study aim to find the success factors which cause the generating of the 

developing cohousing community. And design participatory approach that encourages the cohousing 

community. The research consists of 4 part Step1Get the guideline from the analysis of case studies, Thai 

and other countries. Step2 Preparation of action research through with design participatory approach by 

means of focus group in 3 sets.2.1) The program about living condition and community attitude. 2.2) 

Residential design 2.3) The life style to live with other people. Step3 The operation with target groups in 

Bandeawgan project  Extended family group,6 families Officemates group houses, 4 families Roong 

aroon School parent group,6 families General group,4 families totally 20 families Step4 The comparison 
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analysis and conclusion from the target group. The researcher, as well as the project architect observes 

collect the data and group analysis step by step with design team.  

 The result of the research are the success factor which consist 1) The factor about residents 2) 

The factor of building, environments 1.1) the potential group which can generate the cohousing are 

group of extended family, group of people that have a common interest such as a group of close friend  

officemate and colleague 1.2)the residents of the same attitude similar needs 1.3)Communication, the 

open minded talk 2) The factor of building environments 2.1) the site location 2.2)the financial availability 

of each family. The other finding is the design participatory approach is an important tool for providing of 

the socialization and visualization of living together. This shall include physical, management in the future. 

 The research also found that architect can take the important role in the developing of the 

project which are ; A) Be an action coordinator of the resident group. B) Arrange the hearing and 

providing of direct communication. C) Motivate group’s mutual responsibility. D) Raise the public issues 

E) Area of the design that enhance the interaction in community such as Social contact design, The 

balance of private and public space, Intimate scale 

Keywords : Cohousing, Extended family, The design participatory approach  
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การศึกษาความคิด เคร่ืองมือ และบริบททางสังคมที่ เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
The study of thoughts, tools and social context relate to photography works in Republic of 
the Union of Myanma 
 

สืบสกลุ ศรัณพฤฒิ1    

Suebsakun Sarunpueti1 
 

บทคัดย่อ  
  กรอบแนวคิดการวิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ 

และการถ่ายภาพเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการค้นหาข้อมูลทางเอกสารและสัมภาษณ์จากการลงพืน้ท่ีในเมืองร่างกุ้ ง

ประเทศเมียนมา และเก็บตวัอย่างจากการศึกษาการถ่ายภาพในประเทศเมียนมา สํารวจเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์

ศิลปะภาพถ่ายในประเทศเมียนมา  และวิเคราะห์บริบททางสงัคมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะภาพถ่ายของ

ศิลปินเมียนมา อนัมีผลกระทบท่ีสืบเน่ืองมาจากอดีต  ผ่านการถ่ายทอดผลงานในโครงสร้างของการสร้างงานด้วย

ความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ มีความล่ืนไหลของข้อมูลในสญัญะต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองและซ่อนเร้น ความต้องการ

แสดงออกทางความคิดของศิลปิน ภายใต้การปกครองในแบบลทัธิเผด็จการทหาร    การวิจยัได้ใช้กรอบ การวิจยัใน

การสงัเกต และบนัทึก โดยมีการหาหลกัฐานข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องก่อนและหลงัการลงพืน้ท่ีในประเทศเมียน

มา ใช้การตัง้คําถามในการสมัภาษณ์ศิลปินเมียนมาท่ีเช่ือมโยงกับเนือ้หาของการวิจัย เพ่ือได้ข้อมูลแท้จริงในการ

วิเคราะห์หลงัจากการลงภาคสนาม 

 การสมัภาษณ์ผลงานของศิลปินเมียนมาท่ีใช้ภาพถ่ายในการแสดงออก ได้นํามาวิเคราะห์และเช่ือมโยง 

เก่ียวข้องกับการเลือกใช้สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในภาพถ่าย เสรีภาพ สิทธิสตรี ความหวังท่ีมีต่อสงัคมเมียนมาใน

สภาพกาลปัจจบุนัท่ีถกูปิดกัน้ ทัง้ทางเพศ ทางเชือ้ชาติ และทางวฒันธรรม  การถกูกดข่ีของคนใช้แรงงาน  มีการซ่อน

เร้นการส่ือสารข้อความข่าวสารถงึผู้ชมด้วยการเช่ือมโยงมิติตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัด้วยภาพถ่าย โดยการวิเคราะห์ใช้ข้อมลู

จากภาพถ่ายจํานวนมากจากศิลปินสตรีท่ีทํางานเก่ียวกบัภาพถ่ายท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกของเมียนมาจํานวนสองท่าน 

โดยถอดความจากบทสมัภาษณ์ และการวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการสงัเกตจากพืน้ท่ีจริงในการลง

ภาคสนาม 

เนือ้หาในงานวิจยัให้ความสําคญักบั ท่ีมาและปัญหาท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในประเทศเมียนมาในยคุ

ล่าอาณานิคมและหลงัยคุล่าอาณานิคม ในเนือ้หาวิจยัจึงแสดงให้เห็นผลกระทบท่ีมีต่อประเทศเมียนมาในเวลานัน้ 

โดยมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาจากการปฏิวติัอตุสาหกรรมในยโุรป และการกําเนิดของการถ่ายภาพ  

ในเนือ้หาวิจยัเช่ือมโยงการเข้ามาของการถ่ายภาพในประเทศเมียนมาและประเทศในแถบเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ในช่วงเวลาของยคุลา่อาณานิคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการถ่ายเทของชมุชนและเชือ้ชาติต่าง ๆ ในใจ

กลางของประเทศเมียนมา  และส่งผลถึงการปกครองและการจดัการทรัพยากรในปัจจบุนั เป็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั

                                                 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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แรงงาน ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ศิลปินภาพถ่ายเมียนมาได้หยิบยกประเด็น

ดงักล่าวมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะภาพถ่าย ซึ่งมีอิทธิพลของงานศิลปะภาพถ่ายในกลุ่มดาดา และในลทัธิเหนือจริง 

นํามาสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลของการวิจยั ทําให้พบว่า ศิลปินภาพถ่ายในเมียนมา ไม่ถกูจํากดัในเร่ืองของอปุกรณ์ และเทคนิคในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  เนือ้หาของการสร้างสรรค์ผลงานมีความคิดท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบท่ีสืบเน่ืองจากระบบการ

ปกครองเป็นเร่ืองหลกั โดยนําเสนอผ่านการสร้างสรรค์ผลงานท่ีต้องซ่อนเร้นในการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา และเต็มไป

ด้วยสญัลกัษณ์ท่ีต้องการการตีความ สอดคล้องกบัสภาพของประเทศเมียนมาท่ีปิดกัน้การแสดงออกความคิดเห็นใน

เร่ืองการเมืองการปกครองในช่วงเวลากว่า 50 ปีท่ีผ่านมา ภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยมีพืน้หลงัเป็นภาพ

ของบรรยากาศอดีตเมืองอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกซ้อนทับอีกชัน้หนึ่งแสดงถึงปัญหา ท่ีมีมูลเหตุท่ีฝังรากลึก

หลายยคุสมยั โดยการวิจยัได้ค้นพบความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประเทศไทยและลทัธิการลา่อาณานิคมจากประเทศ

ตะวนัตกในอดีตซึ่งส่งผลมาถึงรูปแบบการปกครองและความเป็นอยู่ของเมียนมาปัจจุบนั ผ่านการวิเคราะห์ผลงาน

ศิลปะและประวติัศาสตร์ของการถ่ายถาพในประเทศเมียนมาและประเทศไทยในอดีตโดยศิลปะการใช้ภาพถ่ายมีสว่น

ทําให้เกิดความสําเร็จในการล่าอาณานิคม และแปรเปล่ียนเป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของชาว

เมียนมา 

คาํสาํคัญ : ศิลปะภาพถ่าย ยคุลา่อาณานิคม 

 

Abstract 
The content of the research focus on the issues cause of changes and trouble in Myanmar 

during colonial and post-colonial era. Using queries to the development of domestics industry in Europe. 

And factors that Europeans desire to build colonies outside the continent. Especially in Southeast Asia. 

The research has shown the effects on Myanmar at the time associated with the development history of 

the industrial evolution in Europe and the beginning of photography. Thus, the content is to describe the 

use of photography in the early days of Myanmar assorted with colonization and the colonized by British. 

 The content of this study is linked to the arrival of photography in Myanmar and countries in 

Southeast Asia during the colonial era that formed by British and France. Conducting the camera to the 

colonies and the nearby countries rapidly was coincided with the discovery of photography as a 

colonialism tool in which it effects long-term of colonization in 19th century. The impact of the surrounding 

and the transfer of the different ethnics and societies in the heart of Myanma that affect the governance 

and management of current resources. These are issues related to labor and impact on overall countries 

in Southeast Asia. 

The Artists highlighted these issues into their photography works. They were influenced by Dada 

and Surrealism Art and the researcher used it as a framework in this research.  The study is a Qualitative 

Research, including observation, interview and photograph. The researcher studied the documents and 

interviews from the urban areas in Rangoon, Myanmar. And collected the sample from the study of 

photography in Myanmar. The researcher explored tools to create art in Myanmar and analyze the social 
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context which affects to the creative ability for making art in Myanmar. These are the effects due to the 

past through the structure of works in postmodern that has a flow of information to response the various 

hidden signs. The desire to express the idea of the artists is narrate their feelings and thoughts of people 

who live underneath the rule of a military dictatorship. 

 The research used observations and recordings as a framework by studying the relevant 

documents before and after the survey in Myanmar. The researcher posed questions to interview 

Myanmar artists that link to the study to gain the real data to analysis after the survey. The interview about 

the Myanmar artists’ works who use photography to express their thoughts were analyzed and linked 

involving the use of symbols that appear in the photos, freedom, women’s rights, hopes in Myanmar 

society in the present time that has been blocking both sexual, racial, culture, the oppressed people of 

labor. Therefore the artist described their viewing by thoughts and  sarcasm. For example, pressing the 

camera down low, pointing to the specific objects, communicating to the audience by hidden messages 

that linked to vary dimensions in photos. The researcher worked on analyzing data from many photos of 

two women Myanmar artists who are the world-famous ones. The researcher transcribed the interview 

and analyzed the related documents and observed the survey in a field trip. 

Keywords : Photography art, Colonial period 
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การศึกษาทดลองเพื่ อสร้างสรรค์ชุดเคร่ืองหล่อโลหะพร้อมระบบอินดักช่ันสําหรับ             
นักออกแบบเคร่ืองประดบัไทย 
An experimental study to create the Metal Casting Machine Set with Induction system for 
Thai Jewelry Designer 
 

ภวูนาท รัตนรังสิกลุ1 และ ปิติพงค์ ยิม้เจริญ2 

Phuvanart Rattanarungsikul¹ and Pitipong Yimgharoen² 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนให้นักออกแบบเคร่ืองประดับพัฒนางาน

สร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว  สามารถใช้งานอย่างปลอดภยัในห้องปฏิบติัการหรือครัวเรือน  สอดคล้องกบัพฤติกรรม

และวิถีชีวิตของนกัออกแบบเคร่ืองประดบัไทยยคุปัจจุบนั  โดยใช้เทคโนโลยีหลอมละลายโลหะด้วยระบบอินดกัชัน่ 

ทดแทนการอบเบ้าปนูด้วยขดลวดความร้อน และทดแทนการหลอมละลายโลหะด้วยแก๊ส   

เคร่ืองมือในการศกึษาประกอบด้วย  การศกึษาความต้องการ จากนกัออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีศกัยภาพใน

การพฒันาต้นแบบเคร่ืองประดบัด้วยตนเอง นําไปสรุปผลเป็น ปัจจยัการออกแบบ สงัเคราะห์ปัจจยัด้านคณุภาพใน

การหล่อตัวเรือนเคร่ืองประดับแล้วสรุปเป็นข้อกําหนดเบือ้งต้นในการออกแบบ จัดวางพืน้ท่ีใช้งาน  และ กําหนด

ทิศทางในปฏิบติัการระหวา่งเคร่ืองกบัผู้ ใช้งาน โดยใช้เคร่ืองมือ Mind Mapping เพ่ือวางกรอบแนวคิดในกระบวนการ

ออกแบบ ขณะเดียวกนั ทําการศกึษาทดลองเพ่ือสร้างและพฒันาระบบกลไก ทัง้ระบบอินดกัชัน่  กลไกการหลอ่เหว่ียง 

และระบบดดูอากาศ ควบคูก่นัไป  จากนัน้จงึนํามาสร้างต้นแบบชดุอปุกรณ์เพ่ือตรวจสอบผลการทดลอง    

ผลการศึกษาทดลอง  ได้ ชุดอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ี สนบัสนนุให้นกัออกแบบเคร่ืองประดบัผลิตต้นแบบโลหะ

จํานวนน้อยชิน้ได้อยา่งรวดเร็วกว่าเคร่ืองเดิมในระบบอตุสาหกรรม  จากการทดลองสร้างพบว่าสามารถผลิตเคร่ืองได้

จริงในประเทศไทยโดยต้นทนุเคร่ืองละไมเ่กิน 150,000 บาท  

การใช้ระบบ Induction แทนเตาอบและระบบแก๊สแบบเก่า นอกจากลดระยะเวลาการอบเบ้าปูนและการ

หลอมโลหะแล้ว  ยงัต้องการพืน้ท่ีสําหรับการทํางานในความร้อนสงูท่ีน้อยกว่าเดิม ทําให้สามารถจดัวางระบบซ้อนใน

แนวตัง้ จงึมีผลตอ่การลดพืน้ท่ี และออกแบบให้มีเอกภาพ จดัระเบียบ และออกแบบเพ่ือชีนํ้าขัน้ตอนการผลติได้  

แนวทางพฒันาคณุภาพผลผลิต  ควรพิจารณาการปรับปรุงชุดคําสัง่ควบคมุจงัหวะและรอบการจ่ายไฟฟ้า

ของระบบ Induction เพ่ือกําหนดช่วงอณุหภมิูให้ละเอียดมากขึน้   

คาํสาํคัญ : ชดุเคร่ืองหลอ่โลหะ เคร่ืองหลอ่ตวัเรือนเคร่ืองประดบั ระบบอินดกัชัน่   
 

 
 

                                                 
1 คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 สํานกังานคณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Office of Integrated Creativity Knowledge, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract  
The aims of this experimental study was to create the machine set for facilitated the design’s 

development  of Thai Jewelry designers  which work faster than industrial machine,  safe for working in 

house or studio and suitable  for present Thai Jewelry designer’s lifestyle . The Induction heat system 

used to replace  both of the heating coil in flask’s kiln and the gas torch in metal’s melting set.   

The main study’s tools were interviewing the focus group to concluded as Design Factors, 

analyzing the factors which effects the quality of metal casting, drawn the mind mapping to make the 

layout of machine set, and guided to design process. In parallelly, the Induction heating system, 

centrifugal casting system and vacuum system were studied and recomposed. 

The results of this project is a model of casting machine  which suitable for small quantity of 

Jewelry. The whole process is quicker than industrial machine. The cost estimate indicated that the 

machine set can produced in Thailand by less than 150,000 baht for the whole cost. Replacing  the kiln 

and gas torch with Induction heat system make the whole process quicker and need smaller space of 

high temperature area. Thus, the design can be created in horizontal layout to shrink the working space, 

composed all tools and system in unity item, and guided the process by layout design.  

 To improve the quality of the output, the Induction system need the better control program  that 

accurately the length and track of heating temperature. 

Keywords : Metal casting tools set, Jewelry casting machine,  Induction technology   

 

คาํนําและวัตถุประสงค์   
หัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตท่ีแบ่งแยกเคร่ืองประดับประเภทอุตสาหกรรมออกจากเคร่ืองประดับ

ประเภทงานหตัถกรรมคือ กระบวนการทําซํา้เป็นปริมาณมากด้วยเทคโนโลยี  โดยในอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัตวั

เรือนโลหะของไทยในปัจจบุนันัน้  เทคโนโลยีการหล่อระบบแรงเหว่ียงหนีศนูย์ (centrifugal casting)เป็นเคร่ืองมือ

ผลิตสําคญัท่ีใช้มากท่ีสดุ ดงันัน้ เทคโนโลยีท่ีรองรับการทําต้นแบบท่ีรองรับการผลิตท่ีนําเข้าสู่ประเทศไทย  จึงถกู

คิดค้นภายใต้เง่ือนไขของปริมาณการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมีขนาดใหญ่ ใช้

พลงังานไฟฟ้าระบบอตุสาหกรรม ต้องผลิตครัง้ละเป็นจํานวนมาก และผู้ ใช้ต้องทกัษะความชํานาญเฉพาะ และเกิด

เศษวสัดุประเภทตะกรันปูนหล่อจากการผลิตแต่ละครัง้กลายเป็นของเสียท่ีมีนํา้หนักมาก  นอกจากนีแ้นวโน้มการ

คิดค้นและพฒันานวตักรรมสําหรับนกัออกแบบเคร่ืองประดบั โดยเฉพาะอย่างย่ิง  การพฒันาภายใต้พืน้ฐานระบบ 

CNC (computerized numerical control) ซึง่มีทัง้การสร้างต้นแบบโดยวิธีใช้เคร่ืองแกะสลกัก้อนขีผ้ึง้  และการขึน้รูป

ด้วยการฉีดสารโพลิเมอร์ลอยตวัสามมิติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม  เม่ือสร้างต้นแบบสามมิติได้แล้วยงัต้อง

นําไปเข้ากระบวนการหลอ่ด้วยวิธีเผาไลขี่ผ้ึง้ (lost wax casting) และเหว่ียงด้วยระบบแรงเหว่ียงหนีศนูย์ หรือ หล่อ

สญูญากาศ (Vacuum Casting)  เพ่ือเปล่ียนให้เป็นต้นแบบโลหะอีกครัง้หนึ่ง  ขนาดและระบบของกลุ่มเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ในปัจจุบันจึงไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักออกแบบ ทําให้นักออกแบบจึงนิยมส่งต้นแบบไปให้

โรงงานท่ีรับจ้างหล่อเคร่ืองประดบัผลิตให้  เป็นเหตใุห้มีความยุ่งยากในการพฒันาต้นแบบ  พบว่าเป็นสาเหตสํุาคญั
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ประการหนึ่งท่ีทําให้ผลงานออกแบบถกูลอกเลียนด้วยวิธี ถอดแบบจากต้นแบบโดยตรง  ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างย่ิงต่อ

การพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัใหม่ๆ   

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

1. เพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีสนบัสนนุนกัออกแบบเคร่ืองประดบัได้สามารถพฒันางานสร้างสรรค์ได้อย่าง

รวดเร็ว  สอดคล้องกบัพฤติกรรมและวิถีชีวิต ด้วยชดุอปุกรณ์ซึง่ใช้พืน้ท่ี พลงังาน และเวลาได้อยา่ง 

เหมาะสม พอเหมาะ พอดี กวา่เคร่ืองเดิมในระบบอตุสาหกรรม 

2. เพ่ือศกึษาทดลองเทคโนโลยีอินดกัชัน่ มาประยกุต์ใช้ประกอบระบบหลอ่โลหะด้วยแรงเหว่ียงหนีศนูย์

ขนาดเลก็ท่ีสามารถใช้งานอยา่งปลอดภยัในครัวเรือนหรือสํานกังาน 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. ใช้การเก็บข้อมลูความต้องการ จากนกัออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาต้นแบบ

เคร่ืองประดบัด้วยตนเอง  ได้แก่  นกัศกึษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  นกัออกแบบเคร่ืองประดบัระดบั

หวัหน้างานในภาคอตุสาหกรรม  และนกัออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีธุรกิจสนิค้าเคร่ืองประดบัของ

ตนเอง  และสรุปผลเป็น Design Factors  

2. สงัเคราะห์ปัจจยัด้านคณุภาพในการหลอ่ตวัเรือนเคร่ืองประดบัเพ่ือสรุปเป็นข้อกําหนดเบือ้งต้นในการ

ออกแบบจดัวางพืน้ท่ีใช้งาน และ กําหนดทิศทางในปฏิบติัการระหวา่งเคร่ืองกบัผู้ใช้งาน  โดยใช้

เคร่ืองมือ Mind Mapping การร่างแบบ และการออกแบบ ควบคู่ไปกบัการทํา Model Study. 

3. ศกึษาทดลองเพ่ือสร้างและพฒันาระบบกลไก ทัง้ระบบ Induction  กลไกการหลอ่เหว่ียง และ ระบบ

ดดูอากาศ 

4. สร้างต้นแบบเพ่ือตรวจสอบผลการทดลอง   เพ่ือเป็น ข้อมลูในการพฒันา 

 

ผลและวจิารณ์ 
1. การเก็บข้อมูลความต้องการ จากนักออกแบบเคร่ืองประดับท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาต้นแบบ

เคร่ืองประดบัด้วยตนเอง  พบปัญหาของระบบการหลอ่เหว่ียงตวัเรือนเคร่ืองประดบัได้แก่  เคร่ืองจกัรท่ี

ใช้ในการหล่อตัวเรือนเคร่ืองประดับในประเทศไทยถูกออกแบบมาโดยเน้นหนักการผลิตเป็นระบบ

อตุสาหกรรม  จึงมีขนาดใหญ่ แยกซือ้เป็นเคร่ือง ได้แก่  เคร่ืองดดูฟองอากาศจากปนู  เคร่ืองผสมปนู  

เตาอบเบ้าปนู  เคร่ืองหล่อด้วยแรงเหว่ียงหนีศูนย์  ชุดอุปกรณ์หลอมละลายโลหะด้วยก๊าซ  ปัญหาท่ี

ขดัแย้งกบัพฤติกรรมของนกัออกแบบได้แก่  ต้องใช้พืน้ท่ีทํางานมากเพ่ือจดัวางทกุเคร่ืองมือ  การท่ีต้อง

ใช้ไฟฟ้าระบบอตุสาหกรรมมีผลต่อการเสียค่าไฟฟ้าและภาษีในอตัราสงูกว่าความเป็นจริงและจํากดั

เขตในการตัง้สํานักงาน  การท่ีเบ้าปูนมีขนาดใหญ่  มีนํา้หนักมาก ความร้อนสูง เขม่าควันจากการ

หลอมละลายขีผ้ึง้รบกวนการทํางาน และบริเวณใกล้เคียง การกําจดัของเสียประเภทปนูหลอ่ทําได้ยาก

เน่ืองจากมีปริมาณและนํา้หนกัมาก  ระบบหลอมโลหะด้วยแก๊สสร้างความยุ่งยากในการเปลี่ยนถ่าย 

ถงัแก๊สและ ให้ความรู้สกึไมป่ลอดภยั ข้อมลูทัง้หมดวิเคราะห์โดยสรุปเป็น Design Factors ดงันี ้
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1.1 Function ประโยชน์ใช้สอย (Function)  ต้องมีความสะดวกรวดเร็ว  ขนาดโดยรวมทัง้ระบบไมค่วร

เกินเคร่ืองใช้ในบ้านเช่นตู้ เยน็หรือเคร่ืองซกัผ้า ควรมีการใช้งานคอ่นข้างสะดวกใกล้เคียงกบั

ผลติภณัฑ์ประเภท Consumer Products  

1.2 ความงาม(Aesthetics) ให้ความรู้สกึ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภยั ชีนํ้าลําดบัขัน้ตอนการใช้งาน

ได้ สมัพนัธ์กบัหลกั การยศาสตร์ (Ergonomics) 

1.3 ต้นทนุ (cost) ไมค่วรมากกวา่ทกุเคร่ืองในระบบอตุสาหกรรมเดิมรวมกนั คือประมาณ 120,000 – 

200,000 บาท  

1.4 การบํารุงรักษา (Maintenance)  ไมค่วรใช้ระบบท่ียุง่ยากตอ่วสัดสุนบัสนนุแบบโรงงาน

อตุสาหกรรม เช่น ไฟฟ้าแรงสงู หรือถงั ก๊าซ เป็นต้น 

2. สงัเคราะห์ปัจจยัด้านคณุภาพในการหลอ่ตวัเรือนเคร่ืองประดบั 

2.1 คณุภาพการหลอ่โลหะด้วยระบบแรงเหว่ียงหนีศนูย์แบง่เป็นกลุม่ยอ่ยดงันี ้

2.1.1 เบ้าปนู  ระบบเดิมใช้เบ้าปนูเหลก็ทรงกระบอก ขนาดเฉล่ีย เส้นผ่าศนูย์กลาง 7 - 10 ซม.  

ความสงู12- 16 ซม. ในขณะท่ีการสํารวจขนาดของเคร่ืองประดบัในท้องตลาดมีขนาด 

ในค่าเฉล่ียระหว่าง 0.5 – 5 ซม. เส้นผ่าศนูย์กลางเฉล่ียระหว่าง 0.2 – 3 ซม. เป็นเหตใุห้

ต้องรอรวบรวมต้นแบบท่ีมากเพียงพอต่อการหล่อแต่ละเบ้า  และเบ้าปูนมีนํา้หนัก

ประมาณ 800 กรัมถึง 1,100 กรัม  ใช้เวลาเพ่ือไล่ขีผ้ึง้มากกว่า 6 ชั่วโมง ด้วยเตาอบ

ระบบขดลวดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ํากว่า 2,000 วตัต์  มีการขยบัเพ่ือเทขีผ้ึง้ต้นแบบท่ีหลอม

ละลายออกและเม่ือเบ้าปนูสกุต้องคีบด้วยคีมขนาดใหญ่มาวางบนแขนของระบบหล่อ

เหว่ียง ซึ่งการกระทบขณะวางอาจทําให้ปูนท่ีสุกแล้วเกิดรอยร้าวและส่งผลเสียต่อ

คณุภาพชิน้งานได้บอ่ย 

2.1.2 การหลอมละลายโลหะ  มีการใช้งาน2ระบบ ระหว่างระบบเตาหลอมไฟฟ้าขนาดเลก็ ซึง่

ใช้เวลาในการหลอมโลหะไม่ต่ํากว่า 1 ชัว่โมง  และระบบ การเผาให้โลหะหลอมละลาย

ด้วยหวัก๊าซชนิดผสม Acetylene กบั Oxygen  ซึง่ให้ความรู้สกึไม่ปลอดภยั เกิดอคัคีภยั

ได้ง่าย  สญูเสียพลงังานไปในบรรยากาศมาก และต้องเว้นระยะระหว่างแกนมอเตอร์ 

กบัเบ้าปนูมากเพ่ือป้องกนัความร้อนจากเปลวไฟหลอม 

2.1.3 การเหว่ียงโลหะ เน่ืองจากระบบเดิมนํา้หนักเบ้าปูนมากจึงต้องถ่วงดุลย์ด้วยตุ้มถ่วง

นํา้หนกัมากเช่นกนั  ทําให้นํา้หนกัโดยรวมมาก    จึงมีมอเตอร์ขนาดใหญ่ มีก้านเหว่ียง

ยาว ขนาดก้านใหญ่และหนกั 

2.2 สรุปเป็นข้อกําหนดเบือ้งต้นในการออกแบบ 

2.2.1 ลดขนาดเบ้าปูนลง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือชิน้งานขนาดเล็กใช้เบ้าทรงกระบอก

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. X ความสูง 8 ซม.  และ ชนิดส่ีเหล่ียมจัตุรัสสําหรับ

ชิน้งานประเภทกําไล ขนาด 10ซม. x 10 ซม. x 5 ซม.  อบด้วยเตาอบขนาดเลก็กว่าเดิม  

ลดระยะเวลาในการอบลง และหลอ่ต้นแบบเป็นรายชิน้ได้โดยไม่ต้องรอจํานวนขัน้ต่ํา   มี

การเทขีผ้ึง้หลอมละลายออกในขณะอบเบ้า มีการขยบัเบ้าปนูน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีทําได้  
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2.2.2 ใช้ระบบ Induction ทําให้ลดระยะเวลาลงกวา่เตาหลอมไฟฟ้า และ ไมยุ่ง่ยากในการ

เปล่ียนถงัก๊าซ 

2.2.3 ลดขนาดมอเตอร์ลง เน่ืองจากเบ้าปนูมีขนาดและนํา้หนกัลดลง  ลดระยะระหวา่งเบ้าปนู

กบัมอเตอร์   ลดขนาดและระยะความยาวของก้านเหว่ียงลง 

2.3 จดัวางพืน้ท่ีใช้งาน และ กําหนดทิศทางในปฏิบติัการระหวา่งเคร่ืองกบัผู้ใช้งาน  โดย Mind 

Mapping  การร่างแบบ และการออกแบบ  
 

พืน้ท่ีหลอมละลายโลหะ / อบเบ้าปนู 

พืน้ท่ีหลอ่เบ้าปนู/ ดดูฟองอากาศปนู 

         บริเวณควบคมุหลอ่เยน็ 

 

                                                                                                              พืน้ท่ีหลอ่เหว่ียง 

 

ลิน้ชกัเก็บอปุกรณ์ 

และเคร่ืองมือขนาดเลก็          แผงวงจรควบคมุ 
  

   บริเวณวางป๊ัมนํา้และไฮดรอลิก 

ตู้ เก็บกระสอบปนู investment 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แบบร่างการวางตําแหน่งระบบในเคร่ืองต้นแบบ 

 

3. ผลการกําหนดมิติของเคร่ือง โดย  มุง่เน้น  ขนาดของชิน้งานท่ีเหมาะสม  ปริมาณการหลอ่ท่ีเหมาะสม

ในแตล่ะครัง้  และ  เทคโนโลยีท่ีสามารถทดแทนระบบเดิมเพ่ือลดพลงังานและระยะเวลาผลิต  สร้าง

และพฒันาระบบกลไก ทัง้ระบบ Induction  กลไกการหลอ่เหว่ียง และ ระบบดดูอากาศ  โดยสงัเขป 

3.1 การอบเบ้าปนู   การใช้ระบบInduction สามารถลดระยะเวลาโดยรวมลงจากเดิม 8 -10 ชัว่โมง

เหลือเพียง 2-3 ชัว่โมง  และเน่ืองจากระบบมีนํา้หนกัเบาจงึสามารถปรับเบ้าปนูให้เทขีผ้ึง้หลอม

ละลาย เอียงขนานพืน้โลกเพ่ือหลอ่เหว่ียงโดยไม่ต้องคีบย้ายเบ้าปนู  ทําให้ลดความเส่ียจากการ

ทําให้แมพ่ิมพ์ปนูแตกร้าว 

3.2 การดดูอากาศ ใช้ป๊ัมดดูอากาศขนาดเลก็เน่ืองจากลดขนาดเบ้าปนูลง  ทําให้จดัวางในเคร่ืองได้

ง่าย 

3.3 การหลอมโลหะ ใช้ระบบ Induction ทําให้ สะดวกในการใช้งานโดยไมต้่องกงัวลปัญหาในการใช้

แก๊ส 
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3.4 การหลอ่เหว่ียง เน่ืองจากนํา้หนกัเบ้าปนูลดลง จงึ สามารถลดขนาดมอเตอร์เหลือ  โดยทดลองใช้

มอเตอร์ขนาด 1450 rpm. ทดรอบลง 3:5 เหลือ 870 rpm.  ทําให้นํา้หนกัเบาลง และประหยดัไฟ

มากขึน้ 

การทดลองหล่อตวัอย่างโดยใช้ต้นแบบขีผ้ึง้ชนิด Hard Wax สีเขียวของบริษัท KERR ซึง่เป็นขีผ้ึง้ต้นแบบ

มาตรฐานในอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัไทย  โดยทดลองหล่อชิน้งานชนิดเข็มกลดัรูปแบบไทยเดิมท่ีมีรายละเอียดสงู

ขนาด 5.5 x 4.2 ซม. จีข้นาดใหญ่ 3.5 x 2.2 x 1.5 ซม. แหวนปลอกมีดหน้ากว้าง 1.2 ซม.  แหวนขนาดเลก็ขนาดหน้า

แหวนกว้างเฉล่ีย 0.3 ซม. และ จีข้นาดเลก็ 0.5 x 0.7 x0.2 ซม. ด้วยโลหะเงินสเตอริง (92.5 %) และแหวนมอญเรียบ

เกลีย้งหลอ่ด้วยโลหะทองเหลืองจํานวน 10 วง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : เปรียบเทียบขนาดและรูปแบบชิน้งานทดลอง 

 

ผลการทดลองพบวา่  ผลงานท่ีได้สําเร็จเป็นชิน้งานครบถ้วน แต่มีตําหนิซึง่วิเคราะห์รูปแบบและสาเหต ุด้วยหลกัการตาม 

ข้อมลูวิจยั การศกึษาลกัษณะข้อบกพร่องของโลหะเงินเจือทองแดง –สงักะสี-ซิลกิอน (รัตน์ วรรณศรี, สมนึก วฒันศรียกลุ 

และ ศิริพร  ดาวพิเศษ, 2547: 3-17) พบรูปแบบตําหนิและข้อสนันิษฐานสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 

  ผิวงานหยาบและมีครีบ  เกิดจากนํา้โลหะท่ีมีอณุหภมิูสงูเกินไปเข้าไปทํา

ปฏิกริยากบัยิบซัม่ท่ีผิวปนู  และแรงเหว่ียงสงูเกินไป  

 

 

ผิวหยาบแบบเม็ดทรายและมีคราบนํา้  (Water mark)  

เกิดจากการแยกตวัของนํา้ออกจากปนูท่ีกําลงัเซ็ทตวั   
 

 

เป็นรูพรุนเน่ืองจากการหดตวัและลกัษณะข้อบกพร่องของผิวหน้าเป็นเดนไดรท์  

เกิดในชิน้งานทองเหลือง  ซึง่อาจเกิดจากโลหะท่ีไมส่ะอาดและมีสารมลทินเจือปน 
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สรุป 
1. ชดุอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้  สนบัสนนุให้นกัออกแบบเคร่ืองประดบัผลิตต้นแบบโลหะได้อยา่ง

รวดเร็วกวา่เคร่ืองเดิมในระบบอตุสาหกรรม 

2.  ชดุอปุกรณ์ทัง้หมดมีแนวโน้มวา่สามารถผลิตได้จริงในต้นทนุไมเ่กิน 150,000 บาท  

3. การใช้ระบบ Induction แทนเตาอบและระบบแก๊สแบบเก่า นอกจากลดระยะเวลาการอบเบ้าปนูและ

การหลอมโลหะแล้ว  ยงัสญูเสียความร้อนแก่บรรยากาศน้อยกว่า ทําให้สามารถจดัวางระบบซ้อนใน

แนวตัง้ จงึมีผลตอ่การลดพืน้ท่ี และออกแบบให้มีเอกภาพ จดัระเบียบ เพ่ือชีนํ้าขัน้ตอนการผลติได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการทดลองเทคโนโลยี Induction สําหรับ อบเบ้าปนู พบวา่มีปัญหาเน่ืองจากการใช้ระยะเวลาการ

อบและลดอณุหภมิูเร็วเกินไป จําเป็นต้องพฒันาวงจรควบคมุการปลอ่ยพลงังานสูข่ดลวดเหน่ียวนําท่ี

สมัพนัธ์กบัอปุกรณ์วดัอณุหภมิู   ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตวา่ ต้นเหตขุองปัญหารอยครีบบนชิน้งาน  อาจมา

จากการตดัระบบเพ่ืออณุหภมิูเบ้าปนูจาก 700˚c มาเป็น 400˚c  การแก้ไขปัญหาควรทดลองการลด

อณุหภมิูโดยจ่ายพลงังานเป็นช่วงระยะเวลา  

2. ผลการทดลองระบบ Induction สําหรับหลอมละลายโลหะ  ยงัมีปัญหาในการให้ความร้อนสงูเกินไป

สําหรับโลหะเงินสเตอริง ในปริมาณการหลอ่น้อยกวา่ 10 กรัม สง่ผลให้โลหะเดือดจงึสง่ผลให้ผิวชิน้งาน

หยาบและมีครีบ  ในขณะท่ีทองเหลืองไมเ่กิดผลเน่ืองจากมีจดุหลอมเหลวเหมาะสมกวา่ และมีสงักะสี

ท่ีช่วยลดผลกระทบจากการทําปฏิกริยาของออกซิเจนในอากาศ 

 

เอกสารอ้างองิ 
สรัุตน์ วรรณศรี, สมนกึ  วฒันศรียกลุ และ ศิริพร  ดาวพิเศษ. (2547). “การศกึษาลกัษณะข้อบกพร่องของโลหะเงิน

เจือทองแดง –สงักะสี-ซิลกิอน”  ใน ศาสตร์และศลิป์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับด้วยงานวจัิย, 3-17.  ประทีป ศิริรัศมี และคณะ, บรรณาธิการ.  กรุงเทพ: สํานกังาน

สนบัสนนุการวิจยั. 
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การศึกษาพืน้ที่สาํหรับประตมิากรรมร่วมสมัยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
The Study of The Space for Contemporary Sculpture in The Republic of Singapore 
 

นภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ์1 

Noppadon Viroonchatapun1 

 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจยั “การศึกษาพืน้ท่ีสําหรับประติมากรรมร่วมสมยัในสาธารณรัฐสิงคโปร์” มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้   

1) เพ่ือสํารวจรูปแบบงานประติมากรรมสาธารณะในประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร์ 2) เพ่ือสํารวจบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง

กับประติมากรรมร่วมสมัย อันได้แก่ การออกแบบพืน้ท่ีสําหรับงานประติมากรรมสาธารณะและบริบททางสงัคม  

ผู้วิจยัได้ให้ความสนใจและมุ่งศึกษาประติมากรรมสาธารณะในสาธารณรัฐสิงคโปร์  ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีความเจริญ

ด้านเศรษฐกิจ และนโยบายในการบริหารจดัการประเทศได้ให้ความสําคญัต่อผลงานประติมากรรมในพืน้ท่ีสาธารณะ  

ผลงานประติมากรรมจํานวนมากเป็นผลงานของประติมากรท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ถูกนํามาติดตัง้ในพืน้ท่ีซึ่ง

ออกแบบมารองรับชิน้งานประติมากรรมชิน้นัน้โดยเฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องและสมัพนัธ์ไปกบับริบทแวดล้อม  

ผลการศกึษา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1) รูปแบบและลกัษณะเฉพาะของประติมากรรม 

2) การออกแบบพืน้ท่ีรองรับประติมากรรม  และความสมัพนัธ์ระหวา่งประติมากรรมกบับริบทแวดล้อม 

องค์ความรู้ใหม ่ได้แก่ ความเข้าใจในสมมติฐานของเง่ือนไขในการออกแบบพืน้ท่ีรองรับประติมากรรม  แบ่ง

ได้ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆได้แก่ 1) พืน้ท่ีขนาดใหญ่ มีพืน้หลงัเป็นทิวทศัน์เมืองระยะไกล 2) พืน้ท่ีภายในถกูล้อมรอบ

ด้วยสถาปัตยกรรม มีพืน้หลงัทุกด้านเป็นสถาปัตยกรรม ระยะใกล้ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีถูกจัดการและควบคุมพืน้ท่ีเพ่ือ

รองรับประติมากรรมอยู่ก่อนแล้ว เช่นสี และวสัดแุละบริบทแวดล้อม เป็นต้น 3) พืน้ท่ีด้านหน้าสถาปัตยกรรมมีพืน้หลงั

เป็นทัง้ตวัสถาปัตยกรรมและทิวทศัน์เมืองระยะกลาง มีขนาดรูปแบบและวสัดขุองอาคารมาเปรียบเทียบ การจดัการ

พืน้ท่ีรองรับการติดตัง้ผลงานประติมากรรมจะเป็นสว่นสําคญัท่ีจะเช่ือมโยงตวัประติมากรรมกบัพืน้ท่ี  

ความเข้าใจถึงการสร้างบริบทแวดล้อมขึน้ใหม่ได้ด้วยตวัชิน้งานประติมากรรม จากตําแหน่งและเนือ้หา

สถานท่ีติดตัง้ประติมากรรม มีทัง้สร้างกลุ่มผู้ คนมามีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน และประดับอาคารสถานท่ี ซึ่ง

ประติมากรรมสร้างนยัยะทางความรู้สกึของผู้คนกบัสิง่แวดล้อมนัน้ ๆ   

การวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นดงัต่อไปนี ้1) ความสําเร็จของประติมากรรม

สาธารณะขึน้อยู่กบัการออกแบบ/จดัการพืน้ท่ีและบริบทแวดล้อม 2) ปฏิกิริยาของผู้ชมเป็นสว่นหนึ่งของประติมากรรม

สาธารณะ 3) จํานวนประติมากรรมสาธารณะโดยศิลปินต่างชาติ มากกว่าจํานวนประติมากรรมสาธารณะโดยศิลปิน

พืน้ถ่ิน 4) เนือ้หาความเป็นพืน้ถ่ินของประติมากรรมสาธารณะ 5) ความอิสระในการนําเสนอเนือ้หาของประติมากรรม

สาธารณะ 6) ผลกระทบของประติมากรรมสาธารณะตอ่ผู้ชม 

โครงการวิจัย “การศึกษาการออกแบบพืน้ท่ีสําหรับประติมากรรมสาธารณะในประเทศสิงคโปร์”   เป็น

กรณีศึกษาตวัอย่างท่ีสําคญั ในแง่ของการใช้ศกัยภาพประติมากรรมสาธารณะ ในการขบัเคล่ือนประเทศในมิติของ

                                                 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

   Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่องเท่ียว   ซึง่อาจจะนําองค์ความรู้ท่ีได้มาเทียบเคียงกบัประเทศไทย เพ่ือใช้มิติทางความ

เข้าใจนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในพฒันาประเทศได้เช่นกนั 

คาํสาํคัญ : ประติมากรรมสาธารณะ ประติมากรรมร่วมสมยั พืน้ท่ีสําหรับงานประติมากรรม 
 

Abstract 
This research aims to observe on public sculptures in the Republic of Singapore and ideas in 

contemporary art, which are space designing along with the social context. 

Because of the economical prosperity in the Republic of Singapore, the researcher is mainly 

interested in its public sculpture. Furthermore, the country’s policy also gives precedence to the public 

sculpture— as there are many objects made by world-famous sculptors installed in the area that has 

been specifically made to match the object. This hence has not only created harmony in the space, but 

also attracts the tourists. 

The body of knowledge is the understanding in space designing for sculpture, which can be 

divided into three main styles 1) Large space with the cityscape in the far background. 2) Interior space 

surrounded by the architecture, where the area has been managed to be in harmony with the sculpture 3) 

The space in front of the architecture, whose background shows both the architecture and the view of the 

cityscape in the far-middle—in this case, the size and material of the surrounding building should also be 

taken into consideration. Nonetheless, the management of the space is a key role to connect the 

sculpture with the surrounding. 

Anyway, the analysis of the results are divided into these following aspects : 1) the success of 

the public sculpture depended on the design and management of the surrounding context 2) the reaction 

of the guest as a part of the public sculpture 3) the number of the sculpture made by foreign artist          

4) locality of the public sculpture 5) freedom of expression in the public sculpture 6) the impact of the 

public sculpture on the onlooker 

However, the research “The Study of The Space Designing For Public Sculpture in The Republic 

of Singapore” is a significant case study in terms of using public sculpture to boost tourism and drive the 

country economically. 

Keywords : Public sculpture, Contemporary sculpture, Space for Sculpture 
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การศึกษาภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
Study of Experimental film in the Republic of the Philippines 

 

ทวีวิทย์ กิจธนสนุทร1 

Taweewit Kijtanasoonthorn1 

 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีวตัถปุระสงค์การวิจยั คือ 1 เพ่ือศกึษา แนวความคิด 

เร่ือง โครงเร่ืองและเทคนิควิธีการ รวมถึงลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ทดลองใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2 เพ่ือสํารวจ

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ทดลอง อนัได้แก่ พืน้ท่ี บริบททางสงัคม ตลอดจนบทบาทของสถาบนัทางภาพยนตร์

ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3 เพ่ือริเร่ิมทําความรู้จกักบัทรัพยากรบคุคลในสายภาพยนตร์ทดลอง ตัง้แต่ศิลปิน อาจารย์ 

และนกัศกึษาท่ีสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

การค้นคว้าข้อมูลการวิจัย เร่ิมตัง้แต่ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภาพยนตร์ทดลองในตะวันตก 

ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  รวมถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของภาพยนตร์ทดลองใน       

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบริบทต่างๆ ของภาพยนตร์ทดลองใน

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไปสู่การลงพืน้ท่ีจริงในสาธารณฟิลิปปินส์ เพ่ือเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์กับศิลปินภาพยนตร์

ทดลอง อาจารย์ และนกัศกึษาทางด้านภาพยนตร์ของสถาบนัภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลยัฟิลิปปินส์ นํามาวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงลกึ ทัง้นิยามความหมายของภาพยนตร์ทดลองในฐานะศิลปะร่วมสมยั  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์

ทดลอง เนือ้หา แนวความคิด รูปแบบการแสดงออกของศิลปินและนกัศึกษาชาวฟิลิปปินส์ ผ่านกรอบความคิดของ           

วิจยัเชิงทดลอง ยงัรวมถงึการวิเคราะห์ผลงานภาพยนตร์ทดลองของฟิลปิปินส์กรณีศกึษาทัง้สองเร่ือง อนัได้แก่    เร่ือง 

ปรารถนา (Ang Ninanais, 2010) และคําทกัทายแด่นกน้อย (Ave Aves, 2014) ผ่านกรอบทฤษฏีสญัวิทยา 

เพ่ือค้นหาความหมายเชิงวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ี และบริบททางสงัคมในสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

ผลวิจยัพบวา่ ศิลปินภาพยนตร์ทดลองชาวฟิลิปปินส์ไม่ได้เน้นในเร่ืองของกระบวนการสร้างท่ีเป็น แบบแผน 

ตามหลกัวิชาการภาพยนตร์ท่ีใช้สอนกนัในสถาบนัศกึษา การทํางานของเขาใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ตามสภาพแวดล้อม

ท่ีมี และสอดแทรกเนือ้หาความคิดท่ีเขาสนใจนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง อาณานิคมจากประเทศมหาอํานาจท่ีเข้ามา

รุกรานและครบครองฟิลิปปินส์ในอดีต และเร่ืองอํานาจ ทนุนิยม ซึ่งสร้างผลกระทบกบัสงัคมปัจจุบนัของฟิลิปปินส์

อย่างมากในเร่ืองของแรงงานอพยพ ส่วนนกัศึกษาทางด้านภาพยนตร์ชาวฟิลิปปินส์ มีกระบวนการทํางานเป็นแบบ

แผนชดัเจนตามหลกัวิชาการภาพยนตร์ มีการสร้างวตัถอุปุกรณ์มาประกอบฉาก เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์ส่ือความหมาย

ของอารมณ์ความรู้สึกภาย ใน  ซึ่งเก่ียวกับสภาวะทางเพศของคนกลุ่มท่ีสาม เกย์กระเทยหรือกลุ่มคนรักร่วมเพศ

เดียวกนั  

จากกรณีศึกษาภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เห็นชดัเจนว่าภาพยนตร์ทดลองจดัเป็นผลงาน 

ท่ีมีคณุคา่ทางสนุทรียะในฐานะงานศิลปะร่วมสมยัรูปแบบหนึง่ ซึง่เต็มไปด้วยความมี อิสระของการสร้างสรรค์ในแบบ 

                                                 
1 โครงการจดัตัง้ภาควิชาสื่อผสม คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
   Mixed Media Department Initiative Program, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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เฉพาะตนของศิลปินผู้สร้าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแนวความคิด เนือ้หา เทคนิควิธีการเล่าเร่ือง ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ทดลอง 

จะเต็มไปด้วยความมีอิสระดังกล่าว กลับค้นพบว่าแท้จริงแล้วองค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์ทดลองมีความ 

เป็นเหตเุป็นผลเฉพาะตวั ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และยงัพบความเช่ือมโยง แอบแฝง หรือ 

ซ้อนทบัในศาสตร์ตา่งๆ ของกนัและกนั ผา่นการศกึษาภาพยนตร์ทดลองในสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ในโครงการวิจยันี ้

คาํสาํคัญ : ภาพยนตร์ทดลอง สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

 

Abstract 
The research objectives of study Experimental Film in the Republic of the Philippines were as 

followed: 1. To study the concepts, stories, outlines, techniques and methods, including the 

characteristics of experimental film in the Republic of the Philippines 2. To explore the aspects 

concerning experimental i.e. the areas, the social contexts and the roles of film institute in the Republic of 

the Philippines 3. To start making acquaintance with the human resources in the experimental film circles 

from the artists to the teachers and the students creating experimental films in the Republic of the 

Philippines 

 The research study starting from the history and development of western experimental films, the 

history of the Republic of the Philippines and the history and development of experimental films in the 

Republic of the Philippines as the preliminary information to understand the various contexts of 

experimental film in the Republic of the Philippines, to the field study in the Republic of the Philippines in 

order to collect information from the interviews with the experimental film artists, film teachers and 

students at the University of Philippines Film Institute (UPFI) for an in-depth data analysis over the 

definitions and meanings of experimental film as the contemporary art, the creation procedure of 

experimental films, the contents, concepts and forms of expression of the Filipino artists and students 

through the conceptual framework of the experimental research, including the case-study analysis of two 

Filipino experimental films i.e. Ang ninanais (2010) and Ave Aves (2014) through the theoretical 

framework of semiology in order to search for the cultural meaning relating to the areas and social 

contexts in the Republic of the Philippines. 

The research results showed that Filipino experimental film artist did not focus on the traditional 

academic way of film production procedure according to the principle of film study commonly taught in 

school. His work was carried out using the circumstantial tools and equipments in his environment. and at 

the same time inserting the contents and concepts he felt interested in the mighty nations’ colonies 

invading and the power of capitalism which greatly affected the present Filipino society concerning the 

emigrated labor. As of Filipino film student His working procedure was carried out in a clear, academic 

pattern according to the principle of film study with the making of tools and equipments as the props for 

all the scenes, characters and events realistically as the symbols to express the meaning of inner feelings 
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and emotions concerning people’s sexual conditions the third gender including gays, transvestites or 

homosexuals. 

From the case study of in the Republic of the Philippines, it is clearly seen that experimental films 

are the works of aesthetic value as a form of contemporary art filled with the freedom of creativity in the 

artists’ personal ways, whether in the storylines, concepts, contents, techniques and methods of telling 

those stories. Despite such freedom of the experimental films, it is found that the various components of  

experimental films actually have logic in their own way, just like in science, social science and other 

sciences, and there are hidden or overlapped connection among those sciences through the study 

Experimental film in the Republic of the Philippines found in this research project. 

Keywords : Experimental film, The Republic of the Philippines 
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การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน 
Thai Contemporary Music Bands and Works in present Thai society 
 

อานนัท์ นาคคง1 

Anan Nakkhong1 

 

บทคัดย่อ 
 ตลอดเวลาสามทศวรรษของการเปล่ียนแปลงของประวัติศาสตร์ดนตรีไทยท่ีเกิดจากแนวคิดการ     

ผสมผสานดนตรีไทยขนบประเพณีกบัดนตรีตะวนัตกสมยัใหม่อย่างจริงจงัซึ่งเรียกว่าดนตรีไทยร่วมสมยันบัจากการ 

เกิดวงดนตรีฟองนํา้ขึน้เม่ือ พ.ศ.๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสงัคมวัฒนธรรมไทยใน 

หลายมิติด้วยกัน เกิดวงดนตรีไทยร่วมสมัยจํานวนมาก มีศิลปินดนตรีท่ีสร้างผลงานหลากหลายรูปแบบ เทคนิค 

วิธีการและมีวิถีทางในการนําเสนอดนตรีไทยสู่สาธารณชนหลายแง่มุม การวิจัยครัง้นีไ้ด้ทําการศึกษาวงดนตรี 

ไทยท่ีมีผลงานเด่นในรอบสามทศวรรษ โดยการสํารวจและคดัเลือกตวัแทนวงดนตรีไทยร่วมสมยัท่ีมีความโดดเด่น 

จํานวนทัง้สิน้ ๑๐ วง ประกอบไปด้วยวงฟองนํา้ วงกอไผ่ วงเทวัญโนเวลแจ๊ส วงบอยไทย วงป๋อมบอยไทย/ 

บางกอกไซโลโฟน วงกําไล วงโจงกระเบน วงขุนอินแจ๊สออฟสยาม/บางกอกอคสูติก วงสไบ และคณะเพชรจรัสแสง 

มาทําการศึกษาเปรียบเทียบใช้หลักคิดเร่ืองดนตรีวิทยา เชิงประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาดนตรี วัฒนธรรม 

ศกึษาและการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมมาตีความจากข้อมลูท่ีได้ทําการรวบรวมวิเคราะห์ 

 ผลของการศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่าช่วง 

เวลาประวติัศาสตร์ดนตรีไทยร่วมสมยั สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ยุคและ ๓ แนวทางด้วยกัน โดยท่ีทัง้ ๓ ยุค และ         

๓ แนว นัน้ มิได้ตดัขาดจากกนัโดยสิน้เชิง และมีการเคล่ือนไหวทบัซ้อนกนัในหลายมิติ 

 ๑ .  ดนต รี ไ ทย ร่ วมสมัย ในยุค เ ร่ิ ม ต้ น  ถื อ ว่ า เ ร่ิ ม ต้ นชั ด เ จน ท่ี ว งฟอ ง นํ า้  เ ม่ื อ  พ .ศ .๒๕๒๓ 

มีแนวคิดท่ีผสมผสานดนตรีไทยประเพณีกบัดนตรีตะวนัตกในเชิงทดลองมีการปรับตวัของบุคลากรดนตรีท่ีมาจาก 

ต่างวัฒนธรรมมีการต่อรองในด้านระบบทฤษฎีดนตรีไทยและตะวันตกทดลองแนวคิดทางดนตรีท่ีผสมสาน 

ทัง้ปรัชญาศาสนาและศิลปะ มีพืน้ท่ีและโอกาสการนําเสนอผลงานท่ีค่อนข้างจํากัด แต่สร้างแนวคิดและ 

เป็นแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีร่วมสมัยรุ่นใหม่และนักดนตรีไทยร่วมสมัยรุ่นใหม่จํานวนมาก  วงดนตรี 

ท่ี รั บอิ ท ธิพลฟอง นํ า้ ต่ อมา คือว งกอ ไผ่  ซึ่ ง ต่ อ ยอดแนว คิด ไปสู่ ก า ร เ ค ล่ื อน ไหวทาง กิ จก ร รมสัง คม 

การผสมผสานดนตรีชาติพนัธุ์ การทดลองสร้างเสียงใหม่ๆ  และการผลติงานข้ามสาขาทางศิลปะ 

 ๒ .  ดนตรีไทยร่วมสมัยในยุคคล่ีคลาย  ตัง้แต่  พ .ศ .๒๕๓๕  เ ป็นต้นมา  ปรับเปล่ียนรูปแบบและ 

เนือ้หาของดนตรีไทยแนวทดลองไปสู่ดนตรีฟิวชั่นแจ๊ส ดนตรีสมัยนิยมประพันธ์เพลงใหม่เรียบเรียงเพลงเก่าให้มี 

ความน่าสนใจขึน้ในรูปแบบเฉพาะตัวมีบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมาจากสิ่งแวดล้อมของสงัคมสมัยใหม่เป็นตัว 

ขับ เ ค ล่ื อ นทิ ศ ท า ง ดนต รี  มี ร ะ บบธุ ร กิ จ ก า รตล าดมา ร อ ง รั บ พื น้ ท่ี ก า ร แ สด ง มี ค ว ามหลากหลาย 

ตัง้แต่ เวทีคอนเสิ ร์ตไปจนถึงในแหล่งบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ  วงดนตรี ท่ี เ ป็นแม่แบบได้แก่วงบอยไทย 

                                                 
1 คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย 

  Faculty of Music. Silpakorn University Talingchan, Bangkok 10170, Thailand. 
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วงเทวัญโนเวลแจ๊ส วงดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลและขยายงานต่อยอดคือวง วงป๋อมบอยไทย-บางกอกไซโลโฟน 

วงขนุอินแจ๊สออฟสยาม-บางกอกอคสูติก 

 ๓. ดนตรีไทยร่วมสมยัในช่วงเวลาปัจจบุนั มีบทบาทมากหลงั พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เป็นดนตรีไทย 

ร่วมสมยัท่ีถกูนิยามความหมายใหมด้่วยกระแสบริโภคนิยมมีระบบการสร้างคณุค่าความเป็นไทยด้วยกิจกรรมสงัคม 

หลากหลาย มีบคุลากรท่ีได้รับการยอมรับของสาธารณชนผา่นกระบวนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่ือเทคโนโลยี 

ประพนัธ์เพลงใหม ่เรียบเรียงเพลงเก่าให้มีความน่าสนใจในรูปแบบเฉพาะตวัรูปแบบการแสดง มีการผสมผสาน 

ลีลาเคล่ือนไหว การออกแบบแฟชัน่ และการแสดงในลกัษณะอีเว้นท์โชว์ มีทกัษะเชิงการบริหารจดัการและ 

ธุรกิจท่ีชดัเจน พืน้ท่ีการแสดงและโอกาสในการแสดงหลากหลายมาก วงดนตรีในกลุม่นีไ้ด้แก่ วงป๋อมบอยไทย-

บางกอกไซโลโฟน วงขนุอินแจ๊สออฟสยาม วงกําไล วงโจงกระเบน วงสไบ และคณะเพชรจรัสแสง 

คาํสาํคัญ : ดนตรีไทยร่วมสมยั ประวติัศาสตร์ดนตรีไทย วงดนตรีไทยร่วมสมยั 

 

Abstract 
 From 1980s to present time, the history of traditional Thai music has been dramatically changed 

from Conventional art towards Contemporary trends due to transculturation and musical acculturation / 

syncretism which resulted in many forms of Musical hybridisation. This research questioned the 

development of Thai contemporary bands and their works within three decades since the emerged of 

legendary Fongnaam band which considered to be the pioneer of Thai contemporary music and had 

played much authoritative to its successors. Ten outstanding Thai contemporary bands namely: 

Fongnaam,  Korphai, Tewan Novel Jazz, Boythai Band, Pom Boythai/Bangkok Xylophone, Khun-in Jazz of 

Siam/Bangkok Acoustic,  Kamlai, Jongkraben, Sabai, and Phetjarassaeng were selected to be the focus 

cases of examine in both qualitative and comparative approaches.  

 Findings of the studies reveal that there are multi-dimensions of Thai contemporary bands in 

term of artistic qualities, philosophy, music styles, instrumentation, orchestration, performances, 

sustainability and existence in modern globalised Thai society. There are 3 changing scenes which can 

be summarised as followed: 

 1) The early step of modern Thai contemporary music with highly consideration to the birth of 

Fongnaam band in 1980. Through the mist of experimental ideas, east-west cross-over lines, knowledge 

conflictions, and the limitation of presentation freedom, however Fongnaam had played such a great role 

in gardening the seed of thoughts to next generation. The clear beneficiary was Korphai band who had 

made further creative works through social movements, intercultural works and also cross-borderline 

artistic productions. 

 2) The disentanglement of modern Thai contemporary music from 1996 onwards. The new 

trends turn to be ease of experimental towards Jazz and Pop preference. New generation of Thai  and 

Western musicians take over the new music decisions. New business and market had opened the door 

for Thai contemporary music. Performance scenes were gradually changed from conventional concert to 
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recreational spaces. Leading band of this movement was Boythai band and Tewan Novel Jazz band. The 

germination was well found out on Pom Boythai/Bangkok Xylophone and Khun-in Jazz of Siam/Bangkok 

Acoustic band. 

 3) The new establishments of modern Thai contemporary music in present stage. The significant 

of Thai contemporary music has redefined by modern business and consumerism systems. Medias and 

technologies were used to promoting the new contemporary idol. Music performances needed to fill up 

by movements and artists’s appearances. Concert was defeated by cabaret show. Organiser plays 

greater role than artistic director.  Performance scenes can be found at multimedia channels. The current 

leading contemporary band include Pom Boythai/Bangkok Xylophone and Khun-in Jazz of Siam/Bangkok 

Acoustic band, Kamlai, Jongkraben, Sabai, and Phetjarassaeng band. 

Keywords : Thai contemporary music, The history of traditional Thai music, Contemporary band 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ศิลปะและพพิธิภณัฑ์ศลิปะร่วมสมัยในประเทศญ่ีปุ่น 
A Study on the Relationship between Contemporary Art and Art Museum in Japan 
 

ชยัยศ อิษฎ์วรพนัธุ์1   
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บทคัดย่อ 
การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือทําความเข้าใจกระบวนการออกแบบพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมยัตัง้แต่ทศวรรษ

ท่ี 1990 จนถึงช่วงต้นทศวรรษท่ี 2010 ว่ามีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาและรูปแบบของศิลปะร่วมสมยัอย่างไร การ

ก่อสร้างพิพิธภณัฑ์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1970-1980 เข้าสูภ่าวะถดถอยหลงัจาก

เศรษฐกิจประสบปัญหาในช่วงทศวรรษ 1990 พิพิธภณัฑ์บางแหง่ต้องปิดตวัและบางแหง่มีคนเข้าชมศิลปะไม่เพียงพอ 

พิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างขึน้หลงัจากนัน้จึงมีลกัษณะพิเศษท่ีขนาดเล็กลง พิพิธภณัฑ์บางแห่งมีขนาดแค่สองร้อยกว่าตาราง

เมตร มีโปรแกรมหรือหน้าท่ีใช้สอยน้อยมากเม่ือเทียบพิพิธภณัฑ์มาตรฐานในอดีต จนถึงช่วงเวลาดงักลา่ว พิพิธภณัฑ์

ศิลปะมกัจะถกูออกแบบให้เป็นพืน้ท่ีโล่งสีขาวเพ่ือรองรับงานศิลปะประเภทใดก็ได้ แต่หลงัจากนัน้ศิลปะร่วมสมยัมี

การสร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบเขต ศิลปินใช้วสัดแุละรูปแบบท่ีไมจํ่ากดั มีการใช้ส่ือใหม่ๆ อยา่งมาก อาคารพิพิธภณัฑ์จึงต้องมี

แนวทางการออกแบบให้ตอบรับกบัการสร้างสรรค์มากขึน้ มีการออกแบบสร้างพืน้ท่ีให้ตอบรับกบัรูปทรง เนือ้หาและ

การแสดงออกของงานศิลปะ ท่ีสดุของการพฒันาของแนวทางนีคื้อสถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์กบังานศิลปะเป็น

เนือ้หาเดียวกนัเลยแยกกนัไม่ได้ ดงัตวัอย่างเช่นพิพิธภณัฑ์เทะชิมะ (Teshima Art Museum) ท่ีศิลปินทํางานร่วมกบั

สถาปนิกเพ่ือให้เนือ้หาของงานศิลปะคือ “ความเคล่ือนไหวของนํา้” สามารถแสดงออกมาได้มากท่ีสุด โดยท่ี

สถาปัตยกรรมพิพิธภณัฑ์นีจ้ะไมส่ามารถจดัวางงานศิลปะชิน้อ่ืนได้ดีเท่านีใ้นขณะท่ีศิลปะชิน้นีก็้ไม่สามารถแสดงออก

ได้ชดัเจนและมีผลต่อผู้ชมเท่านีถ้้าไม่ได้อยู่ในอาคารหลงันี ้นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ยงัมีแนวโน้มจะสร้างโดยพิจารณา

จากวฒันธรรมของคนในท้องถ่ินและประวติัศาสตร์ของท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้อาคารด้วย 

คาํสาํคัญ : ศิลปะร่วมสมยั พิพิธภณัฑ์ศิลปะ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาปัตยกรรมกบัศิลปะ ญ่ีปุ่ น 

 

Abstract 
This research aim to study a relationship between arts and art museums from 1990s to early  

2010s in terms of art forms and meanings to architectural forms. Japan’s economy flourishing in the 1970-

1980s resulted in the construction of art museums in almost all the big prefectures. The recessional 

economy later, on the contrary, effected fiercely to the museums. Some of them were not able to attracted 

enough viewers, some of them had to closed down. Museums built after 1990s thus adapted their size to 

smaller ones. One of this case is measured about 200 square metres. Its program and function are much 

less than standard museums before. Up until 1990s, museum architectures were always planned as a 

                                                 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวงั พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

   Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University 31 Na Pralan Rd., Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok   
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white space to be able to accommodate various kind of art forms. After 1990s artists created works of art 

without limitation whether in their forms, materials, meanings and mediums. Museum buildings were then 

adapted their spaces to serve artworks accordingly. The most extreme case, Teshima Art Museum (open 

2010) in which the artist and the architect were working together to ensured that the artwork “water 

movement”  would be expressed powerfully inside the building. This architecture can not serve well to the 

other artwork and the art work can not well be expressed under the other building. Finally, most of all, 

these museums always create various kinds of relationships to the people, culture and history of the 

place where the museums stand. 

Keywords : Contemporary Art, Art Museum, Relationship of Architecture and Art, Japan 

 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-192 

พืน้ที่ศลิปะทางเลือกในโฮจมิินห์ซติี ้ประเทศเวียดนาม ระหว่างปี 2010-2013* 
Alternative Spaces in Ho Chi Minh City, Vietnam, Between 2010-2013 
 

สธีุ คณุาวิชยานนท์1 

Sutee Kunavichayanont1 

 

บทคัดย่อ 
 ในคริสต์ทศวรรษ 1990 สงครามเย็นสิน้สดุลง ศิลปินและนกัจดัการด้านศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นชาวเวียดนาม 

ทัง้ท่ีลีภ้ยัสงครามไปตา่งประเทศโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในประเทศโลกเสรีอยา่งประเทศในฝ่ังตะวนัตกตัง้แต่ยงัเด็กและทัง้

ท่ีเป็นชาวเวียดนามท่ีไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ ได้เดินทางกลบัมาบ้านเกิดของตนเอง ประกอบกบัการเกิดกระแสท่ี

ปัจเจกบุคคลและองค์กรในระดบันานาชาติได้เร่ิมเดินทางเข้ามาสร้างบทบาทความเคล่ือนไหวในระดบัและรูปแบบ

ต่างๆ ทําให้วงการศิลปะร่วมสมัยของเวียดนามเร่ิมขยับขับเคล่ือนไปสู่ความเป็นนานาชาติมากขึน้ตามลําดับ 

นอกจากการอดุหนนุของรัฐให้เกิดพิพิธภณัฑ์ศิลปะและสถาบนัการศึกษาทางด้านศิลปะท่ีทําให้ศิลปะร่วมสมยัท่ีนัน่

ได้เคล่ือนไหวแล้ว กลุม่ศิลปินและพืน้ท่ีศิลปะทางเลือกก็มีบทบาทสําคญัในการผลกัดนัวงการศิลปะเช่นกนั 

 สําหรับพืน้ท่ีศิลปะทางเลือกในโฮจิมินห์ซิตี ้พืน้ท่ีเหลา่นีม้กัจะเป็นพืน้ท่ีท่ีริเร่ิมและดําเนินการโดยศิลปินและ

นกัจดัการด้านศิลปะ มีท่ีน่าสนใจอยู ่5 แหง่ ได้แก่ 

 ซงัอาร์ต (San Art) ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 2007 ซงัอาร์ตคือพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีมุ่งหวงัจะให้เป็นเวทีสําหรับ

แลกเปล่ียนและแสดงออกทางด้านความคิดและศิลปะร่วมสมัยในท่ีมีการข้ามสาขา โดยการจัดนิทรรศการ การ

จดัสร้างผลงานศิลปะขึน้ใหมใ่นลกัษณะคอมมิชชัน่ อบรมเชิงปฏิบติัการ การบรรยาย การสมัมนาและการจดัโครงการ

ศิลปินในพํานกั ทัง้ในระดบัในประเทศและนานาชาติ  

 ซีโร่สเตชั่น (Zero Station) เป็นพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีเน้นงานสาขาทศันศิลป์ ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอ ห้อง

นิทรรศการและห้องนอนสองเตียงสําหรับโครงการบุคคลในพํานกั ภารกิจหลกัของซีโร่สเตชัน่คือการสร้างโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนความคิดและการทํางานในกลุ่มของศิลปินรุ่นใหม่ทัง้ในโฮจิมินห์ซิตีแ้ละท่ีอ่ืนๆ เดีย/โปรเจคส์ 

(Dia/projects) ริเร่ิมและดําเนินการโดยศิลปินชาวเวียดนาม เดีย/โปรเจคส์เป็นพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีไม่มีโปรแกรมแน่ชดั 

แตริ่ชาร์ดได้กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมของพืน้ท่ีนีใ้ห้เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและความคิดเก่ียวกบัศิลปะร่วมสมยัท่ี

สามารถขยบัขยายออกไปในวงกว้างได้ และยงัเป็นพืน้ท่ีทางศิลปะร่วมสมยัในเชิงทดลองท่ีมุ่งหวงัว่าจะเช่ือมโยงเหลา่

ศิลปิน นกัออกแบบ สถาปนิก นกัทฤษฎี ภณัฑารักษ์และนกัประวติัศาสตร์เพ่ือก่อให้เกิดบทสนทนา การแลกเปล่ียน

และความคิด 

เสาลา (Sao La) เพิ่งก่อตัง้ขึน้ในปี 2014 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุศิลปินรุ่นใหม่ โดยในเบือ้งต้นต้องการ

เน้นศิลปินเวียดนาม เสาลาต้องการทําให้ศิลปะร่วมสมยัได้ใกล้ชิดกบัประชาชนทัว่ไปมากย่ิงขึน้และต้องการสนบัสนนุ

การศกึษาศิลปะร่วมสมยัและเช่ือมโยงและสนบัสนนุการดําเนินงานของพิพิธภณัฑ์วิจิตรศิลป์แห่งโฮจิมินห์ซิตี ้ มนซูน 

                                                 
1 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
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* ได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจาก สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 
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ร้านอาหารและบาร์ (Monsoon Restaurant and Bar) สนบัสนนุศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมยัไทยให้ได้มีโอกาส

เผยแพร่ผลงานในโฮจิมินห์ซิตี ้การศกึษาพืน้ท่ีศิลปะทางเลือกในโฮจิมินห์ซิตีจ้ะทําให้เกิดความรู้เก่ียวกบัความเป็นมา 

ความเป็นอยู่และความเป็นไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมยัในโฮจิมินห์ซิตี ้ซึ่งจะมีส่วนช่วยทําให้เข้าใจสงัคมและ

วฒันธรรมของเวียดนามโดยรวมมากย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ : พืน้ท่ีศิลปะ พืน้ท่ีศิลปะทางเลือก นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

 

Abstract 
 Alternative art spaces in Ho Chi Minh City, Vietnam are the art spaces focusing on contemporary 

visual art and aiming for general public which are both Vietnamese and foreign. These spaces are 

normally founded and managed by artists or arts managers. From the research, there are 5 interesting 

venues. 

 San Art was founded in 2007 by a group of Vietnamese artists and art manager namely Dinh Q 

Le, Tuan Andrew Nguyen, Phu Nam Thuc Ha and Tiffany Chung in 2007. San Art is an art space which 

aims to be a platform for exchanging and expressing ideas on contemporary and interdisciplinary art 

through exhibitions, workshops, lectures, seminars and artist in residency programs for locally and 

internationally artists. 

 Zero Station is an art space specialised in visual art. It has a studio, galleries and rooms for artist 

in residency programs. The main mission of Zero Station is to create opportunity for exchanging ideas 

and foster works by new artists both in Ho Chi Minh City and other places. Zero Station is run by a group 

of visual artists, freelance curators and writers, with Nguyen Nhu Huy as the Art Director and Phi Tu Viet 

as the Managing Director. 

 Dia/projects was initiated and realised by a Vietnamese artist, Richard Streitmatter Tran. 

Dia/projects is a small art space without specific program. Its main objective is to bring the contemporary 

art and culture to a wider audience. It is a contemporary art experiment to examine the intersections of 

artistic research, the artist’s practice, and a conduit for conversations with residency programs for 

researchers. This art space also has a library providing resources for artists, researchers and general 

public. 

 Recently opened in 2014, Sao La is managed by Tung Mai with and his staff, To Lan as the 

Program Co-ordinator. It is founded by a Vietnamese woman, Pham Quynh who owns Galerie Quynh, a 

commercial gallery with recurring exhibitions. 

Monsoon Restaurant & Bar was founded by Naya Ehrlich-Adam, a Thai woman whose husband 

is an Austrian from Vienna. This art space is a Thai and South East Asian restaurant and a bar with its 

walls as exhibition space. Opened in February2012, in the beginning, most of the works exhibited here 

were the works of the expats living in Ho Chi Minh City. Naya soon improved the space to become more 

suitable for professional artists. 
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The contemporary social, culture and visual art contexts in Vietnam and other countries relating 

to the managing and the role of the alternative art spaces in Ho Chi Minh City can be divided into; the 

French art and culture context which is prominent in the government-run art museums and art institutions, 

the Socialism and Communism art and culture context adopted from the old Eastern European countries 

and the Soviet which is still vital today. The Social Realism art is still a main communication tool employed 

by the Vietnam socialist government nowadays. This is evidenced by several monuments, most of the 

artworks produced from the government-run art institutions and art items in the archive of the 

governmental museums. In terms of the effect of the Socialism and Communism culture toward the 

managing of Vietnamese art spaces, there are still very strictly restrictions from the government. As for 

the American and international context, there have been many returning Vietnamese from America which 

as a result, the Vietnamese contemporary art scene can be seen as an integration of American influence 

and other countries. 

Keywords : Art Space, Alternative Art Space, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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อนุสาวรีย์ร่วมสมัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:กรณีศึกษา พระอนุสาวรีย์เจ้า
อนุวงศ์ 
Contemporary Statue in Lao PDR: The Case Study of Chao Anouvong Statue 
 

พงษ์พนัธ์ จนัทนมฏัฐะ1  

Pongpan Chantanamattha1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัเร่ืองอนสุาวรีย์ร่วมสมยัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา พระอนสุาวรีย์เจ้า

อนวุงศ์เป็นงานวิจยัท่ีทําการศกึษาขัน้ตอนการสร้างพระอนสุาวรีย์เจ้าอนวุงศ์ประติมากรรมชิน้สําคญัมากในประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะเป็นผลงานอนสุาวรีย์กษัตริย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศ  

ผู้ วิจัยให้ความสําคัญกับ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้ในงานประติมากรรมประเภท

อนุสาวรีย์ ท่ีอาจมีความแตกต่างไปจากบริบทสงัคมไทย รวมถึงความเข้าใจในบทบาทของผู้ ว่าจ้างกับประติมากร 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอนสุาวรีย์และสภาพแวดล้อม การรับรู้ของประชาชนท่ีมีตอ่ผลงาน  

วัตถุประสงค์ของการวจัิย เพ่ือสํารวจความแตกต่างของรูปแบบ เทคนิค ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

เพ่ือสํารวจบทบาทของผู้วา่จ้างและประติมากร และเพ่ือศกึษาการรับรู้ทัว่ไปของประชาชนลาวท่ีมีตอ่พระอนสุาวรีย์ 

ขอบเขตของงานวิจัย คือการสร้างสรรค์อนสุาวรีย์เจ้าอนวุงศ์ในแง่มมุทางกายภาพ ทัง้ตวัอนสุาวรีย์ แท่น

ฐานและบริเวณโดยรอบ และศกึษาการรับรู้ของประชาชนลาวท่ีมีตอ่อนสุาวรีย์เจ้าอนวุงศ์ 

วิธีการดําเนินการ คือค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและประเทศลาว ในประเด็นต่างๆท่ี

เก่ียวข้อง ทบทวนความรู้เร่ืองกระบวนการสร้างอนสุาวรีย์ บทบาทผู้ว่าจ้าง การประสานงานกบับคุลากรของสถาบนั

วิจิตรศิลป์แห่งชาติ เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือขอสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง การทํา

ศกึษาข้อมลูทางกายภาพของอนสุาวรีย์ สมัภาษณ์ประชาชน รวบรวมข้อมลู เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการศกึษา 

ผลของการศกึษาทําให้ทราบว่าการสร้างสรรค์ผลงานมีปัญหาอปุสรรคในเร่ืองการขยายแบบความสงูขนาด 

8 เมตรเศษ คือพืน้ท่ีทํางานแคบเกินไป เม่ืองานมีขนาดใหญ่มากต้องมีพืน้ท่ีดงูาน อีกทัง้ด้านหลงัและด้านข้างซ้าย

ของสถานท่ีทํางานก็ยงัมีอาคารบดบงัการมองเห็น การปัน้ขยายแบบงานจึงเกิดปัญหาขึน้ 2 ส่วนคือ แขนขวาใหญ่

และยาวเกินไปเม่ือเทียบกบัลําตวั และหวัไหลซ้่ายด้านหลงัใหญ่เกินไป ปัญหาเหลา่นีป้ระติมากรได้ทราบภายหลงัเม่ือ

ผลงานปัน้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถปรับแก้ข้อบกพร่องได้ทนั อีกทัง้เวลาท่ีบีบลดัมากจึงไม่สามารถปรับแก้ได้ 

สว่นในแง่การรับรู้ของประชาชนทัว่ไปส่วนมากไม่สนใจเร่ืองราวของความงามทางประติมากรรม แต่ให้ความสําคญั

กับการสักการบูชา โดยเห็นว่าพระอนุสาวรีย์เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจเพราะเป็นบุคคลสําคัญของชาติและยังให้

ความสําคญักบัสถานท่ีในฐานะของสวนสาธารณะ 

คาํสาํคัญ : พระอนสุาวรีย์เจ้าอนวุงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

                                                 
1 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
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Abstract 
The contemporary statue in Lao PDR: the case study of Chao Anouvong Statue research had 

studied the process of constructing the statue which is very important sculpture in Lao. It is the largest 

king statue in the country. 

The researcher emphasized on process of creating and knowledge in sculpture in statue type 

which was different from Thai context. Furthermore, the research had explained the roles of employer and 

sculptor, the relation between statue and surroundings, and people’s perception through the statue. 

The objectives of the research are to explore the different of form and technic in creative process, 

to examine the roles of the employer and sculptor, and to study Lao people’s perception through statue.  

The research framework is the construction of Chao Anouvong Statue in physical aspect; body, 

platform of statue and surroundings and Lao people’s perception through Chao Anouvong Statue. 

 The research was conducted by researching the related document in various aspects in 

Thailand and Lao. The researcher reviewed the construction process of the statue and the roles of 

employer, coordinated the National Institute of Fine Arts officer in Vientiane, Lao for interviewing those 

who involved in the project, documented physical information of statue. The researcher also interviewed 

Lao people. Then, gathering the information in order to analyze and conclude the study. 

The result was the creative process had the main obstacle which was the limitation space on 

molding extension work of the 8 meters high statue. When the work is large, the area had to be large 

along the work. Moreover, the back and the left side of construction site were blinded by the building. 

Molding extension work was emerged of two problems which are the right arm is too big and long 

compared to the body. The sculptor found these problems after finishing the molding process so these 

problems could not be solve in limitation of time frame. In people’s perception through the statue, most 

people pay attention on worship rather than on the beauty of the sculpture. People considered the statue 

as a spiritual anchor because he is person of national significance and regarded the area as the park. 

Keywords : Chao Anouvong Statue, Lao PDR 
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กรณีศึกษางานออกแบบของฝากของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดลาํปาง 
Case Study: Souvenir Design That Reflects the Identity of Lampang 

ธีรวฒัน์ พจน์วิบลูศิริ1 

Theerawat Pojvibulsiri1 

บทคัดย่อ 
 ลําปางเป็นหนึ่งในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ท่ีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 1,300 ปี เป็นเมือง    
คู่แฝดกับอาณาจักรหริภุญไชย ในตํานานโบราณต่าง ๆ  ปรากฏช่ือ  “เขลางค์นคร” (มาร์ค  ทิพยมาบุตร  และ                
เอนก นาวิกมลู, 2551) และยงัมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ อีก เช่น กกุกุฏนคร ลคอร ลมัภกปัปะนคร อาลมัภางค์ เมืองนครลําปาง 
อนัเป็นช่ือท่ีเรียกตัง้แต่สมยัพระเจ้าทิพย์ช้างเป็นต้นมา (กรมศิลปากร, 2544)  จนเปล่ียนช่ือมาเป็น “ลําปาง” ในสมยั 
รัชกาลท่ี 6 (สารคดี, 2553) ลําปางเองเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนามาตัง้แต่สมัยโบราณ มีประเพณีและวัฒนธรรม 
ท่ีสืบทอดต่อกันมา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ จากคําขวัญประจําจังหวัด “ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น 
เคร่ืองปัน้ลือนาม งามพระธาตลืุอไกล ฝึกช้างไทยลือโลก” จะเห็นได้ว่าจงัหวดัลําปางมีสิ่งท่ีน่าสนใจ มากมาย ทัง้สถานท่ี 
ท่องเท่ียวและของฝากของท่ีระลึก ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีเป็นของกินและของใช้ ได้แก่ ข้าวแต๋นนํา้แตงโม 
และผลติภณัฑ์เซรามิคหรือชามตราไก่ตามลําดบั (สารคดี, 2553) 
 ของฝากของท่ีระลึกท่ีวางจําหน่ายอยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวดัลําปางนัน้ มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
บางรูปแบบมีความโดดเด่น บางรูปแบบก็ไม่มี บางรูปแบบก็ไม่ได้นําเอาอตัลกัษณ์ท้องถ่ินมาใช้ หรือไม่สามารถสะท้อน 
อัตลักษณ์ท้องถ่ินได้ จังหวัดลําปางเองก็มีศักยภาพในการสร้างแรงจูงใจในการซือ้ของฝากของท่ีระลึกท่ีหลากหลาย 
เม่ือนํามาออกแบบสร้างสรรค์ ก็จะได้ของฝากของท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร หากแต่ต้องอาศัย 
กระบวนการทางความคิด และกระบวนการออกแบบท่ีเป็นขัน้เป็นตอน เพ่ือให้งานออกแบบท่ีเกิดขึน้สามารถสะท้อน 
อัตลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างเต็มท่ี การถอดแบบต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นลวดลายจากวัด 
สถาปัตยกรรม หรือข้าวของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ให้เป็นคลปิอาร์ต แล้วนํามาใช้ในงานออกแบบ ยอ่มจะชว่ยให้งานออกแบบนัน้ 
สะท้อนความเป็นตัวตนของท้องถ่ินหรือจังหวัดนัน้ ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่การถอดแบบท่ีดี ก็ต้องอาศัยกระบวนการท่ีดี 
เช่นกัน เ ร่ิมต้นตัง้แต่การค้นคว้าข้อมูล การถ่ายภาพ การถอดแบบ จนมาถึงการเอาผลท่ีได้จากการถอดแบบ 
ไปประกอบใช้ในงานออกแบบอย่างมีเหตุมีผล ภาพรวมของของฝาก ของท่ีระลึกจังหวัดลําปางก็จะสามารถสะท้อน 
อตัลกัษณ์ของจงัหวดัลําปางผา่นรูปแบบของของฝากของท่ีระลกึได้เป็นอยา่งดี 
 อัตลักษณ์จังหวัดลําปางท่ี เ กิดขึน้จากกรณีศึกษานี  ้ลวดลายส่วนใหญ่ได้มาจากวัด ท่ี มีศิลปกรรม 
แบบล้านนาอย่างวดัพระธาตลํุาปางหลวง และวดัปงสนกุ ลวดลายท่ีได้ก็จะมี ดอกไม้ สตัว์ต่าง ๆ หม้อดอก (ปรูณฆฏะ) 
เมฆ ลวดลายจากปูนปัน้ และงานแกะสลัก นอกจากอัตลักษณ์ท่ีได้จากวัดวาอารามแล้วนัน้ ยังมีอีกหนึ่งอัตลักษณ์ 
ท่ีสําคญัคือ “ไก่”  จากช่ือเดิมในสมยัโบราณ “กกุกฎุะนคร” ซึง่แปลว่าไก่ขาว (สารคดี, 2553) และได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ 
ประจําจงัหวดัในปัจจบุนั 
คาํสาํคัญ : ลําปาง ต้นทนุทางศิลปวฒันธรรม ถอดแบบ คลปิอาร์ต ไก่  

Abstract 

 Lampang is a reputed city with a long history dating back more than 1,300 years ago. Lampang is a 
twin to another historical state, the Hariphunchai Kingdom. In the traditional legends, the name Kelangnakorn 
was used to refer to this city. However, other names are also used such as Kukutanakorn, Lakorn, 
Lampakappanakorn, Arlampang, Nakorn Lampang, that was called since the period of Prajao Thipchang, 
                                                 
1 อาจารย์ประจําภาควิชากระบวนจนิตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั สมทุรปราการ 10540 ประเทศไทย  

  Computer Generated Imagery, Albert Laurence School of Communication Arts, Assumption University (Suvarnabhumi Campus), Bangsaothong,      

  Samuthprakarn 10540, Thailand. 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 O-198 

eventually becoming Lampang since the period of King Rama VI. The city is the center of the ancient Lanna 
Civilization that is known for its arts and culture. It is an area blessed with an abundance of natural resources, 
beautiful touristic attractions, and a large selection of souvenirs. Two major types of souvenirs can be 
classified namely food and household items.  The most well known food is the “kao-tan nam tang mo” or rice 
crackers with caramelized dressing while the most reputed household item is the chicken branded porcelain 
dishes.  
 There are a large variety of souvenirs available on sale in Lampang. Some have a distinctive look 
while others may not and some do not use and do not reflect any local identities. Lampang has a great 
potential in persuading the purchase of these items. However, there is a need to apply a design and creative 
process to develop souvenirs that have a unique identity. This would require a development process that will 
reflect the identity of the area or province. To start the process it would require a study of the arts and culture 
of the area. This would mean decoding the design from the existing design and architectural cultural assets 
along with the items used traditionally. These pieces would then be created as clip art that can be integrated 
as part of the design for the souvenirs developed. As a result this would create souvenirs that truly reflect the 
unique identity of Lampang.  
 The identity of Lampang was gathered from the temple that truly reflects the Lanna heritage such as 
the Phra That Lampang Luang and Wat Pong Sanuk. These designs include floral and animal motifs including 
natural designs from engravings. In addition to the motifs from traditional architectural assets, the chicken is 
also a prominent design associated with Lampang. The white chicken, which was called Kukutanakorn, is 
now the symbol of Lampang today.  
Keywords : Lampang, Thai Heritage Culture, Decode, Clip Arts and Chicken 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
 งานออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ เสือ้ยืด เซรามิค สมดุ และผ้าพนัคอ 

แนวความคดิ 
 ลําปาง...ไก่...มาก : เป็นแนวความคิดท่ีล้อไปกับวลีท่ีว่า “ลําปาง หนาวมาก” ซึ่งเป็นวลีท่ีได้รับความนิยม 
และยงัคงใช้อยู่ถึงปัจจบุนั เน่ืองจากลําปางเป็นเมือง “ไก่” จากช่ือเดิมว่า “กกุกฏุะนคร” ซึง่แปลว่าไก่ขาว (สารคดี, 2553) 
“ไก่” ก็ยงัเป็นสญัลกัษณ์ประจําจงัหวดั ตราบนสะพานรัษฎาภิเศก หรือตราเทศบาลนครลําปาง และเราสามารถพบเห็น 
“ไก่” ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้า วงเวียน สัญลักษณ์บนอาคาร ฯลฯ แล้วยังเป็นลวดลาย บนภาชนะอย่าง 
“ชามตราไก่” ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ทัว่ไปอีกด้วย ลําปาง...ไก่...มาก ก็จะเป็นการนํา “ไก่” มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ 
ของฝากของท่ีระลกึสําหรับกรณีศกึษานี ้

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เน่ืองจากของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายอยู่ทัว่ไปตามจงัหวดัต่าง ๆ นัน้ มีการออกแบบท่ีคล้ายกนั ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้ลักษณะรูปภาพ กราฟิก หรือแบบตัวอักษร ไม่ว่าจะวางขายท่ีใดก็ตาม จะดูคล้ายหรือเหมือนกันไปหมด 
ไม่ได้นําเอาอัตลักษณ์ท้องถ่ินมาใช้ในการออกแบบ แต่ถ้านักออกแบบนําอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน แต่ละพืน้ท่ี 
หรือแต่ละจังหวัดมาใช้ ประกอบการค้นคว้าข้อมูลเป็นขัน้เป็นตอน มีการใช้ภาพ กราฟิก หรือตัวอักษรท่ีสอดคล้อง 
กับท้องถ่ินนัน้ ๆ แล้ว งานออกแบบของฝากของท่ีระลึกท่ีวางขายก็จะสามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ ความเป็นตัวตน และ 
สามารถสร้างเอกลักษณ์ของงานออกแบบท้องถ่ินให้มีความแตกต่าง มีความน่าสนใจ ช่วยจูงใจและกระตุ้ นการซือ้ 
ของผู้ซือ้ได้ เม่ือซือ้เป็นของฝาก ก็จะสร้างความประทบัใจทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1) เพ่ือเผยแพร่แนวคิด วิธีค้นคว้าข้อมลู และวิธีการออกแบบของฝากของท่ีระลกึ ผา่นกระบวนการทํางานท่ี 
เป็นขัน้เป็นตอน นําไปสูก่ารออกแบบท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของจงัหวดัลําปางได้ 
 2) เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การถอดแบบต้นทนุทางศิลปวฒันธรรมจนได้มาเป็นคลปิอาร์ตนัน้ สามารถนํามา 
ออกแบบของฝากของท่ีระลกึท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของจงัหวดัลําปางได้ 
 3) เพ่ือแสดงให้เห็นวา่อตัลกัษณ์จงัหวดัแตล่ะจงัหวดั ชว่ยสง่เสริมการขาย ชว่ยสร้างเอกลกัษณ์ของสนิค้า 
ให้เกิดความโดดเดน่ และแตกตา่งจากสนิค้าท่ีวางจําหน่ายอยูท่ัว่ไป 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1) การค้นคว้าข้อมูล ก่อนท่ีจะทํางานออกแบบ การเข้าถึงข้อมูลเบือ้ต้นก็จะเป็นการค้นคว้าจากหนังสือ 
นิตยสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมลูท่ีได้เบือ้งต้นนี ้ก็จะเป็นข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ประวตัิความเป็นมา ตํานานต่าง ๆ 
ภมูิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง การปกครองในแต่ละยคุสมยั สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีสําคญั ร้านค้า ร้านอาหาร 
ตลอดจนสนิค้าขึน้ช่ือประจําจงัหวดั 
 2) การเก็บข้อมลู การถ่ายภาพเป็นวิธีท่ีเลือกใช้สําหรับเก็บข้อมูลในกรณีศึกษานี ้เพราะทําได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ในจงัหวดัลําปางมีวดัมากมาย หลาย ๆ แห่ง สามารถใช้การเดินแทนการขบัรถได้ ลกัษณะของภาพท่ีเก็บข้อมลู 
ได้แก่ ลวดลายประดับตัวอาคาร จิตรกรรมฝาผนัง งานลงรักปิดทอง ปูนปัน้ รูปปัน้ต่าง ๆ ถนนหนทาง อาคาร 
สถาปัตยกรรม ป้ายร้านค้า สิ่งประดับบนท้องถนน (Street Furnitures) ตลอดจนข้าวของเคร่ืองใช้ ท่ีใช้กันอยู ่
ในชีวิตประจําวัน ภาพถ่ายทัง้หมดในการเก็บข้อมูลครัง้นี  ้ถือเป็นต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง 
และยงัเป็นอตัลกัษณ์แสดงตวัตนของท้องถ่ิน มีความเฉพาะตวั ซึ่งนักออกแบบ สามารถใช้ภาพถ่ายเหล่านีไ้ปต่อยอด
ทํางานออกแบบของตนเองได้ไมมี่วนัจบสิน้ 
 3) การถอดแบบ เม่ือได้ภาพถ่ายมาแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการถอดแบบ หรือจัดการกับภาพถ่ายเหล่านัน้ 
ให้ออกมาอยู่ในรูปของเวคเตอร์ (Vector) เพ่ือความสะดวกในการใช้งานต่อไป เวคเตอร์ท่ีได้มาอาจจะไม่เหมือนภาพ 
ต้นฉบบั เพราะมีการปรับแต่งขัน้ต้นมาแล้ว เวคเตอร์ท่ีได้มานัน้สามารถปรับเปลี่ยนสี ย่อ ขยายได้ตามความต้องการ 
เวคเตอร์ทัง้หมดท่ีได้จากการถอดแบบจะเรียกว่า คลิปอาร์ตไทย หรือคลิปอาร์ตลําปาง เป็นคลิปอาร์ตท่ีได้จากต้นทุน 
ทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในจังหวัดลําปาง วิธีการถอดแบบก็สามารถทําได้โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator และ Adobe Photoshop เบือ้งต้นต้องทําการปรับสีให้เป็นสีขาวจดัดําจดั ปรับค่านํา้หนกั ปรับความสว่าง 
ของภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop ก่อน แล้วจงึนําเข้าโปรแกรม Adobe Illustrator เพ่ือทําให้เป็นเวคเตอร์ ในคําสัง่ 
Image Trace แล้วจึงทําการลบจุดหรือส่วนท่ีไม่ต้องการออก เม่ือได้เวคเตอร์ตามท่ีต้องการแล้วก็สามารถ 
นํามาปรับเปล่ียนสี ยอ่ขยายได้ตามความต้องการ  
 4) การออกแบบ เร่ิมต้นด้วยการหาข้อมูลของของฝากของท่ีระลึก สินค้าขึน้ช่ือของจังหวัดลําปางนัน้มีอยู ่
หลายอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ์เซรามิค รถม้าจําลอง ผ้าทอมือ กระดาษสา ข้าวแต๋น กนุเชียง เป็นต้น เกณฑ์ในการคดัเลือก 
ของฝากของท่ีระลกึนัน้ จะเลือกสนิค้าท่ีได้รับความนิยมและมีขนาดเลก็เหมาะกบัเป็นของฝาก ท่ีสามารถซือ้ฝากกนัได้งา่ย 
เบือ้งต้นทําการเลือกของกิน 1 ชนิด และของใช้อีก 2 ชนิด เแล้วเสริมด้วยสินค้าอ่ืนอีก 2 ชนิด ซึ่งสินค้าท่ีเลือกสามารถ 
น◌ําไปผลิตและจําหน่ายเป็นสินค้าจริงได้ ได้แก่ ข้าวแต๋น ผลิตภณัฑ์เซรามิค เสือ้ยืด สมดุ และผ้าพนัคอ เม่ือได้ชนิดของ 
สินค้าแล้ว ก็ทําการค้นคว้าข้อมลูของสินค้าเพ่ิมเติมจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภณัฑ์ ข้อมลูข้าวแต๋นใช้ข้อมลูอ้างอิงจาก 
ข้าวแต๋นทวีพรรณ ข้อมูลเซรามิคใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง จากนัน้ก็ทําการ 
กําหนดคูสี่หลกัท่ีจะใช้ในการออกแบบ ในกรณีศกึษาจงัหวดัลําปางนัน้ ได้เลือกใช้คูสี่แดง-เขียว ซึง่มาจากสีของตราไก่ขาว 
ท่ีปรากฏอยู่บนสะพานรัษฎาภิเศก คู่สีแดง-เขียว เม่ือนํามาใช้ ในงานออกแบบสําหรับกรณีศึกษานี ้ช่วยสร้างความ 
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โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากคู่สีแดง-เขียวแล้ว  ไก่ ก็ยงัเป็นองค์ประกอบหลกัในงานออกแบบของฝาก 
ของท่ีระลกึของจงัหวดัลําปางอีกด้วย 
 4.1 ข้าวแตน๋  
 เลือกออกแบบทัง้แบบกล่องและแบบถุงแก้ว เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมและสามารถหาซือ้ได้ง่าย ข้อมลูใช้ข้อมูล 
จากข้าวแต๋นทวีพรรณ ซึ่งเป็นผู้ ผลิตข้าวแต๋นรายใหญ่ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอเกาะคา มีกรรมวิธีการผลิตท่ีสะอาด ปลอดภัย 
และได้รับรางวัลมากมาย ข้าวแต๋นแบบกล่อง ของเดิมจะบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีนํา้ตาลทรงสูง เจาะช่องหน้าต่าง 
เป็นรูปวงรี พิมพ์ข้อความทัง้หมดด้วยสีนํา้ตาล และร้อยเชือกสีขาวสําหรับหิว้ ส่วนแบบถุงแก้ว ซึ่งสามารถพบเห็น 
ได้ตามร้านค้าทัว่ไป จะมีหจูบัท่ีเป็นกระดาษแข็ง และติดฉลากสติกเกอร์บนถงุ  
 ทัง้แบบกล่องและแบบถุงแก้ว จะเร่ิมออกแบบโดยการสร้างตราสินค้าขึน้มาก่อน ใช้ช่ือว่า “รัษฎา” ซึ่งมา 
จากช่ือสะพานรัษฎาภิเศก โดยรูปไก่เป็นสัญลักษณ์ ทัง้รูปไก่และคําว่ารัษฎา ใช้การเขียนด้วยพู่กัน จากนัน้ก็เลือก 
ลวดลายท่ีน่าสนใจมาประกอบ ลวดลายท่ีเลือกใช้ เลือกลวดลายจากวัดปงสนุกและวัดพระธาตุลําปางหลวง 
นํามาจดัวางองค์ประกอบใหม่ พร้อมใสล่ายละเอียดข้อมลูต่าง ๆ บนตวักลอ่งอย่างครบถ้วน คู่สีท่ีใช้เลือกใช้คู่สีแดง-เขียว 
และเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปดอกไม้แทนวงรีแบบเดิม เชือกท่ีร้อยตรงด้านบนของกล่องก็จะร้อยตามคู่สีของบรรจภุณัฑ์ 
ส่วนแบบถุงแก้ว เลือกใช้เทคนิคตรายางมาประทับบนฉลากและหูจับ เน่ืองจากตรายางสามารถสั่งทําได้ง่าย 
กลุม่แมบ้่านผู้ผลติ เม่ือได้ตรายางมาแล้ว ก็จะสามารถผลติฉลากโดยการประทบัตรายางได้ในครัวเรือน ไม่จําเป็นต้องเข้า 
โรงพิมพ์ สีของแป้นหมึกท่ีใช้ก็จะใช้สีแดงและสีเขียว เม่ือประทบัออกมาแล้ว ก็จะช่วยสร้างความโดดเด่น แตกต่างจาก 
ฉลากสติกเกอร์บนบรรจภุณัฑ์เดิมได้เป็นอยา่งดี 
 4.2 ผลติภณัฑ์เซรามิค 
 ได้รับความร่วมมือในเร่ืองของข้อมลู การออกแบบ การเลือกชนิดของผลิตภณัฑ์ และการผลิตจาก Clay Shop 
ผู้ ประกอบการเซรามิคในจังหวัดลําปาง (โดยคุณจันทรําไพและคุณอุดมสิน หาญเมธี) เป็นอย่างดี หลังจาก 
สอบถามและเก็บข้อมูลแล้ว ก็ทําการเลือกผลิตภัณฑ์เซรามิคเพ่ือท่ีจะนํามาออกแบบ ทัง้หมดจะเป็นเซรามิคสีขาว 
ลวดลายตา่ง ๆ ท่ีใช้ก็จะเป็นสีนํา้เงินเข้ม ซึง่เป็นสีคลาสสคิของผลติภณัฑ์เซรามิคท่ีเราพบเห็นเป็นสว่นใหญ่  
 ผลิตภัณฑ์เซรามิคท่ีเลือกใช้ในการออกแบบ คือ ตะขอแขวนผนังรูปนกและกระต่าย ขวดนํา้หรือขวดนม 
แผ่นติดผนังรูปวงกลม ชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อน และชุดถ้วยขนาดเล็ก เม่ือได้ชนิดของเซรามิคทัง้หมดแล้ว ก็จะทําการ 
เลือกลวดลายมาประกอบบนเซรามิคชนิดนัน้ ๆ ดงันี ้ 
 ตะขอแขวนผนังรูปนกและกระต่าย ใช้ลายดอกไม้และเมฆจากวัดปงสนุก มาจัดวางให้เกิดลวดลาย 
บนตัวนกและกระต่ายด้วย เช่น กลีบดอกไม้กลีบเล็กวางตรงตําแหน่งดวงตาของนก ดอกไม้วางตรงตําแหน่งตา 
จมกูและปากของกระตา่ย เมฆวางตรงตําแหน่งลายบนหลงักระตา่ย 
 ขวดนํา้หรือขวดนม ใช้ลายต้นไม้ วัว ดอกไม้และปลาจากวัดปงสนุก มาจัดวางสร้างเร่ืองราวให้สอดคล้อง 
ไปกบัประโยชน์ใช้สอยของขวดนัน้ เชน่ ชวดนํา้ เลือกใช้รูปปลา และขวดนม เลือกใช้รูปววั 
 แผ่นติดผนงัรูปวงกลม  มีทัง้หมด 3 แบบ  ได้แก่  แบบหน้าคน  เลือกใช้ลายดอกไม้จากวดัปงสนกุ แบบไก่    
จากตราบนถังขยะของเทศบาลนครลําปาง ประกอบคําว่าลําปาง จากป้ายท่ีสถานีรถไฟ และแบบดาว จากลาย 
ดาวเพดาน วดัดํารงธรรม 
 ชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อน  ใช้ลายหงษ์และดอกไม้จากวัดปงสนุก  ประกอบคําว่า Nakorn Lampang 
จากป้ายท่ีสถานีรถไฟ 
 ชดุถ้วยขนาดเล็ก เลือกใช้รูปไก่ทัง้หมด 6 แบบท่ีสามารถพบเห็นได้ในจงัหวดัลําปาง ตัง้แต่ ไก่จากชาม ตราไก่ 
จากเสาไฟฟ้า จากตราบนตวัอาคาร จากตราบนถงัขยะของเทศบาลนครลําปาง และจากสะพานรัษฎาภิเศก 
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 ผลิตภัณฑ์เซรามิคทัง้หมดนี  ้จะเห็นได้ว่า หากผู้ ผลิตและนักออกแบบให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้า 
จะทําให้สินค้าท่ีผลิตออกมามีความน่าสนใจ แตกต่าง ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และ 
สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ของจงัหวดัลําปางได้ 
 4.3 เสือ้ยืด 
 แบบเสือ้ยืดทัง้หมดจะใช้คู่สีแดง-เขียว ประกอบลวดลายต่าง ๆ มาจัดองค์ประกอบให้เกิดเป็นงานออกแบบ 
ท่ีแตกต่างจากท่ีวางจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ลวดลายท่ีใช้มาจากวัดปงสนุก วัดพระธาตุลําปางหลวง สถานีรถไฟ 
ไก่บนชามตราไก่ สิ่งประดับบนถนน (Street Furnitures) และเสาไฟฟ้าริมแม่นํา้วัง มีทัง้หมด 4 แบบ ได้แก่ แบบท่ี 1 
ข้อมลูภาพ (Infographics)  แบบท่ี 2 “ไปมาแล้วนะ ลําปาง รักเลย” แบบท่ี 3 “ลําปาง ฮิบสะเต้อ จัด๊นกั” และแบบท่ี 4 
“ลําปางคลาสสคิ” 
 4.4 สมดุ 
 เป็นสมดุไม่มีเส้น ใช้เทคนิคการฉล ุ(Di-cut) บนกระดาษ มี 2 แบบ แบบท่ี 1 ลายตราไก่บนสะพานรัษฎาภิเศก 
(หน้าปกสีขาว) และแบบท่ี 2 ลายไก่จากชามตราไก่ประกอบคําวา่ลําปาง มี 3 สี คือ แดง เขียว และนํา้เงินเข้ม 
 4.5 ผ้าพนัคอ 
 ในกรณีศึกษานี ้จะขอเรียกว่า “ไก่พันคอ” เน่ืองจากเป็นผ้าพันคอท่ีมีลวดลาย (Pattern) รูปไก่ ผ้าท่ีใช้เป็น 
ผ้าซาติน ผิวมนั ใช้คู่สีแดง-เขียว และใช้ลายไก่จากชามตราไก่ ประกอบคําว่า “ลําปาง” นํามาจดัเรียงให้เกิดลวดลาย 2 
ลวดลาย คือแบบท่ีเรียงเป็นแถวตรง เรียกว่า แบบไก่แถว และแบบท่ีเรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ ใช้ขนาดเล็กใหญ่ท่ี ต่างกนั 
รียกวา่ แบบไก่มัว่ 
 5) การทําต้นแบบและการผลิตสินค้าจริง การทําต้นแบบในปัจจุบันสามารถทําได้ง่าย เคร่ืองพิมพ์ตลอด 
เทคนิควิธีการพิมพ์ก็มีความทนัสมยัมากขึน้ รายละเอียดในการทําต้นแบบและการผลติสนิค้าจริงมีดงันี ้
 ข้าวแต๋น จะเป็นสินค้าต้นแบบ แบบกล่องใช้วิธีการพิมพ์แบบ Digital Proof บนกระดาษสีนํา้ตาล พร้อม 
รอบพบัและรอยฉลชุ่องหน้าต่างรูปดอกไม้ พิมพ์ 2 คู่สี คือแดง-เขียว และ ขาว-นํา้เงิน จากนัน้ร้อยเชือกสีแดง และนํา้เงิน 
ตามคู่สีบนบรรจภุณัฑ์ ส่วนแบบถงุแก้ว ใช้การประทบัตรายางสีแดง-เขียว บนกระดาษสีนํา้ตาล ซึง่เป็นฉลากบนถงุแก้ว 
และข้อมลูในสว่นของหจูบั 
 ผลิตภัณฑ์เซรามิค สินค้าต้นแบบใช้เป็นสินค้าจริงได้ ใช้กรรมวิธีการเผาแบบโบราณ ทําให้ลวดลายบน 
ผลติภณัฑ์มีความสมบรูณ์ สวยงาม และสามารถสร้างคณุคา่ให้เกิดกบัตวัสนิค้าได้ 
 เสือ้ยืด สนิค้าต้นแบบใช้เป็นสนิค้าจริงได้เชน่กนั ใช้เทคนิคการสกรีนด้วยคูสี่แดง-เขียว 
 สมุด เป็นสินค้าต้นแบบทํามือ ผลิตจํานวนน้อย ใช้เทคนิคการฉลบุนกระดาษ Prisma สีขาว แดง เขียว และ 
นํา้เงินเข้ม บรรจใุนถงุแก้วพร้อมหจูบัร้อยเชือกตามสีบนหน้าปกสมดุ 
 ผ้าพนัคอ (ไก่พนัคอ) สินค้าต้นแบบใช้เป็นสินค้าจริงได้ ลวดลายทัง้ 2 แบบ ใช้คู่สีแดง-เขียว และใช้เทคนิค 
การพิมพ์ (Print) บนผ้าซาตินพร้อมเย็บเก็บขอบผ้า  
 ทัง้หมดนีจ้ะเห็นได้ว่า หากเรามีกระบวนการค้นคว้าข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การออกแบบ รวมไปถึงการทํา 
ต้นแบบและการผลิตท่ีดี มีระบบ ก็จะสามารถช่วยให้ของฝากของท่ีระลึกท่ีจัดทําขึน้นัน้มีการตอบรับท่ีดีจากผู้ซือ้ และ 
หากนักออกแบบใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมไทย คลิปอาร์ตไทย กราฟิกไทยในการออกแบบ ก็ยิ่งจะช่วยสร้างความ 
แตกต่าง  สามารถสะท้อนอัตลักษณ์  ให้กับตัวสินค้าในแต่ละท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  ทัง้นี จ้ะต้องพิจารณาถึง 
กระบวนการผลิตอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ตวับรรจภุณัฑ์ หีบห่อ ชนิดกระดาษ วิธีการพิมพ์ คู่สี แบบตวัอกัษร รายละเอียดท่ีจะใส ่
ในฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ หรือราคาขาย เป็นต้น เพราะองค์ประกอบเหล่านีล้้วนมีความสมัพันธ์กับงานออกแบบทัง้สิน้ 
เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน ของฝากของท่ีระลึกท่ีจัดทําก็จะประสบความสําเร็จ และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ 
ของท้องถ่ินได้ 
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เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เทคนิคท่ีใช้จะเป็นการถอดแบบลวดลายท่ีมาจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ออกมาในรูปแบบ 
ของเวคเตอร์ จนกลายมาเป็นคลิปอาร์ต ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถอดแบบ 2 โปรแกรมคือ Adobe Illustrator และ 
Adobe Photoshop 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ก็จะมีกล้องถ่ายรูป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองตัดหรือ 
ฉลกุระดาษ อปุกรณ์เคร่ืองเขียนตา่ง ๆ กระดาษ ซองพลาสติค เชือกป่านย้อมสี ผลคิภณัฑ์เซรามิค เสือ้ยืด และผ้าซาติน 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 องค์ความรู้ท่ีได้จากการสร้างสรรค์ 
 1) องค์ความรู้เก่ียวกับการถอดแบบต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม มีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีช่วยให้เกิดผลงาน 
การสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันออกไป การรู้จักเลือกลวดลายท่ีใช้ถอดแบบ จนได้เป็นเวคเตอร์ท่ีเรียกว่าคลิปอาร์ตนัน้ 
จะต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอน โดยต้องอาศยัความเช่ียวชาญ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator และ Adobe Photoshop จึงจะเกิดคลิปอาร์ตท่ีมีความสมบูรณ์ สวยงาม เหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์ 
ในงานออกแบบสนิค้าตอ่ไป 
 2) การสร้างแบบลวดลาย (Pattern) ท่ีเกิดจากความตัง้ใจ ความพิถีพิถนั และการใส่ใจในรายละเอียด จะช่วย 
ให้เกิดความน่าสนใจ สามารถช่วยเพ่ิมหรือกระตุ้ นความต้องการซือ้ของผู้ ซือ้ได้ จากกรณีศึกษานีเ้ลือกใช้รูปไก่ 
มาสร้างลวดลายบนสินค้าต่าง ๆ ให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ประกอบกับการใช้คู่สีแดง-เขียว ยิ่งจะทําให้ 
เกิดความแตกต่าง โดยเฉพาะแบบลวดลายบนผ้าพนัคอ ท่ีใช้การจดัวางรูปไก่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เม่ือมีการเผยแพร่ 
ออกสู่สาธารณะ ในช่วงเวลานัน้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผู้ คนให้ความสนใจมากมาย ดังนัน้การสร้าง 
แบบลวดลายท่ีมีท่ีมาท่ีไปในการออกแบบ การใช้คู่สีท่ีแตกต่าง ประกอบความพิถีพิถันในการออกแบบ สามารถสร้าง 
ความนิยมในรูปแบบของลวดลายท่ีเกิดขึน้ในงานออกแบบได้ 
 3) คลิปอาร์ตท่ีได้จากการถอดแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถอดแบบจากต้นทนุ ทางศิลปวฒันธรรมในท้องถ่ิน 
ในกรณีศึกษานี ้ลวดลายจากวดัท่ีมีศิลปกรรมแบบล้านนา ท่ีมีรูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ประกอบกับ 
ลวดลายไก่จากชามตราไก่ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัลําปางเช่นกนั สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ให้เห็นประจกัษ์ 
ได้เป็นอยา่งดี  

คาํขอบคุณ 
 กรณีศกึษางานออกแบบของฝากของท่ีระลกึท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์จงัหวดัลําปางนีจ้ะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ 

ถ้าขาดคําแนะนํา คําชีแ้นะ กําลงัใจ และความชว่ยเหลือจากบคุคลเหลา่นี ้ 

 คณุจารุณี พจน์วิบลูศิริ (แม)่ ครอบครัว และญาตท่ีิลําปาง 

 คณุสกักฉฐั ศิวะบวร 

 คณุพรวิไล คารร์ 

 คณุไพโรจน์และคณุสเุพ็ญ ธีระประภา 

 คณุอดุมสนิและคณุจนัทรําไพ หาญเมธี 

 ผศ.อาวิน อนิทรังษี 

 ทีมงานนิตยสาร I-Design และ IDN  

 ทีมงานฝ่ายนิทรรศการ 

 เพ่ือนและลกูศิษย์ 
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การศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางศิลปะย่านนิมมานเหมินท์  
The Study of Architectural Elements to Promote Art Activities in Nimmanhaemin Area  
 

สปิปกิจ ดวงแก้วใหม่1   

Sippakij Duangkaewmai1  
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจบุนัเทคโนโลยีและการส่ือสารมีความเจริญก้าวหน้าครอบคลมุไปในทกุๆพืน้ท่ี แม้จะทําให้เกิดความ

สะดวกสบายในการรับรู้และการติดต่อ แต่การปฏิสมัพนัธ์กนัทางกายภาพและการใช้พืน้ท่ีจริงกลบัลดน้อยลง มีการ

ใช้เวลาไปกบัพืน้ท่ีสว่นใหญ่ในโลกเสมือนเช่น ทางสงัคมออนไลน์ กิจกรรมทางศิลปะก็ได้รับผลกระทบนีเ้ช่นกนั แม้จะ

สง่ผลให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  แต่ในหลายกิจกรรมก็เกิดปัญหาการนํามาประยกุต์ใช้ยงัไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีรองรับกิจกรรมทางศิลปะก็ลดน้อยลงเร่ือยๆ 

จากข้อปัญหานีจ้ึงเกิดวตัถปุระสงค์ของการศึกษานีข้ึน้เพ่ือ ทําความเข้าใจในปัจจยัต่างๆท่ีเปล่ียนไป และ

ออกแบบโปรแกรมในการสร้างพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีดึงดดูคนเข้ามาใช้ให้เกิดการแลกเปล่ียน และรองรับกิจกรรมทาง

ศิลปะได้เหมาะสมกับสังคมท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึน้ โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะใช้องค์ประกอบต่างๆทาง

สถาปัตยกรรมมาช่วยแก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิดพืน้ท่ีศิลปะท่ีให้ประโยชน์ต่อสังคม จากปัจจัยต่างๆจึงเกิด

สมมติฐานวา่ ยา่นนิมมานเหมินท์ในจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้นแบบท่ีดีมีความเป็นไปได้ท่ีจะทําการศกึษา เน่ืองจากเป็น

พืน้ท่ีมีความเฉพาะตวัสงู ทัง้ในเร่ืองกลุ่มผู้ ใช้พืน้ท่ีท่ีหลากหลาย และกิจกรรมทางศิลปะท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติของ

พืน้ท่ี อีกทัง้ตําแหน่งท่ีตัง้ท่ีอยู่ใกล้พืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อการดงึดดูให้คนมาใช้ แม้จะมีปัญหาหลาย

อย่างในปัจจุบนัเช่น กลุ่มอาคารสงูท่ีเติบโตหนาแน่นอย่างรวดเร็ว การขาดพืน้ท่ีทางเท้าท่ีเหมาะสม ตลอดจนพืน้ท่ี

สําหรับทํากิจกรรมต่างๆยงัไม่ชดัเจน แต่ก็มีความน่าสนใจและคิดว่าน่าจะสามารถปรับเปล่ียนแก้ไขและเพิ่มข้อดีของ

พืน้ท่ีได้ ด้วยเหตผุลดงักล่าวจึงกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดย องค์ประกอบต่างๆทางสถาปัตยกรรมมาใช้ในการ

แก้ปัญหาและส่งเสริมข้อดีของพืน้ท่ีในย่านนิมมานเหมินท์ เพ่ือให้คนเข้ามาใช้พืน้ท่ีได้อย่างเต็มประโยชน์ ตลอดจน

การมีพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมในระดบัตา่งๆ ท่ีเหมาะสม ปลอดภยั สร้างชีวิตชีวาให้กบัเมืองให้ความรู้สกึท่ีดีและสามารถ

รองรับกิจกรรมทางศิลปะได้มากขึน้ 

กระบวนการออกแบบวิธีในการศกึษาคือ เร่ิมต้นจากการศกึษาความเปล่ียนแปลงในกิจกรรมการสร้างสรรค์

งานศิลปะต่างๆ ศึกษาหลกัทฤษฎีการวิเคราะห์จินตภาพของเมืองจาก Kevin Lynch เร่ิมท่ีระดบัตวัเมืองเชียงใหม่

มาถึงระดบัย่านนิมมานเหมินท์ผ่านทางองค์ประกอบหลกั 5 ประการคือ ทางสญัจร เส้นขอบเขต พืน้ท่ีดึงดดู ย่าน 

และจดุสนใจ ประกอบกบัทฤษฎีการใช้พืน้ท่ีสาธาณะของ Jan Gehl ในเร่ืองของปัจจยัต่างๆท่ีทําให้เมืองนัน้มีน่าอยู ่

รองรับการใช้งานพืน้ฐาน การเดิน การนั่ง การยืน การพกัผ่อน การประกอบกิจกรรมต่างๆ แล้วนํามาวิเคราะห์หา

ปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกนั จากนัน้สงัเคราะห์ออกมาเป็นโปรแกรมในการออกแบบ 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of  Architecture, Faculty of  Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.                                                                       
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ผลของการศึกษาและออกแบบคือ ได้พบความเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางศิลปะว่าทัง้กิจกรรมท่ีเกิดทาง

กายภาพท่ีจบัต้องได้กบักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่นัน้สามารถทํางานร่วมกันได้เช่น การใช้

จอแสดงผลงานดิจิตอลขนาดใหญ่ในระนาบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดบัผนงั พืน้ หรือเพดาน การใช้วสัดใุหม่ๆอย่างใย

แก้วนําแสงมาประกอบกบั การออกแบบเสียงเพ่ือการรับรู้และผ่อนคลาย สามารถดึงดดูคนให้เข้ามาใช้พืน้ท่ีได้ การ

ออกแบบให้กลุม่อาคารมีทิศทาง ช่องเปิดท่ีเอือ้ต่อการเกิดปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ จะสง่เสริมกิจกรรมของกนัและกนัได้ 

เม่ือนํามาประยต์ุใช้ด้วยกนัจะเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพและดึงดดูให้คนเข้า

ใช้ให้เกิดพืน้ท่ีกิจกรรมทางศิลปะได้ดีขึน้ ระหว่างการศึกษายังพบว่าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสรรค์

สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีและแก้ปัญหาของการใช้พืน้ท่ีเพียงเป็นทางสญัจรผ่านไปสู่เขตอ่ืน ให้กลับเข้ามาใช้

ประโยชน์ในพืน้ท่ีได้มากขึน้ ในช่วงท้ายของการศึกษาได้พบลกัษณะเฉพาะตวัของคนในพืน้ท่ีเชียงใหม่ ท่ีมีความรัก

ตอ่ทรัพยากรธรรมชาติมายาวนาน  เม่ือเกิดปัญหาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเมืองท่ีรวดเร็ว เกิดตกึสงูมากมายและ

การลดลงของพืน้ท่ีสีเขียว จึงมีการออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมในการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

มาใช้เชิงสญัลกัษณ์ คือการออกแบบแนวต้นไม้สงูใหมใ่นยา่น ท่ีต้องใช้เวลาดแูลและเติบโตยาวนานหลายช่วงอายคุน 

มาประกอบกับกลุ่มอาคารและโปรแกรมกิจกรรมทางศิลปะ เม่ือเวลาผ่านไปแนวต้นไม้ใหม่จะมีความสงูมากกว่า

ความสงูอาคารท่ีโดนกําหนดไว้ ทําให้เกิดแนวเส้นทางสีเขียวท่ีสําคญั เป็นจุดเด่นของย่าน และเป็นตวัอย่างในการ

รักษาพฒันาเมืองอยา่งยัง่ยืน 

คาํสาํคัญ : นิมมานเหมินท์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ 

 

Abstract 
At present, we are living in the digital era, there are convenience as well, but at the same time 

resulting in reduced physical interaction. Using the most space in the virtual social instead of, there are 

many problems too. Art activities have been affected as well. Despite technological advances, some 

artist can create new way to work, but in many activities, the problem has not applied as they should be 

and insufficient for support art activities. 

This study aims to understand the factors that changed, design program to create attractive 

physical space for people, supporting art activities by architectural elements. Chiang Mai, In 

Nimmanhaemin area, it was hypothesized that a variety of factors, dynamic, sense of place and high 

possibility to be studied. Although there many problems, High building density grows rapidly. Lack of 

proper pedestrian areas As well as space for activities is not clear. However, it is interesting for modify 

and enhance the advantages of the region. The scope of the study, use Architectural elements to solve 

problems and promote the benefits of space in the Nimmanahaemin. People used to come in useful. As 

well as an area for activity levels in the appropriate safety enliven the city with a great sense of support to 

the arts and more. 

In design process, starting from the study of changes in creating art work, study of               

Kevin Lynch’s the image of the city theory to analyze. From the city to Nimmanahaemin area via path,      
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edge, node, district and landmark along with the urban theory of Jan Gehl about the factors that cause it,          

Livable Support for basic walking, sitting, standing, leisure activities. With the different factors involved.  

Then synthesize into program design. 

The results of study, two creative art process, analog and digital can intergrade, physical and 

virtual can adjust to living together. Encourages learning between something old and something new,  

For example, new types of digital art display. New materials such as fiber optic with sound design can 

attract people to area. Different user and variety of planning can intergrade. Design program can solve 

some specific areas that some people may use space of just a passageway to another area by many 

creative spaces. At the conclusion of the study is unique in the area of Chiang Mai, conservative mind 

with green space. The program is designed in the architectural and natural symbol, new axis of trees, the 

major green routes, for specific city to achieve sense of place and sustainable city.  

Keywords : Nimmanhaemin, Architecture, Art                                                                                                                              
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การส่ือสารอัตลักษณ์ของภมิูอากาศ ผ่านภาษา และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
Expression of Climate’s Identity through Architectural Language and Elements  
 

ธนภทัร ตนัต์ิจธัม1 

Tanaphat Tanjatham1 

 

บทคัดย่อ 
มนษุย์สร้างสถาปัตยกรรมขึน้เพ่ือใช้พํานกัพกัอาศยั และป้องกนัตนเองจากสภาพแวดล้อม สภาพภมิูอากาศ 

และธรรมชาติต่างๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านัน้ได้ถูกพัฒนา แต่งเติม ปรับปรุง และส่งผ่านไปยังรุ่นต่อๆมา แต่

เน่ืองจากปัจจยัด้านถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนัทําให้เกิดสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินขึน้ทัว่ไป เกิดเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างโดยมิได้

ตัง้ใจ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพอากาศรุนแรง ตอ่มาเกิดกระแสนิยมรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ขึน้ เช่น โมเดิร์น 

และโพสต์โมเดิร์น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบสากลได้รับความนิยมกระจายไปทัว่โลก ทัง้นีรู้ปแบบสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ดงักล่าวไม่สอดคล้องกบัสภาพภมิูอากาศในท่ีนัน้ๆเท่าท่ีควร และทําให้อตัลกัษณ์เดิมของพืน้ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามสถาปนิกบางทา่นตัง้คําถามในการออกแบบให้สอดคล้องกบัสภาพภมิูอากาศท่ีแตกต่าง

ออกไป ทําให้เกิดสถาปัตยกรรมร่วมสมยัซึง่ตอบสนองตอ่ภมิูอากาศในแตล่ะท่ีขึน้ โดยสามารถเห็นเป็นรูปธรรมในงาน

ของเลอ คอร์บูซิเยร์ ในประเทศอินเดีย และงานของเกลนน์ เมอร์คตัต์ ในประเทศออสเตรเลีย ในการนีจ้ึงนํามาซึ่ง

การศึกษาเร่ือง การส่ือสารอัตลกัษณ์ของภูมิอากาศ ผ่านรูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยเลือก

ภมิูภาคท่ีจะทําการศึกษา 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกของประเทศไทย 

เพ่ือความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ โดยมีพืน้ท่ีศึกษาท่ีเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และหาดใหญ่ ตามลําดบั 

โดยเร่ิมต้นการศึกษาอัตลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ในเรือนพืน้ถ่ิน และแยกแยะอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากเหตุผลทางภูมิอากาศ 

โครงสร้าง และสงัคมออกจากกนั แล้วทําการสงัเคราะห์เหตผุลทางภมิูอากาศ กบัสถิติภมิูอากาศในรอบ 30 ปีของกรม

อุตุนิยมวิทยา เพ่ือออกแบบเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรมซึ่งมีโครงร่างของแนวความคิดดังนี  ้ภาคเหนือ คือการ

ปรับเปล่ียนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพ่ืออยู่ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงของอณุหภมิูในช่วงของวนัแลละฤดกูาล 

ภาคกลาง คือการทําให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมีความพรุนเพ่ือให้อากาศสามารถเคล่ือนท่ีผ่านไปได้มาก

ท่ีสุด และภาคใต้ คือการแอบซ่อนการระบายอากาศอยู่ในการป้องกันฝน จากนัน้นําเคร่ืองมือท่ีได้มาออกแบบ

โรงเรียนศิลปะซึง่มีท่ีตัง้อยู่ใน 3 พืน้ท่ีดงักลา่ว สิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการออกแบบคือ การสลบัไปมาระหว่างขัว้ของ

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เพ่ืออยู่ร่วมกบัภมิูอากาศ และการออกแบบวิธีการอยู่ร่วมกบัภมิูอากาศแล้วก่อให้เกิดอตั

ลกัษณ์ แตท่ัง้นีก็้เพ่ือตอบสนองตอ่สิง่ท่ีสถาปัตยกรรมเรียกร้องนัน่ก็คือ องค์ประกอบต่างๆท่ีเกิดขึน้สามารถตอนสนอง

ต่อภมิูอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดภาษาท่ีสามารถรับรู้ได้ ถึงแม้ว่าในภาพรวมแล้วภมิูอากาศ

ในประเทศไทยจะคล้ายคลงึกนั แตค่วามแตกตา่งในรายละเอียดเพียงเลก็น้อยก็สามารถทําให้องค์ประกอบของภาษา

ท่ีเกิดขึน้แตกตา่งกนัได้ 

คาํสาํคัญ : ภมิูอากาศ การส่ือสาร อตัลกัษณ์ 
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Abstract 
 Humankinds originally created and built architectures as accommodations to live in and to 

protect themselves from the environment and weather. Overtime, the knowledge and experiences in 

architectures have been developed, adjusted and transferred from generation to generation. The 

geographical and cultural variances have interestingly brought about various architectural languages; 

this results in the architectural appearance differences which can be found all around the world, all 

represent the uniqueness and identity from which they are originated. The variety of architectural 

languages can especially be found in locations that are in extreme climates. When the modern and post-

modern architectural styles came around and dramatically spread around the world, more and more 

people started to adopt the new architectural designs even though they may not be suitable for all 

climate types, and the traditional vernacular architecture popularity began to slowly fade away. The loss 

in architectural adaptiveness to regional climates and its importance has raised attentions amongst 

several architects, two of which are Le Corbusier and Glenn Marcutt, whose works can respectively be 

found in many places in India and Australia. These two individuals shared their passions in the 

contemporary architectural designs that respond to regional climates. Their works have evoked 

researches and studies in Thailand with regards to the expression of climate’s identity through 

architectural languages and elements.  The projects were broken down into 3 focus groups; each 

separately studied 3 specific Thailand regions that are vastly different in climates: the northern region, 

Chiangmai, the central region, Bangkok, and the southern region, Hatyai. The main objectives were to 

analyze the symbolic system of vernacular architectures concerning 3 variables: the climatic, the 

traditional and the structural variables, and to understand their influences in originating the architectural 

identity. The focus groups used the National Weather Service’s existing climatic data and statistics to 

define conceptual frameworks which consist of the followings: north-adaptable, central-thru and south-

conceal. They then developed architectural tools to build 3 art schools in each of those regions. In the 

process of developing and designing, it was established that there is a distinct key in the creation of the 

architectural identities to adapt to regional climates, and the transformation of the human’s life styles 

which also create such identities. Even though the overall climates in Thailand are close to one another, 

the smallest alterations in climates can lead to different expressions in the architectural world. All of these 

fundamental architectural design and living adaptations occur to efficiently correspond to the differences 

in nature, and naturally create architectural languages and elements by which all of us can acknowledge.  

Keywords : Climate, Expression, Identity 
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การแสดงตวัของสถาปัตยกรรมบนพืน้ที่ขนาดเล็ก 
Architectural Expression in Small Space 
 

ศิลป์ศภุา มณีเย็น1  

Silpsupa Maneeyen1 

 

บทคัดย่อ 
การเจริญเติบโตของเมืองตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ส่งผลให้เกิดพืน้ท่ีว่างขนาดเล็กขึน้ภายในเมืองจากการ

แบง่ยอ่ยพืน้ท่ีเมืองออกเป็นผืนเลก็ๆ เพ่ือให้ง่ายตอ่การพฒันา ซึง่ปัญหาท่ีตามมาจากการตดัแบ่งพืน้ท่ี คือ พืน้ท่ีขนาด

เล็กเหล่านัน้ไม่ได้ถกูนํามาใช้ประโยชน์ สาเหตจุากขนาดท่ีเล็กกว่าปกติ ความแปลกของรูปร่างหรือรูปทรงของพืน้ท่ี 

หรือพืน้ท่ีถูกบดบังจากมุมมองและบริบทต่างๆ  อันนํามาซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือกําหนดบทบาทของ

สถาปัตยกรรมให้มีสว่นร่วมในการหาแนวทาง และแก้ไขปัญหาการจดัการพืน้ท่ีวา่งขนาดเลก็ เกิดแนวความคิดในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ียงัคงสามารถรองรับกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจํากดัของพืน้ท่ี เพ่ือให้

สถาปัตยกรรมบนพืน้ท่ีขนาดเลก็สามารถแสดงถงึการมีอยูข่องพืน้ท่ีนัน้และตวัสถาปัตยกรรมเอง รวมถึงยงัเป็นการนํา

พืน้ท่ีมาใช้ประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์อีกด้วย  

โดยมีสมมติฐานว่า สถาปัตยกรรมจะมีขนาดเล็กลงได้กว่าท่ีเป็นอยู่โดยปกติ ด้วยเคร่ืองมือท่ีจะศึกษาเพ่ือ

ทดลองหาระยะและขนาดท่ีเลก็กวา่ปกติ คือ ทฤษฎีพืน้ฐานการออกแบบทางด้านมิติของมนษุย์และพืน้ท่ีภายใน จาก

ข้อสมมติฐาน นําไปสูก่ารตัง้คําถามในการทดลองถงึรูปแบบของสถาปัตยกรรม ทัง้คณุภาพของพืน้ท่ีและลกัษณะทาง

กายภาพของสถาปัตยกรรมท่ีจะแสดงออกหรือเปล่ียนแปลงไปอย่างไร จากกระบวนการทดลองหาขนาดการใช้งาน

พืน้ท่ีท่ีเลก็ลง และเสนอรูปแบบใหมข่องพฤติกรรมการใช้งานหรือการทํากิจกรรมของมนษุย์ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทาง

ในการออกแบบพืน้ท่ีทดลอง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีมีอยู่ในเมือง เม่ือมองพืน้ท่ีร่วมกบับริบทโดยรอบแล้ว ทําให้เห็น

ข้อจํากัดบางอย่างขึน้ เช่น พืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีถูกขนาบด้วยอาคารท่ีมีช่องเปิดประชิดทัง้ 2 ข้าง เป็นต้น ดังนัน้

กระบวนการออกแบบพืน้ท่ีขนาดเล็ก นอกจากจะต้องทําให้สามารถใช้งานพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยงัต้อง

คํานึงถึงการทํางานร่วมกับบริบทด้วย เพ่ือให้บริบทเดิมและสถาปัตยกรรมท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ปะทะกันอย่าง

ประนีประนอม จงึทําให้สถาปัตยกรรมนัน้มีประสทิธิภาพและคณุคา่อยา่งแท้จริง 

สรุปผลการศึกษา พบว่า สถาปัตยกรรมสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลงได้ ด้วยรูปแบบใหม่ของการใช้

งานพืน้ท่ีของมนษุย์ ซึง่ผลการศึกษาวิทยานิพนธ์นีจ้ะสามารถนําไปใช้เป็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมบนพืน้ท่ีขนาดเล็กให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีขนาดเล็ก

อ่ืนท่ีมีอยูภ่ายในเมือง เพ่ือให้การแสดงตวัของสถาปัตยกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม และสมัพนัธ์กบับริบทของเมืองได้

ตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : สถาปัตยกรรมขนาดเลก็ การออกแบบพืน้ท่ีวา่งขนาดเลก็ การแสดงออกทางสถาปัตยกรรม  
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Abstract 
 With the growing cities from the past to present, the Urban Growth often results in small spaces 

within the form of the city to make it easier to develop. The problem of cutting space is a small space is 

not being utilized because these space are smaller, strange shape, or even hidden by the placement of 

surrounding in the city. This research is aimed to study and define role of architecture as an architectural 

solution for troubleshooting about small spaces. The process of study and methodical of thinking is 

intended to support the activities for effectively utilizing space under the restriction of space.  

Architecture can be represented into the problematic question that is what the city’s small spaces can be 

done in order to creatively utilize small spaces. 

From the assumption that architecture will be smaller than usual, the researcher has studied and 

attempted to find a new dimension and scale by following the theory of Human Dimension & Interior 

Space. Leads to the question of experiment are how architecture has presented or changed a spatial 

quality and physical expression of architecture for measurement a smaller scale of space by searching 

and offering new model of user behavior or activities. The results of an experimental will be used as a 

guide in the experimental design of small space in the city. When architecture is surrounded with context 

such as small space that is flanked by building voids, etc. The process of designing a small space, in 

addition to using space effectively, there are also work with context and consider the relationship 

between new architecture and existing will be compromised and will not affected to each other. So, the 

architecture is powerful and valuable. 

The conclusion of this study is presented with the proof that architecture can be smaller than 

small with the new type of spatial usability of human behavior. The results of this research will be used as 

a suggestion and approaches to architectural design on a small space with effectively which can be 

applied to other small space in the city and attempted to make the expression of architecture itself that 

has a great influence upon the existing in the city. 

Keywords : Small architecture, Small space design, Architectural expression 
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ที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม: พืน้ที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรมกับสถาปัตยกรรม 
The space between architecture 
 

กลุนนัท์ ผาติวฒัน์1  

Kunlanan Phatiwat1 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเมืองจึงทําให้งานสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายเกิดขึน้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านท่ีพกัอาศยั พาณิชยกรรม และการศึกษา ส่งผลให้สิ่งท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับงาน

สถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองความต้องการดงักลา่วคือ “พืน้ท่ีระหวา่ง”พืน้ท่ีระหวา่งในท่ีนีห้มายถึงพืน้ท่ีว่างท่ีอยู่ระหว่าง

อาคารกบัอาคาร ท่ีเกิดจากระยะร่นตาม ขอบเขตของท่ีดิน ทางเดิน ทางเช่ือม เหลา่นีเ้ป็นต้น  

เม่ืองานสถาปัตยกรรมเกิดขึน้พร้อมกบัพืน้ท่ีระหว่าง แต่พืน้ท่ีระหว่างไม่ได้ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้งานหรือให้

สอดคล้องกบัสถาปัตยกรรมข้างเคียง  สง่ผลให้งานสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้องและสมัพนัธ์กนั  พืน้ท่ีระหว่างนัน้  จึง

ทําหน้าท่ีเป็นเพียงแค่  บ่งบอกถึงขอบเขตของงานสถาปัตยกรรมเพียงเท่านัน้  เม่ือมีการใช้งานเพิ่มขึน้มีผู้ ใช้มากขึน้

พืน้ท่ีระหว่างก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า ทางเดิน แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการใช้งาน เพราะฉะนัน้

จดุมุ่งหมายของการออกแบบบนพืน้ท่ีระหว่างคือการศึกษาพืน้ท่ีระหว่างและความสมัพนัธ์ของงานสถาปัตยกรรมท่ี

ขนาบข้าง  โดยให้ผู้ใช้มีบทบาทในการปรับเปล่ียน  ปรับปรุงและเพิ่มเติม  โปรแกรม  การใช้สอย  ท่ีเกิดขึน้ ณ.ปัจจบุนั 

แตอ่ยูภ่ายใต้งานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ีระหวา่ง  

คาํสาํคัญ : ท่ีวา่ง สถาปัตยกรรม ผู้ใช้ 
 

Abstract 
At the present, there is the diversity of architecture in Thailand, As a result of the growth of city  

in Thailand. Due to the demand of the city's residence, commerce and education. What happens with the 

architecture to meet such a demand is "The Space Between". The space between this means the empty 

area between two building blocks. Resulting from the set back to the scope of the ground, walkway and 

corridor connecting. 

When architecture coincides with the space between. But the space between is not designed to 

work in harmony with the architectural side. As a result, the architecture is not consistent and relevant. 

The space between, It serves as a indicate the scope of the architecture only. whenin use increasing the 

use of space was converted into a store,  walkways varies according to the time of use. Thus, the aim of 

designing the space between is the study of the space between and relationship with the architecture 

flanking. By allowing the user has a role to modify, improvements and additions program, function 

occurred at the present but under the ownership of the space between. 

Keywords : Space, Architecture, User 

                                                 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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บ้าน และ เนือ้แท้ของบ้าน 
House and its essential characteristics 
 

วิกนัดา สีคง1  

Wigunda Seekong1 

 

บทคัดย่อ 
“บ้าน” เป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก ทว่าสมัพนัธ์กับมนุษย์มากท่ีสดุเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีสมัพนัธ์กับการ

ดําเนินชีวิต ตัง้แต่เยาว์วยัมนษุย์ผกูพนัธ์กบับ้านอย่างใกล้ชิดบ้านในบริบทต่างๆ ทัง้การอยู่อาศยั สภาพสงัคม และ

ความหลากหลายในเนือ้หาทางสถาปัตยกรรม ซึง่นํามาสูก่ารตัง้คําถามเก่ียวกบั ความหมายของบ้าน  

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษา และค้นหา บริบทท่ีเก่ียวเน่ืองกบับ้านในประเด็นต่างๆ เช่น 

ความหมาย องค์ประกอบทางกายภาพในทางสถาปัตยกรรม รวมถึงต้องการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 

และความแตกตา่งของบ้านในระบบสงัคมท่ีแตกต่างกนัซึง่นํามาสูป่ระเด็นในการศกึษา คือ การเปล่ียนแปลงของบ้าน

ผา่นช่วงเวลา และการเปล่ียนแปลงผ่านระบบสงัคม โดยมีกระบวนการศกึษา จากการศกึษาบ้านพืน้ถ่ิน ท่ีสมัพนัธ์กบั

กลุม่ชาติพนัธุ์ ภมิูประเทศ ลกัษณะการอยู่อาศยั และระบบสงัคมท่ีต่างกนั เทียบเคียงกบัการศึกษาบ้านในบริบทร่วม

สมัยโดยในท่ีนีใ้ช้กรณีศึกษาจากบ้านจัดสรรค์ โดยการใช้วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีประกอบด้วยระบบ

ความสมัพนัธ์ของผงั ลกัษณะเฉพาะของท่ีวา่ง และองค์ประกอบทางกายภาพ  

 จากการศึกษาบริบทและความหมายของบ้าน พบว่าบ้านพืน้ถ่ินท่ีมีระบบสงัคมท่ีแตกต่างกนันัน้มีรูปแบบ

และความสมัพนัธ์ของการใช้ท่ีว่างท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือบริบททางสถาปัตยกรรมของบ้านพืน้ถ่ินถกูระบบสงัคม

สมยัใหม ่ตลอดจนเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ทําให้รูปแบบของบ้านและความสมัพนัธ์ของท่ีว่างนัน้เปล่ียนแปลงไป 

จึงเกิดการออกแบบบ้านพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบ ท่ีว่าง 

ระบบความสัมพันธ์แบบบ้านพืน้ถ่ิน กับ เนือ้หาของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบบ้านพืน้ถ่ินในบริบทร่วมสมยั ด้วยการยงัคงเนือ้แท้ทางสถาปัตยกรรมของความเป็นบ้านพืน้ถ่ินตอ่ไป. 

คาํสาํคัญ : บ้าน ความหมาย ความร่วมสมยั พืน้ถ่ิน 

 

Abstract 
“House” is a small type of architecture that is closely related to human because it has a 

relationship about lifestyle. Since the childhood, the human closely linked to the house in various contexts 

in term of habitation, social status and various dimensions of architecture, These factors lead to the 

question about the essence of house and its meaning. 

This study aims to provide better understanding, and to search for the essence of ‘house’ in 

various aspects, especially the meaning and physical elements in Architecture, including the study about 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
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factors that affect to change and the differences of house in difference societies . This term, leads the 

topic in that study, regarding the change of house in each period as well as the change in social system. 

This case will study vernacular house that are involved difference with race, topography, dwelling and 

society to compare and differentiate the current contemporary house. This study will also use tools in 

relation to Plans organization, space distinction and physical elements. 

Base on study of the meaning and essence of house , it has been found that different societies 

have difference system of how to utilize space, Because the essence of vernacular architecture is 

believed to be forgotten and distorted by modern generation and new construction technology, these 

comes the vernacular house in contemporary form. The purpose of this is to cooperate and combine 

elements, space, vernacular relation altogether with the contemporary system of architecture in order to 

prove a way for vernacular design in contemporary setting while still maintaining the unique essence of 

vernacular architecture. 

Keywords : House, Meaning, Essence, Contemporary, Vernacular 
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พืน้ที่เช่ือมต่อในฐานะพืน้ที่ควบคุม: การทดลองออกแบบพืน้ที่สาธารณะของเมืองที่มีความ
หนาแน่นสูง 
Transitional Space as controlling space:   An experimental design of public space in a 
dense city 
 

ศรัญพร ศรีอาภรณ์1   

Sarunporn Sriareporn1 

 

บทคัดย่อ  
“ชาน” เป็นองค์ประกอบสําคัญของบ้านเรือนไทยท่ีแสดงออกถึงความเป็นอยู่ รูปแบบการดําเนิน

ชีวิตประจําวนั ความสมัพนัธ์ระหว่างคนในสงัคม รวมถึงสะท้อนถึงระบบโครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีถกูส่งผ่านมายงั

รูปแบบของการวางผังเรือนซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดคุณลักษณะและระบบความสัมพันธ์ของท่ีว่าง 

นอกจาก “ชาน”  จะเป็นตัวแบ่งแยกการใช้งานในแต่ละกิจกรรมของเรือนไทยแล้ว ยังเป็นพืน้ท่ีท่ีทําให้เกิดลําดับ

ความสําคญัท่ีแตกต่างกนัออกไปของพืน้ท่ี อาจจะกล่าวได้ว่า “ชาน” เป็นพืน้ท่ีตวักลาง ท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างความ

เป็นพืน้ท่ีสาธารณะและความเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั บ้านเป็นตวัอย่างท่ีชดัเจนท่ีสดุตวัอย่างหนึ่งท่ีสามารถอธิบายระบบ

ของการจดัการท่ีวา่งท่ีประกอบด้วย ความต้องการความเป็นสาธารณะในลกัษณะท่ีตอบสนองธรรมชาติของมนษุย์ใน

แง่การอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม แต่ในขณะเดียวกนั บ้านก็เป็นอาณาเขตแห่งความเป็นพืน้ท่ีส่วนตวั ในสองขัว้ของระบบ

การจดัการท่ีว่างจึงต้องมีพืน้ท่ีเช่ือมต่อ Transitional space นีเ้ป็นองค์ประกอบสําคญัอย่างขาดกนัไม่ได้ โดยสรุป

ใจความสําคญัของคณุลกัษณะในการควบคมุ Controlling Aspects ของชาน ดงันี ้

1.  Climatic control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุสภาพแวดล้อม 

2.  Functional control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการแบง่การใช้งานพืน้ท่ีใช้สอย 

3.  Transitional control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการเช่ือมตอ่ท่ีวา่ง 

4.  User’s behavior control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุพฤติกรรมของผู้ใช้  

5.  Public and Private control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุความเป็นสว่นตวัและความเป็น  

     สาธารณะ 

6.  Extension control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุการตอ่เติมหรือการตอ่ขยาย 

7.  Spatial Organization control device เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุระบบการจดัการพืน้ท่ี  

                                                 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 

* หมายเหต ุ

  Transitional space ในท่ีนีห้มายถึง พืน้ท่ีตวักลางเช่ือมตอ่ท่ีว่างระหว่างกิจกรรมการใช้สอยต่างๆ   

  Traditional Transitional space ในท่ีนีเ้ป็นการยกตวัอย่าง “ชาน” ในบ้านเรือนไทย เพ่ืออธิบายคณุลกัษณะของการเช่ือมตอ่ท่ีว่าง ท่ีสะท้อนถึงระบบโครงสร้างทาง 

  วฒันธรรม และความเป็นอยู่  

  Controlling space ในท่ีนีห้มายถึง พืน้ท่ีควบคมุ, พืน้ท่ีตวักลางท่ีทําหน้าท่ีควบคมุพืน้ท่ีโดยรอบ เป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าถงึได้ง่าย เป็นพืน้ท่ีทางผา่นเพ่ือการสญัจร เป็นพืน้ท่ี  

  ท่ีช่วยให้เกิดการรับรู้และเกิดการปฏิสมัพนัธ์เพ่ือให้สามารถทําความเข้าใจพืน้ท่ีนัน้เองและการเช่ือมต่อกบัพืน้ท่ีรอบข้าง 
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นอกจากนีห้น่วยท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้และมีความซบัซ้อนของการใช้พืน้ท่ีเช่น เมือง Transitional space เกิดขึน้

ในฐานะของพืน้ท่ีสาธารณะของเมือง การอยู่ร่วมกนัของสงัคมมนษุย์ การพบปะ ปฏิสมัพนัธ์ การเดินทาง สญัจร การ

ซือ้ขายและเปล่ียนสนิค้า ล้วนเกิดขึน้โดยอาศยัตวักลางคือ พืน้ท่ีสาธารณะในการเช่ือมโยง คน ชีวิต และเมืองเข้า 

ด้วยกนั ซึง่ถือวา่เป็นวฒันธรรมการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ ในระยะตอ่มาระบบการวางผงัเมืองได้เข้ามามีบทบาทตอ่พืน้ท่ี 

สาธารณะของเมือง การเกิดขึน้ของระบบถนน โครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค มีผลต่อรูปแบบของพืน้ท่ีสาธารณะ 

โดยนอกวัฒนธรรมการใช้พืน้ท่ีสาธารณะท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ พืน้ท่ีสาธารณะยังเกิดขึน้เคียงคู่กับศาสนสถาน 

สถานท่ีราชการ และพืน้ท่ีสาธารณะท่ีสง่เสริมกิจกรรมการค้า ในลกัษณะของลานเมือง ลานกิจกรรม และบทบาทของ

พืน้ท่ีสาธารณะในระดบัผงัเมือง นอกจากจะทําหน้าท่ีเป็น Transitional space ยงัมีการซ้อนทบัของการใช้งานพืน้ท่ี

และปรับเปลี่ยนการใช้งานในลกัษณะของพืน้ท่ีเอนกประสงค์ Transitional space ในฐานะของพืน้ท่ีสาธารณะของ

เมือง จงึเป็นเหมือนผลลพัธ์จากระบบการจดัการพืน้ท่ีของเมืองท่ีสะท้อนผ่านรูปแบบของผงัเมือง และระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานของเมือง อาจกลา่วได้ว่าตวัอย่างทัง้สองคือ บ้าน และ เมือง นัน้มีจดุร่วมของการตัง้คําถามถึงระบบของพืน้ท่ี

เช่ือมต่อท่ีว่างในเชิงของคุณลกัษณะของพืน้ท่ีและความสําคญัของความเป็น Transitional space กับระบบการ

ดําเนินการเชิงพืน้ท่ีการเปล่ียนแปลงและสํารวจนยัยะของพืน้ท่ีเช่ือมต่อในงานสถาปัตยกรรม รูปแบบทางกายภาพ 

ความสําคญัและคณุลกัษณะของ Traditional Transitional space เม่ือคล่ีคลายนิยามเดิมขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมท่ีทําหน้าท่ีเช่ือมต่อท่ีว่าง และการนิยามใหม่ผ่านหน้าท่ีและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในระดบัเมืองแล้ว 

Transitional space ก็มีความจําเป็น ดงันัน้ คําถามถ้าในระดบัเมืองแล้ว Transitional space จะเกิดขึน้ได้อย่างไร

บ้าง หรือถ้าในเมืองท่ีมีความหนาแน่น จะสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของ Transitional space ได้อยา่งไรบ้าง  

 วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา Transitional space ทัง้ Traditional Transitional space และ 

Transitional space ในฐานะของพืน้ท่ีสาธารณะของเมือง ในแง่บทบาท หน้าท่ีและความสําคญัในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม แล้วนําองค์ความรู้ท่ีได้ มาทําการทดลองออกแบบเพ่ือหา รูปแบบพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสม ในบริบท

ของเมืองท่ีมีความหนาแน่นสงู เมืองท่ีมีความหนาแน่นสงูในท่ีนี ้หมายถงึ เมืองท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสงูโดย

มีประชากรมากกว่า 200 คน/เฮคเตอร์ ซึ่งจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลกระทบต่อการใช้พืน้ท่ีในเมือง ทัง้การอยู่

อาศยั และการใช้งานพืน้ท่ีสาธารณะ   

ทําการศึกษาโดยการเลือกท่ีตัง้ในบริบทท่ีมีความหนาแน่นสงู ทัง้ในแง่จํานวนประชากร การใช้งานพืน้ท่ี 

และการซ้อนทบัของกิจกรรม และทําการทดลองออกแบบโดยใช้องค์ความรู้ของ Transitional space เป็นจดุเร่ิมต้น

ของการวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัรูปแบบการใช้งานพืน้ท่ี กรณีศึกษา อาคารพาณิชย์ในตลาดพาหุ

รัด อาคารพาณิชย์หรือตกึแถว (Shop house) หมายถงึ เป็นท่ีอยู่อาศยัและทําการค้า ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ท่ีเป็น

การขายปลีกเป็นส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในชมุชนท่ีหนาแน่น ในแหลง่ธุรกิจกลางเมืองและชมุชนรอบเมือง โดยชัน้ลา่งจะ

แบ่งเป็นร้านค้าย่อย ชัน้สองเป็นท่ีอยู่อาศัย ในกรณีสูงกว่านัน้อาจทําเป็นท่ีเก็บสินค้าชั่วคราว ตึกแถวจึงมีความ

น่าสนใจในการจดัการพืน้ท่ีและการอยู่ร่วมกนัของพืน้ท่ีท่ีต้องการความเป็นสว่นตวัคือท่ีอยู่อาศยั และพืน้ท่ีสาธารณะ

สําหรับทํากิจกรรมการค้าขาย โดยพืน้ท่ีสาธารณะของตัวตึกแถวเองก็มีส่วนซ้อมทับกับพืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ี

สญัจรของเมือง เช่น ทางเท้า ถนน ทางสญัจรภายในตลาด  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการศกึษาและทดลองออกแบบ 

จะเป็นการสํารวจรูปแบบใหม่ หรือความเป็นไปได้ใหม่ นอกเหนือจากรูปแบบของการจดัการพืน้ท่ีในเมืองแบบเดิม 

และแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัการใช้งานพืน้ท่ีของเมืองท่ีมีความหนาแน่นสงู การ

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบั สองขัว้ของการจดัการพืน้ท่ีคือการอยู่อาศยั (Private space) และพืน้ท่ีสาธารณะ 
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(Public space) โดยคํานึงถึงคณุลกัษณะของการจดัการท่ีว่าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัการพืน้ท่ีสาธารณะของ

เมืองในบริบทใหมท่ี่สอดคล้องกบัสงัคมเมืองในปัจจบุนั 

คาํสาํคัญ : ชาน พืน้ท่ีเช่ือมตอ่ท่ีวา่ง พืน้ท่ีควบคมุ พืน้ท่ีสาธารณะ เมืองท่ีมีความหนาแน่นสงู 

 

Abstract  
“Chan” is the important element of Thai traditional house it’s representational of social life, 

cultural and related between human and social structure through the spatial organization. “Chan” define 

hierarchy of space and separated activities of house, its transition state between private world and public 

realm. Two different kind of spatial organization are controlled by transitional space .In addition to house, 

Controlling Aspects of Chan 

1.  Climatic control device  

2.  Functional control device  

3.  Transitional control device  

4.  User’s behavior control device  

5.  Public and Private control device  

6.  Extension control device  

7.  Spatial Organization control device  

Transitional spaces in urban scale occurs as public space of the city the coexistence of human 

society to meet and interact and exchange trading. The intermediaries is a public space. This is the 

culture of using public space. Transitional space in the city are evaluated of urbanization roads system 

and infrastructure support. For example in public space like plaza, piazza, urban park and linear open 

space along the street network are link together by transitional space.  

This thesis intends to explore the transformation of traditional transitional space such as Thai 

traditional house and existing of public space of cities, The subject aims to establish and understanding 

of similarities differences according to scale of transitional space in architecture and urban scale.in term 

of typology, physical conditions, quality of spatial operation and variation of formation, by studying the 

nature of the city. Transitional space also suggest the relationship between space and meaning as well 

as representational and identity of social and cultural structure. So the important question about transition 

space is what are emergence of transition space in the new context like a dense city?  “Dense city” is 

defined as population density above 200 persons per hectare, the transformation of urban sprawl areas 

and increase population densities affecting to highly demanded of land is one of the main physical 

factors that lead to changes in residential environment. Case study shop house in Phahurat market, 

Bangkok “Shop houses” is defined as  is  a vernacular architectural building type with a shop on the 

ground floor for mercantile activity and a residence above the shop, Shop house can be critiqued as 

lacking the necessary mixture of uses to create lively atmosphere. The lack of open spaces and loss of 
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green space in residential areas have become problematic issue for high-density city. This articles aims 

to understand the gradual boundaries of public and private areas of the city. This gradation from public 

to private is clearly visible when overlaying the Controlling Aspects of transitional space. 

When we understands differentiation of transitional space. We can purpose new solution for an 

experimental design of public space. Thus we can begin to explore the possibility to recreation or 

reorganization of public space base on knowledge and key design principle of transitional space as 

controlling space to identify the physical elements that contribute to the livability of public and private 

space in high-density areas of the city in different social and cultural context. 

Keywords : Chan, Transition space, Control space, Public space, Dense city  
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พืน้ที่ที่เป็นกันเอง : การก่อรูปของความเป็นกันเองบนพืน้ที่สาธารณะ 
Friendly Space : The formation of a friendliness on public spaces 
 

พรพยงค์ ดรุงคเวโรจน์1 

Pornpayong Durongkavaroj1 

 

บทคัดย่อ 
มนษุย์ต้องการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม มีการส่ือสารและพึง่พาอาศยักนั แต่ในลกัษณะความสมัพนัธ์แบบพึง่พา

นัน้สญัชาตญาณมนษุย์จําเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างกนัเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตวั โดยท่ีระยะห่างระหว่างกนัจะ

มากหรือน้อยขึน้อยู่กับความสนิทสนมหรือเรียกอีกอย่างว่า ความเป็นกันเอง ซึ่งจะเกิดขึน้กับบุคคลท่ีคุ้นเคยและ

ผกูพนั ในทางสถาปัตยกรรมเช่นกนั ความเป็นกนัเองเกิดขึน้บนพืน้ท่ีท่ีเรารู้จกั คุ้นเคย และเข้าใจพืน้ท่ีนัน้เป็นอย่างดี 

เช่น พืน้ท่ีส่วนตัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น พืน้ท่ีภายในบ้าน ฯลฯ แต่เม่ือออกสู่ภายนอก ถนน ทางสาธารณะ ตลาด 

โรงเรียน หรือจตัรัุสกลางเมือง ระดบัความรู้สกึเป็นกนัเองต่อพืน้ท่ีนัน้กลบัลดน้อยลงเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ซึ่ง

นอกจากสถาปัตยกรรมแล้วยงัประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายท่ีเข้ามาใช้งาน มีการครอบครอง แสดงความเป็น

เจ้าของพืน้ท่ี เกิดลําดบัทางชนชัน้ และเกิดความรู้สกึไม่เท่าเทียมกนั ในพืน้ท่ีสาธารณะบางแห่งแม้จะเป็นสนามโล่ง

แต่องค์กระกอบในพืน้ท่ีเหล่านัน้เช่น เส้น สี ขอบเขต ระดบัความสงู หรือมีผู้คนใช้งานอยู่ กลบัสร้างความรู้สกึกดดนั 

ทําให้รู้สึกว่าพืน้ท่ีนัน้ไม่เหมาะสม ไม่น่าใช้งาน  หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเจ้าของ ความรู้สึกต่อกายภาพของพืน้ท่ีและ

ความรู้สึกต่อสังคมเหล่านีทํ้าให้ความเป็นกันเองบนพืน้ท่ีสาธารณะนัน้จางหายไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพืน้ท่ี

สาธารณะควรจะเป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองให้กบัทุกๆคน ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและผ่อนคลายแก่ผู้มาใช้

สอย มีสิทธิในการเข้าถึงและครอบครองร่วมกนั จึงเร่ิมศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทางสถาปัตยกรรมท่ีส่งผลต่อความ

เป็นกนัเอง คือ ขนาด สดัส่วน รูปทรง ความน่าใช้งาน การเข้าถึง และบรรยากาศของท่ีว่าง  ควบคู่ไปกบัการศึกษา

ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา คือ การลดลําดับชัน้และความเท่าเทียม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการทดลองหาวิธีการ

ออกแบบพืน้ท่ีสาธารณะรูปแบบใหม่ท่ีน่าใช้งาน สามารถเข้าถึงและใช้งานอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความรู้สึกเป็น

กนัเองตอ่พืน้ท่ี ซึง่สามารถก่อให้เกิดความเป็นสาธารณะอยา่งแท้จริง 

คาํสาํคัญ : ความเป็นกนัเอง พืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรม พืน้ท่ีทางสงัคม พืน้ท่ีสาธารณะ 

 

Abstract 
People want to live together as a society with communication and dependence.  A relationship 

required distance between each other to maintain privacy. No matter how much or little the distance is 

depend on intimacy, friendliness. It is usually generated with closely person.  As architecture, friendliness 

on the areas is familiar with understanding of the region as well as a private bedroom, living room, home 

and so on. Persons feel less convenient when they are in a public space such as street, school, market 

                                                 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย  

  Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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and town square. The public space is included the architectural space and social space which we 

shared with other people. The diversity of users could provoke the hierarchy of use. Some public spaces 

are open fields, but elements in those areas such as line, color, height or extended people can put 

pressure on users. They may feel like the area was not suitable, not to use or has been occupied by 

others. Even the available space could make us feel with inconvenient by the social elements. We might 

experience that the area is inappropriate, unwelcoming or somewhere we are not belong. These negative 

of physical and emotion are a result of space that declines the quality of welcoming atmosphere. 

According to the fact that, public space should be a pleasant place where everyone can use freedom. 

Leading to study and analyze factors that impact on friendly architecture that is the scale, form, 

proportion, use, accessibility and atmosphere, together with studying the social psychological factors to 

reduce hierarchy and equality. Taking it to be used as a tool to find the solution of design a new public 

space where everyone can access and use equally. The space that can connect to the people and being 

a public space genuinely should be. 

Keywords : Friendliness, Architectural space, Social space, Public space 
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สถาปัตยกรรมกับพืน้ที่ระหว่าง : ความกลมกลืนภายใต้บริบทที่แตกต่าง 
Architecture and In-between space : Harmonized under a different context 
 

จิระ อํานวยสทิธ์ิ1  

Chira Amnuaysit 1 

 

บทคัดย่อ 
 การสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างในอดีต จะถูกคํานึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะความสอดคล้องและ 

กลมกลืนไปกบับริบทท่ีตัง้ ทัง้ทางนามธรรม และทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นมิติของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ 

สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ให้สามารถอยู่ร่วมกนั ตอบรับ ตอบสนองและส่งเสริมกนัอย่างลงตวั ทว่าปัจจบุนั 

บริบททางสภาพแวดล้อมถกูคํานงึถงึน้อยลง และบางครัง้ถกูมองข้ามละเลยไป สง่ผลให้บริบทหรือสภาพแวดล้อมนัน้ 

ถกูสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ใหมบ่ดบงั เพียงเพ่ือประโยชน์ของตวัสถาปัตยกรรมเองแทนท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน  

โดยการศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ทดลองหาความหมายและหน้าท่ีเฉพาะของ พืน้ท่ีระหว่าง  

(In-between space) และการอยู่ร่วมกนักบัสภาพแวดล้อม ศึกษาในประเด็นของการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง      

คน-สภาพแวดล้อม โดยถกูจําแนกออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ปฏิสมัพนัธ์ของ คน-พืน้ท่ี , คน-ธรรมชาติ และ คน-คน เพ่ือ

ค้นหาปัจจยัท่ีทําให้เกิด พืน้ท่ีทางผา่นท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม โดยผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาทฤษฎีเก่ียวกบั

พืน้ท่ีระหวา่ง โดยอ้างอิงจากการให้คํานิยามของสถาปนิกและนกัคิด จากการให้ความหมายและการนําไปประกอบใช้

กบังานสถาปัตยกรรม ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยวิเคราะห์เป็นพืน้ท่ีผ่านองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรม และได้สรุปเป็นคํานิยาม ตามท่ีผู้ ศึกษาเข้าใจ  ตามลักษณะของพืน้ท่ีระหว่าง คือ พืน้ท่ีทางผ่าน 

(Passage space) พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ระหว่างพืน้ท่ีการใช้งานต่างๆ  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. พืน้ท่ีทางผ่านท่ีไม่ผ่าน

กิจกรรมไดๆ 2. พืน้ท่ีทางผ่านท่ีผ่านกิจกรรม 3. พืน้ท่ีท่ีไม่เป็นทางผ่านและไม่มีกิจกรรมไดๆเกิดขึน้แต่ทําหน้าท่ีเป็น

ทางผ่านทางการรับรู้ รับสมัผสั   ซึ่งทัง้ 3 ประเภทถกูจําแนกลกัษณะทางกายภาพและหน้าท่ีท่ีเฉพาะของพืน้ท่ี

ทางผ่านแตกต่างกนัออกไป 7 รูปแบบ  การศึกษาพืน้ท่ีระหว่างทางสถาปัตยกรรมนี ้มุ่งเน้นทําความเข้าใจ ความ

เป็นไปได้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีคํานึงถึงการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมบนพืน้ท่ีทางผ่าน  ผ่านการ

ออกแบบภายใต้เง่ือนไขของ “ การอยูร่่วมกนักบับริบทอยา่งกลมกลืน ”  

 เม่ือสถาปัตยกรรมถูกออกแบบภายใต้เง่ือนไขของ การอยู่ร่วมกันกับบริบท ผ่านพืน้ท่ีระหว่างแล้ว พืน้ท่ี

ระหว่าง จะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยปรับสภาพและลักษณ์ของการปฏิสัมพันธ์ การอยู่ ร่วมกันกับบริบททาง 

สถาปัตยกรรม เป็นเสมือนตวัเช่ือม ระหวา่งสถาปัตยกรรมท่ีมีความขดัแย้งกบัสภาพแวดล้อม ให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้

โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุระดบัของการปฏิสมัพนัธ์ผา่นพืน้ท่ีการใช้งานในสถาปัตยกรรม 

คาํสาํคัญ : พืน้ท่ีระหวา่ง ทางผา่น ปฏิสมัพนัธ์  
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Abstract 
In the past, built environment were carefully considered in various perspectives in terms of the 

relationships with their surroundings. The design approaches were sympathetic and well integrated with 

its site in both abstract and physical contexts. Hence the constructions and environmental surroundings, 

be natural environments such as geography, landscapes, sunlight, wind and rain, or human-made 

environments such as communities, streets, houses, buildings and parks, became part of a unified, 

interrelated composition. 

However, the consideration of these relationships have become less common in architectural 

designs during recent times. Most architectures have overlooked or even ignored the existence of 

surroundings. As a result, the constructions and those abstract and physical environments have become 

incongruent rather than a complement to one another. 

This study aims to explore the meanings and to define the roles of the in-between space and its 

relationships in terms of the interaction between human and environments. The study of this interaction is 

divided into three parts which are the interaction between human and space, between human and nature, 

and between human and human. The purpose of this study is to find the factors which construct the 

passage space of those interactions using the theory of the in-between space through definitions and 

applications to various architectural designs. Its definition is summarised through my own point of view in 

accordance with the characteristic of the in-between space which is the passage space that emerges 

during the use of different types of spaces that contain different qualities and perform different roles. 

This study concentrates on an attempt to understand the possibility of designing architectures which take 

into account the interactions between the passage space and its surroundings through the designs under 

the concept ‘the harmonious coexistence with the contexts’. When architectures are designed under this 

concept through the in-between space, the in-between space will play a major role in helping shape the 

interaction and coexistence between architectures and its contexts. It will also act as a connection 

between the architectures that are incongruent with their surroundings and makes the harmonious 

coexistence possible by controlling the levels of interactions through the use of space in architectures. 

Keywords : In between space, Transition space 
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สถาปัตยกรรมจากการก่อรูปขององค์ประกอบอาคารภายใต้กฎเกณฑ์ของพฤติกรรมการ 
รวมกลุ่ม 
Collective behaviour architecture : Swarming algorithm in architectural design through 
architectural elements 
 

สทิธนา พงษ์กิจการุณ1 

Sitthana Phongkitkaroon1 

 

บทคัดย่อ 
 ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดองค์ประกอบอาคารเป็นหน้าท่ีและส่วนสําคัญในงานออกแบบสถาปัตย 

กรรมท่ีสถาปนิกเป็นผู้ดูแล, ควบคุม, จัดการและตัดสินใจ เพ่ือให้ตัวอาคารท่ีทําการออกแบบนัน้มีความงามและ 

เกิดประโยชน์การใช้สอยท่ีเหมาะสม โดยท่ีบางครัง้การตดัสินใจของสถาปนิกอาจไม่สอดคล้องหรือตอบสนองต่อ 

สภาพแวดล้อมและผู้ ใช้งานเสมอไป จึงทําให้ผลงานวิจยัชิน้นีมี้จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ เพ่ือนํากฎเกณฑ์ของ 

พฤติกรรมการรวมกลุ่ม ท่ีมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม มาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ท่ีเป็นการท้าทายแนวคิดและทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหน้าท่ีรวมถึงการทํางานของสถาปนิก เน่ืองจากความ 

ต้องการในสงัคมปัจจุบนัท่ีต้องการความรวดเร็วในการสร้างงานสถาปัตยกรรมมากขึน้ การออกแบบอาคารท่ีผ่าน 

ระบบพฤติกรรมการรวมกลุ่มนัน้จึงมีความจําเป็นท่ีจะนํามาใช้เพ่ือช่วยลดหน้าท่ีในการจดัวางองค์ประกอบอาคาร 

ทําให้การออกแบบเสร็จเร็วย่ิงขึน้ และยงัสอดคล้องกบัการทํางานท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทช่วยในการออกแบบ 

มากย่ิงขึน้ และการออกแบบด้วยหลักการนีไ้ม่เกิดการใช้พืน้ท่ีใช้สอยท่ีเสียเปล่า อันเป็นผลมาจากแนวคิด       

การรวมกลุ่มตามธรรมชาติซึ่งช่วยตอบปัญหา ความต้องการพืน้ท่ีใช้สอยในเมืองท่ีมีปัญหาความเข้มข้นของการใช้ 

ท่ีดิน ทัง้นีก้ารวิจัยจึงแบบออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ศึกษาทฤษฎี กฎเกณฑ์ หลักการ และรูปแบบของการเกิด 

พฤติกรรมการรวมกลุ่ม ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติเพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของท่ีว่างระหว่างหน่วยย่อยภายใน 

การรวมกลุ่ม 2) สร้างโปรแกรมการออกแบบจากระบบพฤติกรรมการรวมกลุ่มผ่านการควบคุมตัวแปรต่างๆ ดังนี ้  

2.1) ประเภทขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2.2) รูปพรรณขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 2.3) ประเภท 

ของกิจกรรม และ 2.4) ปริมาณของผู้ใช้งาน ในขณะเดียวกนัก็ทําการแปลงความจากหลกัการพฤติกรรมการรวมกลุม่ 

เชิงวิทยาศาสตร์มาสู่เชิงสถาปัตยกรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ และ 3) การออกแบบและวัดผลโดยท่ี 

ออกแบบสถาปัตยกรรมจาก  หลกัการพฤติกรรมการรวมกลุ่มท่ีแปลงเป็นเชิงสถาปัตยกรรมแล้วด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือไม่ให้เกิดการตัดสินใจในการจัดวางองค์ประกอบจากผู้ ออกแบบ และวัดผลด้วย 3.1) พืน้ท่ีใช้สอยของ 

โครงการโดยการนําพืน้ท่ีใช้สอยอาคารท่ีเกิดขึน้จริงหลงัออกแบบท่ีใช้พฤติกรรมการรวมกลุ่มเปรียบเทียบกับพืน้ท่ี 

โครงการท่ีถกูคํานวณหาโดยวิธีการท่ีนิยมใช้แพร่หลายซึง่มีสมมติฐานว่าการออกแบบผ่านพฤติกรรมการรวมกลุม่นัน้

จะช่วยลดพืน้ท่ีเสียเปล่าของอาคารซึ่งทําให้ผลการคํานวนตามวิธีนีมี้พืน้ท่ีใช้สอยท่ีน้อยกว่าการคํานวณตามปกติ 

และ 3.2) การมองเห็นภายในโครงการจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (DepthmapX) ว่าระบบการมองเห็นจาก 
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ภายในโครงการท่ีผ่านการออกแบบด้วยระบบพฤติกรรมการรวมกลุ่มนัน้จะมีความคล้ายคลงึกบัระบบการมองเห็นท่ี  

เกิดขึน้ในการรวมกลุม่ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 

 ผลการวิจัยท่ีเกิดขึน้หลงัทําการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านหลกัการของพฤติกรรมการรวมกลุ่ม โดยใช้ 

คอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคมุการจดัองค์ประกอบอาคารนัน้แสดงให้เห็นว่าอาคารท่ีถกูออกแบบผ่านกระบวนการจะมี 

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยลดลง 15% เม่ือเทียบกับการหาพืน้ท่ีใช้สอยตามระบบปกติ และเม่ือวดัผลจากการมองเห็น 

ท่ีว่างภายในโครงการก็แสดงให้เห็นอีกว่ามีระบบการมองเห็นท่ีใกล้เคียงจนถึงเหมือนกบัการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ 

จึงคาดว่าผลท่ีได้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายและความรวมเร็วในการทํางานให้สถาปนิกมากขึน้และทําให้การ 

ออกแบบสถาปัตยกรรมตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมปัจจบุนัได้ดีย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ : สถาปัตยกรรมท่ีไมเ่กิดการจดัวางองค์ประกอบ องค์ประกอบอาคาร พฤติกรรมการรวมกลุม่ 

 

Abstract 
 The purpose of this project is to how architects can design buildings without involvement in 

making composition. The first phase of the project investigates swarming theory to identify relationships 

between space and agent in swarming. Next phase is about creating architectural program which cover 

these following control variables 1.Type of architectural elements, 2.Architectural elements profiles 

3.Type of activities and 4.Quantity of user. Meanwhile creating tools using the interpretation of swarming 

theory from scientific concepts and transform into architectural concepts. The final phase involved 

architectural design which using computational tools and can be measured from 1.Building area and 

2.Visibilities in building. By designing architecture without involve in composition, this project will allow 

the change and challenge in architectural design process which has been used in the past to the 

present. This is to create an easier way to design architecture in consistent with current technology, 

architecture will also respond to the environment better. 

Keywords : Non-compositional architecture, Architectural elements, Swarming algorithm 
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สถาปัตยกรรมที่กลับมามีตวัตน 
Creative Re-Use: Architectural Regeneration   
 

วชัระ กะโห้1 

Watchara Kaho1 

 

บทคัดย่อ 
"สถาปัตยกรรมท่ีกลบัมามีตวัตน" หมายถึงงานสถาปัตยกรรมท่ีมีตวัตนมาก่อน และถกูกาลเวลา   การใช้

งานท่ีเปล่ียนไป  สถานท่ี  บริบท  ปรับเปล่ียนหรือกระทําต่องานสถาปัตยกรรมนัน้ๆ  ทําให้ความมีตวัตน เอกลกัษณ์

เฉพาะ ลบเลือนหรือแทบจะจางจน ไม่เหลือจุดเร่ิมต้นของงานสถาปัตยกรรมนัน้หลงเหลืออยู่ แต่คําว่า "กลบัมามี

ตวัตน" ก็ไมไ่ด้หมายถงึ การกลบัมาเป็นเช่นเดิม เหมือนเดิม  หรือใกล้เคียงจดุเร่ิมต้นมากท่ีสดุ  แต่การกลบัมามีตวัตน

ของงานสถาปัตยกรรม ท่ีบอกถึงความเป็นมานี ้ ต้องส่ือถึงความมีตวัตน ด้วยองค์ประกอบและปัจจยัหลายๆอย่าง   

ท่ีไม่ได้ยดึติดกบัจดุเร่ิมต้นท่ีเคยเกิดมาแล้วทัง้หมดหรืออาจจะไม่มีจดุยืนเดิมแหลืออยู่เลยก็เป็นไปได้ ยกตวัอย่างเช่น   

รถยนต์เก่า  ท่ีเคยใช้ในรุ่นคณุปู่  และรุ่นหลานนํามาใช้ต่อ แต่ด้วยระยะเวลาของการใช้งานและอายขุองรถเอง  ทําให้

เคร่ืองยนต์ ระบบ สี  โครงสร้าง  เส่ือมตามอายกุารใช้งาน  แต่ด้วยคณุค่าของรถยนต์ Classic ผู้ ใช้ซึ่งเป็นคนใน      

ยคุหลาน  จึงนํารถคนัดงักลา่ว  มาปรับให้สามารถใช้งาน ได้ตามความต้องการของตนเอง  อาจจะเปล่ียนเคร่ืองยนต์ 

ทําสีใหม่  เสริมโครงสร้าง ช่วงล่างใหม่  เพ่ือความเหมาะสมกับองค์ประกอบ ท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา มาเป็น

ตวักําหนดรถคนันี ้ ให้ออกมาเหมาะสมกบัผู้ ใช้ซึ่งเป็นคนในรุ่นหลานมากท่ีสดุ เพราะฉะนัน้  สถาปัตยกรรมท่ีกลบัมา

มีตวัตน  ยงัต้องใช้องค์ประกอบหลายๆส่วน ทัง้ในเร่ืองของ บริบท ประวติัศาสตร์ ผู้ ใช้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

และท่ีสําคัญ คือสถาปัตยกรรมตัง้ต้นเป็นตัวแปลสําคัญ ท่ีจะเลือกผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการคิด 

กระบวนการสงัเคราะห์ โดยใช้ความหลากหลายของงานสถาปัตยกรรมตัง้ต้น ในหลายๆมิติ หลากประเภทกันไป 

(Site selection) เพ่ือทําให้ความมีตวัตนนีช้ดัเจนและเหมาะสมท่ีสดุ สถาปัตยกรรมตัง้ตนัจึงต้องชดัเจนและตรงกบั

วตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้เอาไว้ นัน่คือจดุเร่ิมต้นด้วยกระบวนการพืน้ฐานเพ่ือนําไปสู ่   "สถาปัตยกรรมท่ีกลบัมามีตวัตน"  

คาํสาํคัญ : เรียกคืน ฟืน้ฟ ูตอ่อาย ุ
 

Abstract 
"The architecture returned to position" represents the architecture that existed before and were 

time-use changes, place, context, modifying or deal with the architecture that makes a unique identity, 

almost oblivious to fade until the beginning of the architectural remains, but the word "returned to 

position" does not mean a return to the same thing, but the same or close to the beginning as possible. 

But the return of architecture that has made the history of this must be clarified with the media and the 

many factors that are not attached to the beginning of all that had been or may not have made the rest of 
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them. For example, old cars used in the grandfather age and the grandchildren's took over to use it, but 

with duration of use and age of the car itself, the engine, system, color, structure will be according to the 

degeneration lifetime usage, However, with the value of the cars and also being classic, the modern user 

which is the grandchildren might remake the vehicles to meet the needs of their own, they might change 

the engine, make new colors, enhancing the new suspension, for the elements that has been changed to 

come out with proper vehicle and to suit the modern user. Thus architecture to exist. It requires many of 

the elements. In terms of the historical context and the physical environment is important architecture 

began as a translator. The selection process will analyze the thinking process of photosynthesis. Using a 

variety of architectural precursor to the many-dimensional array (Site selection) to make this clear, 

tangible and appropriate. Architecture tons must be clear and meet the objectives that were set. That is 

beginning to lead to a fundamental process "The architecture returned to position". 

Keywords : Restore, Revitalize, Renew 
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สถาปัตยกรรมที่สัมผัสได้ : การสร้างประสบการณ์เชิงพืน้ที่ผ่านวัสดุ 
Tactile Architecture 
 

กมลธร แป้นกล่ํา1  

Kamontorn Panglam1 
 

บทคัดย่อ 
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสถาปัตยกรรมนัน้ เกิดจากการรับรู้ผ่านระบบสมัผสัของร่างกาย คือ การรับรู้ทาง

สายตา ทางเสียง ทางกลิ่น ทางสมัผสั และการปรับตวัโดยธรรมชาติของมนษุย์ แต่การรับรู้ทางสมัผสั (Touching) 

เป็นระบบท่ีมีระดบัการรับรู้ท่ีเข้มข้นท่ีสดุ เพราะมีมิติในการสมัผสัและความใกล้ชิดกบัผู้สมัผสัโดยตรง ซึง่เคร่ืองมือท่ีมี

หน้าท่ีนําเสนอแสดงสิ่งต่างๆ และเป็นส่ือกลางท่ีใกล้ชิดท่ีสดุระหว่างสถาปัตยกรรมและผู้ใช้ คือ วสัด ุ(Materials) ทํา

ให้บทบาทความสําคญัของวสัดุในงานสถาปัตยกรรมนัน้สามารถส่งผลต่อการรับรู้ทัง้ทางกายภาพ ความรู้สึกและ

พฤติกรรมต่างๆ เน่ืองจากคณุสมบติัของวสัดท่ีุมีหลายชนิดนัน้สามารถสร้างบรรยากาศหรือปรากฏการณ์ท่ีแตกต่าง

กนัออกไป ทัง้นีทํ้าให้ผู้ศกึษามีความเห็นว่า สถาปัตยกรรมนัน้ไม่เพียงแต่ส่ือสารผ่านรูปทรงและการใช้งานเป็นสําคญั

เท่านัน้ ดงันัน้วิทยานิพนธ์นีจ้ึงมีจดุมุ่งหมายท่ีจะศกึษาบทบาทของวสัดท่ีุมีผลต่อการรับรู้ทางสมัผสัซึ่งเป็นหวัใจหลกั

สําคญัของวิธีส่ือสารในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองของวสัด ุการพิจารณาเลือกใช้วสัดอุย่าง

เหมาะสม โดยการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีให้ความสําคญัเร่ืองของการรับรู้ทางสมัผสัผา่นการทํางานระหว่าง

รูปทรง การใช้งาน และวัสดุอย่างสัมพันธ์กัน เพ่ือสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีความหมายเฉพาะ ประสบการณ์ทาง

สถาปัตยกรรมท่ีมีคณุภาพ ประสิทธิภาพในการใช้พืน้ท่ีอย่างสงูสดุ และสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมและ

ผู้ใช้อยา่งมีสมัพนัธภาพทัง้ทางกายภาพและความรู้สกึ หรือสถาปัตยกรรมท่ีสมัผสัได้ซึง่เรียกวา่ Tactile Architecture 

คาํสาํคัญ : การรับสมัผสั วสัด ุ
 

Abstract 
Experience in architecture established by sensations of body. The touching sensation intimate 

with individuals because it not only what ones see through eyes, but touch through heart. It has 

meaningful power to strengthen perception that provides intensive experience.  Essentially, materials are 

presence of thing and intermediate between architecture and individuals, that can influenced to physical 

perception, emotion and behavior. It is obvious that architecture is not only conveys through form and 

function. This research aims to study the materials significantly plays the important role in touching 

sensation that established efficiency in experience. Tactile architecture is born out from correlation of 

form, function, space and materials in process design by appropriate, that results the uniqueness of 

quality in space of architecture.  

Keywords : Touching, Material 
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สถาปัตยกรรมปะตดิ-ปะต่อ : การสร้างความอสิระในการแสดงออกของพืน้ที่ใช้สอย เพื่อ
นําไปสู่การตคีวามที่หลากหลาย 
Collage Architecture : The Creation of Independent spatial expression that influences 
various interpretation 
 
ประภากร มะโน1 

Prabhakorn Mano1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี ้มีจุดประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการปะติด-ปะต่อทัง้ในงานศิลปะ และงาน

สถาปัตยกรรม รวมถึงศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้การปะติด-ปะต่อเป็นแนวทางในการทดลองหาความแปลกใหม่และ

แตกต่าง ตลอดจนแนวคิดเก่ียวในการค้นหารูปแบบใหม่ด้วยการสร้างความคลมุเครือให้กบัรูปทรง เพ่ือนําไปสู่ความ

อิสระในการแปลความหมายของส่ิงท่ีต้องการนําเสนอ ซึ่งการศึกษาเร่ิมจากการตัง้สมมติุฐานโดยการศึกษาทฤษฎี 

ปัจจัย และแนวคิดดังกล่าว เพ่ือสร้างกระบวนการในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีมีความสอดคล้องกันกับ

วตัถปุระสงค์ และแนวคิดของการปะติด-ปะต่อ  ขัน้ต่อไปเป็นการกําหนดกรอบความคิดในกระบวนการการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึงความอิสระของพืน้ท่ีใช้สอย  ซึ่งเกิดจากการตัง้สมมติุฐานเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีได้จากเทคนิค

การปะติด-ปะต่อ คือ หากผลลพัธ์ในการปะติด-ปะต่อ เป็นการสร้างความคลมุเครือ ความไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิด

ความอิสระในการแสดงออกของท่ีวา่ง และรูปทรง รวมถึงเกิดการรับรู้ท่ีหลากหลาย ทําให้พืน้ท่ีใช้สอยสามารถแปรผนั

ตามการตีความของผู้ใช้ 

จากข้อสมมติุฐานจึงนําไปสู่การตัง้คําถามในการทดลอง  ความอิสระในการแสดงออกแบบใดท่ีเหมาะสม

กับงานสถาปัตยกรรม โดยท่ีคนสามารถเกิดการรับรู้ผ่านการแสดงออกทางกายภาพ และเกิดปฏิสัมพันธ์กับการ

แสดงออกของท่ีว่าง ซึ่งผลจากการทดลองนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบพืน้ท่ีท่ีสามารถแปรผนัได้ตามความ

ต้องการของผู้ใช้ 

 แนวคิดในการสร้างความอิสระในการแสดงออกของพืน้ท่ีใช้สอย ต้องการแสดงให้เห็นถึงพืน้ท่ีมีความ

หลากหลายการใช้งาน ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของกิจกรรม กลุ่มคน ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามช่วงเวลา 

ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว บนพืน้ท่ีเดียวกัน ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ท่ีว่างแตกต่างกัน จึงเกิดการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีมีอิสระในการแสดงออกของรูปทรง และท่ีว่าง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการออกแบบคือ รองรับการ

เปล่ียนแปลงของกิจกรรม โดยให้คนเกิดปฏิสมัพนัธ์กบัท่ีว่างและรูปทรงท่ีอิสระ นําไปสูค่วามหลากหลายในการนิยาม

พืน้ท่ีของแตล่ะคน 

คาํสาํคัญ : กระบวนการออกแบบ กระบวนการปะติดท่ีวา่ง สถาปัตยกรรมปะติด-ปะตอ่ 
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Abstract 
The purpose of the thesis is to study theory of collage in art and architecture and to study the 

factor that contribute to the collage technique as a procedure in finding new and different forms. In 

addition, concept of finding new forms of creating ambiguous shape leads to independent interpretation. 

The research process starts with assumptions by studying theories, factors and concepts to create a 

process of architectural design that consistent with purpose and concept of collage. The concept of 

framework in architectural design process represents independent space. Toward hypothesis of the 

result from collage technique, if the result is ambiguous and unclear it will affect an independent 

expression of space, shape including  various perception. The independent expression of form and 

space with the several of perception to from this reason cause the space area get used to interpretation 

of the each one. 

The hypothesis leads to the question in the experiment, The independent expression any 

suitable architectural design. Moreover, Users have perceive both the physical expression and spatial 

expression which results from the experiments that is the guidelines when we design space area 

according to user’s need. 

The concept of independent expression in creating space is to present areas which have various 

of use caused by vary activities, people and events that are in short term and long term in the same area  

which lead to different use and behavior. Therefore architectural design with independent expression in 

shape and space has supported a various activities and letting users interact with space and 

independent shape and eventually, leads to various definitions of areas. 

Keywords : Design process, Collage technique process, Collage architecture  
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สถาปัตยกรรมยืดหยุ่น: การสร้างพืน้ที่จากขอบเขตและความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่น        
Flexible Architecture: The Space Creation through Flexible boundary and spatial 
relationship   
 

ณพกร คล้ายพนัธ์1 

Nopakorn Klyphun1 

 

บทคัดย่อ 
 หากสถาปัตยกรรมนัน้มีหน้าท่ีและเป้าหมายพืน้ฐานในการเป็นพืน้ท่ีรองรับ “การอยู่อาศยั” ให้กบัมนษุย์แล้ว 

การอยู่อาศยันัน้แท้จริงแล้วมีนยัยะอย่างไร สําหรับผู้ศึกษาพบว่า”การอยู่อาศยั” ไม่มีนยัยะท่ีตายตวัและชัดเจน      

อนัเน่ืองมาจากในสงัคมหนึ่งๆไม่ว่าจะเล็กในระดบัครอบครัวหรือใหญ่ระดบัชุมชน  มนษุย์นัน้มีความแตกต่างและ

หลากหลาย ในฐานะของผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วการกําหนดลกัษณะการอยู่ หรือวิธีการใช้งานอาคารท่ีชดัเจน

เกินไปนัน้ค่อนจะไม่เหมาะสมสําหรับผู้ อาศัยใช้งานอาคาร ดังนัน้คําถามตัง้ต้นของการศึกษาคือในฐานะของ

ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว จะออกแบบเพ่ือรองรับความหลากหลายดงัท่ีกลา่วอยา่งไร 

ทัง้นีผู้้ ศึกษาได้เสนอแนวคิดของสถาปัตยกรรมท่ียืดหยุ่น อนัมีนัยยะหมายถึงสถาปัตยกรรมท่ีไม่กําหนด

วิธีการอยู่อาศยัท่ีตายตวัชดัเจนแต่จะถกูวางเค้าโครงการอยู่และการใช้งานอย่างกว้างเพ่ือให้วิธีการอยู่อาศยันัน้รอให้

ผู้ใช้สอยมาตีความและทําความเข้าใจการใช้งานพืน้ท่ีภายในอาคารด้วยตนเองว่าจะอยู่อาศยัในพืน้ท่ีนัน้อย่างไร ทัง้นี ้

ผู้ศกึษาได้กําหนดขอบเขตของการศกึษาคือตวัสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบพืน้ฐาน  เช่น พืน้ ผนงั ต้องไม่สามารถ

ปรับ หมนุ เปิด-ปิด ได้ เพ่ือทดลองว่าภายใต้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ จะสร้าง

ความหลากหลายของวิธีการใช้งานได้มากท่ีสดุเท่าใด และออกแบบการทดลองเบือ้งต้นโดยการเลือกวิธีการอยู่อาศยั

ในอาคารผ่านโครงการท่ีมีลกัษณะของความคุ้นเคยในการใช้งานโครงการท่ีต่างกนั 2 โครงการคือ บ้านพกัคนชราท่ี

ผู้ ใช้งานหลกัคุ้นเคยเพราะอยู่เป็นชีวิตประจําวนัปกติเหมือนบ้านตนเองและสํานักงานเขตท่ีผู้ ใช้งานหลกัไม่คุ้นเคย

เน่ืองจากไม่มีการใช้งานในชีวิตประจําวนั ทัง้นีก้ารศกึษาเบือ้งต้นได้เร่ิมจากการศึกษาทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมและ

กรณีศึกษาว่ามีวิธีการส่ือสารอย่างไรและใช้เคร่ืองมือใด แล้วจึงศึกษาระบบความสมัพันธ์ของการใช้งานกิจกรรม

ต่างๆของแต่ละโครงการ ท้ายท่ีสุดคือทดลองออกแบบและพัฒนาตัวสถาปัตยกรรมเพ่ือให้สอดคล้องตาม             

วตัถปุระสงค์ ท่ีตัง้ไว้ตอนต้น 

โดยจากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่าสิ่งท่ีส่ือสารถึงการอยู่และวิธีการใช้งานพืน้ท่ีว่าจะมีความชดัเจนเพียงใด 

คือ 1) ลําดบัของพืน้ท่ี  2) ขนาดของพืน้ท่ีและ 3) ความเป็นส่วนตวัของพืน้ท่ีหรือความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ี ซึ่งมี

ระบบ พืน้ท่ีและขอบเขตทางสถาปัตยกรรม  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 3 ประเด็นดงักล่าว หากพืน้ท่ีหรือสถาปัตยกรรมมี

การส่ือสารถึงการอยู่หรือวิธีการใช้งานท่ีคลมุเครือมากเพียงใด ก็จะย่ิงเอือ้ให้ผู้ ใช้กําหนดรูปแบบวิธีการใช้งานได้ด้วย

ตนเอง และอาคารจะสนองตอ่ความหลากหลายของคนได้ดีย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ : ความยืดหยุน่และคลมุเครือของพืน้ท่ี ลําดบัศกัด์ิของพืน้ท่ี รูปทรงของพืน้ท่ี ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี  

ขอบเขตทางสถาปัตยกรรม ระบบการจดัการพืน้ท่ี 
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Abstract 
 Providing the duty of architecture is to be place for inhabit. As the designer and architectural 

student, there's no definitely meaning for "dwell in architecture" and defining the definition for it seems 

unfair and authoritative for the building users because the society is diverse. So the initial question for 

thesis studying methodology is how to design the architecture for the diversity and  variation of usability 

The idea about flexible architecture  which meant the architecture that non-obligatory the usage 

or how man inhabit in order to let the users customize their own domain proposed by researcher, as well 

as studying framework that the architectural elements should not be adjustable for understanding the 

critical point of the flexible and polyvalent use. The initial experiment design by selected 2 different 

architectural programs in the term of intimate usability. Elder home care is represent the intimate 

program, and the contrast expression program is district office. However, the initial studying processes 

began with studying how architectural communicate usability and habitation by studying architectural 

theory and case studies and followed by studying the functional relationship of each other program. 

By studying found that the factors that control the clarity of  the usability communication  are  the  

spatial hierarchy , spatial dimension and privacy of space or spatial relationship, which controlled by 

spatial configuration and architectural boundary. Even the usability communication be ambiguous, even 

allow the users operate their own domain and usage. And even the architecture respond to diversity 

better 

Keywords : Spatial differentiation and ambiguity, Spatial hierarchical, Spatial dimension, Spatial 

relationship, Architectural boundary, Spatial configuration 
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สถาปัตยกรรมสมัยนิยม : การปรับเปล่ียนทางสถาปัตยกรรมและการใช้งานเพื่อสอดคล้องกับ 
กิจกรรมและกระแสนิยม 
Pop Architecture : The changing in architecture and functions in related to activities and 
popular culture 
 

สถาพร เอ่ียมเทียม1 

Sathaporn Aimthiem1 

 

บทคัดย่อ 
Pop Culture หรือวฒันธรรมสมยันิยม มีความหมายและคํานิยามท่ีหลากหลายเพราะมาจากความ 

หลากหลายและผสมผสานของวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวข้องกนั ดงันัน้ความหมายโดยสําคญัของ Pop Culture 

หรือวัฒนธรรมสมัยนิยมนัน้คือวัฒนธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความหลากหลายและความไม่คงท่ีตาม 

กระแสนิยมของสงัคมท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั ทัง้เสือ้ผ้า อาหาร เทคโนโลยี และดนตรี เป็นต้น ซึ่ง Pop Culture 

นัน้จะก่อให้เกิดกิจกรรมของกระแสนิยม โดยอาศัยส่ือกลางท่ีมีอย่างหลากหลายทัง้อินเตอร์เน็ต นิตยสาร 

แตโ่ดยมากแล้วจะนิยมใช้สถาปัตยกรรมเพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมเพ่ือกระจายกระแสนิยมนีไ้ปสูผู่้คนเพราะสาม

ารถส่ือสารและจําต้องได้มากกว่าในอินเตอร์เน็ตหรือนิตยสาร เม่ือได้มาดูความหมายของPop Architecture 

(สถาปัตยกรรมสมัยนิยม) ท่ีได้ถูกให้ความหมายไว้นัน้เป็นเพียงแค่จุดสนใจ  (Landmark) เพ่ือการค้าหรือ 

การท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่เท่านัน้ โดยจะมีรูปทรงของสถาปัตยกรรมท่ีส่ือถึงลกัษณะของสินค้าหรือการบริการของ 

สถานท่ีนัน้ๆ เช่น Duck ของโรเบิร์ต เวนทร่ีู อาคารรูปทรงเป็ดซึง่เป็นการบ่งบอกจากรูปทรงของอาคารว่าเป็นร้านค้า 

ขายเป็ด จากความหมายของ Pop Architecture ท่ีกลา่วมานัน้จะเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกบัความหมาย Pop 

Culture เพราะนอกจากจะไม่เ พ่ือตอบรับกับกระแสนิยมแล้วสถาปัตยกรรมซึ่งมีความมั่นคงถาวรยังไม ่

สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนเพ่ือทันกับกระแสนิยมได้อีก ส่งผลให้ตัวสถาปัตยกรรมนัน้ๆล้าสมัยไปในท่ีสุด แม้ว่าใน

ปัจจบุนัจะเหน็วา่สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอาคารประเภทร้านค้าและห้างสรรพสินค้า จะมีการปรับปรุงเปล่ียนรูปโฉม

(Renovate) ของตวัอาคารใหม่เม่ือถึงเวลาอนัสมควรเพ่ือให้ดมีูความโดดเด่น ดงึดดูผู้คนให้เข้ามาและดทูนัสมยัตาม

สมยันิยม ซึง่เม่ือเวลาผา่นไปแล้วความนิยมก็จะเส่ือมลงและต้องแสวงหาวิธีการดงึดดูความสนใจเพ่ือให้ทนัต่อกระแส

นิยมกบัความต้องการของผู้คน  

ดังนัน้จึงเป็นท่ีมาของคําถามท่ีต้องการศึกษาว่าสถาปัตยกรรมนัน้สามารถท่ีจะตอบสนองต่อการ      

เปล่ียนแปลงและรองรับกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากวฒันธรรมสมยันิยม (Pop Culture) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและ

ไม่คงท่ีนัน้ได้หรือไม่ และเพ่ือให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมสมยันิยม ซึ่งนําไปสู่การทดลองเพ่ือต้องการศึกษาหาความ

เป็นไปได้ท่ีสถาปัตยกรรมท่ีมีความถาวรจะสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองได้ โดยใช้แนวคิดจากวฒันธรรมสมยันิยมท่ีมี

เปล่ียนแปลง (Tranformation, Adaptation) มาใช้กับสถาปัตยกรรมเพ่ือทําการลดทอนความถาวร (Permanent) 

และเอือ้ต่อการปรับเปล่ียนได้ง่ายมากขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนและ

                                                 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
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รองรับเพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมอนัหลากหลายท่ีจะมาจากกระแสของวฒันธรรมสมยันิยม ซึ่งวตัถปุระสงค์ดงักล่าว

จะนํามาใช้เป็นนิยามใหมข่องสถาปัตยกรรมสมยันิยม (Pop Architecture อีกด้วย) 

คาํสาํคัญ : การปรับเปล่ียน เป็นท่ีนิยม 

 

Abstract  
 Pop Culture has various meanings and definitions due to its diverse correlation of different 

culture. Hence the significant meaning of Pop Culture is an adaptable culture that is diverse and often 

change on the account of the daily social trend inconstancy. Pop Culture encourages many popular 

activities such as fashion, culinary, technology, and music mostly utilizing any popular media like 

magazine or internet to reach consumers. Architecture, similarly, is also use as a medium encouraging 

the activities to take place and play an important role to physically exhibit the trends to the people which 

is easier than any other methods.  

 Pop Architecture, as aforementioned, is merely a synthesized landmark for mostly commercial 

uses or tourism. The shape of the building is distinctively trying to convey its commodity or services. The 

Duck, for example, was designed by Robert Venturi and it is a building shaped like a duck where it 

attempted to convey the message that this building is for selling duck. By the definition of Pop 

Architecture, The Duck does not represent Pop Culture in architecture. As it merely reached the popular 

trend, its permanent configurations make it difficult to change in terms of the ability to adapt to newer 

trends. Ultimately The Duck has become an obsolete architecture. 

 Even though commercial architecture such as retails and supermarkets are constantly changed 

utilizing the methods of renovation and retrofitting when the building has become old to create more 

interesting design and attract consumers during the popular culture. But at the end the interests would 

become deteriorated and the company would have to find methods to attract the customer during the 

oncoming trend repetitiously. 

 The mentioned issue created an interesting question whether the architecture could constantly 

adapt to meet Pop Culture and its related activities which are continually change or not. The study on this 

matter has led to experiments on finding the possibility of the permanent architecture that adapt itself 

according to the concept of transformation and adaptation of the popular culture. The study aims to 

encourage permanent architecture to harness the ability to adapt and reduce the architectural 

permanence to support various types of popular culture activity. The study is also creates a new 

definition of Pop Architecture conclusively. 

Keywords : Adaptation, Popular       
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สถาปัตยกรรมหน่วงเวลา : การรับรู้เวลานานผ่านพืน้ที่ 
Delayed Architecture: Space and Time Perception 
 

บษุกร ศรีทนัดร1 

Bussakorn Srithundron1 

 

บทคัดย่อ 
เวลา คือ สิ่งสมมติุท่ีมนุษย์กําหนดขึน้เพ่ือกล่าวถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เป็นสิ่งท่ีมีความต่อเน่ือง เรา

สามารถบ่งบอกถึงความต่อเน่ืองนัน้ได้โดยใช้ระยะเวลา มีผู้คนให้ความหมายของเวลาไว้อย่างหลากหลาย ในทาง

จิตวิทยามีแนวคิดว่า คนเรามีมมุมองต่อระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน โดยความรู้สึกอาจส่งผลให้ระยะเวลาของแต่ละ

บคุคลไมเ่ทา่กนั  ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม และปัจจยัแวดล้อมเป็นสําคญั หากปัจจยัเหลา่นีเ้ปล่ียนแปลงย่อมสง่ผลให้

คนรับรู้ระยะเวลาแตกต่างกนัด้วย เม่ือคนใช้เวลาในการดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งพืน้ท่ีทางสถาปัตยกรรมถือว่า 

เป็นสว่นสําคญัในการสง่เสริมกิจกรรมและสภาพแวดล้อมอนัมีผลต่อการรับรู้และความรู้สกึ บางพืน้ท่ีทําให้คนรู้สกึว่า

เวลาผา่นไปเร็ว ในขณะท่ีบางพืน้ท่ีทําให้คนรู้สกึวา่เวลาผา่นไปช้า  

จากประเด็นข้างต้นนัน้  หากปัจจัยแวดล้อมมีผลทําให้คนรู้สึกถึงระยะเวลาท่ีต่างกันได้  พืน้ ท่ีทาง

สถาปัตยกรรมน่าจะสามารถทําให้คนรับรู้ถึงเวลาท่ีนานขึน้กว่าความเป็นจริงได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมเช่นกนั 

โดยในการศึกษานีเ้รียกกระบวนการนีว้่า “การหน่วงเวลา” ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ของการศึกษา เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์

ของคนกบัสภาพแวดล้อม โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นเคร่ืองมือทําหน้าท่ีกําหนดการรับรู้ของคน ทําให้คนสามารถซมึซบั

เร่ืองราวและเนือ้หาของสภาพแวดล้อมท่ีต้องการได้ โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์จากปัจจยัท่ีทําให้เกิดการหน่วง

เวลา ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ เช่น สภาวะ สถานท่ี และ ปัจจัยทางจิตใจ เช่น ความคิด เป็นต้น จากนัน้ทําการ

ทดลองค้นหาความเป็นไปได้ในการเกิดลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี ท่ีมีผลทําให้คนรู้สกึว่าเวลาผ่านไปช้าหรือรับรู้

เวลานาน และสร้างกระบวนการออกแบบของโปรแกรมเชิงทดลองเป็นสถาปัตยกรรมหน่วงเวลา  

คาํสาํคัญ : เวลา การรับรู้ สภาพแวดล้อม การหน่วงเวลา 

 

Abstract 
Time is an assumption that human defines to specify the past, present and future, which, it can be 

indicated the continuity through the period. In terms of psychological concept, people have different 

attitudes on the phase of time. For someone, a long time may look extremely too short but it seems so 

long for others. All of these are following upon individual perception which, is significantly constructed 

from activities and its surroundings that have an effect on different period of time perception. 

Architectural space is an assemble activities and surrounding that have impact on perception and 

personal feeling. Some of the place makes people thinking of time pass quickly, on the other hand, some 
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may thinking that the time pass slowly. According to the fact that, surroundings are resultant of 

perception for the phase of time differently, therefore, how architectural space can be able to meet 

human’s requirement for a long time to stay in place? The purpose of this research is to associate human 

and the surroundings by architecture as the determinant of perception. Therefore, people can recognize 

and become aware of desired surrounding perfectly. By investigating and analyzing the causes of time 

delay such as physical factors and psychological factors, together with taking an experiment of the 

possibility to generate the physical space that impact on the perception of a long time. Including, design 

a process of an experimental spatial program to be delay architecture. 

Keywords : Time, Perception, Surrounding, Delayed time 
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สถาปัตยกรรมหน้าต่าง : การนิยามความหมายใหม่ของหน้าต่างในการก่อรูปทาง
สถาปัตยกรรม 
Window Architecture : The Redefinition of the Window in Architectural Formation 
 

ภาวชั กิตติคณุาภรณ์1 

Pawat Kittikunaporn1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีไ้ด้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบั “หน้าต่าง” ในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือเข้าใจถึงนยัสําคญัของหน้าต่าง

และนําไปสูค่วามหลากหลายในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยไม่ยดึติดกบัลกัษณะทางกายภาพเดิมของหน้าต่างท่ี

พบเหน็ได้ทัว่ไปในปัจจบุนั 

 โดยขัน้ตอนในการศึกษา เร่ิมจากการหานยัสําคญัร่วมกนัของหน้าต่าง ผ่านความแตกต่างกนัของยคุสมยั

และบริบท ซึ่งส่งผลต่อลกัษณะทางกายภาพของหน้าต่างให้มีความแตกต่างกันไป แต่ภายใต้ความแตกต่างนัน้มี

ความคล้ายคลึงกนัของหน้าท่ีบางประการ เช่น การทําให้เกิดการรับรู้ถึงขอบเขตและการแบ่งแยกระหว่างพืน้ท่ี การ

เปิดรับสิ่งตา่งๆจากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการดํารงอยู่ของมนษุย์ภายใต้สถาปัตยกรรม เป็นต้น  พร้อมทัง้

ยงัพบข้อสงัเกตอีกว่า ลกัษณะทางกายภาพของหน้าต่างไม่มีความจําเป็นจะต้องเป็นช่องเปิดภายในผนังเสมอไป 

เพราะ จากอดีตจนกระทัง่ปัจจบุนัหน้าต่างมกัถกูพยายามแทนท่ีด้วยกายภาพลกัษณะอ่ืนมาโดยตลอด ทําให้เร่ิมเห็น

ความสามารถและความหลากหลายในการบิดเบือนหน้าต่างจากความรู้สึกเดิม จึงนําไปสู่การทดลองเพ่ือค้นหา

วิธีการสร้างสถาปัตยกรรมโดยปราศจากหน้าต่างแต่ยังคงการทําหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์ต่างๆผ่านการลดทอน

ลกัษณะทางกายภาพของหน้าต่างท่ีมีอยู่เดิมลง และยงัคงตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้และบริบทท่ีแตกต่าง

กนัไปได้   

หลงัจากเข้าใจและให้นิยามความหมายใหม่ของ หน้าต่างแล้ว จึงสรุปได้ว่า หน้าต่างนัน้สามารถแทนท่ีด้วย

จดัการองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพืน้ฐานอ่ืนๆ เช่น เดิมทีองศาของหลงัคาและระยะย่ืนของชายคาสง่ผลให้ขอบ

ชายคากระทําต่อพืน้เป็นระยะห่างคงท่ีหนึ่ง แต่จากการทดลองแทนท่ีด้วยการปรับเปล่ียนองศาและระยะย่ืนของ

ชายคาท่ีสามารถควบคมุได้ด้วยมนษุย์ พบวา่ ช่องเปิดท่ีเกิดขึน้ระหว่างระนาบเหนือศีรษะและพืน้ สามารถตอบสนอง

ต่อปฏิสัมพันธ์ในแง่ต่างๆท่ีหน้าต่างพึ่งมี นอกไปจากนัน้ยังสามารถปรับเปล่ียนระบบการจัดการท่ีว่างทาง

สถาปัตยกรรมไปด้วย เป็นต้น 

 จากการศกึษาค้นคว้าและทดลอง กลา่วได้ว่าคําว่า “หน้าต่าง” ในการออกแบบสถาปัตยกรรมนัน้สามารถ

เป็นอิสระ จากการถกูยึดติดจากลกัษณะของช่องเปิดท่ีถูกเจาะบนผนงัหรือพืน้ท่ีผิวต่างๆได้ และสามารถถูกแทนท่ี

ด้วยรูปแบบท่ีเกิดขึน้ระหว่างการจดัระบบความสมัพนัธ์เพ่ือให้เกิดช่องเปิดท่ีสามารถตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์ต่างๆ

ในการตอบสนองระหวา่งสภาพแวดล้อมกบัมนษุย์ภายใต้สถาปัตยกรรมได้ 

คาํสาํคัญ : หน้าตา่ง ช่องเปิด ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม 
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Abstract 
  “Window” in architectural works is researched in this article with an aim to understand 

significance of window and how it will eventually lead to diversity of architectural designs without strictly 

holding on to physical characteristic of window as widely seen today.   

 First, joint significance of window among different eras and contexts is defined as it will impact to 

different physical window. Such difference however includes some similarities, for example, awareness of 

scopes and division between spaces and exposure to environment in order to accommodate positive 

affects human on existence through the architecture. However, it does not necessary that physical 

window must have openings in wall since from past to present window has always been replaced by 

other physical characteristics. As a result, possibility and variation to window distortion from old feelings 

are seen. It leads to experiments on architectural designs without window but it still regarding to 

objectives through reducing old physical window and it still responds to needs of users and different 

contexts.  

Ultimately, new definition of  “Window”  and understanding are made. In a nutshell, window can 

be replaced by other basic architectural components. For example, angle and extended distance of 

eaves affecting to eaves edge are relevant to floor with some distance, a test of changing angle and 

extended distance which controlled manually however reveals that the open area between overhead level 

and floor level can respond to required various aspects of interaction. The architectural space 

management system can be adjusted as well.      

To summarize, this research concludes that the “Window” in architectural design can be 

independent from holding the openings pierced into wall or other openings which can respond to 

objectives between environment and human in the architecture.           

Keywords : Window, Openning, Void, Gap, Spatial Organization, Architectural Formation, Tectonics 
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การใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร* 
Information Use of Undergraduates, Faculty of Arts, Silpakorn University 
 

บหุลนั กลุวิจิตร1 

Bulan Kulavijit1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการใช้สารสนเทศ ปัญหาการใช้สารสนเทศ และเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีคณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามชัน้ปี และสาขาวิชาท่ีเรียนประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2-4 ปีการศกึษา 2556 คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จํานวน 321 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ F-test ผลการวิจยัพบว่านกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีวตัถปุระสงค์

การใช้สารสนเทศเพ่ือความบนัเทิง/พกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสดุ  มีการใช้สารสนเทศท่ีมีอายกุารผลิตตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป  

แต่ไม่เกิน 1 ปีมากท่ีสุด มีการใช้ส่ือตีพิมพ์ท่ีเป็นหนังสือ/ตํารามากท่ีสุด  ส่ือไม่ตีพิมพ์มีการใช้วีดิทัศน์มากท่ีสุด ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์มีการใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสดุ มีการใช้เคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศโดย Search engine เช่น 

google มากท่ีสุด  ด้านแหล่งสารสนเทศมีการใช้แหล่งสารสนเทศประเภทสถาบัน โดยใช้สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัศิลปากรมากท่ีสดุ แหลง่สารสนเทศประเภทบคุคลมีการใช้แหลง่สารสนเทศบคุคลท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนมาก

ท่ีสดุ แหลง่สารสนเทศประเภทส่ือมวลชนมีการใช้รายการโทรทศัน์มากท่ีสดุ  สว่นแหลง่สารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ตมี

การใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลยัศิลปากรมากท่ีสดุ ปัญหาการใช้สารสนเทศของนกัศกึษา พบว่าด้านผู้ ใช้มีปัญหาคือนกัศกึษา

ขาดความรู้และทกัษะในการสืบค้นรายการบรรณานกุรมออนไลน์ (OPAC) และนกัศึกษาไม่ทราบว่ามีแหล่งสารสนเทศ

ใดบ้างท่ีให้ข้อมลูได้ตรงความต้องการมากท่ีสดุ  ด้านแหลง่สารสนเทศสถาบนัมีปัญหาการใช้สารสนเทศ ได้แก่ ทรัพยากร

สารสนเทศไมเ่พียงพอมากท่ีสดุ แหลง่สารสนเทศบคุคลมีปัญหาการใช้สารสนเทศคือแหลง่สารสนเทศบคุคลมีเวลาจํากดั

ในการให้ข้อมลูมากท่ีสดุ  แหล่งสารสนเทศส่ือมวลชนมีปัญหาการใช้คือสารสนเทศท่ีนําเสนอไม่มีความเป็นกลางมาก

ท่ีสดุ แหลง่สารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีปัญหาคือระบบเครือข่ายช้าทําให้ดาวน์โหลดข้อมลูไม่ได้เป็นปัญหามากท่ีสดุ ผลการ

ทดสอบความแตกตา่งของการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาจําแนกตามชัน้ปี และสาขาวิชา พบว่า นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีต่างกนั

มีการใช้สารสนเทศ    แตกตา่งกนั  

คาํสาํคัญ : สารสนเทศ การใช้สารสนเทศ 
 

Abstract 
This research entitled “Information Use of Undergraduates, Faculty of Arts, Silpakorn University” aims 

to 1) study the students’ information use 2) study their problems of information use and 3) compare 

information use of undergraduates, faculty of Arts, Silpakorn University by year and field of study. The 
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population is the 321 undergraduates of the Faculty of Arts, Silpakorn University. The research tools are the 

questionnaire. The research data were analyzed from the tests given to the 321 sample group. The statistic 

analysis used descriptive statistics: percentage, mean and F-test. The results showed that information use of 

undergraduates, Faculty of Arts, Silpakorn University included in the medium. The purpose of the application 

of entertainment / recreation as possible. The modernization of the information with the use of information 

between the production from 6 months to less than 1 year at the most. Information resources in the use of the 

Printed books / textbooks as possible. Non–Printed Medias with the use of video at the most with the use of 

electronic media, most electronic books. The tools to access information using tools to access information by 

search engine like google most. The sources of information are used to institutional sources. The central 

library of Silpakorn University by the use of local libraries. Individual sources of information, the use case is 

most instructors, followed by a sources of media with the use of television. The sources of the Internet is the 

most Silpakorn University website. The problems with information using are as follows : the information of the 

user, the problem is lack of knowledge and skills to students searched online bibliography (OPAC) and 

students do not know what sources to meet their information needs. The sources of information include 

institutions have inadequate resources most. Individual sources of information is a source of information 

individuals have a limited time to provide the most. Media sources have problems using information presented 

is not the most neutral. Sources of information, the Internet is a network slow download is not the most 

problems. The test, the difference in the application of the students by year and field of study that students 

with class differences.  

Keywords : Information, Information use 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ในปัจจบุนันโยบายทางด้านการศึกษาเปล่ียนแปลงไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) มียุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้

องค์กร  กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมการศึกษา

ทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยท่ี

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2555 : 11) เพ่ือพร้อมรับ

กับการเปล่ียนแปลงนักศึกษาจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศในการศึกษาและ

ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตาม

สภาพการท่ีเป็นอยูจ่ริงและสามารถแก้ปัญหาในเร่ืองตา่งๆได้อยา่งมีเหตผุลโดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตนศกึษาสิ่งท่ีจะทําให้

การศึกษาค้นคว้าของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพได้นัน้ขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่นแหล่งสารสนเทศทรัพยากร

สารสนเทศตลอดจนตวัผู้ศึกษาหรือผู้ ใช้สารสนเทศและสิ่งแวดล้อมของผู้ ใช้สารสนเทศดงันัน้การศึกษาการใช้สารสนเทศ 

จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีจําเป็นเพราะความหลากหลายของรูปแบบและแหล่งสารสนเทศตลอดจนลกัษณะส่วนตวัของผู้ ใช้ท่ี

แตกต่างกันเช่นชัน้ปี  สาขาวิชาท่ีเรียนซึ่งบริบทของผู้ ใช้ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อการใช้สารสนเทศประกอบกับผู้ ใช้

สารสนเทศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับสงัคมสารสนเทศ (Information 

society) ท่ีมีการผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร เช่น การส่ือสารดาวเทียม  การส่ือสารโทรคมนาคม  
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เป็นต้น ท่ีนํามาใช้ร่วมกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทําให้การกระจายสารสนเทศจากบคุคลในสงัคมเดียวกนัหรือต่างสงัคม

ไปสู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทัง้ในสงัคมและวัฒนธรรมเดียวกันและต่างสงัคมและต่างวัฒนธรรมปราศจากข้อจํากัดของ

ระยะทางและเวลา มนษุย์สามารถแสวงหาสารสนเทศท่ีต้องการได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น 

ข่าวประจําวนั ความรู้รอบตวั (วนิดา ตรีสวสัดิ์ 2547: 40) สิ่งท่ีตามมาคือมีเนือ้หาท่ีเป็นดิจิทลัเพ่ิมมากขึน้ อินเทอร์เน็ตทํา

ให้การเข้าถึงข้อมลูทําได้ง่ายส่งผลให้การเรียนรู้เปล่ียนไป ณ วนันีก้ารเรียนรู้ต่างๆสามารถหาได้ไม่ยาก ช่วงเวลาของการ

เรียนรู้สัน้ลง วิธีการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือให้เกิดการศึกษาในแบบอตัโนมัติ เพราะสามารถเรียนรู้ในเวลาท่ีเร็วขึน้ รูปแบบ

การศึกษาในอนาคตนัน้จะผกูพนักับดิจิทลัมากขึน้เร่ือยๆ (ยืน  ภู่วรวรรณ 2552 : 112) เน่ืองจากปัจจบุนัเป็นยุคดิจิทลั

ดงันัน้ความต้องการใช้สารสนเทศของบคุคลแตล่ะกลุม่จงึมีความแตกต่างกนัโดยเฉพาะในกลุม่นกัศกึษาท่ีมีความต้องการ

ใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพ่ือทราบข้อมูลข่าวสาร และเพ่ือความบันเทิงจากการศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศของนักศึกษา พบว่า การใช้สารสนเทศของแต่ละคนแตกต่างกันตาม

วตัถปุระสงค์ของการใช้สารสนเทศ โดยงานวิจยัของ ดวงใจ วงษ์เศษ (2554) พบว่า อาจารย์และนกัศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีวตัถปุระสงค์ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือการติดตามความรู้

ความสนใจส่วนบุคคลมากท่ีสดุ รองลงมาคือเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและน้อยท่ีสดุคือเพ่ือการศึกษา

ค้นคว้าวิจยัสําหรับงานวิจยัของจฑุารัตน์ ช่างทอง(2554) ศกึษารูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศชองเยาวชนไทยจากการใช้

ทฤษฎีฐานราก พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการใช้สารสนเทศเพ่ือการเรียน เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการติดตามนักร้อง

นักแสดงท่ียึดถือเป็นแบบอย่าง  เพ่ือสุขภาพ และเพ่ือทราบข่าวสารดังนัน้การศึกษาเก่ียวกับการใช้สารสนเทศของ

นกัศกึษาสําหรับสถาบนัการศกึษา จงึมีความสําคญัท่ีทําให้ได้ทราบถึงลกัษณะการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาทัง้ในด้าน

ทรัพยากรสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศ รวมทัง้ปัญหาการใช้สารสนเทศ  ทัง้นีเ้พราะสารสนเทศมีบทบาทสําคญัในการ

พฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัทําให้ทราบถึงความต้องการในการใช้สารสนเทศในอนาคตได้  

และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการจดัการด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ดงันัน้เพ่ือสามารถพฒันาการเรียนการ

สอน และการจดัการด้านสารสนเทศของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ผู้ วิจยัจงึมีวตัถปุระสงค์

ท่ีจะศกึษาการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาปริญญาตรี  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรในด้านการใช้สารสนเทศ 

รวมทัง้ปัญหาการใช้สารสนเทศและเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลยัศิลปากร จําแนกตามชัน้ปี และสาขาวิชาท่ีเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ

สอน และจดัการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้ของนกัศกึษา และสามารถสนองความ

ต้องการของนกัศกึษาได้อยา่งแท้จริง 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาสภาพการใช้สารสนเทศและปัญหาการใช้

สารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ของปีการศกึษา 2556 ตามความเป็น

จริง ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้กรอบแนวคิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของ

ผู้ ใช้ของ Needham(1981: 38-41), Wilson (2000 : 53) , จิรวรรณ  ภกัดีบตุร (2536) และ สมพร พทุธาพิทกัษ์ผล (2553 

: 14) ท่ีให้ข้อสงัเกตท่ีสอดคล้องกนัวา่ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ จําแนกได้ 2 ด้าน คือ 

1. ด้านตัวผู้ ใช้สารสนเทศ เป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลในการลดหรือกระตุ้ นการใช้สารสนเทศซึ่งได้แก่  

ลกัษณะเฉพาะบคุคล  ซึง่แสดงลกัษณะของบคุคลนัน้ เชน่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาวิชา   

ประสบการณ์  รายได้  เชือ้ชาติ เป็นต้น 
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2. ด้านการใช้สารสนเทศ ซึง่ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ในการใช้สารสนเทศ  ความทนัสมยัของสารสนเทศ   

ทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถงึสารสนเทศ และแหลง่สารสนเทศ 

จากกรอบแนวความคิดดงักล่าวสามารถกําหนดตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ตวัแปรต้น ได้แก่  ระดบัชัน้ปี และ

สาขาวิชา  ตัวแปรตาม ได้แก่  วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ  ความทันสมัยของสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ 

เคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศ และแหลง่สารสนเทศ  นอกจากนีไ้ด้ศกึษาปัญหาเก่ียวกบัการใช้สารสนเทศของนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรประกอบด้วยปัญหาด้านผู้ ใช้สารสนเทศ และปัญหาด้านแหล่ง

สารสนเทศ  สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามซึง่ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามรวมทัง้หาความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.887 ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัแจกแบบสอบถามให้นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2- 4 คณะอกัษรศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรทํา 

จํานวน 321 ชดุ และนําข้อมลูมาวิเคราะห์คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F – test 
 

สรุปผลการวจิัย 
1.  การใช้สารสนเทศของนักศึกษา 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีคณะอกัษรศาสตร์สว่นใหญ่ร้อยละ 36.4 เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 เม่ือจําแนก

ตามสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาสาขาภมูิศาสตร์ ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ร้อยละ 33.4 จําแนก

ตามสาขาวิชาสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาสาขาวิชาเอเชียศกึษา ร้อยละ 41.6 สว่นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 มีน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 30.2 

สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาสาขาวิชาสงัคีตศิลป์ไทย ร้อยละ 50 

นกัศกึษาสว่นใหญ่มีการใช้สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีวตัถปุระสงค์การใช้สารสนเทศ

ส่วนใหญ่เพ่ือความบนัเทิง/พกัผ่อนหย่อนใจ มีการใช้สารสนเทศท่ีมีอายุการผลิตตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 1 ปีมาก

ท่ีสดุ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีการใช้สารสนเทศส่ือตีพิมพ์ประเภทหนงัสือ/ตํารามากท่ีสดุ  สําหรับส่ือไม่ตีพิมพ์มีการใช้

วีดิทัศน์มากท่ีสุด ส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด นอกจากนีใ้ห้นักศึกษาจัดอันดับ

ความสําคัญของการใช้สารสนเทศด้านทรัพยากรสารสนเทศ อันดบัท่ี 1 ได้แก่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เหตุผลท่ีใช้ว่า

สามารถเข้าถงึได้งา่ย และมีความสะดวกในการเข้าใช้ มีจํานวน37 คน  ข้อมลูท่ีนําเสนอมีความน่าสนใจ มีจํานวน 13 คน  

และข้อมูลท่ีนําเสนอมีความทันสมัย มีจํานวน 5 คน อันดับท่ี 2 ได้แก่ ส่ือตีพิมพ์ โดยให้เหตุผลท่ีใช้ว่าเพ่ือใช้ประกอบ

การศกึษาและอ้างอิงเน่ืองจากข้อมลูมีความน่าเช่ือถือกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ มีจํานวน   11 คน  ส่ือตีพิมพ์สามารถพกพาไป

ได้ทกุท่ี มีจํานวน 8 คน และส่ือตีพิมพ์สามารถสมัผสัได้ มีจํานวน 5 คน และอนัดบัท่ี 3 ได้แก่ ส่ือไม่ตีพิมพ์ โดยให้เหตผุลท่ี

ใช้ว่าส่ือไม่ตีพิมพ์สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและใช้อ้างอิงการทํารายงานได้ มีจํานวน 18 คน และทําให้เห็นภาพและได้

ยินเสียงชดัเจน มีจํานวน 3 คน 

 ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศมีการใช้ Search engine เช่น google มากท่ีสดุ ด้านแหล่ง

สารสนเทศประเภทสถาบนัส่วนใหญ่ใช้สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร  แหลง่สารสนเทศประเภทบคุคลมีการ

ใช้แหลง่สารสนเทศบคุคลท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอน แหลง่สารสนเทศประเภทส่ือมวลชนใช้แหลง่สารสนเทศประเภทส่ือมวลชน

ท่ีเป็นรายการโทรทัศน์  และแหล่งสารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ตมีการใช้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากรมากท่ีสุด 

นอกจากนีใ้ห้นักศึกษาฯจัดอันดับความสําคัญของการใช้สารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศ อันดับท่ี 1 ได้แก่ แหล่ง

สารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยให้เหตผุลท่ีใช้ว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกในการเข้าใช้ มีจํานวน 16 คน ข้อมลูท่ี

นําเสนอมีความน่าสนใจและเก่ียวข้องกบัการเรียน เช่น การลงทะเบียน ติดตามข่าวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลยั อีกทัง้ยงั

สามารถใช้ในการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมดุ และต่ออายกุารยืมหนังสือได้ มีจํานวน 13 คน  อนัดบัท่ี 2 ได้แก่ แหล่ง
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สารสนเทศสถาบนัโดยให้เหตผุลท่ีใช้ว่าเป็นแหล่งท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ มีจํานวน 21 คน  เป็นแหล่งท่ีสะดวกต่อการใช้ มีจํานวน  

5 คน และเป็นแหลง่ท่ีมีส่ือท่ีหลากหลาย มีจํานวน 3 คน  และอนัดบัท่ี 3 ได้แก่ แหลง่สารสนเทศบคุคล  โดยให้เหตผุลท่ีใช้

แหลง่สารสนเทศบคุคลว่าเป็นผู้ มีความรู้ ความชํานาญและความน่าเช่ือถือ มีจํานวน 21 คน และแหลง่สารสนเทศบคุคล

สามารถเข้าถงึได้สะดวก มีจํานวน 4 คน 
2.  ปัญหาการใช้สารสนเทศของนักศึกษา 

 ด้านผู้ ใช้  นกัศกึษาขาดความรู้และทกัษะในการสืบค้นรายการบรรณานกุรมออนไลน์ (OPAC) และ

นกัศึกษาไม่ทราบว่ามีแหล่งสารสนเทศใดบ้างท่ีให้ข้อมลูได้ตรงความต้องการมากท่ีสดุ  ด้านแหล่งสารสนเทศสถาบนัมี

ปัญหาการใช้แหลง่สารสนเทศสถาบนั ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ แหลง่สารสนเทศบคุคลมีปัญหา คือ บคุคล

มีเวลาจํากดัในการให้ข้อมลู  แหลง่สารสนเทศส่ือมวลชนมีปัญหาคือการนําเสนอไม่มีความเป็นกลางมากท่ีสดุ และแหลง่

สารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีปัญหาคือระบบเครือขา่ยช้าทําให้ดาวน์โหลดข้อมลูไมไ่ด้เป็นปัญหามากท่ีสดุ  
3.  การเปรียบเทยีบการใช้สารสนเทศของนักศึกษาจาํแนกตามชัน้ปี และสาขาวชิา 

  ผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาจําแนกตามชัน้ปี และสาขาวิชาพบว่า 

นักศึกษามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน เม่ือทดสอบนักศึกษาท่ีมีชัน้ปีต่างกัน พบว่า นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 และนักศึกษา     

ชัน้ปีท่ี 4 มีระดับการใช้สารสนเทศภาพรวม  ทรัพยากรสารสนเทศ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2  สว่นนกัศกึษาท่ีมีสาขาวิชาต่างกนั พบว่า นกัศกึษาสาขาเอเชียตะวนัออกมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

มากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนกัศกึษาสาขาวิชาเอเชียศกึษามีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านกัศกึษา

สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวนัออก 
 

อภปิรายผลการวจัิย 
 1.  การใช้สารสนเทศของนักศกึษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร  

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรมีวตัถปุระสงค์การใช้สารสนเทศ

เพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนหย่อนใจอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพสังคมปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมออนไลน์

นกัศกึษาสว่นใหญ่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไว้ใช้งาน เช่น มีคอมพิวเตอร์และสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ได้  ประกอบกบัค่านิยมสงัคมปัจจบุนัท่ีเกิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์และการมีกลุม่เครือข่ายท่ีมีความสนใจร่วมกนั ดงันัน้

สถานการณ์ของสงัคมเหล่านีจ้ึงส่งผลให้นกัศึกษาเกิดความต้องการใช้สารสนเทศเพ่ือตอบสนองความสนใจของตนเอง 

เช่น เพ่ือความบนัเทิง การติดตามนักร้องนักแสดงท่ียึดถือเป็นแบบอย่าง  สขุภาพ ข่าวสาร เป็นต้น ซึ่งความต้องการใช้

สารสนเทศเหลา่นีเ้ป็นความต้องการใช้สารสนเทศท่ีนอกเหนือไปจากสถานการณ์ด้านการเรียน(จฑุารัตน์ ช่างทอง 2554 : 

129)  ด้านความทนัสมยัของสารสนเทศมีการใช้สารสนเทศท่ีมีอายกุารผลิตตัง้แต่    6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 1ปีมากท่ีสดุ 

ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจบุนัข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความทนัสมยัของสารสนเทศท่ีทนัเหตกุารณ์จะให้คณุค่าและ

ประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ ดงันัน้นกัศกึษาจงึต้องการสารสนเทศท่ีทนัสมยันัน่หมายถงึสารสนเทศท่ีมีอายภุายใน 12 เดือนท่ีผ่านมา

(ประภาวดี  สืบสนธ์ิ  2546 : 298)  ด้านทรัพยากรสารสนเทศมีการใช้สารสนเทศด้านทรัพยากรสารสนเทศประเภทส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสดุ คือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีห้องสมดุบอกรับ รองลงมาได้แก่ ส่ือตีพิมพ์ 

และส่ือไม่ตีพิมพ์ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุารัตน์  ช่างทอง (2554) และ Odeh, Atif  Yousef (2012)พบว่า

นกัศึกษาส่วนใหญ่ต้องการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือโสตทศัน์ตามลําดบั ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่าย รวมทัง้ข้อมลูท่ีนําเสนอมีความน่าสนใจ และข้อมลู

ท่ีนําเสนอมีความทันสมัย  ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศมีการใช้เคร่ืองมือท่ีใช้เข้าถึงสารสนเทศโดย Search 

engine เช่น google มากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อไุรพร เตินเตือน (2550) และ Head and Eisenberg 
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(2010) พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ค้นหาสารสนเทศโดยการใช้ search engine  เช่น google มากท่ีสดุ รองลงมา คือ         

วิกิพีเดีย และค้นหาโดยถามบรรณารักษ์น้อยท่ีสุด ทัง้นีเ้น่ืองจากในปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศ

อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ ดงันัน้การใช้ Search Engine ในอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือช่วยค้นท่ีช่วยให้ผู้ ใช้บริการ

สามารถค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้สะดวก รวดเร็ว (นํา้ทิพย์ วิภาวิน 2548 : 111) ด้านแหล่งสารสนเทศมีการใช้แหล่ง

สารสนเทศประเภทอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือแหล่งสารสนเทศประเภทสถาบัน และแหล่งสารสนเทศบุคคล      

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ George and others (2006) พบว่า นกัศกึษาต้องการใช้แหลง่สารสนเทศอินเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด  รองลงมา คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและหน่วยราชการต่างๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง

สารสนเทศท่ีมีความสําคญัทางการศึกษาและเป็นแหล่งข้อมลูขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสม (Multi-media) ช่วย

อํานวยความสะดวกตอ่การเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี  สถาบนัการศกึษาทกุระดบัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงระดบัอดุมศกึษาได้

เช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ

ค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้จากอินเทอร์เน็ต  เชน่ ฐานข้อมลูห้องสมดุ  วารสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์  บริการ

ทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั (สธีุร์  นวกลุ  2540 : 90-91) 
2.  ปัญหาการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
     2.1  ด้านผู้ใช้  นกัศกึษาขาดความรู้และทกัษะในการสืบค้นรายการบรรณานกุรมออนไลน์ (OPAC) และ 

นักศึกษาไม่ทราบว่ามีแหล่งสารสนเทศใดบ้างท่ีให้ข้อมูลได้ตรงความต้องการทัง้นีเ้ป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้

ทรัพยากรสารสนเทศส่ืออิเล็กทรอนิกส์และมีการใช้เคร่ืองมือในการเข้าถึงสารสนเทศโดย Search engine เช่น google 

มากท่ีสดุ จงึทําให้นกัศกึษาขาดความรู้และทกัษะในการสืบค้นรายการบรรณานกุรมออนไลน์ (OPAC) และไม่รู้จกัแหลง่

สารสนเทศอ่ืนๆซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงใจ วงษ์เศษ (2554) พบว่า ผู้ ใช้สารสนเทศส่วนใหญ่ไม่มีทกัษะในการ

แสวงหาสารสนเทศ  ไม่ทราบว่าสืบค้นสารสนเทศได้จากท่ีใด รวมทัง้ไม่ทราบว่าแหล่งสารสนเทศแหล่งใดมีข้อมูลท่ี

น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ 

2.2  ด้านแหล่งสารสนเทศ  นกัศึกษาประสบปัญหาการใช้สารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศสถาบนัคือ 

ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ  แหล่งสารสนเทศไม่มีสารสนเทศท่ีต้องการ สารสนเทศท่ีมีเก่าเกินไป ทัง้นีเ้น่ืองจาก

ห้องสมุดในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจากห้องสมุดแบบดัง้เดิมท่ีมีเฉพาะหนังสือ นิตยสาร และวารสารฉบับพิมพ์

เปล่ียนแปลงเป็นสถานท่ีแห่งการเรียนรู้มากขึน้อาจมีหนังสือน้อยลง และมีท่ีว่างมากขึน้สําหรับผู้ ใช้ในการทํากิจกรรม

ตา่งๆ มีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ มีจอคอมพิวเตอร์ทนัสมยัมากขึน้สําหรับชว่ยค้นหาข้อมลูและเรียกดขู้อมลูต่างๆ การ

เรียนรู้ผ่านส่ือดิจิทลัต่างๆท่ีไม่ได้จํากดัแค่สิ่งพิมพ์ซึง่หนงัสือจํานวนมากจะถกูเก็บในรูปแบบของดิจิทลัไฟล์ มีจอ TV มาก

ขึน้สําหรับการดูส่ือ Multimedia และอ่ืนๆจึงทําให้ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์เข้ามาน้อยลง 

(สุวรรณภูมิ 2553 : 20) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ วงษ์เศษ (2554), สนทยา สาลี (2551) และ สงัวาลย์  

ตุกพิมาย (2551) พบว่า ผู้ ใช้สารสนเทศส่วนใหญ่ประสบปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศสถาบัน คือ มีทรัพยากร

สารสนเทศน้อยไมเ่พียงพอกบัความต้องการ สารสนเทศท่ีมีให้บริการมีเนือ้หาไมท่นัสมยั ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมดุ

ไม่ตรงต่อความต้องการ  แหล่งสารสนเทศบคุคลมีปัญหา คือ แหล่งสารสนเทศบคุคลมีเวลาจํากดัในการให้ข้อมลู  ทัง้นี ้

เน่ืองจากอาจารย์ผู้ สอนมีภาระการสอนและงานวิจัยท่ีต้องทําควบคู่กันจึงอาจส่งผลให้มีเวลาในการให้คําปรึกษาไม่

เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรพร เตินเตือน (2550) พบว่า ผู้ ใช้สารสนเทศส่วนใหญ่ประสบปัญหาการใช้

แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นบุคคลคือไม่มีเวลาให้คําปรึกษา สําหรับแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนมีปัญหา คือ สารสนเทศท่ี

นําเสนอไม่มีความเป็นกลาง สอดคล้องกับผลการสํารวจของ ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ (นิด้า) ท่ีเปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “ความเป็นกลางของส่ือฟรีทีวีในการรายงาน
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ข่าว”  ทําการสํารวจระหว่างวนัท่ี 11 – 13 ธันวาคม 2556 จากประชาชนทัว่ทุกภูมิภาค พบว่า เม่ือถามถึงความคิดเห็น

เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อความเป็นกลางในการรายงานข่าวของส่ือฟรีทีวี ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และThai PBS พบว่า 

ประชาชน ร้อยละ 38.13  เช่ือว่าไม่เป็นกลางในการรายงานข่าว ขณะท่ี ร้อยละ 38.05 เช่ือว่ารายงานข่าวอย่างเป็นกลาง 

และร้อยละ 23.82 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบ(ุศนูย์สํารวจความคิดเห็นนิด้าโพล  2556) และแหลง่สารสนเทศอินเทอร์เน็ตมีปัญหา 

คือ ระบบเครือข่ายช้าทําให้ดาวน์โหลดข้อมลูไม่ได้ รองลงมาคือ ข้อมลูในเว็บไซต์บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิด

ปัญหาในการอ้างอิงและยอูาร์แอลของเว็บไซต์ท่ีมีสารสนเทศท่ีต้องการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการใช้งาน ซึง่สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ ลาวณัย์  ค้าขาย (2554) และสงัวาลย์  ตกุพิมาย (2551) ท่ีพบว่า ผู้ ใช้สารสนเทศมีปัญหาการใช้แหล่ง

สารสนเทศอินเทอร์เน็ต คือ ความล่าช้าของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้ดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้สารสนเทศบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทําให้บางครัง้ไม่สามารถกลบัสืบค้นสารสนเทศท่ีเคยสืบค้นได้อีก  และ   

ยอูาร์แอลท่ีต้องการสารสนเทศยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงบอ่ย 
3.  การเปรียบเทยีบการใช้สารสนเทศของนักศึกษาจาํแนกตามชัน้ปี และสาขาวชิา 

 จากผลการทดสอบความแตกต่างของการใช้สารสนเทศของนกัศกึษาจําแนกตามชัน้ปี และสาขาวิชา

พบว่า นกัศกึษาท่ีมีชัน้ปีต่างกนัมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกนั โดยนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 มีระดบัการ

ใช้สารสนเทศภาพรวม  ทรัพยากรสารสนเทศ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคิดท่ีผู้ วิจยัประยกุต์ใช้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของWilson (2000 : 53), จิรวรรณ  ภกัดีบตุร 

(2536) และ สมพร พุทธาพิทกัษ์ผล (2553 : 14) ท่ีอธิบายว่าการใช้สารสนเทศของผู้ ใช้แต่ละคนแตกต่างกันตามระดบั

การศึกษา นั่นคือ ความรู้ระดับต่างๆมีผลต่อพฤติกรรมการค้นหาและการใช้สารสนเทศ ระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้อาจ

ต้องการสารสนเทศในระดบัท่ีลกึซึง้ เจาะจงเฉพาะสาขาวิชา  

 ส่วนนักศึกษาที่มีสาขาวิชาต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างกัน โดยนักศึกษาสาขาเอเชีย

ตะวนัออกมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนกัศกึษาสาขาวิชาเอเชียศกึษามีการ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาเอเชียตะวนัออก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดท่ีผู้ วิจัยประยุกต์ใช้

เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของWilson (2000 : 53) , จิรวรรณ  ภกัดีบตุร (2536)  และ สมพร พทุธาพิทกัษ์ผล 

(2553 : 14) ท่ีอธิบายวา่การใช้สารสนเทศของผู้ใช้แตล่ะคนแตกตา่งกนัตามสาขาวิชาท่ีผู้ใช้ได้ศกึษามา  หรือผู้ใช้มีพืน้ฐาน

และความสนใจในสาขาวิชานัน้หรือท่ีพฒันาในภายหลงั  สาขาวิชาเป็นสิง่ท่ีกําหนดความใสใ่จเบือ้งต้นในการใช้และไม่ใช้

สารสนเทศเช่น นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อาจต้องการใช้และค้นหาสารสนเทศน้อยกว่านักศึกษาในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ในขณะเดียวกันผู้ ใช้มักสนใจค้นหาสารสนเทศท่ีตรงหรือเก่ียวข้องกับสาขาของตน ทัง้โดยการได้รับ

การศึกษาอบรมในวิชานัน้หรือโดยความสนใจก็ตามซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริสุภา  เอมหยวก (2549) พบว่า 

นักศึกษาท่ีมีคณะหรือสาขาวิชาท่ีต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคความต้องการใช้และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ต่างกนั ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่านักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีความต้องการใช้สารสนเทศเฉพาะด้านตามสาขาวิชาของตนเองจึง

สง่ผลให้มีการใช้สารสนเทศท่ีแตกตา่งกนั 
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การศึกษาการเปล่ียนรูปของพืน้ที่สาธารณะของจัตุรัสเอมิโนนู เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี 
The study of the transformation of Eminonu square, Istanbul, Turkey 
 

ปิยเดช อคัรโพธิวงศ์1 

Piyadech Arkarapotiwong1 

 

บทคัดย่อ 
พืน้ท่ีสาธารณะหรือจตัรัุส (Public space/square) เป็นพืน้ท่ีพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง พกัผ่อนหย่อนใจ 

รวมถงึสร้างความสวยงามให้แก่เมือง การเปล่ียนแปลงตอ่พืน้ท่ีของพืน้ท่ีสาธารณะ ยอ่มสร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่

โฉมหน้าของเมืองไม่มากก็น้อย เหมือนดงัเช่นเมืองอิสตนับลู (Istanbul) ประเทศตรุกี อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการ

การเมืองและกระบวนการสร้างความทนัสมยั (Modernization and urbanization processes) ในช่วงต้นศวรรษท่ี 20 

(Cin, 2006, p. 1) ได้ทําให้เกิดการรือ้ถอน ต่อเติม เปล่ียนแปลงจตัรัุสของเมืองหลายแห่ง ซึง่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

การใช้งานของพืน้ท่ีสาธารณะของเมือง รวมถึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง โฉมหน้าของเมืองอิสตนับลู บทความนีไ้ด้

ศึกษา จตัรัุสเอมิโนน ู(Eminonu square) ซึ่งเป็นจตัรัุสหลกัแห่งหนึ่งของเมืองอิสตนับูล เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการ

เปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีสาธารณะเกิดผลกระทบอย่างไรในภาพรวมของเมือง ซึง่ท้ายสดุแล้วการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี

สาธารณะทําให้เมือง และวตัถปุระสงค์ของการสร้างพืน้ท่ีเมืองเดิมมีการเปล่ียนแปลง ผลกระทบท่ีเกิดไม่เพียงสร้าง

ความเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพแต่ยงัส่งผลต่อการใช้งาน และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของกลุ่มคนท่ีใช้พืน้ท่ี

นัน้ๆ  

คาํสาํคัญ : พืน้ท่ีสาธารณะ เมือง จตัรัุส 

 

Abstract 
Public space/square is an urban recreation, meeting area as well as creating town’s aesthetic. 

The space altering of a public square usual changes the town aspect more or less. However, with the 

modernization and urbanization processes in the early 19th century (Cin, 2006, p. 1) made changed to 

Istabul’s public squares. This incident has affected to the uses of function of public square including 

impacted to the altering in Istanbul’s urban fabric. This paper aims to study the Eminonu square in order 

to present how the changed of urban physical fabric can affect to the uses of function of public square. In 

addition, the change of urban public square can also impact to the whole urban aspect and to the users 

who use that space constantly.  

Keywords : Public space, Urban, Square 
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บทนํา 
พืน้ท่ีสาธารณะหรือจตัรัุส (Public space/square) เป็นพืน้ท่ีพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง พกัผ่อนหย่อนใจ 

รวมถงึสร้างความสวยงามให้แก่เมือง การเปล่ียนแปลงตอ่พืน้ท่ีของพืน้ท่ีสาธารณะ ยอ่มสร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่

โฉมหน้าของเมืองไม่มากก็น้อย เหมือนดงัเช่นเมืองอิสตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรกีท่ีครัง้หนึ่งเคยถูกเรียกโดย       

เคอดิล (Kirdil) ซึง่เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองอิสตนับลู ในช่วงปี ค.ศ. 1939-1948 วา่ เป็นเมืองแห่งจตัรัุสสาธารณะ 

(a city of public squares) (Yildirim) อย่างไรก็ตามด้วยขบวนการการเมืองและขบวนการสร้างความทนัสมยั 

(Modernization and urbanization processes) ในช่วงต้นศวรรตท่ี 20(Cin, 2006, p. 1) ได้ทําให้เกิดการรือ้ถอน  

ต่อเติม เปล่ียนแปลงจตัรัุสของเมืองหลายแห่ง ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้งานของพืน้ท่ีสาธารณะของเมือง 

รวมถงึมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง โฉมหน้าของเมือง  

ในบทความนีไ้ด้ศกึษา จตัรัุสเอมิโนน ู(Eminonu square) ซึง่เป็นจตัรัุสหลกัแห่งหนึ่งของเมือง เพ่ือแสดงให้

เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีสาธารณะเกิดผลกระทบอย่างไรในภาพรวมของเมืองอิสตนับลู ซึ่งท้ายสดุแล้วการ

เปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีสาธารณะทําให้เมือง และวัตถุประสงค์ของการสร้างพืน้ท่ีเมืองเดิมมีการเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบท่ีเกิดไม่เพียงสร้างความเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพแต่ยังส่งผลต่อการใช้งาน และส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของกลุม่คนท่ีใช้พืน้ท่ีนัน้ๆ  
การเปล่ียนแปลงของจัตุรัสเอมโินนู (The transformation of Eminonu square) 

เมืองอิสตนับูลเร่ิมต้นถูกเปล่ียนเป็นเมืองสมัยใหม่โดยอิทธิพลของต้นแบบเมืองตะวนัตกในยุคสมัยของ

สลุตา่นเซลมิท่ีสาม (the reign of Sultan Selim III (1789-1808)) (Yildirim) และการเปล่ียนแปลงนีไ้ด้ดําเนินต่อเน่ือง

มาจนถงึปัจจบุนั โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบเมืองให้เป็นตะวนัตกเกิดขึน้จากหลายๆเหตผุล เช่นในต้นศตวรรษท่ี 20 

เมืองเกิดความเสียหายจากสงคราม การรุกราน การอพยพ และไฟไหม้ (Celik, 1993) ซึง่ด้วยเหตผุลนีทํ้าให้เกิดความ

พยายามในการให้กรุงองัการา (Ankara) กลายเป็นเมืองหลวงใหม่ในปีค.ศ. 1923 ซึง่ผลท่ีตามมาคือการลดบทบาท

ความสําคญัของเมืองอิสตนับลูลง อยา่งไรก็ตามในปีค.ศ. 1993 มีความพยายามของบคุคลสําคญัในเมืองอิสตนับลูท่ี

จะสร้างสรรค์เมืองให้เกิดความทนัสมยัเพ่ือเพิ่มความสําคญัให้แก่เมือง และเปล่ียน เมืองมสุลิมยคุออตโตมานเช่น

เมืองอิสตนับลูนีใ้ห้กลายเป็น เมืองแหง่ฆราวาส (a secular national one) (Yildirim, p. 2) 

ซึ่งด้วยเหตุผลดงักล่าวทําให้เกิดความพยายามในการเปล่ียนแปลงให้มีรูปแบบทนัสมยัผ่านการประกวด

แบบ โดยแบบของ อองรี โปรส (Henri Prost) นกัผงัเมืองชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามาช่วยวางผงัเมือง ได้กลายเป็นแนวคิด

หลกัในการเปล่ียนแปลงเมืองอิสตนับลู ภายใต้การสนบัสนนุของงนายกเทศมนตรี ลฟูตี เคอร์ดี (Lutfi Kirdar) ในปี

ค.ศ. 1938 โดยแบบของโปรส ได้ถกูนํามาสร้างหลายโครงการ แม้ว่าช่วงนีจ้ะเป็นช่วงของสงครามโลกครัง้ท่ีสองซึง่ทํา

ให้เกิดความยากลําบากทางเศรษฐกิจต่อตรุกีเองก็ตาม จากการทํางานของโปรสน่ีเองท่ีได้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ตอ่จตัรัุสเอมิโนน ูซึง่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะสําคญัของเมืองอิสตนับลู (Cin, 2006, p. 35)  

จตัรัุสเอมิโนนเูป็นหนึ่งในจดุศนูย์รวมหลกัของทางคมนาคมในเมืองอิสตนับลูทัง้ทางบก ทางนํา้ รวมถึงเป็น

จุดเปล่ียนการสญัจรท่ีสําคญัของเมือง โดยตวัจัตรัุสเป็นพืน้ท่ีท่ีวางตวัอยู่บนพืน้ท่ีริมนํา้ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ

แหลมท่ีเรียกว่าแหลมทอง (Golden Horn) โดยพืน้ท่ีนีส้ามารถย้อนความสําคญัทางประวติัศาสตร์ตัง้แต่เร่ิมสร้าง

เมืองอิสตนับลู 
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ในยคุสมยับาเซนไทน์ (Byzantine) บริเวณรอบแหลมทอง (the Golden Horn) เป็นศนูย์กลางทางการค้า

แลกเปล่ียน ขนส่ง และ โกดงัสินค้าทางทะเล โดยมีสิ่งปลกูสร้างสําคญัเช่น กําแพงเมือง โบสถ์ รวมถึงตลาดค้าปลา 

ซึง่ยงัคงดําเนินกิจการสืบเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั  

 
รูปท่ี 1 : แหลมทองในยคุไบเซนไทน์ 

ท่ีมา : http://theswedishparrot.com/cartes-de-constantinople-depuis-1493-jusqua-1922/05-simon-pinargenti-costantinopoli-

isole-che-son-da-venetia-nella-dalmatia-1573/ 

เม่ือมาถึงยคุสมยัของออตโตมาน มีการสร้างเยนิคามิ (Yeni Cami) หรือมสัยิดใหม่ขึน้ ซึง่เป็นหนึ่งในมสัยิด

สําคญัของเมืองอิสตนับลู ในบริเวณแหลมทอง (the Golden Horn) นีแ้ละพฒันาขึน้เป็นย่านสําคญัทางการค้า ใน

สมยัของเมห์เมด็ท่ีสอง (Mehmet II) ท่ีครองเมืองอิสตนับลูในเวลานัน้ โดยการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าหลกัยงัเกิดขึน้

ทางทะเล การค้าขายเคร่ืองเทศท่ีเกิดกบัอียิปต์ยงัทําให้เกิดตลาดประสานอียิปต์ (Egypt Bazaar) ซึง่กลายเป็นตลาด

เคร่ืองเทศ (spice Bazaar)ในปัจจบุนั  

ยคุออตโตมานนีเ้องท่ีย่านนีมี้จํานวนประชากรเพิ่มสงูขึน้ซึ่งผลท่ีตามมาคือทําให้เกิดเป็นย่านการค้าย่อยๆ

หลายๆแหง่ดงัท่ีได้กลา่วมา(Cin, 2006, p. 42)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปท่ี 2 : มสัยิดใหม่ (Yeni cami) ในยคุออตโตมาน 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/316659417520892089/ 
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ยคุสมยัใหม่ของเมืองอิสตนับูล เร่ิมในศตวรรษท่ี 19th เมืองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของระบบการ

คมนาคม มีโครงการเมืองขนาดใหญ่เกิดขึน้หลายแห่ง รวมถึงการเปิดตวัจตัรัุสเอมิโนนพูร้อมกบัสะพานกาลาตา (the 

Galata Bridge) โดยโปรส ได้นําเสนอแผนการพฒันาจตัรัุสเอมิโนนใูนรูปแบบของจตัรัุสยโุรป (European square) 

ในแผนพฒันาของโปรสได้เปิดพืน้ท่ีด้านทิศเหนือของเยนิคามิ (Yeni cami (new mosque)) เพ่ือเปิดมมุมอง โดยมี

การทบุทําลายสิ่งปลกูสร้างโดยรอบท่ีบดบงัทศันวิสยั(Yildirim, p. 8) ซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนของชุมชนท่ีอยู่

โดยรอบนัน้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในแผนพฒันาของโปรส มีแผนการทําลายสิ่งปลกูสร้างทางประวติัศาสตร์จํานวน

มาก รวมถึงทําให้เกิดท่ีว่างขนาดใหญ่ซึง่กฎหมายไม่อนญุาต ทําให้แผนพฒันานีสํ้าเร็จเพียงคร่ึงเดียว ซึง่ก็คือการทบุ

ทําลายสิ่งปลกูสร้างด้านหน้าของเยนิ คามิ (Yeni cami) เพ่ือเปิดมมุมองให้แก่จตัรัุสเอมิโนน ู (Yildirim, p. 10) การ

สร้างสะพานกาลาตายงัทําให้เกิดการเช่ือมต่อของย่านการค้าสําคญัของเมืองอิสตนับลูคือ ย่านคาราคอย (Karakoy) 

(ยา่นการค้าท่ีอยู่ตรงข้ามจตัรัุสเอมิโนน)ู ย่ิงไปกว่านัน้ สะพานยงัทําให้เกิดความหนาแน่นของการสญัจรของยวดยาน

บริเวณด้านหน้าจตัรัุสเอมิโนน ู ผลท่ีตามมาคือ แม้ว่าสะพานกาลาตา ดเูหมือน จะกระตุ้นให้จตัรัุสเอมิโนนมีูความ

คกึคกั แต่ก็ทําให้เกิดความหนาแน่นของผู้คนท่ีเดินทางผ่านไปมาในย่านนีท่ี้ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์ในการใช้งานจตัรัุสเอ

มิโนนูเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ แต่ใช้เพียงเพ่ือเป็นจุดเปล่ียนผ่านการสญัจรเท่านัน้ ไม่เพียงเท่านัน้ การสร้างทาง

รถราง ในปีค.ศ. 1872 (the line of Eminonu-Aksaray) ได้เพิ่มการเข้าถงึตอ่ตวัจตัรัุสเอมิโนน ูและเปล่ียนพืน้ท่ีบริเวณ

นีใ้ห้กลายเป็นศนูย์กลางใหมข่องระบบคมนาคมสาธารณะของเมืองอิสตนับลู (Cin, 2006, p. 72)  

 
รูปท่ี 3 : สะพานกาลาตาในปีค.ศ.1915  

ท่ีมา : Evren, 1994 

การเปล่ียนแปลงของเมืองอิสตนับลูในการเข้าสูเ่มืองสมยัใหม่ในศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะบริเวณจตัรัุสเอมิ

โนนูเกิดจากประเด็นหลักสามประการ คือชุมชนในบริเวณนีมี้ปัญหาในเร่ืองการสญัจร ความสะอาด และความ

สวยงาม (Yildirim, p. 13) ซึง่ปัญหาในด้านความสวยงามนัน้ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการวางผงัเมือง

ใหมโ่ดยยดึต้นแบบ จตัรัุสของยโุรป มีความพยายามในการเปิดมมุมองเพ่ือเพิ่มความสวยงามแก่จตัรัุส รวมถึงสิ่งปลกู

สร้างสําคญัคือเยนิ คามิหรือมสัยิดใหม่ ซึง่ผลท่ีตามมาคือการทบุทําลายสิ่งปลกูสร้างทางประวติัศาสตร์ท่ีบดบงัทศัน

วิสยั โดยเช่ือวา่จะทําให้พืน้ท่ีหรือยา่นนีเ้กิดความสวยงามและยงัทําให้เกิดสขุอนามยัของชมุชนท่ีดีขึน้ ปัญหาด้านการ

สญัจรมีการแก้ปัญหาโดยการสร้างสะพานกาลาตา รวมถึงสร้างระบบรถรางเช่ือมต่อระหว่างสองฝ่ังแม่นํา้ซึง่เป็นการ

เช่ือมย่านการค้าสําคัญคือเอมิโนนูและคาราคอย ผลท่ีตามมาทําให้เกิดความคึกคักของชุมชนในฝ่ังของเอมิโนนู



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-46 

เน่ืองจากมีการเปิดพืน้ท่ีของจตัรัุสเอมิโนน ูซึง่เป็นลานขนาดใหญ่ และเปล่ียนย่านนีใ้ห้กลายเป็นศนูย์กลางสําคญัของ

การคมนาคม 

 
รูปท่ี 4 : การเปล่ียนแปลงของจตัรัุสเอมิโนน ู

ท่ีมา : Cin, T, 2006 

ย่านประวติัศาสตร์ในบริเวณเอมิโนน ูได้เกิดการเปล่ียนแปลงกลายเป็นจตัรัุส ขนาดใหญ่ เน่ืองจากความ

พยายามในการพฒันาเมืองให้เป็นเมืองสมยัใหม่ การพฒันานีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองนบัแต่ต้นศตวรรษท่ี 19th จนถึง

ปัจจุบนั ซึ่งการสร้างจตัรัุสมีวตัถปุระสงค์ในการเปล่ียนเนือ้เมืองของเมืองอิสตนับูล ให้มีความสวยงามและทนัสมยั 

พืน้ท่ีสาธารณะและจัตุรัสสาธารณะถูกสร้างเพ่ือเปิดมุมมองของเมือง เป็นพืน้ท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและ

ชาวเมือง รวมถงึเป็นพืน้ท่ีพบปะสงัสรรค์ หากแตก่ารทบุทําลายสิ่งปลกูสร้างทางประวติัศาสตร์โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบ

เมืองแบบดัง้เดิม (the traditional urban fabric) ยงัคงเป็นคําถามถงึความเหมาะสมในแผนพฒันาเหลา่นัน้  

ไมเ่พียงเทา่นัน้การสร้างสะพาน การสร้างรถราง เช่ือมตอ่ระหวา่งพืน้ท่ียา่นการค้าของสองฝ่ังนํา้ของเมืองอิส

ตนับลู ได้เปล่ียนพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ากจตัรัุสสาธารณะกลายเป็นศนูย์กลางการคมนาคมของเมือง ได้เปล่ียนการใช้งาน

ของจัตุรัสเอมิโนนู ให้กลายเป็นเพียงจุดเดินทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง กลุ่มคนท่ีสร้างชีวิตชีวาให้กับพืน้ท่ีคือกลุ่ม

คนทํางานจากหลายๆแหล่งท่ีมาเปล่ียนถ่ายการเดินทางในบริเวณนีใ้นตอนเช้าและตอนเย็น ท่ีต้องเข้างาน และหลงั

เลกิงานเทา่นัน้  

 
รูปท่ี 5 : สภาพปัจจบุนัของจตัรัุสเอมิโนน ู

ท่ีมา : https://www.google.co.th/maps?espv=2&biw=1366&bih=667&q=eminonu&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.110151844, 

d.dGY&ion=1&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwi74_HaoOfJAhXGGY4KHa7LAvAQ_AUIBygC 
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สรุปผลการศกึษา 
จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีจตัรัุสเอมิโนน ูได้มีการเปล่ียนแปลงจากย่านชมุชนประวติัศาสตร์ ถกูพฒันาเพ่ือเป็นจตัรัุส

สาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง และท้ายสดุมีการใช้งานหลกัเป็นศนูย์กลางการคมนาคม ซึ่งการเปล่ียนแปลงนีส้ร้าง

ความหมายใหม่ให้แก่การใช้งานของพืน้ท่ีนีใ้ห้ต่างจากวัตถุประสงค์เดิมท่ีมีการวางแผนพัฒนาไว้ จัตุรัสเอมิโนนู

เปล่ียนแปลงจากยา่นท่ีมีการอยูอ่าศยัอยา่งมีชีวิตชีวา ทัง้กลางวนัและกลางคืน กลายเป็นศนูย์กลางการคมนาคม ท่ีมี

เวลาการใช้งานในช่วงเช้าจนถงึเยน็ และลดความหลากหลายของกิจกรรมลงอยา่งรวดเร็วภายหลงัห้าโมงเยน็  

จากจดุนีจ้ะเห็นว่าเกิดการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี การปะทะสงัสรรค์ของกิจกรรม การสร้างเง่ือนไขและการ

ตอ่รองทางสงัคมของพืน้ท่ีของกลุม่คนท่ีใช้งาน ได้เกิดการเปล่ียนแปลงจากการเปล่ียนกายภาพของพืน้ท่ีสาธารณะ ท่ี

มีกิจกรรมหลกัในอดีตเพ่ือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะของยา่น กลายเป็นเพียงจดุรองรับการเปล่ียนผา่นของการสญัจร  

ซึ่งในความเป็นจริงคําถามถึงการวางแผนพฒันาเมืองแบบตะวนัตกโดยละเลยผงัเมืองแบบประเพณีเป็น

คําถามท่ีต้องตระหนกัในการวางแผนพฒันาเมืองมาตัง้แต่ต้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงกายภาพของย่านมีผลต่อวิถี

ชีวิตของชมุชนท่ีอาศํยอยู่ในบริเวณนัน้ ในกรณีของจตัรัุสเอมิโนนก็ูเช่นกนั การเปล่ียนแปลงดงักลา่วสง่ผลต่อกลุม่คน

ท่ีใช้งานของพืน้ท่ี ท่ีควรจะเป็นกลุ่มคนในชุมชนดัง้เดิม กลายมาเป็นพืน้ท่ีรองรับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และใช้งาน

พืน้ท่ีเป็นเพียงจดุเปล่ียนผ่านเพ่ือเดินทางจากท่ีหนึ่งไปสูอี่กท่ีหนึ่ง เปล่ียนความหมายของย่านประวติัศาสตร์ท่ีย้อนไป

ได้ถงึสมยัไบเซนไทน์ให้กลายเป็นเพียงศนูย์รวมของทางคมนาคมเมือง 

  
ท่ีมา: ผู้แตง่ 

มสัยิดใหม ่ (Yeni cami) (left) และตลาด

เคร่ืองเทศ (Spice Bazaar) (right) ในปัจจบุนั 

 
ท่ีมา: ผู้แตง่ 

จตัรัุสเอมิโนนใูนปัจจบุนั 
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การศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 
The Study Pattern of Creating a Network of Community Development Udon Thani into the 
Livable and Sustainable City  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเทศบาลนคร

อดุรธานีด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนเพ่ือนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนของเทศบาลนคร

อดุรธานีสูเ่มืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีกลุม่เป้าหมายจํานวน 500 คน ประกอบ

ไปด้วย ผู้ นําชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและบคุลากรของเทศบาลนครอดุรธานี 

โดยใช้แบบสอบถามสํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบการ

สร้างเครือข่ายการพฒันาชุมชนเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาของเทศบาลนครอดุรธานี โดยแบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น    

5 ด้าน แล้ววิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติและสรุปเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการให้พฒันามาก

ท่ีสุด คือ ด้านท่ี 5 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 4.24 

รองลงมาคือ ด้านท่ี 4 การเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีค่าเฉล่ีย 4.17 ด้านท่ี 1 การ

พฒันาระบบการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน มีค่าเฉล่ีย 4.02 ด้านท่ี 2 การพฒันาด้านกายภาพ

โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.98 และด้านท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชน      

มีคา่เฉล่ีย 3.95 ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : เมืองน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

Abstract 
 This research aims to study and analyze the problems and needs of the communities in Udon 

Thani municipality with the participation of all sectors to contribute to building a network of community 

with development of a Network of Udon Thani municipality into the livable and sustainable city by using 

                                                 
1 ภาควิชาภมูศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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2 ภาควิชาภมูศิาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

  Department of Geography, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand. 
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Information Technology and Communications. Target groups of 500 people, including community 

leaders, volunteers, alderman, the manager and staff of Udon Thani municipality. The questionnaire 

explored the problems and needs of local people and use this information creates a network of 

community development to support the development of Udon Thani municipality. The study is divided 

into five sectors with the use of statistical analysis and concluded a percentage. The study found that 

needs to improve the most is sector of build a network of community development with information and 

communications technology, with an average 4.24. Followed by sector to access resources and public 

duties of public officials with an average 4.17, sector of the first development of education and the 

learning process of children and youth with an average 4.02, sector of the development of the physical 

infrastructure and the environment with an average 3.98, and sector of strengthen and contribute 

communities with an average 3.95. 

Keywords : The Livable and Sustainable City, Information Technology and Communications 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลนครอดุรธานีเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินขนาดใหญ่ท่ีมีภารกิจในการพฒันาท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบอยู่เป็นจํานวนมาก คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนในพืน้ท่ี จึงได้อนมุติัให้ดําเนินการโครงการวิจยัและพฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายการพฒันา

ชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนีข้ึน้ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ และทบทวนข้อมลูภมิูหลงัการพฒันาเมือง ทบทวนนโยบายการบริหาร กระบวนการ

แปลงนโยบายสูก่ารปฏิบติั ปัญหาและความต้องการของประชาชน และกระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันารูปแบบ

การสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีสูเ่มืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร และนําผลท่ีได้ไปประยกุต์ให้สอดคล้องกบัการพฒันาเทศบาลนครอดุรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ดําเนินการวิจยัจากการจดักิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกบับคุลากรของเทศบาลฯ เพ่ือรวบรวมปัญหาและความ

ต้องการในการพฒันาชมุชน และนําข้อมลูท่ีได้รับไปเป็นข้อคําถามของกิจกรรมมีส่วนร่วมของแกนนําชมุชน แกนนํา

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน ตวัแทนสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง ตวัแทนภาคธุรกิจเอกชน และ

ตวัแทนสมาชิกแต่ละชมุชน เพ่ือนําข้อมลูไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ

ชมุชนเก่ียวกบัปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้เป็น 5 ด้านคือ ด้านท่ี 1 การพฒันา

ระบบการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านท่ี 2 การพฒันาด้านกายภาพโครงสร้างพืน้ฐานและ

สิง่แวดล้อม ด้านท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมของชมุชน ด้านท่ี 4 การเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติั

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และด้านท่ี 5 การสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โดยแบง่กลุม่ดําเนินการในพืน้ท่ีออกเป็น 10 กลุม่ยอ่ย ดงันี ้ 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีพืน้ท่ีศกึษาชมุชนในเทศบาลนครอดุรธานี 

ตารางท่ี 1 กลุม่ยอ่ยในพืน้ท่ีศกึษา 
กลุม่

ท่ี 

จํานวน

(ชมุชน) 
ประกอบด้วย 

1 10 
ชมุชนโพธ์ิทอง ชมุชนพิชยัรักษ์ ชมุชนพละบดีุศรีอดุร ชมุชนหนองเตาเหลก็1  ชมุชนหนองเตาเหลก็3 ชมุชนคลอง

เจริญ1 ชมุชนคลองเจริญ2 ชมุชนโพธ์ิสวา่ง1 ชมุชนโพธ์ิสวา่ง2 และชมุชนโพธ์ิสวา่ง3 

2 9 
ชมุชนโพธ์ิสมภรณ์ ชมุชนหนองนาเกลือ ชมุชนโนนอทุมุพร ชมุชนโนนพิบลูย์1 ชมุชนโนนพิบลูย์2 ชมุชนโนนวฒันา 

ชมุชนบ้านโนน2 ชมุชนเบญจางค์ และชมุชนบ้านห้วย3 

3 13 
ชมุชนมิตรประชา ชมุชนเทศบาล6 โนนนิเวศน์ ชมุชนเวียงพิงค์ ชมุชนธรุส1 ชมุชนชลประทาน ชมุชนบ้านเหลา่1 

ชมุชนบ้านเหลา่2 ชมุชนบ้านเหลา่3 ชมุชนบ้านเด่ือ ชมุชนบ้านห้วย1 ชมุชนทุ่งมัง่ ชมุชนรถไฟ และชมุชนแจ่มศิริ 

4 11 
ชมุชนทุ่งสวา่งตะวนัตก ชมุชนทุ่งสวา่งตะวนัออก1 ชมุชนทุ่งสวา่งตะวนัออก2 ชมุชนทองใหญ่1 ชมุชนทองใหญ่ 

ชมุชนหนองเหลก็1 ชมุชนหนองเหลก็2 ชมุชนหนองบวั1 ชมุชนหนองบวั2 ชมุชนเทศบาล9 และชมุชนบ้านเด่ือ2 

5 11 
ชมุชนหนองบวั3 ชมุชนหนองบวั4 ชมุชนหนองบวั5  ชมุชนหนองบวั6 ชมุชนหนองบวั7 ชมุชนหนองต1ุ ชมุชนหนอง

ต3ุ ชมุชนเบญจางค์ ชมุชนเก่าจาง1 ชมุชนเก่าจาง2 และชมุชนเก่าจาง3 

6 10 
ชมุชนเก่าจาง4 ชมุชนเก่าจาง5 ชมุชนเก่าจาง6 ชมุชนเก่าจาง7 ชมุชนหนองต2ุ ชมุชนเมืองทอง ชมุชนเมืองทอง2 

ชมุชนบ้านม่วง1 ชมุชนบ้านม่วง2 และชมุชนสามคัคี 

7 12 

ชมุชนโพธิวราราม ชมุชนสร้างแก้ว1 ชมุชนสร้างแก้ว2 ชมุชนสร้างแก้ว3 ชมุชนทองคําอทิุศ1 ชมุชนทองคําอทิุศ2 

ชมุชนศรีพินิจ2 ชมุชนโนนยาง1 ชมุชนศรีเจริญสขุ ชมุชนหนองขอนกว้าง1 ชมุชนหนองขอนกว้าง2  และ ชมุชน

หนองขอนกว้าง3 

8 12 
ชมุชนศรีชมช่ืน1 ชมุชนศรีชมช่ืน2 ชมุชนศรีชมช่ืน3 ชมุชนบ้านจิก ชมุชนผาสกุ ชมุชนดอนอดุม1 ชมุชนดอนอดุม2 

ชมุชนดอนอดุม3 ชมุชนดอนอดุม4 ชมุชนดอนอดุม5 ชมุชนทวีสขุ และชมุชนโนนยาง2 

9 14 

ชมุชนดงวดั ชมุชนหนองใหญ่ ชมุชนบ้านช้าง1 ชมุชนบ้านช้าง2 ชมุชนโพนบก ชมุชนนาดี ชมุชนหนองหิน ชมุชน

คา่ยประจกัษ์1 ชมุชนคา่ยประจกัษ์2 ชมุชนคา่ยประจกัษ์3 ชมุชนค่ายประจกัษ์4 ชมุชนกองบิน23ยัง่ยืน1 ชมุชน

กองบิน23ยัง่ยืน2 และชมุชนกองบิน23ยัง่ยืน3 

10 - ชมุชนเมือง ย่านธรุกิจการค้า และส่วนราชการ 
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ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบกบัเกณฑ์สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียใช้

เกณฑ์คา่เฉล่ียแตล่ะช่วงตามแบบของ John W. Best มีการแปลผลออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 คา่เฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถงึ ปัญหาและความต้องการการพฒันาชมุชน อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

 คา่เฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถงึ ปัญหาและความต้องการการพฒันาชมุชน อยูใ่นระดบั มาก 

 คา่เฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถงึ ปัญหาและความต้องการการพฒันาชมุชน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถงึ ปัญหาและความต้องการการพฒันาชมุชน อยูใ่นระดบั น้อย 

 คา่เฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถงึ ปัญหาและความต้องการการพฒันาชมุชน อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

จากข้อมลูท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามและจดัการประชุมระดมความคิดเห็น สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับ

สภาพปัญหาการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานี (ตารางท่ี 2) แยกเป็นหวัข้อได้ดงันี ้

ตารางท่ี 2 สรุปสภาพปัญหาการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีใน 3 อนัดบัแรก 
ประเดน็ปัญหา มากที่สุด อันดับ 1 มากที่สุด อันดับ 2 มากที่สุด อันดับ 3 

- ด้ า น ก า รพัฒน า ร ะบบ
การศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ของเดก็และเยาวชน 

เ ด็ ก ห นี เ รี ย น  เ ด็ ก ติ ด เ ก ม 

Facebook ใช้เทคโนโลยีไม่

สร้างสรรค์ 

เด็กติดยาเสพติด ติดการพนัน 

เดก็แว้น แก๊งกวนเมือง 

เด็กเห็นแก่ตวัไม่มีสมัมาคารวะ 

ขาดคณุธรรมจริยธรรม 

- ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ท า ง
กายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

การจราจรติดขัด จอดรถซ้อน

คัน ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีวินัย

การจราจร 

ถนนแคบ ถนนชํารุด คุณภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน มีการรุกลํา้ทาง

เท้า 

นํา้ท่วมขัง ท่อระบายนํา้อุดตนั 

ท่อระบายนํา้ไม่ทัว่ถึง 

- ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

คือ ขาดความสามคัคีในชุมชน 

สังคมเห็นแก่ตัว ถูกแบ่งแยก

ทางการเมือง 

ขาดการส่งเสริมทักษะ  งาน

ฝีมือในชมุชนและการสนบัสนนุ

ผลิตภณัฑ์ชมุชน 

ข า ด แ ค ล น ส ถ า น ท่ี แ ล ะ

งบประมาณสนับสนุนในการ

ดําเนินกิจกรรมของชมุชน 

- ด้านการเข้าถึงทรัพยากร
รัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น

สาธารณปูโภคยงัไม่ทัว่ถึง 

การส่ือสาร ประสานงาน การ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลา่ช้า 

เ จ้าหน้า ท่ีของ รัฐขาดความ

รับผิดชอบ  เลือกปฏิบัติไม่ มี

ความเสมอภาค 

- ด้านการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ประชาชนในชุมชนยัง ไม่ มี

ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารดีพอ 

ประชาชนยงัไม่รับรู้ช่องทางการ

สื่ อสา ร ระหว่ า งชุมชนและ

หน่วยงานของเทศบาล 

ขาดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารใน

ชมุชน 

 

โดยสามารถสรุปความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพปัญหาการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานี โดยภาพรวม (ตารางท่ี 

3) พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านการพฒันาทางกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม   

มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =3.59) รองลงมาคือ ปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก ( =3.56) ปัญหาด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน อยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.47)  ด้านการเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี

รัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.46)  และด้านการพฒันาระบบการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.42) ตามลําดบั 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-53 

ตารางท่ี 3 สรุปความคิดเหน็เก่ียวกบัสภาพปัญหาการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีในภาพรวม   

ลาํลาํดับ
ที่ 

สภาพปัญหาการพฒันาชุมชน  SD 
ระดับความ
รุนแรงของ
ปัญหา 

1 ด้านการพฒันาระบบการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน 3.42 0.91 ปานกลาง 

2 ด้านการพฒันาทางกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อม 3.59 0.89 มาก 

3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่นร่วมของประชาชน 3.47 0.93 ปานกลาง 

4 ด้านการเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 3.46 0.88 ปานกลาง 

5 ด้านการสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3.56 0.93 มาก 

 รวม 3.50 0.79 มาก 

 

สว่นความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการในการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานี (ตารางท่ี4) สามารถสรุปแยก

เป็นหวัข้อได้ดงันี ้

ตารางท่ี 4 สรุปความต้องการการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีใน 3 อนัดบัแรก 
ประเดน็ปัญหา มากที่สุด อันดับ 1 มากที่สุด อันดับ 2 มากที่สุด อันดับ 3 

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา

และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

และเยาวชน 

ส่ง เสริมให้ เด็กและเยาวชน

ไ ด้ รั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ทั ก ษ ะ

ภาษาตา่งประเทศมากย่ิงขึน้ 

ควรปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม 

ระเบียบวินยั และปลกูจิตสํานึก

อย่างจริงจงั 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีจิตสํานึกใน

ความเป็นครู 

- ด้านการพัฒนาทางกายภาพ 

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื ้น ฐ า น แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

จัด ทําระบบระบายนํ า้ ใ ห้ มี

มาตรฐานให้ครอบคลุมและ

ทัว่ถึงทกุชมุชน 

จดัระบบจราจรให้เป็นระเบียบ 

และมีแนวทางแก้ไขปัญหา

การจราจรท่ีชดัเจน 

จัดการคุณภาพนํา้ พร้อมหา

แนวทางจัดการระบบนํา้เสีย

ของเมืองให้เป็นรูปธรรม 

- ด้านการสร้างความเข้มแข็ง

แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชน 

สร้างจิตสํานึกใ ห้ เ กิดความ

สามัค คี ในชุมชนอย่ าง เ ป็น

รูปธรรมและตอ่เน่ือง 

จัดการปัญหายาเสพติดอย่าง

จริงจังโดยทุกคนในชุมชนให้

ร่วมมือกบัทกุภาคสว่น 

จดัให้มีตวัแทนในชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการประสานงาน

แก้ไขปัญหาร่วมกนั 

- ด้านการเข้าถึงทรัพยากรรัฐ

และก า รป ฏิบั ติ ห น้ า ท่ี ขอ ง

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

จดัช่องทางการรับเร่ืองราวร้อง

ทุกข์และการติดตามผลของ

ประชาชนให้เป็นรูปธรรม 

ใ ห้ เทศบาล นํ าแผนพัฒนา

ชุมชน ท่ีทางชุมชนเสนอมา

ดําเนินการตามลําดบั 

จดับริการด้านสาธารณสุขท่ีได้

มาตรฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม

ทกุชมุชน 

- ด้านการสร้างเครือข่ายการ

พัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

จดัทําฐานข้อมลูชมุชนและการ

จัดบ ริ ก า ร ด้ าน เ ทค โน โ ล ยี

สารสนเทศให้ชมุชน 

จัดตัง้ศูนย์ ข้อมูลชุมชนและ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในชุมชน  จัดสรร

อุปกรณ์การส่ือสารให้ชุมชน

เพ่ือรองรับเครือข่ายการพฒันา 

การสร้างเครือข่ายการพัฒนา

ชุ ม ช น ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

 

สว่นความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีสูเ่มืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน (ตารางท่ี 5) 

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( =4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านการสร้างเครือข่ายการ

พฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสงูสดุ อยู่ในระดบัมาก ( =4.24) รองลงมาคือ ด้าน

การเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ อยู่ในระดบัมาก ( =4.17) ด้านการพฒันาระบบการ 

ศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน อยูใ่นระดบัมาก ( =4.02) ด้านการพฒันาทางกายภาพ โครงสร้าง
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พืน้ฐานและสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัมาก ( =3.98) และด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

อยูใ่นระดบัมาก  ( =3.95) ตามลําดบั 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการพฒันาชมุชนของเทศบาลนครอดุรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืนโดย

ภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน  

ลาํดับ 
ความต้องการพฒันาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่ 

อย่างยั่งยืน 
 

 
SD 

ระดับความ
ต้องการการ

พฒันา 

1 ด้านการพฒันาระบบการ ศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน 4.02 0.90 มาก 

2 ด้านการพฒันาทางกายภาพ โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงแวดล้อม 3.98 0.90 มาก 

3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่นร่วมของประชาชน 3.95 0.87 มาก 

4 ด้านการเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 4.17 0.85 มาก 

5 ด้านการสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.24 0.84 มาก 

 รวม 4.08 0.73 มาก 

 
 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมเปรียบเทียบความต้องการการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนคร

อดุรธานี 5 ด้าน ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 6 ผลการศกึษาจําแนกตามด้านและกลุม่ตวัอยา่ง 

  

กลุม่ท่ี 

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 ด้านท่ี 4 ด้านท่ี 5 

คา่เฉล่ีย 
ระดบัความ

ต้องการ 
คา่เฉล่ีย 

ระดบั

ความ

ต้องการ 

คา่เฉล่ีย 

ระดบั

ความ

ต้องการ 

คา่เฉล่ีย 
ระดบัความ

ต้องการ 
คา่เฉล่ีย 

ระดบั

ความ

ต้องการ 

1 3.87 มาก 3.83 มาก 3.81 มาก 4.13 มาก 4.19 มาก 

2 4.48 มาก 4.55 มากท่ีสดุ 4.6 มากท่ีสดุ 4.59 มากท่ีสดุ 4.68 มากท่ีสดุ 

3 4.41 มาก 4.47 มาก 4.43 มาก 4.53 มากท่ีสดุ 4.56 มากท่ีสดุ 

4 3.75 มาก 3.7 มาก 3.69 มาก 4.19 มาก 4.25 มาก 

5 3.75 มาก 3.66 มาก 3.71 มาก 3.72 มาก 3.84 มาก 

6 4.09 มาก 3.98 มาก 3.91 มาก 4.06 มาก 4.03 มาก 

7 4.23 มาก 4.16 มาก 4.03 มาก 4.45 มาก 4.51 มากท่ีสดุ 

8 4.53 มากท่ีสดุ 4.28 มาก 4.2 มาก 4.48 มาก 4.59 มากท่ีสดุ 

9 3.33 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.27 ปานกลาง 3.4 ปานกลาง 3.53 มาก 

10 4.57 มากท่ีสดุ 4.27 มาก 4.25 มาก 4.75 มากท่ีสดุ 4.89 มากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ีย 4.02 มาก 3.98 มาก 3.95 มาก 4.17 มาก 4.24 มาก 
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 ผลการศึกษาสามารถสรุปความต้องการในแต่ละด้านของ 10 กลุ่มได้ดังนี ้ด้านท่ี 1 การพัฒนาระบบ

การศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน กลุม่ท่ีต้องการให้พฒันาในด้านนีม้ากท่ีสดุจากทกุกลุม่คือ กลุม่

ท่ี 10 มีคา่เฉล่ีย 4.57 ด้านท่ี 2 การพฒันาด้านกายภาพโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม กลุม่ท่ีต้องการให้พฒันาใน

ด้านนีม้ากท่ีสดุจากทกุกลุม่คือ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมของชมุชน 

กลุม่ท่ีต้องการให้พฒันาในด้านนีม้ากท่ีสดุจากทกุกลุม่คือ กลุม่ท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.60 ด้านท่ี 4 การเข้าถึงทรัพยากรรัฐ

และการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ กลุม่ท่ีต้องการให้พฒันาในด้านนีม้ากท่ีสดุจากทกุกลุม่คือ กลุม่ท่ี 10 มีค่าเฉล่ีย 

4.75 และด้านท่ี 5 การสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มท่ีต้องการให้

พฒันาในด้านนีม้ากท่ีสดุจากทกุกลุม่คือ กลุม่ท่ี 10 มีคา่เฉล่ีย 4.89  

 
ภาพท่ี 2 การระดมความคิดปัญหาและความต้องการของชมุชน 

 

สรุป 
 ความต้องการการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนจากผลการวิเคราะห์

สามารถสรุปผลได้ คือ ในจํานวน 5 ด้าน พบว่าในทกุด้านมีความต้องการให้พฒันาอยู่ในระดบัมากทกุด้าน แต่ด้านท่ี

มีความต้องการให้พฒันามากท่ีสดุ คือ ด้านท่ี 5 การสร้างเครือข่ายการพฒันาชมุชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมาคือ ด้านท่ี 4 การเข้าถึงทรัพยากรรัฐและการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ มี

คา่เฉล่ีย 4.17 ด้านท่ี 1 การพฒันาระบบการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน มีค่าเฉล่ีย 4.02 ด้านท่ี 

2 การพฒันาด้านกายภาพโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.98 และด้านท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็ง

และมีสว่นร่วมของชมุชน มีคา่เฉล่ีย 3.95 ตามลําดบั  

  

อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่าภายในชมุชนในเทศบาลนครอดุรธานีส่วนใหญ่มีความต้องการการสร้างเครือข่าย

การพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เน่ืองจากส่วนใหญ่ต้องการช่องทางการแจ้งเหตุหรือ

ร้องเรียนปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ซึง่ทําให้การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับปัญหาดงักลา่ว 

สว่นด้านการสร้างความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีมีความต้องการในอนัดบัสดุท้ายอาจเน่ืองมาจากชมุชนมี

การรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนหน้านัน้ในรูปแบบชุมชนต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมและการประชุมอยู่แล้วจึงมีความต้องการด้าน

ดงักลา่วในอนัดบัท้ายสดุ 
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กระบวนการสําหรับพยากรณ์ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รายช่ัวโมงโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอย 
A Technique for Forecasting Hourly Solar Irradiance using Regression Analysis 
 

วนัเฉลมิ ชนะเลิศ1 อิสระ มะศิริ1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1   

Wanchalerm Chanalert1, Itsara Masiri1 and Serm Janjai1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ทําการพฒันากระบวนการสําหรับพยากรณ์ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ชัว่โมงถดัไป โดยใช้

วิธีวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ผู้วิจยัได้นําข้อมลูรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ (global horizontal 

irradiance) จากสถานีวดัท่ีจงัหวดันครปฐม (13.82 ºN, 100.04 ºE) ในปี 2014 มาเป็นข้อมลูป้อนเข้าในแบบจําลอง 

โดยในการพยากรณ์จะใช้ข้อมลูรังสีอาทิตย์รายชัว่โมงในช่วง 15 วนัแรกของเดือนมาทําการสร้างแบบจําลอง จากนัน้

จึงนําค่าสมัประสิทธ์ิท่ีได้จากการสร้างแบบจําลองมาพยากรณ์ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบของชั่วโมง

ถดัไปในเดือนนัน้ ผู้วิจยัได้นําผลการพยากรณ์รังสีอาทิตย์ชัว่โมงถดัไปท่ีได้จากแบบจําลองมาเปรียบเทียบกบัข้อมลู

รังสีอาทิตย์ท่ีได้จากการวดั พบว่าความแตกต่างในรูป mean bias difference (MBD) เท่ากบั -0.04% และ root 

mean square difference (RMSD) เทา่กบั 22.78% 

คาํสาํคัญ : รังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ 

 

Abstract 
 A method for forecasting hourly global solar irradiance was developed in this work. The 

forecasting was based on regression analysis which required global horizontal solar irradiance as an 

input. Measurements of hourly global solar irradiance were performed using pyranometer located at 

Silpakorn University, Nakhon Pathom (13.82 ºN, 100.04 ºE) in 2014. Model parameters were generated 

from solar irradiance data collected on 15 days prior the prediction hour. The values of hourly solar 

irradiance obtained from the forecasting were compared with data from the measurements and the 

comparison showed an agreement with mean bias difference (MBD) of -0.04% and root mean square 

difference (RMSD) of 22.78%. 

Keywords : Global horizontal irradiance 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
รังสีอาทิตย์เป็นข้อมลูสําคญัต่อการนํามาใช้ประโยชน์ในงานด้านพลงังานแสงอาทิตย์ ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมีการ

ผลติไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์เพิ่มมากขึน้ อยา่งไรก็ตามความผนัผวนของรังสีอาทิตย์เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

                                                 
1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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อากาศมีอิทธิพลสําคญัในการผลิตไฟฟ้า การคาดการณ์ปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์จึงมีความจําเป็นต่อระบบการ

ผลิตไฟฟ้าและการซือ้ขายพลงังานแสงอาทิตย์ ในอดีตท่ีผ่านมานกัวิทยาศาสตร์ได้เสนอวิธีการสําหรับพยากรณ์รังสี

อาทิตย์โดยใช้ข้อมลูดาวเทียม (Hammer et al., 2000; Perez et al., 2010) ทัง้นีใ้นการพยากรณ์ความเข้มรังสี

อาทิตย์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมยังมีข้อจํากัดด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพราะฉะนัน้จึงมีผู้ เสนอวิธีการ

พยากรณ์โดยใช้การสร้างแบบจําลองท่ีไม่ต้องใช้ต้นทนุสงูและยงัสามารถคํานวณได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย (Dazhi et 

al., 2012)  

ในงานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเสนอวิธีการพยากรณ์รังสีอาทิตย์ระยะสัน้โดยใช้ข้อมลูรังสีอาทิตย์ท่ีวดัจาก

ภาคพืน้ดินมาใช้ในการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ซึง่เป็นวิธีการทางสถิติและนํามาประยกุต์ใช้ใน

การพยากรณ์รังสีอาทิตย์รายชัว่โมง จากนัน้จึงนําค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีได้จาการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกบั

ข้อมลูท่ีได้จากการวดัท่ีสถานีนครปฐม (13.82 ºN, 100.04 ºE)  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้วิจยัได้ทําการวดัปริมาณรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ (global horizontal irradiance) โดยใช้ไพราโนมิเตอร์ 

(pyranometer) ย่ีห้อ Kipp&Zonen รุ่น CM 11 ซึ่งตัง้อยู่บนดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จงัหวดันครปฐม (13.82 ºN, 100.04 ºE) (รูปท่ี 1) สญัญาณท่ีได้จากไพราโนมิเตอร์จะถกูบนัทึกด้วยเคร่ือง Data 

logger ย่ีห้อ Yokokawa รุ่น DX2000 ข้อมลูท่ีได้จะอยู่ในรูปศกัย์ไฟฟ้า ซึ่งต้องทําการแปลงค่าโดยการหาร

สญัญาณไฟฟ้าท่ีได้ด้วยค่า Sensitivity ของหวัวดั เพ่ือให้ได้ปริมาณรังสีอาทิตย์รายชัว่โมงในหน่วยเมกะจลูต่อตาราง

เมตร จากนัน้นําข้อมลูคา่ความเข้มรังสีอาทิตย์รายชัว่โมงท่ีวดัได้ในปี 2014 มาหาคา่สมัประสทิธ์ิเพ่ือใช้ในการคํานวณ

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis)  

   

 

 ในงานวิจยันีผู้้วิจยัใช้ข้อมลูรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ (H) รายชัว่โมงตัง้แต่เวลา 08:00 – 17:00 น. ของ 15 

วนัแรกของเดือนเป็นข้อมลูป้อนเข้า เม่ือนําข้อมลูป้อนลงในชดุข้อมลูแล้วใช้กระบวนการวิเคราะห์การถดถอย จะทําให้

รูปที่ 1  อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ 
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ได้ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) ซึ่งเป็นได้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ในการคํานวณพยากรณ์หา

คา่รังสีอาทิตย์ ผู้วิจยัได้สร้างแบบจําลองในรูปแบบของ Multiple Linear Regression ซึง่เขียนได้ดงัสมการ (1) 

 

6655443322110 −−−−−− ++++++= ttttttt HaHaHaHaHaHaaH            (1) 

 โดยท่ี tH   คือคา่ความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบท่ีเวลา t 

           ka  คือคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (k=0,1,2,3,..,6) 

 

ตาราง 1 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

เดือน 0a  1a  2a  3a  4a  5a  6a  

มกราคม  0.902 1.326 -0.937 0.306 -0.129 -0.258 0.226 

กมุภาพนัธ์  2.933 0.885 -0.723 0.129 -0.371 -0.049 -0.187 

มีนาคม  2.602 1.095 -0.968 0.339 -0.458 0.055 -0.170 

เมษายน  1.908 0.730 -0.161 -0.205 -0.072 -0.274 0.174 

พฤษภาคม  1.826 0.800 -0.261 -0.128 -0.112 -0.113 0.066 

มิถนุายน  0.717 0.789 -0.085 -0.075 -0.086 -0.078 0.159 

กรกฎาคม  1.073 0.743 -0.189 0.090 -0.272 -0.114 0.197 

สงิหาคม 1.323 0.716 -0.193 -0.074 -0.169 -0.151 0.104 

กนัยายน  1.374 0.859 -0.276 -0.153 -0.033 -0.064 0.027 

ตลุาคม  0.836 0.837 -0.200 -0.069 -0.013 -0.176 0.113 

พฤศจิกายน  0.735 0.902 -0.203 -0.118 -0.027 -0.099 0.099 

ธนัวาคม  0.535 1.115 -0.441 0.013 -0.045 -0.077 0.111 

 

 สําหรับแบบจําลองท่ีได้นีจ้ะใช้ในการพยากรณ์รังสีอาทิตย์ของชัว่โมงถดัไป และนําข้อมลูในช่วงวนัท่ี 16-30 

หรือ 16-31 ในแต่ละเดือนของปี 2014 มาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง กระบวนการท่ีใช้ในการพยากรณ์รังสี

อาทิตย์รายชัว่โมงจะแสดงรายละเอียดดงัในรูปท่ี (2) 
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วิเคราะห์การถดถอย 

(regression analysis) 

ทําซํา้สําหรับทกุ ๆ 

เดือน 

ข้อมลูรังสีรวมรายชัว่โมง 
15 วนั (1-135 ข้อมลู) 

ได้สมัประสิทธ์ิการถดถอย นํามา 

สร้างแบบจําลอง 

พยากรณ์รังสีรวมบนพืน้ราบ 

รายชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงผงัขัน้ตอนการพยากรณ์รังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบ 

 

 ในการทดสอบสมรรถนะของวิธีการท่ีใช้พยากรณ์ ผู้วิจยัจะนําค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบราย

ชัว่โมงท่ีได้จากการพยากรณ์นํามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีได้จากการวดัโดยแสดงค่าความคลาดเคล่ือนในรูปของ mean 

bias different (MBD) และ root mean square different (RMSD) ซึง่แสดงได้ดงัสมการ (Iqbal,1983) 
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โดยท่ี iForecastH ,  คือคา่รังสีอาทิตย์รายชัว่โมงท่ีได้จากการพยากรณ์ 

       
 

iMeasureH ,   คือคา่รังสีอาทิตย์รายชัว่โมงท่ีได้จากการวดั 

                  N    คือจํานวนข้อมลูในการพยากรณ์ 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 ผู้วิจยัได้ทําการเปรียบเทียบค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบรายชัว่โมงท่ีได้จากการพยากรณ์กบัค่าท่ี

ได้จากการวดัท่ีสถานีวดัมหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม ผลท่ีได้แสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคา่ MBD และ RMSD ท่ีได้จากการเปรียบเทียบระหวา่งคา่รังสี 

อาทิตย์ท่ีได้จากการพยากรณ์และคา่จากการวดั 

ช่วงพยากรณ์ MBD (%) RMSD (%) 

วนัท่ี 16-31 มกราคม -1.94 14.77 

วนัท่ี 16-28 กมุภาพนัธ์ 8.73 26.10 

วนัท่ี 16-31 มีนาคม 10.90 30.86 

วนัท่ี 16-30 เมษายน -2.31 20.97 

วนัท่ี 16-31 พฤษภาคม 2.43 22.01 

วนัท่ี 16-30 มิถนุายน 2.41 17.16 

วนัท่ี 16-31 กรกฎาคม 7.09 24.10 

วนัท่ี 16-31 สงิหาคม -14.37 27.61 

วนัท่ี 16-30 กนัยายน 1.37 22.05 

วนัท่ี 16-31 ตลุาคม -0.98 20.89 

วนัท่ี 16-30 พฤศจิกายน -8.54 18.08 

วนัท่ี 16-31 ธนัวาคม -4.12 18.62 

 

ผลการเปรียบเทียบค่ารังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบท่ีได้จากการพยากรณ์กับท่ีได้จากการวดัในแต่ละเดือน

พบวา่ความคลาดเคล่ือนระหว่างค่ารังสีอาทิตย์ท่ีได้จากการพยากรณ์กบัค่าท่ีได้จากการวดัน่าจะเป็นผลมาจากการท่ี

มีเมฆปกคลมุบนท้องฟ้า ซึง่เมฆถือวา่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลตอ่การลดทอนของรังสีอาทิตย์ท่ีตกมายงัพืน้ผิวโลก และ

สภาพเมฆแต่ละวนับนท้องฟ้ายงัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ค่ารังสีอาทิตย์ท่ีได้จากการพยากรณ์จึงมีการ

เบ่ียงเบนไปจากค่าท่ีเกิดขึน้จริงเน่ืองจากปัจจยัทางอตุนิุยมวิทยานี ้ในกรณีศึกษาหากต้องการเพิ่มความแม่นยําของ

การพยากรณ์มากกวา่นีอ้าจต้องเพิ่มพารามิเตอร์ท่ีเป็นเมฆเข้าไปในแบบจําลอง 

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบรังสีอาทิตย์ท่ีได้จากการพยากรณ์กบัค่าท่ีได้จากการวดัจริงรวม

ตลอดทัง้ปี 2014 พบวา่มีคา่ความคลาดเคล่ือนในรูปของ RMSD เทา่กบั 22.78% และ มีค่า MBD เท่ากบั -0.04% ดงั

แสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบระหว่างคา่ความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีได้ 

จากการพยากรณ์กบัคา่ท่ีวดัท่ีสถานีนครปฐม ปี 2014 

 

สรุปผล 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้นําเสนอวิธีการสร้างแบบจําลองสําหรับพยากรณ์ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้

ราบรายชั่วโมง โดยทําการพยากรณ์ปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน

ธันวาคม ปี 2014 หลงัจากทําการเปรียบเทียบค่ารังสีอาทิตย์รวมบนพืน้ราบรายชัว่โมงท่ีได้จากการพยากรณ์กบัท่ีได้

จากการวัดพบว่ามีความสอดคล้องกัน กระบวนการท่ีได้จากงานวิจัยนีส้ามารถนํามาใช้พยากรณ์ความเข้มรังสี

อาทิตย์ได้เป็นอยา่งดี 

 

คาํขอบคุณ 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย และอาจารย์ ดร.อิสระ มะศิริ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาผู้ ให้คําแนะนําด้านวิชาการ พร้อมทัง้จดัหาทนุวิจยั เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และข้อมลูสําหรับใช้ในการดําเนินงาน

วิจัย นอกจากนีผู้้ วิจัยขอขอบคุณนักวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีช่วยเหลือและให้คําแนะนําตา่งๆ เก่ียวกบังานวิจยั 

 

 

MBD = -0.04% 

RMSD = 22.78% 
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การคัดแยกเมล็ดกาแฟด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอนิฟราเรดย่านใกล้ 
Sorting of Green Coffee Beans Using Near Infrared Spectroscopy Technique 
 

สพุรัตน์ สธีุเวช1 ธิติวฒัน์ พึง่สีเกล้า1 และ ปราโมทย์ ควูิจิตรจารุ1 

Suparut Sutheeves1, Thitiwat Pungseeklao1 and Pramote Khuwijitjaru1  

 

บทคัดย่อ 
 เมลด็กาแฟดิบท่ีผา่นการกะเทาะกะลาออกแล้วจะต้องผา่นขัน้ตอนการคดัเมลด็ท่ีบกพร่องต่างๆ ออกซึง่อาจ

ทําได้ด้วยการใช้แรงงานคนหรือการใช้เคร่ืองคดัแยกอตัโนมติั งานวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการคดัแยกเมล็ด

กาแฟดิบสายพนัธุ์โรบสัต้าท่ีบกพร่องออกจากเมล็ดกาแฟดีด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) 

โดยเตรียมตวัอย่างเมล็ดกาแฟดิบท่ีผ่านการกะเทาะกะลาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เมล็ดกาแฟคณุภาพดี และเมล็ด

กาแฟท่ีบกพร่อง 2 กลุ่มประกอบด้วยเมล็ดดําและเมล็ดท่ีกะเทาะกะลาออกไม่หมด จํานวนกลุ่มละ 100 เมล็ด        

นําตวัอยา่งเมลด็กาแฟมาวดัสเปกตรัมในช่วงเลขคล่ืน 12500 - 4000 cm-1 ด้วยเคร่ือง FT-NIRS ในระบบการวดัแบบ

สะท้อนกลบั (reflectance) จากนัน้นําข้อมลูสเปกตรัมมาปรับแต่งด้วยวิธีต่างๆ และจําแนกกลุ่มตัวอย่างด้วยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (principal component analysis; PCA) จากการวิเคราะห์ผลพบว่าการปรับแต่ง

สเปกตรัมด้วยวิธีอนพุนัธ์อนัดบัหนึ่ง (first derivative) ช่วยให้สามารถคดัแยกเมล็ดกาแฟคณุภาพดีออกจากเมล็ด

กาแฟท่ีบกพร่องได้เป็นอยา่งดี 

คาํสาํคัญ : เมลด็กาแฟดิบ สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดยา่นใกล้ การคดัแยก การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 

 

Abstract 
 After dehulling process, green coffee beans are usually sorted by an automatic sorting machine 

or by manual to remove several kinds of defects. This study was aimed to identify defective green 

‘Robusta’ coffee beans using near infrared (NIR) spectroscopy. Three groups of beans including normal 

beans, black beans, and parchment beans, 100 beans each, was selected manually. Each bean was 

scanned by an FT-NIR in the wavenumber range 12500 - 4000 cm-1 using reflectance mode. The 

obtained spectra were pretreated with several mathematic methods and classified using the principal 

component analysis (PCA). The results showed that the first derivative pretreatment provided a good 

identifying both defects out of good beans.   

Keywords :  Green coffee bean, NIRS, Sorting, PCA  
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การต้ังตํารับนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยนํ้ามันมะพราวและน้ํามันสเปยรมินต  
Formulation of Nanoemulsions Containing Coconut and Spearmint Oils 
  
กมลชนก หวังจิต1 ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ2 ณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน1 วันชัย สุทธะนันท1 และ สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ1,*  

Kamonchanok Wangjit1, Chutima Limmatvapirat2, Nattawat Nattapulwat1 Wanchai Sutananta1 and 

Sontaya Limmatvapirat1,* 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อต้ังตํารับและประเมินนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยนํ้ามันธรรมชาติเพื่อใชเปน

สารตานจุลชีพสําหรับในชองปาก โดยการเตรียมอิมัลชันที่ประกอบดวยนํ้ามันมะพราว (VCO) กับน้ํามันสเปยรมินต 

(SMO) และศึกษาผลของสัดสวนของน้ํามัน (VCO:MCO) และปริมาณสารลดแรงตึงผิว ตอลักษณะทางกายภาพ 

ขนาดของหยดนํ้ามัน และศักยซีตา  ผลการวิจัยพบวาระบบอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันมะพราว (VCO:SMO 

100:0) หรือน้ํามัน สเปยรมินต (VCO:SMO 0:100) ชนิดเดียวมีแนวโนมเกิดการแยกตัวและมีขนาดหยดนํ้ามัน

คอนขางใหญ ในขณะท่ีการใชน้ํามันรวมกันทําใหอิมัลชันมีความคงตัวทางกายภาพท่ีดีขึ้นและมีหยดขนาดน้ํามันเล็ก

ลง โดยสัดสวนน้ํามัน สเปยรมินตในชวง 50-80 เปอรเซนตโดยน้ําหนักของน้ํามันทั้งหมดสงผลทําใหหยดน้ํามันมี

ขนาดที่เล็กในชวงนาโนเมตรโดยมีความสัมพันธกับศักยซีตาที่มีคานอยลง นอกจากนี้แลวยังพบวาปริมาณสารลดแรง

ตึงผิวมีผลโดยตรงตอขนาดของหยดนํ้ามันโดยขนาดของหยดนํ้ามันมีคานอยกวา 500 นาโนเมตร เม่ือเพิ่มปริมาณ  

ครีโมฟอร อารเอช 40 ในตํารับมากกวา 12.5 % โดยน้ําหนัก การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงปจจัยสําคัญที่มีตอสมบัติ

ของนาโนอิมัลชัน ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาตํารับนาโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ตานจุลชีพในชองปากตอไป 

คําสําคัญ : นาโนอิมัลชัน น้ํามันมะพราว น้ํามันหอมระเหย น้ํามันสเปยรมินต 

 

Abstract 
 The purpose of study was to formulate and evaluate nanoemulsions containing natural oils as 

antimicrobial agent for oral diseases. The emulsions containing different ratios of virgin coconut oil (VCO): 

spearmint oil (SMO) and amount of surfactant were prepared and then comparatively evaluated for their 

properties including physical stability, droplet size and zeta potential. The results  showed that emulsions 

containing only coconut oil (VCO:SMO 100:0) or spearmint oil (VCO:SMO 100:0) had a tendency of 

phase separation and the droplet size was relatively larger as compared to that of blended oils. The 

emulsions with SMO in the range of 50-80% by weight of the total blended oil demonstrated the nano-size 

oil droplets. The results were well agreed with the reduced zeta potential that might be caused by the 
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more covering of oil droplets with surfactant. Additionally, the amount of surfactant had a direct influence 

on the droplet size. The droplet size of emulsions containing Cremophor RH 40 at least 12.5% w/w was 

less than 500 nm. The study demonstrated the crucial factors affecting the formation of nanoemulsions. 

The knowledge gain could be used as a guideline for the development of antimicrobial nanoemulsions in 

the near future.  

Keywords : Nanoemulsions, Coconut oil, Essential oil, Spearmint oil 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 น้ํามันมะพราว (Virgin coconut oil, VCO) ไดจากการสกัดเนื้อ หรือผลที่อยูในกะลาของมะพราว ดวย

วิธีการสกัดที่ไมอาศัยความรอน และสารเคมีจึงมีความปลอดภัย และมีประโยชนตอสุขภาพ [5] น้ํามันมะพราวมี

องคประกอบของกรดไขมัน และกรดลอริค ที่มีความสามารถในการตานจุลชีพ ตานอนุมูลอิสระ และตานไวรัส [4] 

นอกจากนี้แลวยังมีน้ํามันหอมระเหยบางชนิด เชนน้ํามันสเปยรมินต (spearmint oil, SMO) ที่มีสมบัติตานจุลชีพ [2] 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถลดจํานวนสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส ในคราบแบคทีเรียบนผิวฟนและน้ําลายได ดังนั้นจึง

ถูกนํามาประยุกตใชในผลิตภัณฑสุขภาพในชองปากได แตอยางไรก็ตามสารละลายในน้ําที่ประกอบดวยน้ํามัน

ธรรมชาติในขนาดสูงจะเตรียมไดยาก เนื่องจากขอจํากัดในการละลายน้ําของน้ํามัน 

นาโนอิมัลชันเปนผลิตภัณฑที่เขากันไดกับของเหลวในรางกายและสามารถบรรจุน้ํามันในปริมาณมาก 

ดังนั้นนาโนอิมัลชันจึงเปนทางเลือกหน่ึงในการเตรียมผลิตภัณฑจากน้ํามันธรรมชาติ การศึกษาคร้ังนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเตรียมนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันธรรมชาติโดยใชน้ํามันมะพราว

และนํ้ามันสเปยรมินตเปนน้ํามันตนแบบ เพื่อใชสําหรับกําหนดสูตรตํารับผลิตภัณฑสุขภาพในชองปากตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมีที่ใชในการวิจัย 
1. น้ํามันมะพราว (Lot No. 4501301253, P.N. Natural Products) 

2. น้ํามันสเปยรมินต (Batch No. RO 0249, Greater Pharma Co., LTD) 

3. Cremophor RH-40(Lot No. 16402924UO, P.C. Drug Center Co.,Ltd.) 
 วิธีการ 
 การเตรียมอิมัลชันจาก วัฏภาคน้ํามันที่ประกอบดวยนํ้ามันมะพราว (SMO) สารลดแรงตึงผิว Cremophor 

RH-40  กับน้ํามันสเปยรมินต (SMO) และวัฏภาคนํ้า โดยการใหความรอนแกวัฏภาคนํ้ามันที่อุณหภูมิประมาณ 62 

องศาเซลเซียส และใหความรอนแกวัฏภาคน้ําที่อุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส นําวัฏภาคน้ํามันเทผสมลงในวัฏ

ภาคน้ํา และปนผสมดวยเคร่ือง homogenizer ( X1020, Ystral GmbH, Germany) ความเร็วรอบ 3800 รอบตอนาที 

เปนเวลา 5 นาที ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปประเมินผลเปรียบเทียบผลของสูตรตํารับตอสมบัติอิมัลชันดาน

ตาง ๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ขนาดของหยดน้ํามัน( Particle size analyzer, Horiba, LA-950, Japan) คาศักย

ซีตาของหยดน้ํามัน ( Zeta potential analyzer,Zeta plus, Brookhaven, USA)  ตอไป 
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ผลและวิจารณ 
1. ผลของปริมาณสารลดแรงตึงผิว 

1.1 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชัน 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาการเตรียมอิมัลชันของน้ํามันมะพราวและน้ํามันสเปยรมินต (VCO:MCO 50:50) ที่

ประกอบ ดวยครีโมฟอร อารเอช 40 ความเขมขน 7 (สูตร C1), 7.5 (สูตร C2), 8 (สูตร C3), 9 (สูตร C4), 10 (สูตร 

C5), 12.5 (สูตร C6), 13 (สูตร C7), 14 (สูตร C8), 15 (สูตร C9) และ 20 (สูตร C10)เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก พบวา

อิมัลชันที่ประกอบดวยครีโมฟอร อารเอช 40 ในระดับความเขมขนต้ังแต 12.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีความคงตัวดี 

คอนขางใสและเปนเนื้อเดียวกัน ไมมีการแยกชั้น (ดังแสดงในรูปที่ 1)  แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเกิดนาโนอิมัลชันที่

ดีเม่ือใชครีโมฟอร อารเอช 40 ที่ความเขมขน 12.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ขึ้นไป  ซึ่งนาจะเกิดจากปริมาณสารลดแรง

ตึงผิวมากเพียงพอที่จะหุมหยดน้ํามันไวไดอยางสมบูรณและปองกันไมใหเกิดการรวมตัวของหยดน้ํามัน [1] 

 
1.2 ขนาดของหยดน้ํามัน 
ผลการศึกษาพบวาการเพ่ิมขึ้นของครีโมฟอร อารเอช 40 สงผลทําใหหยดน้ํามันมีขนาดเล็กลงอยางชัดเจน 

(ดังแสดงในรูปที่ 2) โดยที่ความเขมขน 7, 7.5, 8, 9 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อิมัลชันมีหยดน้ํามันคอนขางใหญ

อยูในชวงไมครอน สามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยกลองจุลทรรศน โดยมีขนาดเฉล่ียเทากับ 8.670, 7.329, 4.429, 

2.030 และ 2.014 ไมโครเมตร ตามลําดับ แตอิมัลชันที่ประกอบดวย  ครีโมฟอร อารเอช 40 ความเขมขน 12.5, 13, 

14, 15 และ 20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก แสดงหยดน้ํามันขนาดนาโนเมตรโดยมีขนาดเฉล่ียเทากับ 212, 180, 80, 80 

และ 79 นาโนเมตร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาความเขมขนของครีโมฟอร อารเอช 40 มีผลโดยตรงตอขนาดของหยด

น้ํามัน โดยความเขมขนของครีโมฟอร อารเอช 40 ตํ่ากวา 12.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก นาจะไมเพียงพอตอการหอหุม

หยดน้ํามันในระดับนาโนเมตร ซึ่งสอดคลองกับผลความคงตัวทางกายภาพที่ไดกลาวมาแลว 

 
1.3 ศักยซีตา 

 คาศักยซีตาเปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประจุที่ผิวของหยดนํ้ามัน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาผลของ

ปริมาณครีโมฟอร อารเอช 40 ตอศักยซีตา (ดังแสดงในรูปที่ 3) พบวาอิมัลชันทุกชนิดมีคาศักยซีตาเปนลบ ซึ่งนาจะ

เกิดจากองคประกอบของน้ํามันที่มีกรดไขมันปะปนอยูทําใหเกิดประจุลบที่ผิวน้ํามัน [4] และเม่ือเพิ่มปริมาณครีโม

ฟอร อารเอช 40 สงผลใหคาศักยซีตามีคาเปนลบนอยลง แสดงใหเห็นถึงการปกคลุมผิวหยดนํ้ามันมากขึ้นทําให

สามารถปองกันการรวมตัวของหยดน้ํามัน ซึ่งสอดคลองกับความคงตัวที่มากขึ้น 

 
2. ผลของสัดสวนน้ํามันมะพราวและน้ํามันสเปยรมินต 
 2.1 สมบัติทางกายภาพของอิมัลชัน 
 ผลการเตรียมอิมัลชันจํานวน 8 สูตร ที่ประกอบดวย VCO:SMO ในสัดสวนตางกัน ไดแก 100:0 (สูตร R1), 

75:25 (สูตร R2), 50:50 (สูตร R3), 40:60 (สูตร R4), 30:70 (สูตร R5), 20:80 (สูตร R6), 10:90 (สูตร R7) และ 

0:100 (สูตร R8) พบวา VCO:SMO ในสัดสวน 100:0, 75:25, 10:90 และ 0:100 เกิดการแยกชั้นของอิมัลชันอยาง

ชัดเจน ในขณะท่ีสัดสวน 50:50, 40:60, 30:70 และ 20:80 จะไดอิมัลชันที่มีลักษณะสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียว แสดงให
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เห็นถึงสัดสวนที่เหมาะสมในการเกิดอิมัลชันที่มีความคงตัวทางกายภาพท่ีดี โดยควรมีสัดสวนของน้ํามันสเปยรมินต 

อยูในชวง 50- 80 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก  

 
2.2 ขนาดของหยดน้ํามัน 

 ผลการศึกษาพบวาเม่ือใช VCO:SMO ในสัดสวน 100:0, 75:25, 10:90 และ 0:100 ใหอิมัลชันที่มีขนาดของ

หยดน้ํามันคอนขางใหญอยูในชวงไมครอน สามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยกลองจุลทรรศน มีขนาดเฉล่ียที่วัดไดจาก

เคร่ืองวัดขนาดอนุภาคเทากับ 2.741, 2.003, 1.073 และ 1.159 ไมโครเมตร ตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสวน 50:50, 

40:60, 30:70 และ 20:80 ใหอิมัลชันที่มีขนาดของหยดน้ํามันคอนขางเล็ก โดยมีขนาดเฉล่ียที่วัดไดดวยเคร่ืองวัด

ขนาดอนุภาคเทากับ 81, 77, 80 และ 123 นาโนเมตร ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการใชน้ํามันสเปยรมินตในสัดสวน

ต้ังแต 50-80 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก สามารถเตรียมอิมัลชันที่มีขนาดของหยดนํ้ามันในชวงนาโนเมตร ซึ่งสอดคลอง

กับผลความคงตัวทางกายภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
2.3 ศักยซีตา 

 จากการศึกษาคาศักยซีตาของตํารับที่ประกอบดวย VCO:SMO ในสัดสวนตางกัน พบวาทุกสัดสวนจะใหคา

ศักยซีตาเปนลบท้ังหมด โดยที่ประกอบดวย VCO:SMO ในสัดสวน 50:50, 40:60, 30:70 และ 20:80 แสดงคาศักย

ซีตาเปนลบท่ีนอยกวาสัดสวนอื่นๆ (ดังแสดงในรูปท่ี 5) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความคงตัวทางกายภาพกับ

ขนาดของหยดน้ํามัน โดยอนุภาคของหยดนํ้ามันจะไมเกิดการรวมตัวและหยดนํ้ามันยังคงมีขนาดเล็กเหมือนเดิม 

แสดงวาหยดน้ํามันถูกหอหุมอยางสมบูรณ ทําใหคาศักยซีตาเปนลบนอย ซึ่งสงผลตอความคงตัวที่ดีของอิมัลชัน 

 

สรุป 
 ปริมาณของสารลดแรงตึงผิว ครีโมฟอร อารเอช 40 มีผลตอความคงตัวของอิมัลชัน และการคลุมผิวของ

หยดน้ํามัน โดยครีโมฟอร อารเอช 40 ความเขมขนต้ังแต 12.5 เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก ใหอิมัลชันที่มีความคงตัว และมี

ขนาดของหยดนํ้ามันที่เล็กระดับนาโนเมตร และขณะท่ีสัดสวน VCO:SMO ที่สามารถเตรียมนาโนอิมัลชันที่มีความ 

คงตัวที่ดีจะอยูในชวง 50:50 ถึง 20:80 
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รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของอิมัลชันที่ประกอบดวยครีโมฟอร อารเอช 40 ความเขมขน 7 (สูตร C1), 
7.5 (สูตร C2), 8 (สูตร C3), 9 (สูตร C4), 10 (สูตร C5), 12.5 (สูตร C6), 13 (สูตร C7), 14 (สูตร C8), 15 
(สูตร C9) และ 20 (สูตร C10) เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 
 

 
 
รูปที่ 2 ผลของความเขมขนครีโมฟอร อารเอช 40 ตอขนาดของหยดน้ํามนัของระบบอิมัลชันที่
ประกอบดวย VCO:SMO 50:50 
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รูปที่ 3 ผลของปริมาณสารลดแรงตึงผิวตอคาศักยซีตาของหยดน้ํามันของระบบอิมัลชันที่ประกอบดวย 
VCO:SMO 50:50 

 

 
 

รูปที่ 4 ผลของสัดสวนน้ํามันมะพราวและน้ํามันสเปยรมินตที่มีตอขนาดของหยดน้ํามัน 
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รูปที่ 5 ผลของสัดสวนน้ํามันมะพราวและน้ํามันสเปยรมินตตอคาศักยซีตาของหยดน้ํามนั 
 

 

100:0 75:25 50:50 40:60 30:70 20:80 10:90 0:100 
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การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะในฝุนละอองขนาดไมเกิน  
10 ไมครอน (PM10) บริเวณจังหวัดราชบุรี 
Health  risk  assessment  of  metals  in  particles  matter (PM10)  in  Ratchaburi Province 
 

เบญจวรรณ ธงร้ิว1* มัลลิกา ปญญาคะโป1 รัฐพล อนแฉง1 ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช1 และ ภานุพงศ พรหมมารัตน1 

Benjawan Thongriw1, Mallika Panyakapo1, Rattapon Onchang1, Dirakrit Buawech1 and Bhanupong  

Phrommarat2  

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรในจังหวัดราชบุรี  เนื่องจากการรับ

สัมผัสโลหะชนิดตางๆ ในฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคารดวยเสนทางการหายใจตาม

วิธีการของ US-EPA (1989)  ซึ่งโลหะท่ีตรวจวัดมีทั้งหมด 15 ชนิด ไดแก  Al  As   Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  Mg  Mn  

Ni  Pb  Sb  Zn และ V  โดยทําการเก็บตัวอยางใน 2 บริเวณไดแก  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถํ้าหิน 

(โรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน) ซึ่งเปนตัวแทนของพื้นที่ชนบท  และโรงเรียนวัดเจติยารามซ่ึงเปนตัวแทนของพื้นที่ชุมชน  

ผลการวิจัยพบวาความเขมขนของโลหะใน PM10 เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  โรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน Fe  

Zn  Al  Mg  Ni  Cr  Cu  Mn  และ  Cd  และโรงเรียนวัดเจติยาราม Zn  Mg  Fe  Ni  Cr  Cu  Mn  Cd  Co  Al  As  

และ  Pb  สําหรับโลหะชนิดอื่นๆ นอกจากที่ระบุตรวจวัดไมพบ  และเม่ือนําความเขมขนเฉล่ียของโลหะทุกชนิดมา

ประเมินความเส่ียงดานสุขภาพ  พบวาความเส่ียงรวมในการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสโลหะทุกชนิด ของผูใหญและ

เด็กบริเวณโรงเรียน ตชด.บานถํ้าหินมีคาเทากับ 6.71E-04 และ 5.54E-04 ตามลําดับ  และโรงเรียนวัดเจติยารามมี

คาเทากับ 6.65E-04 และ 5.54E-04 ตามลําดับ  ซึ่งมีคาความเส่ียงสูงกวา 1E-04 ซึ่งเปนความเส่ียงที่ยอมรับไมได

ตามวิธีการของ US-EPA  สําหรับความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งจากการรับสัมผัสโลหะทุกชนิดของ

ผูใหญและเด็ก  บริเวณโรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน  มีคาเทากับ 0.689 และ 0.570 ตามลําดับ  และบริเวณโรงเรียนวัด

เจติยารามมีคาเทากับ 0.817 และ 0.675 ตามลําดับ  ซึ่งมีคาความเส่ียงตํ่ากวา 1 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดตามวิธีการ

ของ US-EPA 

คําสําคัญ :  การประเมินความเส่ียงดานสุขภาพ  โลหะ  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  จังหวัดราชบุรี 

 

Abstract 
 The objective of this study is to assess health risk of Ratchaburi Province population exposed to 

metals  in particles matter (PM10) according to US-EPA method.The metals analyzed are  Al, As, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn and V.  The indoor particulate matter (PM10) at Ban Thumhin 

border patrol police school (TS), represented rural site and Wat Jatiyaram school (WS),The results 
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showed the descending of metal concentrations in indoor PM10 found in TS was Fe, Zn, Al, Mg, Ni, Cr, 

Cu, Mn, and Cd and that in WS was Zn, Mg, Fe, Ni, Cr, Cu Mn, Cd, Co, Al, As and Pb. Other metals are 

non-detectd. As calculated from the average concentrations of all metals, total cancer risk of adults and 

childrenin TS were 6.71E-04 and 5.54E-04,respectively, while in WS were 6.65E-04 and 5.54E-04, 

respectively. These were fallen into an unacceptable risk, according to US-EPA method. Total non-cancer 

risk of adults and children in TS were 0.689 and 0.570, respectively, whereas WS were 0.817 and 0.675, 

respectively, which both were in an acceptable risk recommended by US-EPA. 

Keywords : Health risks assessment, Metals, Particles matter (PM10), Ratchaburi Province 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องต้ังแตปพ.ศ. 2546 – 

2551 เฉล่ียรอยละ 5 ตอป (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงานจังหวัดราชบุรี, 2557) ซึ่งอุตสาหกรรม

ที่พบแบงออก 2 กลุมไดแก  อุตสาหกรรมแปรรูปหินปูน  และอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา  ซึ่งกอใหเกิดฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เปนปญหามลพิษทางอากาศท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง (สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 8 

,2557) และเน่ืองจากประชากรสวนใหญมีการใชชีวิตภายในอาคารรอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด  ดังนั้นคุณภาพ

อากาศภายในอาคารจึงเปนส่ิงที่สําคัญและสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของมนุษย (สุธาสินี, 2553)  ซึ่ง PM10 จะ

สงผลกระทบตอสุขภาพมนุษยทั้งเชิงปริมาณและเชิงองคประกอบทางเคมี  ปจจุบัน PM10 ในจังหวัดราชบุรีมีอัตรา

เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะพบมากในเดือนธันวาคม –กุมภาพันธ (70-90 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)  (สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค

ที่ 8, 2550)  งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรในจังหวัดราชบุรี  จากการรับ

สัมผัสโลหะใน PM10 บริเวณภายในอาคารดวยเสนทางการหายใจ  โดยผลการศึกษานี้สามารถนําไปใชเปนขอมูล

เบื้องตนในการเฝาระวังและเปนแนวทางในการแกปญหาดานสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ ที่มีความใกล   

เคียงกัน  

 

อุปกรณและวิธีการ 
1.การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 

ผูวิจัยทําการเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กวา 10 ไมครอน(PM10) ภายในอาคารเรียนในจังหวัดราชบุรี 2 

บริเวณ  ไดแก 1) บริเวณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานถํ้าหิน (โรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน)  อําเภอสวนผ้ึง ซึ่ง

เปนตัวแทนของพื้นที่ชนบท (ดังรูปที่ 1ก  และ 1ข) และ 2) บริเวณโรงเรียนวัดเจติยาราม  อําเภอเมือง ซึ่งเปนตัวแทน

ของพื้นที่เมือง (ดังรูปที่ 2ก  และ 2ข)  การเก็บตัวอยางทําโดยต้ังเคร่ืองเก็บตัวอยางสวนบุคคล (Personal  Air  

Sampler) ไวบริเวณภายในอาคารท่ีระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นราบ  อัตราการไหลของอากาศ 1.7 

ลูกบาศกเมตรตอนาที  เก็บตัวอยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง (อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางจากวิธีการวิเคราะหโลหะ

หนักในฝุนละอองท้ังหมด  ของ ASTM ค.ศ. 2006) ทําการเก็บใน 2 ฤดู  คือฤดูฝน  และฤดูแลง  ต้ังแตเดือนกันยายน

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ 2557 และเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558  ตามลําดับ  โดยในแตละฤดูทําการเก็บ

ตัวอยางในวันศุกร  เสาร  และอาทิตย  ในแตละโรงเรียน  ทําการเก็บตัวอยางโรงเรียนละ 2 จุด  จุดละ 4 ตัวอยาง  

จํานวน 10 คร้ัง  รวมทั้งหมด 80 ตัวอยาง/โรงเรียน  สําหรับการเตรียมและวิเคราะหตัวอยางตามวิธีดัดแปลงจาก
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วิธีการการวิเคราะหโลหะหนักในฝุนละอองท้ังหมดของ  ASTM ค.ศ. 2006  ดวยเคร่ือง  Inductively  Coupled  

Plasma ,ICPs  ย่ีหอ  Agilent  Technologies  รุน  8800 

          
                                                              

 
 
 

      
  
 
 
 
2. การเตรียมและวิเคราะหตัวอยาง 
2. การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ  

2.1 การประเมินการรับสัมผัส (Exposure  Assessment) 
 ผูวิจัยทําการประเมินการรับสัมผัสโลหะชนิดตางๆ ใน PM10 ดวยเสนทางการหายใจสําหรับ  ประชากร 2 

กลุม  คือประชากรผูใหญ อายุต้ังแต 0 – 70 ป  และประชากรเด็กอายุเฉล่ีย 6 ป ตามวิธีการของ US-EPA ป 1989  

รูปที่ 2ก แผนที่โรงเรียนวัดเจติยาราม  อําเภอเมือง   

            จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: google แผนที่ (2557) 

รูปที่ 1ก แผนที่โรงเรียน ตชด.บานถํ้าหิน   

            อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: google แผนที่ (2557) 

N

N

รูปที่ 1ข จุดเก็บตัวอยางPM10ในโรงเรียนตชด.บานถํ้าหิน  

 อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี 

 

รูปที่ 2ข จุดเก็บตัวอยางPM10ในโรงเรียนวัดเจติยาราม

 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
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โดยทําการคํานวณตามสมการท่ี 1  สําหรับคาคงท่ีที่ใชในการคํานวณอางอิงจากคาแนะนําของ US-EPA (1989)  

และคาน้ําหนักรางกายอางอิงจากงานวิจัยของจรรยา (2552) 

Iinhalation= (CxIRxETxEFxED)/(BWxAT)……………..………(1) 
 

เม่ือ  Iinhalation =  ปริมาณสารที่ไดรับ (มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ําหนักรางกาย/วัน)  EF  = ความถ่ีในการรับสัมผัส (วัน/ป) 

C         =  ความเขมขนของสารในฝุนละออง (มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร) ED  = ระยะเวลาสัมผัส (ป) 

IR        =  อัตราการหายใจระหวางการทํากิจกรรมตางๆ (ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง) BW = น้ําหนักรางกาย (กิโลกรัม) 

ET       =  เวลาในการรับสัมผัสในแตละวัน (ชั่วโมง/วัน)  AT  = ระยะเวลาเฉล่ีย (วัน) 
2.2 การประเมินความเส่ียงตอสุภาพ (Risk  Assessment) 

 การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพแบงการประเมินเปน 2 สวน  ไดแก  การประเมินความเส่ียงในการเกิด

มะเร็ง และการประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง  ซึ่งคํานวณตามสมการท่ี 2 และ 3 

ตามลําดับ  โดยที่คาความเส่ียงรวมในการเกิดมะเร็งหรือความเส่ียงรวมในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งคํานวณ

จากผลรวมของความเส่ียงโลหะแตละชนิด 

Cancer risk  = Iinhalation x SF…………………….(2) 

Non cancer risk  = Iinhalation/RfC…………….............(3) 
 

เม่ือ  Iinhalation  =  ปริมาณสารที่ไดรับ (มิลลิกรัม./กิโลกรัมของน้ําหนักรางกาย.วัน) 

SF  =  Slope  Factor ของโลหะแตละชนิด (กิโลกรัมของน้ําหนักรางกาย.วัน/มิลลิกรัม.) 

             RfC  = Reference  Concentration ของโลหะแตละชนิด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม.วัน) 

 US-EPA (1989) ไดเสนอวาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งควรมีคาอยูในชวง 10-6- 10-4 และคาความเส่ียงใน

การเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งควรมีคาไมเกิน 1 จึงจะสามารถยอมรับได และหากมีคามากกวา 10-4 และมีคา

มากกวา 1 ตามลําดับจะถือวาเปนคาความเส่ียงที่ไมสามารถยอมรับไดตองมีการดําเนินการแกไขตอไป 

 

ผลการวิจัย 
1. ความเขมขนของ PM10 ภายในอาคาร 
 ผลการวิเคราะหความเขมขนของ PM10 ภายในอาคารในฤดูฝนและฤดูแลงแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งพบวาโรงเรียน

ตชด.บานถํ้าหิน  มีความเขมขน PM10 เฉล่ียเทากับ 20.24 และ 27.22 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร  ตามลําดับ  และ

โรงเรียนวัดเจติยาราม  มีความเขมขน PM10 เฉล่ียเทากับ 41.67 และ 44.22 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร  ซึ่งเม่ือ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานของหนวยงาน USA ที่กําหนดคามาตรฐาน PM10ภายในอาคาร 24 ชั่วโมง (150 ไมโครกรัม/

ลูกบาศกเมตร)  พบวามีคาไมเกินมาตรฐาน  สวนคามาตรฐาน PM10ภายในอาคาร 24 ชั่วโมง  ในประเทศไทยยังเปน

รางกฎหมายอยู 

 
2. ความเขมขนของโลหะใน PM10 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความเขมขนของโลหะชนิดตางๆ ในฝุน  เปนจํานวน 15 ชนิด  ประกอบดวย  Al  As   

Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  Mg  Mn  Ni  Pb  Sb  Zn และ V  ผลการวิจัยพบวาบริเวณโรงเรียนตชด.บานถํ้าหิน                     

ตรวจพบโลหะชนิดตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  Fe  Zn  Al  Mg  Ni  Cr  Cu  Mn  และ  Cd  ซึ่ง Fe มี
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ความเขมขนเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 1.94E-03 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร  สําหรับโรงเรียนวัดเจติยารามตรวจพบโลหะ

ชนิดตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ Zn  Mg  Fe  Ni  Cr  Cu  Mn  Cd  Co  Al  As  และ  Pb  ซึ่ง Zn มีคา

เขมขนเฉล่ียเทากับ 1.26E-03 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร  สําหรับโลหะชนิดอื่นๆ นอกจากที่ระบุตรวจไมพบ  (ดังรูปที่ 4) 

 

     
 

 
 
 
3. การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ  

การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพแบงการประเมินเปน 2 สวน  ไดแก  การประเมินความเส่ียงในการเกิด

มะเร็ง (แสดงดังรูปที่ 5)  และการประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็ง (แสดงดังรูปที่ 6)   ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

    
 
 
 

3.1 การประเมินความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง 
 ผลการประเมินความเส่ียงในการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสโลหะใน PM10 ภายในอาคารดวยเสนทางการ

หายใจของเด็กและผูใหญ  โดยโลหะท่ีกอใหเกิดมะเร็งประกอบดวย  As  Cd  Cr  Hg  Ni  และ  Pb  (US-EPA, 

2008)  สําหรับโรงเรียน ตชด. บานถํ้าหิน  คาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งการจากรับสัมผัสโลหะทุกชนิดเม่ือคํานวณ

ค่าความเสี่ยงในการ
เกิดมะเร็งทีย่อมรับ
ได้ 

ค่าความเส่ียงในการเกิดอันตราย
อ่ืนนอกจากมะเร็งท่ียอมรับได ้

รูปที่ 3 ความเขมขนของ PM10 บริเวณโรงเรียนตชด.

บานถํ้าหิน  และโรงเรียนวัดเจติยาราม  จังหวัดราชบุรี 

รูปที่ 4 รอยละของความเขมขนของโลหะชนิดตางๆ ใน PM10บริเวณ

โรงเรียนตชด.บานถํ้าหิน  และโรงเรียนวัดเจติยารามจังหวัดราชบุรี 

รูปที่ 5 ความเส่ียงในการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัส

โลหะใน PM10 

รูปที่ 6 ความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง

จากการรับสัมผัสโลหะใน PM10 
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จากคาเฉล่ีย ในผูใหญและเด็ก เทากับ 6.71E-04 และ 5.54E-04 ตามลําดับ  ลําดับความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง    

ของโลหะเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  Cr  Ni  และ  Cd  โดยมีคาความเส่ียงสําหรับผูใหญเทากับ 5.39E-04  

1.17E-04 และ 8.26E-06 ตามลําดับ  และสําหรับเด็กเทากับ 4.45E-04  9.68E-05 และ 6.83E-06 ตามลําดับ  เม่ือ

พิจารณาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งของผูใหญและเด็กจากการรับสัมผัสโลหะทุกชนิดรวมกัน  รวมทั้งความเส่ียงของ 

Cr มีคาสูงกวา 1E-04  ซึ่งเปนคาความเส่ียงที่ยอมรับไมไดตามแนวทางของ US-EPA 

 สําหรับบริเวณโรงเรียนวัดเจติยาราม  คาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งการจากรับสัมผัสโลหะทุกชนิดเม่ือ

คํานวณจากคาเฉล่ีย ในผูใหญและเด็กเทากับ 6.65E-04 และ 5.54E-04 ตามลําดับ  และเม่ือเรียงลําดับคาความ

เส่ียงในการเกิดมะเร็งจากโลหะจากมากไปนอยไดดังนี้  Cr  Ni  Cd  As  และ  Pb  ซึ่งมีคาความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง

เฉล่ียสําหรับผูใหญเทากับ 5.50E-04  8.15E-05  2.66E-05  5.59E-06 และ 4.32E-07 ตามลําดับ  และสําหรับเด็ก

เทากับ 4.55E-04  6.74E-05  2.20E-05  4.62E-06 และ 3.58E-07 ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาความเส่ียงในการเกิด

มะเร็งของผูใหญและเด็กจากการรับสัมผัสโลหะทุกชนิดรวมกันรวมทั้งความเส่ียงของ Cr มีคาสูงกวา 1E-04  ซึ่งเปน

คาความเส่ียงที่ยอมรับไมไดตามแนวทางของ US-EPA  ผลงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ Olujimi et.al. (2014) 

ซึ่งทําการประเมินความเส่ียงในการเกิดมะเร็งของเด็กและผูใหญ จากการรับสัมผัสโลหะในฝุนละอองภายในอาคาร

เรียนและบานเรือน 19 แหงใน  Ogun State  ประเทศไนจีเรีย  ดวยเสนทางการกิน  เสนทางการสัมผัส  และเสนทาง

การหายใจ  ซึ่งมีความแตกตางกับงานวิจัยนี้ที่ทําการประเมินความเส่ียงในเสนทางการหายใจเทานั้น  ผลการประเมิน

พบวาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งของ Cr (คํานวณจากผลรวมคาเฉล่ียในทุกเสนทางที่รับสัมผัส) ของเด็กและผูใหญ  

มีคาเทากับ 3.10E-03 และ 1.30E-01 ตามลําดับ  ซึ่งไมสามารถยอมรับไดแนวทางของ US-EPA  งานวิจัยของ     

Luo et al (2012)  ซึ่งไดประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของเด็กและผูใหญจากการปนเปอนโลหะหนักในดินใน

สวนสาธารณะ 14 แหง  ในเมือง  Xiamen  ประเทศจีน  ดวยเสนทางการกิน  เสนทางการสัมผัส  และเสนทางการ

หายใจ  ซึ่งมีความแตกตางกับงานวิจัยนี้ที่ทําการประเมินความเส่ียงในเสนทางการหายใจเทานั้น  ผลการประเมิน

พบวาคาความเส่ียงรวมในการเกิดมะเร็งจากในทุกเสนทางที่รับสัมผัสมีคาอยูในชวง 5.03E-06 – 2.69E-05  ซึ่งไม

สามารถยอมรับไดแนวทางของ US-EPA  และงานวิจัยของ สุธาสินี (2553)  ซึ่งทําการประเมินความเส่ียงในการเกิด

มะเร็งของผูใหญที่รับสัมผัสโลหะในฝุนละอองดวยเสนทางการหายใจ  บริเวณสํานักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประเทศไทย  พบวาความเส่ียงในการเกิดมะเร็งมีสูงสุดเทากับ 4.21E-06 ซึ่งสามารถยอมรับไดตามแนวทางของ   

US-EPA ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินความเส่ียงในการเกิดมะเร็งของงานวิจัยนี้มีคาความเขมขนโลหะท่ีพบสูงกวาและ

ใชระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง (24 ชั่วโมง) นานกวางานวิจัยของสุธาสินี (2553) (8 ชั่วโมง) จึงทําใหไดผลการ

วิเคราะหที่แตกตางกัน 

 
3.2 การประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง 

 การประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็งของการรับสัมผัสโลหะใน PM10 ดวยเสนทาง

การหายใจในเด็กและผูใหญ (แสดงดังรูปที่ 7)  โดยโลหะท่ีกอใหเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งประกอบดวย  Al  As  

Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  Mg  Mn  Sb  Zn  และ  V (US-EPA, 2008) 

 สําหรับโรงเรียน ตชด. บานถํ้าหิน  คาความเส่ียงในการเกิดอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็งการจากรับสัมผัส

โลหะทุกชนิดเม่ือคํานวณจากคาเฉล่ีย ในผูใหญและเด็กมีคาเทากับ 0.689 และ 0.570 ตามลําดับ  ลําดับความเส่ียง

ในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของโลหะสูงสุด 3 ลําดับแรกเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก  Mn  Al  และ Mg 
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โดยมีคาความเส่ียงสําหรับผูใหญเทากับ 0.376  0.307 และ 0.0023 และสําหรับเด็กเทากับ 0.311  0.254 และ 

0.0018 ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของผูใหญและเด็กจากการรับ

สัมผัสโลหะแตละชนิดรวมทั้งความเส่ียงรวมทุกคาตํ่ากวา 1 ซึ่งเปนชวงที่ยอมรับไดตามแนวทางของ  US-EPA 

 สําหรับบริเวณโรงเรียนวัดเจติยาราม  คาความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งการจากรับสัมผัส

โลหะทุกชนิดเม่ือคํานวณจากคาเฉล่ียในผูใหญและเด็กมีคาเทากับ 0.817 และ 0.675  ตามลําดับ  ลําดับความเส่ียง

ในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของโลหะสูงสุด 3 ลําดับแรกเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก  Mn  Al  และ Mg 

โดยมีคาความเส่ียงสําหรับผูใหญเทากับ 0.422  0.214 และ 0.0022 ตามลําดับ  และสําหรับเด็กเทากับ 0.349  

0.177 และ 0.0018 ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาความเสี่ยงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของผูใหญและเด็กจาก

การรับสัมผัสโลหะแตละชนิดรวมทั้งความเส่ียงรวมทุกคาตํ่ากวา 1 ซึ่งเปนชวงที่ยอมรับไดตามแนวทางของ US-EPA 

ผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  Olujimi et.al. (2014)  ซึ่งทําการประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่น

นอกจากมะเร็งของเด็กและผูใหญ  จากการรับสัมผัสโลหะในฝุนละอองภายในอาคารเรียนและบานเรือน 19 แหงใน  

Ogun State  ประเทศไนจีเรีย  ดวยเสนทางการกิน  เสนทางการสัมผัส  และเสนทางการหายใจ  ผลการประเมิน

พบวามีคาความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง (คํานวณจากผลรวมคาเฉล่ียในทุกเสนทางที่รับสัมผัส) มี

คาเทากับ 0.0207 และ 0.371 ตามลําดับ  ซึ่งสามารถยอมรับไดแนวทางของ US-EPA  งานวิจัยของ สุธาสินี (2553)  

ซึ่งทําการประเมินความเส่ียงในการเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของผูใหญที่รับสัมผัสโลหะในฝุนละอองดวย

เสนทางการหายใจ  บริเวณสํานักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเทศไทย  ซึ่งมีการเก็บตัวอยางเปนเวลา 8 

ชั่วโมง  โดยมีความแตกตางจากงานวิจัยนี้ที่มีการเก็บตัวอยางเปนเวลา 24 ชั่วโมง  ผลการประเมินพบวาคาความ

เส่ียงในการกอใหเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งมีเทากับ 0.37 ซึ่งสามารถยอมรับไดตามแนวทางของ US-EPA  และ

งานวิจัย Luo et al (2012)  ซึ่งไดประเมินความเส่ียงตอสุขภาพของเด็กและผูใหญจากการปนเปอนโลหะหนักในดิน

ในสวนสาธารณะ 14 แหง  ในเมือง Xiamen  ประเทศจีน จากการไดรับทางการหายใจ  ทางเดินอาหาร  และทาง

ผิวหนัง  ผลการประเมินพบวาคาความเส่ียงรวม (คํานวณจากในทุกเสนทางท่ีรับสัมผัส) ในการเกิดอันตรายอื่น

นอกจากมะเร็งมีอยูในชวง 0.19 - 1.24  ซึ่งไมสามารถยอมรับไดแนวทางของ เนื่องจากมีคาความเส่ียงเกินกวา 1 

 

สรุป  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรจากการรับสัมผัสโลหะใน 

PM10 บริเวณภายในอาคารดวยเสนทางการหายใจ  โดยทําการวิเคราะหโลหะชนิดตางๆ ในPM10จํานวน 15 ชนิด  

ประกอบดวย  Al  As   Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  Mg  Mn  Sb  Zn และ V   ผลการวิจัยพบวาความเขมขนของโลหะ

เรียงลําดับจากมากไปนอยของโรงเรียนตชด.บานถํ้าหินมี ไดแก  Fe  Zn  Al  Mg  Ni  Cr  Cu  Mn  และ  Cd  และ

โรงเรียนวัดเจติยาราม ไดแก  Zn  Mg  Fe  Ni  Cr  Cu  Mn  Cd  Co  Al  As  และ  Pb  สําหรับโลหะชนิดอื่นๆ ตรวจ

ไมพบ  ซึ่งเม่ือนําคาความเขมขนของโลหะชนิดตางๆ มาประเมินความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเม่ือรับสัมผัสทางการ

หายใจพบวาโรงเรียนตชด.บานถํ้าหิน มีคาความเส่ียงอยูในชวง 6.83E-06 -6.71E-04 และบริเวณโรงเรียนวัดเจติยา

ราม มีคาความเส่ียงในชวง 3.58E-07 -6.65E-04  ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไมไดตามวิธีของ US-EPA  สําหรับความเส่ียงใน

การเกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็ง  บริเวณโรงเรียนตชด.บานถํ้าหินมีคาอยูในชวง0.0018 - 0.689  และบริเวณ

โรงเรียนวัดเจติยารามมีคาอยูในชวง 0.0018 - 0.817 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดตามวิธีของ US-EPA 
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การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงราย 
ชวงการเกิดปญหาหมอกควัน 
Health Risk Assessment of Fine Particulate Matter (PM2.5)  in the Air Environment of  
Muang Chiang Rai during Haze 

 

ปาจรีย ทองสนิท1 ภาณุพันธ ลําขาว1 วิชญา อิ่มกระจาง1 และ พันธทิพย หินหุมเพ็ชร2 

Pajaree Thongsanit1, Panupan Lumkao1, Witchaya Imkrajang1 and Pantip Hinhumpatch2  
   

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณฝุน PM2.5 และการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพไดทําการเก็บ

ตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บริเวณพื้นที่อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด     

3 จุด คือ แยกพอขุนเม็งราย แยกศรีทรายมูล และหมูบานลานทอง ทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 2 คร้ัง เปนเวลา      

24 ชั่วโมง โดยใชเคร่ืองเก็บตัวอยางฝุน Low volume air sampler ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ.2556  และนําผลความเขมขนของฝุนละอองมาประเมินความเส่ียงสุขภาพของฝุนขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนใน

เมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวาบริเวณ แยกพอขุนเม็งราย แยกศรีทรายมูล และหมูบานลานทอง มีปริมาณฝุน 

PM2.5  มีคาอยูในชวง 32.85-83.17 , 42.42-98.37 , 33.67-74.43 μg/m3 ตามลําดับ ผลการประเมินความเส่ียงตอ

สุขภาพ วิเคราะหคา  ความเส่ียง Hazard Quotient (HQ)  ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ใน

บริเวณยานธุรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย จากจุดเก็บตัวอยางทั้ง 3 จุด  พบวา คา  HQ  มีคามากท่ีสุดในเดือนมีนาคม  

พ.ศ.2555  มีคาเทากับ  1.49-1.97  ซึ่งอยูในระดับอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

คําสําคัญ : พีเอ็ม 2.5 การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ 
 

Abstract 
 The aims of this research are to study of Particulate Matter sizing less than 2.5 micron (PM2.5) 

concentration and to study of health risk of the fine particulate matter. The collection of  PM2.5  at            

3  locations  in  Chiang  Rai  Consist  of  Meng  Rai  junction , Sri  Sai  Moon  junction  and  Lantong  

village.  The  data  was  collected  for  24  hours  twice  a  month  during  2012 , December  to  2013  

March  by  using  Low  Volume  Air  Sampler  machine.  The  result  showing  that  PM2.5  was  found  at  

the  Meng  Rai  junction , Sri  Sai  Moon junction  and  Lantong  village  following  by  32.85-83.17 , 42.42 

- 98.37 , 33.67 – 74.43  μg/m3  consequently.  The health risk assessment of PM2.5 was using Hazard 

Quotient (HQ) theory. The maximum level of Hazard Quotient (HQ was 1.49-1.97 those collected on 

March 2012. The study found that at dust level of all sites may be harm risk for people’s health. 

Keywords : PM2.5, Health Risk Assessment 
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คํานําและวัตถุประสงค 
         จังหวัดเชียงราย ต้ังอยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การ

คมนาคม การทองเที่ยว และการศึกษา จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันในชวง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมเปนประจําทุกป  จากการติดตามปริมาณฝุน PM10 จากสถานีตรวจวัดของกรม

ควบคุมมลพิษในป 2550-2553 ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวาในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของ

ทุกป  พบปริมาณฝุน PM10 มีคาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง สูงเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่กําหนดไวที่ 120 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในหลายพื้นที่ (วิจารย, 2554) โดยสาเหตุหลักของปญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย เกิดจากการเผาปรับหนาดินของเกษตรกร ไฟปา การเผาขยะ ฝุนละอองจากการกอสราง 

รวมถึงเขมาควันจากทอไอเสียจากการจราจร ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน อาคารบานเรือน และ

ส่ิงแวดลอม เปนตน ฝุน PM2.5 เปนฝุนละอองขนาดเล็กกวาฝุน PM10 สามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน 

ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ทําใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับระบบทางเดินหายใจ (ทวีศักด์ิ, 

2550) โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มีภูมิตานทานโรคตํ่า เชน เด็กหรือผูสูงอายุ  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงปริมาณฝุน PM2.5 พรอมทั้ง การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ โดยการวิเคราะหคา  ความเสี่ยง Hazard 

Quotient  (HQ) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. จุดเก็บตัวอยาง 

เก็บตัวอยางฝุน PM2.5  บริเวณเขตพื้นที่ธุรกิจที่มีจํานวนประชากรหนาแนน 2 จุด คือ บริเวณแยกพอขุนเม็งราย    

แยกศรีทรายมูล และเก็บตัวอยางบริเวณพ้ืนทีควบคุมซึ่งมีการจราจรไมหนาแนน 1 จุด คือ บริเวณหมูบานลานทอง 

        
 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางทั้ง 3 จุด 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางทั้ง 3 จุด 

 

 

                    หาแยกพอขุนเม็งราย                 แยกศรีทรายมูล                    หมูบานลานทอง 
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2.  เคร่ืองมือเก็บตัวอยาง 

           เก็บตัวอยางฝุนละออง โดยใชเคร่ืองเก็บฝุนชนิดปริมาตรตํ่า (Low volume air sampler ) ทําการเก็บตัวอยาง

ตอเนื่อง 24 ชั่วโมง ที่อัตราการไหลคงท่ี 16.7 ลิตรตอนาที ผานกระดาษกรองชนิด Poly Tetra Fluo Ethylene (PTFE) 

ขนาด 47 mm. (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ต้ังแต เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 21 ตัวอยาง 

 

3.  การวิเคราะหตัวอยาง 

3.1   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก (Gravimetric Analysis) โดยคํานวณออกมาในหนวยน้ําหนักฝุนตอปริมาตรของ

อากาศ (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร, μg/m3 ) 

3.2 การประเมินความเส่ียงสุขภาพ  ไดทําการประเมินตามแบบองคกรพิทักษส่ิงแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา     

(United Stage Environmental Protection Agency, 2015)  ดําเนินการตามขั้นตอนต้ังแตการบงชี้อันตราย          

การประเมินความเปนพิษและประเมินการสัมผัสจากไดรับฝุน PM2.5 ซึ่งสารท้ังหมดเปนสารไมกอใหเกิดมะเร็ง    

(Non-Carcinogen) ตามขอกําหนดของ International Agency for Research on Cancer (IARC, 2011) โดยผล

การศึกษาความเส่ียงสุขภาพของกลุมตัวอยางถูกแบงออกเปนคาความเส่ียง (Hazard Quotient) ตอการไดรับสัมผัส

ของฝุน PM2.5 และคาความเส่ียงรวม (Hazard Index) สําหรับการไดรับสัมผัสฝุนหลายขนาด ดังสมการ 

CDI  =  (CA × IR × ET × EF × EP) 

(BW × AT) 

Hazard Quotient (HQ) หายใจ = CD I/ RfD              Hazard Index (HI) = HQ1 + HQ2 … +  HQi 

โดย CDI = Chronic Daily Intake (mg/(kg-day))       CA = Chemical Concentration in Air (μg/m3) 

                         IR = Inhalation Rate (m3/hour)                      ET = Exposure Time (hour/day) 

                         EF = Exposure Frequency (days/years)       ED = Exposure Duration (years) 

                         BW = Body Weight (kg)                                 AT = Average Time (Day) 

คา HQ > 1 หมายถึง ปริมาณมลพิษที่รางกายไดรับโดยเฉล่ียอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได 

คา HQ < 1 หมายถึง ปริมาณมลพิษที่รางกายไดรับโดยเฉล่ียสงผลตอสุขภาพในระยะยาว  

                                 หรือไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

 

ผลและวจิารณ 
ความเขมขนของฝุน PM2.5  
               ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุน PM2.5 แยกพอขุนเม็งราย  ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2555  ถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ.2556  พบวา ในวันที่  17  ธันวาคม พ.ศ.2555  มีคาตํ่าสุดคือ  32.85  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  และ

ในวันที่  14  มีนาคม พ.ศ. 2556  มีคาสูงสุดคือ  83.17  ไมโครกรัมตอลูกบาศก จุดเก็บตัวอยางฝุน  PM2.5  แยกศรี

ทรายมูล  พบวาคาความเขมขนฝุนละอองขนาดไมเกิน  2.5  ไมครอน  ในวันที่  9  มกราคม พ.ศ.2556  มีคาตํ่าสุดคือ  

42.42  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  และในวันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2556  มีคาสูงสุดคือ  98.37  ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร  จุดเก็บตัวอยางฝุน  PM2.5  หมูบานลานทอง  พบวาคาความเขมขนฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5  

ไมครอน  ในวันที่  19  มกราคม พ.ศ.2556  มีคาตํ่าสุดคือ  33.67  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  และในวันที่ 18  
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มีนาคม พ.ศ.2556  มีคาสูงสุดคือ  74.43  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  ซึ่งมีบางคาเกินมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษที่กําหนดไวที่  50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  

 ปริมาณความเขมขนของฝุน  PM2.5   ต้ังแตในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555  ถึงเดือน  กุมภาพันธ พ.ศ.2556  

มีคาไมเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่กําหนดไวที่  50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีความเขมขนของฝุน  

PM2.5  เพิ่มอยางเห็นไดชัดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556  เนื่อง  มีสภาพอากาศที่รอนและแหงแลง เกิดไฟปา  รวมถึง

การเผาในที่โลง  เผาวัชพืช  เผาพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตร  และมีความกดอากาศสูงใหฝุนละอองไมสามารถลอยสูชั้น

บรรยากาศท่ีสูงขึ้น  จึงเกิดการสะสมของฝุนละออง  กอใหเกิดสภาพฟาหลัว  มีหมอกวันปกคลุมและทัศนะวิสัยตํ่า  

และปริมาณความเขมขนของฝุน  PM2.5 มีระดับสูงที่ หาแยกพอขุน และแยกศรีทรายมูล เนื่องจากเปนยานธุรกิจมี

การจราจรหนาแนน  ทําใหเกิดการเผาไหมเช้ือเพลิงจากยานพาหนะ   

 

                                
 

รูปที่  3  ความเขมขนของฝุน  PM2.5 
 
การประเมินความเส่ียงคุณภาพของฝุน PM2.5 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

          

รูปที่  4  คา Hazard Quotient (HQ)  ของฝุน PM2.5 
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จากรูปที่  4  แสดงผลารวิเคราะหคา  Hazard Quotient (HQ)  ของฝุน PM2.5  ในบริเวณยานธุรกิจ  อ.เมือง           

จ.เชียงราย  จากจุดเก็บตัวอยางทั้ง 3 จุด  ไดแก  แยกพอขุนเม็งราย  แยกศรีทรายมูล  และหมูบานลานทอง  พบวา

บริเวณแยกพอขุนเม็งราย คา  HQ  มีคานอยที่สุดในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555  มีคาเทากับ  0.66  ซึ่งอยูในระดับ

สงผลตอสุขภาพในระยะยาวหรือไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  และมีคามากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555  มีคา

เทากับ  1.66  ซึ่งอยูในระดับอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได  แยกศรีทรายมูล  คา HQ  มีคานอยที่สุดในเดือน

มกราคม พ.ศ.2556  มีคาเทากับ 0.82  ซึ่งอยูในระดับสงผลตอสุขภาพในระยะยาวหรือไมกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพ  และมีคามากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555  มีคาเทากับ 1.97  ซึ่งอยูในระดับอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพ  หมูบานลานทอง คา HQ  มีคานอยที่สุดในเดือนธันวาคม พ.ศ.2555  มีคาเทากับ  0.67  ซึ่งอยูในระดับสงผล

ตอสุขภาพในระยะยาว  หรือไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  และมีคามากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555  มีคา

เทากับ 1.49  ซึ่งอยูในระดับอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ   เม่ือเปรียบเทียบคา  HQ  ของจุดเก็บตัวยางทั้ง  3  จุด

พบวาต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2556  คา  HQ  มีความใกลเคียงกัน  และมีคาสูงขึ้น

อยางชัดเจนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556  ซึ่งสอดคลองกับปริมาณฝุน PM10 และ PM2.5 เนื่องจากในชวงเวลา

ดังกลาวปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศมีคาสูงเกินกวาคามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด 
 

สรุป 
            เมืองเชียงราย  มีปริมาณฝุน PM2.5 มีคาเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไวคือ  50 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 43 ของตัวอยางทั้งหมด  ผลการประเมินความเส่ียงตอสุขภาพ คาความเส่ียง Hazard 

Quotient (HQ)  ของฝุน PM2.5  มีคามากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งแสดงระดับฝุนอาจกอใหเกิดอันตราย

ตอสุขภาพ 
 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรสนับสนุนทุนในการนําเสนองานวิจัย ผูวิจัย

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสนับสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตรในการสนับสนุน

เคร่ืองเก็บตัวอยางฝุน PM2.5 และอนุเคราะหสถานที่ทําการทดลอง   
 

เอกสารอางอิง 
กรมควบคุมมลพิษ.กําหนดมาตรฐานคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศท่ัวไป 2547.        

           โครงการจัดทํา (ราง) มาตรฐานฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน. 

ทวีศักด์ิ ใจคาสืบ. 2550.สถานการณหมอกควันภาคเหนือตอนบน. รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ   

            ธนาคารแหงประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ. 

วิจารย สิมาฉายา. 2554. มลพิษ จากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปญหาและแนวทาง :กรมควบคุมมลพิษ 

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

International Agency for Research on Cancer. 2011. IARC Monographs on the Evaluation of  

              Carcinogenic Risks to Humans, จาก http://monographs.iarc.fr/ENG ENG/Classification/United  

Stage Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System (IRIS).จาก               

                http://www.epa.gov/iris/ access on October 2015 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเกมการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สําหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในหวัข้อเร่ือง ประวัตศิาสตร์การสงครามไทย 
Applying technology to build game based learning on Android operating system for 
Learning Activities on the Topic of Thai War History 
 

ธนัยา นวลละออง1 

Thanya Nuallaong1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีกรอบการศึกษา 3 ส่วน ได้แก่ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้าง

เกมการเรียนรู้ การจดัทําเนือ้หาเกมการเรียนรู้ และการประเมินผล วตัถปุระสงค์ ได้แก่ 1.เพ่ือประยกุต์เทคโนโลยีการ

สร้างเกมการเรียนรู้สําหรับนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์การสงครามไทย และ2.ประเมินผล

ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีต่อเกมการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคือแบบประเมินความพงึพอใจท่ีมี

ตอ่การเกมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางสถิตินําเสนอเป็นคา่เฉล่ีย ( x̄ ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียน โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั เพชรบรีุ จํานวน 30 คน และ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 

2-3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สาขาออกแบบ เอกเกม มหาวิทยาลยัศิลปากร จํานวน 60 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1.เกมการเรียนรู้ซึ่งใช้เนือ้หาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเม่ือครัง้เสียกรุงครัง้ท่ี 1

สามารถใช้งานได้บนอปุกรณ์หลายชนิด เช่น แท็บเลต็ โทรศพัท์มือถือ เกมการเรียนรู้ดงักลา่วเหมาะสําหรับใช้ร่วมกบั

กิจกรรมการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาโดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2.กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจต่อเกม

การเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 3.99, S.D.=0.48 ) โดยกลุม่ตวัอย่างคิดว่าเกมเหมาะสมสําหรับใช้เป็นส่ือการเรียนรู้

ประวติัศาสตร์และเกิดความรู้สกึร่วมในเกมซึง่สง่ผลให้เกิดจิตสํานกึในความสามคัคี ปรองดอง และรักชาติ ค่าคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงูท่ีสดุ ( x̄ = 4.64, S.D.=0.49 ) อย่างไรก็ตาม การใช้เกมการเรียนรู้บนอปุกรณ์

พกพาเพ่ือการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ควรมีครูหรือผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

คาํสาํคัญ : เกมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ การเสียกรุง ครัง้ท่ี 1 เกมประวติัศาสตร์ 

 

Abstract 
This is an experimental research. There are 3 research frameworks including application of 

technology to create learning games, preparing the content of learning games and evaluation.  

The objectives are 1.applying technology for creating learning game in the classroom about Thai battle 

history and 2.evaluating samples’ satisfaction towards the game. The evaluation instrument includes the 

learning game’s satisfactory evaluation form. Statistical analysis is proposed by mean (x̄ ) and standard 

deviation (SD). 

                                                 
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Information and Communication Technolog , Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand. 
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The sample include 30 students from Princess Chulabhorn's College School Petchaburi and 

sixty 2nd and 3rd year students from the Information Technology and Communication Design, game majors 

of Silpakorn University.  

The results show, firstly, the learning game which use content of the first fall of Ayutthaya battle 

history can work on various devices for example tablets and smart phones. The learning game suits as an 

additional activity in high school’s classroom while the students can learn by themselves. Secondly, the 

samples satisfied with the game at high level (x̄  = 3.99, SD = 0.48). They thought the game suit as  

a learning medium of history and felt engaging into the game then realizing national unity, harmony, and 

patriotism. The average satisfaction score is in the highest level (x̄ = 4.64, SD = 0.49). However, using the 

learning game on a mobile device for learning purpose prefers to be assisted by a teacher or an expert in 

order to maximize benefits. 

Keywords : Historical game-based learning, The first fall of Ayutthaya, Historical game 
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การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากนํ้ามันเมล็ดกระบก น้ํามันเมล็ดปาลม และน้ํามนัมะพราว 
Cocoa Butter Substistutes from Krabok Seed Fat Palm Kernel Oils and Coconut Oils 

 

ธิดารัตน เสมอจิตร1 และ โสภาค สอนไว1  

Thidarath Smourjit1 and Sopark Sonwai1 

 

บทคัดยอ 
 ไขมันทดแทนเนยโกโก (cocoa butter replacer) สามารถผลิตไดจากการนําไขมันพืชชนิดตางๆมาผสมกัน 

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากการผสมของไขมันกระบก (Krabok seed fat) 

น้ํามันเมล็ดปาลม (Palm kernel oils) และนํ้ามันมะพราว (Coconut ols) หลังจากนั้นนําไปทดสอบคุณสมบัติดาน

ตางๆทั้งทางเคมีและกายภาพ เชน ปริมาณไขมันแข็งและสัณฐานวิทยาของผลึกในไขมัน  เพื่อหาอัตราสวนท่ี

ใกลเคียงกับคุณสมบัติดานตางๆของเนยโกโกมากที่สุด ซึ่งเม่ือทําการทดสอบคุณสมบัติตางๆดังกลาวแลวนําไป

เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเนยโกโก พบวา ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากการผสมไขมันเมล็ดกระบก 

น้ํามันเมล็ดปาลม และนํ้ามันมะพราว ที่อัตราสวน KSF/PKO/CO เทากับ 2.5/1.5/1  มีความคลายคลึงกับคุณสมบัติ

ดานตางๆ อาทิเชน ปริมาณไขมันแข็งและรูปรางสัณฐานวิทยาของผลึก เปนตน มากที่สุด จึงสามารถนํามาใชผลิต

ทดแทนเนยโกโก เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑประเภทช็อกโกแลตหรือผลิตภณัฑขนมหวานอื่นๆได 

คําสําคัญ : ไขมันทดแทนเนยโกโก ไขมันเมล็ดกระบก น้ํามันเมล็ดปาลม น้ํามันมะพราว 

 

Abstract 
 Cocoa butter replacer can be produced from the fat plants mixed together. The study was 

conducted in order to produce cocoa butter replacer  from a mixture  krabok seed fat  palm kernel oils 

and coconut oil, then to test chemical and physical properties, such as solis fat content (SFC) and 

morphology of crystalline fat in fat. To find the ratio close to the property aspects of the cocoa butter. 

When the test is over, then these properties compared to the properties of the cocoa butter found in the 

production of fat cocoa butter replacer by blending krabok seed fat   palm kernel oil and coconut oil ratio 

of KSF / PKO / CO : 2.5 / 1.5 / 1 are similar to features such as solid fat content and morphology of 

crystalline  so it can be used to produce cocoa butter replacer. For use in the manufacture of chocolate 

or other confectionary products. 

Keywords : Cocoa butter replacer, Krabok seed fat, Palm kernels oils, Coconut oils 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 ช็อกโกแลตเปนผลิตภัณฑประเภทขนมหวานท่ีไดรับความนิยมในการบริภาคอยางแพรหลาย โดย

ช็อกโกแลตน้ันมีไขมันที่เปนองคประกอบหลัก คือ เนยโกโก (cocoa butter) จะทําหนาที่ยึดสวนประกอบอื่นๆของ

ช็อกโกแลต เชน น้ําตาลและ cocoa particles เขาไวใน matrix ของช็อกโกแลต ทําใหช็อกโกแลตมีคุณสมบัติที่ดีตาม

ความตองการของผูบริโภค แตเนื่องจากเนยโกโกมีราคาแพง และมีความไมแนนอนของปริมาณการผลิตในแตละป 

เพื่อเปนการลดปริมาณเนยโกโกที่เรานําเขามาจากตางประเทศ จึงไดมีการศึกษาคิดคนวิธีการที่จะผลิตไขมันทดแทน

เนยโกโกจากไขมันเมล็ดกระบก (Krabok Seed Fat) โดยนําน้ํามันดังกลาวมาผานกระบวนการอินเตอรเอสเตอร     

ริฟเคช่ัน(Interesterification) และผสมเขากับน้ํามันเมล็ดปาลม (Palm Kernel Oils) และนํ้ามันมะพราว (Coconut 

oils) ทําใหไดไขมันทดแทนเนยโกโกที่มีคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกใกลเคียงกับของเนย

โกโก สามารถใชในการผลิตช็อกโกแลตได เปนการลดการนําเขาเนยโกโกจากตางประเทศ และยังเปนการนําวัตถุดิบ

ที่มีอยูแลวภายในประเทศมาใชในการผลิต ทําใหตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑช็อกโกแลตลดลง การสงเสริมการใช

ประโยชนจากพืช ชวยกระจายรายไดไปสูเกษตรกรของประเทศอีกดวย 
 

ไขมันที่ใชทดแทนเนยโกโกในการผลิตช็อกโกแลตที่มีลักษณะแข็ง (hard butter) และมีคุณสมบัติทางเคมี

ไดแก องคประกอบของกรดไขมันและไตรกลีเซอไรดและคุณสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกับของเนยโกโก สงผลให

เกิดการหลอมเหลวอยางรวดเร็วที่อณุหภูมิรางกายและมีความคงตัวสูง (Lipp&Anklam, 1998)การเลือกแหลงชนิด

ของไขมันที่เหมาะสมในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกตองพิจารณาถึงเหตุผลดังตอไปนี้ 

 - ตองเปนไขมันที่มีชวงของการหลอมเหลวที่คลายกับเนยโกโก 

 - เปนไขมันที่ประกอบดวยชนิดของกรดไขมันและไตรกลีเซอไรดที่ไมคลายกับของเนยโกโก 

 - เปนไขมันที่เม่ือผสมกับเนยโกโกแลวสามารถเขากันได โดยไมทําใหเกิดการออนตัวอัน                 

เนื่องมาจาก eutectic effect 

 - เปนไขมันที่เม่ือผานกระบวนการผลิตเปนช็อกโกแลตตองใหผลิตภณัฑที่มีลักษณะคลายกับผลิตภัณฑที่

ผลิตจากเนยโกโกมาตรฐาน 

 - เปนไขมันที่เม่ือทําการตกผลึกแลวตองมีโครงสรางที่เสถียรของผลึกเหมือนของเนยโกโก คือ รูป  

β– from 

 - ลักษณะปรากฏและอายุในการเก็บรักษาโดยปราศจาก fat bloom ของผลิตภัณฑช็อกโกแลตท่ีทําจาก

โกโกเลียบแบบตองเหมือนกับผลิตภัณฑที่ผลิตโดยใชเนยโกโกเปนองคประกอบไขมันเพียงอยางเดียว 

 - เปนไขมันที่ทําใหเกิดความคงตัวของกล่ินรสที่ดีของผลิตภัณฑ 

 

 ซึ่งไขมันทดแทนเนยโกโกสามารถแบงออกเปนไดทั้งหมด 3 ประเภท (Lipp et al., 1998; สุวรรณา, 2543)  

โดยไขมันทดแทนเนยโกโกที่เราทําการศึกษาน้ันเปนแบบ Lauric Fat Cocoa Butter Replacers (LCBR) ซึ่งเปน

ไขมันพืชในกลุม lauric fat ที่ไดจากนํ้ามันเมล็ดปาลม (palm kernel oil) และน้ํามันมะพราวโดยกระบวนการแยก

ลําดับสวน (fractionation) และไฮโดรจีเนช่ัน (hydrogenation) แลวทําใหบริสุทธิ์ ทําใหไขมันที่ไดมีความแข็งมี

คุณสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกับของเนยโกโก แตคุณสมบัติทางเคมีและชนิดของไตรกลีเซอไรดตางจากเนยโกโก 

ความรูสึกเม่ือนําไปเค้ียวและการปลดปลอยกล่ินคลายกับเนยโกโก แตเนื่องจากเปนไขมันที่มีกรดลอริกสูง ถานําไป
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ผสมกับเนยโกโกจะทําใหเกิดผลึกหลายโครงสรางปนกันและจุดหลอมเหลวของสวนผสมจะลดลง เนื่องจาก eutectic 

effect จึงไมควรผสมกับเนยโกโกแตสามารถใชแทนเนยโกโก 100% (Talbot et al., 1999) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 1. วัตถุดิบ สารเคมี เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1.1 วัตถุดิบและสารเคมี 

  1.1.1 เมล็ดกระบก 

  1.1.2 น้ํามันเมล็ดปาลม 

  1.1.3 น้ํามันมะพราว 

  1.1.4 เนยโกโกเชิงพาณิชย 

  1.1.5 เฮกเซน 

  1.1.6 ปโตรเลียมอีเทอร 

  1.1.7 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 

  1.1.8 เอทานอล(Ethanol) 

 

          1.2 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง  

  1.2.1 เคร่ืองสกัดน้ํามัน (Soxhlet) 

  1.2.2 เคร่ืองอบสูญญากาศ(vacuum oven) 

  1.2.3 เคร่ืองบด (hammer mill) 

  1.2.4 เคร่ืองระเหยสูญญากาศแบบหมุน (rotary vacuum evaporator) 

  1.2.5 กระดาษกรอง 

  1.2.6 ขวดสีชา 

  1.2.7 เคร่ืองช่ังไฟฟา 

   

 2. วิธีวิจัย 

         2.1 การสกัดน้ํามัน 

  2.1.1 แกะเปลือกเมล็ดกระบกออกใหเหลือเพียงเนื้อสีขาว 

  2.1.2 น้ําเน้ือเมล็ดกระบกไปอบแหงในสภาวะสุญญากาศดวยเคร่ือง vacuum oven ที่อุณหภูมิ 

60˚c เปนเวลา 6 ชั่วโมง ใหเหลือปริมาณความช้ืน 8-10% ของน้ําหนักแหง    

  2.1.3 บดเมล็ดกระบกดวยเคร่ืองบด hammer mill เปนผงละเอียด เก็บปองกันความช้ืน 

  2.1.4 นําเมล็ดกระบกท่ีผานการบดละเอียดบรรจุใสถุงผาสาหรับสกัด 400 กรัมตอตัวทําละลาย 

Hexane 1000 มิลลิลิตร  

  2.1.5 สกัดน้ํามันจากเมล็ดกระบกผงดวยเคร่ือง Soxhlet ที่อุณหภูมิประมาณ60-65˚c เปนเวลา 6

ชั่วโมง ดวยตัวทําละลายเฮกเซน(n-Hexane) 
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  2.1.6 นําน้ํามันที่มีตัวทําละลายผสมอยูไปกําจัดตัวทาละลายออกโดยใชเคร่ือง Rotary vacuum 

evaporation  

  2.1.7 นําน้ํามันที่สกัดไดไปทําใหบริสุทธิ์โดยการประยุกตใชวิธี Wesson method  

  2.1.8 กรองน้ํามันที่ไดดวยกระดาษกรองจํานวน 2 ชั้นในตูอบ Hot air oven ที่อุณหภูมิ 50˚c เก็บ

น้ํามันที่ไดใหพนแสงและที่อุณหภูมิประมาณ 5˚c   

 

          2.2 ขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ 

                   สามารถทําไดทั้งน้ํามันเมล็ดกระบกและนํ้ามันเมล็ดปาลม 

  2.2.1 ละลาย Crude fat ของน้ํามันเมล็ดกระบก/น้ํามันเมล็ดปาลมในปโตรเลียมอีเทอร ดวย  

อัตราสวนไขมัน/น้ํามันตอปโตรเลียมอีเทอร 1:5 (w/v) 

  2.2.2 เติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) ที่ความเขมขน 14% (ปริมาตรที่ใชคิดจากไขมัน/น้ํามัน  

1 กรัมตอโพแทสเซียมไฮดรอกไซด1 มิลลิลิตร) พรอมกับการสารคนตัวอยางอยางแรงเปนเวลา 3 นาที   

  2.2.3 เติมสารเอทานอล 50%  ดวยอัตราสวนไขมัน/น้ํามันตอเอทานอล1:2:5 (w/v) ในขณะท่ียัง

คนอยู 

  2.2.4 ต้ังทิ้งไวจนกวาจะแยก ซึ่งจะแยกเปน 3 เฟส คือ ปโตรเลียมอีเทอรไขมัน และสบู 6.2.5ทํา

การแยกเปน 2 เฟสออกจากกันโดย 

                                     - เฟสของสบู (Soap Alcohol Phase) ทําการสกัดอีกคร้ังดวยปโตรเลียมอีเทอร 

                                     - เฟสของปโตรเลียมอีเทอรที่รวมกับเฟสไขมันนําไปทําการระเหยปโตรเลียมอีเทอรออกใน      

ขั้นตอนตอไป 

  2.2.5 กําจัดปโตรเลียมอีเทอรออกโดยใชเคร่ือง Rotary vacuum evaporator จะไดไขมันที่บริสุทธิ์ 

 

          2.3 ขั้นตอนการผสมน้ํามัน 

  2.3.1 ผสมน้ํามันกระบก, น้ํามันเมล็ดปาลม และ น้ํามันมะพราว เขาดวยกันตามอัตราสวนดังนี้ 
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ตารางที่ 1  อัตราสวนน้ํามันกระบก น้ํามันเมล็ดปาลม และนํ้ามันมะพราวในแตละตัวอยาง  

 

 น้ํามันเมล็ด
กระบก(KSF) 

น้ํามันเมล็ด
ปาลม(PKO) 

น้ํามัน
มะพราว

(CO) 
KSF 3 0 0 
PKO 0 3 0 
CO 0 0 3 
A 1 2 2 
B 2 1 2 
C 2 2 1 
D 1.5 1.5 2 
E 1.5 2 1.5 
F 2 1.5 1.5 
G 1 1 3 
H 1 3 1 
I 3 1 1 
J 1.67 1.67 1.67 
K 2.5 1 1.5 
L 2.5 1.5 1 
M 2.5 2 0.5 
N 2.75 1 1.25 
O 2.75 1.25 1 
P 2.75 1.75 0.5 
Q 3 1.5 0.5 
R 3.25 1.25 0.5 
S 3.5 1 0.5 

หมายเหต:ุ ใชหนวย กรัม (g)  ในการผสมน้ํามัน 

 

ผลและวจิารณ 
 เม่ือทําการผสมนํ้ามันเมล็ดกระบก น้ํามันเมล็ดปาลม และนํ้ามันมะพราวในอัตราสวนทั้งหมด 19 อัตราสวน

นั่นคือ A-S ดังตารางที่ 1  และไดนําไปหาคาปริมาณไขมันแข็ง (SFC) เราไดทําการคัดเลือกตัวอยางออกมาท้ังหมด   

9 อัตราสวนที่มีลักษณะคลายคลึงกับเนยโกโก และเนยโกโกเชิงพาณิชย ไดดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงปริมาณไขมันแข็งของตัวอยางน้ํามันผสมที่คัดเลือกทั้ง 9 อัตราสวนรวมกับเนยโกโกเชิงพาณิชย

ซึ่งไดแก CB, CBE, Palkena (CBS), Melarin (CBS) และ CBR 

  

 หลังจากไดอัตราสวนท่ีคัดเลือกเหลือเพียง 9 อัตราสวนแลว และหาคาปริมาณไขมันแข็งทั้งหมดของ

อัตราสวนทั้ง 9 อัตราสวนเทียบกับเนยโกโก และเนยโกโกเชิงพาณิชยแลว เราจะทําการวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมี 

นั่นคือ คาไอโอดีน หรือ Iodine value (IV)  ซึ่งเปนตัวบงช้ีวาไขมันหรือน้ํามันมีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวเปน

สวนประกอบอยูในโมเลกุลมากนองเพียงใด ถามีคา IV สูงแสดงวามีปริมาณกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวเปนสวนประกอบ

มาก เราไดทําการวิเคราะหตัวอยางทั้ง 9 อตัราสวนไดผลดังตารางที่ 2 พบวา IV ของน้ํามันเมล็ดกระบกมีคานอยที่สุด

อยูที่ 6.13 และนํ้ามันเมล็ดปาลมมีคา IV มากที่สุด คือ 21.01 สวนคา IV ของตัวอยางน้ํามันผสมจะเปล่ียนแปลงตาม

สัดสวนของน้ํามันที่ใชผสม นอกจากนี้ยังทําการหาคา slip melting point ซึ่งเปนการหาจุดหลอมเหลวของน้ํามัน ซึ่ง

โดยปกติแลวน้ํามันจะไมสามารถบอกจุดหลอมเหลวท่ีแนนอนเนื่องจากการมีไตรกลีเซอไรดหลายชนิดเปน

สวนประกอบทําใหคาการหลอมเหลวท่ีไดมีคาออกมาเปนชวงการหลอมเหลว และคา SMP สามารถบอกความ 

สามารถในการหลอมเหลวได คือ ถามีคา SMP มากแสดงวาน้ํามันชนิดนั้นมีจุดหลอมเหลวสูงจะเปนของแข็งที่

อุณหภูมิหอง และคา slip melting point ขอตัวอยางทั้ง 9 อัตราสวนไดแสดงในตารางที่  2 โดยพบวาน้ํามันเมล็ด

กระบกมีคา SMP สูงที่สุดที่ 40 องศาเซลเซียส ดังนั้นเม่ืออัตราสวนของน้ํามันเมล็ดกระบกในตัวอยางน้ํามันผสม

เพิ่มขึ้นคา SMP ก็จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน  
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ตารางที่ 2  คา slip melting point และ Iodine value ของตัวอยางน้ํามันผสมทั้ง 9 อัตราสวน, น้ํามันเมล็ดกระบก    

                  กระบก (KSF), น้ํามันเมล็ดปาลม (PKO),และ น้ํามันมะพราว (CO)    

 

KSF/PKO/CO (wt/wt)  Idodine value 
(g I2/g fat)  

Slip melting point 
(°C)  

1/2/2   (A)  10.78±0.80 30.67±0.12 

2/2/1   (C)   12.77±2.11 34.50±0.00 

1.5/2/1.5   (E)  12.13±1.70 33.25±0.43 

3/1/1   (I)  9.24±0.48 36.50±0.00 

2.5/1.5/1   (L)  11.53±0.30 35.42±0.14 

2.75/1.25/1   (O)  9.66±0.26 36.33±0.29 

3/1.5/0.5   (Q)  14.41±0.03 37.00±0.00 

3.25/1.25/0.5   (R)  6.87±0.52 37.42±0.14 

3.5/1/0.5   (S)  8.10±2.61 37.75±0.25 

KSF 6.13±2.18 40.00±0.00 

PKO 21.01±2.77 27.83±0.29 

CO 11.68±0.10 24.65±0.18 

  

 นอกจากนี้เรายังทําการศึกษารูปรางผลึกโดยวิธี polar light microscopy (PLM) ทําใหพบวาน้ํามันเมล็ด

กระบกจะมีรูปรางเปนผลึกเล็ก จับตัวกันแนนซึ่งสอดคลองกับลักษณะปรากฏภายนอกท่ีมีลักษณะแข็งที่อุณหภูมิหอง 

ในขณะท่ีน้ํามันเมล็ดปาลมและน้ํามันมะพราวมีรูปรางผลึกที่มีขนาดใหญ และพบวาในอัตราสวนใดที่มีการเพิ่มขึ้น

ของอัตราสวนน้ํามันเมล็ดกระบกจะทําใหรูปรางผลึกมีขนาดเล็กลงตามลําดับ ดังภาพที่ 2 

 
 
ภาพที่ 2  ภาพถายรูปรางผลึกของน้ํามันมะพราว (a), น้ํามันเมล็ดปาลม (b), น้ํามันเมล็ดกระบก (c), ตัวอยางน้ํามัน 

               ผสมอัตราสวน 1/2/2 (d), 2/2/1 (e), 1.5/2/1.5 (f),3/1/1 (g), 2.5/1.5/1 (h), 2.75/1.25/1 (i), 3/1.5/0.5 (j),  

               3.25/1.25/0.5 (k) และ 3.5/1/0.5 (l)     
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สรุปผล 
 จากผลการทดลองท้ังหมดทําใหเราสามารถเลือกอัตราสวน L ซึ่งมีการผสมของน้ํามันเมล็ดกระบก น้ํามัน

เมล็ดปาลม และน้ํามันมะพราวในอัตราสวน 2.5:1.5:1 เปนไขมันทดแทนเนยโกโก เนื่องจากคาปริมาณไขมันแข็ง 

(SFC) พบวามีคาสูง ณ อุณหภูมิหองและสามารถละลายไดอยางรวดเร็วและละลายไดหมด ณ อุณหภูมิรางกายซ่ึง

ถือเปนคุณสมบัติที่ตองการในผลิตภัณฑช็อกโกแลต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคา slip melting point  นั่นคือที่ 

35.42 ˚c จึงขอสรุปวาอัตราสวนระหวาง KSF/PKO/CO ที่ 2.5/1.5/1 เหมาะสมที่จะนํามาผลิตเปนไขมันทดแทนเนย

โกโกได 
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การพัฒนาเครื่องหมุนชิ้นงานทดสอบแบบอัตโนมัติสําหรับการวัดแบบรูปการแพรกระจาย
สัญญาณ 
Development of an Automatic Turning Table for a Radiating Signal Pattern Measurement 
System 
 

จิรัฏฐ เหมือนชู1 

Jhirat Mearnchu1 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเคร่ืองหมุนช้ินงานแบบอัตโนมัติทั้งชุดกลไก กลองควบคุมการ

ทํางานของชุดกลไก และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับส่ือสารกับกลองควบคุมการทํางานของชุดกลไก เพื่อการวัด

แบบรูปการแพรกระจายสัญญาณจากอุปกรณประเภทสายอากาศและลําโพง ซึ่งนําไปใชทดแทนเคร่ืองหมุนช้ินงานท่ี

มีราคาแพงจากภายนอก อีกทั้งโปรแกรมที่ไดยังมีขอจํากัดในการแกไขบางอยางที่ไมสนับสนุนการใชงานไดอยางเต็ม

ระบบอีกดวย  

กลองควบคุมการทํางานของชุดกลไกทํางานไดโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A ทําหนาที่ 

ติดตอส่ือสารกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อรอรับสัญญาณกําหนดจังหวะ (Trigger) ควบคุมการหมุนของมอเตอร

กระแสตรงท่ีมีชุดเอ็นโคดเดอร (Encoder) ระบุตําแหนงการหมุน ซึ่งรองรับการใชงานควบคุมการหมุนแบบ

ก่ึงอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ และแสดงผลคามุมการหมุนของชุดกลไกผานทาง LED 7 segment จํานวน 4 หลักที่

อยูหนากลองควบคุม นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดออกแบบรีโมตระบบอินฟราเรด เพื่อชวยในการปรับต้ังคาของกลอง

ควบคุมและทําหนาที่กําหนดจังหวะการทํางานในการหมุนแบบก่ึงอัตโนมัติอีกดวย กลองควบคุมสามารถกําหนด

องศาการหมุนไดเปน 1, 2, 5, 10, 20, 45, 90 และ 180 องศา ทั้งแบบคร่ึงรอบหรือเต็มรอบ จากการออกแบบชุด

กลไกท่ีมีความแข็งแรงทําใหสามารถทดสอบช้ินงานท่ีมีขนาดใหญประมาณนํ้าหนัก 50 กิโลกรัมได และจากการ

ทดสอบพบวาระบบดังกลาวมีความแมนยําในการหมุนชิ้นงานไดตามที่ออกแบบไว ระบบที่นําเสนอน้ีมีการวัดคาเพียง

แบบแนวเดียวรอบตัวแนวราบเทานั้น เพื่อลดความซับซอนของชุดกลไกการหมุนช้ินงาน การวัดรูปแบบการ

แพรกระจายคลื่นสัญญาณซ่ึงมีการกระจายเปนแบบ 3 มิติ จะตองมีการพัฒนาระบบกลไกการหมุน กลองควบคุม

และโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

คําสําคัญ : การวัดแบบรูปการแพรกระจายสัญญาณ การทดสอบสายอากาศ การทดสอบลําโพง 

 

Abstract 
This paper presents design and fabrication of automatic turning table, programmable controlled 

box, and computer programming software for radiating signal pattern measurement. This measurement 
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system designs for testing radiating signal device such as antenna and speaker. This system is designed 

for substituting the commercial one which is very expensive and non-flexible for advance user. 

The PIC16F877A microcontroller is used in programmable controlled box for several tasks. 

Firstly, it receives trigger signal from personal computer or notebook which runs specific software. 

Secondly, it controls DC motor with encoder. Lastly, it shows step angle of turning table on quad LED 7 

segment display in front of the controlled box. For the ease of use, the IR remote is designed for setting 

and trigging system in semi-automatic measurement. The step angle can be select by user such as 1, 2, 

5, 10, 20, 45, 90 and 180 degrees per turning step in haft and full circle for semi-automatic or automatic 

measurement. From the toughness design, it can carry device under test up to 50 kg. maximum. The 

testing results are show the accuracy of this design system. This system is designed for single horizontal 

omni-directional measured plan to reducing mechanical parts complexity.  However, the complete 3D 

data of radiating signal pattern measurement are possible for more complexity of turning table system 

both hardware and software. 

Keywords : Radiating signal pattern measurement, The antenna testing, The speaker testing 
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การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อทํานายความสัมพันธของอุณหภูมิระหวางขดลวด
กับน้ํามันที่ใชในหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายชนิดจุมน้ํามัน 
Mathematical Model Development for The Prediction of Temperature Correlation between 
The Winding and Oil Used in Oil-immersed Distribution Transformer 
 

ศิริพงษ ก่ิมส้ิว1 บุญเลิศ ส่ือเฉย1 และ เดชา พวงดาวเรือง1 

Siripong Kimsiw1, Boonlert Suechoey1 and Deacha Puangdownreong1 

 

บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่อธิบายถึงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํามัน

และอุณหภูมิขดลวดตัวนําดานปฐมภูมิและดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟา เพื่อทํานายอุณหภูมิขดลวดตัวนําดาน

ปฐมภูมิและดานทุติยภูมิ โดยทําการทดสอบหมอแปลงไฟฟาที่ใชในระบบจําหนาย 250 kVA  3 Ph 50 Hz  22 kV- 

400/230 V  Dyn11 จากขอมูลการทดสอบหมอแปลงดวยวิธีลัดวงจรที่พิกัดโหลด ดวยการติดเทอรโมคัปเปลบริเวณ

ขดลวดตัวนําดานปฐมภูมิและดานทุติยภูมิ  จากนั้นนําผลการทดสอบมาออกแบบสมการทางคณิตศาสตร โดยการใช

โปรแกรม MATLAB พบวาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํามันหมอแปลงกับอุณหภูมิขดลวดตัวนํา สามารถอธิบาย

ไดดวยพหุนามกําลังสาม   มีคาความคลาดเคล่ือนแบบ R-square เทากับ 0.9983 เม่ือเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาก

การวัดทําใหสรุปไดวาสมการทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้นสามารถทํานายอุณหภูมิของขดลวดตัวนําไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ : แบบจําลองทางคณิตศาสตร  เทอรโมคัปเปล  โปรแกรม MATLAB  การทดสอบแบบลัดวงจร   สมการ

พหุนามกําลังสาม  ความคลาดเคล่ือนแบบ R-square 
 

Abstract 
This paper presents a mathematical model that explains the relationship between the 

temperature of high and low voltage conductors and that of oil on transformer. The high and low voltage 

conductors temperature are predicted by transformer testing used in distribution system 250 kVA 3 Ph 50 

Hz 22 kV -400/230 V Dyn11. By using the data from short-circuit test via installing the thermocouple into 

high and low voltage conductors, such the mathematical model is performed by MATLAB. The 

relationship between the oil temperature and the conductor temperature can be found by the cubic 

polynomial with R-square error of 0.9983. This means that mathematical model has the ability to predict 

the conductor temperature. 

Keywords : Mathematical model, Thermocouple, MATLAB, short-circuit test, cubic polynomial, R-square 

error 

 

                                                 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย 

  Electrical Engineering Dept., Graduate School, Southeast  Asia University, Bangkok 10160, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 ในปจจุบันหมอแปลงจําหนายเปนอุปกรณที่มีความจําเปนอยางย่ิงในระบบสงจายกําลังไฟฟา เนื่องจากเปน

อุปกรณที่ใชเช่ือมระหวางระบบไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาตางกัน ซึ่งจะทําหนาที่เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับ

การสง การจายและการใชพลังงานไฟฟา หมอแปลงไฟฟาจึงนับเปนอุปกรณที่สําคัญ การขัดของหรือการชํารุด

เสียหายของหมอแปลงไฟฟามักจะมีผลกระทบตอการใชไฟฟาเปนเวลานาน ดังนั้นหมอแปลงไฟฟาจะตองมีการวาง

แผนการจายโหลดที่ดี เพื่อใหระบบสงจายกําลังไฟฟาเปนระบบที่มีเสถียรภาพ มีความนาเช่ือถือ และทําใหหมอแปลง

มีอายุการใชงานยาวนานขึ้น   

 โดยปกติในการหาคาอุณหภูมิของหมอแปลงทําไดโดยการทดสอบซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ชั่วโมง

โดยประมาณ เพื่อใหไดอุณหภูมิน้ํามันที่รอนที่สุด เพื่อนําไปใชในการคํานวณหาคาอุณหภูมิของขดลวดตัวนํา ในการ

ใชงานหมอแปลงจะใชอุณหภูมิน้ํามันเปนตัวปองกันเพื่อแจงสัญญาณเตือน โดยที่ไมสามารถทราบถึงอุณหภูมิของ

ขดลวดตัวนํา โดยอุณหภูมิของขดลวดจะรอนกวาน้ํามันเนื่องจากขดลวดเปนตัวรับกระแสแลวแปลงกระแสเปนความ

รอนที่เกิดขึ้นจาก I2R แลวถายเทใหน้ํามัน และน้ํามันก็ถายเทใหอากาศภายนอก ซึ่งในการใชงานในทางปฏิบัติไม

สามารถวัดอุณหภูมิจากขดลวดได  

 ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยนําขอมูลอุณหภูมิน้ํามันหมอแปลงมาสราง

แบบ จําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใหไดอุณหภูมิของขดลวด ซึ่งการทํานายผลหรือการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Predictive or Preventive Maintenance) จะสามารถชวยในการวิเคราะหปญหาที่จะเกิดขึ้นในหมอแปลงระบบ

จําหนาย และปองกันมิใหเกิดความชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร ซึ่งปจจัยที่ตองคํานึงในการบํารุงรักษาหมอ

แปลง ไดแก สภาพฉนวนภายนอก สภาพฉนวนภายใน อายุการใชงาน เพื่อใหสามารถใชหมอแปลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คุมคาเชิงเศรษฐศาสตรและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. รายการอุปกรณ 
 อุปกรณที่ใชในตรวจวัดการทดสอบหมอแปลง 

1.1 เคร่ืองอานอุณหภูมิ DIGICON รุน ID-7    6 เคร่ือง 

1.2 เทอรโมคัปเปล ชนิด Type K     6 อัน 

1.3 Transformer Losses Measurement System (TLMS)  1 เคร่ือง 

1.4 Digital Micro Ohm Meter (CHAUVIN ARNOUX C. A 6250)  1 เคร่ือง 

1.5 Transformer Ratio Meter (TR800)    1 เคร่ือง 

1.6 หมอแปลงไฟฟา ขนาด 250 kVA 3ph 22,000-400/230 V Dyn11 5 เคร่ือง 

1.7 MATLAB Program 
 
2. ศึกษาอุณหภูมิของหมอแปลง 

การเก็บขอมูลอุณหภูมิจะทําไดโดยทําการทดสอบดวยการลัดวงจรทางดานแรงดันตํ่าแลวจายแรงดันใหกับ

หมอแปลงดานปฐมภูมิ จนกระท่ังวัตตมิเตอรอานคาความสูญเสียไดเทากับคาความสูญเสียรวมท้ังหมดของหมอ

แปลงแลวทําการวัดและบันทึกคาอุณหภูมิทุกๆ ตําแหนงทุกช่ัวโมงของการทดสอบตามจุดตางๆ ดังนี้ (บุญเลิศ, 2550) 
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 2.1  วัดอุณหภูมิของอากาศแวดลอมโดยใชเทอรโมมิเตอรอยางนอย 3 ตัว วางท่ีจุดตางๆ กันรอบหมอแปลง

ตรงระดับประมาณครึ่งหนึ่งของสวนสูงของผิวระบายความรอน จัดวางเทอรโมมิเตอรใหหางจากผิวระบายความรอน

ประมาณ 1 เมตร 

 2.2  วัดอุณหภูมิของน้ํามันดานบนโดยใชเทอรโมมิเตอรติดต้ังตํ่ากวาระดับน้ํามัน 5 เซนติเมตรดานบนของ

หมอแปลงดังตําแหนงที่ 3 ในรูปที่ 1 

2.3 วัดอุณหภูมิของขดลวดโดยใชเทอรโมมิเตอรติดไวบริเวณดานบนของขดลวดตัวนําดานทุติยภูมิ          

ดังตําแหนงที่ 1 และปฐมภูมิดังตําแหนงที่ 2 ในรูปที่ 1 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  การติดต้ังเทอรโมคัปเปลบริเวณตางๆ ของหมอแปลง 

 

  วิธีการทดสอบทําโดยตอวงจรดังรูปที่ 2 โดยทําการทดสอบตอเนื่องจนกระท่ังอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ํามัน

สวนบนสุดอยูในสถานะคงตัวคือการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเพิ่มของน้ํามันสวนบนสุดมีคาคงท่ีเปนเวลาตอเนื่องกัน 

3 ชั่วโมง โดยมีอุณหภูมิแตกตางกันไมเกิน ±1°C จากนั้นจึงทําการตัดไฟแลววัดคาความตานทานขดลวด (บุญเลิศ, 

2550; ANSI/IEEE, 1981; B.Suechoey et al., 2014; B.Suechoey et al., 2005; IEC, 1991; IEC,1993; PEA, 

2012) 
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รูปที่ 2 วงจรการทดสอบหมอแปลงขณะมีโหลดดวยวิธีการลัดวงจร 

 
3.  การออกแบบสมการ 
 
 
 

 การหาคาเฉล่ีย ทางสถิติหรือคาเฉล่ียเลขคณิตใชสัญลักษณ  สําหรับคาเฉล่ียที่ไดมาจากกลุมตัวอยางซ่ึง

สามารถหาไดจากสมการที่  (1) 

                                                               (1) 

  เม่ือ    คือ คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   คือ คาขอมูลแตละตัว 

         คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

การปรับเสนโคง (Curve fitting) และ การประมาณคาในชวง (Interpolation) คือ การเปลี่ยนขอมูลที่มี

ลักษณะเปนกลุมใหเปนฟงกชันที่มีความตอเนื่อง โดยการประมาณคาในชวงเปนฟงกชันที่จะผานทุกจุดของขอมูล 

สวนการปรับเสนโคงเปนฟงกชันอาจจะผานหรือผานทุกจุดของขอมูลก็ได แตจะตองเปนฟงกชันตอเนื่องและใกลเคียง

กับทุกจุดมากท่ีสุด (J. Verschelde, 2007) สําหรับการสรางสมการทางคณิตศาสตรจะเลือกใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด 

(Least square) โดยใชโปรแกรม MATLAB ในการเลือกเสนโคงที่ไดจากสมการพหุนามซึ่งมีอันดับ (degree) ตามที่

ตองการ โดยเสนโคงจะผานจุดขอมูลที่ผลรวมระยะหางกําลังสองนอยที่สุดดังสมการที่ (2) 

                    (2)                

คําส่ัง polyfit(x,y,n) จะปรับเสนโคงของขอมูล x และ y ดวยพหุนามอันดับ n ผลที่ไดจะเปนคาสัมประสิทธิ์

ของพหุนามเรียงจากกําลังมากไปนอย คําส่ัง polyval(P,x) หาคาพหุนาม ที่ x ใดๆ (K. Betzler, 2003) 

 

 

 

Da\\\\\\\\\\\\Data of 

temperature 
   

p = polyfit(x,y,n) 
Data of 

temperature 
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4.  การเลือกเสนกราฟที่เหมาะสมกับขอมูล 
ขอมูลสวนใหญที่ไดมาจากการเก็บขอมูลเปนขอมูลที่มีคาไมตอเนื่อง ซึ่งบางคร้ังในการหาความสัมพันธของ

ขอมูลตองการหาคาประมาณท่ีอยูระหวางชวงที่ไมตอเนื่องนั้น โดยมีวิธีการหาเสนที่มีคาตอเนื่องที่เหมาะสมกับขอมูล

ที่ไมมีคาตอเนื่องนั้นมีคาผิดพลาดมากหรือนอย ถาคาดวาขอมูลมีคาผิดพลาดมากเสนที่มีคาตอเนื่องที่เหมาะสมควร

เปนเสนแสดงแนวโนมของขอมูลโดยไมจําเปนตองผานจุดขอมูล เพราะขอมูลที่ไดมาแตละคาอาจจะมีความ

คลาดเคล่ือนอยู แตจะแทนขอมูลโดยรวม ซึ่งวิธีการหาเสนที่เหมาะสมเรียกวา สัมประสิทธิ์ของตัวกําหนด 

(Coefficient of determination)  หรือใชตัวยอวา R2 ( R-square) ในการวัดสัดสวนของความแปรผัน สมการที่ใชใน

การคํานวณสัมประสิทธิ์การตัดสินใจดังสมการที่ (3)  

      (3) 

SSR  คือ  ผลรวมกําลังสองถดถอย (Regression sum of squares) 

SSE  คือ  ผลรวมกําลังสองความคลาดเคล่ือน (Error sum of squares) 

SST  คือ  ผลรวมกําลังสองท้ังหมด(Total sum of squares) 

เนื่องจากคา R2 เปนคาสัดสวนดังนั้น จึงมีคาไดต้ังแต 0 ถึง 1 เทานั้นหากคา  R2  ที่ไดมีคาตํ่าหรือเขาใกล 0 

แสดงวาสมการถดถอยหรือตัวแปร X มีความสามารถตํ่าในการอธิบายความแปรผันใน Y หรือความถูกตองในการ

พยากรณที่จะตํ่า เม่ือ R2 เขาใกล1แสดงวา ความแปรผัน ใน Y เกือบทั้งหมดสามารถอธิบายไดโดยตัวแปร X หรือ

สมการถดถอยมีความถูกตองในการทํานายตัวแปร Y ไดเปนอยางดี 

 

ผลและการวจิารณผล 
 จากการวัดอุณหภูมิหมอแปลงขนาด 250 kVA 3Ph 50 Hz  22KV 400/230 V จํานวน 5 เคร่ือง ที่ตําแหนง

ตางๆ และทําการบันทึกผลทุกๆ ชั่วโมง ทําใหไดขอมูลอุณหภูมิน้ํามันดานบน อุณหภูมิขดลวดดานปฐมภูมิและดาน

ทุติยภูมิ  จากขอมูลของอุณหภูมิน้ํามันและอุณหภูมิขดลวดตัวนําดานปฐมภูมิ และดานทุติยภูมิที่ไดจากการตรวจวัด

ทําใหสามารถนํามาหาความสัมพันธไดเปนสมการพหุนามและคา R-square โดยคา R-square ย่ิงสูงจะทําใหความมี

ความแมนยําในการนําสมการไปทํานายผลการทดลองยอมมีความแมนยําสูงตามไปดวย  

 จากการออกแบบสมการทางคณิตศาสตรในการทํานายอุณหภูมิขดลวดตัวนําทําใหได 6 สมการดังนี้ 

YCoil = 14.11xOil + 69.94 (ดังรูปที่ 3(ก))       (4) 

YCoil = -1.6x2
Oil + 11.85xOil + 71.42 (ดังรูปที่ 3(ข))      (5) 

YCoil = 1.66x3
Oil + 2.44x2

Oil + 1.38xOil +69.85 (ดังรูปที่ 3(ค))    (6) 

YCoil = -0.53x4
Oil  + 0.01x3

Oil + 2.06x2
Oil + 12.41xOil + 69.89 (ดังรูปที่ 3(ง))   (7) 

YCoil = 0.91x5
Oil+ 2.63x4

Oil +1.48x3
Oil – 0.22x2

Oil +11.71xOil+70.17 (ดังรูปที่ 3(จ))  (8) 

YCoil = 3.94x6
Oil+15.23x5

Oil + 9.74x4
Oil – 10.71x3

Oil – 5.17x2
Oil +14.43xOil +70.39 (ดังรูปที่ 3(ฉ)) (9)  
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  (ก)  พหุนามอันดับ 1 (ข)  พหุนามอันดับ 2   

 

 

  

 

 

 

 

     (ค)  พหุนามอันดับ 3 (ง)  พหุนามอันดับ 4 

 

 

 

 

 

 

 

       (จ)  พหุนามอันดับ 5 (ฉ)  พหุนามอันดับ 6 

รูปที่ 3  ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ํามันและขดลวดในรูปแบบสมการพหุนาม 

 

 จากการออกแบบสมการทางคณิตศาสตรในการทํานายอุณหภูมิขดลวดตัวนําท้ัง 6 สมการมีคา R-square 

อยูที่ 0.99 และจากการเปรียบเทียบสมการทางคณิตศาสตรที่ไดมาทั้ง 6 สมการพบวาสมการท่ี (4) (ดังรูปที่ 3(ก)) 

และสมการที่ (9) (ดังรูปที่ 3(ฉ)) ไมมีความสัมพันธกับขอมูลที่ไดจากการทดสอบ เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการทดสอบ

มีลักษณะเชิงเสนโคง ทําใหไดสมการทางคณิตศาสตรที่มีความสัมพันธกับขอมูล ไดแก สมการพหุนามกําลังสอง 

สมการพหุนามกําลังสาม สมการพหุนามกําลังส่ี สมการพหุนามกําลังหา (ดังรูปที่ 3(ข) ถึง 3(จ)) โดยวิเคราะหคา    

R-square เพื่อเปรียบเทียบหาคาความคลาดเคล่ือนของแตละสมการ โดยหาผลตางของคา R-square แตละสมการ

ไดผลดังตารางที่ 1 

 

 

SSE = 44.32 

R-square = 

0.9818 

SSE = 19.42 

R-square = 

0.9920 

SSE =  4.08 

R-square = 

0.9983 

SSE = 3.5129 

R-square = 

0.9986 

SSE =    3.12 

R-square =  

0.9987 

SSE =  2.15 

R-square =  

0.9991 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-103 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคา R-square 

การเปรียบเทียบ 
สมการพหุนาม 

กําลังสอง กําลังสาม กําลังส่ี กําลังหา 

กําลังสอง 
0.9920 - 0.9920 

=  0% 

0.9920 - 0.9983 

= 0.63% 

0.9920 - 0.9986 

= 0.66% 

0.9920 - 0.9987 

= 0.67% 

กําลังสาม  
0.9983 - 0.9983 

=  0% 

0.9983 - 0.9986 

= 0.03% 

0.9983 - 0.9987 

= 0.04% 

กําลังส่ี   
0.9986 - 0.9986 

=  0% 

0.9986 - 0.9987 

= 0.01% 

กําลังหา    
0.9987 -0.9987 

=  0% 

  จากตารางที่ 1 พบวา สมการพหุนามกําลังสองมีคาความผิดพลาดสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับสมการอื่นๆ อยู

ที่ประมาณ 0.6% และสมการพหุนามกําลังสาม กําลังส่ี และกําลังหามีคาความผิดพลาดอยูที่ประมาณ 0.0% 

สามารถสรุปไดวาสมการที่เหมาะสมและงายตอการคํานวณคือ สมการพหุนามกําลังสาม ทําใหไดสมการที่ใชในการ

ทํานายอุณหภูมิของขดลวดตัวนําจากอุณหภูมิน้ํามันดังสมการที่ (10)   

YCoili = 1.66x3
Oil  + 2.44x2

Oil  + 1.38xOil  + 69.85 (10) 

 

สรุปผลการทดลอง 
 ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาวิธีการทดสอบหมอแปลงโดยวิธีลัดวงจรเพื่อใหไดขอมูลในการวิเคราะหออกแบบ

สมการทางคณิตศาสตร โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตออุณหภูมิของน้ํามันนั้นไดผลสรุปคือ เม่ือมีกระแสไหลผานขดลวด

มากหรือเปอรเซ็นตโหลดของหมอแปลงมากจะทําใหอุณหภูมิที่วัดไดนั้นมีคามากตามไปดวย การศึกษาและทดสอบ

ความสัมพันธของอุณหภูมิขดลวดตัวนํา โดยการใชอุณหภูมิน้ํามันของหมอแปลงไฟฟา โดยการนําคาที่ไดจากการ

ทดสอบหมอแปลงไฟฟาโดยวิธีการลัดวงจร และนําผลที่ไดมาออกแบบสมการทางคณิตศาสตร ซึ่งผลที่ไดนั้นจะอยูใน

รูปแบบของกราฟกับสมการ และคาของ SSE กับ R-square  

 จากการออกแบบสมการคณิตศาสตรสามารถสรางความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ํามันของหมอแปลง

ไฟฟากับอุณหภูมิขดลวดตัวนํา โดยเปนไปตามความสัมพันธของสมการพหุนาม จากการวิเคราะหสมการและกราฟ

นั้นสมการท่ีเหมาะสมที่สุดคือสมการพหุนามกําลังสาม  YCoili = 1.66x3
Oil + 2.44x2

Oil + 1.38xOil + 69.85 ดังสมการท่ี 

(10) เนื่องจากสมการนี้มีคา R-square เทากับ 0.9983  

จะเห็นไดวาสมการทางคณิตศาสตรที่เลือกมาใชในการทํานายมีคา R-square เขาใกล 1 ทําใหสมการทาง

คณิตศาสตรนี้ มีความสามารถในการทํานายอุณหภูมิของขดลวดตัวนําไดเปนอยางดีและเปนสมการที่งายตอการ

คํานวณทําใหสามารถทราบถึงอุณหภูมิขดลวดหมอแปลงขณะใชงานไดเปนอยางดี 
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การเพิม่บทเรียน “การใชภาษาไทยในการสื่อสาร” ในวิชา การสือ่สารเชิงวิชาชีพ 
Adding The Lesson “Applying Thai Language Into Communication” In The Professional 
Communication Course 
 

นันทลักษณ สถาพรนานนท1 

Nunthaluxna Sthapornnanon1    

  

บทคัดยอ 
การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน เขากับพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณ ใหกับนักศึกษาเปนส่ิงที่จําเปน  ภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณ

ประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี

ความเปนไทย เปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร  ส่ิงที่นาสนใจคือการเพ่ิมบทเรียนใหเกิดความรูในการใช

ภาษาไทยใหถูกตอง  การวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินทักษะ และทัศนคติของนักศึกษา หลังจากเขา

เรียนในหัวขอ “การใชภาษาไทยในการส่ือสาร” ในรายวิชา 562379 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ  

การเรียนในหัวขอนี้มีการจัดใหมีขึ้นในภาคตน ปการศึกษา 2557 การสอนมีทั้งบรรยายและปฏิบัติการ  

อาจารยผูสอนและประเมินทักษะของนักศึกษาคืออาจารยผู เ ช่ียวชาญภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การประเมินทัศนคติของนักศึกษา โดยใช แบบประเมินตนเอง กลุมตัวอยางประกอบดวย

นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 562379 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาเฉพาะสาขาเนนเภสัชกรรมคลินิกสมัครใจเขารวมการศึกษา 44 คน (รอยละ 

100)  คะแนนทักษะทางภาษาไทยเฉล่ียของนักศึกษา คือรอยละ  71.0+5.9 (60-90) นักศึกษา 28 คน (รอยละ 

63.64) พึงพอใจตอการเรียนในหัวขอนี้ในระดับมากที่สุด และนักศึกษา 26 คน (รอยละ 59.09 )มีความต้ังใจมากที่สุด

ที่จะใชภาษาไทยใหถูกตอง เพื่อเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 

การเพิ่มบทเรียน “การใชภาษาไทยในการส่ือสาร” ในวิชาการส่ือสารเชิงวิชาชีพ  สามารถกระตุนให

นักศึกษาเกิดทักษะทางภาษาไทย และเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยใหถูกตองได   

คําสําคัญ : ภาษาไทย ภาษาไทยในการส่ือสาร การส่ือสารทางเภสัชศาสตร เภสัชศาสตรศึกษา 
 

Abstract 
The learning processes are integrated the teaching with the mission to support Thai arts and 

culture in order to enhance the knowledge and experience to students is necessary. Thai language is the 

national identity. It is a cultural treasure to create a unity and enhance the personality to become Thai. It 

is the important tool to communicate. It is interesting to add the lesson for proper Thai language 
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knowledge. This study was to evaluate students’ skills and attitudes after studying the lesson “Applying 

Thai language into communication” of the 562379 Professional Communication course.  

This topic was established in the first semester of the academic year 2014. It included both 

lecture and practice. The instructor who taught and evaluated students’ skills was the expert in Thai 

Language from Faculty of Arts, Silpakorn University. Students’ attitudes were assessed by self-

administered questionnaires.   The sample consisted of fifth year pharmacy students who registered in 

the 562379 Professional Communication course. 

The result showed that there were 44 students in clinical pharmacy subspecialty who 

volunteered for this study (100%). The average score of students' Thai language skills was 71.0+5.9  

(60-90). Twenty–eight students (63.64%) were most satisfied with this lesson and twenty–six students 

(59.09%) were most intent to use Thai language correctly to preserve Thai cultural heritage.  

Adding the lesson “Applying Thai language into communication” in the Professional 

Communication course can encourage students to achieve skills in Thai language and to understand the 

importance of using the correct Thai language. 

Keywords : Thai language, Thai language in communication, Pharmacy communication, Pharmacy 

education 
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การแพรกระจายของเชื้อราในอากาศภายในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย: กรณีศึกษา
หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
Distribution of fungi in medical technology laboratory: case study of medical technology 
laboratory, Nakhon Pathom hospital, Nakhon Pathom province 

 

พิทักษ คิมนารักษ1 นภวรรณ รัตสุข1 และ จารุวรรณ หวะสุวรรณ1 

Pitak Kimnarak1, Nopawan Ratasuk1 and Jaruwan Hawahsuwan1 

  

บทคัดยอ  
งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณเช้ือราท่ีปนเปอนในอากาศภายในหองปฏิบัติการเทคนิค

การแพทย โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และความสัมพันธระหวางปริมาณเชื้อรากับปจจัยทางส่ิงแวดลอม

และจํานวนผูใชงาน โดยทําการเก็บตัวอยางภายในหองปฏิบัติการจํานวน 5 หอง ดวยวิธี open plate ในการศึกษาได

ทําการเก็บตัวอยางวันละ 2 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2558 ผลการศึกษาพบ

เช้ือราท่ีปนเปอนในอากาศทั้งหมด 7 ชนิด ไดแก Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus spp., Rhizopus 

spp., Fusarium spp., Mucor spp., และ Cladosporium spp. โดยเช้ือราท่ีพบมากที่สุด คือ Alternaria spp. 

จํานวน 21.38 CFU/plate/hr หรือคิดเปน 45.07% ของจํานวนเชื้อราท้ังหมด รองลงมา คือ Penicillium spp. จํานวน 

17.24 CFU/plate/hr (36.35%) Aspergillus spp. จํานวน 4.54 CFU/plate/hr (9.58%) Rhizopus spp. จํานวน 

3.68 CFU/plate/hr (7.75%) Fusarium spp. จํานวน 0.37 CFU/plate/hr (0.77%) Mucor spp. จํานวน 0.16 

CFU/plate/hr (0.33%) Cladosporium spp. จํานวน 0.07 CFU/plate/hr (0.15%) ตามลําดับ สวนหองปฏิบัติการที่

พบวามีการปนเปอนของเชื้อรามากที่สุด คือ หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยแผนกผูปวยนอก (OPD Lab) พบเชื้อรา

จํานวน 17.51 CFU/plate/hr รองลงมา คือ งานธนาคารเลือด (Blood Bank) พบเชื้อราจํานวน 10.49 CFU/plate/hr 

และ หองปฏิบัติการกลาง (Central Lab) พบเชื้อราจํานวน 7.27 CFU/plate/hr ตามลําดับ 

โดยปริมาณเช้ือราที่พบมีความสัมพันธกับปจจัยสภาพแวดลอมที่แตกตางกันของหองปฏิบัติการแตละหอง 

ไดแก อุณหภูมิภายในหองปฏิบัติการ ความช้ืนสัมพัทธ และจํานวนผูใชงาน เม่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา 

ปริมาณเชื้อราท่ีพบมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนผูใชงาน และอุณหภูมิภายในหองปฏิบัติการ (r=0.96 และ 

r=0.83 ตามลําดับ) แตมีความสัมพันธเชิงลบกับความช้ืนสัมพัทธ(r = -0.64)    

คําสําคัญ : เช้ือราในอากาศ หองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย การแพรกระจายเช้ือ 

 

Abstract 
 The purposes of this study were to quantify the amount of fungi contaminated in an indoor air 

within medical technology laboratories of Nakorn Pathom hospital, Nakorn Pathom province. To 

determine the correlation of the findings with environmental factors on room temperature, relative 
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humidity, and number of patients receiving service. Fungal samples were collected from 5 medical 

technology laboratories using an open plate method. The samples were collected 2 hours per day, every 

working day for the period of 3 months, from August 2015 – October 2015. Seven fungal genera were 

identified. The most frequently found was Alternaria spp. (21.38 CFU/plate/hr, or 45.07% of the total),  

while Penicillium spp., Aspergillus spp., Rhizopus spp., Fusarium spp., Mucor spp., and Cladosporium 

spp., were revealed in a respective order at the level of airborne fungi 17.24 CFU/plate/hr (36.35%),  4.54 

CFU/plate/hr (9.58%), 3.68 CFU/plate/hr (7.75%), 0.37 CFU/plate/hr (0.77%), 0.16 CFU/plate/hr (0.33%), 

and  0.07 CFU/plate/hr (0.15%), respectively. Area with the highest level of fungal concentration was the 

laboratory of outpatient department (OPD Lab), 17.51 CFU/plate/hr. Other labs including blood bank, 

central laboratory, office, and bacterial culture laboratory showed the lower level of airborne fungi of 

10.49, 7.27, 6.40, and 5.81 CFU/plate/hr., respectively.  These numbers exhibited a statistically positive 

correlation with room temperature and number of patients (r=0.96 and r=0.83, respectively) but showed a 

negative correlation with relative humidity (r=-0.64). 

Keywords : Fungi, Medical technology laboratory, Distribution 
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การศึกษาความแปรปรวนของขนาดยาวารฟารินตอการควบคุมฤทธ์ิตานการแข็งตัวของเลอืด
และการเกิดอาการไมพึงประสงค  
Study of Coefficient of Variation of Warfarin Dosing on Anticoagulant Control and Adverse 
Event 
 

นัทที พรประภา1 ธัญสินี ฉินทองประเสริฐ1 ปาลิตา อินทรพรหม1 วิกานดา อุดมเดช1 อัมรินทร กรณีศักด์ิ1 และ  

สกนวรรณ พวงหอม2 

Nattee Phornprapa1, Thansinee Chinthongprasert1, Palita Inprom1, Wikanda Udomdech1, Ammarin 

Koraneesak1 and Sakolwan Pounghom2 

 

บทคัดยอ 
              วารฟารินเปนยาตานการแข็งตัวของเลือดที่ตองมีการติดตามคา International Normalized Ratio (INR) ให

อยูในเปาหมายเพื่อประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพการรักษาและความเส่ียงตอการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ

(bleeding) Time in therapeutic range (TTR) เปนพารามิเตอรที่แสดงระยะเวลาที่ผูปวยสามารถควบคุม INR ใหอยู

ในเปาหมายได อันเปนคาที่มีความสัมพันธกับ INR และใชแสดงถึงประสิทธิภาพของการใชยาวารฟารินในระยะยาว 

การปรับเปล่ียนขนาดยาเพื่อหวังผลใหคา INR เขาสูเปาหมายนั้นจึงเปนวัตถุประสงคหลักของการรักษาอยางไรก็ตาม

การปรับขนาดยาอยางบอยคร้ังยอมสงผลใหเกิดความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CoV) ของขนาดยาใน

ระดับตางๆ   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของความแปรปรวนของขนาดยาวารฟารินตอคา TTR และ

การเกิด bleeding ในคนไทย งานวิจัยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน ณ โรงพยาบาลหัวหินในชวงกันยายน 

2555 ถึง มีนาคม 2558  จํานวน 205 คน    เปรียบเทียบคา TTR และการเกิด bleeding ในผูปวยสามกลุม คือ (1) 

กลุมควบคุม (%CoV ≤ 5),  (2) กลุมศึกษาท่ี 1 (5< %CoV <20), และ (3) กลุมศึกษาท่ี 2 (%CoV ≥ 20) โดยใช

สถิติ ANOVA และ Chi-Square ตามลําดับ   ผลการศึกษาพบวา  TTR และ การเกิด bleeding  ในระหวาง 3 กลุมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.025)  โดยพบวาที่ความแปรปรวนต่ํา (กลุมควบคุม) ใหคา 

%mean TTR สูง (72.05) แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการออกฤทธิ์ของยาดี ขณะที่ขนาดยาวารฟารินที่มี

ความแปรปรวนสูงมีคา TTR  ที่ตํ่ากวา (52.19 ในกลุม 1 และ 26.98 ในกลุม 2) แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุม

การออกฤทธิ์ของยาท่ีนอยกวา ผลการเกิด bleeding พบวากลุมควบคุมมีการเกิดเลือดออกผิดปกติตํ่าสุด (14.52%) 

ขณะที่กลุม 1 และ กลุม 2 มีการเกิดเลือดออกมากกวา (61.29% และ 24.19%)   สรุปผล ความแปรปรวนของขนาด

ยาวารฟารินที่ผูปวยไดรับสามารถใชเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพในการแสดงฤทธิ์ตานการแข็งตัวของเลือด (TTR) 

และใชในการเฝาระวังการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ (bleeding) สําหรับผูปวยแตละรายได 

คําสําคัญ : วารฟาริน ภาวะเลือดออก ความแปรปรวน 
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Abstract 
              Warfarin is an anticoagulant drug which monitoring of International Normalized Ratio (INR) is 

required in order to evaluate its anticoagulant effect and adverse event. Time in Therapeutic Range (TTR) 

is a parameter indicating time in which the INR can be controlled in the target range. It also represents 

the long term efficacy of warfarin. Dose adjustment of warfarin to achieve target INR then is a goal of 

treatment. Nevertheless, more frequency of the adjustment results in a variation of drug dosing 

(describing in term of Coefficient of Variation, CoV). The objectives of this study are to determine the 

influence of %CoV on the TTR  and bleeding in Thai people. The study has been approved from the ethic 

committee, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University. Data was collected from the OPD card and 

computer database for patients who received warfarin at Hau-Hin hospital during Septemper 2012 – 

March 2015. Two-hundred and five patients were included.  Comparison of TTR and bleeding were 

performed among 3 study groups; (1) Control group (%CoV ≤ 5), (2) Group 1 (5< %CoV <20), and (3) 

Group 2 (%CoV ≥ 20), using ANOVA and Chi-Square, respectively. Results show that TTR and bleeding 

among those groups are statistically significant (p< 0.025).  At low %CoV (Control gr.), the percentage of 

mean TTR is high (72.05) indicating the good effectiveness of the drug. While as warfarin dosing with 

high %CoV has lower TTR (52.19 gr. 1 and 26.98 gr.2) representing a lesser efficacy. Bleeding results 

show that control group has lowest bleeding event (14.52%). While as bleeding event of group 1 and 

group 2 is much greater (61.29% and 24.19%).  In conclusion, variation of warfarin dosing can be used 

for indicating the efficacy of anticoagulant control (TTR) and bleeding in individual patient. 

Keywords : Warfarin, Time in therapeutic range, Bleeding, Coefficient of variation, INR 
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การสาํรวจปริมาณเชือ้ Staphylococcus aureus  ในอากาศภายในอาคารโรงพยาบาลไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการวางจานอาหารเลีย้งเชือ้ 
Quanlitative survey of airborne Staphylococcus aureus in an indoor air within Sainoi 
hospital, Nonthaburi province using an open plate method 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสํารวจปริมาณเชือ้ Staphylococcus aureus  ในอากาศภายในอาคารของ

โรงพยาบาลไทรน้อย  จงัหวดันนทบรีุ  และหาความสมัพนัธ์ของปริมาณเชือ้ S. aureus ท่ีพบในอากาศภายในอาคาร

กับจํานวนผู้ ป่วยท่ีมารับบริการ  ตัวอย่างอากาศในอาคารถูกเก็บไปวิเคราะห์เดือนละ 1 ครัง้ ในระหว่างเดือน

กมุภาพนัธ์ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2557  ด้วยวิธีการวางจานอาหารเลีย้งเชือ้  แต่ละครัง้จะทําการเก็บตวัอย่าง

ทัง้หมด 5 จุดในพืน้ท่ีของแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล  ผลการศึกษาพบว่าเชือ้แบคทีเรีย S. aureus ในอากาศมี

ปริมาณมากท่ีสดุในบริเวณแผนกผู้ ป่วยนอกโดยมีปริมาณท่ีตรวจวดัได้เท่ากบั 37.56 CFU/ft.2/min รองลงมาได้แก่ 

แผนกผู้ ป่วยในชาย 25.31 CFU/ft.2/min แผนกผู้ ป่วยอบุติัเหตฉุกุเฉิน 6.12 CFU/ft.2/min แผนกผู้ ป่วยในหญิง 2.04 

CFU/ft.2/min และห้องแยกโรค 1.025 CFU/ft.2/min ตามลําดบั และไม่พบ S. aureus  ในอากาศภายในห้องคลอด  

ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจยงัชีใ้ห้เห็นว่า  อากาศภายในแผนกผู้ ป่วยนอก  นอกจากมีเชือ้ S. aureus แล้ว ยงัพบเชือ้ 

Bacillus spp. และเชือ้รา (mold) ด้วย ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณเชือ้ S. aureus ในอากาศท่ีตรวจวดัได้มี

ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัจํานวนผู้ ป่วยท่ีมารับบริการในแต่ละแผนก  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ีใช้วดัขนาดของ

ความสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร มี 2 ลกัษณะ คือ ค่า r อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 และอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 การบอกระดบั

หรือขนาดของความสมัพนัธ์ จะใช้ตวัเลขของค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ หากค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์มีค่าเข้าใกล้     

-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กัน  ในระดับสูงแต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันใน    

ระดบัน้อย 

คาํสาํคัญ : เชือ้สแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส วิธีการวางจานอาหารเลีย้งเชือ้ อากาศภายในอาคาร โรงพยาบาล 

 

Abstract 
The objectives of the study were to conduct the quantitative survey of airborne Staphylococcus 

aureus in an indoor air within Sainoi hospital, Nonthaburi province and to determine the relationship 

between the obtaining data and the number of serviced patients. Indoor air samples were collected 

monthly during February to April in 2014 and analysed using an open plate technique. Five samples were 

taken each time from different medical wards within the hospital. The analysis revealed that the level of 

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand. 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-112 

concentration of airborne S. aureus was highest in the outpatient ward, 37.56 CFU/ft.2/min, while the male 

inpatient ward, emergency ward, female inpatient ward and isolating room showed the lower level of 

airborne S. aureus; 25.31 CFU/ft.2/min, 6.12 CFU/ft.2/min, 2.04 CFU/ft.2/min and 1.02 CFU/ft.2/min, 

respectively. However, the airborne bacteria was not found in the indoor air of the delivery room. 

Moreover, it was also showed that besides S. aureus, the indoor air of  outpatient  ward was further tinted 

with airborne Bacillus spp. and mold.  Results from statistical analysis suggested that there was a 

positive correlation between the amount of airborne S. aureus and the number of serviced patients in 

each ward. 

Keywords : Staphylococcus aureus, Open plate technique, Indoor air, Hospital 
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การออกแบบสรางเครื่องสับละเอียดสาํหรับชวีมวลความหนาแนนตํ่า 
Design of Shredding Machines for Low Density Biomass 
 

สุขุม โฆษิตชัยมงคล1 สุวัฒน เณรโต1 และ ฑิพาภรณ ทรัพยสมบรูณ2 

Sukum Kositchaimongkol1, Suwat Neantoe1 and Tipaporn Subsomboon2  

 

บทคัดยอ 
การสรางเคร่ืองสับละเอียดสําหรับชีวมวลความหนาแนนตํ่าใชสําหรับสับยอยฟางขาวใหมีขนาดเล็กและใช

พลังงานตํ่า เพื่อใชเปนวัสดุเช้ือเพลิงชีวมวล-อัดแทง การสรางเคร่ืองสับละเอียดใชชุดใบมีด 7 ชุด เสนผานศูนยกลาง

ใบมีด 365 มิลลิเมตร ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 3 แรง 3 เฟส ทดสอบการทํางานของเครื่องสับละเอียด โดยการหากําลัง

การผลิตการใชพลังงานจําเพาะคาไฟฟาและขนาดเฉลี่ยของฟางขาวตอความเร็วรอบของชุดใบมีดที่ 1,000, 1,500,  

2,000, และ 2,500 รอบตอนาที  ผลทดสอบการทํางานของเคร่ืองสับละเอียดชีวมวลความหนาแนนตํ่า พบวากําลัง

การผลิตสูงสุดอยูที่ความเร็วรอบ  2,500 รอบตอนาที สามารถสับฟางขาวไดเฉล่ียสูงสุด 31 กิโลกรัมตอชั่วโมง สวน

ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที มีพลังงานจําเพาะนอยที่สุดคือ 0.003 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอกิโลกรัม คาไฟฟาที่กําลัง

การผลิตตํ่าสุดมีคาไฟฟา เทากับ 0.163 บาทตอกิโลกรัม และ สามารถสับยอยฟางขาวไดขนาดเล็กที่สุด มีขนาดเฉล่ีย 

1.06 มิลลิเมตร  

คําสําคัญ : เคร่ืองสับละเอียด ชีวมวล แทงเช้ือเพลิงชีวมวล 

 

Abstract 
This study was to design a shredding machine for low density biomass using low energy to 

produce the wood pellets.  The machine consisted 7 shred knives of 365 mm diameter each, and a 3 hp 

using 3 phase motor.  The shredding machine was tested for the determination of production capacity, 

specific energy consumption, electricity charge and average rice straw sizes different knife rotating 

speeds of 1,000, 1,500, 2,000 and 2,500 rpm.  It was found that the maximum production capacity was at 

2,500 rpm rotating speed which could chop the rice straw up to 31 kg/hr.  At 1,500 rpm, the specific 

energy was the lowest of 0.03 kWh/kg. The electricity charge at the lowest production capacity was 0.163 

baht /kg which could chop the rice straw to be the smallest of 1.06 mm average size. 

Keywords : Shredding machine, Biomass, Wood pellet 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ฟางขาวเปนวัสดุเหลือจากการเก็บเก่ียวขาว โดยฟางขาวสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยางเชน ทํา

เปนอาหารสัตวเล้ียงโค และกระบือ นํามาเปนอาหารในการเพาะเล้ียงเห็ดฟาง นํามาทําหมักเปนปุยอินทรีย และเปน

เช้ือเพลิง เปนตน  การเก็บฟางขาวท่ีมีจํานวนมากจากนาขาวนิยมอัดเปนกอน เพื่อใหงายตอการจัดเก็บและขนสง 

และการจําหนาย สวนท่ีเหลือไมสามารถจัดเก็บได ชาวนาสวนใหญนิยมเผาท้ิง ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ โดยไม

กอใหเกิดประโยชนแตอยางใด การเพิ่มมูลคาฟางขาวใหเปนเช้ือเพลิงเปนส่ิงที่นาสนใจ เพราะความตองการเชื้อเพลิง

ในการผลิตไอน้ําและกระแสไฟฟามีปริมาณมาก แตการใชฟางขาวโดยตรงมีขอจํากัดเพราะฟางขาวมีน้ําหนักเบาเผา

ไหมเร็ว ทําใหไดความรอนที่ไมสมํ่าเสมอ อีกทั้งตองใชปริมาณมากๆ ตอการเผา  การแปรรูปฟางขาวใหเปนแทง       

ที่เรียกวา วัสดุอัดแทงเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถแกปญหาดังกลาวได การผลิตวัสดุอัดแทงเช้ือเพลิงชีวมวล แบง

ขั้นตอนออกเปน 2 วิธี คือ การสับวัสดุ และการอัดวัสดุเปนแทง (จารุวัฒ มงคลธนทรรศ, วีระ สุขประเสริฐ และอนุชา 

เชาวโชติ  2554) 

การสับฟางขาว ใหมีขนาดส้ันลง ขึ้นอยูกับรูปแบบชุดใบมีดและความเร็วรอบของใบมีด วิระพงษและภรต 

(2542) ออกแบบเคร่ืองสับฟางสําหรับเครื่องเก็บเก่ียวนวดขาวท่ีผลิตในประเทศ ใชหัวสับทรงกระบอก (cylinder 

type) กําหนดความยาวฟางขาว 12.60 เซ็นติเมตร สับฟางดวยความเร็วรอบ 633 กับ 950 รอบตอนาที   สุภัทราและ

วินัย (2552) ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นฟางสําหรับการทําอาหารผสม โดยวางชุดใบมีดแนวนอน (Cutter bar) หั่น

ฟางอัดฟอน ดวยความเร็วรอบ 700 กับ 750 รอบตอนาที ไดความยาวฟางขาว 2-5 เซ็นติเมตร  แสดงวาความเร็วรอบ

สูงใหสมรรถนะของเครื่องสูงกวาความเร็วรอบตํ่า แตความเร็วรอบสูงใหอัตราการส้ินเปลืองพลังงานสูงกวาช่ึง

สอดคลองกับวาทิต วงษดอกไม(2554) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็ว

รอบกับขนาดและประหยัดพลังงาน ในการสับฟางขาวใหมีขนาดเล็กหรือละเอียด สําหรับใชเปนวัสดุอัดแทงที่

เหมาะสมตอไป 
 

วิธีการทดลอง 
1.  วัสดุและดําเนินการสรางเครื่องสับละเอียดสําหรับชีวมวลความหนาแนนต่ํา 

1.1 วัสดุที่ใชทดสอบ ฟางขาวจากจังหวัดนครปฐม 
1.2 สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องสับละเอียดสําหรับชีวมวลความหนาแนนต่ํา 
หลักการออกแบบเคร่ืองสับละเอียดชีวมวลความหนาแนนตํ่าประกอบดวยระบบกลไก 7 สวน ไดแก 

โครงสรางหลัก ชุดตะแกรง ชุดใบมีดตัด ชุดตนกําลัง ชุดสงกําลัง ชุดครอบปองกันอันตราย และชุดอุปกรณเสริม

โครงสรางหลักทําหนาที่รองรับแรงและนํ้าหนักของช้ินสวนอื่นๆ สรางจากเหล็กฉากหนา 5 มิลลิเมตร ขนาดของ

โครงสรางกวาง 600 มิลลิเมตร ยาว 84 มิลลิเมตรสูงประมาณ 800 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 1 (ก) 
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ภาพที่ 1 โครงสรางเคร่ืองสับละเอียดสําหรับชีวมวลความหนาแนนตํ่า (ก) ถังตะแกรง (ข)  ชุดใบมีดตัด (ค) ใบมีดนิ่ง  
 
1.3 ชุดตะแกรง ประกอบดวย ถังตะแกรง และกนของถังตะแกรง ทําหนาที่แยกขนาดอนุภาคที่ผานการสับ 

โดยแยกฟางขาวมีขนาดเล็กกวารูตะแกรง ใหรอดผานรูตะแกรง ตกลงสูชุดครอบเคร่ือง แลวไหลออกทางชองทางออก 

ดังภาพที่ 1 (ข) 

1.4 ชุดจานใบมีด ประกอบดวย เพลา จานรองใบมีด 7 ชิ้น ใบมีด 7 ชุด ชุดละ 3 ใบ ใบมีดนิ่ง และใบพัด 

ดังภาพที่ 1 (ค) ซึ่งจานรองใบมีดและใบพัด จะถูกยึดกับเพลาดวยดุมและล่ิม จานรองใบมีดมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 220 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร  ใบมีดมีขนาดยาว 165  มิลลิเมตร กวาง 60  มิลลิเมตร  ความยาวระยะ

ชองหางระหวางชุดใบมีดสับ 20 มิลลิเมตร มีใบมีดนิ่งอยูทั้งสองขางทําหนาที่ชวยในการสับฟางขาว เปล่ียนเสมือน

เขียงรองสับ ใบมีดนิ่งมีขนาดยาว 150 มิลลิเมตร กวาง 50 มิลลิเมตร   

1.5 เครื่องตนกําลังและระบบสงกําลัง ใชมอเตอรขนาด 3 แรงมา ความเร็วรอบ 1450 รอบตอนาที  

มอเตอรติดอยูกับขาต้ังดานลางหองสับ ระบบสงกําลังประกอบดวยสายพานและมูเล โดยมูเล 3 นิ้ว ติดต้ังอยูที่

แกนเพลาของชุดใบมีด สวนมูเล 6 นิ้ว ติดต้ังอยูที่มอเตอร โดยมีสายพานขนาด 55 นิ้ว เปนตัวกลางในการสงกําลัง

จากมอเตอรไปสูชุดใบมีด  

  
2. ทดสอบการทํางานของเครื่องสับละเอียดสําหรับชีวมวลความหนาแนนต่ํา 

2.1 ทดสอบผลของความเร็วรอบตออัตราการผลิต ทดสอบโดยใชเคร่ืองตนกําลัง คือ มอเตอรขนาด 3 

แรงมา (Mitsubishi, SF-J 694, Japan) และใชอินเวอรเตอร (Fuji, FRN11 EIS-4A, Japan) ควบคุมความเร็วรอบที่ 

1,000, 1,500, 2,000 และ 2,500 รอบตอนาที ทําการจับเวลาในการสับละเอียดฟางขาวคร้ังละ 2 กิโลกรัม ทดสอบ

ซ้ํา 3 คร้ังตอหนึ่งความเร็วรอบ จากนั้นนํามาคํานวณหาอัตราการผลิต 

2.2 ทดสอบผลของความเร็วรอบตอการใชพลังงานจําเพาะ ทําการวัดปริมาณการใชไฟฟาตอหนวย

การผลิต (Mitsubishi, MX2-CO2E, Japan) และใชอินเวอรเตอรควบคุมความเร็วรอบเทากับ 1,000, 1,500, 2,000 

และ 2,500 รอบตอนาที โดยทําการจับเวลาในการสับละเอียดฟางขาวครั้งละ 2 กิโลกรัม ทดสอบซํ้า 3 คร้ังตอหนึ่ง

ความเร็วรอบ จากนั้นนํามาคํานวณหาความเร็วรอบที่มีผลตอการใชพลังงานจําเพาะ 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-116 

2.3 ทดสอบผลของความเร็วรอบตอคาไฟฟา สําหรับพลังงานไฟฟาที่มอเตอรใช ขึ้นอยูกับกําลังไฟฟา

(กิโลวัตต) ที่มอเตอรใช และชวงเวลาทํางาน ถากําลังไฟฟาสูงก็จะใชพลังงานมาก หรือชั่วโมงการทํางานสูงก็จะใช

พลังงานมากเชนกัน ดังนี้ 

E = kW × h และ C = E × P 

 

เม่ือ E  = พลังงานไฟฟาที่ใช มีหนวยเปนกิโลวัตตชั่วโมง (kW-h) 

  kW = กําลังไฟฟาที่มอเตอรใช มีหนวยเปนกิโลวัตต (kW) 

  h = ชั่วโมงที่มอเตอรทํางาน (kW) 

  C = คาไฟฟาจากการใชงานมอเตอร (Baht) 

  P = คาไฟฟาเฉล่ียตอหนวยของโรงงาน (Baht/kW-h) 
 

2.4 ทดสอบผลของความเร็วรอบตอขนาดอนุภาค เก็บตัวอยางฟางที่ทําการสับละเอียดที่ความเร็วรอบ 

1,000, 1,500, 2,000 และ 2,500 รอบตอนาที เพื่อนําเขาเคร่ืองแยกขนาดอนุภาค (Zhenbaishishaishaji, SSZ0994, 

China) ความเร็วรอบละ 20 กรัม โดยทดลองซํ้า 3 คร้ัง คร้ังละ 20 นาที 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ผลของความเร็วรอบตออัตราการผลิต 

จากภาพท่ี  2 จะเห็นไดวาเม่ือความเร็วรอบสูงขึ้น จะทําใหอัตราการผลิตมีคาเพิ่มขึ้นเปนเชิงเสน เม่ือ

ความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ชุดใบมีดสับจะหมุนเร็วขึ้น ทําใหสามารถสับฟางขาวใหมีขนาดเล็กจนสามารถลอดผานชอง

ตะแกรงไดเร็วขึ้น เวลาที่ใชในการสับลดลง สงผลใหมีอัตราการผลิตมากขึ้น และท่ีความเร็วรอบต้ังแต 2,000 รอบตอ

นาที อัตราการผลิตเร่ิมคงท่ี ที่เปนเชนนี้ เนื่องจาก ฟางขาวถูกสับใหมีขนาดเล็กกวารูตะแกรง จนสามารถลอดผานรู

ตะแกรง โดยใชเวลาในการสับและปริมาณผลผลิตเร่ิมคงท่ี จึงสรุปไดวาที่ความเร็วรอบ 2,500 รอบตอนาที มีอัตรา

การผลิตที่ 31.50 กิโลกรัมตอชั่วโมงเปนอัตราการผลิตสูงที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับอัตราการผลิตเฉล่ียของชีวมวล 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับอัตราการใชพลังงานจําเพาะ 
 
2. ผลของความเร็วรอบตอการใชพลังงานจําเพาะ 

จากภาพที่ 3 สรุปไดวาความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที มีอัตราการใชพลังงานจําเพาะเฉล่ียนอยที่สุด มีคา

เทากับ 0.033 kW-h/kg เปนคานอยที่สุด ของทุกความความเร็วรอบที่ทําการทดสอบ เนื่องจากพลังงานจําเพาะ

คํานวณจากกําลังไฟฟาคูณดวยเวลาที่ใชสับ หารดวยปริมาณผลผลิต ดังนั้นเม่ือความเร็วรอบสูงขึ้น กระแสไฟฟาที่ใช

ขับมอเตอรมากขึ้น ทําใหกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้น และเม่ือเวลาที่ใชในการสับละเอียดฟางขาวนอยลง  ปริมาณผลผลิตจะ

สูงขึ้นไปดวย จากภาพที่ 3 ความเร็วรอบเพิ่มจาก 1,000 รอบตอนาที เปน 1,500 รอบตอนาที พลังงานจําเพาะมีคา

ลดลง  เนื่องจากอิทธิพลของ ปริมาณผลผลิต ซึ่งเปนตัวหารมีคามากพลังงานจําเพาะจึงลดลง แตเม่ือความเร็วรอบ

เพิ่มจาก 1,500 รอบตอนาที ถึง 2,500 รอบตอนาที  อิทธิพลของคากําลังไฟฟาท่ีเปนตัวคูณสูงกวาปริมาณผลผลิตที่

เปนตัวหาร จึงสงผลใหคาพลังงานจําเพาะมีคาเพิ่มขึ้น  
 
3. ผลของความเร็วรอบตอคาไฟฟา 

จากภาพที่ 4 สรุปไดวาที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที มีอัตราการส้ินเปลืองคาไฟนอยที่สุด 0.163 บาท

ตอกิโลกรัม ซึ่งเปนคานอยที่สุด ของทุกความความเร็วรอบที่ทําการทดสอบ จะเห็นไดวาเม่ือความเร็วรอบสูงขึ้น จะทํา

ใหคาไฟฟามีคาเพิ่มขึ้นเปนเชิงเสน แตที่ความเร็วรอบ 1,000 รอบตอนาที ถึง 1,500 รอบตอนาที มีคาไฟฟาลดลง 

จาก 0.238 บาทตอกิโลกรัม เปน 0.163 บาทตอกิโลกรัม เนื่องจากคาไฟฟา คํานวณจากพลังงานจําเพาะคูณคาไฟฟา

ตอหนวย ดังนั้นเม่ือความเร็วรอบเพิ่มขึ้น ทําใหคาไฟฟา และปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น แตเวลาในการผลิตลดลง สงผล

ใหพลังงานจําเพาะเพิ่มขึ้น เม่ือนํามาคูณกับคาไฟฟาตอหนวย ทําใหคาไฟฟาสูงขึ้นตามไปดวย 

 
4. ผลของความเร็วรอบตอขนาดอนุภาค 

จากภาพที่ 5 ที่ความเร็วรอบ 1,000, 1,500, 2,000 และ 2,500 รอบตอนาที ขนาดของอนุภาคที่วัดไดเฉล่ีย 

ใกลเคียงกัน  เนื่องจากขนาดอนุภาคจะถูกกําหนดดวยขนาดของรูตะแกรง เม่ือฟางขาวที่ถูกสับมีขนาดเล็กกวารู

ตะแกรง จะสามารถลอดผานรูตะแกรงออกมาได ความเร็วรอบจึงไมมีผลตอขนาดอนุภาคเฉล่ีย 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบตอคาไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับขนาดอนุภาคเฉล่ีย 

 

สรุปผลการทดลอง 
 การทดสอบผลของความเร็วรอบตออัตราการผลิตพบวาความเร็วรอบ 2,500 รอบตอนาที  มีอัตราการผลิต 

31.50 กิโลกรัมตอชั่วโมง  เปนอัตราการผลิตดีที่สุดของการทดสอบทุกความเร็วรอบ การทดสอบผลของความเร็วรอบ

ตออัตราการใชพลังงานจําเพาะ พบวาความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที เหมาะสม เนื่องจากใชพลังงานจําเพาะ 

0.033 kW-h/kg เปนอัตราการใชพลังงานจําเพาะตํ่าสุดของการทดสอบทุกความเร็วรอบ  การทดสอบผลของ

ความเร็วรอบตอคาไฟฟา  จะเห็นไดวาความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที  ใชคาไฟฟาเฉลี่ย 0.163 บาทตอกิโลกรัม  

เปนอัตราการใชคาไฟฟาเฉล่ียตํ่าสุด และมีขนาดของอนุภาคเฉล่ียเล็กสุด 1.06 มิลลิเมตร 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ และภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล              

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยนี้   
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ความสมัพันธของ อายุ ระดับการศึกษา และเพศ กับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตร
ของเภสชักรโรงพยาบาล 
Relationship of age, education level, and gender with informatics knowledge and skills of 
hospital pharmacists  
 

ธีรพร ชลศิลปวิทย1 และ สรวง รุงประกายพรรณ1 

Teeraporn Chonsilapawit1 and Suang Rungpragayphan1 

 

บทคัดยอ 
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตองานเภสัชกรรม ดังนั้นความรูและทักษะ

ทางสารสนเทศศาสตรจึงจําเปนตอการปฏิบัติงานของเภสัชกร แมวาหลักสูตรเภสัชศาสตรในประเทศไทยไดมีการ

เปล่ียนแปลงจากหลักสูตร 5 ป เปน 6 ป แตการเรียนการสอนความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรในหลักสูตรยังมี

นอย และจากผลการสํารวจโดยสงแบบสอบถามใหเภสัชกรโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลจํานวน 601 แหงทั่วประเทศ 

จํานวนท้ังส้ิน 2002 ฉบับ ประเมินความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรของตนเองพบวา แบบสอบถามจํานวน 

805 ฉบับไดถูกสงกลับมา คิดเปนรอยละ 40.2 ของจํานวนท่ีสงไปทั้งหมด เภสัชกรโรงพยาบาลสวนใหญประเมินวา

ตนเองมีความรูและทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตดี แตมีความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร

อยูในระดับผูเร่ิมตนเทานั้น ในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมโดยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล

ทั่วไปของเภสัชกรโรงพยาบาล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และเพศ กับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 

จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 805 ราย เปนชาย 174 ราย (21.6%) และหญิง 631 ราย (78.4%) มีอายุตํ่ากวา 30 

ป 284 ราย (35.3%) อายุ 30-40 ป 378 ราย (47.0%) และอายุ 41-60 ป 143 ราย (17.7%) โดยมีจบการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี 627 ราย (77.9%) และจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท 178 ราย (22.1%)  ผลการศึกษาพบวา 

อายุ ระดับการศึกษา และเพศ ของเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธกับระดับความรูและ

ทักษะดานสารสนเทศศาสตรอยางมีนัยสําคัญ โดยผูที่มีอายุนอยมีความเช่ียวชาญดานสารสนเทศศาสตรมากกวาผูที่

มีอายุมาก ผูตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทมีความเช่ียวชาญมากกวาปริญญาตรี และเพศชายมี

ความเช่ียวชาญมากกวาเพศหญิง  ผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชในการจัดการหลักสูตรฝกอบรมใหเหมาะสมกับ

ลักษณะผูเขารับการอบรมได 

คําสําคัญ : สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ สารสนเทศศาสตรทางเภสัชกรรม ทักษะทางสารสนเทศ เภสัชกรโรงพยาบาล 

 

Abstract 
As Information technology plays important role in pharmacy practice nowadays, informatics 

knowledge and skills are necessary for pharmacists to operate effectively. Although pharmacy curricula 

had been transformed from the previous 5 years course to the current 6 years course, most curricula 

                                                 
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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scarcely address informatics principle and skills. From a survey that asked hospital pharmacists from 601 

hospitals all over the country to evaluate their informatics knowledge and skills. Two thousands and two 

questionnaires were sent and 805 were returned (40.2%). Most of hospital pharmacists rated themselves 

to have good basic computer and internet skills. However, they claimed themselves as beginner on 

informatics skills. In this study, we further analyzed relationship between age, education level, and 

gender of hospital pharmacists with their informatics knowledge and skills. Of 805 respondents, there are 

174 male (21.6%) and 631 female (78.4%). Number of respondents of age under 30 years old, 30-40 

years old, and 41-60 years old were 284 (35.3%), 378 (47.0%), and 143 (17.7%), respectively. There 

were 627 (77.9%), and 178 (22.1%) respondents with bachelor and master degree, respectively.  

Analysis results showed that age, education levels and gender of hospital pharmacists were significantly 

relating with their informatics knowledge and skills. The younger respondents showed higher knowledge 

and skills than the older. Respondents with master degree had better knowledge and skills than those 

with bachelor degree, whereas male respondents showed more efficiency in informatics than female. This 

result will be useful for planning of pharmacy curricula and training programs according to participants’ 

characteristic. 

Keywords : Health informatics, Pharmacy informatics, Informatics skill, Hospital pharmacist 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญอยางย่ิงตองานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งบุคคลากรใน

วงการแพทยและสาธารณสุขมีการตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความรูและทักษะดาน

สารสนเทศ ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณการศึกษาวิจัยดานสารสนเทศศาสตรในวิชาชีพทางสาธารณสุข โดยเฉพาะใน

วิชาชีพแพทยและพยาบาลที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องและมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ (Chang, 

Poynton, Gassert, & Staggers, 2011; Devitt & Murphy, 2004; Garde, Harrison, & Hovenga, 2005b; 

Mantas, 1998) วิชาชีพเภสัชกรรมเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานกับขอมูลและสารสนเทศจํานวนมาก จึงจําเปนตองใช

ความรูและทักษะดานสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนา

แลวไดมีการจัดต้ังองคกรขึ้นมาเพื่อดูแลและจัดการดานการศึกษาสารสนเทศทางเภสัชกรรมโดยเฉพาะ เชน 

Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) ในสหรัฐอเมริกา และThe Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain (RPSGB) ในประเทศอังกฤษ หนวยงานเหลานี้รับผิดชอบในการจัดการหลักสูตรเภสัชกรรม

ภายในประเทศ และไดกําหนดใหเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาตองมีความเช่ียวชาญทางดานสารสนเทศดวย สําหรับใน

ประเทศไทย ไดมีการจัดต้ังสมาคมเวชสารสนเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบดวยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

จากหลายสาขา ทั้งแพทย ทันตแพทย พยาบาล เภสัชกร รวมถึงนักเวชสถิติ โดยปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 724 คน 

(สมาคมเวชสารสนเทศไทย, 2558) สวนองคกรที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตไดแกสภา  

เภสัชกรรม 

สําหรับหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย มิไดมีการจัดการเรียนการสอนสาขาเนน

สารสนเทศศาสตรทางเภสัชกรรมหรือสุขภาพโดยตรง แมวาในป พ.ศ. 2551 สภาเภสัชกรรมไดปรับเปล่ียนหลักสูตร
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จาก 5 ป เปน 6 ป เพื่อมุงเนนการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพใหมากย่ิงขึ้น และใหเปนไปตามหลักสูตรสากล แตในหลักสูตร

ที่ปรับปรุงใหมยังคงไมมีการเรียนการสอนที่มุงเนนดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ทั้งนี้ยกเวนหลักสูตรเภสัชศา

สตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดจัดใหมีสาขาเนนสารสนเทศศาสตรทางเภสัชกรรมและสุขภาพมากวา 10 

ป ขณะที่ในตางประเทศเชนสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปไดกําหนดใหทักษะดานสารสนเทศศาสตรทาง

สุขภาพเปนส่ิงจําเปนสําหรับเภสัชศาสตรบัณฑิตและไดกําหนดสมรรถนะดานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพสําหรับ 

เภสัชศาสตรบัณฑิตขึ้นมาโดยเฉพาะ (Accreditation Council for Pharmacy Education, 2011; Royal 

Pharmaceutical Society of Great Britain, 2003) 

จากความสําคัญของความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรตอวิชาชีพเภสัชกรรม และแนวโนมความ

จําเปนตอการปฏิบัติงานที่จะเพิ่มมากย่ิงขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาในสถานการณและบริบทปจจุบัน เภสัชกรไทย

มีความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรเปนอยางไรเม่ือเทียบกับมาตรฐานระดับนานาชาติ ผูวิจัยไดทําการสํารวจ

ความรู ทักษะ และความตองการในการฝกอบรมดานสารสนเทศศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา

เภสัชกรโรงพยาบาลสวนใหญมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานและอินเทอรเน็ตเปนอยางดี แตสําหรับความรู

และทักษะดานสารสนเทศที่สูงขึ้นที่ถูกระบุไวเปนมาตรฐานระดับนานาชาติ เชน การจัดการฐานขอมูล ยังอยูในระดับ

ตํ่า และพบวาเภสัชกรสวนใหญมีความตองการในการฝกอบรมในหัวขอเหลานี้ในระดับสูง แสดงใหเห็นวาเภสัชกร

สวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของสารสนเทศทางเภสัชกรรม (Chonsilapawit & Rungpragayphan, 2015) 

สืบเน่ืองจากงานวิจัยดังกลาวที่เภสัชกรโรงพยาบาลผูตอบแบบสอบถามมีพื้นฐาน และปจจัย ที่แตกตาง หลากหลาย 

ในการศึกษาน้ีผูวิจัยจึงไดวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกอายุ ระดับ

การศึกษา และเพศ กับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาล ซึ่งผลการศึกษา

สามารถนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการอบรมใหสอดคลองกับลักษณะของผูเขารับการอบรม 
 

อุปกรณและวิธีการ 
กระบวนการสรางแบบสอบถาม การสุมตัวอยาง และการเก็บขอมูล ไดอธิบายโดยละเอียดไวในบทความ

วิจัยกอนหนาซ่ึงอยูในขั้นตอนการตีพิมพเผยแพร (Chonsilapawit & Rungpragayphan, 2015) ในที่นี้จะขอกลาว

โดยสรุปดังนี้ 

 

การสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามถูกพัฒนาขึ้นโดยคําถามในแบบสอบถามอางอิงจากเอกสารขอแนะนําของ International 

medical informatics association (IMIA) และเกณฑสมรรถนะรวมของสภาเภสัชกรรม รูปแบบของแบบสอบถาม

อางอิงจากงานวิจัยของ Garde.S (Garde, Harrison, & Hovenga, 2005a) โดยแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม

จํานวน 73 ขอ แบงออกเปน 5 สวน คือสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ประเมินทักษะการใช

งานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สวนท่ี 3 ประเมินความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตร สวนที่ 4 ประเมินความ

จําเปนตองานและสํารวจความตองการในการฝกอบรม และสวนท่ี  5 ขอเสนอแนะอื่นๆ ผูวิจัยใชรูปแบบคําถามปลาย

ปดแบงคําตอบเปน 5 ระดับ โดยอางอิงจากงานวิจัยของ Benner (Benner, 1984) และไดเพิ่มคําตอบ “ไมรู/ ไม

เขาใจ” ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมมีความรูในหัวขอนั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 แบบสอบถามผานการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผูเช่ียวชาญดานสารสนเทศทางเภสัชกรรมจํานวน 5 ทาน และผาน
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การตรวจสอบความเช่ือถือได (Reliability) โดยกลุมตัวอยางจากเภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 30 ราย ไดคา 

Chronbrach alpha เทากับ 0.941 (Jump, 1978) 

การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

ขนาดตัวอยางคํานวณโดยใชสูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยขนาดประชากรเภสัชกร

โรงพยาบาลอางอิงจากขอมูลของสํานักสถิติในป 2554 เทากับ 8134 ราย (สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพ, 2554)ดังนั้นจํานวนตัวอยางที่ตองการเม่ือคํานวณโดยใชสูตร Taro Yamane เทากับ 400 ราย เม่ือใชอัตรา

การตอบกลับของงานวิจัยประเภทแบบสอบถามสวนใหญที่ประมาณ 20 เปอรเซ็นต ดังนั้นผูวิจัยจึงสงแบบสอบถาม

จํานวน 2002 ฉบับ ไปยังโรงพยาบาลจํานวน 601 แหงท่ัวประเทศไทย หลังจากสงแบบสอบถามไปเปนระยะเวลา 3 

เดือน ผูวิจัยนําผลลัพธจากการตอบแบบสอบถามมาคํานวณคาเฉล่ียของระดับความรูและทักษะแตละขอแลวนํา

คาเฉล่ียที่ไดมาเปรียบเทียบกับตารางที่ 2 ซึ่งสรางมาจากการแบงชวงโดยการใชสูตร 

 

ชวงของคาเฉล่ีย = (คะแนนมากท่ีสุด – คะแนนนอยที่สุด)/ระดับคะแนนทั้งหมด = (5-0)/6 = 0.83 

(สรชัย พิศาลบุตร, ปรีชา อัศวเดชานุกร, เสาวรส ใหญสวาง, 2549) 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ ระดับการศึกษา และเพศกับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 

ในวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร ซึ่งเปนการ

เปรียบเทียบกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุม ใชการทดสอบความแตกตางดวยวิธี One way ANOVA  สวนการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร และความสัมพันธ

ระหวางเพศกับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร ซึ่งเปนการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางสองกลุม (ชายหรือ

หญิง และ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท) ใชการทดสอบความแตกตางดวยวิธี independent sample t-test ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% (ระดับนัยสําคัญ 0.05) การวิเคราะหทางสถิติในการศึกษาวิจัยนี้ใชโปรแกรมประยุกต SPSS 

 

ผลและวจิารณ 
ความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตร 

จากเภสัชกรโรงพยาบาลผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 805 ราย แบงเปนชวงอายุตํ่ากวา 30 ป 284 ราย 

(35.5%) อายุ 30-40 ป 378 (47.0%) ราย และอายุ 41-60 ป 143 ราย (17.7%) มีคาเฉล่ียคะแนนและระดับความรู

และทักษะทางสารสนเทศศาสตรทั้ง 5 ดานตามกลุมอายุดังแสดงในตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ีย ผูตอบ

แบบสอบถามที่อายุนอยมีแนวโนมที่จะมีความเชี่ยวชาญมากวาผูตอบแบบสอบถามที่อายุมาก ยกเวนในหัวขอทักษะ

ดานบริหารจัดการ ซึ่งผูที่อายุมากมีความเชี่ยวชาญมากกวา เม่ือวิเคราะหระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศ

ศาสตรแตละดานเพื่อเทียบความตางระหวางกลุมอายุโดยใช One way ANOVA พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

ตํ่ากวา 30 ป มีความเชี่ยวชาญดานสารสนเทศศาสตรมากวาชวงอายุอื่นอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนในหัวขอความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีและการออกแบบฐานขอมูลที่ผลการวิเคราะหของแตละชวงอายุไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

การท่ีกลุมที่มีอายุนอยที่สุดมีความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตรสูงกวากลุมที่มีอายุมากขึ้นเพราะเทคโนโลยี

สารสนเทศสวนใหญถูกพัฒนาขึ้นมากในระยะหลัง และคนรุนใหมไดสัมผัสกับเทคโนโลยีในการศึกษาและการใช

ชีวิตประจําวันมากกวา สําหรับหัวขอความรูและทักษะดานเทคโนโลยีและการออกแบบฐานขอมูลที่ทุกกลุมอายุมี
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คาเฉล่ียอยูในระดับตํ่า เพราะเปนทักษะท่ีตองการการศึกษาอบรมที่จําเพาะ และหลักสูตรเภสัชศาสตรในประเทศไทย

สวนใหญไมมีการเรียนการสอนในหัวขอนี้เลย 

 

ความสัมพันธระหวางการศึกษากับระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาล 

 เภสัชกรโรงพยาบาลผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 627 ราย (77.9%) และ

ปริญญาโท 178 ราย (22.1%) มีคาเฉล่ียคะแนนและระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรทั้ง 5 ดานดังแสดง

ในตารางท่ี 4 พบวาคาเฉล่ียของระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรของกลุมเภสัชกรท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท สูงกวากลุมเภสัชกรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกดาน เม่ือวิเคราะหระดับความรูและ

ทักษะทางสารสนเทศศาสตรแตละดานเพ่ือเทียบความตางระหวางกลุมเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

กับกลุมเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช independent sample t-test พบวาความรูและทักษะทาง

สารสนเทศศาสตรในกลุมเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สูงกวากลุมเภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนในหัวขอความรูและทักษะดานเทคโนโลยีและการออกแบบฐานขอมูล ซึ่งทั้งสอง

กลุมมีคาเฉล่ียระดับความรูและทักษะคอนขางตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะหัวขอนี้เปนทักษะที่ตองการการศึกษาอบรมท่ี

จําเพาะ และหลักสูตรเภสัชศาสตรทั้งสองระดับไมมีการเรียนการสอนในหัวขอนี้เลย  

 

ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาล 

เภสัชกรโรงพยาบาลผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 174 ราย (21.6%) หญิง 631 ราย (78.4%) มีคาเฉล่ีย

คะแนนและระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรทั้ง 5 ดานดังแสดงในตารางที่ 5  พบวาคาเฉล่ียของระดับ

ความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรในเพศชายสูงกวาเพศหญิงทุกดาน ยกเวนในหัวขอทักษะดานการส่ือสาร เม่ือ

วิเคราะหระดับความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรแตละดาน เพื่อเปรียบเทียบความตางระหวางเพศหญิงและ

เพศชาย โดยใช independent sample t-test พบวาความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรระหวางเพศชายและ

หญิงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสามารถสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความรูและทักษะดาน

สารสนเทศศาสตรมากวาเพศหญิง ทั้งนี้นาจะเปนเพราะโดยปกติเพศชายมีความสนใจเร่ืองเทคโนโลยีมากกวาเพศ

หญิง 

 

สรุป 
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของเภสัชกรโรงพยาบาล กับระดับความรูและทักษะ

ดานสารสนเทศศาสตร สามารถสรุปไดวา อายุ ระดับการศึกษา และเพศ ลวนมีผลตอระดับความรูและทักษะทาง

สารสนเทศศาสตรของเภสัชกรโรงพยาบาล โดยเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีอายุนอยมีแนวโนมที่จะมีความรูและทักษะทาง

สารสนเทศศาสตรมากกวาเภสัชกรโรงพยาบาลท่ีอายุมาก เภสัชกรโรงพยาบาลท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทมี

ความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรมากกวาเภสัชกรโรงพยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเภสัชกร

โรงพยาบาลเพศชายมีความรูและทักษะทางสารสนเทศศาสตรมากกวาเพศหญิง ผลการศึกษาน้ีเปนประโยชนตอการ

วางแผนการจัดการหลักสูตรและการฝกอบรมใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเขาฝกอบรมแตละกลุมได 
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ตารางที่ 1 การใหคะแนนแทนระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 
คะแนน ระดับความรูและทักษะ 

5 สามารถใชไดอยางเช่ียวชาญ/ เขาใจอยางแตกฉาน 

4 สามารถใชไดดีมาก/ มีความเขาใจดีมาก 

3 สามารถใชไดดี/ มีความเขาใจเปนอยางดี 

2 พอใชได/ พอเขาใจ 

1 ใชไดเพียงเล็กนอย/ เขาใจเพียงเล็กนอย 

0 ไมสามารถใชไดเลย/ ไมเขาใจ/ ไมรูจัก 

 
ตารางที่ 2 ชวงคาเฉลี่ยสําหรับแปลผล 

ชวงคาเฉล่ีย ระดับความรูและทักษะ 

4.16 – 5.00 สามารถใชไดอยางเช่ียวชาญ/ เขาใจอยางแตกฉาน 

3.33 – 4.15 สามารถใชไดดีมาก/ มีความเขาใจดีมาก 

2.50 – 3.32 สามารถใชไดดี/ มีความเขาใจเปนอยางดี 

1.67 – 2.49 พอใชได/ พอเขาใจ 

0.84 – 1.66 ใชไดเพียงเล็กนอย/ เขาใจเพียงเล็กนอย 

0.00 – 0.83 ไมสามารถใชไดเลย/ ไมเขาใจ/ ไมรูจัก 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางอายุกับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 

ผลการสํารวจ ผลการวิเคราะห 

อายุ 

นอยกวา 30 ป 30-40 ป 41-60 ป 
ความรูและทักษะ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ลําดับ 
1 = นอยกวา 30 ป 

2 = 30-40 ป 

3 = 41- 60 ป 

ระดับ

นัยสําคัญ 

นัยแหง

ความ  

สัมพันธ 

ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 3.23 ดี 3.14 ดี 2.86 ดี 1 > 2 > 3 0.000 S 

ทักษะการใชงานอินเทอรเน็ต 3.79 ดีมาก 3.47 ดีมาก 3.06 ดี 1 > 2 > 3  0.000 S 

ความรูและทักษะดานการ

จัดการขอมูล 
2.57 ดี 2.48 พอใช 2.28 พอใช 1 > 2 > 3  0.006 S 

ทักษะดานการส่ือสาร 3.23 ดี 3.09 ดี 2.88 ดี 1 > 2 > 3  0.000 S 

ความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีและการออกแบบ

ฐานขอมูล 

1.68 พอใช 1.47 เขาใจ

เล็กนอย 
1.55 เขาใจ

เล็กนอย 
- 0.070 N 

ทักษะดานการบริหารจัดการ 2.13 พอใช 2.23 พอใช 2.47 พอใช 3 > 2 > 1  0.015 S 
S = แตกตางอยางมีนยัสําคัญ     N = แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (ที่ระดับนัยสําคญั 0.05) 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 

ผลการสํารวจ ผลการวิเคราะห 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ความรูและทักษะ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ลําดับ 

1 = ปริญญาตรี 

2 = ปริญญาโท 

ระดับ

นัยสําคัญ 
นัยแหง

ความ 

สัมพันธ 

ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 3.07 ดี 3.31 ดี 2 > 1  0.000 S 

ทักษะการใชงานอินเทอรเน็ต 3.48 ดีมาก 3.63 ดีมาก 2 > 1 0.038 S 

ความรูและทักษะดานการ

จัดการขอมูล 
2.41 พอใช 2.69 ดี 2 > 1 0.000 S 

ทักษะดานการส่ือสาร 3.05 ดี 3.29 ดี 2 > 1 0.001 S 
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

และการออกแบบฐานขอมูล 
1.53 เขาใจเล็กนอย 1.66 เขาใจเล็กนอย -  0.173 N 

ทักษะดานการบริหารจัดการ 2.13 พอใช 2.61 ดี 2 > 1 0.000 S 
S = แตกตางอยางมีนยัสําคัญ     N = แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (ที่ระดับนัยสําคญั 0.05) 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางเพศกับระดับความรูและทักษะดานสารสนเทศศาสตร 

ผลการสํารวจ ผลการวิเคราะห 

เพศ 

ชาย หญิง 
ความรูและทักษะ 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ลําดับ 

1 = เพศชาย 

2 = เพศหญิง 

ระดับ

นัยสําคัญ 

นัยแหง

ความ 

สัมพันธ 

ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 3.38 ดีมาก 3.05 ดี 1 > 2  0.000 S 

ทักษะการใชงานอินเทอรเน็ต 3.68 ดีมาก 3.47 ดีมาก 1 > 2  0.005 S 

ความรูและทักษะดานการ

จัดการขอมูล 
2.66 ดี 2.42 พอใช 1 > 2  0.002 S 

ทักษะดานการส่ือสาร 3.17 ดี 3.09 ดี -  0.210 N 
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยี

และการออกแบบฐานขอมูล 
1.96 พอใช 1.45 เขาใจเล็กนอย 1 > 2  0.000 S 

ทักษะดานการบริหารจัดการ 2.54 ดี 2.15 พอใช 1 > 2  0.000 S 
S = แตกตางอยางมีนยัสําคัญ     N = แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (ที่ระดับนัยสําคญั 0.05) 
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คุณภาพชีวิตดานสขุภาพของผูปวยโรคขออักเสบรมูาตอยด โรงพยาบาลอุตรดิตถ 
Health-Related Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis at Uttaradit Hospital 
 

ราตรี มุนเชย1 และ ทิพาพร พงษเมษา2 

Ratree Munchey1 and Tipaporn Pongmesa2 

 

บทคัดยอ 
โรคขออักเสบรูมาตอยดเปนโรคขออักเสบเร้ือรังที่พบบอยที่สุด เกิดจากความผิดปกติในการทํางานของ

ระบบภูมิคุมกันของรางกาย เปนโรคท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได และอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย

ไดเปนอยางมาก งานวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ และปจจัย

ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด โดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิตแบบท่ัวไป 

EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) ฉบับภาษาไทย ตลอดจนวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนคุณภาพชีวิตจาก

แบบสอบถาม EQ-5D-3L และคะแนนการประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและกิจกรรมทั่วไปของ

ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดจากแบบสอบถามประเมินสุขภาพ Health Assessment Questionnaire (HAQ) ฉบับ

ภาษาไทย ดําเนินการเก็บขอมูลในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดทุกรายที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป และไดรับการรักษา

เปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือน ณ คลินิกโรคขอและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลอุตรดิตถ เก็บขอมูลในชวงเดือน

กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2557 ดวยวิธีการสัมภาษณรายบุคคลและรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหผลประกอบดวย Mann-Whitney U test และ Kruskal-Wallis สําหรับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman’s rank correlation 

coefficient) สําหรับการหาความสัมพันธระหวางคะแนนจากทั้งสองแบบสอบถาม และการคํานวณคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) สําหรับการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับทุกการวิเคราะห ในการศึกษาน้ีมีผูปวยเขารวมการศึกษาจํานวน 221 

คน สวนใหญเปนเพศหญิง (78.3%) ชวงอายุ 23-86 ป คามัธยฐานของอายุ (คาพิสัยควอไทล) เทากับ 58 (51.5-64) 

ป ระยะเวลาในการเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดอยูในชวง 12-60 เดือน (43.0%) อยูในสภาวะโรคกําเริบ (60.6%) 

และตรวจ rheumatoid factor ไดผลบวก (93.7%) จากขอมูลการรักษาดานยาพบวาผูปวยทุกรายไดรับการรักษาดวย

ยากลุม disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ซึ่งยาท่ีไดรับมากที่สุดคือ methotrexate (37.35%) 

จากการประเมินคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวย พบวาผูปวยสวนใหญมีปญหาในมิติการเคล่ือนไหว โดยมีปญหา

ในการเดินบาง (52%) และมิติความเจ็บปวด/ความไมสุขสบาย โดยมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสุขสบายปาน

กลาง (63.8%) คามัธยฐาน (คาพิสัยควอไทล) ของคะแนน EQ VAS เทากับ 70 (50-80) จากการคํานวณคะแนน

อรรถประโยชน (EQ-5D utility score) โดยใชวิธี time trade-off (TTO) ในประชากรไทยพบวาคามัธยฐานของคะแนน 

(คาพิสัยควอไทล) เทากับ 0.65 (0.55-0.73) สําหรับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวยพบวาปจจัย

                                                 
1 โรงพยาบาลนํ้าปาด 15 หมู 4 ตําบลแสนตอ อําเภอน้าํปาด จังหวดัอุตรดติถ 53110 ประเทศไทย 
   Nampad Hospital, 15 M.4 Santo, Nampad, Uttaradit 53110, Thailand. 
2 คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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เดียวที่มีผลคือสภาวะโรค โดยผูปวยท่ีมีสภาวะโรคกําเริบมีคะแนน EQ-5D utility และ EQ VAS ตํ่ากวาผูปวยที่มี

สภาวะโรคสงบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001 และ p = 0.001 ตามลําดับ) นอกจากนี้พบวาคะแนน EQ-5D 

utility และ HAQ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.01) โดยคา Spearman’s rank correlation 

coefficient เทากับ -0.653 จากการทดสอบความเช่ือม่ันพบวาคา Cronbach’s alpha coefficient ของแบบสอบถาม 

EQ-5D-3L และ HAQ เทากับ 0.753 (ระดับยอมรับได) และ 0.906 (ระดับดีมาก) ตามลําดับ โดยสรุปในการศึกษาน้ี

ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอยูในระดับใกลเคียงกับประชากรทั่วไป โดยสภาวะโรคเปน

ปจจัยเดียวท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูปวย นอกจากนี้คะแนนคุณภาพชีวิตจากแบบสอบถาม EQ-5D-

3L มีความสัมพันธในระดับสูงกับคะแนนการประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันและกิจกรรมทั่วไปจาก

แบบสอบถาม HAQ  

คําสําคัญ : โรคขออักเสบรูมาตอยด คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ปจจัย แบบสอบถาม EQ-5D-3L แบบสอบถาม HAQ  

 

Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is the most common form of chronic inflammatory arthritis which is 

associated with an abnormality of the body’s immune system. RA is not curable and can tremendously 

affect patients’ health-related quality of life (HRQoL). This cross-sectional survey study aimed to assess 

HRQoL and factors affecting HRQoL of RA patients using the Thai version of EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L), 

a generic HRQoL questionnaire, as well as to analyze the correlation between HRQoL scores of EQ-5D-

3L and the functional ability scores of the Thai Health Assessment Questionnaire (HAQ). Data collection 

was performed on all RA patients aged 18 years or above who had been treated for at least one month at 

the rheumatism clinic of Uttaradit Hospital from July to December 2014. The data collection methods 

included individual patient interviews and data gathering from patient medical records. The utilized 

statistical methods included the Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests for analysis of the factors 

affecting HRQoL, Spearman’s rank correlation coefficient for analysis of the correlation between the 

scores of both questionnaires, and Cronbach’s alpha coefficient for determination of the questionnaires’ 

reliability. The significance level was set at 0.05 for all analyses. Altogether 221 patients were included in   

this study. The majority of them were female (78.3%), aged between 23-86 years with the median 

(interquartile range, IQR) age of 58.00 (51.5-64) years, having been diagnosed with RA for 12-60 months 

(43.0%), being in an active disease state (60.6%), and positive for rheumatoid factor (93.7%). From the 

patients’ medication data, all of the patients were treated with disease-modifying antirheumatic drugs 

(DMARDs), with methotrexate being the most commonly prescribed (37.35%). The assessment of the 

patients’ HRQoL revealed that most of them reported some problems in walking in the mobility dimension 

(52%) and moderate pain/discomfort in the pain/discomfort dimension (63.8%). The median (IQR) EQ 

VAS was 70 (50-80). The median (IQR) EQ-5D utility score derived from the time trade-off (TTO) in the 

Thai population was 0.65 (0.55-0.73). With regard to the factors affecting the patients’ HRQoL, the 

disease activity state was found to be the only significant factor. The EQ-5D utility and EQ VAS scores of 
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the patients in active disease state were statistically lower than those of the patients in remission (p < 

0.001 and p = 0.001, respective). In addition, the correlation between the EQ-5D utility score and HAQ 

score was statistically significant, with a Spearman’s rank correlation coefficient of - 0.653 (p = 0.01). 

From the reliability test, the Cronbach’s alpha coefficients of EQ-5D-3L and HAQ were 0.753 (acceptable) 

and 0.906 (excellent) respectively. In conclusion, the HRQoL of the patients with RA in this study was 

comparable to the norm of the general Thai population, with the disease activity state being the only 

influencing factor. Furthermore, the HRQoL scores as assessed by EQ-5D-3L strongly correlated with the 

functional ability scores derived from HAQ.  

Keywords : Rheumatoid arthritis, HRQoL, Factor, EQ-5D-3L, HAQ  

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-131 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผลิตภัณฑช็อคโกแลตที่วางจําหนายในทองตลาดเปรียบเทียบ
กับปริมาณโกโกแมสท่ีระบุบนฉลาก 
Phenolic Compounds in Commercial Chocolate Products compared with Cocoa Mass 
Content on their Labels 
 

วรรณวรา อัศวานุวัตร1 และ โสภาค สอนไว1  

Wanwara Asawanuwat1 and Sopark Sonwai1 

 

บทคัดยอ 
 ช็อคโกแลตเปนขนมหวานท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระสูง งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหสารตานอนุมูล

อิสระในช็อคโกแลต โดยใชเทคนิค HPLC ที่มีอุปกรณตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง (fluorescence detector) พบวา     

อิพิคาเทชิน (epicathechin) เปนสารโมเลกุลเด่ียวในกลุมคาเทชิน (catechins) ที่พบมากท่ีสุดและมีบทบาทในการ

เปนสารตานอนุมูลอิสระในช็อคโกแลต และมีปริมาณมากกวาคาเทชิน (catechin) ซึ่งเปนสารในกลุมเดียวกัน        

คาเทชินและอิพิคาเทชินมีปริมาณมากที่ สุดในช็อคโกแลตประเภทดารคช็อคโกแลต ช็อคโกแลตนม  และ              

ช็อคโกแลตขาว ตามลําดับ ปริมาณรวมของคาเทชินและอิพิคาเทชินมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับประมาณโกโกแมส

ที่ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ (R2 = 0.6537) โดยปริมาณคาเทชินมีความสัมพันธที่ดีกวาปริมาณอิพิคาเทชิน             

(R2 = 0.7149 และ 0.6358 ตามลําดับ) 

คําสําคัญ : ช็อคโกแลต สารประกอบฟนอลิก สารตานอนุมูลอิสระ คาเทชิน อิพิคาเทชิน 

 

Abstract 
 Chocolate is a high antioxidant confectionary. The object of this study was to determinate of 

monomeric catechins (catechin and epicatechin) in chocolates by HPLC method (fluorescence detector). 

Epicathechin was a major monomeric catechins in chocolates. Dark chocolates presented the highest 

catechin and epicatechin contents, followed by milk and white chocolates. We found a linear relationship 

between total catechin and epicatechin contents and cocoa mass content on their labels (R2 = 0.6537). 

The correlations of epicatechin was more intense than catechin (R2 = 0.7149 and 0.6358 respectively) 

Keywords : Chocolates, Phenolic compounds, Antioxidant, Catechin, Epicatechin 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ช็อคโกแลตเปนผลิตภัณฑอาหารประเภทขนมหวานท่ีไดรับความนิยมไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย        

ช็อคโกแลตมีสวนผสมที่สําคัญคือโกโกแมส (cocoa mass) เนยโกโก (cocoa butter) นมผงและนํ้าตาล โดย       

โกโกแมสนั้นผลิตจากผลโกโก เปนสวนผสมที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลในช็อคโกแลตและถือวาเปนสวนผสมท่ีสําคัญที่สุด

                                                 
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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ในช็อคโกแลตในแงของทางโภชนาการ ทั้งนี้เพราะองคประกอบหลายชนิดที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลเปนสารประกอบ       

ฟนอลิก ที่มีอยูมากในช็อคโกแลตนั้นคือคาเทชิน (catechins) เปนสารที่อยูในกลุมฟลาวานอล (flavanols, flavan-3-

ol) ซึ่งเปนกลุมยอยของฟลาโวนอยด (flavonoids) มีสรรพคุณในการยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และยังเปน

สารตานออกซิเดชันหรือสารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง โดยที่โดดเดนคือคาเทชินโมเลกุลเด่ียว ไดแก        

คาเทชิน (catechin) และอิพิคาเทชิน (epicathechin) ทีมแพทยจาก Institute of Public Health and the 

Environment ในประเทศเนเธอรแลนด ไดทําการศึกษาปริมาณของสารคาเทชินในดารคช็อคโกแลตและพบวา         

มีปริมาณสารมากถึง 53.5 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงกวาปริมาณของสารคาเทชินในชาถึง 4 เทา 

นอกจากนี้งานวิจัยหลายช้ินไดแสดงใหเห็นวาการรับประทานช็อคโกแลตในปริมาณที่พอเหมาะนั้นใหประโยชน      

แกรางกาย (Shively, 1984; Stavric, 1988; Liebert, 1999 และ Beckett, 2008)    

 การวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกในผลิตภัณฑช็อคโกแลตในปจจุบันสามารถทําไดโดยใชวิธีการทางเคมี 

จากงานวิจัยของ Shumow และ Bodor (2011) วิเคราะหปริมาณคาเทชินและอิพิคาเทชินในดารคช็อคโกแลต 

และช็อคโกแลตนมดวย HPLC ที่มีอุปกรณตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง (Fluorescence Detector) ซึ่งมีความไวตอการ

แยกสารชนิดตางๆ พบวา สารฟนอลิกโมเลกุลเด่ียวในกลุมคาเทชินที่พบวามีปริมาณมากท่ีสุด คือ อิพิคาเทชิน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Langer และคณะ (2011) ระบุวาอิพิคาเทชินเปนฟลาวานอลโมเลกุลเด่ียวที่มีปริมาณมาก

ที่สุดในผลิตภัณฑจากโกโก รองลงมาคือโมเลกุลที่เปนไดเมอรและไตรเมอร (คละกัน) นอกจากนี้ผลวิจัยของ Cooper 

และคณะ (2008) กลาววาอัตราสวนระหวางอิพิคาเทชินกับคาเทชินเทากับ 1:0.39  

ในปจจุบันผูบริโภคไดใหความใสใจในสุขภาพมากขึ้น หลายคนหันมาบริโภคช็อคโกแลตเพราะตองการ

ไดรับสารประกอบฟนอลิกที่มีประโยชน เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดังกลาวของผูบริโภค ผูผลิตช็อคโกแลต

หลายรายไดมีการผลิตช็อคโกแลตที่มีปริมาณของโกโกแมสแตกตางกันไปโดยน้ําหนักออกมาจําหนาย ดังนั้นงานวิจัย

นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณโกโกแมสที่ระบุบนฉลากกับปริมาณสารคาเทชินและ         

อิพิคาเทชินที่มีอยูจริงในในผลิตภัณฑช็อคโกแลตที่มีวางจําหนายทั่วไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 1. วัตถุดิบ สารเคมี เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1.1 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการทดลอง 

  1.1.1 ช็อคโกแลตที่มีการเติมปริมาณโกโกแมสในระดับที่หลากหลาย จากหางสรรพสินคาและราน

สะดวกซื้อทั่วไป จํานวน 30 ย่ีหอ แบงเปนดารคช็อคโกแลตจํานวน 16 ย่ีหอ ช็อคโกแลตนม 12 ย่ีหอ 

และช็อคโกแลตขาว 2 ย่ีหอ 

  1.1.2 สารมาตรฐาน: Catechin hydrate, purity ≥ 98.95% และ Epicatechin hydrate,    purity 

≥ 99.65% จากบริษัท Chengdu Biopurify Phytochemical  

  1.1.3 สารเคมี (เกรด HPLC): acetonitrile, hexane, acetone, acetic acid (glacial) 

1.2 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง  

1.2.1 เคร่ือง High Performance Liquid Chromatograph และอุปกรณตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง 

(Fluorescence Detector) (SHIMADZU, RF-20A prominence fluorescence detector, Japan) 
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1.2.2 Chromatography column (Phenomenex, Luna, USA, 5 μm, C18(2), 100 Å, 250 × 

3.0 mm) 

 2. วิธีวิจัย 

ตรวจสอบปริมาณสารในกลุมคาเทชิน ไดแก คาเทชิน และอิพิคาเทชิน ดวยวิธีทางเคมีคือ HPLC 

ที่มีอุปกรณตรวจวัดสารชนิดการเรืองแสง ตามกรรมวิธีของ Shumow และ Bodor (2011) 
 

ผลและวจิารณ 
ปริมาณสารคาเทชินและอิพิคาเทชินในช็อคโกแลตจากการวิเคราะหทางเคมีดวย HPLC ที่มีอุปกรณ

ตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง สารคาเทชินและอิพิคาเทชินเฉล่ียในดารคช็อคโกแลต ช็อคโกแลตนม และช็อคโกแลตขาว 

จํานวน 30 ย่ีหอ ที่มีปริมาณโกโกแมสรอยละ 0 – 88 เปนสวนประกอบ (ตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารคาเทชินและอิพิคาเทชินเฉล่ียในดารคช็อคโกแลต ช็อคโกแลตนม และช็อคโกแลตขาว 

ประเภทของช็อคโกแลต 
ปริมาณคาเทชินเฉล่ีย ± SD 

(μg/g chocolate) 

ปริมาณอิพิคาเทชินเฉล่ีย ± SD 

(μg/g chocolate) 

ดารคช็อคโกแลต 

(โกโกแมส 29-88%) 
120.18 ± 0.96 ถึง 418.95 ± 0.11 511.45 ± 3.53 ถึง 2595.26 ± 2.54 

ช็อคโกแลตนม 

(โกโกแมส 8-30%) 
17.35 ± 0.45 ถึง 103.24 ± 10.20 42.02±0.21 ถึง 319.45 ± 21.95 

ช็อคโกแลตขาว 

(โกโกแมส 0%) 
ไมพบ ไมพบ 

  

อิพิคาเทชินเปนสารโมเลกุลเด่ียวในกลุมคาเทชินที่พบมากที่สุดในช็อคโกแลต และมีปริมาณมากกวา       

คาเทชินซ่ึงเปนสารในกลุมเดียวกัน จากตารางท่ี 1 ปริมาณคาเทชินและอิพิคาเทชินในดารคช็อคโกแลต                

เม่ือเปรียบเทียบกับช็อคโกแลตนมพบวามีปริมาณมากกวา 7 – 24 และ 12 – 62 เทา ตามลําดับ ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ

โกโกแมสที่เปนองคประกอบในผลิตภัณฑ สําหรับในช็อคโกแลตขาวซ่ึงไมมีโกโกแมสเปนสวนผสมจึงไมพบสาร

ดังกลาวทั้งสองชนิด 

ตัวอยางดารคช็อคโกแลตและช็อคโกแลตนมบางย่ีหอมีปริมาณโกโกแมสใกลเคียงกัน แตกลับพบปริมาณ

คาเทชินและอิพิคาเทชินในดารคช็อคโกแลตมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ Pimental และคณะ (2010) ที่พบ

สารประกอบฟนอลิกในปริมาณท่ีแตกตางกันของดารคช็อคโกแลตที่มีปริมาณโกโกแมสรอยละ 40 กับช็อคโกแลตนม 

แมวาช็อคโกแลตทั้งสองชนิดจะมีโกโกแมสเปนสวนประกอบในปริมาณใกลเคียงกัน แตดารคช็อคโกแลตที่มีปริมาณ

โกโกแมสรอยละ 40 มีรอยละสวนแข็งของโกโก (cocoa solid) มากกวาช็อคโกแลตนม เนื่องจากสารประกอบฟนอลิก

เปนไฮโดรฟลิก (hydrophilic) หรือสวนที่ชอบน้ํา และมีแนวโนมที่จะพบสารดังกลาวในสวนที่ไมมีไขมันของโกโก

และช็อคโกแลต ดังนั้นปริมาณสวนที่ไมมีไขมันของโกโกและช็อคโกแลตจึงมีความสัมพันธกับปริมาณสารประกอบ   

ฟนอลิก (Miller และคณะ, 2006) 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-134 

 
ภาพที่ 1  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละของโกโกแมสที่ระบุบนบรรจุภัณฑกับปริมาณรวมของคาเทชินและ 

อิพิคาเทชิน 

 

จากภาพท่ี 1 ปริมาณโกโกแมสที่ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปริมาณรวมของ  

คาเทชินและอิพิคาเทชิน (R2 = 0.6537) สอดคลองกับงานวิจัยของ Vinson และ Motisi (2015) ระบุวารอยละโกโก

สวนแข็งของช็อคโกแลตที่มีวางจําหนายในทองตลาดมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระ (R2 = 0.6789) และเม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 2 พบวาปริมาณคาเทชิน (ก) มีความสัมพันธที่ดีกวาปริมาณ      

อิพิคาเทชิน (ข) (R2 = 0.7149 และ 0.6358 ตามลําดับ) 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละของโกโกแมสที่ระบุบนบรรจุภัณฑกับปริมาณคาเทชิน (ก) และ 

อิพิคาเทชิน (ข) 

 

ผลิตภัณฑช็อคโกแลต 30 ย่ีหอที่นํามาเปนตัวอยางในงานวิจัยนี้ มีรอยละของสวนผสมจากโกโกแมส        

ผงโกโก เนยโกโก น้ําตาล และนมผง (มีเฉพาะในช็อคโกแลตนม และช็อคโกแลตขาว) ที่แตกตางกัน แมผูผลิตช็อคโก- 

แลตบางรายจะใชโกโกแมสเปนสวนผสมในปริมาณท่ีเทากัน แตปริมาณคาเทชินและอิพิคาเทชินที่วิเคราะหไดอาจ

แตกตางกัน (ภาพที่ 1 และ 2)  เนื่องจากปริมาณสารประกอบฟนอลิกขึ้นอยูกับแหลงที่ปลูกโกโก สภาวะการผลิตใน
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ระหวางการหมักและการทําแหงเมล็ดโกโก กระบวนการอัลคาไลเซชัน (Alkalization) รวมถึงกระบวนการผลิตช็อคโก-

แลต (Adamson และคณะ, 1999; Gu และคณะ, 2006) 

 

สรุป 
 ดารคช็อคโกแลตมีปริมาณคาเทชินและอิพิคาเทชินมากกวาช็อคโกแลตชนิดอื่น ปริมาณสารทั้งสองชนิดมี

แนวโนมแปรผันตรงกับปริมาณโกโกแมสที่ใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ แมคาเทชินจะมีความแปรปรวนนอยกวา 

แตอิพิคาเทชินก็เปนสารคาเทชินโมเลกุลเด่ียวที่พบมากที่สุดในช็อคโกแลต แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่เก่ียวของกับเมล็ด

โกโกและกระบวนการผลิตช็อคโกแลต  
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พุทธชาติ มากชุมนุม1  นลินี พูลทรัพย2  และ ทิพาพร พงษเมษา 2  

Puttachart Makchumnum1, Nalinee Poolsup2 and Tipaporn Pongmesa2  

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเย่ียมบานผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

โรงพยาบาลบานนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ผูปวยจํานวน 73 คน ถูกจัดเขากลุมโดยวิธีสุมใหอยู

ในกลุมศึกษา (36 คน) หรือกลุมควบคุม (37 คน) กลุมศึกษาไดรับการเย่ียมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จํานวน 3 

คร้ัง ทุก 6-8 สัปดาห และไดรับการบริบาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาล ขณะที่กลุมควบคุมไดรับการ

บริบาลทางเภสัชกรรมตามปกติของโรงพยาบาลเทานั้น การศึกษาน้ีมีระยะเวลา 12 เดือน ผลลัพธที่วัดคือคาความดัน

โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว ความรวมมือในการใชยาท่ีวัดดวยแบบประเมิน 

modified Morisky Medication Adherence Scale 8-item (modified MMAS-8) และคุณภาพชีวิตที่วัดดวยแบบ

ประเมิน EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) ผลการศึกษา พบวา คาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคาความดันโลหิต

ขณะหัวใจคลายตัวของทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในกลุม

ศึกษาลดลงจาก 153.42±4.55 มิลลิเมตรปรอท เปน 139.75±14.55 มิลลิเมตรปรอท กลุมควบคุมลดลงจาก 

155.19±4.35 มิลลิเมตรปรอท เปน 145.78±15.86 มิลลิเมตรปรอท คาความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวในกลุม

ศึกษาลดลงจาก 83.08±8.78 มิลลิเมตรปรอท เปน 79.14±10.40 มิลลิเมตรปรอท และกลุมควบคุมลดลงจาก 

83.86±9.50 มิลลิเมตรปรอท เปน 75.49±11.64 มิลลิเมตรปรอท กลุมศึกษามีคะแนนความรวมมือในการใชยา

มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (6.22±1.20 คะแนน เทียบกับ 5.16±1.01 คะแนน, p-value < 0.001) 

คุณภาพชีวิตแยกตามมิติสุขภาพของท้ัง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนมิติดานความเจ็บปวด/ความ

ไมสุขสบาย คุณภาพชีวิตที่วัดจากคะแนน EQ VAS ในกลุมศึกษา (75.06±12.17) ไมแตกตางจากกลุมควบคุม 

(72.57±7.51) อยางมีนัยสําคัญ สวนคะแนนอรรถประโยชนในกลุมศึกษา (0.86±0.10) มากกวากลุมควบคุม 

(0.74±0.21) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.009) สรุปการเย่ียมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทําใหผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง มีความรวมมือในการใชยาเพิ่มขึ้นและอาจมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

คําสําคัญ : การเย่ียมบาน โรคความดันโลหิตสูง ความรวมมือในการใชยา คุณภาพชีวิต  

 

Abstract  
This study aimed to evaluate the effects of home health care on hypertensive patients by a 

multidisciplinary team from Bannasan Hospital, Bannasan District, Surat Thani Province. Seventy-three 
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patients were randomly allocated to a study group (n=36) or a control group (n=37). The study group 

received 3 visits of home health care every 6-8 weeks in addition to usual pharmaceutical care service 

provided at the hospital, while the control group received only the usual pharmaceutical care service at 

the hospital. The total study duration was 12 months. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood 

pressure (DBP), medication adherence as measured by the modified Morisky Medication Adherence 

Scale 8-item (modified MMAS-8), and quality of life as measured by EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) were 

evaluated at the baseline and the end of the study. The results showed non-significant differences in both 

SBP and DBP between the two groups. SBP in the study group was reduced from 153.42±4.55 to 

139.75±14.55 mmHg, and in the control group it was reduced from 155.19±4.35 to 145.78±15.86 mmHg. 

DBP was reduced from 83.08±8.78 to 79.14±10.40 mmHg in the study group and in the control group it 

was reduced from 83.86±9.50 to 75.49±11.64 mmHg. Medication adherence significantly improved in the 

study group compared to the control group (6.22±1.20 vs. 5.16±1.01, p-value < 0.001). The health 

profiles as measured by EQ-5D were not statistically different between the two groups in any of the 

dimensions, except for pain/discomfort. Likewise, the EQ visual analogue scale (EQ VAS) score in the 

study group (75.06±12.17) did not differ from the control group (72.57±7.51), whereas the EQ-5D utility 

score in the study group (0.86±0.10) was higher than that in the control group (0.74±0.21) (p-value = 

0.009). This showed that home health care by the multidisciplinary team could help hypertensive patients 

to have better drug adherence, and probably achieve a better quality of life.  

Keywords : Home health care, Hypertension, Medication adherence, Quality of life   
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ผลของปริมาณเซอินตอสมบัติทางกายภาพและการปลดปลอยยาจากยาเม็ดระบบเมทรกิซ 
Effects of Zein Contents on Physical Properties and Drug Release from Matrix Tablets 
 

นพดล จงเจิดศักด์ิ1,2 ดนุช ปญจพรผล1 ศิริกาญจน เพ็งอน1 ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ3 และ สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัต์ิ2,4* 

Noppadol Chongcherdsak1,2 Danuch Panchapornpon1 Sirikarn Pengon1 Chutima Limmatvapirat3 and 

Sontaya Limmatvapirat2,4* 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปริมาณเซอินตอสมบัติทางกายภาพและการปลดปลอยยา

ของยาเม็ดระบบเมทริกซ โดยการเตรียมยาเม็ดที่ประกอบดวยเซอินในปริมาณตางๆในระบบเมทริกซสูตรตางกันดวย

กระบวนการตอกโดยตรงและการประเมินเปรียบเทียบความแปรปรวนนํ้าหนัก ความแข็ง การแตกตัวและ             

การปลดปลอยยาออก ผลการวิจัยพบวาความแปรปรวนของนํ้าหนักและความแข็งของยาเม็ดทุกสูตรตํารับผานตาม

เกณฑที่กําหนด การเพิ่มปริมาณเซอินสงผลใหยาเม็ดมีแนวโนมการแตกตัวที่นานขึ้นทั้งในสารละลายกรดไฮโดร   

คลอริก 0.1 นอรมาลิต้ี และสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรพีเอช 6.8  ผลที่ไดสอดคลองกับการปลดปลอยยาที่ชาลง 

โดยพบวายาเม็ดที่มีปริมาณเซอินรอยละ 30 โดยน้ําหนักสามารถชะลอการปลดปลอยยาไดนานกวา 8 ชั่วโมง ซึ่งอาจ

เปนผลจากการพองตัวของเซอินเปนเจลกีดขวางการปลดปลอยยาเม่ือเซอินสัมผัสกับตัวกลาง จลนศาสตรของ      

การปลดปลอยยาโดยทดสอบกับโมเดลตางๆ เปนไปตามกลไกการแพรแบบฮิกูจิ โดยปริมาณเซอินที่สูงขึ้นสงผลให

การปลดปลอยยามากขึ้น ผลที่ไดจากการวิจัยนี้จะใชเปนแนวทางในการพัฒนายาเม็ดระบบเมทริกซที่ประกอบดวย 

เซอินเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาในอนาคตตอไป 

คําสําคัญ : เซอิน ยาเม็ดระบบเมทริกซ จลนศาสตร การปลดปลอยยา 

 

Abstract 
 The aim of research was to study the effect of zein content on physical properties and drug 

release from zein-based matrix tablets. The tablets with different amount of zein were prepared by direct 

compression process and then comparatively evaluated for weight variation, hardness, disintegration and 

drug release. The results showed that the weight variation and hardness of all tablet formulations were 

within the specified limits. The disintegration time in 0.1 N HCl and phosphate buffer pH 6.8 had a 
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tendency to increase as increasing amount of zein. The results were well correlated with the delayed 

drug release. The tablets containing 30% w/w of zein or more showed sustained drug release over 8 

hours. This might be due to the retarded drug release through gel barrier of zein after contacting with 

medium. The kinetic of drug release by fitting with various models was more closely fitted with Higuchi 

diffusion model as increasing amount of zein in the formulations.  The results from this research could 

provide the basic knowledge for development of drug containing zein-based matrix tablets in the near 

future. 

Keywords : Zein, Matrix tablet, Kinetic, Drug release 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
เซอิน (zein) เปนพอลิเมอรจากธรรมชาติที่ไดมาจากการสกัดเมล็ดขาวโพด มีความปลอดภัยในการนํามาใช

เปนสวนประกอบในอาหาร (Georget et al., 2008; Shukla et al., 2001) โดยสมบัติที่โดดเดนของเซอิน คือสามารถ

ปองกันความช้ืนและการซึมผานของแกซไดดี มีความเงางาม ทนตอการเสียดสี ดังนั้นจึงถูกนํามาใชในอุตสาหกรรม

ตางๆ   สําหรับทางดานอุตสาหกรรมยามีการนําเซอินมาใชสําหรับเปนสารกอฟลมเพื่อใหสามารถควบคุม             

การปลดปลอยยา และสามารถใชเปนสารเคลือบผิว เพื่อปองกันยาเม็ดจากความช้ืน ชวยกลบรสชาติและกล่ินที่ไม       

พึงประสงคและยังทําใหยาเม็ดสามารถกลืนงายขึ้นอีกดวย (Lawton, 2002) นอกจากน้ีเซอินยังมีรายงานการวิจัย    

ที่พบวาสามารถพองตัวเปนเจล (Zhang Yong et al., 2015) ซึ่งมีประโยชนในการควบคุมการปลดปลอยยาใหออก

ฤทธิ์เนิ่นได แตอยางไรก็ตามยังมีรายงานจํานวนนอยที่แสดงถึงการประยุกตใชดังกลาวโดยเฉพาะในรูปสารกอ     

เมทริกซในยาเม็ด ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชเซอินเพื่อใชเปน

สวนประกอบในยาเม็ดเพื่อชวยควบคุมการปลดปลอยยา โดยศึกษาผลของปริมาณเซอินตอสมบัติดานตางๆ ของ   

ยาเม็ดและกลไกในการควบคุมการปลดปลอยยาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เตรียมยาเม็ดระบบเมทริกซโดยผสมสวนประกอบตางๆ ไดแก ธีโอฟลลีน (Theophylline) เซอิน (Zein) แลก

โทส (Lactose) พอลิไวนิลไพโรลลิโดน (Polyvinyl pyrrolidone) และ คอลลอยดดอลซิลิกา (Colloidal silica) ที่ผาน

แรงเบอร 40 ผสมใหเขากันนาน 10 นาที หลังจากนั้นเติมแมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium stearate) และผสมตอ

อีก 5 นาที นําไปตอกโดยตรงดวยเคร่ืองตอกเม็ดยาชนิดสากเด่ียว (Specac 15011, UK)  โดยควบคุมน้ําหนัก และ

ความแข็งของยาเม็ด ที่ 300±15 มิลลิกรัม และ 6-8 กิโลกรัมตอตารางน้ิว ตามลําดับ ทําการประเมินเสนผาน

ศูนยกลาง ความหนา และความแข็งของยาเม็ดดวยเคร่ืองวัดความแข็ง (Pharmatest PTB311, Germany) ทดสอบ

การแตกตัวของยาเม็ดดวยเคร่ืองวิเคราะหการแตกตัวของยาเม็ดยา (Disintegration apparatus, SOTAX DT3, 

Switzerland) และทดสอบการละลายยาในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 0.1 นอรมาลิต้ี  และบัฟเฟอร 

พีเอช 6.8 ดวยเคร่ืองทดสอบการละลายยา (Pharmatest PTWS3C, Germany) 
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ผลและวจิารณ 
1. ลักษณะทางกายภาพของยาเม็ดระบบเมทริกซ 

การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาการเตรียมยาเม็ดระบบเมทริกซจํานวน 6 สูตร โดยมีปริมาณเซอินแตกตางกันในแต

ละสูตร คือ รอยละ 0 (M1) รอยละ 10 (M2) รอยละ 20 (M3) รอยละ 30 (M4) รอยละ 40 (M5) และรอยละ 50 (M6) 

โดยน้ําหนัก ความแข็งของยาเม็ดทุกสูตรไมแตกตางกัน และอยูในชวงที่กําหนด โดยพบวาความหนาของยาเม็ด

เพิ่มขึ้น เม่ือปริมาณของเซอินในสูตรตํารับเพิ่มขึ้นโดยสัมพันธกับความหนาแนน (bulk density) ที่นอยกวาของเซอิน

เม่ือเทียบกับสารชวยอื่นในตํารับ นอกจากนี้ปริมาณเซอินที่สูงขึ้นมีแนวโนมทําใหความกรอนของยาเม็ดลดลง         

ซึ่งมาจากสมบัติที่ดีของเซอินในการเปนสารยึดเกาะ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
2. ผลของปริมาณเซอินตอระยะเวลาแตกตัวของยาเม็ด 
 สูตรตํารับยาเม็ดที่ไมมีเซอินเปนสวนประกอบ พบวามีการแตกตัวอยางรวดเร็ว แตเม่ือเพิ่มปริมาณเซอินใน

สูตรตํารับ การแตกตัวของยาเม็ดจะชาลงทั้งในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอรมาลิต้ีและสารละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอร พีเอช 6.8 โดยท่ีปริมาณเซอินในสูตรตํารับสูงกวารอยละ 30 โดยนํ้าหนักยาเม็ดจะแตกตัวไมหมดภายใน

ระยะเวลา 180 นาที ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
3. ผลของปริมาณเซอินตอการปลดปลอยยา 
 ผลของปริมาณเซอินตอการปลดปลอยยาในตัวกลางท่ีเปนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอรมาลิต้ี และ

สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร พีเอช 6.8 แสดงในรูปที่ 1 a) และ 1 b) ตามลําดับ พบวายาเม็ดที่ไมมีเซอินเปน

สวนประกอบจะมีการปลดปลอยยาจากยาเม็ดอยางรวดเร็ว และพบการปลดปลอยยาสมบูรณภายใน 1 ชั่วโมง เม่ือ

สัดสวนของเซอินในสูตรตํารับเพิ่มขึ้น อัตราเร็วของการปลดปลอยยาจะชาลง โดยพบวา ยาเม็ดที่มีปริมาณเซอิน

มากกวารอยละ 30 โดยน้ําหนักสามารถชะลอการปลดปลอยยาไดนานมากกวา 8 ชั่วโมง ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการ

พองตัวเปน เจลกีดขวางการปลดปลอยยาเม่ือเซอินสัมผัสกับตัวกลาง เม่ือพิจารณาจลนศาสตรของการปลดปลอยยา

โดยทดสอบกับโมเดลตางๆ ไดแก โมเดลปฎิกิริยาอันดับศูนย ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ฮิกูจิ เพาเวอรลอว และฮิกสัน 

พบวาปริมาณเซอินที่สูงขึ้นสงผลใหการปลดปลอยยาเปนไปตามกลไกการแพรแบบฮิกูจิมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3 

และ 4 

 

บทสรุป  
 ปริมาณของเซอินในสูตรตํารับที่แตกตางกัน สงผลตอสมบัติทางกายภาพของยาเม็ด ระยะเวลาในการ   

แตกตัว และการปลดปลอยยาออกจากยาเม็ดเมทริกซ โดยปริมาณเซอินที่รอยละ 30 ของน้ําหนักสามารถชะลอ          

การปลดปลอยยาไดนานมากกวา 8 ชั่วโมง  

 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยสยาม และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของยาเม็ด 

สูตร น้ําหนักเฉล่ีย  

(กรัม) 

ความหนา 

(มิลลิเมตร) 

เสนผานศูนยกลาง 

(มิลลิเมตร) 

ความกรอน  

(%) 

M1 0.3007±0.0018 3.09±0.18 9.55±0.04 1.34 

M2 0.3007±0.0017 3.22±0.02 9.60±0.03 0.92  

M3 0.3005±0.0015 3.23±0.03 9.60±0.03 0.83 

M4 0.3021±0.0015 3.41±0.02 9.58±0.01 0.94 

M5 0.3020±0.0015 3.51±0.05 9.56±0.01 0.62 

M6 0.3017±0.0015 3.46±0.02 9.57±0.01 0.58 

 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอรมาลิตี้ และ
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรพีเอช 6.8 

ระยะเวลาแตกตัว (นาที) 

สูตร สารละลาย 

กรดไฮโดรคลอริก 

สารละลายฟอสเฟต 

บัฟเฟอร พีเอช 6.8 

M1 1.22±0.14 14.83±8.41 

M2 9.03±3.36 35.20±4.93 

M3 115±3.30 ไมแตกตัว 

M4 ไมแตกตัว ไมแตกตัว 

M5 ไมแตกตัว ไมแตกตัว 

M6 ไมแตกตัว ไมแตกตัว 
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ตารางที่ 3 จลนศาสตรของการปลดปลอยยาในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอรมาลิตี้ 

 
 
ตารางที่ 4 จลนศาสตรของการปลดปลอยยาในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรพีเอช 6.8 

Zero 

order 

model 

First 

order 

model 

Higuchi 

model 

Hixon-

crowell 

model 

Korsmeyer-peppas model 
Formulations 

r2 r2 r2 r2 r2 n k 

M1 0.9619 0.9284 0.9856 0.9402 0.9855 0.6289 0.8904 

M2 0.9466 0.9058 0.9771 0.9557 0.9979 0.7752 1.6937 

M3 0.9854 0.8382 0.9841 0.9086 0.9949 0.7681 1.7888 

M4 0.9668 0.8020 0.9957 0.8729 0.9916 0.6980 1.6805 

M5 0.9235 0.8660 0.9723 0.9267 0.9803 0.6482 1.7182 

M6 0.9784 0.8370 0.9806 0.9008 0.9880 0.5207 1.5892 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zero 

order 

model 

First 

order 

model 

Higuchi 

model 

Hixon-

crowell 

model 

Korsmeyer-peppas model 
Formulations 

r2 r2 r2 r2 r2 n k 

M1 0.9119 0.9284 0.9856 0.9402 0.9855 1.5306 1.2529 

M2 0.9076 0.9498 0.9791 0.9769 0.9955 0.7752 1.4325 

M3 0.9554 0.8950 0.9786 0.9495 0.9980 0.8007 1.7910 

M4 0.9662 0.8117 0.9989 0.8719 0.9928 0.6657 1.5121 

M5 0.9055 0.8848 0.9812 0.9399 0.9894 0.6927 1.7171 

M6 0.9185 0.8652 0.9508 0.9351 0.9755 0.5608 1.7275 
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   a) 

 

   
                    b) 

 
รูปที่ 1 ผลของปริมาณเซอิน ตอการปลดปลอยยา  

a) ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก และ b) ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร พีเอช 6.8 
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พลวัตของรปูแบบสังกะสีระหวางการหมักของปุยหมักมูลหมผูสมกับของเหลือจากผลผลิต
การเกษตร 
Dynamic of Zinc Forms During Compost Period of Pig Manure Mixed with Agricultural 
Product Waste 
 

อมรรัตน เอื้อสลุง1,2 และ นัทธีรา สรรมณี1 

Amornrat  Aursalung1,2 and Natdhera Sanmanee1 

 

บทคัดยอ 
 ปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรถูกผสมและวิเคราะหเพื่อศึกษารูปแบบของสังกะสีเปนเวลา 4 เดือน  

ปุยหมักแบงตามอุณหภูมิเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะอุณหภูมิสูงอยูในชวง 0-34 วัน และระยะท่ีเจริญเต็มที่อยูในชวง 

35-119 วัน  การศึกษารูปแบบของสังกะสีตลอดระยะเวลาการหมักแสดงเปนปริมาณรูปแบบตางๆ ตามลําดับตอไปนี้ 

รูปสารประกอบออกไซด (รอยละ 52.71) > สารประกอบเชิงซอนอินทรีย (รอยละ 41.45) > รูปคงคางอยูกับของแข็ง 

(รอยละ 5.88) > รูปที่แลกเปล่ียนได (รอยละ 0.11) ความสัมพันธระหวางรูปสารประกอบออกไซด รูปสารประกอบ

เชิงซอนอินทรีย และรูปคงคางอยูกับของแข็งแสดงอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) ตอระยะเวลา บงถึงระยะเวลาการ

หมักที่นานขึ้นปริมาณสังกะสีใน 3 รูปแบบน้ีมีมากขึ้น ซึ่งเปนผลจากกระบวนการมิเนอราไลเซชัน สอดคลองกับ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนที่ลดลง (p < 0.1) อยางไรก็ตาม ไมมีความสัมพันธของรูปแบบที่แลกเปล่ียนไดกับ

ปจจัยใดๆ อาจเนื่องมาจากรูปแบบที่แลกเปล่ียนไดไดรับอิทธิพลมากกวาหนึ่งปจจัย แมกระน้ันก็ตาม รูปแบบที่ถัดมา 

ไดแก รูปสารประกอบออกไซดถูกพบเปนปริมาณมากท่ีสุดและพรอมที่จะปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม  ทําใหการหมักปุย

ไมเพียงแตจะเพ่ิมปริมาณสังกะสีในรูปแบบตางๆ แตยังทําใหสังกะสีอยูในรูปที่เสถียรมากกวา ที่พรอมจะเปล่ียนไปสู

รูปที่เปนประโยชนไดถาสภาวะแวดลอมเหมาะสม 

คําสําคัญ : การสกัดลําดับขั้น สังกะสี ปุยหมัก 

 

Abstract 
Compost made with agricultural wastes was mixed and analyzed for Zinc (Zn) speciation study 

for 4 months. The compost was divided according to the temperature into 2 stages: thermophilic phase 

during days 0-34 and mature phase during day 35-119.  Zn speciation studies throughout the fermenting 

period show that the amounts of all fractions were at the following order: oxide bound fraction, Zn-ox 

(52.57%) > organically bound fraction, Zn-org (41.45%) > Zn-res residual fraction (5.88%) and 

exchangeable fraction, Zn-ex (0.11%). The relationships among Zn-ox, Zn-org and Zn-res  showed 

significantly related to the duration (p<0.01) implied that the longer the fermenting period proceed, the 

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 73170 ประเทศไทย 

  Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand. 
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higher Zn in these 3 fractions occurred as a result of mineralization. This result also corresponded to the 

C/N ratio that were decreasing (p<0.05). However, there was no significant relationship of Zn-ex with any. 

This might be because it was influenced by more than one factor. Nevertheless, the subsequent 

fractions, Zn-ox were found the highest and ready to release in the environment making the compost not 

only increased the Zn fractions but also made Zn in much more stable forms in which it was subjected to 

change to the available form if appropriate environmental condition occurred. 

Keywords : Sequential extraction, Zinc, Compost  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งที่เกิดจากการหมักสารอินทรียใหสลายตัวดวยจุลินทรียตามธรรมชาติ  ใช

วัชพืช ของเหลือใชทางการเกษตร หรือของเสียอินทรียจากโรงงานอุตสาหกรรม หมักรวมกับมูลสัตว ปุยเคมี หรือสาร

เรงจุลินทรียที่ชวยในการสลายตัวใหเร็วขึ้น จนกระท่ังสารอินทรียเปล่ียนสภาพ เปอยยุย มีสีน้ําตาลปนดํา (ปฐพีชล, 

2533)  ซึ่งปุยหมักมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช เชน สังกะสี ที่ไดมาจากองคประกอบของพืชและ

มูลสัตวท่ีนํามาทําเปนปุยหมัก มูลหมูมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารสูงจึงเปนประโยชนในการชวยฟนฟูความสมบูรณ

ของดิน (Chang Chien et al., 2007) โดยพบ Zn ในปริมาณสูงเนื่องจากมีการเสริมในอาหารหมูเพื่อตานจุลชีพและ

เพิ่มการเจริญเติบโต (Zhang et al., 2012) ทั้งนี้กระบวนการทําปุยหมักเปนทางเลือกที่ดีสําหรับการจัดการมูลสัตว  

ซึ่งเปนกระบวนการยอยสลายของอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นเองทางชีวภาพในส่ิงแวดลอมที่เดนและถูกนํามาประยุกตใชใน

การปรับปรุงดิน  (Bernal  et al., 2009)  สังกะสีมีบทบาทสําคัญตอพืชเนื่องจากเปนจุลธาตุอาหารซึ่งมีอยูในดินนอย

มาก ประมาณ 60 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Sposito, 1989) ซึ่งรูปแบบท่ีพืชสามารถนําไปใชไดจะอยูในรูปไดวาเลนซ

แคตไอออน (พจนีย, 2544) ที่ถูกปลดปลอยออกมาอยูในสารละลายดินในรูปที่แลกเปล่ียนได ซึ่งพบวารูปแบบของ

สังกะสีที่พบในส่ิงแวดลอมมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ  ไดแก  รูปที่แลกเปล่ียนได (exchangeable fraction) รูป

สารประกอบออกไซด (oxide bound fraction) รูปสารประกอบเชิงซอนอินทรีย (organically complexed fraction) 

และรูปคงคางอยูกับของแข็ง (residual fraction) (Tessier et al., 1979; Alloway, 1990)  ดังนั้นการศึกษารูปแบบ

ของสังกะสีตลอดจนอิทธิพลของกระบวนการหมักที่มีตอรูปแบบตางๆ จึงมีความสําคัญ  เพราะนอกจากจะสามารถ

ประเมินศักยภาพการปลดปลอยสังกะสีจากรูปแบบตางๆ แลว ยังทําใหเกิดความรูความเขาใจที่จะนําไปสูการ

นําไปใชจริงของเกษตรกรในการหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักปุยไดอีกดวย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ปุยหมักที่ใชในการศึกษาน้ีมีสวนผสมเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีสามารถหาไดทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด

นครปฐม แบงออกเปน สวนผสมน้ําหมักประกอบดวย ปลานํ้าจืดรอยละ 8.03  กากน้ําตาลรอละ 2.68  สับปะรดรอย

ละ 0.27  สารเรง พด.2 รอยละ 0.01  รําละเอียดรอยละ 1.34  และสวนผสมของแหง ไดแก  กระดูกวัวปนรอยละ 

1.34  รําละเอียดรอยละ 0.80   มูลคางคาวรอยละ 0.54  ธาตุอาหารรองรอยละ 0.54  ขี้แดดนาเกลือรอยละ 5.08 

โดโลไมทรอยละ 0.27  และมูลหมูจํานวนรอยละ 79.13  ของวัตถุดิบทั้งหมด  ผสมใหเขากัน บรรจุใสกระสอบจํานวน 

10 กระสอบ กระสอบละ 15 กิโลกรัม และทําการเก็บตัวอยางปุยหมักในชวงอายุการหมัก 0, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 
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42, 49, 63, 77, 91, 105 และ 119 วัน  ตามลําดับ  จํานวนกระสอบละ 200 กรัม โดยตักบริเวณตรงกลางของ

กระสอบเพื่อเปนตัวแทนของกองปุยหมักและทําการบันทึกอุณหภูมิ และนําปุยมารอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิลิตร 

เพื่อหาคุณสมบัติตางๆ และปริมาณรูปแบบของสังกะสี  โดยช่ังปุยหมัก 2 กรัม ท่ีผานการรอนแลว นํามาหาปริมาณ

รูปแบบของสังกะสีดวยวิธีการสกัดแบบลําดับขั้น (Sequential extraction) ตามวิธีของ Wada and Wada (1999) ซึ่ง

ดัดแปลงมาจาก Tessier et al. (1979) ที่แบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) รูปที่แลกเปล่ียนได 2) รูปสารประกอบ

ออกไซด 3) รูปที่เกิดสารประกอบเชิงซอนอินทรีย  และ 4) รูปคงคางอยูกับของแข็ง ขั้นแรกรูปที่แลกเปล่ียนไดจะถูก

สกัดดวย 16 มิลลิลิตร ของ 1 โมลารแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) เขยาที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง โดยแยกสวนใสกับ

ตะกอนที่ได ขั้นที่สองรูปสารประกอบออกไซดจะถูกสกัดโดยการทํารีฟลักซตะกอนที่ไดกอนหนานี้ที่อุณหภูมิ 96 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมง โดยใชไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด (NH2OH.HCl) ความเขมขน 0.04 โมลาร ปริมาณ 

40 มิลลิลิตร ลงในกรดอะซิติก (HOAc) ความเขมขนรอยละ 25  ตอมารูปที่เกิดสารประกอบเชิงซอนอินทรียโดยนํา

ตะกอนที่ไดจากขั้นที่สองมายอยดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขนรอยละ 30 ปริมาณ 16 มิลลิลิตร   

ที่ปรับพีเอชเปน 2 แลว ที่อุณหภูมิ 85  องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง และเติม

แอมโมเนียมอะซิเตท (NH4OAc) ความเขมขน 3.2 โมลาร ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ของ ในกรดไนตริก 20 เปอรเซ็นต 

(HNO3)  เขยา  30  นาที  ในขั้นตอนสุดทายทําการสกัดรูปคงคางอยูกับของแข็ง  โดยนําตะกอนที่ไดจากขั้นที่สามมา

ยอยดวยกรดไนตริก (HNO3) ความเขมขนรอยละ 65 ปริมาณ 6 มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอลิก (HCl) ความเขมขน

รอยละ 30 ปริมาณ 4 มิลลิลิตร  ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมง วิเคราะหปริมาณสังกะสีในรูปแบบ

ตางๆ โดยการนําสวนใสของแตละขั้นไปวัดดวยเคร่ือง Inductive Couple Plasma Spectrophotometer (ICP-OES; 

PerkinElmer, Optima 4200 DV) โดยแตละการศึกษาทําการทดสอบ 3 ซ้ํา หาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และวิเคราะหผลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS version 19.0 

 

ผลและวจิารณ   
ระยะการหมักของปุยหมักมูลหมูที่หมักเปนระยะเวลา 4 เดือน แบงตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิออกเปน 

2 ระยะ (รูปที่ 1) คือ 1) ระยะอุณหภูมิสูง (thermophilic phase) โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูในชวง 30.0-49.7 องศา

เซลเซียส จะอยูในชวง 0-34 วัน และ 2) ระยะท่ีปุยเจริญเต็มที่ (mature phase) คือต้ังแตวันที่ 35 ถึงระยะสุดทายของ

การหมัก โดยอุณหภูมิในปุยหมักจะมีคาคอนขางคงท่ีและใกลเคียงกับอุณหภูมิภายนอก มีคาอยูในชวง 27.0-30.0 

องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางตลอดระยะเวลาการหมักอยูในชวง 6.97-7.55 โดยระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น

จะสัมพันธกับอุณหภูมิท่ีคอยๆ ลดลง (r = -0.701, p < 0.01) และสอดคลองกับปริมาณอินทรียวัตถุและอัตราสวน

คารบอนตอไนโตรเจนที่ลดลงดวย (r = -0.567 และ r =  -0.574, p < 0.05) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยปุยหมักที่

เจริญเต็มที่มีสัดสวนคารบอนตอไนโตรเจนอยูในชวง 9.3-14.0 และรอยละปริมาณอินทรียวัตถุอยูในชวง 36.1-53.1 

ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร (2548) ที่กําหนดใหปริมาณอินทรียวัตถุตองมากกวารอยละ 30 และ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนนอยกวา 20 

ในการศึกษารูปแบบตางๆ ของสังกะสีพบวามีความแตกตางในเชิงปริมาณตลอดระยะเวลาการหมัก โดย

พบรูปแบบการกระจายของสังกะสีในปุยหมักมูลหมูเปนลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  รูปสารประกอบออกไซด > รูป

สารประกอบเชิงซอนอินทรีย > รูปคงคางอยูกับของแข็ง >  รูปที่แลกเปล่ียนได ดังรูปที่ 2   โดยรูปสารประกอบ

ออกไซดเปนรูปแบบที่เดนสัมพันธกับปริมาณเหล็กออกไซดและปริมาณแมงกานีสออกไซดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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(r = - 0.597 และ r = 0.872, p < 0.01) ตามลําดับ  อาจเนื่องมาจากสารประกอบออกไซด และไฮดรัสออกไซดของ

เหล็กและแมงกานีสมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะได  โดยหมูไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของสารประกอบออกไซดและไฮดร

อกไซดแลกเปล่ียนไอออนกับสังกะสีที่ละลายอยูไดดังสมการ  

 

สอดคลองกับขอมูลของ Bradl (2004) ที่พบวาพื้นผิวของแรธาตุและองคประกอบในดินเหนียวหลายชนิด เชน ดิน

อลูมิโนซิลิเกต แรไมกา แรซีโอไลต แมงกานีสออกไซด เหล็กและอลูมินัมไฮดรอกไซดมีคุณสมบัตินี้ เชนเดียวกับ

สารอินทรียที่ประกอบดวยหมูคารบอกซิลิก (COOH) และหมูไฮดรอกซิล (OH) ที่สามารถเกิดพันธะกับโลหะได

เชนเดียวกัน  (Stevenson, 1994; Gungor and Bekbolet, 2010) โดยระยะเวลาการหมักทําใหเกิดการยอยสลาย

สารอินทรียและองคประกอบในปุยหมักมีผลใหปริมาณสังกะสีในรูปสารประกอบออกไซด และรูปสารประกอบ

เชิงซอนอินทรียเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.609 และ r = 0.738, p < 0.05)  ตามลําดับ (ตารางที่  1) และทํา

ใหผลรวมของสังกะสีคอยๆ เพิ่มขึ้นจากกระบวนการมิเนอราไลเซชัน (Lu et al., 2014) ตลอดระยะเวลาการหมักดวย 

ดังรูปที่ 2  จะเห็นไดวาสังกะสีในรูปสารประกอบออกไซด สารประกอบเชิงซอนอินทรีย และรูปคงคางอยูกับของแข็ง

ลวนไดรับอิทธพลจากกระบวนการหมักนี้ และมีความแปรผันตามกัน ดังรูปที่ 3 (r = 0.838 และ  r = 0.851  

ตามลําดับ; p < 0.01) สวนสังกะสีในรูปที่แลกเปล่ียนไดมีปริมาณท่ีนอยมาก คิดเปนรอยละ  0.05 - 0.22 ดังตารางที่ 

2 และไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับรูปแบบอื่น อาจเนื่องมาจากไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย ที่มีผลตอ

การปลดปลอยรูปที่แลกเปล่ียนไดนี้  

 

สรุป  
ปุยหมักมูลหมูที่ผสมของเหลือใชทางการเกษตรใชไดต้ังแต 35-119 นั้น มีปริมาณสังกะสีสะสมในรูป

สารประกอบออกไซด สารประกอบเชิงซอนอินทรีย และรูปคงคางของแข็งเพิ่มขึ้นเม่ือระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น 

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  รูปสารประกอบออกไซดรอยละ 52.57  > รูปสารประกอบเชิงซอนอินทรียรอยละ  

41.45  > รูปคงคางอยูกับของแข็งรอยละ  5.88 >  รูปที่แลกเปล่ียนไดรอยละ 0.11 สงผลใหผลรวมของสังกะสีในทุก

รูปแบบมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการหมักดวย ซึ่งรูปแบบตางๆ เหลานี้จะคอยๆ ทะยอยปลดปลอยรูปแบบที่

เปนประโยชนตอพืช เม่ือมีสภาวะท่ีเอื้อยอํานวยตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบเหลานี้ เชน กระบวนการมิเนอราไลเซชัน

เปนตน 
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from Farms of Different Scales in Northeast China. International Journal of Environmental 

Research and Public Health. 9: 2658-2668.   

 

ตารางที่ 1  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางระยะเวลาการหมักกับอุณหภูมิ สังกะสีรูปแบบตางๆ 

อัตราสวนระหวางคารบอนตอโตรเจน ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณเหล็กและแมงกานีสออกไซด 

พารามิเตอร อุณหภูมิ Zn-ex Zn-ox Zn-org Zn-res C/N OM FeO MnO 

เวลา -0.701 -0.456 0.609* 0.738** 0.515 -0.574* -0.567* -0.651* 0.649* 

Zn-ex  1 0.079 -0.052 0.224 0.143 -0.011 0.344 0.097 

Zn-ox   1 0.859** 0.838** -0.690** -0.398 -0.597* 0.872** 

Zn-org    1 0.851** -0.871** -0.624* -0.656* 0.929** 

Zn-res     1 -0.680** -0.411 -0.315 0.926** 
หมายเหตุ  รูปที่แลกเปลี่ยนได (Zn-ex) รูปสารประกอบออกไซด (Zn-ox)  รูปสารเชิงซอนอินทรีย (Zn-org) และรูปคงคางอยูกับของแข็ง  

(Zn-Res) รูปเหล็กออกไซด (FeO) และรูปแมงกานีสออกไซด (MnO) และอัตราสวนระหวางคารบอนตอไนโตรเจน (C/N)  

*  มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีความสัมพันธกันระหวางตัวแปรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 2  รอยละของสังกะสีในรูปแบบตางๆ ตลอดระยะเวลาการหมักปุย 

ระยะเวลาหมัก (วัน) 
รูปที่แลกเปล่ียนได 

(รอยละ) 

รูปออกไซด 

(รอยละ) 

รูปสารประกอบ

เชิงซอนอินทรีย 

(รอยละ) 

รูปคงคางของแข็ง 

(รอยละ) 

0 0.13 62.93 34.16 2.77 

3 0.22 65.13 32.34 2.32 

7 0.14 55.87 40.65 3.33 

14 0.13 49.89 44.37 5.61 

21 0.08 52.08 41.09 6.75 

28 0.16 45.35 41.87 9.14 

35 0.08 52.05 40.36 7.51 

42 0.12 51.05 42.87 5.96 

49 0.09 53.60 40.94 5.62 

63 0.07 50.09 42.42 7.42 

77 0.11 49.98 42.14 7.77 

91 0.06 49.57 44.89 5.48 

105 0.06 47.71 46.05 6.18 

119 0.05 49.47 43.98 6.50 

เฉล่ีย 0.11 52.57 41.45 5.88 
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รูปที่ 1  การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการหมักของปุยหมักมูลหมู 

 

 

 
 

รูปที่  2  ปริมาณสังกะสีรูปแบบตางๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก 
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รูปที่ 3  ความสัมพันธระหวางสังกะสีรูปสารประกอบออกไซด รูปสารเชิงซอนอินทรีย  และรูปคงคางของแข็ง  

 (p < 0.01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.838 r = 0.851 

r = 0.859 

r = 0.838 

r = 0.851 

r = 0.859 
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สมบัติวิทยากระแสและฟลมของพอลิเมอรผสมที่เตรียมจากเชลแล็กและเพกติน 
Rheological and Film Properties of Polymer Blends Prepared from Shellac and Pectin 
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บทคัดยอ 
การเคลือบเภสัชภัณฑตองนําเขาพอลิเมอรโดยเฉพาะกลุมสังเคราะหที่มีราคาคอนขางสูง จึงมีความ

จําเปนตองหาพอลิเมอรทดแทนโดยเฉพาะพอลิเมอรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศ  ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชสารเคลือบทดแทนที่เตรียมจากพอลิเมอรผสมระหวางเชลแล็ก (SHL) และเพกติน 

(PEC) โดยศึกษาสมบัติวิทยากระแสของสารละลายที่เตรียมจาก SHL:PEC ในอัตราสวน 100:0, 75:25, 50:50, 

25:75  และ 0:100 หลังจากนั้นจึงทําการเตรียมและประเมินสมบัติของฟลมที่เตรียมจากสารละลายของพอลิเมอร

ผสมในดานตางๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ การเล้ียวเบนรังสีเอกซ FTIR spectroscopy ปริมาณความชื้น คาความ

เปนกรด ความหนา และสมบัติเชิงกล ผลการวิจัยพบวาสมบัติวิทยากระแสของสารละลายผสมข้ึนอยูกับสัดสวน 

SHL:PEC และพีเอช กลาวคือ ถามีสัดสวนของ PEC มากขึ้นจะทําใหความหนืดเพิ่มมากข้ึนและทําใหมีพฤติกรรม

การไหลเปนแบบนิวโทเนียน  ในขณะท่ีการเพิ่มพีเอชมีผลโดยตรงตอการลดความหนืดของ PEC  ผลการทดสอบ

สมบัติของฟลมพบวาฟลมพอลิเมอรผสมมีความเปนผลึกมากขึ้นซ่ึงนาจะเปนผลเนื่องมาจาก PEC ที่เปล่ียนแปลง

เปนผลึกเม่ือเพิ่มพีเอช ผลการประเมินสมบัติเชิงกลแสดงใหเห็นวาฟลม SHL มีความยืดหยุนที่ดี ในขณะท่ี ฟลม PEC 

มีความแข็งแรงที่มากกวา การใชดังกลาวรวมกันสงผลทําใหฟลมมีสมบัติเชิงกลที่เหมาะสมมากข้ึน โดยผลที่ไดนี้จะใช

เปนแนวทางการใชพอลิเมอรผสม SHL:PEC เปนสารเคลือบทางเลือกสําหรับยาเม็ดตอไป 

คําสําคัญ : เชลแล็ก เพกติน ฟลม สารเคลือบ 
 

Abstract 
 The demand of costly synthetic polymers for coating of pharmaceutical products needs the 

finding of alternative polymers, especially natural polymers available in Thailand. Therefore, the purpose 

of this study was to evaluate the polymer blend from shellac (SHL) and pectin (PEC) as an alternative 
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coating material. The solutions prepared from SHL:PEC at the ratio 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 

were evaluated for their rheological properties. Additionally, the films prepared from polymer solutions 

were comparatively evaluated for their properties including physical appearance, powder x-ray 

diffraction, FTIR spectroscopy, loss on drying, acid value, thickness and mechanical properties. The 

result indicated that the rheological properties were influenced by the SHL:PEC ratios as well as the pH.  

The viscosity of SHL:PEC solutions was increased as increasing the ratio of PEC while the Newtonian flow 

was observed. The reduced viscosity of PEC solutions was observed as increasing the pH. For the film 

properties, the crystallinity of films was increased as increasing the ratio of PEC since the PEC was 

changed from amorphous to crystal during film preparation. The SHL film demonstrated the more 

flexibility while the PEC film showed more strength. The combination of SHL and PEC was therefore 

improved the mechanical properties of films. The results obtained from this study could provide the 

guideline for application of SHL:PEC polymer blend as an alternative coating material. 

Keywords : Shellac, Pectin, Film, Coatings 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 เชลแล็กจัดเปนสารชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเหมาะสมในการนํามาใชเปนสารเคลือบโดยเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่

ไดจากเรซินซึ่งเปนสารคัดหล่ังของแมลงคร่ัง (Sontaya Limmatvapirat et al., 2007) โดยอาศัยสมบัติการเกิดฟลมที่

ดี ปองกันความช้ืนไดสูง และราคาถูก  แตอยางไรก็ตามเชลแล็กจากธรรมชาติ (native shellac) มีขอดอยบาง

ประการ เชน ปญหาการละลาย ซึ่งเชลแล็กจะเร่ิมละลายท่ีพีเอชมากกวา 7.0 และปญหาความคงตัว โดยในระหวาง

การเก็บเชลแล็กจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน (polymerization) ระหวางหมูไฮดรอกซิลกับหมูคารบอกซิล ทําให

ไดพอลิเมอรที่มีโครงสรางใหญขึ้น แตมีหมูไฮดรอกซิลและคารบอกซิลลดลง สงผลใหความสามารถในการละลายน้ํา

ลดลงและเสียความคงตัวในที่สุด (นฤมล มีนาบุญ, 2553) ที่ผานมาไดมีการวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว ซึ่งการเตรียม

พอลิเมอรผสมโดยใชพอลิเมอรหลายชนิดรวมกันนั้นก็เปนแนวทางหนึ่งที่ใชในปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอรใหดีขึ้น 

ดังนั้นการใชเชลแล็กรวมกับเพกตินอาจสงผลดีตอเชลแล็กในการเพิ่มความสามารถในการละลายได เนื่องจากเพกติน

มี ความสามารถในการละลายไดดีแตปองกันความช้ืนไดตํ่า (พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ, 2551) และเชลแล็กนั้นอาจชวย

สงเสริมขอดอยของเพกตินได เชน สมบัติเชิงกล สําหรับงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาและปรับปรุงสมบัติ

ของเชลแล็กในรูปพอลิเมอรผสมรวมกับเพกตินเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนสารเคลือบตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 แยกเตรียมสารละลายเชลแล็ก (SHL Lot No. MS-17 หางหุนสวนจํากัด ธนันตชัย กรุงเทพ) ความเขมขน 

4% w/w กับสารละลายเพกติน (PEC Classic CU 701, Lot 01412331, Herbstreith & Fox KG Germany)        

4% w/w กอนนํามาผสมในอัตราสวนตางกันไดแก 100:0, 75:25, 50:50, 25:75  และ 0:100 เติม PEG 400 ปรับ

น้ําหนักดวยนํ้า และนําไปวัดสมบัติวิทยากระแสดวยเคร่ือง Rheometer (Kinexus Pro, Malvern Instrument, UK)  

หลังจากนั้นแบงสารละลายผสมแตละสัดสวนมาเทลงถาดขนาด 15x15 cm2  ในปริมาณ 6 กรัมตอถาด แลวนําเขา
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ตูอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นนําฟลมที่ไดมาศึกษาสมบัติดานตางๆ ไดแก การ

เล้ียวเบนรังสีเอกซของผง (Powder X-ray diffractometer, Miniflex II, Rigaku, Japan) ความหนา (Thickness 

tester, Minitest, model Plus, UK) และสมบัติเชิงกล (Texture analyzer, TA.XT. Plus, UK) 

ผลและวจิารณ 
งานวิจัยนี้ไดเลือกใช PEC เกรด CU701 ซึ่งมีมวลโมเลกุลเทากับ 70,000 และมีจํานวนหมูเมทอกซีนอย 

(low methoxy pectin) มาเปนตนแบบในการศึกษารวมกับ SHL  ซึ่งผลการทดสอบสมบัติของผงแหงพบวา SHL 

และ PEC มีคาความช้ืนเทากับ  9.9% และ  2.6% โดยนํ้าหนักตามลําดับ ในขณะที่คาความเปนกรด (acid value) 

ของ SHL และ PEC มีคาเทากับ 80.94 และ 145.97 ตามลําดับ เม่ือเตรียมในรูปสารละลายสามารถผสมเปนเนื้อ

เดียวกันไดโดยตองควบคุมพีเอชใหมากกวา 7.0 เพื่อปองกันการตกตะกอนของ SHL 

1. สมบัติวิทยากระแสของสารละลาย SHL:PEC สัดสวนตางกัน 

 ผลการทดสอบผลของพีเอชตอสมบัติ PEC พบวาความหนืดมีคาลดลงเม่ือเพิ่มพีเอชมากขึ้น (ดังแสดงในรูป

ที่ 1) โดยความหนืดจะลดลงอยางรวดเร็วเม่ือปรับพีเอชเปน 5.0 และไมคอยพบการเปล่ียนแปลงของความหนืดเม่ือ

ปรับพีเอชในชวง 5 - 8 ซึ่งนาจะเกิดจากการเปล่ียนจาก PEC ในรูปกรดกลายเปนรูปเกลือสงผลใหพฤติการการไหล

เปล่ียนแปลงไป ซึ่งมีลักษณะการไหลสอดคลองกับโมเดล Herschel-Bulkley โดยกอนปรับพีเอช (พีเอช 2.9) มี

ลักษณะการไหลแบบซูโดพลาสติก และมีคา yield stress ประมาณ 30 พาสคาล แตเม่ือปรับพีเอชใหมากขึ้น

พฤติกรรมการไหลจะปรับเปนแบบนิวโทเนียนมากขึ้น (คา n เขาใกล 1) ตามตารางที่  1 สําหรับผลการศึกษาสมบัติ

วิทยากระแสของสารละลายพอลิเมอรผสมพบวาความหนืดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มสัดสวนของ PEC มากขึ้น       

ดังแสดงในรูปที่ 2  โดยการไหลของสารละลายทั้งหมดนั้นสอดคลองกับโมเดล Herschel-bulkley ซึ่งแสดงลักษณะ

การไหลแบบนิวโทเนียน ตามตารางท่ี 2 

2. สมบัติของฟลมที่เตรียมจากพอลิเมอรผสม SHL:PEC สัดสวนตางกัน 

 ผลการทดสอบดวยการเล้ียวเบนรังสีเอกซของผงแสดงใหเห็นวาพีเอชมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสราง

ผลึกของ PEC อยางชัดเจน ดังแสดงในรูปที่  3  โดย PEC มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางจากอสัญฐานไปเปนผลึกมาก

ขึ้นเม่ือเพิ่มพีเอชในการเตรียม โดยมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงเปนรูปเกลือของ PEC จากการทดสอบดวย 

FTIR spectroscopy (ขอมูลไมไดแสดง) ซึ่งการเปล่ียนแปลงรูปผลึกนี้นาจะทําใหการไหลในภาวะสารละลาย

เปล่ียนแปลงไปซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบสมบัติวิทยากระแสท่ีไดกลาวมาแลว นอกจากนี้แลวยังพบวาฟลมพอลิ

เมอรผสม SHL:PEC มีคาความเปนผลึกมากขึ้นเม่ือเพิ่มสัดสวนของ PEC (รูปที่ 4) สําหรับผลการประเมินสมบัติ

เชิงกลดังแสดงในรูปที่ 5  พบวาฟลมที่เตรียมจาก PEC เด่ียว (SHL:PEC 0:100) มีความแข็งแรงสูงสุดในขณะที่มี

ความเปราะมากท่ีสุดซึ่งตรงกันขามกับฟลมที่เตรียมจาก SHL เด่ียว (SHL:PEC 100:0) การเพิ่มสัดสวนของ SHL ใน

พอลิเมอรผสมมีผลทําใหลดความเปราะของฟลมลงได ซึ่งผลที่ไดแสดงถึงการลดขอดอยของสมบัติเชิงกลของการใช

พอลิเมอรเด่ียวโดยการใชในลักษณะพอลิเมอรผสม 

บทสรุป 
 คาพีเอชและสัดสวนของ SHL:PEC มีผลโดยตรงตอสมบัติวิทยากระแสและฟลม การเพิ่มพีเอชและลด

สัดสวนของ PEC มีผลทําใหความหนืดลดลงในขณะที่สมบัติเชิงกลของฟลมมีแนวโนมยืดหยุนมากขึ้นเม่ือเพิ่ม
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สัดสวนของ SHL ใหมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการใชพอลิเมอรผสม SHL:PEC ในการใชเปนสาร

เคลือบตอไป 
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ตารางที่ 1 สมบัติวิทยากระแสของสารละลายเพกตินในแตละ pH ตามโมเดล Herschel-Bulkley 

PEC Yield stress (Pa) K n R2 

pH 2.9 30.253 18.333 ± 0.317 0.354 ± 0.000 0.999 ± 0.000 

pH 4.0 0.406 0.166 ± 0.048 0.903 ± 0.001 1.000 ± 0.000 

pH 5.0 0.731 0.142 ± 0.002 0.909 ± 0.002 1.000 ± 0.000 

pH 6.0 0.545 0.119 ± 0.005 0.916 ± 0.006 1.000 ± 0.000 

pH 7.0 0.537 0.112 ± 0.001 0.921 ± 0.001 1.000 ± 0.000 

pH 8.0 0.511 0.107 ± 0.002 0.924 ± 0.002 1.000 ± 0.000 

 
ตารางที่ 2 สมบัติวิทยากระแสของสารละลายพอลิเมอรผสม SHL:PEC สัดสวนตางกัน ตามโมเดล 
Herschel-Bulkley 

SHL:PEC Yield stress (Pa) K n R2 

100:0 0.042 0.001 ± 0.000 0.989 ± 0.021 0.999 ± 0.000 

75:25 0.041 0.006 ± 0.000 0.996 ± 0.002 1.000 ± 0.000 

50:50 0.041 0.017 ± 0.001 0.989 ± 0.004 1.000 ± 0.000 

25:75 0.057 0.037 ± 0.004 0.972 ± 0.004 1.000 ± 0.000 

0:100 0.537 0.112 ± 0.002 0.921 ± 0.001 1.000 ± 0.000 
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รูปที่ 1  ผลของพีเอชตอสมบัติวิทยากระแสของของสารละลายเพกติน (SHL:PEC 0:100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ผลของสัดสวน SHL:PEC ตอสมบัติวิทยากระแสของสารละลายพอลิเมอรผสม 
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รูปที่ 3  การเล้ียวเบนรังสีเอกซของฟลมผสมที่เตรียมจากเพกตินพีเอชตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  การเล้ียวเบนรังสีเอกของฟลมผสมที่เตรียมจาก SHL:PEC สัดสวนตางกัน 
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รูปที่ 5  สมบัติเชิงกลของฟลมผสมที่เตรียมจาก SHL:PEC สัดสวนตางกัน 
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อิทธิพลของการอบแหงถ่ัวเขยีวเริม่งอกตอสารออกฤทธิท์างชวีภาพ 

The Effect of Drying on Bioactive Compound in Germinated Mung Bean 
 

ชัยยงค เตชะไพโรจน1 นพดล นพมาศ1 ฐิติมา คมสาระภา1 และ กฤตนัย แกวยศ2 

Chaiyong Taechapairoj1, Noppadol Noppamat1, Thitima Komsarapa1 and Krittanai Kaewyot2 

 

บทคัดยอ 
ถ่ัวเขียวถือวาเปนพืชเศรษฐกิจอยางหนึ่งของประเทศไทย  เนื่องจากมีการใชอยางกวางขวางท้ังในดาน

เกษตรกรรมและดานอุตสาหกรรมการแปรรูป  เชน  ถ่ัวงอก  วุนเสน  ซึ่งถ่ัวเขียวอุดมไปดวยโปรตีน  วิตามิน  เกลือแร  

และยังมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ  วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการงอกถ่ัวเขียวและอุณหภูมิของ

การอบแหงดวยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันตอคุณภาพทางเคมี  คือ Total Flavonoid Content (TFC) และ Gamma 

Amino Butyric Acid (GABA)  โดยนําถ่ัวเขียวมาผานกระบวนการงอกน้ํา  และกระบวนการงอกอากาศ  ถ่ัวเขียวเร่ิม

งอกมีความชื้นเร่ิมตน 110 - 140% dry basis (d.b.) แลวนํามาอบแหงที่อุณหภูมิ 110 - 150˚C ความเร็วลม 3.9 m/s 

และความสูงเบด 10 เซนติเมตร จากการทดลองพบวา เม่ือผานการอบแหงสงผลใหปริมาณ TFC ของถ่ัวเขียวเร่ิมงอก

ทั้งกระบวนการงอกน้ําและงอกอากาศลดลงเพียงเล็กนอย ในขณะท่ีปริมาณ  GABA  เพิ่มสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ

ตัวอยางอางอิง สําหรับอุณหภูมิในการอบแหงพบวา ไมสงผลตอคุณภาพทางเคมีของถ่ัวเขียวเร่ิมงอกทั้งกระบวนการ

งอกนํ้าและงอกอากาศ จากงานวิจัยนี้พบวา ถ่ัวเขียวเร่ิมงอกดวยกระบวนการงอกนํ้ามีคุณภาพทางเคมีสูงกวาการ

งอกดวยอากาศ 

คําสําคัญ : กระบวนการงอก การอบแหง คุณภาพ ถ่ัวเขียวเร่ิมงอก 

 

Abstract 
Mung bean is an economic crop of Thailand, because of its extensive utilization for many agro-

industrial products such as bean sprouts and vermicelli. Mung beans are rich in protein, vitamin, minerals 

and antioxidant activity. The purpose of this research was to study the germinated process and effect of 

fluidization drying temperature on the qualities of germinated mung bean (GMB), i.e. Total Flavonoid 

Content (TFC) and Gamma Amino Butyric Acid (GABA) in dried germinated mung bean were 

investigated. The experiments were set up for germination of mung bean seeds in water and in air, with 

initial moisture content range of 110-140% dry basis (d.b.), then dried at temperatures of 110–150oC, hot 

air velocity of 3.9 m/s and bed depths of 10 cm. The experimental results showed that TFC slightly 

decreased but GABA increased in dried GMB as compared with fresh sample. The drying temperatures 

at range of 110–150oC did not significantly affect chemical properties in both methods of germination. 
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The present study found that bioactive compounds content in mung bean germinated in water was higher 

than of that germinated in air. 

Keywords : Drying, Germinated mung bean, Germination processes, Quality 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันพบวาสารสกัดจากพืชหลายชนิดเปนแหลงสารแอนติออกซิแดนทจากธรรมชาติ  มักพบในเมล็ดพืช  

เชน  ถ่ัวชนิดตางๆ  โดยพื้นฐานสารแอนติออกซิแดนทที่พบในพืช  ไดแก  วิตามินอี วิตามินซี  คารโรทีนอยด และ

สารประกอบฟนอล  ซึ่งสารประกอบฟนอลมีสวนชวยปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในพืช  และพบวาถ่ัวหลาย

ชนิด  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวลิสง  มีสมบัติเปนสารแอนติออกซิแดนทที่ดีจากการทดสอบระบบตางๆ ไดมีการศึกษา

การสกัดสารแอนติออกซิแดนทจากถ่ัวเขียวซ่ึงเปนวัสดุจากธรรมชาติ  (Zhang et al., 2013; Baojun and Sam, 

2012) เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและคาดหวังวาจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการหาแหลงสารแอนติออกซิแดนทจาก

ธรรมชาติ  โดยในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชถ่ัวเขียว  ซึ่งถ่ัวเขียวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยมาเปนระยะ

เวลานาน  ผลผลิตสวนใหญใชภายในประเทศเพื่อการบริโภคโดยตรงและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

กระบวนการงอก  เปนกระบวนการหน่ึงในการแปรรูปผลิตภัณฑ  ในกระบวนการงอก เมล็ดพันธุตองการน้ํา

เปนหลัก  นอกเหนือจากออกซิเจนและอุณหภูมิ น้ําที่เมล็ดดูดซึมเขาไปจะยอยสลายโมเลกุลอาหารสะสมที่มีขนาด

ใหญภายในเมล็ด  เม่ือเมล็ดพันธุไดสัมผัสกับน้ํา เปลือกหุมเมล็ดจะออนนุม แลวเกิดการดูดนํ้าเขาไปในเมล็ด เมล็ด

จะมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ เมล็ดมีการพองโต แลวเกิดการเจริญของราก  (Lopez-Amoro et al., 2006)  ทํา

ใหเกิดสาร  Gamma Amino Butyric Acid (GABA)  ขึ้นมา  ซึ่งสาร  GABA  จะทําหนาที่รักษาสมดุลในสมอง ชวยให

สมองเกิดการผอนคลาย ใชในการรักษาโรคเก่ียวกับระบบประสาทหลายโรค เชน โรควิตกกังวล นอนไมหลับ โรค

ลมชัก และยังมีสมบัติในการลดความดันโลหิตดวย  แตเนื่องจากเม่ือเมล็ดดูดซึมน้ําเขาไป  ทําใหความชื้นภายใน

เมล็ดคอนขางสูง  ยากตอการเก็บรักษา  งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการลดความช้ืนภายในเมล็ด  โดยการอบแหงดวย

เทคนิคฟลูอิดไดเซซัน  ซึ่งเทคนิคฟลูอิดไดเซซัน  มีขอดีคือ  1) สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ใชไดอยางละเอียดและท่ัวถึง  

2) สัมประสิทธิ์ในการถายเทความรอนมีคาสูงมาก  ทําใหการระบายความรอนหรือการใหความรอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  (Soponronnarit et al., 2006)  ดังนั้นงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของกระบวนการงอกถ่ัวเขียวและศึกษา

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลังจากกระบวนการอบแหงถ่ัวเขียวเร่ิมงอก 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องอบแหง 

เคร่ืองอบแหงที่ใชทดลองในงานวิจัยนี้ เปนเคร่ืองฟลูอิดไดซเบดแบบงวดโดยใชอากาศรอน แผนภาพของ

อุปกรณชุดนี้แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งมีสวนประกอบหลักๆ ดังนี้ หองอบแหง  (Drying chamber)  ตัวใหความรอน 

(Heater)  และพัดลมแบบหนีศูนยกลาง  (Blower) 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 9 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 P-163 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1  เคร่ืองฟลูอิดไดเซซันแบบลมรอน 

วิธีการอบแหง 
นําถ่ัวเขียว  (พันธุชัยนาท 72)  ที่ผานกระบวนการงอกน้ําและกระบวนการออกอากาศจนกระท่ังงอก  (สวน

สีขาวที่ย่ืนออกมาจากเมล็ด  1  มิลลิเมตร)  มีความชื้นเร่ิมตนประมาณ 110% d.b. นํามาอบแหงดวยเคร่ืองอบแหง

แบบฟลูอิดไดซเบด  ความสูงเบด 10 cm  อุณหภูมิที่ใช 110, 130 และ 150ºC  โดยใชความเร็วอากาศ 2.5 m/s และ

อากาศหมุนเวียนกลับมาใชใหมรอยละ 80 จึงนําไปเปาดวยอากาศแวดลอมจนความชื้นลดลงเหลือประมาณ      

16% d.b. จากนั้นนําไปวิเคราะหคุณภาพดานตาง ๆ ตอไป  สําหรับการหาความช้ืนของถ่ัวเขียวจะเก็บตัวอยางไป

อบแหงในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 103ºC เปนเวลา 72 ชั่วโมง 

การวิเคราะหทางเคมี  (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา และหาคาเฉล่ีย) 

 การสกัดตัวอยางถ่ัวเขียวเพ่ือหาปริมาณ  Total Flavonoid Content (TFC) (Zhishen ei al., 1999) 

นําถ่ัวเขียวบด 2 กรัม  ผสมกับเอทานอล 70% ปริมาตร 30 มิลลิลิตร  ทําการเขยาเปนเวลา 1 ชั่วโมง  นําสวนผสมที่

ไดทําการกรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 5 (เก็บสวนใส)  สวนตะกอน ทําการเติมเอทานอล 70% ปริมาตร 5 

มิลลิลิตร และทําการเขยาเปนเวลา 30 นาที  นําสวนผสมที่ไดทําการกรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 5  (เก็บ

สวนใส รอบที่ 2 ) ทําซํ้าเชนนี้อีกคร้ัง นําสวนใสทั้งหมดที่กรองไดมาผสมกัน เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

 การสกัดตัวอยางถ่ัวเขียวเพ่ือหาปริมาณ Gamma Amino Butyric Acid (GABA) (Khuhawar and 

Rajper, 2003) 

ชั่งถ่ัวเขียวที่บดเปนผง 5 กรัม  ทําการสกัดที่อุณหภูมิหองดวยเอทานอล 70% ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ทําการ

ผสมโดยใช stirrer เปนเวลา 30 นาที  นําสวนผสมที่ไดไปปนเหวี่ยงที่ 3500 rpm  เปนเวลา 10 นาที และนําสวนใส

เก็บไว  สวนตะกอนท่ีเหลือทําการสกัดซ้ํา โดยทําตามเงื่อนไขเดิม  รวบรวมสวนใสใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร และทํา

การกรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.5 ทําการ Evaporator ที่อุณหภูมิ 40ºC ใหเหลือ 5 มิลลิลิตร เก็บตัวอยาง             

ที่อุณหภูมิ 4ºC หรือฉีด HPLC ทันที 

การวิเคราะหปริมาณ TFC  (Zhishen, Mengchen and Jiamming, 1999) 

ปเปตตัวอยางถ่ัวเขียวที่ไดจากการสกัด 10 มิลลิลิตร  เติมเอทานอล 60% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติม 

NaNO2 5% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  ทิ้งไว 5 นาที  เติม AlCl3 10% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  ทิ้งไว 6 นาที  เติม NaOH 1 M   

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 510 นาโนเมตร ดวยเคร่ือง Spectrophotometer 
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การวิเคราะหปริมาณ GABA  (Khuhawar and Rajper, 2003) 

ปเปตสารสกัดถ่ัวเขียวปริมาตร 1 มิลลิลิตรเติม Borax buffer pH 8.0 ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน  

เติม derivatizing reagent HN (0.3% w/v in Methanol)  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยาแลวนําไปอุนที่อุณหภูมิ 80 °C 

เปนเวลา 10 นาที  ต้ังทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหองและปรับปริมาตรใหเปน 5 มิลลิลิตร ดวย Methanol  และฉีดเขา

เคร่ือง  HPLC (Shimadzu, Japan)  โดยสภาวะท่ีใชคือ 

1. Column: Phenomenex Luna ขนาด 4.6×250 mm, 5 μm 

2. Mobile phase: (Methanol : H2O+0.1%TFA )ในอัตราสวน (40 : 60) 

3. Flow rate: 1.5 ml/min 

4. Volume injection: 20 μl 

5. Detector: UV 330 nm 

 

ผลและวจิารณ 
 จลนพลศาสตรการอบแหง 

จากรูปที่ 2 แสดงการเปล่ียนแปลงความชื้นของถ่ัวเขียวเร่ิมงอกที่อุณหภูมิ 110 - 150ºC พบวา การอบแหงที่

อุณหภูมิสูงสามารถลดความชื้นไดรวดเร็วมากกวาการอบแหงอุณหภูมิตํ่า  หรือที่เรียกวาอัตราการอบแหง  โดยการ

เพิ่มขึ้นของอัตราการอบแหงเกิดจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิของเมล็ดและอุณหภูมิในการอบแหง ซึ่งอุณหภูมิ

ของเมล็ดและอุณหภูมิในการอบแหงตางกันมากเทาไหร  อัตราการถายเทความรอนจะสูงขึ้น  สงผลใหระเหยน้ําออก

ไดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  อัตราการอบแหงของถ่ัวเขียวเร่ิมงอกที่ผานการอบแหงแบบฟลูอิดไดเซซันที่อุณหภูมิตาง ๆ 

ที่ผานกระบวนการงอกน้ําและงอกอากาศ 

 
ปริมาณ Total Flavonoid Content (TFC) 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1  แสดงปริมาณ  TFC พบวา  ในถ่ัวเขียวเร่ิมงอก  (งอกนํ้า)  ที่ผานการ

อบแหงมีปริมาณ TFC  0.62 – 0.67 mg GAE/g plant powder  สูงกวาถ่ัวเขียวเร่ิมงอก  (งอกออกอากาศ)  ซึ่งมี

ปริมาณ TFC  0.29 – 0.30 mg GAE/g plant powder  คิดเปน  49.6% และ 76.0%  ของถ่ัวเขียวอางอิง  ตามลําดับ  
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ซึ่งปริมาณ  TFC  ที่ลดลงจากถัวเขียวอางอิงนั้น  คาดวามาจากอุณหภูมิในการอบแหงที่มากกวาจุดหลอมเหลวของ 

ฟลาโวนอยด  นั้นคือ  135.5 – 137.9 °C 
ปริมาณ Gamma Amino Butyric Acid (GABA) 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1  แสดงปริมาณ  GABA พบวา  ในถ่ัวเขียวเร่ิมงอก  (งอกน้ําและงอกอากาศ)  

ที่ผานการอบแหงปริมาณ  GABA  มีคา  15.00 – 16.27 mg/100 g dry weight  ซึ่งเพิ่มขึ้น  73.95 เทา  การเพิ่มขึ้น

ของปริมาณ  GABA  เกิดขึ้นเน่ืองจากเมล็ดถ่ัวเขียวอยูในสภาพที่ไดรับความเครียดโดยการไมมีอากาศหรือขาด

ออกซิเจน  ทําใหเกิดการกระตุนใหมีการเพิ่มระยะ  Ca2+/calmodulin-dependent activity  ของ  glutamate 

decarboxylase  (GAD)  จึงสงใหมีการเปล่ียน  glutamate  ไปเปน  GABA  ไดมากขึ้น (Shelp et al., 1999) 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณ Total Flavonoid Content (TFC) และปริมาณ Gamma Amino Butyric Acid (GABA) ของ  

ถ่ัวเขียวเร่ิมงอกที่ผานการอบแหงแบบฟลูอิดไดเซซันที่อุณหภูมิตาง ๆ ที่ผานกระบวนการงอกนํ้าและงอกอากาศ 

 
 

สรุป 
จากการศึกษาอิทธิผลของการอบแหงถ่ัวเขียวเร่ิมงอก  (พันธุชัยนาท 72)  ดวยเทคนิคฟลูอิดไดเซซัน  พบวา  

อุณหภูมิของการอบแหงเพิ่มขึ้นสงผลใหระยะเวลาที่ใชอบแหงส้ันลง  และปริมาณ  TFC  ของถ่ัวเขียวเร่ิมงอกทั้ง

กระบวนการงอกน้ําและงอกอากาศลดลง  แตอยูในปริมาณท่ียอมรับได  ในขณะที่ปริมาณ  GABA  เพิ่มสูงขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับตัวอยางอางอิง  สําหรับอุณหภูมิในการอบแหง  ไมสงผลตอปริมาณ  TFC  และ  GABA  ถ่ัวเขียวเร่ิม

งอกทั้งกระบวนการงอกนํ้าและงอกอากาศ  อยางไรก็ตามถั่วเขียวเร่ิมงอกดวยการงอกนํ้ามีคาทั้งสองสูงกวาการงอก

ดวยอากาศ 

 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ กองทุนวิจัยและสรางสรรค  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ใหงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
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“จนิตนาการจากปลาอานนท์”1 
“Imagination from Pra-anon” 
 

สชุา ศิลปชยัศรี1 

Sucha Silpachaisri1 
 

บทคัดย่อ 
ผลงานชุดนีข้้าพเจ้าได้แรงบนัดาลใจจากเร่ืองเล่า ตํานาน ภาพของปลาอานนท์ในสมดุภาพไตรภูมิ และ

จิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนบอกเล่าเร่ืองราวเป็นภาพไตรภูมิด้านหลงัพระประธานภายในพระอโุบสถ จิตรกรรมไตรภูมิ

แสดงภาพแห่งจักรวาลอันประกอบไปด้วยเขาพระสุเมรุ ซึ่งมีเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อมรอบโดยมีปลาอานนท์เป็น       

พญาปลาขนาดใหญ่หนนุอยู่ใต้เขาพระสเุมรุ มีความเช่ือว่าครัง้ใดท่ีปลาอานนท์ขยบัตวัจกัรวาลจะเกิดการสะเทือน

อยา่งรุนแรงจนเกิดแผน่ดินไหว เกิดคล่ืนยกัษ์ถงึชมพทูวีปซึง่เป็นท่ีอยูข่องมนษุย์ ไตรภมิูพระร่วงยงักลา่วถึงการทําลาย

ล้างด้วยไฟบรรลยักลัป์อนัมีเชือ้ไฟจากนํา้มนัของปลาอานนท์ท่ีละลายด้วยความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีขึน้พร้อมกนั 

ทัง้เจ็ดดวง ก่อเป็นเพลิงท่ีเผาผลาญจนสิน้ทัง้สามโลก ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าการดบัสญูนัน้นําไปสูก่ารกําเนิดใหม ่

ด้วยแรงบนัดาลใจดงักลา่วข้าพเจ้าจึงนําจินตนาการท่ีมีต่อปลาอานนท์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแสดงภาพการ

กําเนิดใหม่ของปลาอานนท์ผ่านวสัดท่ีุมีความระยิบระยบั มีลกัษณะเฉพาะ มีรูปร่างท่ีแปลกไปจากคติความเช่ือเดิม 

ความงดงามแปลกตานีเ้ป็นกศุโลบายท่ีชีช้วนให้เกิดความประทบัใจในปลาอานนท์ท่ีแฝงคณุค่าอนัลกึซึง่เก่ียวกบัการ

เวียนวา่ยของสรรพชีวิต 

คาํสาํคัญ : ปลาอานนท์ ไตรภมิู คล่ืนยกัษ์ ไฟบรรลยักลัป์ 
 

Abstract 
This artworks were inspired from the tale of Pra-anon which appeared on Tribhumi’ s book 

painting and the mural painting behind the Image Buddha in Uposot. Tribhumi painting told about the 

composed of universe that had The grand mountain (Sumeru) was surrounded by seven mountains 

(Sattaberipan). Pra-anon (The biggest fish) lived under The grand mountain (Sumeru) when Pra-anon to 

shift, it will be an earthquake and the biggest wave effecting to Chumpu-thwip (The world). In Tribhumi 

Praluang, a part of the tale of Pra-anon told about the holocaust all the earth (heaven, world and hell) by 

Pra-anon’s oil was burned from seven suns. I thought that all these were extinct be came to reborn. So 

from the tale of Pra-anon inspired to create the unique artwork; by any materials, shells and shiny beads, 

etc. to try to get attention about the meaning of happened in the tale of Pra-anon which different from the 

older images. The gorgeous of Pra-anon are the way into the depth value of the truth about cycle of birth 

and death for all of life. 

Keywords : Pra-anon, Tribhumi, Biggest wave, Holocaust 

                                                 
1 สาขาวิชาหตัถศลิป์ วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Thai Craft Pohchang Academy of Arts. Rajamangala University of Technology Rattanakosin Bangkok 10200, Thailand. 
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“แรงบันดาลใจจากสัตตมหาสถาน” 
“Inspiration from Saptamahasthana” 
 

ชยัณรงศ์ วิรุฬพฒัน์1 

Chainarong Wirunphat1 

 

บทคัดย่อ 
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยโดยใช้หลักพุทธธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

หลงัจากตรัสรู้ทรงเสวยวิมตุติสขุ พิจารณาธรรม ณ สตัตมหาสถาน เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ แสดงออก

ทางทศันศิลป์ผ่านงานจิตรกรรมตีความเชิงสญัลกัษณ์ เช่น รอยพระพทุธบาทและดอกบวัแทนพระพทุธเจ้า เรือแทน

สงัขาร เป็นต้น ใช้เทคนิคทางจิตรกรรมไทยท่ีสะท้อนถึงความน่ิง สงบและสมาธิ เช่น สี ความเป็นระนาบผิว ความ

เรียบง่ายและเป็นระเบียบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปล่อยวางทางอารมณ์และความคิด ซึ่งธรรมะมีส่วนพัฒนา          

ทัง้ความคิด จิตใจและการสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกถงึความเรียบง่าย ความสงบ และสมาธิ 

คาํสาํคัญ : ทศันศิลป์ พทุธธรรม ระนาบ ความสงบ สตัตมหาสถาน 

 

Abstract 
I create this Thai art contemporary from Buddhist moral code inspiration. Dharma Buddha 

interpretation of creative works. After Enlightenment to Saptamahasthana inspiration for creative 

expression through painting, visual interpretation of symbols. Such as lotus Buddha footprint instead and 

ship body and instead. Technique of painting reflects the calm and concentration, such as color and 

plane, simplicity and tidiness. To demonstrate the inner emotions and thoughts which Dharma part in the 

development of ideas, the mind to peace and concentration. 

Keywords : Visual art, Buddhist moral code, Plane,  Peace, Saptamahasthana 

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
ทศันศิลป์ (ศิลปะไทย) 

 

แนวความคดิ 
ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความสงบและสมาธิท่ีได้พฒันาอารมณ์ ความคิด และจิตใจจากการศึกษา

ธรรมะจากพทุธประวติัสู่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีสติ ความเรียบง่าย ผิวระนาบผ่านสญัลกัษณ์

ทางพทุธศาสนา ซึง่จะนําไปสูก่ารใช้ชีวิตอยา่งรู้คณุคา่ การรู้จกัปลอ่ยวางอารมณ์เพ่ือให้จิตใจสงบและเกิดสมาธิ  

 

                                                 
1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 10600  ประเทศไทย 
   Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Science, Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU, Bangkok 10600,  

  Thailand. 
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ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
จากความผกูพนักบัวดัทําให้ซมึซบัเร่ืองราวในพทุธประวติั เรียนรู้หลกัธรรมคําสอนของสมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจ้า เกิดความศรัทธาในพทุธศาสนา ท่ีสอนให้รู้จกัการใช้ชีวิตอย่างรู้คณุค่าและมีสติด้วยการยอมรับและเข้าใจถึง

หลกัการดําเนินชีวิตว่า สรรพสิ่งในโลกนี ้อยู่ภายใต้กฎแห่งสจัธรรม เป็นความจริงท่ีแน่นอน มีเกิดย่อมมีดบั มีทกุข์

ย่อมมีสขุ สรรพสิ่งมีความสมัพนัธ์และเกือ้หนนุกนัเป็นเร่ืองธรรมดา การใช้ชีวิตต้องรู้จกัเรียนรู้และกระทําตนให้เป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน ชีวิตจึงจะมีคณุค่า จากสิ่งดงักล่าวเป็นท่ีมาแห่งแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เชิงสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนา โดยใช้การตีความจากธรรมะท่ีสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ในอดีตกาล 

ซึ่งมีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ในภายหลงั เช่น คัมภีร์ทางพุทธศาสนาและภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ทัง้นี ้

เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนระลกึถึงคําสอน คณุงามความดี ท่ีควรกระทําเม่ือยงัมีชีวิตอยู่ เพ่ือยกระดบัจิตใจให้สงูขึน้  มิใช่

การพึ่งพาวัตถุนิยมจนเกินความจําเป็นของมนุษย์ เกิดความต้องการอย่างไม่สิน้สุด เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ

สะดวกสบายและการยอมรับจากสงัคมแล้วจะได้ความสขุ ในทางกลบักนัสิ่งเหล่านีมิ้ใช่ความสขุ ความสขุแท้จริงนัน้

ไม่จําเป็นจะต้องไขว่คว้าหรือทะเยอทะยานอยากจนเกินความจําเป็นในชีวิต ขณะเดียวกนัควรยอมรับและเข้าใจสจั

ธรรมของชีวิต รู้จกัการปลอ่ยวางกบัทกุสิ่ง จึงจะเกิดความสงบสขุอย่างแท้จริง คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการทะเยอทะยาน

เพ่ือสิ่งท่ีสงูขึน้กว่าเดิมเป็นสิ่งท่ีดี แต่สิ่งเหลา่นัน้ต้องได้มาซึง่ความถกูต้อง และดีงาม ทัง้ทางกาย วาจา มิเช่นนัน้จะ

เกิดสิง่เร้าให้อวิชชาเข้าครอบงําจิตใจในท่ีสดุ 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้นําหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสวยวิมุติสุข        

ณ สัตตมหาสถาน ทัง้ 7 แห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโคธเจดีย์        

มจุลินทเจดีย์ และราชายตนเจดีย์  ซึ่งเป็นสิ่งมงคลแก่ชีวิต มาเป็นแรงบนัดาลใจ โดยนํารูปทรงของสิ่งมีชีวิตและไม่มี

ชีวิตมาสร้างรูปร่าง รูปทรงใหม่ท่ีเน้นความเป็นระนาบ อันมีท่ีมาจากงานจิตรกรรมไทยทางหนึ่ง แสดงออกเชิง

สญัลกัษณ์ ซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติผ่านการตีความหมายสู่ความงามอย่างเรียบง่าย  แสดงออกถึงความสงบ

และสมาธิท่ีได้พฒันาอารมณ์ ความคิด และจิตใจจากการศกึษาธรรมะและการสร้างสรรค์อย่างมีสติ ผ่านสญัลกัษณ์

ทางพทุธศาสนา ซึง่จะนําไปสูก่ารใช้ชีวิตอยา่งรู้คณุคา่และการรู้จกัปลอ่ยวางอารมณ์เพ่ือให้จิตใจสงบขึน้  

การตีความจากหลักธรรมในสตัตมหาสถาน ของผลงานทัง้ 3 ชิน้ สัญลักษณ์ท่ีใช้ส่ือความหมายถึง

พระพุทธเจ้า เช่นดอกบัวและพระพุทธบาท ส่วนสิ่งมีชีวิตและวัตถุภายนอกทั่วไปเป็นภาพท่ีปรากฏให้เห็นได้ใน

ปัจจบุนัเขียนตามแบบจิตรกรรมไทยผสมกบัเทคนิคจิตรกรรมสากล รูปแบบดัง่กลา่วจึงแสดงออกมาในแบบจิตรกรรม

ไทยกึ่งนามธรรม  ในภาพตอนอนิมิสเจดีย์ พระพทุธเจ้าทรงยืนจ้องพระเนตรดตู้นมหาโพธ์ิ โดยมิได้กะพริบพระเนตร

ตลอด 7 วนั ทรงพิจารณาอิทปัปัจจยตา เลา่ด้วยภาพวฏัฏะ 3 กิเลสวฏัฏะ กรรมวฏัฏะ วิบากวฏัฏะ อนัหมายความว่า 

กิเลสก็เป็นเหตใุห้ทํากรรม กิเลสจึงเป็นเหต ุกรรมจึงเป็นผลของกิเลสและกรรมนัน้เอง ก็เป็นตวัเหต ุให้เกิดวิบาก คือ

ผลกรรมจึงเป็นเหต ุวิบากจึงเป็นผล และวิบากนัน้เอง ก็เป็นตวัเหต ุก่อกิเลสขึน้อีก เม่ือเป็นดงันี ้วิบากนัน้ก็เป็นเหต ุ

กิเลสก็เป็นผลของวิบากเพราะฉะนัน้กิเลส กรรม วิบาก จึงวนอยู่ดั่งนี ้ก็โดยท่ีบุคคลนีเ้อง หรือจิตนีเ้องท่ีวนอยู่ใน  

กิเลส กรรม วิบาก แล้วก็กลับเป็นเหตุก่อกิเลส กรรม วิบากขึน้อีก สัตว์และบุคคลจึงวนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม     

วิบากทัง้สามนี ้เป็น วฏัฏะ พระพทุธเจ้า ตรัสคําว่า อิทปัปัจจยตา คือ เม่ือมีสิ่งนี ้ๆ  เป็นปัจจยั สิ่งนี ้ๆ  จึงเกิด(พทุธทาส 

ภิกข,ุ 2515:149) 

 ในการตีความการสร้างสรรค์ตอน รัตนจงกรมเจดีย์ พระองค์ทรงนิมิตจงกรมขึน้ แล้วเสด็จจงกรมอยู่ท่ีนีเ้ป็น

เวลา 7 วนั การเจริญสติ  ภาพพระพทุธบาท แสดงให้เห็นถึงการฝึกสติในอิริยาบถประจําวนั  การเจริญสติปัญญา คือ 
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การวิปัสสนาภาวนา พิจารณาขันธ์ 5 และอินทรีย์ 6 ส่วนการตีความในการสร้างสรรค์ตอน รัตนฆรเจดีย์ พระองค์

เสด็จไปทางทิศพายพั แห่งต้นศรีมหาโพธ์ิ ประทบันั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระ

อภิธรรมตลอด 7 วนั พิจารณาพิจารณาหลกัขนัธ์5 แสดงถึงความเป็นอนตัตา เห็นว่าชีวิตเป็นเพียงการมาประชมุเข้า

ของสว่นประกอบตา่งๆ หน่วยร่วมของสว่นประกอบเหลา่นีก็้ไม่ใช่ตวัตน สว่นประกอบแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ตวัจน และสิ่ง

ท่ีเป็นตวัตนอยูต่า่งหากจากสว่นประกอบนีก็้ไม่มี(พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต). 2556 : 25) เลา่ด้วยภาพเรือถกู

แยกสว่นประกอบออกจากกกนั เป็นสญัลกัษณ์แทนความไมแ่น่นอนสงัขาร  การเกิดขึน้  ตัง้อยู่ และดบัไปของร่างกาย

และจิตใจ 

ดงักล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าได้นํามาใช้ในการพฒันาอารมณ์ แนวความคิดและพฒันารูปแบบผลงานให้มี

คณุภาพท่ีดีขึน้ โดยการตีความจากหลกัธรรมกบัชีวิตปัจจบุนัส่ือออกมาในรูปแบบจิตรกรรม อีกทัง้ยงัใช้เป็นแนวทาง

ให้นกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจได้ศกึษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบตอ่ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าทดลอง และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก

หลกัธรรมคําสอนในพทุธศาสนา เร่ือง สตัตมหาสถาน สร้างผลงานศิลปะท่ีสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของชีวิต เพ่ือ

แสดงให้เหน็ถงึสจัจะธรรม ซึง่จะนําไปสูก่ารใช้ชีวิตอยา่งมีสติ รู้คณุคา่และปลอ่ยวางสูค่วามสงบ เรียบง่าย 

2. เพ่ือเป็นการค้นคว้าหารูปแบบ แนวทางการแสดงออก กลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ให้มีคณุภาพ

ย่ิงขึน้และนําไปสูก่ารพฒันาการเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. สร้างแนวคิด แรงบนัดาลใจพืน้ฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน  และศกึษาข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั

การสร้างสรรค์  

2. จัดกระบวนความรู้ เนือ้หาสาระเชิงสัญลักษณ์ท่ีได้จากการค้นคว้า วิเคราะห์ ตีความและสรุป

แนวความคิดสูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน 

3. วางแผนการจดัสรรองค์ประกอบด้วยแบบร่างผลงานเบือ้งต้น เพ่ือกําหนดหาทิศทางการทํางาน 

4. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบติังาน 

5.ปฏิบติัการสร้างสรรค์ผลงานตามท่ีได้เตรียมการ 

6. แก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีความสมบรูณ์ตามความต้องการ 

7. นําผลงานจริงไปแสดงในนิทรรศการภายในเจดีย์พทุธคยา  “ วิถีแห่งพทุธะ” เร่ือง สตัตมหาสถาน  ณ วดั

ญาณสงัวราราวรมหาวิหาร จ.ชลบรีุ  วนั วนัพธุ ท่ี 2 ตลุาคม 2556 
 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เทคนิค สีอะคริลิค  

อปุกรณ์ เฟรมผ้าใบ ดินสอ ยางลบ พูก่นั ฯลฯ 
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เอกสารอ้างองิ 
ปรมานชิุตชิโนรส,สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ. ปฐมโพธิกถา.กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2535. 

ปรีชา เถาทอง.การวเิคราะห์แนวคดิ รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิค วธีิการ และปัจจัยทางทัศนศลิป์  

“สามเหล่ียมวัฒนธรรมสู่แสงสุวรรณภูม”ิ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ.(สําเนา). 

พทุธทาสภิกข.ุอทิัปปัจจยตา. กรุงเทพฯ:การพิมพ์พระนคร จํากดั,2515. 

พระพรหมคณุาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต).พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย.พิมพ์ครัง้ท่ี37,2556(สําเนา) 
 

รูปผลงานสร้างสรรค์ ชิน้ที่ 1 
 

 
 

1. ประเภทผลงานสร้างสรรค์ : ทศันศิลป์(ศิลปไทย) 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : “อนิมิสเจดีย์-วฏัฏะ 3” 

3. ช่ือศิลปิน : ชยัณรงศ์ วิรุฬพฒัน์ 

4. เทคนิค : สีอะคริลคิบนผ้าใบ, ขนาด 110x 185 cm. 

5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : 2556 
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รูปผลงานสร้างสรรค์ ชิน้ที่ 2 

 

 
 

1. ประเภทผลงานสร้างสรรค์ : ทศันศิลป์(ศิลปะไทย) 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : “รัตนจงกรมเจดีย์ - เจริญสติ ” 

3. ช่ือศิลปิน : ชยัณรงศ์ วิรุฬพฒัน์ 

4. เทคนิค : สีอะคริลคิบนผ้าใบ, ขนาด 110x 185 cm. 

5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : 2556 
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รูปผลงานสร้างสรรค์ ชิน้ที่ 3 
 

 
 

1. ประเภทผลงานสร้างสรรค์ :ทศันศิลป์ (ศิลปะไทย) 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : “รัตนฆรเจดีย์-อภิธรรม” 

3. ช่ือศิลปิน : ชยัณรงศ์ วิรุฬพฒัน์ 

4. เทคนิค : สีอะคริลคิบนผ้าใบ, ขนาด 110x 185 cm. 

5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : 2556 
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การบรรเลงเดี่ยวเทเนอร์ทรอมโบนบทประพันธ์เพลง “Colloquy for solo Trombone and 
Symphonic Band” โดยวลิเล่ียม โกลด์สไตน์ 
Trombone Recital: Colloquy for Trombone and Symphonic Band by William Goldstein 
 

นรเศรษฐ์ อดุาการ1 

Norrasate Udakarn1 

 

บทคัดย่อ 
 การบรรเลงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนในบทเพลง Colloquy for solo Trombone and Symphonic Band 

ผลงานของวิลเล่ียม โกลด์สไตน์ในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาศกัยภาพใน การบรรเลงเคร่ืองทรอมโบนร่วมกับ   

วงดริุยางค์เคร่ืองลม และคิดค้นแนวทางการฝึกซ้อมและสร้างแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมแก่การฝึกซ้อมเพ่ือให้สามารถ

บรรเลงบทเพลงท่ีศึกษาได้อย่างถูกต้องทัง้ในด้าน ความรู้เก่ียวกับบทเพลง เทคนิคการบรรเลงและการเตรียมตัว

สําหรับการแสดง การแสดงร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม่ มีขึน้ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 19.30 

ณ โรงละครกาดสวนแก้ว ศนูย์การค้ากาดสวนแก้ว จงัหวดัเชียงใหม ่รวมระยะเวลาการแสดงประมาณ 17 นาที 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการแสดงครัง้ต่อไปคือผู้แสดงควรหาโอกาสในการฝึกซ้อมการบรรเลง  ในสถานท่ีทํา

การแสดงจริงให้บอ่ยท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกบัสภาพการสะท้อนของเสียงหรือการดดูซบัเสียง ซึง่จะสามารถทํา

ให้การบรรเลงมีความชดัเจนและแมน่ยํามากขึน้ 

คาํสาํคัญ : เทเนอร์ทรอมโบน การบรรเลงเด่ียว วิลเล่ียม โกลด์สไตน์ 

 
Abstract 

The objective of this tenor trombone solo performance was to establish a higher level of 

efficiency of the performance with a wind ensemble, and to create a new approach to develop trombone 

playing techniques, expressions, styles for a performance. The performance was given at Kad Theatre 

5th floor, Kad Suan Kaew, Chiang mai at 7.30pm on 9 November, 2013. The performance lasted 

approximately 17 minutes  

Recommendations for the next performance, the performer should spend more time to practice 

as much as possible in the hall for reduce the mistakes and make sure about the acoustic of the hall. 

Keywords : Tenor Trombone, Solo, William Goldstein 

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
ดริุยศิลป์ (การแสดงดนตรี) 

 

                                                 
1 วิทยาลยัดริุยศิลป์ มหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม ่50000 ประเทศไทย 

   College of Music, Payap University, Chiang Mai 50000, Thailand. 
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แนวความคดิ 
การแสดงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนในครัง้นีไ้ด้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความเปล่ียนแปลงและทิศทางใน

การศกึษาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีโดยเฉพาะเคร่ืองทรอมโบน ท่ีมีจํานวนนกัศึกษาและผู้สนใจศกึษาเพิ่มมากขึน้ ซึง่ใน

การเลือกศกึษาบทเพลงบรรเลงเด่ียว Colloquy for Solo Trombone ผลงานของ William Goldstein ในครัง้นี ้เป็นอีก

ขัน้หนึ่งของพฒันาการในการศึกษาและการพฒันาองค์ความรู้ทางดนตรีของประเทศไทยในปัจจุบนั เน่ืองจาก การ

บรรเลงบทเพลงรูปแบบนีถื้อได้ว่า ผู้ แสดงจะต้องมีระดับความสามารถในการปฏิบัติระดับสูงหรือระดับมืออาชีพ 

ประกอบกบัต้องมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของบทเพลงอย่างถ่องแท้ทัง้ในเร่ืองของ ประวติัของผู้ประพนัธ์ 

ความเป็นมาของบทเพลง ตลอดจนจะต้องมีความสามารถในการตีความและวิเคราะห์หาแนวทางการฝึกซ้อม

เพ่ือท่ีจะสามารถบรรเลงบทเพลงดงักลา่วได้อยา่งถกูต้องและแมน่ยําท่ีสดุ 

ถึงแม้ว่าบทเพลง Colloquy for Solo Trombone จะมีการเรียบเรียงเพ่ือบรรเลงกบัวงดนตรีมากมายหลาย

รูปแบบ เช่น วงดริุยางค์เคร่ืองลม วงออร์เครสตรา และกบัเปียโน แต่ผู้แสดงได้เลือกทําการบรรเลงร่วมกบัเปียโนและ

วงดุริยางค์เคร่ืองลมเป็นหลกั เน่ืองจากเปียโนและวงดริุยางค์เคร่ืองลมเป็นรูปแบบการบรรเลงรวมวงท่ีได้รับความ

นิยมอย่างสงูในประเทศไทย และเป็นการบรรเลงรวมวงพืน้ฐานสําหรับนกับรรเลงเด่ียวท่ีต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนท่ี

จะพฒันาไปสู่การบรรเลงกบัวงดนตรีรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีความซบัซ้อนมากกว่า  โดยผู้แสดงคาดหวงัว่าจะช่วยส่งเสริม

องค์ความรู้เก่ียวกบันกัประพนัธ์และบทเพลงนีใ้ห้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ พร้อมทัง้คาดหวงัจะพฒันาแนวทางการฝึกซ้อม

และปฏิบติับทเพลงสําหรับทรอมโบน ให้มีทางเลือกศึกษาและฝึกปฏิบติัมากขึน้ เพ่ือจะใช้ในการให้การศึกษาการ

บรรเลง บทเพลงสําหรับเคร่ืองทรอมโบนให้แก่นกัศกึษาและบคุคลอ่ืนท่ีมีความสนใจ   

 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ 
บทเพลง Colloquy for Solo Trombone and Symphonic Band ผลงานการประพนัธ์ของ William 

Goldstein นกัประพนัธ์เพลงชาวอเมริกนั เป็นบทเพลงท่ีมีความท้าทาย และมีความหลากหลายในด้านของอารมณ์

เพลง ซึง่ต้องใช้ความสามารถสําหรับการบรรเลงเคร่ืองเทเนอร์ทรอมโบนเป็นอย่างมาก ซึง่ประกอบไปด้วยการบรรเลง

โน้ตในช่วงเสียงสงู การทํา Glissando การบริหารการหายใจขณะการบรรเลง การทํา Vibrato และการใช้ตําแหน่งคนั

ชักพิเศษ ย่ิงไปกว่านัน้ บทเพลงนีย้ังถูกบรรเลงและบันทึกเสียงบนแผ่นเสียงมากมายหลายครัง้ เช่น ผลงานการ

บนัทึกเสียงชดุ Fandango ของ Joseph Alessi นกับรรเลงเด่ียวทรอมโบนระดบัแนวหน้าของโลกและหวัหน้ากลุ่ม

ทรอมโบนของวงนิวยอร์คฟิลฮาโมนิก และการบนัทึกเสียงกบัวงบอสตนัซิมโฟนี ออร์เครสตราของ Ronald Baron   

นักบรรเลงเด่ียวทรอมโบนและอดีตหัวหน้ากลุ่มทรอมโบนของวงบอสตันซิมโฟนีออร์เครสตราในผลงานการ

บนัทกึเสียงชดุ All American Trombone ทัง้หมดเป็นการยํา้ให้เห็นถึงความน่าสนใจและความสําคญัของบทเพลง 

Colloquy สําหรับการเป็นนกัทรอมโบนในระดบัสากล 

ในฐานะการเป็นหวัหน้ากลุ่มนกัทรอมโบนประจําวงดริุยางค์เยาวชนเชียงใหม่และการเป็นอาจารย์ผู้สอน

เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงต่ําประจําวิทยาลยัดริุยศิลป์ มหาวิทยาลยัพายพั  การบรรเลงเด่ียว เทเนอร์ทรอมโบนร่วมกบั

วงดริุยางค์เคร่ืองลมเชียงใหมน่ัน้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับการบรรเลงร่วมกบัวงดนตรีขนาดใหญ่ เน่ืองจาก 

การบรรเลงเด่ียวกบัวงดนตรีขนาดใหญ่นัน้แตกตา่งจากการบรรเลงเด่ียวร่วมกบันกัเปียโนเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้

ความสามารถในการบรรเลงเคร่ืองท่ีมีพลงัและชดัเจน  โดยจะต้องใช้การบริหารการหายใจท่ีละเอียดมากกว่า อีกทัง้
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ต้องบรรเลงบทเพลง Colloquy for solo Trombone ของ William Goldstein นกัประพนัธ์ร่วมสมยัชาวอเมริกนั  ซึง่

เป็นบทเพลงท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่างมากในวงการเคร่ืองลมทองเหลือง ด้วยเหตุนีผู้้ แสดงจึงทําการศึกษา

รายละเอียดของบทเพลงและฝึกปฏิบติัเคร่ืองเป็นอย่างดี เพ่ือบรรเลงบทเพลง Colloquy for solo Trombone and 

Symphonic Band ให้สมบรูณ์ ชดัเจนและมีความถกูต้องมากท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือบรรเลงเด่ียวเคร่ืองเทเนอร์ทรอมโบนในบทเพลงท่ีทําการศกึษาได้อย่างถกูต้องและสมบรูณ์ พร้อม

ทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับบทเพลง ประวติัความเป็นมาของบทเพลงและผู้ประพนัธ์ เทคนิคต่างๆท่ีใช้ในการ

บรรเลงร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลม 

2. เพ่ือคิดค้นแนวทางการฝึกซ้อมและสร้างแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมแก่การฝึกซ้อมเพ่ือให้สามารถบรรเลง

บทเพลงท่ีศกึษาได้อยา่งถกูต้อง 

3. เพ่ือศกึษาค้นคว้าประวติัของผู้ประพนัธ์บทเพลง โครงสร้างของบทเพลง รูปแบบของการประพนัธ์ การ

แสดงออกถงึอารมณ์และเทคนิคตา่งๆในบทเพลง  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
การบรรเลงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนในบทเพลง Colloquy For Trombone and Symphonic Band ผลงาน

การประพนัธ์ของวิลเล่ียม โกลด์สไตน์ ร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม่ ( The Chiangmai Philharmonic Band)

ในครัง้นี ้เป็นการแสดงหนึง่ในการแสดงคอนเสิร์ตเคร่ืองลม “Music with the Winds” บรรเลงโดยวงดริุยางค์เคร่ืองลม

ซึ่งเกิดจากการรวมตวัขอนักดนตรีอิสระ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปจากหลากหลายสถาบนั อาทิ 

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์         

รอยแยลส์วิทยาลยั โรงเรียนดาราวิทยาลยั โรงเรียนพระหฤทยัเชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติเกรสซ์ โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งมีความท่าทายและต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนทําการแสดง โดยผู้ แสดงได้แบ่งการฝึกซ้อม

ออกเป็น 2 สว่นคือ 1. การฝึกซ้อมสว่นตวั 2.การฝึกซ้อมร่วมกบัวงดนตรี 

1. การวางแผนฝึกซ้อมสว่นตวั 

การฝึกซ้อมสําหรับบทเพลง Colloquy for Trombone and Symphonic Band ผู้แสดงได้ใช้เวลาในการ

ฝึกซ้อมการบรรเลง เทคนิคท่ีใช้ในบทเพลง ศึกษาประวติัของผู้ประพนัธ์ ศึกษารูปแบบและสไตน์ในการบรรเลง เป็น

ระยะเวลา 3 เดือนเต็ม โดยเร่ิมต้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 โดยการศึกษาโครงสร้างของบทเพลง ประวติั

ผู้ประพนัธ์และฟังการบรรเลงจากการบนัทกึเสียงของนกับรรเลงทรอมโบนท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ Joseph Alessi 

นกับรรเลงเด่ียวทรอมโบนและหวัหน้ากลุ่มทรอมโบนของวงนิวยอร์คฟิลฮาโมนิก Ronald Barron อดีตหวัหน้ากลุ่ม

ทรอมโบนของวงบอสตนัซิมโฟนีออร์เครสตรา โดยทัง้สองท่านมีความโดดเด่นในด้านการบรรเลงท่ีทรงพลงัหนกัแน่น 

มีความชัดเจนแม่นยํา โดยเฉพาะในส่วนของการบรรเลงโน้ตในช่วงเสียงสูง อีกท่านคือ Christian Lindberg           

นกับรรเลงเด่ียวทรอมโบนชาวสวีเดนผู้ซึ่งมีความโดเด่นในด้านการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง  หลงัจากนัน้จึงเร่ิม

ฝึกซ้อมการบรรเลงโดยเลือกนกัดนตรีสนบัสนนุคือนกัเปียโน เพ่ือบรรเลงแนวสนบัสนนุแทนการบรรเลงจากวงดริุยางค์

เคร่ืองลมซึ่งยงัไม่สามารถบรรเลงได้ในขณะนัน้ ผู้แสดงจึงทําการฝึกซ้อมร่วมกบันกัเปียโนตลอดเดือนกนัยายนและ

ช่วงต้นเดือนตลุาคม โดยตัง้เป้าหมายในการฝึกซ้อมเพ่ือ    ร่วมบรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์วิทยาลยั
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ดริุยศิลป์ มหาวิทยาลยัพายพัซึ่งมีขึน้ใน วนัท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยใช้โอกาสนีเ้ป็นการซ้อมแสดงก่อนทํา

การแสดงจริงในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม ่ 

2. การวางแผนฝึกซ้อมร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม่ 
วงดุริยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม่เป็นวงท่ีเกิดจากการรวมตวัของนักดนตรีหลากหลายอาชีพ จึงจัดให้มีการ

ฝึกซ้อมในเวลา 19.00-21.00 ทกุวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี ณ ห้องซ้อมด้านหลงัโรงละครกาดสวนแก้ว โดยเร่ิมซ้อม

วนัแรก คือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป จนถงึวนัแสดง 

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
บทเพลง Colloquy for solo Trombone and Symphonic Band เป็นบทเพลงท่ีมีความท้าทายและต้อง

อาศยัความสามารถในการบรรเลงทรอมโบนเป็นอย่างสงู โดยบทเพลงนีต้้องใช้เทคนิคสําหรับการบรรเลงทรอมโบน

มากมาย ซึง่สามารถสรุปเป็นเทคนิคหลกัได้ 5 ประการดงันี ้

 
1. การบรรเลงโน้ตในช่วงเสียงสูง 

 
ตัวอย่างที่ 1 การบรรเลงโน้ตสูงในท่อน Introduction 

ทว่งทํานองในช่วงต้นของบทเพลงแม้ว่าจะสร้างจากบนัไดเสียง G Minor ซึง่ไม่ได้มีความซบัซ้อนมากนกัแต่

การบรรเลงโน้ตตัง้แต่โน้ต F 6th Harmonic ขึน้ไปนัน้จะต้องใช้ลมและกล้ามเนือ้มมุปากท่ีแข็งแรงเพียงพอ จึงจะ

สามารถบรรเลงแนวทํานองดงักลา่วให้ออกมาอย่างชดัเจนและไพเราะ ดงันัน้การฝึกซ้อมการบรรเลงโน้ตในช่วงเสียง

สงูจึงจําเป็นอย่างมาก ซึง่โน้ตท่ีสงูท่ีสดุในบทเพลงนีคื้อโน้ต C 9th Harmonic ดงันัน้การท่ีจะบรรเลงโน้ตดงักลา่วให้

ชดัเจนและไพเราะท่ีสดุ    ผู้แสดงจะต้องฝึกซ้อมให้สามารถบรรเลงโน้ตให้สงูกว่าโน้ต C อย่างน้อยคร่ึงเสียงเพ่ือขยาย

ขอบเขตหรือขยายขีดจํากดัในการบรรเลงของตนให้กว้างออกไป ซึง่จะสามารถทําให้สามารถบรรเลงโน้ตในช่วงเสียง

สงูได้อยา่งถกูต้องและชดัเจน 

ผู้ แสดงได้สร้างแบบฝึกหัดขยายช่วงเสียงโดยอาศัยแนวคิดการขยายขีดจํากัดในการบรรเลงคล้ายกับ

นกักีฬายกนํา้หนกั คือ สร้างแบบฝึกหดัการบรรเลงโน้ตสงูจากบนัไดเสียง B-flat Major โดยให้เพิ่มโน้ตให้สงูขึน้ไปที

ละตวั คล้ายกบั  นกัยกนํา้หนกัท่ีจะคอ่ยๆเพิ่มลกูเหลก็ทีละน้อยจนกวา่จะสงูกวา่สถิติเป้าหมายท่ีต้องการ 

 
2.  การทาํ Glissando 

 
ตัวอย่างที่ 2 การบรรเลง Octave Glissando 

Glissando เป็นเทคนิคหลกัท่ีสําคญัสําหรับการบรรเลงทรอมโบน โดยปกติเทคนิคนีส้ามารถบรรเลงกบัโน้ต

ตา่งๆได้ทัง้การลากโน้ตขึน้และการลากโน้ตลง ขึน้อยู่กบัความห่างของขัน้คู่ระหว่างโน้ตท่ีต้องการจะบรรเลง ซึง่ในบท

เพลงนีส้่วนใหญ่การบรรเลงเทคนิค Glissando จะเป็นการบรรเลงระหว่างคู่โน้ตท่ีห่างกนัอย่างน้อยเป็นคู่ 8 หรือ 
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Octave ดงัตวัอย่าง ในห้องท่ี 63 และ 66     ผู้แสดงจะต้องบรรเลง Glissando ระหว่างโน้ต A ในตําแหน่งคนัชกัท่ี 2 

ไปหาโน้ต B 9th Harmonic ซึง่อยู่ในตําแหน่งคนัชกัท่ี 2 เช่นเดียวกนั ดงันัน้ผู้แสดงจะต้องบรรเลงโน้ต A ในตําแหน่ง

คนัชกัท่ี 2 แล้วจึงเคล่ือนคนัชกัลงไปอย่างน้อย 2 ถึง 3 ตําแหน่งก่อนบรรเลง Glissando ขึน้ไปท่ีโน้ต B ซึง่ต้องอาศยั

ความชํานาญและต้องฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีถึงจะสามารถบรรเลงเทคนิคนีไ้ด้อย่างแม่นยําและชัดเจน ดังนัน้

แบบฝึกหัดการบรรเลง Glissando จึงถูกสร้างขึน้โดยการนําโน้ตหลกัจากบทเพลงเป็นสําคัญเพ่ือขยายขีด

ความสามารถในการบรรเลงและเพ่ือสร้างความแมน่ยําในการบรรเลงให้มากขึน้ โดยมีตวัอยา่งดงันี ้

 
ตัวอย่างที่ 3 แบบฝึกหัด Octave Glissando 

 
3.  การควบคุมและการบริหารการหายใจ 

การควบคมุและการบริหารการหายใจถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุสําหรับการบรรเลงเคร่ืองลม เพราะการ

บรรเลงบทเพลงให้ไพเราะและสวยงามนัน้จะต้องอาศยันํา้เสียงของการบรรเลงท่ีดี มีคณุภาพและเต็มนํา้เสียง ซึ่งสิ่ง

เหลา่นัน้จะเกิดขึน้จากการหายใจท่ีมีคณุภาพด้วยเช่นกนั  

 
ตัวอย่างที่ 4. โน้ตห้องหมายเลข 105 ถงึ 114 

การบรรเลงตัง้แต่ห้องหมายเลข 105 ถึง 114 นัน้แทบจะไม่มีเคร่ืองหมายหยดุเพ่ือหายใจ ดงันัน้ก่อนการ

บรรเลงในท่อนดังกล่าวผู้ แสดงจะต้องหายใจให้มากพร้อมทัง้ดันลมโดยการใช้กะบงัลมช่วยสนับสนุนสําหรับการ

บรรเลงเพ่ือให้เพียงพอสําหรับการบรรเลงอย่างน้อย 3 ถึง 4 ห้อง แล้วจึงหายใจอีกครัง้อย่างรวดเร็ว ซึง่ระหว่างนัน้

จะต้องใช้กะบงัลมดนัเพิ่มเสริมให้นํา้เสียงชดัเจนและหนกัแน่นท่ีสดุเพ่ือบรรเลงร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลมขนาดใหญ่

ได้อย่างเหมาะสม สําหรับการฝึกการหายใจนัน้ผู้แสดงได้สร้างแบบฝึกหดัการหายใจเพ่ือพฒันาให้สามารถหายใจได้

มากท่ีสดุโดยใช้เวลาในการหายใจน้อยท่ีสดุ  

 
4. การทาํ Vibrato  

การทํา Vibrato ถือว่าเป็นเทคนิคท่ีสําคญัอย่างมากสําหรับการบรรเลงเด่ียวไม่เฉพาะ  เทเนอร์ทรอมโบนแต่

มีความสําคญัสําหรับการบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืนและการขับร้องด้วยเช่นกัน    ซึ่งการทํา Vibrato ท่ีถูกต้องและ

เหมาะสมนัน้จะต้องใช้ประสบการณ์และการศกึษาจากการฟังและเรียนรู้จากผู้แสดงท่ีมีช่ือเสียงมากมายเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  ก่อนนํามาปรับใช้กบัการบรรเลงของตน สําหรับบทเพลง Colloquy for 

โนต้ B คือโนต้ท่ีตอ้งบรรเลงจริง 

B-flat Major Scale 
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solo Trombone and Symphonic Band โดยเฉพาะท่อนท่ี 2 ท่ีเป็นท่อนช้าและมีท่วงทํานองท่ีไพเราะจําเป็นอย่างย่ิง

ท่ีจะต้องใช้การทํา Vibrato และการบรรเลงเลียนแบบการขบัร้องของนกัร้องเพ่ือถ่ายทอดแนวทํานองให้ไพเราะและ

สวยงามท่ีสดุดงัเช่นทอ่นหมายเลข 188 ถงึ 197 (ภาพตวัอยา่งท่ี 5 ) 

 
ตัวอย่างที่ 5. โน้ตห้องหมายเลข 188 ถงึ 197 

ในท่อนนีมี้ท่วงทํานองท่ีไพเราะอย่างมากและมีการเคลื่อนไหวขึน้และลงของแนวทํานองโดยผู้ประพันธ์

กําหนดให้ผู้แสดงจะต้องบรรเลงท่อนนีด้้วยลกัษณะคล้ายการขบัร้องดงัท่ีระบไุว้ท่ีห้อง 188 ว่า “Sing” โดยให้บรรเลง

ด้วยวิธีการเลียนแบบการขบัร้อง ดงันัน้ผู้แสดงจึงต้องนําการทํา Vibrato มาใช้เพ่ือสร้างความไพเราะและถ่ายทอด

แนวทํานองให้มุ่งหน้าไปสู้ท่อนต่อไปซึ่งเป็นท่อนสําคญัสงูสดุของบทเพลง ซึ่งผู้แสดงได้สร้างแบบฝึกการทํา Vibrato 

ขึน้เพ่ือใช้สําหรับฝึกการทํา Vibrato เบือ้งต้นเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการทํา Vibrato ในขึน้สูงต่อไป            

ซึ่งจําเป็นต้องอาศยัประสบการณ์และการฟังการบรรเลงของนักดนตรีท่านอ่ืนๆเพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํา Vibrato 

ของตน 

 
5.  การใช้ตาํแหน่งคันชักพเิศษ (Alternate Slide Position) 

การบรรเลงทรอมโบนโดยปกติมีการใช้ตําแหน่งคันชักโดยทั่วไป 7 ตําแหน่ง โดยในแต่ละตําแหน่งจะ

ประกอบไปด้วยโน้ตตา่งๆมากมาย ตวัอยา่งเช่น ในตําแหน่งคนัชกัท่ี 1 จะสามารถบรรเลงโน้ตโดยทัว่ไปได้ดงันี ้Pedal 

B-flat, B-flat 2nd Harmonic, F 3rd Harmonic, B-flat 4th Harmonic, D 5th Harmonic, F 6th Harmonic, B-flat 8th 

Harmonic และ C 9th Harmonic ซึง่ปรากฏในบทเพลงและแบบฝึกหดัขึน้พืน้ฐาน แต่สําหรับบทเพลงนีเ้พ่ือให้การ

บรรเลงโน้ตตา่งๆเป็นไปได้อยา่งถกูต้องและได้ Intonation ท่ีแม่นยํา ผู้แสดงจึงต้องพยายามหาตําแหน่งคนัชกัพิเศษท่ี

สามารถบรรเลงโน้ตได้อย่างสะดวกและต่อเน่ืองมากท่ีสดุ  โดยผู้แสดงจะต้องบรรเลงโน้ตสลบัไปมาอย่างรวดเร็วโดย

ใช้ตําแหน่งคนัชกัท่ี 1 สลบักบัตําแหน่งคนัชกัท่ี 3 ซึง่ห่างกนัถึง 2 ตําแหน่งด้วยเหตนีุอ้าจทําให้การบรรเลงไม่สามารถ

บรรเลงโน้ตได้อย่างรวดเร็วเท่าท่ีควรและอาจส่งผลให้นํา้เสียงท่ีออกมาขาดความชัดเจนหรืออาจมีเสียงลากคนัชัก

ออกมามากเกินไป ซึ่งผู้ แสดงไปปรับเปล่ียนการใช้ตําแหน่งคันชักโดยเลือกใช้ตําแหน่งคันชักใหม่ ซึ่งเปลี่ยนการ

บรรเลงโน้ต F ท่ีตําแหน่งคนัชกัท่ี 1 ไปบรรเลงท่ีตําแหน่งคนัชกัท่ี 4 แทน เพ่ือให้ระยะห่างของการเคล่ือนคนัชกัลด

น้อยลงเหลืองเพียง 1 ตําแหน่งซึ่งส่งผลให้การบรรเลงในท่อนนีส้ามารถทําได้อย่างรวดเร็วและชดัเจนมากย่ิงขึน้      

ดงัรูปภาพตวัอยา่งท่ี 6 

 
ตัวอย่างที่ 6 การใช้ตาํแหน่งคันชักพเิศษ 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในการเตรียมการบรรเลงผู้แสดงได้ทําการฝึกซ้อมโดยแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การ

ฝึกซ้อมส่วนตัวโดยเน้นการพฒันาเทคนิคการบรรเลง 5 เทคนิค ซึ่งประกอบไปด้วย การบรรเลงโน้ตสงู การทํา

Glissando การทํา Vibrato การควบคมุการหายใจ และการใช้ตําแหน่งคนัชกัพิเศษ  โดยการฝึกซ้อมสว่นท่ี 2 คือการ

ฝึกซ้อมการบรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์เคร่ืองลมเชียงใหม่ ซึ่งผู้ แสดงพบว่าการฝึกซ้อมร่วมกับวงดนตรีนัน้เป็นไปได้

อยา่งมาก เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านเวลาการฝึกซ้อมร่วมกนัของนกัดนตรีภายในวง และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ฝึกซ้อม ดงันัน้ผู้ แสดงจึงใช้นักเปียโนเป็นคู่ฝึกซ้อมแทนการบรรเลงของวงดนตรีในช่วงก่อนการเร่ิมฝึกซ้อมจริง ซึ่ง

สามารถเสริมสร้างความเข้าใจบทเพลงและสามารถฝึกซ้อมการแสดงบทเพลงได้อย่างสะดวกมากย่ิงขึน้และมีความ

พร้อมมากเพียงพอสําหรับการฝึกซ้อมและการแสดงจริงร่วมกบัวงดนตรี 

สําหรับการบรรเลงร่วมกับวงดนตรีขนาดใหญ่พละกําลังและการบริหารควบคุมการหายใจเป็นท่ี มี

ความสําคญัอย่างมากสําหรับนกัเล่นเคร่ืองลมทกุชนิด โดยผู้แสดงมีความเห็นว่าควรทําการเตรียมตวัทัง้ในเร่ืองของ

การบรรเลงเคร่ืองและการออกกําลงักาย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับร่างกายในการบรรเลงร่วมกบัวงดนตรี

ขนาดใหญ่ซึง่ต้องบรรเลงในระดบัความดงัท่ีเทียบเทา่กบัวงดนตรีเพ่ือให้การแสดงมีความสมดลุและสามารถถ่ายทอด

รายละเอียดของบทเพลงได้อยา่งสมบรูณ์และมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

เอกสารอ้างองิ 
Baines, A. (1993), Brass Instruments, Their History and Development. (4th ed). New York: Don Mills.  

Galindo, J. (2002:105),Berklee Practice Method Trombone Get Your Band Together. Boston: Berklee 

Press. 

Goldstein, W. (1967), Colloquy for solo Trombone and Symphonic Band. L.A.: New Gold Music, Ltd. 

Kamien, R. (1996), Music:An Appreciation. 6th ed. McGraw-Hill,  

Kleinhammer, E. (2000), Mastering the Trombone. Wisconsin, EMKO Publication. 

Schlossberg, M. (1947), Daily Drills and TechnicalStudies for Trombone. New York:     M. Baron CO. 

Norrasate Udakarn. (2013). A Tenor Trombone solo: William Goldstein’s Colloquy for Trombone and 

Symphonic Band. Payap University, Chiang Mai. 

สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์  
Goldstein, W. (n.d.) William Goldstein, 2013, March 1,  

http://www.williamgoldstein.com/ 

 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-17 

รูปผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
 

1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ดริุยศิลป์ การแสดงดนตรี 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : การบรรเลงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนบทเพลง “Colloquy for solo Trombone and 

Symphonic Band” ผลงานของวิลเล่ียม โกลด์สไตน์ 

3. ช่ือศิลปิน : นรเศรษฐ์ อดุาการ 

4. เทคนิค, ขนาด : การแสดงเด่ียวเทเนอร์ทรอมโบนร่วมกบัวงดริุยางค์เคร่ืองลม 

5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : 2556 
 
 
 

 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-18 

การสร้างสรรค์ภาพพมิพ์ซลิค์สกรีนด้วยเทคนิคกาวธรรมชาต ิ
Creation of silkscreen with natural gum technique 
 

ชยารัฐ จลุสคุนธ์1 

Chayarat Julsukorn1 

 

บทคัดย่อ 
 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยเทคนิคกาวธรรมชาติ เป็นการทดลองค้นคว้าการใช้กาวกระถินซึ่ง

เป็นกาวธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และมีความเหมาะสมสําหรับการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์

สกรีนท่ีมีเนือ้หาการแสดงออกของผลงานเน้นความงาม ความรู้สกึ จากนํา้หนกั แสง – เงา ท่ีตกกระทบบนพืน้ผิวของ

โครงสร้างจากซากสถาปัตยกรรมปราสาทหินขอมโบราณ ในลกัษณะภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ขาว – ดํา เป็นรูปแบบ

เฉพาะตวัท่ีสอดคล้องกบัเทคนิคท่ีได้จากการวิจยัข้างต้น การสร้างสรรค์ผลงานชุดนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของ

การเกิด – ดับ ของสรรพสิ่งบนโลกไม่เว้นแต่อารยสถาปัตย์ มรดกทางปัญญาของมนุษย์ อันเป็นสัญลกัษณ์แทน

ศิลปวฒันธรรม เป็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของชาติ กระตุ้นให้ผู้ รับชมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการปกปักรักษา 

อนรัุกษ์วฒันธรรมของชาติ เพ่ือมรดกทางภมิูปัญญาของชนรุ่นหลงัตอ่ไป  

คาํสาํคัญ : ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน กาวธรรมชาติ กาวกระถิน 

 

Abstract 
Creation of silkscreen using printmaking techniques with Gum Arabic. The aim of this research is 

to study natural adhesive which are not harmful to the user. Also it is developed to be suitable for the 

creation of silkscreen presentation focuses on beauty, feeling from light weight – drop shadow on the 

surface area of the structure of architectural ruins of ancient Khmer rock castle.  The presentation is in the 

type of white – black silkscreen print.  It is a personal style which is in accordance with the technique 

from the research above.  This set of creative works reflects the condition of Birth – Death of everything 

on the planet. And there is no exception even for civilized architecture. It is a human intellectual heritage 

and a symbol of cultural arts.  It is historical value of the nation which stimulates viewers and makes them 

realize to protect and conserve the national culture.  Such national culture will be intellectual heritage for 

the new generation. 

Keywords : Silkscreen, Natural Gum, Gum Arabic 
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  Department of Visual Art, Faculty of Fine Art and Industrial Design, Rajamangala University of Technology Isan, Nakornratchasima 30000,  
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แนวความคดิ 
 กาวกระถิน (Gum Arabic) เป็นกาวธรรมชาติท่ีมีคณุลกัษณะไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ปราศจากสารเคมี

ตกค้าง เน่ืองด้วยกาวกระถินเป็นยางไม้ท่ีแห้งแล้ว เป็นวัสดุธรรมชาติโดยตรงไม่ผ่านการสงัเคราะห์ด้วยสารเคมี

สามารถละลายนํา้ได้ดี ควบคมุความเข้มข้นและความหนืดของเนือ้กาวได้จากปริมาณการผสมนํา้ ซึง่เป็นสว่นสําคญั

ท่ีทําให้กาวกระถินสามารถนํามาใช้ผสมกบัสีนํา้ (Water Colors) ใช้พิมพ์ลงบนกระดาษแทนสีพิมพ์สกรีนซึง่เป็นสีเคมี

สงัเคราะห์ท่ีใช้ในการพิมพ์ปัจจบุนั หลกัการควบคมุค่านํา้หนกัของสีพิมพ์นัน้ ทําได้โดยการควบคมุระดบัความเข้มข้น

ของเนือ้กาวกบัสีนํา้ท่ีมาก (ผสมนํา้น้อย) เม่ือพิมพ์แล้วจะมีความคมชดั พืน้ผิวแน่นละเอียด ปริมาณสีจะเต็มพืน้ท่ี แต่

ในทางกลบักนั ถ้าความเข้มข้นของเนือ้กาวกับนํา้ท่ีน้อย (ผสมนํา้มาก) เม่ือพิมพ์แล้วจะไม่คมชัด เนือ้สีบาง พืน้ผิว

หยาบ สีไมเ่ตม็พืน้ท่ี ด้วยเทคนิคดงักลา่วทําให้กาวกระถิน เป็นสว่นผสมท่ีสําคญัและสอดคล้องกบัการสร้างผลงานชดุ 

“สญูเสีย – สงบ – สวา่ง”  

ความรู้สกึ จากนํา้หนกั แสง – เงา ท่ีตกกระทบบนพืน้ผิว จากซากสถาปัตยกรรมปราสาทหินขอมโบราณได้

สะท้อนให้เหน็ถึงสภาวะของการเกิด – ดบั ของสรรพสิง่บนโลกไมเ่ว้นแตอ่ารยสถาปัตย์ มรดกทางปัญญาของมนษุย์ 

อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนศิลปวฒันธรรม เป็นคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ของชาติ กระตุ้นให้ผู้ รับชมได้ตระหนกัถงึคณุคา่

ของการปกปักรักษา อนรัุกษ์วฒันธรรมของชาติ เพ่ือมรดกทางภมิูปัญญาของชนรุ่นหลงั  
 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน  
จากประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ท่ีอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์

ซิลค์สกรีน ทําให้เห็นปัญหาในกระบวนการสร้างผลงาน ปัญหาสําคญัท่ีเป็นเหตผุลท่ีทําให้นกัศึกษาและศิลปินภาพ

พิมพ์ไม่สร้างผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนต่อเน่ือง เน่ืองมาจากทุกกระบวนการสร้างผลงานต้องสมัผสักับสารเคมี        

ซึ่งเป็นอนัตรายต่อสขุภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตผุลดงักล่าวผู้วิจยัได้ทําการทดลอง การสร้างสรรค์ภาพ

พิมพ์ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน อาศยัการทดลอง

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับขบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน อีกทัง้

สามารถนําองค์ความรู้ จากการวิจยัไปถ่ายทอดให้กบันกัศกึษาและศิลปิน เพ่ือเป็นเทคนิคทางเลือกใหม่ และสามารถ

นําไปพฒันาการสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตวั เพ่ือสขุภาพของผู้สร้างสรรค์และพฒันาการสร้างผลงาน   ภาพพิมพ์

ซิลค์สกรีนในอนาคตตอ่ไป 

ผลจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า กาวกระถิน (Gum Arabic) เป็นกาวธรรมชาติท่ีมีคุณลกัษณะไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมีตกค้าง เน่ืองด้วยกาวกระถินนัน้เป็นยางไม้ท่ีแห้งแล้ว เป็นวัสดุธรรมชาติ

ธรรมชาติโดยตรงไมผ่า่นการสงัเคราะห์ด้วยสารเคมีสามารถละลายนํา้ได้ดี และยงัถกูใช้เป็นสว่นผสมในอตุสาหกรรม

การทําอาหาร รับรองความปลอดภัยจากสํานักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความ

ปลอดภยัของสขุภาพของผู้ใช้ คณุสมบติัอีกประการของกาวกระถิน คือ สามารถละลายนํา้ได้ดี ควบคมุความเข้มข้น

และความหนืดของเนือ้กาวได้จากปริมาณการผสมนํา้ ซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้กาวกระถินสามารถนํามาใช้ผสมกบัสี

นํา้ (Water Colors) ใช้พิมพ์ลงบนกระดาษแทนสีพิมพ์สกรีนซึง่เป็นสีเคมีสงัเคราะห์ท่ีใช้ในการพิมพ์ปัจจบุนั เวลาล้าง

สีออกเพียงใช้ฟองนํา้ชบุนํา้แล้วเช็ดออกก็ทําให้กาวกบัสีหลดุออกมา หลกัการควบคมุค่านํา้หนกัของสีพิมพ์นัน้ ทําได้

โดยการควบคมุระดบัความเข้มข้นของเนือ้กาวกบัสีนํา้ท่ีมาก (ผสมนํา้น้อย) เม่ือพิมพ์แล้วจะมีความคมชดั พืน้ผิวแน่น
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ละเอียด ปริมาณสีจะเต็มพืน้ท่ี แต่ในทางกลบักนั ถ้าความเข้มขนัของเนือ้กาวกบัสีนํา้ท่ีน้อย (ผสมนํา้มาก) เม่ือพิมพ์

แล้วจะไมค่มชดั เนือ้สีบาง พืน้ผิวหยาบ  สีไมเ่ตม็พืน้ท่ี 

จากเทคนิคเฉพาะตวัของการใช้กาวกระถินท่ีสร้างพืน้ผิวและนํา้หนกัอ่อนแก่ได้ดีนัน้ สอดคล้องกบัรูปแบบ

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากบรรยากาศของแสงเงาในช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีตกกระทบบนก้อนหินท่ี

ใช้ประกอบบนตวักําแพง , ตวัปราสาทหินพนมวนั ซึ่งเป็นปราสาทหินแห่งอารยธรรมของเขมรโบราณนัน้ ก่อให้เกิด

ความรู้สึกถึงจินตนาการแห่งการสูญเสียจากซากแห่งอารยธรรมโบราณท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต แต่ในปัจจุบัน

หลงเหลือเพียงก้อนอิฐท่ีเรียงรายประกอบให้เห็นเพียงจินตนาการแห่งอดีตท่ีเจริญรุ่งเรืองอันทรงคุณค่าในด้าน

วัฒนธรรม , สถาปัตยกรรม , ประติมากรรม และศิลปกรรม “นํา้หนักอ่อน แก่ท่ีเกิดจากแสงเงาท่ีตกกระทบนัน้

ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สกึถงึความตาม ความสงบ ความน่ิง นําพาไปสูค่วามมีสติ คิดฝันให้รู้สกึถึงคณุค่าแห่งความ

งามจากอารยธรรมศิลปกรรม แม้จะหลงเหลือเพียงซากปรักพักพังในปัจจุบนั แต่ความงามแห่งแสงเงานีส้ามารถ

นําพาผู้คนท่ีพบเหน็ได้รู้ซึง้ถงึคณุคา่แหง่สถาปัตย์อารยธรรมศิลปกรรม” นําไปสูก่ารรู้สกึถึงคณุค่าและการอนรัุกษ์ การ

หวงแหนผลงานโบราณสถานแหง่อารยสถาปัตยกรรมให้กบัผู้คนรุ่นหลงัตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือศกึษาทดลองการใช้กาวกระถินซึง่เป็นกาวธรรมชาติท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและมีความ

เหมาะสมกบัการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน 

2. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถิน โดยเน้นบรรยากาศความสงบ ท่ีได้จากแสง – 

เงา ท่ีตกกระทบบนซากปราสาทหิน เพ่ือแสดงออกถงึความรู้สกึแหง่การสญูเสีย ถ่ายทอดคณุคา่

ความสําคญัจากซากอารยธรรม  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศกึษาชนิดของกาวธรรมชาติท่ีไม่เป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้และมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัการพิมพ์ซิลค์สกรีน 

2. คดัเลือกกาวกระถิน ซึง่เป็นกาวท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมในการยดึเกาะสี , ละลายนํา้ได้ดี และสามารถ

ผสมกบัสีนํา้พิมพ์ซิลค์สกรีนได้  

3. ทดลองพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถินในลกัษณะการควบคมุนํา้หนกัออ่น – แก่ และพืน้ผิวชนิด ตา่ง ๆ  

4. เลือกวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการพิมพ์ด้วยกาวกระถินผสมกบัสีนํา้ 

5. ออกแบบร่างภาพผลงาน โดยให้ความสําคญัด้านการจดัองค์ประกอบของภาพและบรรยากาศแสงเงา

ในแตล่ะช่วงเวลา 

6. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถินผสมกบัสีนํา้ จํานวน 10 ผลงาน โดยแบง่เป็น 2 

ชดุผลงาน  

ชดุผลงานชดุท่ี 1   มี 4 ผลงาน พิมพ์ด้วยกาวกระถินผสมกบัสีนํา้หลากสี ยงัไมเ่น้นนํา้หนกัแสงสวา่งสดุ 

และนํา้หนกัเงาเข้มสดุ แตเ่น้นบรรยากาศท่ีสงบ ร่มเงาจากทิวทศัน์ปราสาทหิน ไม่

เน้นพืน้ผิวมาก ผลงานโดยรวมเป็นภาพทิวทศัน์มมุกว้าง 
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ชดุผลงานชดุท่ี 2   มี 6 ผลงาน พิมพ์ด้วยกาวกระถินผสมกบัสีนํา้สีดําสีเดียว เน้นนํา้หนกัแสงสวา่งสดุ 

และนํา้หนกัเงาเข้มสดุ บรรยากาศโดยรวมสงบ น่ิง และรู้สกึถงึการสญูเสีย 

องค์ประกอบของภาพเน้นมมุใกล้เพ่ือเหน็พืน้ผิวชดัเจน เห็นร่องรอยแหง่              

การเส่ือมสลาย 

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. กาวกระถิน (Gum Arabic) 

2. สีนํา้ (Water Colour) 

3. กรอบสกรีนใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 70T (Block screen with 70T screen fabic) 

4. ยางปาดสกรีน (Squeegee) 

5. พูก่นั , จานสี (Paint brush , Palette) 

6. กระดาษสําหรับงานภาพพิมพ์ (Paper print) 

7. กระดาษกาวนํา้ (Masking tape) 

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 กาวกระถิน (Gum Arabic) เป็นกาวธรรมชาติบริสุทธ์ิ ได้มาจากยางของต้นไม้ในตระกูลอะคราเซีย 

(Acacia) ไม่มีพิษต่อสขุภาพ สามารถผสมกบัสีนํา้ได้ดี ทัง้เป็นตวัเคลือบสี ตวัควบคมุความหนืด ความเข้มข้นของสี 

สะดวกตอ่การควบคมุความเข้ม – อ่อนของสีนํา้ สามารถใช้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนได้ โดยการควบคมุ

ปริมาณความเข้มข้นของกาวกระถินกบัสีนํา้ตามสดัส่วน ถ้าต้องการพิมพ์ในพืน้ท่ีระนาบของเนือ้สีเต็มพืน้ท่ีก็ให้ผสม

ระหว่างกาวกระถินในปริมาณเข้มข้นกบัสีนํา้ แต่ถ้าต้องการพิมพ์ในพืน้ท่ีระนาบสีอ่อน , โปร่งบาง ก็ให้ผสมระหว่าง

กาวกระถินกบัสีนํา้ในปริมาณท่ีออ่นมีสว่นผสมของนํา้มากขึน้ไปตามลําดบั 

 โดยได้ผลการวิเคราะห์จากการทดลอง ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นผสมปริมาณของเนือ้กาวกบั ปริมาณนํา้    

ท่ีมีผลกบัการยดึเกาะของสีและลกัษณะของพืน้ผิวหรือระนาบของสีในลกัษณะต่าง ๆ ดงัตารางดงันี ้
ตารางเปรียบเทียบความเข้มข้นของเนือ้กาวกับส่วนผสมของนํา้ 

สดัสว่นผสม 

สีกาวกระถิน ความเข้มข้น ลกัษณะพืน้ผิว ลกัษณะระนาบสี เนือ้กาวกระถิน 

                                        นํา้ 

กาว(สว่น) นํา้(สว่น)  

1.5 1 นํา้ตาลเข้ม มากท่ีสดุ 

(หนืดมาก) 

เรียบมาก สีเตม็ระนาบ 

1 

* 

1 นํา้ตาลเข้ม มาก 

(หนืด) 

เรียบ สีเตม็ระนาบ 

0.75 

* 

1 นํา้ตาลกลาง ปานกลาง 

(พอหนืด) 

พอเรียบ มีพืน้ผิวเลก็น้อย 
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สดัสว่นผสม 

สีกาวกระถิน ความเข้มข้น ลกัษณะพืน้ผิว ลกัษณะระนาบสี เนือ้กาวกระถิน 

                                        นํา้ 

กาว(สว่น) นํา้(สว่น)  

0.5 

* 

1 นํา้ตาล เร่ิมบาง หยาบนิดหน่อย พืน้ผิวหา่ง 

เร่ิมหยาบ 

0.25 

* 

1 นํา้ตาลออ่น บาง หยาบปานกลาง ผิวหา่ง 

(ติดบ้าง) 

0.1 

 

1 ครีม บางมาก หยาบมาก หา่ง 

(ไมติ่ดสี) 

 จากตาราง ซึง่เป็นตารางสรุปความสมัพนัธ์กนัระหวา่งสดัสว่นของเนือ้กาวกระถินกบัปริมาณนํา้ ท่ีมีผลตอ่

ความเข้มข้นของสีและลกัษณะพืน้ผิวของสีเวลาพิมพ์  ดงันัน้ จากตารางท่ีมีเคร่ืองหมาย * เป็นคา่ของสว่นผสม      

เนือ้กาวกระถินกบันํา้ท่ีมีความเหมาะสมกบัการสร้างผลงาน สรุปได้วา่  

1. ถ้าต้องการพิมพ์สีในพืน้ท่ีท่ีต้องการสีเตม็  ในสดัสว่น 1 : 1 

2. ถ้าต้องการพิมพ์สีให้มีผิวเลก็น้อย   ในสดัสว่น 0.75 : 1 

3. ถ้าต้องการพิมพ์สีให้มีผิวหยาบ   ในสดัสว่น 0.5 : 1 

4. ถ้าต้องการพิมพ์สีให้มีผิวหยาบมา ก  ในสดัสว่น 0.25 : 1 

ข้อเสนอแนะ 

 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนในลักษณะทั่วไปในความหมายของผู้ ท่ีรู้จัก  จะเป็น

กระบวนการท่ีซบัซ้อน  มีขัน้ตอนยุ่งยากหลายขัน้ตอน  ทุกขัน้ตอนเก่ียวข้องกับสารเคมีตลอดเวลา  สารเคมีต่างๆ       

ท่ีใช้ในกระบวนการทํางานซิลค์สกรีนนัน้  มีผลต่อสุขภาพ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้

นกัศึกษา , อาจารย์และศิลปิน  ไม่สามารถทํางานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์  ได้ต่อเน่ืองศิลปินบางคนใช้ซิลค์สกรีนเพียง

บางขัน้ตอนไม่เต็มรูปแบบ แต่งานสร้างสรรค์ชุดนีไ้ด้ปรับเปล่ียนรูปแบบภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนแบบใหม่  เรียบง่าย       

ไม่ซบัซ้อน  ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลายรูปแบบตามความถนดัของแต่ละ

บุคคล  หวังเป็นอย่างย่ิงว่างานสร้างสรรค์ชุดนีจ้ะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา , อาจารย์ , ศิลปินและ

ผู้สนใจ  ได้นําไปใช้เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอนาคต  เป็นการพฒันาต่อยอด ซึ่งรวมทัง้ผู้สร้างสรรค์เองท่ีตัง้ใจ 

จะนําองค์ความรู้ท่ีได้นีพ้ฒันาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพ่ือพฒันาวงการภาพพิมพ์ร่วมสมยัของไทยตอ่ไป 
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วิเชียร  จิระกรานนท์  และนงเยาว์  จิระกรานนท์. (2529). การพิมพ์ซิลค์สกรีน. พิมพ์ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพ : ธีระการพิมพ์ 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา. ข้อกําหนดการใช้วตัถเุจือปนอาหาร. หน้า 222 กรุงเทพ : 2548 
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รูปผลงานสร้างสรรค์ 
 

ผลงานชิน้ที่ 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์  : สญูเสีย – สงบ – สวา่ง หมายเลข 1 

3. ช่ือศิลปิน   : ชยารัฐ    จลุสคุนธ์ 

4. เทคนิค , ขนาด   : ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถินและสีนํา้ 58 x 97 cm. 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน  : 2558 
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ผลงานชิน้ที่ 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์  : สญูเสีย – สงบ – สวา่ง หมายเลข 2 

3. ช่ือศิลปิน   : ชยารัฐ    จลุสคุนธ์ 

4. เทคนิค , ขนาด   : ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถินและสีนํา้  58 x 97 cm. 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน  : 2558 
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ผลงานชิน้ที่ 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์  : สญูเสีย – สงบ – สวา่ง หมายเลข 3 

3. ช่ือศิลปิน   : ชยารัฐ    จลุสคุนธ์ 

4. เทคนิค , ขนาด   : ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนด้วยกาวกระถิน  58 x 97 cm. 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน  : 2558 
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งานวจิัยสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนศิลปะการแสดงร่วมสมัย  กรณีศกึษา
เพลงตลกตุ๊กแก 
A Creative Research for Instructional Media in Contemporary Performing Arts, A Case 
Study of Talong Tokgae Song 
 

มจุรินทร์ อิทธิพงษ์1 

Mutjarin Ittiphong1 

 

บทคัดย่อ 
 เพลงตลกตุ๊กแก เป็นเพลงไทยเดิม ๒ ชัน้ ปรากฏหลกัฐานการร้องบรรเลงอยูใ่นแผน่เสียงเศรณี  โดยวงพิณ

พาทย์หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  คณุหญิงรามบณัฑิตสทิธิเศรณี  (เย่ียม สรุวงศ์) เป็นผู้ขบัร้อง  เป็นบท

เพลงเกร็ด   ท่ีหาฟังได้ยากและไมเ่ป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายนกั 

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ดงักลา่วสูเ่ยาวชนรุ่นใหม ่และเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการพฒันางานศิลปะการแสดง

ร่วมสมยัให้เหน็เป็นประจกัษ์แก่นกัศกึษาหลกัสตูรวิชาการละคร  ภาควิชานาฏสงัคีต  คณะอกัษรศาสตร์  ผู้วิจยั

สร้างสรรค์จงึได้นําบทเพลงดงักลา่วมาศกึษาและพฒันาเป็นบทเพลงร่วมสมยั  ใช้วิธีการขบัร้องคู่  โดยเปียโนและ

ไวโอลนิเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั   

 ทัง้นี ้ ผลสมัฤทธ์ิของงานวิจยัสร้างสรรค์ดงักลา่วนําไปสูก่ารจดัทําส่ือการเรียนการสอนทางศิลปะการแสดง

ร่วมสมยัตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : งานวิจยัสร้างสรรค์ ส่ือการเรียนการสอน ศิลปะการแสดงร่วมสมยั 
 

Abstract 
 Talong Tokgae song is a Thai classical song with the rhythmic pattern is a basic melodic 

statement (Song Chan). It has an evidence on gramophone record named Seranee, performed by 

Pinphat of Luang Pradit Phairoh(Sorn Silapabanleng), vocalist by Kungying Rambandit Sitthiseranee 

(Yemg Surawong). The song is an anecdote music (Plang Kret) which is rarely listen and unfamiliar. 

 Therefore, for propagandizes to the youths and for empirical illustrates to the development of the 

contemporary performing arts to the theatre students, Faculty of Arts, Silpakorn University. The creative 

researcher has been research and develop this song to the contemporary music by antiphonal singing, 

using piano and violin as main instruments.  

 Hence, the creative research achievement will cause to the instructional media for learning 

management in contemporary performing arts.  

Keywords : Creative Research, Instructional Media, Contemporary Performing Arts 

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
 บทเพลงร่วมสมยั 

 

แนวความคดิ 
 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์บทเพลงไทยเดิมในอีกรูปแบบหนึ่ง  อีกทัง้ยังเป็นการนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์การบรูณาการทางศิลปศาสตร์แขนงตา่งๆ 
 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 บทเพลงตลกตุ๊กแก  เป็นบทเพลงไทยเดิมท่ีหาฟังได้ยากมากในปัจจุบนั  อาจจะมีการร้องและเล่นบางใน

โอกาสตา่งๆ ซึง่จํากดัอยูใ่นแวดวงเฉพาะ  ผู้สร้างสรรค์เคยได้ชมการแสดงและรับฟังบทเพลงดงักลา่วในปี พ.ศ. 2525  

ซึง่เป็นครัง้แรกและครัง้เดียว  แม้จะพยายามสืบหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ก็ไมไ่ด้ข้อมลูท่ีชดัเจน  

ปี พ.ศ. 2558  ผู้สร้างสรรค์ได้รับการอนเุคราะห์ทางด้านข้อมลูจาก รศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ในการสืบค้น

ข้อมลูเนือ้หาและแผ่นบนัทกึเสียงต่างๆในอดีต    เพ่ือไม่ให้บทเพลงดงักล่าว  สญูหายไป  ผู้สร้างสรรค์จึงได้พิจารณา

นําบทเพลงดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่เป็นบทเพลงร่วมสมัยเพ่ือนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนทางด้าน

ศิลปะการแสดงร่วมสมยั  และเพ่ือเป็นการเผยแพร่บทเพลงดงักลา่วสูค่นรุ่นใหมสื่บไป 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมยั   

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่บทเพลงดงักลา่วสูค่นรุ่นใหม ่

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. สืบค้นข้อมลู  ท่ีมา  และรายละเอียดตา่งๆ 

2. สงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาประเดน็และจนุเดน่ท่ีน่าสนใจ 

3. สร้างสรรค์ผลงานเพลงดงักลา่วเป็นบทเพลงร่วมสมยั  โดยทํางานร่วมกบันกัดนตรีและนกัร้อง 
 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ห้องบนัทกึเสียง 

 เปียนโน 

 ไวโอลนิ 

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- องค์ความรู้ท่ีได้จากการสร้างสรรค์  

1. มีการนําผลสมัฤทธ์ิของงานสร้างสรรค์ดงักลา่วมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนทางศิลปะการแสดงร่วม

สมยั 

2. เกิดการสืบค้นข้อมลูเพลงไทยเดิมตา่งๆเพ่ือนํามาในการเรียนการสอนและประโยชน์ทางวิชาการตอ่ไป 
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- ปัญหาอปุสรรค 

ระบบการบนัทกึเสียงยงัไม่สมบรูณ์เทา่ท่ีควรเพราะความจํากดัด้านอปุกรณ์และห้องบนัทกึเสียงท่ีใช้  

เน่ืองจากเป็นโครงการนําร่องท่ีไมมี่งบประมาณ 

 

คาํขอบคุณ 
รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นพ.พนูพิศ  อมาตยกลุ 

 

รูปผลงานสร้างสรรค์ 

 
1. ประเภทของผลงาน  บทเพลงร่วมสมยั 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์  “ตลกตุ๊กแก” 

3. ช่ือศิลปิน  ผศ.มจุรินทร์ อิทธิพงษ์ 

4. เทคนิค,ขนาด  การขบัร้องเพลงคู ่ โดยใช้เปียโนและไวโอลนิเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั   

5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 
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จะเข้ลาํเพลิน: งานประพนัธ์เพลงเดี่ยวสาํหรับจะเข้จากเพลงพืน้บ้านอีสาน 
CHAKHE LAMPHLOEN: The Composition of Chakhe Solo from Isan Music 
 

พิภชั สอนใย1 

Phiphat Sornyai1 

 

บทคัดย่อ  

ลําเพลนิ เป็นทํานองการขบัร้องหมอลําและการบรรเลงดนตรีพืน้บ้านอีสานท่ีได้รับความนิยมจากผู้ ฟังอย่าง

มาก และในกลุม่ศิลปินก็เช่นเดียวกนั มีผู้ นํามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ทํานองสําหรับเด่ียวเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน เช่น 

พิณ แคน และโหวด  ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะประดิษฐ์ทํานองลําเพลินสําหรับบรรเลงเด่ียวจะเข้ โดยให้ช่ือว่า      

“จะเข้ลําเพลิน” โดยสร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่แห่งวงวิชาการดนตรีไทย โดย 1. ศึกษาโครงสร้าง 

รูปแบบจงัหวะและทํานอง การขบัร้องและการบรรเลงลายลําเพลิน  2. สร้างสรรค์บทเพลง “จะเข้ลําเพลิน” สําหรับ

บรรเลงเด่ียวจะเข้จากทํานองลายลําเพลนิ 

การสร้างสรรค์ จะเข้ลําเพลิน ใช้เทคนิคการบรรเลงจะเข้ท่ีเป็นมาตรฐานสําหรับการบรรเลงเด่ียวจะเข้ และ

คิดค้นวิธีการดีดจะเข้แบบใหม่ ให้ได้สําเนียงใกล้เคียงกับทํานองการขับร้องและการบรรเลงลําเพลิน ดังนี ้                

1. โครงสร้างของเพลงเด่ียวจะเข้ลําเพลินประกอบด้วย 6 ทํานอง คือ ทํานองเกร่ิน ทํานองเปิดผ้ากัง้ ทํานองส่งลํา 

ทํานองเดินกลอน ทํานองรําวง และทํานองลง รูปแบบทํานองใช้กลุ่มโน้ต 5 เสียงดําเนินทํานอง ในบนัไดเสียง           

G ไมเนอร์ (G minor scale) มีการใช้โน้ตประสานเสียงแบบขัน้คู่ 3 และ คู่ 4 รูปแบบจงัหวะปานกลางค่อนข้างเร็ว 

และใช้กลองยาวอีสานบรรเลงประกอบ 2.ผู้วิจยัได้สร้างสรรค์บทเพลง จะเข้ลําเพลิน ด้วยการสร้างกลวิธีในการดีด

จะเข้ขึน้ใหม ่ได้แก่ การดีดกระทบรูด การดีดจัน่ และใช้เทคนิคการบรรเลงจะเข้ท่ีเป็นมาตรฐาน ได้แก่ การดีดเก็บ การ

ดีดสะบดัเสียง การดีดกรอรูด การดีดกระทบ การดีดทิงนอย การดีดเสียงแตว๋ และ การรัวไม้ดีด  สร้างอารมณ์เพลง 

ให้มีความสขุและสนกุสนาน โดยการใช้ไม้ดีดมีความหนกัเบา และเน้นจงัหวะขดัให้เกิดความสนกุสนาน  

คาํสาํคัญ : จะเข้ ลําเพลนิ ประพนัธ์เพลง เพลงพืน้บ้านอีสาน  

 

Abstract 
Lam Phloen is another melodic style of Mor Lam in Isan music which is widely popular among 

Isan people in general and folk music artists in particular. While Lam Phloen has typically been used to 

compose Isan instrumental solos such as Pin, Khene and Wot, it has not yet been applied to compose a 

solo for the traditional Thai instrument. The researcher, therefore, was particularly interested in applying 

Lam Phloen to compose a Chakhe solo song, entitled ‘Chakhe Lam Phloen’ with the hope that it would 

serve as an innovative piece of music in the academic field of classical Thai music. To this end, this study 

aimed to: 1) examine the form, rhythm and melody of both vocal and instrumental  

                                                 
1 สาขาวิชาดริุยางคศลิป์ไทย วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 ประเทศไทย 

   Department of Thai Music, College of Music, Mahasarakham University, Mahasarakham 44150, Thailand. 
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Lam Phloen, and 2) compose an innovative Chakhe solo, entitled ‘Chakhe Lam Phloen’ based on Lam 

Phloen melodic style. 

The composition of Chakhe Lam Phloen followed standard Chakhe-soloing techniques and novel 

techniques were specifically innovated to perform the song that could, as much as possible, yield both 

vocal and instrumental tastes similar to Lam Phloen. The component of Chakhe Lam Phloen is based on 

the following: 1) the form of Chakhe Lam Phloen is made up of six consecutive melodies: Klern, Perd Pa 

Kung, Saung Lam, Dern Klon, Ram Wong, and Long. The melodic form includes an G minor pentatonic 

scale, three and four-note harmonic intervals, moderate and relatively fast tempos, and the 

accompaniment of Isan Klong Yaw. 2) To compose Chakhe Lam Phloen, the researcher invented new 

Chakhe-plucking techniques, namely Deed Kratop Rut and Deed Jun. Standard Chakhe-plucking 

techniques are also used, including Deed Kep, Deed Sabat Seing, Deed Kro Rut, Deed Kra Top, Deed 

Ting Noi, Deed Sieng Taew, and Rua Mai Deed. These techniques are used with soft and hard plucking 

in order to build the pleasant and entertaining tastes of the song.       

Keywords : Chakhe, Lamphloen, Composition, Isan Music 

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานประพนัธ์เพลง กลุม่สาขาวิชาดริุยางคศิลป์ไทย นําเสนอรูปแบบ  VCD 

 

แนวความคดิ 
 งานสร้างสรรค์ดนตรี “จะเข้ลําเพลิน”  ผู้สร้างสรรค์ได้แนวคิดจากการได้ดไูด้ฟัง การขบัร้องทํานองลําเพลิน 

การแสดงชุดฟ้อนสาวสารคามลําเพลิน การบรรเลงลายลําเพลินในรูปแบบต่าง ๆ ของนิสิตวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และทกุภาคปลายของปีการศกึษา จะได้ฟังการบรรเลงเด่ียวลายลําเพลินจากเคร่ืองดนตรี

อีสาน ซึง่เป็นการสอบภาคปฏิบติัของนิสิตชัน้ปีท่ี 4 รายวิชาโครงงานดริุยางคนิพนธ์ ในบางปีมีนิสิตบรรเลงเด่ียวลาย

ลําเพลนิซํา้กนัหลายเคร่ืองดนตรี เช่น พิณ ซอ โหวด แตก็่ดําเนินทํานองแตกตา่งกนัมีลีลาและความไพเราะของเฉพาะ

บคุคลทําให้น่าสนใจย่ิงขึน้ จึงทําให้ได้แนวความคิดและแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลด้านดริุยางคศิลป์ไทยให้มี

ลีลาอยา่งทํานองลําเพลนิ ด้วยเคร่ืองดนตรีไทยคือ จะเข้  ซึง่มีลกัษณะการบรรเลงคล้ายพิณ และด้วย พิณ เป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีดําเนินทํานองโดดเด่นในการแสดงลําเพลิน กอปรกบัตวัผู้สร้างสรรค์เองมีความถนดัในการบรรเลงจะเข้ และ

ทําหน้าท่ีสอนปฏิบติัดนตรีไทยเคร่ืองเอกจะเข้ ในวิทยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย “จะเข้ลําเพลิน” โดยใช้วิธีการบรรเลงของจะเข้ไว้ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานดนตรีไทย (สํานกัมาตรฐานอดุมศึกษา: 2544) พร้อมทัง้คิดค้นวิธีดีดจะเข้แบบใหม่ให้ได้สําเนียงลําเพลิน 

พร้อมทัง้มีโครงสร้างทํานองอย่างลายเพลิน คือ ทํานองเกร่ิน ทํานองเปิดผ้ากัง้ ทํานองส่งลํา ทํานองเดินกลอน(1) 

ทํานองรําวง ทํานองเดินกลอน(2) และทํานองลงจบ สิ่งท่ีท้าทายความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือ ระบบเสียงของจะเข้มี

ความแตกต่างจะระบบเสียงของดนตรีพืน้บ้าน การท่ีจะทําเพลงสําหรับจะเข้ให้มีสําเนียงเหมือนดนตรีพืน้บ้านทุก

ประการเป็นไปได้ยาก ผลงานการประพันธ์นีจ้ึงมีความเป็นดนตรีไทยท่ีมีกลิ่นอายความเป็นทํานองลําเพลิน และ
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มุง่เน้นทกัษะการบรรเลงจะเข้ขัน้สงูมากกว่าท่ีจะแสดงสําเนียงดนตรีให้คล้ายกบัการบรรเลงพิณในลายลําเพลิน  และ

สิ่งท่ีผู้วิจยัคาดหวงั คือ จะสามารถนําผลงานการประพนัธ์ จะเข้ลําเพลิน ออกบรรเลงสู่ผู้ ฟัง การนําไปถ่ายทอด และ

นําไปใช้ในการสอนทกัษะการดีดจะเข้ให้ผู้ เรียน เพ่ือพฒันาทกัษะการดีดจะเข้ไปสูข่ัน้สงู รวมทัง้นําไปใช้เชิงวิชาการใน

แง่มมุอ่ืนตอ่ไป 

 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
บทเพลงไทยแสดงถึงความงดงามของเสียงซึง่ร้องกรองอย่างมีแบบแผน ตามฉนัทลกัษณ์เพลงไทย (ปกรณ์ 

รอดช้างเผ่ือน, 2549) สาระของบทเพลงนัน้เน้นไปท่ีทํานองท่ีมีความวิจิตรบรรจง ผู้ประพันธ์ต้องใช้ความประณีต 

ละเมียดละไม เพ่ือให้บทเพลงนัน้มีความไพเราะ (สงัด ภูเขาทอง, 2532) ทัง้นีต้้องมีความหลากหลายเป็นไปตาม

จินตนาการของผู้ประพนัธ์ บทเพลงไทยประเภทเพลงเด่ียว ถือว่าเป็นเพลงท่ีใช้อวดฝีมือของผู้บรรเลง อวดทางเพลง

ของครูผู้ประพนัธ์ อวดความแม่นยําในการจดจําและบรรเลงของผู้ แสดง (กรมศิลปากร, 2545) เพราะผู้ประพันธ์     

จะสอดแทรกเทคนิคการบรรเลงสําหรับเคร่ืองดนตรีนัน้ ๆ อย่างวิจิตร พิสดาร โลดโผน พลิกแพลง ซบัซ้อนซ้อนเง่ือน 

ทัง้ยงัแสดงตวัตนของผู้ประพนัธ์ออกมาอยา่งชดัเจน (ปกรณ์  รอดช้างเผ่ือน, 2549)  

การบรรเลงเด่ียวในวงการดนตรีไทย ถือเป็นสิ่งสูงค่า ท่ีนักดนตรีรุ่นแล้วรุ่นต้องการท่ีบรรเลงให้เป็นท่ี

ประทบัใจแก่ผู้ ฟังให้ได้สกัครัง้ เพราะการแสดงเด่ียวในดนตรีไทยเป็นการแสดงศกัยภาพในฝีมือขัน้สงู ผู้ ท่ีจะบรรเลง

หรือแสดงเด่ียวได้นัน้ต้องถือพร้อมด้วยฝีมือท่ีสัง่สมมานาน กอปรด้วยกบัการได้รับการถ่ายทอดมาอย่างดี จะเข้ เป็น

เคร่ืองดนตรีไทยชนิดหนึ่งท่ีนิยมบรรเลงเด่ียวเพ่ืออวดฝีมือ เพราะบทเพลงท่ีใช้บรรเลงเด่ียวนัน้ประกอบด้วยเทคนิค

ตา่ง ๆ ท่ีร้อยเรียงอยา่งวิจิตรพิสดาร  

บทเพลงสําหรับพัฒนาทักษะการบรรเลงเด่ียวจะเข้ในปัจจุบันมีน้อย บทเพลงเด่ียวจะเข้ส่วนมากเป็น      

บทเพลงเด่ียวท่ีโบราณาจารย์ได้ประพนัธ์ไว้แล้ว สําหรับผู้ ท่ีต้องการบรรเลงเพลงเด่ียวจะเข้ต้องมีความพร้อมด้าน

ทกัษะในระดบัสงู การพฒันาศกัยภาพการบรรเลงจะเข้ในปัจจบุนัจึงควรมีเพลงฝึกทกัษะการดีดจะเข้เพ่ือพฒันาไปสู่

การบรรเลงเด่ียวจะเข้ การสร้างเพลงเด่ียวจะเข้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนในชุมชนท่ีมีวฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านโดยนํา  

บทเพลงจากเพลงพืน้บ้านแต่ละท้องถ่ินท่ีผู้ เรียนมีความคุ้นเคย เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้        

ได้รวดเร็ว ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนจะเข้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย โดยนําทํานองเพลงพืน้บ้านมาเรียบเรียง

ทํานองพร้อมทัง้สอดแทรกเทคนิคการดีดจะเข้ให้เหมาะสม ซึ่งสามารถต่อยอดความคิดและพฒันาไปเป็นเพลงเด่ียว

สําหรับจะเข้ได้ 

การประพนัธ์บทเพลงเด่ียวจะเข้จากเพลงพืน้บ้านอีสาน ซึง่โบราณาจารย์ได้นําทํานองเพลงพืน้บ้านอีสานมา

ประดิษฐ์เป็นเพลงเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย คือ เพลงลาวแพน และเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉาะเคร่ืองดนตรี จะเข้ 

มีทางเพลงท่ีใกล้เคียงกบัทํานองพืน้บ้าน เช่น ลาวแพน ปัจจุบนัเพลงลาวแพนได้พฒันารูปแบบให้มีลีลาน่าฟังและ

แสดงความเป็นดนตรีพืน้บ้านอีสานได้อย่างเด่นชดัผ่านการบรรเลงจะเข้ เช่น ลาวแพนทางของครูสธุาร บวัทัง่ ท่านได้

นําเพลงพืน้บ้านอีสานมาบรรเลงสอดแทรกได้อย่างกลมกลืนแต่ยังคงลกัษณะทํานองพืน้บ้าน โดยนํา ลายวัวขึน้       

ภ ูลายปู่ ป๋าหลาน ลายลมพดัพร้าว ลายนกไทรบินข้ามทุ่ง และเพลงเชิบเชิบ ของดนตรีอีสานใต้ มาแทรกในบทเพลง

เด่ียวลาวแพนได้อย่างลงตวั  และทางครูสหรัฐ ฉตัรเฉลิม ได้แต่งเพลงลาวแพนลําเพลินขึน้โดยสอดแทรกเทคนิค และ

ลีลาทํานองลําเพลินได้อย่างกลมกลืน ผู้ประพนัธ์ได้รับแรงบนัดาลใจจากความไพเราะของเพลงลาวแพนท่ีมีต้นแบบ

มาจากทางเด่ียวจะเข้ของครูอาจารย์ และลายลําเพลนิทํานองเพลงพืน้บ้านอีสานซึง่มีลีลาการแสดงออกทางดนตรีท่ีมี
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ความสนุกสนาน ประกอบกับการสอนนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ทําให้มีความคุ้นเคยในท่วงทํานองเพลงพืน้บ้านอีสานเป็นอย่างดี จึงคิดสร้างเพลงเด่ียวจะเข้ท่ีมีกลิ่น

อายของดนตรีอีสาน เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจในการบรรเลงจะเข้มากขึน้ โดยนําทํานองลําเพลินมาเรียบ

เรียงให้เหมาะสมกบัวิธีการดีดจะเข้ตามมาตรฐานดนตรีไทย และให้ช่ือผลงานชิน้นีว้า่ จะเข้ลําเพลนิ   

การสร้างสรรค์บทเพลง จะเข้ลําเพลิน เป็นการประพนัธ์สําหรับบรรเลงเด่ียวจะเข้ โดยอาศยัแนวทํานองจาก

การบรรเลงเด่ียวพิณลายลําเพลิน โดยสอดแทรกวิธีการดีดจะเข้อย่างครบถ้วน เพ่ือช่วยพฒันาทกัษะความสามารถ

ของผู้บรรเลงจะเข้ให้มีความคลอ่งตวัมีความแม่นยําในเทคนิคต่าง ๆ ของการดีดจะเข้ ซึง่เป็นการพฒันาการใช้ไม้ดีด

ของมือขวา และการกดสายของนิว้มือซ้าย ให้มีความคลอ่งตวัในการบรรเลงจะเข้สูร่ะดบัสงูตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศกึษาโครงสร้าง รูปแบบจงัหวะและทํานอง การขบัร้องและการบรรเลงลายลําเพลนิ  

2. สร้างสรรค์บทเพลง “จะเข้ลําเพลนิ” สําหรับบรรเลงเด่ียวจะเข้ จากทํานองลายลําเพลนิ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “จะเข้ลําเพลิน” งานประพนัธ์ชุดเพลงเด่ียวสําหรับจะเข้จากเพลงพืน้บ้านอีสาน ผู้

สร้างสรรค์มีดําเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมลูเอกสาร ข้อมลูทางเสียงจากศิลปินในภูมิภาคอีสาน รวมทัง้การสืบทอด

เพลงพืน้บ้านอีสานในสถานศกึษา การบนัทกึจากการแสดงของศิลปินพืน้บ้านอีสานท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมทัง้ 

การเก็บข้อมลูภาคสนามท่ีมีการแสดงและการละเลน่ดนตรีในวฒันธรรมท้องถ่ินอีสาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสาร  

2. การเก็บข้อมลูทางด้านเสียง ส่ืออินเทอร์เน็ต เก็บข้อมลูภาคสนาม  

3. การถอดเทปและบนัทกึโน้ตทํานองลายลํา  

4. การศกึษาวิเคราะห์ โครงสร้าง ทํานอง องค์ประกอบ และลกัษณะทํานอง และ อตัลกัษณ์ของลําเพลนิ  

5. การสร้างสรรค์ทํานองเด่ียวจะเข้ลําเพลนิ โดยเรียบเรียงทํานองเพลงขึน้ใหม ่ 

6. การบนัทกึโน้ตเป็นโน้ตไทยและโน้ตสากล กําหนดสญัลกัษณ์ และคําศพัท์ท่ีใช้กบัเทคนิคการบรรเลง  

7. การฝึกซ้อม พร้อมทัง้ทําการแก้ไขปรับปรุงทํานองและเทคนิคการบรรเลงจะเข้  

8. การออกแบบการบรรเลง เพ่ือให้มีความสมดลุในรูปแบบเป็นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านอีสาน  

9. การบนัทกึเสียง เน้นความเป็นธรรมชาติของการบรรเลงเคร่ืองดนตรี การตรวจสอบคณุภาพ  

10. การเผยแพร่ ทัง้ในรูปแบบเชิงวิชาการดนตรี ซีดีบนัทกึเสียง และ ในรูปแบบการแสดง  

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เทคนิคการแต่งเพลงในครัง้นีแ้ต่งทํานองแบบอิสระ โดยใช้สํานวนทํานองลําเพลินผนวกกบัเทคนิคการดีด

จะเข้ท่ีคิดค้นใหม่ และการดีดจะเข้ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยเป็นพืน้ฐาน เพ่ือแสดงสําเนียงของดนตรีอีสานผ่าน

การบรรเลงจะเข้  และเพ่ือความสมบรูณ์ในการนําเสนอ จึงนําเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานมาบรรเลงประกอบจงัหวะ 

คือ  พิณไห กลองยาว ฉาบเลก็   
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เทคนิคการดีดจะเข้ท่ีคิดขึน้ใหม่ การดีดกระทบรูด การดีดจั่น  ซึ่งเกิดจากสํานวนทํานองการบรรเลงลาย   

ลําเพลนิจากพิณ และผู้วิจยัจินตนาการตามเสียงนัน้ จงึได้คิดเทคนิคการดีดจะเข้ให้เกิดเสียงในลกัษณะนัน้ 

การดีดกระทบรูด คือ การดีดกระทบ 2 สาย 1 ครัง้ ระหว่างสายเอกกับสายทุ้มหรือสายลวดกับสายทุ้ม   

แล้วใช้นิว้กดรูดไปตามสายเอกหรือสายลวดให้เกิดเสียงต่อเน่ือง จะได้ยินเสียงทัง้หมด 4 เสียง จากการดีดเข้า     

เพียงครัง้เดียว ดงัตวัอย่าง ประโยค ท่ี 1 ดีดกระทบท่ีเสียง เร ของสายเอก และ ซอล ของสายกลาง ด้วยไม้ดีดเข้า  

ครัง้เดียวแล้วใช้นิว้ชีก้ดรูดไปตามสายเอกท่ีเสียง ฟา และ ซอล  

 

ซทซ  –  ร ฟ  ซ  -  ซ -  -  -  - -  -  -    ฟ -  -  -  ซ -  ฟ  -  ซ -  ฟ  -  ซ ฟ  ซ  -  ซ 

    ซ      ซ        

        

 
 

การดีดจัน่  คือการดีดกระทบ 2 สาย โดยการเพิ่มนํา้หนกัการดีดด้วยไม้ดีดเข้าเพ่ือให้ดีดกระทบท่ีเสียง ฟา 

ของสายเอก และเสียง ซอล ของสายกลาง แล้วเปิดนิว้ชีท่ี้กดเสียง ฟา ออกอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้เสียง เร ซึ่งใช้

นิว้นางกดสายรออยูก่่อน เสียงท่ีได้ออกมาจะได้ 3 เสียงด้วยไม้ดีดเดียว คล้ายคําพดูวา่ “จัน่”  ตวัอยา่งประโยคท่ี 22 

 

-  ฟซ              ร ซ  ฟ  ร  ด  ร           ร - ฟร             ร ซ  ฟ  ร  ด ฟ  ร  ด 

     ซ  -  ท ซ  ท  ด                  ท  ด       ซ  -  ท ซ  ท  ด              ท 

        

 
 

เทคนิคการดีดจะเข้ท่ีเป็นมาตรฐานสําหรับการบรรเลงเด่ียวจะเข้ ได้แก่ การดีดเก็บ การดีดสะบัด            

การดีดกรอรูด การดีดกระทบ การดีดทิงนอย การดีดรูดสายลวด การดีดเสียงแตว๋ การรัวไม้ดีด และ การดีดขยี ้โดยนํา

เทคนิคการดีดจะเข้เข้ามาร้อยเรียงตามทํานองให้เหมาะสมกบัเป็นเพลงเด่ียวสําหรับจะเข้ ดงันี ้

การดีดสะบดั  การดีดกรอรูด  การรัวไม้ดีด 
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  การดีดกระทบ    การดีดเสียงแตว๋ 

 
การรัวไม้ดีด     การดีดเก็บ    การดีดขยี ้  

 
 การดีดรูดสายลวด    การดีดทิงนอย 

 
 

โครงสร้างของจะเข้ลําเพลินประกอบด้วย 6 ทํานอง คือ ทํานองเกร่ิน ทํานองเปิดผ้ากัง้ ทํานองส่งลํา     

ทํานองเดินกลอน ทํานองรําวง และทํานองลง ในรูปแบบการแสดงหลงัจากทํานองรําวงแล้วจํากลบัมาบรรเลง ท่อน

ดําเนินกลอนอีกครัง้ในลักษณะเดิมหรือแปรทํานองให้ต่างจากการดําเนินกลอนครัง้แรกได้ตามความถนัดของ           

ผู้บรรเลงก่อนท่ีจะบรรเลงทํานองลง ในการแสดงจงึมีทํานองเป็น 7 ทอ่น ความยาว 336 ห้องเพลงไทย  ดงันี ้

 

ท่อน ช่ือทาํนอง ความยาว ความเร็วในการบรรเลง 

1 ทํานองเกร่ิน 32 ห้องเพลงไทย ช้าสง่างาม  Andante (M.M.=80) 

2 ทํานองเปิดผ้ากัง้ 48 ห้องเพลงไทย ช้าสง่างาม  Andante (M.M.=80) 

3 ทํานองสง่ลํา 64 ห้องเพลงไทย ช้าปานกลาง  Andante Moderato 

(M.M.=90) 

4 ทํานองเดินกลอน

(1) 

56 ห้องเพลงไทย ปานกลาง  Moderato (M.M.=90) 

5 ทํานองรําวง 40 ห้องเพลงไทย ปานกลาง  Moderato (M.M.=90) 

6 ทํานองเดินกลอน

(2) 

64 ห้องเพลงไทย ปานกลาง  Moderato (M.M.=90) 

7 ทํานองลง 32 ห้องเพลงไทย ปานกลาง  Moderato (M.M.110)  
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ตัวอย่างทาํนองเพลง จะเข้ลาํเพลนิ ที่เป็นทกึเป็นโน้ตสากล 

 

 

 
องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

องค์ความรู้ท่ีได้จากการประพนัธ์ทํานองเด่ียวจะเข้ลําเพลินจากเพลงพืน้บ้านอีสาน ได้ทําการศกึษารูปแบบ

การบรรเลงเด่ียวลายลําเพลินจากเคร่ืองดนตรีอีสานเพ่ือเป็นแนวทางและรักษาขนบการบรรเลงเด่ียวลายลําเพลิน 

และได้ค้นพบองค์ความรู้ด้านการบรรเลงว่ามีโครงสร้างและรูปแบบการบรรเลง ประกอบด้วย ทํานองเกร่ิน ทํานอง

เปิดผ้ากัง้ ทํานองส่งลํา ทํานองเดินกลอน ทํานองรําวง และทํานองลง โดยกลุ่มโน้ต 5 เสียง (Pentatonic Scale)

ดําเนินทํานองในบนัไดเสียง A ไมเนอร์ (A minor scale) และใช้โน้ตประสานเสียงแบบขัน้คู่ 3 และ คู่ 4 ซึ่งเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ทํานองจะเข้  

ปัญหาและอปุสรรคในการสร้างสรรค์ทํานองลําเพลนิสําหรับจะเข้นัน้ พบวา่การใช้กลุม่เสียงในบนัไดเสียง  

A ไมเนอร์ (A minor scale) ไมส่ามารถแสดงสําเนียงและเสียงประสานให้คล้ายคลงึดนตรีอีสานได้ ผู้วิจยัจงึได้เปล่ียน

ระดบัเสียงมาใช้กลุม่เสียง G ไมเนอร์ (G minor scale) ซึง่สามารถทําเสียงประสานในตนเองของจะเข้ได้ สว่นเทคนิค

การบรรเลงจะเข้ท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ก็ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะถ่ายทอดความเป็นดนตรีอีสานผา่นจะเข้ได้ จงึคิดวิธีการดีดจะเข้ขึน้

ใหม ่2 เทคนิค คือ การดีดกระทบรูด และดีดเสียงจัน่ 

 ข้อเสนอแนะในการนําสร้างสรรค์ไปใช้ สําหรับนักจะเข้ผู้ ท่ีสนใจนําผลงานนีไ้ปบรรเลงควรทําความเข้าใจ

ดนตรีพืน้บ้านอีสานแบบดัง้เดิมโดยเฉพาะการบรรเลงและขบัร้องลายลําเพลิน เพ่ือให้ได้ทราบลกัษณะทํานองเดิม    

ท่ีแท้จริงและสามารถพฒันาทํานองให้กว้างขวางขึน้ ด้วยการประดบั ตกแต่ง เพิ่มลีลา ซํา้ทํานอง หรือแปรทํานอง   

ให้หลากหลายกวา่ชิน้งานนี ้ก็สดุแล้วแตจ่ะเห็นว่าเหมาะสม ผู้สร้างสรรค์เองไม่ถือว่าเป็นการละเมิดแต่อย่างใด ทัง้ยงั

เป็นการสง่เสริมและพฒันาดนตรีให้ก้าวหน้าตอ่ไป   

 

คาํขอบคุณ 
ขอขอบคณุ กองส่งเสริมวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีให้การสนบัสนนุการผลิตงาน

สร้างสรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี พ.ศ. 2558 ขอขอบพระคณุท่านอาจารย์ชุมเดช เดชภิมล อาจารย์

อาทิตย์ คําหงษ์ศา อาจารย์รักบรรชา พิมพระจันทร์ ท่ีได้ให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมดนตรีอีสาน และขอบคุณ           

นายภูมิศกัด์ิเสรี สาสีดา นายไวยากร ไวแสน นายภูวนาท เพียกเพีย นิสิตสาขาวิชาดริุยางคศิลป์พืน้บ้าน วิทยาลยั    
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ดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีช่วยบรรเลงเคร่ืองกํากบัจงัหวะ พิณไห ฉาบเลก็ และกลองยาว คณุความดี

แห่งผลงานสร้างสรรค์ชิน้นี ้ข้าพเจ้าขอมอบแด่ครูดนตรีของข้าพเจ้าท่ีได้อบรมสัง่สอน ตลอดจนอทุิศแด่บูรพาจารย์    

ดริุยางคศิลป์ท่ีลว่งลบั  
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การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-37 

บทประพันธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต สาํหรับวงกีตาร์ 
Music Composition “Silpakorn 4 Campuses” for Guitar Ensemble 
 

เอกราช เจริญนิตย์1 

Ek-karach Charoennit1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการประพนัธ์เพลงสําหรับการรวมวงกีตาร์  ผู้วิจยัได้ประพนัธ์บทเพลงจํานวน 8 บทเพลง 

โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากความงามของวิทยาเขตทัง้ 4 แห่ง ในมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็น

ส่ือการเรียนการสอนวิชาการรวมวงกีตาร์ในระดบัอดุมศึกษา บทเพลงท่ีประพนัธ์ในครัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้เทคนิคทางดนตรี

ในการประพนัธ์เพลง เร่ิมจากการวางโครงสร้างของบทเพลง (Musical Form) การวางเสียงประสานของบทเพลง   

ทุกบทเพลงมีลกัษณะเนือ้ดนตรี แบบโฮโมโฟนี (Homophony) เน้นความสําคัญในการเคล่ือนท่ีของทํานอง   

(Melody line)  บทเพลงทัง้ 8 เพลงจะมีความยาว 21 นาที  ผู้วิจยัมุ่งหวงัท่ีจะให้งานชิน้นีส้ามารถช่วยให้นกักีตาร์

คลาสสกิมีบทเพลงในรูปแบบดนตรีพรรณนาแสดง อนัจะสง่ผลในการพฒันาทกัษะการรวมวงกีตาร์ การศกึษาวิธีการ

ประพนัธ์เพลง  บทประพนัธ์สําหรับการรวมวงกีตาร์ สามารถใช้เป็นส่ือการสอนวิชาการรวมวงกีตาร์ การประพนัธ์

เพลงสําหรับกีตาร์ เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนได้มากขึน้ 

คาํสาํคัญ : การประพนัธ์เพลง การบรรเลงรวมวงกีตาร์ ดนตรีพรรณนา กีตาร์คลาสสกิ โน้ตเพลงสําหรับกีตาร์    

4 วิทยาเขต มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

Abstract  
 This research article focuses on classical guitar ensemble compositions. The compositions were 

created to help classical guitarists develop teaching materials for guitar ensembles. The researcher has 

used composition techniques by lay outing the structure of the song (musical Form), adding the chorus 

of the song with the texture of music in homophony, and giving importance to the movement of the 

melody (melody line). The eight pieces were inspired by the architectural beauty of the University of 

Silpakorn’s four campuses. These eight pieces all together are 21 minutes of duration. The researcher 

hopes that this composition will provide classical guitarists with more pieces for program music. He also 

wishes that the compositions will enhance their ensemble and composition skills as the compositions can 

be used to further develop the structure of guitar ensemble compositions. 

Keywords : Composition, Guitar Ensemble, Program Music, Classical Guitar, Music Notation for Guitar,  

4 Campuses, Silpakorn University.   
 

                                                 
1 สาขาการแสดงดนตรี คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพ 10170 ประเทศไทย  

   Music Performance, Faculty of Music, Silpakorn University, Bangkok 10170, Thailand. 
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ประเภทของงานสร้างสรรค์ 
ดนตรีกรรม (บทประพนัธ์เพลงแบบดนตรีพรรณนา) 

 

แนวความคดิ 
  ประเทศไทยมีสถานท่ี เช่น พระราชวงัในรัชกาลท่ี 6 (วงัท่าพระ) พระราชวงัสนามจนัทร์ (ปฐมนคร) และ

สถานท่ี ท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียว เช่น ตลาดนํา้ตลิ่งชนั ทะเลเพชรบรีุ ได้ปรับเปล่ียนสภาพ 

มาเป็นวิทยาเขตการศกึษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีโอบล้อมไปด้วยความงามทางภมิูสถาปัตยกรรม ผู้วิจยัได้เกิด

แรงบันดาลใจท่ีต้องการเช่ือมโยงงานศิลปะท่ีแสดงออกจากสิ่งก่อสร้าง โดยให้ผู้ ศึกษารับรสทางศิลปะด้วยตา 

จินตนาการเป็นเร่ืองราว พร้อมกับได้ยินเสียงเพลง ผู้วิจยัได้วิวฒันาการความคิดสร้างบทประพนัธ์  โดยให้บรรเลง

ด้วยวงกีตาร์  จํานวนทัง้หมด 8 บทเพลง เป็นดนตรีพรรณนา  กลา่วคือ ทกุบทเพลงมีเร่ืองราวอยูเ่บือ้งหลงัทัง้สิน้ 

 
ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต คือ 1. วงัท่าพระ 2. สนามจันทร์ 3. ตลิ่งชัน 4. เพชรบุรี   

ในแต่ละวิทยาเขตมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ วงัท่าพระ และสนามจนัทร์ มีลกัษณะเป็นพระราชวงัเดิม 

ตลิ่งชัน  และเพชรบุรี มีความร่ม ร่ืน  เ น่ืองจากอยู่ ติดธรรมชาติ ท่ี เป็นคลอง  และทะเล  จากเหตุผลในเชิง                      

ภูมิสถาปัตยกรรมทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ด้านการประพันธ์ดนตรีสําหรับกีตาร์บรรเลง             

ท่ีกลา่วถึงบรรยากาศเฉพาะเจาะจง ในแต่ละวิทยาเขต แนวดนตรีมีความแตกต่างจากเพลงสถาบนัท่ีกลา่วถึงเนือ้หา

ท่ีเป็นภาพรวมของสถาบนั เน่ืองจากบทเพลงทกุเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้ใหม่นี ้เพ่ือพฒันาการศึกษาดนตรีด้านบทเพลง

กีตาร์ให้มีความหลากหลายในการเล่นรวมวงเพ่ือแสดงศักยภาพทางการบรรเลง เป็นผลงานในรูปแบบหนังสือ

โน้ตเพลงพร้อมแผ่นซีดี  รวมถึงการสร้างกิจกรรมด้านการแสดงให้กบักลุม่คณาจารย์ และนกัศกึษาให้มีผลงานเป็นท่ี

ประจกัษ์ในการศึกษาวิชากีตาร์  งานสร้างสรรค์ชดุนีมี้เนือ้หาแบบดนตรีพรรณนา คือดนตรีท่ีมีเร่ืองราวอยู่เบือ้งหลงั

ใน 4 วิทยาเขต   ประกอบด้วย 1. ศิลป์ พีระศรี เป็นบทเพลง สําเนียง อิตาเลียน 2. วงัท่าพระ บทเพลงสําเนียงไทย

เดิมผสมกับดนตรีตะวันตก  3. สนามจันทร์ เป็นเพลงท่ีแสดงความย่ิงใหญ่ของพระราชวังในสมัยรัชกาลท่ี 6             

4. นครปฐม เป็นบทเพลงท่ีบรรเลงแบบสง่างาม บรรยายถึงบรรยากาศเมืองเดิมในสมยัทวารวดี  ราวพทุธศตวรรษ   

ท่ี 16  สําเนียงบทเพลงมาจากวฒันธรรมอินเดีย 5. ตล่ิงชนั บทเพลงสําเนียงไทยเดิมเน้นความสนกุสนาน ของการใช้

ชีวิตของผู้คนท่ีอาศยัอยู่ใกล้แม่นํา้ลําคลอง  6. ดุริยางศาสตร์ บทเพลงบรรยายถึงการจัดตัง้คณะดุริยางคศาสตร์    

เม่ือปี พ.ศ. 2542   7. เพชรบุรี บทเพลงรูปแบบ Thai Lullaby ทํานองหวาน   8. ริมทะเล  เพลงท่ีใช้เทคนิคการ

บรรเลงรัวสาย (Tremolo)  แทนเสียงคล่ืนนํา้ทะเล เล่นโต้ตอบกันไปมา  เพ่ือจะให้ผู้ ฟัง ผู้ศึกษา จินตนาการถึง

บรรยากาศในแตล่ะวิทยาเขตผา่นการสร้างสรรค์ทางดนตรีท่ีจะเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงงานศิลปะในครัง้นี ้ 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือประพนัธ์บทเพลงบรรเลงสําหรับการรวมวงกีตาร์ จํานวน 8 เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัวิทยาเขตทัง้ 4 

แหง่ แตล่ะเพลงมีความยาวประมาณ 2- 4 นาที 

2. เพ่ืออธิบายภมิูหลงัของบทเพลง เทคนิค  และวิธีการวิจยัสร้างสรรค์ทัง้ 8 เพลง 
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3. เพ่ือการจดัทําโน้ตเพลงประกอบแผน่ซีดี เผยแพร่ไปยงัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสอนวิชากีตาร์ในระดบั

ปริญญาตรี   

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศกึษาเร่ืองราวความเป็นมาบทเพลงเพ่ือหาองค์ประกอบท่ีสําคญั กําหนดเทคนิคขัน้ตอนการประพนัธ์บท

เพลง  8 เพลง เขียนคําอธิบายบทเพลง  

2. อธิบายลกัษณะแนวคิดทางดนตรี 

3. อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ และเทคนิคการประพนัธ์  

4. ทํารูปเลม่ตรวจสอบครัง้สดุท้าย และสง่โรงพิมพ์ดําเนินการ 

5. บนัทกึเสียง  ผสมเสียง  ผลิตซีดีออดิโอ และหนงัสือโน้ตเพลง จํานวน 100 ชดุ  เลือกนกักีตาร์ 3 คน เพ่ือ

เลน่บทเพลงใหมค่นละประมาณ 2 เพลง ผศ.ดร.เอกราช เจริญนิตย์  อ.วิทยา วอสเบียน  อ.พงษพฒัน์   พงษประดิษฐ์ 

6. จดัการแสดงผลงานในรูปแบบคอนเสร์ิต 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. การนําทํานองมาเล่นซํา้ในระดบัเสียง จงัหวะท่ีเหมือนกนั  และเทคนิคการยกระดบัเสียงทํานองขึน้ลง

เหมือนกนั เป็นระยะขัน้คูเ่ทา่กนั อยูต่า่งระดบัเสียงแตอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเดียวกนั 

2. การบรรเลงเทคนิคของแต่ละกลุ่ม จดัการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลก่อนการปฏิบติัรวมวงโดย ใช้

เคร่ืองจบัจงัหวะ ฝึกซ้อมจนแมน่ยํา   

3. การแปรความหมายของเพลง สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัประโยคเพลง 

4. การเลน่กลุม่ยอ่ย แบง่ตามแนวผู้ เลน่กีตาร์ 1 กีตาร์ 2 กีตาร์ 3 กีตาร์ 4 

5. การจดัวางตําแหน่งการเลน่รวมวง คํานงึถงึเสียงในขณะบรรเลงจากทางด้านหน้าเวที 

  

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ และข้อเสนอแนะ 
1. บทเพลงท่ีใช้เทคนิคเลน่ซํา้ในระดบัเสียง จงัหวะท่ีเหมือนกนั  และเทคนิคการยกระดบัเสียงทํานองขึน้ลง

เหมือนกนั ทําให้ผู้ ฟังจดจําทํานองเพลงได้ดีบทเพลงมีความไพเราะเรียบง่ายมากขึน้ 

2. เม่ือฝึกซ้อมจนแม่นยําแล้ว จึงเล่นจากความจําทัง้เพลง เน้นความกลมกลืนของกลุ่มเสียงท่ีเล่นรวมกนั

เป็นวง 

3. การอธิบายภูมิหลงัความเป็นมาของบทเพลง ให้ผู้บรรเลงได้ทราบทุกครัง้ก่อนจะเล่นเพลงใหม่ และ
ในขณะฝึกซ้อมก่อนการแสดง ผู้วิจยัจะอธิบายถงึอารมณ์เพลง การตีความบทเพลง ให้ผู้บรรเลงได้เข้าใจท่ีละประโยค

เพลงในขณะฝึกซ้อม 

4. ความสามารถของนักดนตรีท่ีไม่เท่ากันของการเล่นรวมวง ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีแบ่งกลุ่มย่อยตามแนวกีตาร์     
1 กีตาร์ 2  กีตาร์ 3  กีตาร์ 4 ในฝึกซ้อมในแตล่ะแนวก่อนนํามาเลน่รวมกนัเป็นวง  

5.  การจดัวางตําแหน่งใหม่ โดยเร่ิมจาก กีตาร์แนวท่ี1 3 4 2 ให้กีตาร์ 1 ทําหน้าท่ีบรรเลงทํานอง หลกัของ

เพลง กีตาร์ 3 บรรเลงเฉพาะโน้ตท่ีเป็นแนวคอร์ดเท่านัน้ กีตาร์ 4 เล่นเฉพาะโน้ตท่ีเป็นแนวเบส กีตาร์ 2 เล่นแนว

ทํานองประสาน และแนวทํานองรอง  ผู้วิจยัได้ทดลองใช้วิธีการนํากีตาร์สายลวดให้กีตาร์แนว 3 เลน่ และใช้กีตาร์เบส
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ไฟฟ้า ให้กีตาร์แนว 4 เล่น ผลท่ีได้รับจะให้เสียงท่ีกลมกลืนกนัของวงได้ดีกว่า และเกิดเป็นมิติของเสียงใหม่ ผู้ ฟัง

สามารถได้ยินเสียงทํานองหลกัจากด้านซ้าย เสียงประสานและทํานองรองจากด้านขวา เสียงท่ีเป็นแนวคอร์ดเพลง 

และเสียงโทนต่ํา จากตําแหน่งกลางช่วยให้การแสดงบทเพลงน่าฟังมากย่ิงขึน้ 
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ผลงานประติมากรรม : ผัสสะนาํทาง 
Sculpture Work : Senses in Sculpting 
 

ใกลรุง อัตนโถ1 

Klairung Attanatho1 

 

บทคัดยอ 
ผลงานช้ินนี้สะทอนการใชผัสสะในการปน 

โดยการปน ‘พระพิฆเณศวร ปางทรงอักษร’ เพื่ออธิบายถึงการใชผัสสะนําทาง แทนการจํากัดกรอบการ

ทํางานดวยการสเกตชภาพ และยึดจากภาพสเกตชจนเสียโอกาสในการคนพบความเปนไปไดใหมๆ 

ดังนั้นการขึ้นรูปชิ้นงาน จึงทําโดยการปนคราวๆ และใหผัสสะท้ังการสัมผัสและการมองเห็น ความคิด 

ประสบการณตอเร่ืองนั้นๆ ผนวกกันเพื่อชี้นําการสรางงาน แนวทางของชิ้นงาน จึงเคล่ือนไหวพัฒนาขึ้นเร่ือยๆจนเปน

ชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ 

งานท่ีสรางสรรคโดยมนุษย ลวนแลวแตเปนผลมาจากกระบวนการส่ังสมประสบการณ การใชผัสสะของ

มนุษยทั้งส้ิน ประสบการณของมนุษยซึ่งตางจากสัตวโลกประเภทอื่น สวนหนึ่งมาจากลักษณะกระดูกสันหลังของ

มนุษยที่ต้ังฉากกับพื้นโลก ทําใหมนุษยสามารถใชมือทําส่ิงตางๆโดยอิสระจากการประคองตัวเพื่อยันตัวกับพื้นดิน 

การสัมผัสส่ิงตางๆดวยมือจึงกลายเปนการส่ังสมประสบการณที่แตกตางจากสัตวประเภทอื่น ทําใหเกิดการพัฒนา

ของมนุษยและนําไปสูการสรางนวัตกรรม (innovation) ในโลกใบนี้ 

มีเพียงมนุษยเทานั้น ที่สรางนวัตกรรมซ่ึงมาจากการเปดโอกาสใหการสังเกต ทดลอง ปรับเปล่ียน ตลอด

กระบวนการ ไมยึดติดกับภาพเสก็ตชที่รางไวในจุดเร่ิมตน จนในที่สุดเกิดการสราง ‘คุณคาใหม’ ไมรูจบ 

ผลงานช้ินนี้ใชดินปนเปนส่ือในการใหผัสสะนําทาง และหลอเปนบรอนซในที่สุด 

คําสําคัญ : ผัสสะ นวัตกรรม คุณคาใหม  
 

Abstract 
By using ‘Reading Ganesha’ as the medium of this reveal, the content in my work reflects on the 

use of senses in sculpting.  

The objective is to point out that sculpting can be led by our senses –instead of following strictly 

on the sketch which blocks the work from new possibilities. 

It was started with the rough figure and then let the senses and experiences guide the way what 

the work would be. 

Works created by human are involved with human senses. The human experiences are different 

from the other living creatures, since the human backbone is upright and perpendicular with the ground. 

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบผลติภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั กรุงเทพมหานคร 10540 ประเทศไทย 

   Product Design Department, School of Architecture and Design, Assumption University, Bangkok 10540, Thailand.  

   www.dictionary.cambridge.org 
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That posture leaves his hands freed from touching the earth. Hands become the organ of using sense of 

touch most. It is the emerging of human development and eventually, leads to ‘innovation’. 

Only human creates innovation. By not staying strictly to the plan, human is noticing, 

experimenting, and adapting things, the ‘new value’ is created. 

This work explores the use of senses through clay. And then casted in bronze for the finished 

piece. 

Keywords : Sense, Innovation, New value  
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รูปผลงานสรางสรรค 

 
 

1. ประเภทผลงาน  :  ประติมากรรม 

2. ชื่อผลงานสรางสรรค  :   ผัสสะนําทาง 

3. ชื่อศิลปน  :  ใกลรุง อัตนโถ 

4. เทคนิค และ ขนาด  :  หลอโลหะสําริด ขนาด 14” x 9”  

5. ปที่สรางผลงาน  :  พ.ศ. 2557   
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ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทร่ีวมสมัยเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” 
Contemporary Theatre “Asa Na Wanich” 
 

ปวริส มินา1 

Pawaris Mina1 

 

บทคัดย่อ 
 ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยัเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” เป็นผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากบทละคร

เวทีเร่ือง อาสนะวาณิช” ของอาจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์  ซึ่งได้สร้างสรรค์จากบทละครเร่ือง “The Merchant of 

Venice” ของ William   Shakespeare (วิลเล่ียม  เชคสเปียร์) และพระราชนิพนธ์บทละครแปลในพระบาทสมเด็จ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเร่ือง “เวนิช วานิช”  

 ผลงานสร้างสรรค์เร่ืองนีเ้ป็นงานละครเวทีร่วมสมัยท่ีเช่ือมโยงกับสภาวการณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน  ซึ่ง

สะท้อนให้เหน็นยัของการดํารงอยู่ท่ามกลางความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมในสงัคม ซึง่จําเป็นต้องอาศยัอาศยัความรัก

และความเมตตาท่ีควรมีให้ตอ่กนัในสงัคมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

 การวิจัยสร้างสรรค์นีเ้ป็นการสรรค์สร้างผลงานละครเวทีโดยอาศยัเทคนิคการแสดงท่ีผสมผสานระหว่าง

ละครพดู การเล่าเร่ืองผ่านภาพวีดีโอ และการดําเนินเร่ืองผ่านบทเพลงในทํานองต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ใน

การส่ือสารและสามารถถ่ายทอดประเด็นในการนําเสนอสู่ผู้ชมได้อย่างชดัเจนท่ีสดุ  ซึ่งเป็นการบรูณาการศาสตร์

หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั 

คาํสาํคัญ : ละครเวทีร่วมสมยั 

 

Abstract 
The “Asa Na Wanich” is a contemporary theatre creative research which has been inspired by 

Mutjarin Itthipong’s play script, Asanawanich. The play was adapted from William Shakespeare’s 

Merchant of Venice, translated by King Rama the sixth as  The Venice Wanich. 

 This creative research is related to the present social context of Thailand; it reflects on the 

implication of an existence in the sensitive and immoral society. Therefore, kindness and compassion are 

the most crucial part to solve the problem. 

The format of this creative research is a theatrical performance that combined spoken drama, 

digital storytelling, and songs together. The purpose of these art forms integration is to make the 

communication more meaningful and provide audiences a crystal point of the play  

Keyword :  Contemporary Theatre 

 

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Drama and Music, Faculty of  Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ประเภทของผลงานสร้างสรรค์  ศิลปะการแสดง  (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 

 

แนวความคดิ 
ละครเวทีร่วมสมยัเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” เป็นผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยัท่ีสะท้อนสภาวการณ์ใน

สงัคมไทยปัจจบุนั  โดยมุ่งเน้นให้เห็นนยัของดํารงอยู่ท่ามกลางความอ่อนไหวและความบอบชํา้ทางศีลธรรมในสงัคม

และการกระทําของคนในสงัคมผ่านอํานาจ  ในการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์  ผู้วิจยัเลือกใช้เทคนิคการแสดงโดย

ผสมผสานระหวา่งละครพดู การเลา่เร่ืองผ่านภาพวีดีโอ และการดําเนินเร่ืองผ่านบทเพลงในทํานองต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด

ความสมบูรณ์ในการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดประเด็นในการนําเสนอสู่ผู้ชมได้อย่างชดัเจนท่ีสดุ  และเพ่ือให้

ผลงานสร้างสรรค์ชิน้นีเ้ป็นผลงานท่ีบรูณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั  โดยได้คดัเลือกนกัศกึษาท่ีศึกษาใน

คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งไม่มีพืน้ฐานความรู้ด้านการแสดงละคร  มาเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์ผลงานในฐานะทีมงาน

และนกัแสดง  เพ่ือเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานละครเวทีสูส่งัคมตอ่ไป   

 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 “The Merchant of Venice” เป็นวรรณกรรมบทละครอมตะของ William Shakespeare  นกัเขียนบทละคร

ผู้ มีช่ือเสียงระดบัโลก โดยบทละครเร่ืองต่าง ๆ ของเชคสเปียร์นัน้  ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ จํานวนมาก และ

ได้รับการจดัแสดงอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในประเทศในทวีปยโุรปและทวีปเอเชียโดยเฉพาะอย่างย่ิงคือบทละครเร่ือง “The 

Merchant of Venice” ได้รับการยอมรับว่าเป็นบทละครชิน้เอกของเชคสเปียร์  และได้รับการการยกย่องว่าเป็น

หนงัสือบทละครท่ีควรอ่าน  เพราะมีเนือ้หาท่ีซาบซึง้  มีกลวิธีการดําเนินเร่ืองท่ีน่าติดตาม  และท่ีสําคญัคือมีถ้อยคํา

และโวหารท่ีสละสลวย    

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการละครของไทย    

ทรงเล็งเห็นความสําคญัของบทละครเร่ือง “The Merchant of Venice”  จึงพระราชนิพนธ์แปลเป็นบทละครพดู       

คํากลอน  เร่ือง “เวนิส วาณิช”  ตามรูปแบบละครพดูท่ีใช้บทเจรจาโต้ตอบกนัให้ใกล้เคียงตามท่ีปรากฏในบทละคร

ต้นฉบบั   

 วรรณกรรมบทละครเร่ือง “The Merchant of Venice” และ “เวนิส วาณิช” นําเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบั

การความรักและการแก้แค้น  โดยชายผู้หนึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนซึ่งเป็นพ่อค้า  เพ่ือให้ตนสามารถเดินทาง

ไปหาหญิงคนรักได้  ซึง่ในขณะนัน้เพ่ือนของเขาเองก็ไม่มีเงิน  จึงไปขอยืมเงินจากพ่อค้าหน้าเลือดคนหนึ่ง  โดยได้เซ็น

สญัญาไว้ว่าหากไม่สามารถคืนเงินตามเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสียเนือ้จํานวนหนึ่ง  ในเวลาต่อมาธุรกิจของเพ่ือนเขา

ประสบปัญหา  ไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนพ่อค้าหน้าเลือดได้  จึงต้องทําตามข้อตกลงในสญัญา  แต่ด้วยความลาด

ของหญิงสาวผู้ เป็นคนรักของเขา  เพ่ือนของเขาจงึไมต้่องสญูเสียเลือดเนือ้จากสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรมในท้ายท่ีสดุ 

 ทัง้นี ้อาจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์  หวัหน้าภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ได้นําวรรณกรรมบทละครทัง้ 2 เร่ืองข้างต้น  มาสร้างสรรค์ด้วยการดดัแปลงและนําเสนอผ่านมมุมองของบริบทของ

สงัคมไทยปัจจบุนั  โดยใช้ช่ือบทละครวา่ “อาสนะวาณิช”   
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 เม่ือผู้วิจยัได้พิจารณาบทละครเร่ือง “อาสนะวาณิช” ผู้วิจยัพบว่าบทละครดงักลา่วยงัคงเน้นโครงเร่ืองหลกัท่ี

เก่ียวข้องกบัความรักและการแก้แค้นอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาด้านศีลธรรม  ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมบทละคร

เร่ือง “The Merchant of Venice” และ “เวนิส วาณิช”  แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดพืน้ฐานของตวัละครท่ี

เช่ือมโยงกบัสภาวการณ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั  ซึ่งสะท้อนให้เห็นนยัของดํารงอยู่ท่ามกลางความอ่อนไหวและความ

บอบชํา้ทางศีลธรรมในสงัคมและการกระทําของคนในสงัคมผา่นอํานาจ 

 ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงจะนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยัจากบทละครเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” ใน

รูปแบบละครเวทีร่วมสมยัท่ีสะท้อนบริบทบางประการของสงัคมไทย  ในการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์  ผู้วิจยัเลือกใช้

เทคนิคการแสดงโดยผสมผสานระหว่างละครพูด การเล่าเร่ืองผ่านภาพวีดีโอ และการดําเนินเร่ืองผ่านบทเพลงใน

ทํานองต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ในการส่ือสารและสามารถถ่ายทอดประเด็นในการนําเสนอสู่ผู้ชมได้อย่าง

ชดัเจนท่ีสดุ  และเพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ชิน้นีเ้ป็นผลงานท่ีบรูณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกนั  โดยได้

คดัเลือกนกัศึกษาท่ีศกึษาในคณะวิทยาการจดัการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะสตัวศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งไม่มีพืน้ฐานความรู้ด้านการแสดงละคร  มาเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์

ผลงานในฐานะทีมงานและนกัแสดง  เพ่ือเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานละครเวทีสูส่งัคมตอ่ไป   

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีร่วมสมยัอนัเป็นการบรูณาการศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าด้วยกนั 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยั “อาสา ณ วาณิช” ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เช่ือมโยงระหว่างบทละครและบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน  
  ผู้วิจยัพบวา่บทละครเร่ืองนีไ้ด้สะท้อนให้เหน็นยัของสงัคมไทยท่ีคาบเก่ียวกบัศีลธรรม  โดยเป็นการ

ใช้อํานาจผ่านการได้รับการยอมรับทางศีลธรรม  นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เห็นความศรัทธาของคนในสงัคมปัจจบุนัท่ี

มุง่เน้นผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั  ดงัท่ีนกัแสดงหมูม่วลตา่งเข้ามาห้อมล้อมไชยลอ็คเพ่ือขอเงิน  เพราะไชยลอ็คปลอ่ย

กู้ ในอตัราดอกเบีย้ราคาถกู  และอ้างว่าหากกู้ เงินกบัตวัเขาแล้วจะได้เข้าสู่พระนิพพาน  ซึ่งเป็นหลกัความเช่ือในเร่ือง

ชีวิตหลงัความตายท่ียงัคงปรากฏอยูใ่นสงัคมปัจจบุนั  นอกจากนีก้ารแตง่งานตวัละคร ยงัแสดงให้เห็นนยัของการสาน

ผลประโยชน์ทางธุรกิจตอ่กนัดงัท่ีปรากฏในสงัคมปัจจบุนั  เพราะทัง้สองฝ่ายตา่งเป็นเจ้าของธุรกิจ   
  2. ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 
  2.1 บทละครและโครงเร่ือง : ผู้ วิจัยยงัคงรักษาโครงเร่ืองเดิมจากบทละครต้นฉบับไว้  แต่ได้

ปรับเปล่ียนช่ือบทละคร  เพ่ือมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของตัวละคร “พรเพียร” ท่ีอาสามาเป็นทนายความเพ่ือ

ช่วยเหลือคนรักจากการถกูฟ้องร้องในการกระทําผิดสญัญา  และได้ตดัทอนรายละเอียดของเนือ้หาบางประการ  

เพ่ือให้เร่ืองราวดําเนินไปได้อยา่งกระชบัมากย่ิงขึน้  

  2.2 ตวัละครและการวางลกัษณะนิสยั 

    2.2.1 ไชยลอ็ค : ไชยลอ็คเป็นเจ้าลทัธิท่ีมีอิทธิพลในสงัคม  หากินกบัความเช่ือและความ

ศรัทธาของคนในสงัคม  ประกอบอาชีพปลอ่ยดอกเบีย้เงินกู้   โดยคิดราคาดอกเบีย้ในอตัราท่ีต่ํา  เป็นคนชอบ 
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ผกูพยาบาท  มีเลห์่เหล่ียมและช่างเจรจาเพ่ือให้คนทัว่ไปเหน็วา่ตนเองเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมและเมตตาธรรม   

มีความสามารถในการพดูโน้มน้าวใจเพ่ือให้คนเช่ือถือ 

    2.2.2. ปัณญอาโป : ปัณญอาโปเป็นเจ้าของธุรกิจสายการบินแห่งหนึ่งท่ีกําลงัประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน  เขาเป็นคนท่ีรักเดียวใจเดียวและยอมทําทุกวิถีทางเพ่ือให้ตนเองนัน้สามารถ

เดินทางไปหาคนรักได้  

    2.2.3 อโณวิชโย : อโณวิชโยเป็นเจ้าของธุรกิจท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง  เขาเป็นคน

ท่ีมีรักและความจริงใจให้แก่เพ่ือนมากจนกระทัง่ยอมเสียศกัด์ิศรีเพ่ือมายืมเงินจากคนท่ีเขาไม่ชอบ  เพ่ือให้เพ่ือนนัน้

สามารถเดินทางไปหาคนรักได้  เขาเป็นคนท่ีขาดความรอบคอบในการกระทําหรือตดัสนิใจ 

    2.2.4 พรเพียร : พรเพียรเป็นลกูสาวเจ้าของธุรกิจเก่ียวกบัอตุสาหกรรมการเกษตร  เป็น

คนท่ีมีความกตญัญมูาก  ยอมเข้าพิธีเลือกคู่ครองตามพินยักรรมท่ีพ่อได้เขียนไว้  แม้ว่าตนเองนัน้จะมีคนรักอยู่แล้ว  

เธอเป็นคนท่ีมีความสํานกึในบญุคณุผู้ อ่ืน  เป็นนกัเจรจาตอ่รองและมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ 

    2.2.5 รณสทิธิ : รณสทิธิเป็นเพ่ือนของปัณญอาโปและอโณวิชโย  ประกอบอาชีพนกัข่าว  

มีความกล้าหาญและยอมทําทกุวิถีทางเพ่ือให้ตนเองนัน้ได้อยูก่บัคนรัก  ยอมท่ีจะโดนสงัคมดถูกูและตอ่วา่ 

    2.2.6 โชสิกา : โชสิกาเป็นลกูสาวคนเดียวของไชยล็อค  เป็นคนว่านอนสอนง่าย  แต่มี

ลกัษณะนิสยัท่ีออ่นไหวและไมก่ล้าท่ีจะตดัสนิใจเม่ือต้องเผชิญกบักบัเหตกุารณ์ท่ีจําเป็นต้องตดัสนิใจครัง้สําคญั   

    2.2.7 พ่อเมือง : พ่อเมืองเป็นตวัละครท่ีไม่กล้าคิดหรือตดัสินใจ  พดูจาด้วยนํา้เสียงห้วน

และดดุนั  วางทา่ทางเป็นผู้ ย่ิงใหญ่  

    2.2.8 เนริสสา : เนริสสาเป็นสนิทของพรเพียร  ดแูลและเป็นเพ่ือนเล่นกบัพรเพียรตัง้แต่

ยงัเดก็  คอยดแูลและช่วยเหลือพรเพียรเม่ือประสบปัญหาในทกุครัง้ 

    2.2.9 หมู่มวล : นักแสดงหมู่มวลในผลงานสร้างสรรค์เร่ืองนีไ้ด้รับการออกแบบให้

สบัเปล่ียนการเป็นตวัละครในแต่ละฉาก  ได้แก่ คนรับใช้ของรณสิทธิ  คนรับใช้ของไชยล็อค  ชาวบ้าน  คนรับใช้ของ

พรเพียร  และคนถือธงต้อนรับเจ้าเมือง   

    2.2.10 นางระบํา : นางระบําเป็นเสมือนภาพแทนของเจ้าเมืองแขกมวัร์และเจ้าเมืองอาร์

ระคอน  ท่ีเข้ามาในพิธีการเลือกคู่ครองของพรเพียร  โดยทําหน้าท่ีร่ายรําเพ่ือสร้างความรู้สึกเสมือนเป็นของกํานัล

ให้แก่พรเพียร   

   2.3 แก่นเร่ือง 

   ประเด็นในการนําเสนอ (Thought/Theme)  เน้นให้เห็นนัยของการดํารงอยู่ท่ามกลาง

ความอ่อนไหวและความบอบชํา้ทางศีลธรรมในสงัคม ซึ่งจําเป็นต้องอาศยัอาศยัความรักและความเมตตาท่ีควรมีให้

ตอ่กนัในสงัคมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

  2.4 การใช้ภาษา 

   การใช้ภาษาในละครเวทีร่วมสมัยเร่ือง อาสา ณ วาณิช เน้นการใช้ภาษาท่ีปรากฏใน

สงัคมปัจจุบนั  เพ่ือให้ง่ายแก่นักแสดงในการส่ือสาร  และก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ชม  อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัยงัคง

รักษาบทละครคํากลอนบางสว่นท่ีปรากฏในบทละครเร่ือง“เวนิช วาณิช”  โดยเป็นการนํามาใช้ในช่วงของการเลือกคู ่ 

เพ่ือให้ผู้ชมได้รับอรรถรสและเกิดความซาบซึง้ในคําประพนัธ์ต้นฉบบั  และเพ่ือเน้นยํา้ให้เหน็  
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   2.5 การออกแบบศิลป์ 

    2.5.1 ฉาก 

     ผู้วิจยัออกแบบฉากให้เป็นพืน้ท่ีโลง่  โดยมีการห้อยผ้าสีขาวเป็นแถบ ๆ ยาวลง

มาจรดพืน้  เพ่ือขับเน้นแสงสีจากไฟท่ีวางไว้ท่ีพืน้ตามอารมณ์ของแต่ละฉากท่ีได้ออกแบบไว้  และมีการยกพืน้ให้มี

ความต่างระดบัจํานวน 3 ระดบั  เพ่ือสะท้อนให้เห็นอํานาจและความสําคญัของตวัละครท่ีอยู่พืน้ท่ีสงูสดุ  และเพ่ือให้

เกิดมิติทางภาพแสดงมากยิ่งขึน้  โดยมีจอสําหรับฉายวีดีทศัน์อยู่บริเวณตรงกลางเวที  เพราะการแสดงละครเร่ืองนีมี้

การใช้วีดีทศัน์ประกอบการแสดงเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นภาพท่ีปรากฏในกล่องเม่ือตวัละครเลือกผิดกล่อง  นอกจากนีย้งั

นํามาใช้ในการถ่ายทอดสดรายการข่าวในองก์ท่ี 2 ฉากท่ี 3  เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและเพ่ือความสมจริง   

    2.5.2 เพลง 

    ผู้วิจยัพยายามออกแบบกําหนดให้เพลงเป็นสว่นหนึ่งของบทละครเช่นเดียวกบั

บทเจรจา  โดยใช้นกัร้องเป็นผู้ ร้องเพลงตามจงัหวะและอารมณ์ของเหตกุารณ์ในฉากนัน้ ๆ  ผู้วิจยัเลือกใช้เคร่ืองดนตรี

เปียโน  ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีในหมวดเคร่ืองสายเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการแสดง  เน่ืองจากการบรรเลงเปียโนนัน้จะให้

ความรู้สกึความรู้สกึอ่อนหวานปนเศร้าแทรกอยู่ เม่ือนํามาประกอบเข้าจงัหวะกบัการร้องจึงน่าจะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ี

สามารถส่ือถงึอารมณ์ของตวัละครได้อยา่งชดัเจน  

    ผู้วิจยัสร้างสรรค์ได้เลือกใช้บทเพลงหลกั 2 บทเพลงในการนําเสนออารมณ์

และความรู้สึกของตัวละคร  ได้แก่  “ความเอ๋ยความรัก” เป็นเพลงนําเนือ้เพลงมาจากบทพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ือง “เวนิช  วาณิช”  มาเรียบเรียงทํานองใหม่  ผู้วิจยัสร้างสรรค์เลือกบท

เพลงนีเ้ป็นตวัแทนอารมณ์และความรู้สกึเพ่ือบ่งบอกแก่ผู้ชมว่าความรักนัน้เป็นสิ่งสวยงามท่ีไม่รู้ท่ีมาท่ีไปว่าจะเกิดขึน้

ได้เม่ือไร  เป็นความจริงของสิ่งท่ีเรียกว่า “ความรัก” ท่ีหาคําตอบยาก โดยผู้วิจยัได้กําหนดให้เพลงนีบ้รรเลงเฉพาะ

เปียโนในองก์ท่ี 1 ฉากท่ี 1  เพ่ือส่ือให้เหน็ถงึความรักของไชยลอ็คท่ีมีต่อลกูสาว  และใช้เช่ือมระหว่างองก์ท่ี ฉากท่ี 1 สู่

ฉากท่ี 2    ส่วนในองก์ท่ี 1 ฉากท่ี 3  ผู้ วิจัยเลือกใช้เพ่ือส่ือให้เห็นถึงความรักของพรเพียรและปัณญอาโป  โดยได้

ประพนัธ์ทํานองในจงัหวะ Bossanova และมีการขบัร้องประกอบดนตรีเพ่ือให้เกิดความร่วมสมยัและความรู้สกึความ

สนกุสนานของฉากพิธีแตง่งานท่ีมีการเต้นรํากนั  และเลือกใช้อีกครัง้ในตอนจบของเร่ืองเพ่ือส่ือให้เห็นถึงชีวิตท่ีร่ืนรมย์

ของรณสทิธิและโชสกิาท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรักท่ีมีให้แก่กนั 

    “อนัความกรุณาปราณี” เป็นเพลงนําเนือ้เพลงมาจากบทพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ือง “เวนิช  วาณิช” มาเรียบเรียงทํานองใหม่   ผู้วิจยัสร้างสรรค์เลือกบท

เพลงนีเ้ป็นตวัแทนอารมณ์และความรู้สกึผู้วิจยัได้เลือกใช้เพลงนีบ้รรเลงเฉพาะเปียโนในองก์ท่ี 1 ฉากท่ี 2  เพ่ือส่ือให้

เหน็ถงึความไร้ซึง่กรุณาและปราณีของไชยลอ็คในการให้กู้ ยืมเงิน  และเลือกในแบบท่ีมีการขบัร้องประกอบในองก์ท่ี 2 

ฉากท่ี 2  หลงัจากท่ีปัณญอาโปไมต้่องสญูเสียเลือดเนือ้  เพราะความเมตตากรุณาจากพรเพียรท่ีเข้ามาช่วยเหลือ   

     นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้เลือกใช้เสียงประกอบพิเศษ (Special Effect)  อนัได้แก่ 

เสียงหวัใจเต้น  เพ่ือสร้างความรู้สกึต่ืนเต้นและการลุ้นผลการเลือกกลอ่งของปัณญอาโปให้แก่ผู้ชม  และเลือกใช้เสียง

การนําเข้ารายการข่าว เพ่ือสร้างความสมจริงในการรายงานข่าวหรือสถานการณ์ของรายการข่าวในปัจจบุนั  

 

 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-49 

    2.5.3 เคร่ืองแตง่กาย 

     เคร่ืองแตง่กายท่ีผู้วิจยัได้ออกแบบนัน้มีความร่วมสมยัตามเนือ้หาของเร่ืองท่ี 

ผู้วิจยัได้ตีความเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยตวัละคร ปัณญอาโป  และอโณวิชโย นัน้  ออกแบบให้ใส่ชดุสทู  ตาม

พืน้ฐานตวัละครท่ีประกอบอาชีพเป็นนกัธุรกิจ  สว่นรณสทิธิก็ออกแบบให้ใสส่ทูคล้ายกบันกัข่าวในปัจจบุนั   

     ตวัละคร “พรเพียร” นัน้ ออกแบบให้ใสช่ดุยาวสีทอง  และมีมงกฎุท่ีศีรษะ   

เพ่ือเน้นให้เหน็ถงึความสง่างาม ความมีรสนิยม  และความมีคณุคา่ 

     ตวัละคร “ไชยลอ็ค” นัน้  ออกแบบให้ใสช่ดุครุยยาวสีดําแถบสีส้ม  เพ่ือบ่งบอก

ถงึความย่ิงใหญ่และส่ือนยัยะทางศาสนาบางประการ  โดยให้ถือไม้เท้าดาบเพ่ือความน่าเกรงขาม 

     ตวัละคร “หมูม่วล” นัน้  ออกแบบให้ใสช่ดุสีดําและสีเขียวไข่กาทรงยาว   

โดยตดัแหวกด้านหน้าและด้านหลงั  เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ  นอกจากนีย้งัมีผ้าคาดเอวแถบ

สีตา่ง ๆ เพ่ือให้สามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้ในแตล่ะฉาก เช่น นํามาผกูตา  เพ่ือแสร้งให้รับรู้วา่ตาบอด  หรือนํามา 

ผกูแขน  เพ่ือให้รู้วา่แขนหกั  เป็นต้น 

     ตวัละคร “นางระบํา” นัน้  ออกแบบให้ใส่นางระบําแบบอินเดีย  โดยเน้นการ

เปิดหน้าท้อง     

    2.5.4 สจิูบตัรและการประชาสมัพนัธ์ 

     การออกแบบสูจิบัตรและการประชาสัมพันธ์เน้นข้อมูลการจัดการแสดงท่ี

ครบถ้วน  ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook (เฟซบุ๊ค) ในการประชาสมัพนัธ์เป็นหลกั  โดยใช้ช่ือเพจว่า 

Lakorn Judkan  
  3. กระบวนการฝึกซ้อม 
   3.1 คดัเลือกนกัแสดง 

    เน่ืองด้วยผู้วิจยัมีความคาดหวงัในการนําศิลปะการละครไปเผยแพร่ให้กบับคุคลท่ีไม่เคย

แสดงละครเวทีมาก่อน  ด้วยเหตนีุจ้ึงเปิดรับสมคัรผู้ ท่ีมีความสนใจฝึกทกัษะด้านการแสดงละครเวที  เพ่ือเปิดโอกาส

ให้แก่นักศึกษา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือนักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิทยาการจดัการ  คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

และคณะสตัวศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ีไม่ได้ศึกษาด้านการละคร  ได้เรียนรู้และสามารถนํากระบวนการ

ทางการละครไปตอ่ยอดและพฒันากบัการใช้ชีวิต  

    เม่ือสามารถคดัเลือกได้ก็จดตารางการฝึกซ้อม  โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ ดงันี ้

    - การจดัซ้อมดนตรี : เป็นไปตามเง่ือนไขวนัและเวลาวา่งของนกัดนตรีและ

นกัร้อง  การจดัการซ้อมนัน้ได้มีการแบง่ออกเป็นช่วงโน้ตตามเสียงธรรมชาติของนกัร้องแตล่ะคนเป็นหลกั   

    - การจดัซ้อมการแสดง : เป็นไปตามเง่ือนไขวนัและเวลาวา่งของนกัแสดง  โดย

มีการแยกซ้อมเด่ียว คู ่ และรวมทัง้หมด ตามเวลาท่ีสะดวกของแตล่ะคน  โดยการซ้อมการแสดงเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 7 

มีนาคม - 26 เมษายน พ.ศ. 2558 (เฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย์)   

    - การจดัการซ้อมเทคนิคแสง เสียง : กําหนดจดัการซ้อมพร้อมกนัในวนัท่ี 6 

เมษายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชมุชัน้ 2 อาคารเรียมรวม 2 มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ  และ

วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงละครทรงพล (D.D .Auditorium) คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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  4. นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
  จัดการแสดงละครเวทีร่วมสมัยเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” รอบท่ี 1 วนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558    

เวลา 19.00 น.  ณ ห้องประชมุชัน้ 2  อาคารเรียนรวม 2  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 

  จดัการแสดงละครเวทีร่วมสมยัเร่ือง “อาสา ณ วาณิช” รอบท่ี 2 วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  

เวลา 19.00 น.  ณ โรงละครทรงพล (D.D .Auditorium) คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ 

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 เทคนิคท่ีใช้ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมยั “อาสา ณ วาณิช” ครัง้นี ้  ผู้วิจยัใช้รูปแบบการ

แสดงละครเวทีมาสร้างสรรค์ผลงาน  ผา่นกระบวนการตีความใหมจ่ากวรรณกรรมเร่ือง “The Merchant of Venice” 

และการสงัเกตข่าวตา่ง ๆ ท่ีสะท้อนสภาวะของคนในสงัคมไทยปัจจบุนั  จากนัน้จงึนํามาสร้างบท  ฝึกซ้อมการแสดง  

ออกแบบฉาก  ดนตรี  แสง และเสียง 

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์  หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีโดยมุ่งเน้นการทํางานร่วมกบัผู้ ท่ีอยู่ในวยัเรียนและไม่มีประสบการณ์ด้าน

การละคร  สิง่ท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงคือการสร้างความเข้าใจในความแตกตา่งระหวา่งการแสดงละครเวทีกบั 

การแสดงละครโทรทศัน์ ท่ีมีอํานาจของกล้องและการตดัตอ่เข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคญั   

การดําเนินผลงานละครเวทีให้แก่ผู้ ท่ีไม่เคยแสดงหรือไม่รู้จกัศิลปะการละครเวที  ควรใช้ระยะเวลาในการ

ฝึกซ้อมและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัแสดงมากกวา่นี ้  

การนําวรรณกรรมหรือวรรณคดีมาสร้างสรรค์ในรูปแบบละครเวที  เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะช่วยให้คน 

รุ่นใหมเ่ข้าใจในเนือ้หาและเร่ืองราวของวรรณกรรมเร่ืองนัน้ ๆ มากย่ิงขึน้ 
 

คาํขอบคุณ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีร่วมสมัย “อาสา ณ  วาณิช” ครัง้นี  ้  ผู้ วิจัยต้องขอขอบพระคุณ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม, รองศาสตราจารย์ ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภธัทรา  โต๊ะบุรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์,  อาจารย์  

ธีรพล  กลิ่นมงคล  ท่ีได้ช่วยเหลือในเร่ืองการจัดแสงของพืน้ท่ีเวที  คุณฐิติรัตน์  วรรณาวิบูล  และอาจารย์ศุภวิช         

วินิชฉัยกุล  ท่ีได้สละเวลามาเติมแต่งทํานองดนตรีให้กับละครเวทีเร่ืองนีใ้ห้สมบูรณ์  และท่ีสําคัญคือขอขอบคุณ

นกัแสดงและทีมงานทกุคนท่ีได้แสดงความมุง่มัน่และทุม่เทอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ชิน้นีไ้ด้เผยแพร่สูส่งัคม  

 

เอกสารอ้างองิ 
นพมาส  แววหงส์,บรรณาธิการ.  (2550).  ปริทัศน์ศลิปะการละคร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปะการละคร           

 คณะอกัษรศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ป่ิน  มาลากลุ, หมอ่มหลวง. (2521).  อธิบายพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 หมวด ข. โขน ละคร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
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รูปผลงานสร้างสรรค์ 
 

 
 

 
 

 

การแสดงละครเวทีร่วมสมัย  
“อาสา ณ วาณิช”  
(ไชยลอ็คมุ่งเอาเลือดเนือ้ 
ของอโณวชิโย) 

การแสดงละครเวทีร่วม
สมัย “อาสา ณ วาณิช” 
(ขอกู้เงนิจากไชยลอ็ค) 

การแสดงละครเวทีร่วม
สมัย “อาสา ณ วาณิช” 
(นางระบาํของแขกมัวร์
เข้ามารําพร้อมกับ 
ภาพแสดงนัยของการ
เข้ามาเลือกคู่ที่ปรากฏ

บนฉากหลงั) 
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ผสานศลิป์ถิ่นไทยอีสาน: งานสร้างสรรค์บทเพลงจากเพลงพืน้บ้านอีสาน 
PHASANSIL THIN THAI I-SAN: The creative Music from Isan music   
 

ยสพรรณ พนัธะศรี1 

Yotsapan Pantasri1 

 

บทคัดย่อ   
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือนําเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการแบบ

ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีอีสาน  ชุดผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน จํานวน  5 บทเพลง กลุ่มตัวอย่างได้แก่  

ผู้ เช่ียวชาญและนกัดนตรีพืน้บ้านอีสาน 4 กลุม่วฒันธรรม ประกอบด้วย วฒันธรรมผู้ไท วฒันธรรมโคราช วฒันธรรม 

หมอลํา และวฒันธรรมกนัตรึม โดยใช้วิธีการประพนัธ์เพลงไทยแบบอิสระ นําเสนอด้วยวงเคร่ืองสายไทยผสมเคร่ือง

ดนตรีท้องถ่ินของแตล่ะวฒันธรรมในภมิูภาคอีสาน โดยใช้ ซอด้วง ซออู้ ขิม และขลุย่เพียงออ เป็นเคร่ืองดําเนินทํานอง

หลกั  

 ผลงานการประพันธ์เพลง ชุดผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน เป็นลักษณะวงเคร่ืองสายไทยผสมเคร่ืองดนตรี

พืน้บ้านอีสาน จํานวน 5 เพลง ประกอบด้วย 1) ลายผู้ ไทผสานศิลป์  เป็นเพลงท่ีมีสําเนียงจากวฒันธรรมดนตรีผู้ ไท 

และการขบัร้องหมอลําผู้ไท ใช้ป่ีผู้ ไทและแคนผสมในวงดนตรี ดําเนินทํานองมีเทคนิคการบรรเลงแบบเพลงกรอ ความ

ช้าพอประมาณ 2) ถ่ินโคราชผสานใจ เป็นเพลงสําเนียงวฒันธรรมดนตรีโคราช การดําเนินทํานองมีการใช้ลกูเหล่ือม  

มีสําเนียงเพลงจากทํานองร้องและจังหวะกลองในการละเล่นรําโทนโคราช ใช้เคร่ืองดนตรีจากวงมโหรีโคราช คือ       

ป่ีมโหรีและซอมโหรี 3) หมอลําเพลินเดินล่องไพร เป็นเพลงสําเนียงวัฒนธรรมหมอลํา โดยนําสํานวนทํานอง           

การบรรเลงดนตรีลายลําเพลิน ใช้พิณและแคนเข้ามาผสม เน้นความสนุกสนาน การดําเนินทํานองมีการบรรเลง   

แบบทางกรอผสมทางเก็บ ดําเนินทํานองด้วยความเร็วแบบมีชีวิตชีวา 4) ผสานไทยศิลป์ขะแมร์ เป็นเพลงสําเนียง

ดนตรีวฒันธรรมกนัตรึม ใช้ป่ีอ้อและซอกนัตรึมเข้ามาผสมให้ได้สําเนียงเพลงอีสานใต้ การดําเนินทํานองมีการบรรเลง

ทางเก็บสลบักับทางกรอ  สะท้อนถึงวิถีชีวิตท่ีมีทัง้โลดโผนและเรียบง่าย  5) ผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน เป็นเพลงชุด    

สง่ท้าย บรรเลงร่วมกนัโดยการสอดประสานทํานองของเคร่ืองดนตรีทกุชิน้ เน้นอารมณ์ท่ีมีความสขุ ดําเนินจงัหวะเร็ว

อย่างมีชีวิตชีวา การคล่ีคลายของทํานอง มีวรรคตอนถามตอบ ใช้ลกูล้อลูกขัด การสอดประสาน และการลงจบท่ี

สมบรูณ์  

คาํสาํคัญ : งานสร้างสรรค์เพลง วงเคร่ืองสายไทย เพลงพืน้บ้านอีสาน 

 

Abstract 
The primary purposes of this qualitative research were to: 1) compose a five-song suite, entitled 

“Phasansil Thin Thai Isan” and 2) publicize an academically-innovative piece of music based on the 

integration of classical Thai and local Isan music. Participants included Isan music experts and musicians 

                                                 
1 สาขาวิชาดริุยางคศลิป์ไทย วิทยาลยัดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 ประเทศไทย 

  Department of Thai Music, College of Music, Mahasarakham University, Mahasarakham 44150, Thailand. 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-53 

from four groups of Isan subcultures: Phutai, Korat, Mor Lam, and Kantruem. The ensemble comprises 

both classical Thai string instruments and Isan instruments from each subculture. The classical Thai 

string instruments used to perform the main melody are So Duang, So U, Khim, and Khlui Phiang-or.   

The ensemble for Phasansil Thin Thai Isan is the combination of both classical Thai string and local 

Isan instruments and it consists of five songs as follows. 1) Lai Phutai Pasan Sin is the song that yields a 

taste of Phutai music culture and Mor Lam Phutai singing. Phuti Pi and Khaen instruments are used to 

perform the song where the melody of the song is formed through the use of the playing techniques 

called “Kro” with moderate tempo. 2) Tin Korat Pasan Jai is the song that gives the taste of Korat music 

culture. The melody of the song is formed using the playing technique called “Loke Lurm” and the taste 

of the song is derived from singing melody and drum rhythm used in the local “Ram Tone Korat” 

recreation.  Moreover, Pi and Saw instruments in the Korat Mahori ensemble are used to play the song. 3) 

Mor Lam Phloen Dern Long Prai is the song that provides a taste of Mor Lam music culture. The melody 

of the song is focused on pleasure and based on Mor Lam Phloen music with the inclusion of Pin and 

Khaen instruments. The melody is formed due to the playing techniques called “Kro” and “Kep”. The 

tempo of the song is moderate. 4) Pasan Thai Sin Khmer is the song that gives a taste of kantruem music 

culture. Pi Aw and Kantruem Saw instruments are used to provide a taste of southern Isan music and the 

melody is formed using the playing techniques called “Kro” and “Kep” and it reflects ways of colored and 

simple lives. 5) Phasansil Thin Thai Isan is the finale song of the suite and in this song, all the instruments 

are performed simultaneously with their own variations and pleasant emotion. The song texture involves 

moderate tempo, relaxing melody, Luk Lo Luk Khat phrases, counterpoints, and complete finale. 

Keywords : Creative Music, Thai string ensemble, Isan music 

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
  ประพนัธ์เพลง กลุม่สาขาวิชาดริุยางคศิลป์ไทย นําเสนอโดยโปสเตอร์ และ VCD  

 

แนวความคดิ  
ภาคอีสาน เป็นดินแดนท่ีมีความหลายหลายทางวฒันธรรม แต่ละท้องถ่ินมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น 

ภาษาพดู การแต่งกาย และดนตรี  การแสดงออกทางวฒันธรรมท้องถ่ินยงัเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตน ดนตรียงั

เป็นสิ่งสําคญัท่ีขาดไม่ได้เม่ือมีกิจกรรมตามประเพณีท้องถ่ินท่ีช่วยสร้างความสขุ ความเพลิดเพลิน ความสนกุสนาน

ของคนในชุมชน ทัง้ยงัเป็นสิ่งดึงดดูให้ผู้คนนอกวฒันธรรมท่ีช่ืนชอบศิลปะทางดนตรีหลัง่ไหลเข้ามาช่ืนชม มาศึกษา

ดนตรีอีสานอย่างมาก วฒันธรรมทางดนตรีของภาคอีสาน แบ่งได้เป็น 3 วฒันธรรม คือ วฒันธรรมโคราช วฒันธรรม

กนัตรึม  และวฒันธรรมหมอลํา (เจริญชยั ชนไพโรจน์, 2526) วฒันธรรมหมอลําเป็นกลุ่มวฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุของ

ภาคอีสานมีวัฒนธรรมดนตรีผู้ ไทนับรวมอยู่ในกลุ่มด้วย แต่ก็มีความโดดเด่นทางด้านดนตรี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม

วัฒนธรรมดนตรีเป็น 4 กลุ่ม ได้ คือ วัฒนธรรมหมอลํา วัฒนธรรมผู้ ไท วัฒนธรรมโคราช และวัฒนธรรมกันตรึม   



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-54 

ความโดดเดน่ของดนตรีในวฒันธรรมท้องถ่ินอีสาน 4 กลุม่ข้างต้นท่ีกลา่วมาแล้วนี ้มีไพเราะ มีลีลา มีทํานอง มีสํานวน

เพลง ให้น่าหลงใหลแตกต่างกันไป ผู้ วิจัยมีความสนใจสร้างสรรค์ดนตรีเพ่ือผสานวัฒนธรรมดนตรีทัง้ 4 กลุ่มเข้า

ด้วยกนั นําเสนอผา่นแนวคิดทางดนตรีไทยด้วยวงเคร่ืองสายผสมเคร่ืองดนตรีท้องถ่ินอีสาน 4 กลุม่วฒันธรรม  
 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
ดนตรีเป็นงานศิลปะท่ีใช้เสียงส่ือความหมายและความงามด้านวิจิตรศิลป์ในรูปแบบของบทเพลง ซึง่คีตกวี

รังสรรค์ด้วยจิตวิญญาณ เพ่ือถ่ายทอดความดีงามและคุณค่าด้านดุริยางคศิลป์สู่ผู้ ฟังอย่างมีแบบแผนด้วยความ

ประณีต ผู้ เสพหรือผู้ รับรสดนตรีนัน้ใช้ประสาทสมัผสัทางห ูบทเพลงท่ีประพนัธ์มาอย่างดีมีคณุค่า เม่ือฟังแล้วส่งผล 

ต่อความรู้สกึในจิตใจสงบเย็น (สงดั ภเูขาทอง, 2532) การประพนัธ์ทํานองเพลง ผู้สร้างสรรค์ต้องมีจินตนาการ และ  

มีรูปแบบเป็นของตนเอง จดัองค์ประกอบได้อยา่งลงตวั  

เพลงไทยแสดงถึงความงดงามของเสียงตามแบบแผนของดนตรีไทย มีคีตลักษณ์ ฉันท์ลกัษณ์ สะท้อน      

ให้เหน็ถงึความเจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมไทยเป็นมรดกอนัทรงคณุคา่ ผลงานเพลงไทยได้สืบทอดมายงัอนชุนรุ่นหลงั

ได้ศกึษา ตามหลกัทางวิชาการประพนัธ์เพลง (พิชิต ชยัเสรี, 2556) เพลงท่ีเกิดจากคนรุ่นใหม่ปัจจบุนัมีน้อย อาจด้วย

ไม่กล้าท่ีจะแสดงความรู้ หรืออาจยงัไม่ภมิูรู้ไม่พอ แต่ก้าวแรกของการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการดนตรีย่อมถกู

วิพากษ์อยา่งเล่ียงไมไ่ด้ แตท่ัง้นีต้้องอยูบ่นพืน้ฐานของวิชาการเพ่ือพฒันาตอ่ไป ผลงานสร้างสร้างสรรค์ดนตรีแนวใหม่

จึงเป็นท่ีต้องการสําหรับวงวิชาการศิลปะดนตรีในปัจจุบัน อังคณา ใจเหิม (2554) ได้ทําการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์       

บทเพลงเส้นสายลายไหมไทย โดยใช้ศิลปะจากลายผ้าเพลงเป็นฐานในการประพันธ์เพลงและสอดแทรกสําเนียง

ดนตรีแต่ละท้องถ่ินเป็นการผสมผสานวฒันธรรมแบบบูรณาการ ซึ่งนบัว่าเป็นแนวคิดใหม่แห่งวงวิชาการดนตรีไทย  

ซึง่ในอดีตการผสมผสานวฒันธรรมดนตรีมีปรากฏให้เหน็คือ วงเคร่ืองสายไทยท่ีนําเคร่ืองดนตรีอ่ืนมาร่วมบรรเลงด้วย  

การบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทวงเคร่ืองสายผสม เป็นการพฒันาดนตรีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปรากฏหลกัฐาน   

ว่ามีมาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 6 คือวงเคร่ืองสายผสม (ปกรณ์ รอดช้างเผ่ือน, 2546) โดยนําเคร่ืองดนตรีต่างชาติเข้ามา 

บรรเลงร่วมกบัวงเคร่ืองสายไทย การบรรเลงเพลงไทยมีหลกัการผสมเคร่ืองดนตรีเข้าในวงเพ่ือความสมดลุของเสียง

และข้อจํากดัของเคร่ืองดนตรี เน่ืองด้วยระบบเสียงดนตรีไทยเป็นระบบท่ีแบ่งระยะขัน้เสียงเท่ากนั 7 ขัน้เสียงในระยะ 

คู่ 8 แต่ระบบเสียงดนตรีสากลแบ่งระยะขัน้เสียง 12 ขัน้ ในระยะคู่ 8 ท่ีทําให้ ในกลุม่เคร่ืองสายของไทย เช่น ซอ และ 

ขลุย่ สามารถปรับระบบเสียงในการบรรเลงให้เข้ากบัดนตรีสากลได้ สว่นจะเข้เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีข้อจํากดัด้านระบบ

เสียงไม่สามารถปรับตามระบบดนตรีสากลได้จึงไม่ได้นํามาบรรเลงร่วมในวงเคร่ืองสายท่ีผสมดนตรีตะวนัตก เช่น    

วงเคร่ืองสายผสมไวโอลนิและเปียโน วงเคร่ืองสายผสมออร์แกน  

 การสร้างสรรค์ดนตรีชุด ผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน ผ่านการนําเสนอด้วยวงเคร่ืองสายไทยผสมเคร่ืองดนตรี

อีสาน 4 กลุ่มวฒันธรรมดนตรี เพ่ือแสดงความเป็นเอกภาพ ความรัก ความสามคัคี ผ่านส่ือกลางทางดนตรี แสดงให้

เห็นถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุของผู้คนท่ีมีความแตกต่างและมีความหลากหลายทางวฒันธรรมผ่านบทเพลง 

การนําเคร่ืองดนตรีอีสานเข้ามาบรรเลงร่วมกบัดนตรีไทย หรือการนําดนตรีไทยไปบรรเลงร่วมกบัดนตรีอ่ืน สิ่งท่ีควร

คํานงึคือระบบเสียงดนตรี เน่ืองจากระบบเสียงเป็นหวัใจในการบรรเลงดนตรี ระบบเสียงเข้ากนัได้ก็ไม่มีปัญหาในการ

บรรเลง วงเคร่ืองสายท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการบรรเลงชดุผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน ครัง้นีจ้ึงไม่ได้นํา จะเข้ เข้ามา

บรรเลงร่วมด้วย เน่ืองจากระบบเสียงของจะเข้ไมส่ามารถปรับให้เข้ากบัระบบเสียงของดนตรีอีสานได้   
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีเชิงวิชาการแบบผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกบัดนตรีพืน้บ้านอีสาน ชดุผสานศิลป์

ถ่ินไทยอีสาน จํานวน 5 บทเพลง 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
การสร้างสรรค์ผลงานประพนัธ์เพลงไทยสําหรับวงเคร่ืองสายผสมเคร่ืองดนตรีอีสาน ชดุผสานศิลป์ถ่ินไทย

อีสาน เพ่ือให้มีรูปแบบการบรูณาการทางด้านดริุยางคศิลป์ไทยกบัดริุยางคศิลป์พืน้บ้าน โดยศกึษาหลกัการประพนัธ์

เพลงไทย ของรองศาสตราจารย์พิชิต ชยัเสรี (2556)  และสร้างสรรค์ท่วงทํานองให้มีความลีลาเลียนแบบวฒันธรรม

ดนตรีอีสาน 4 กลุม่วฒันธรรม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การเลือกเคร่ืองดนตรี เพ่ือการนําเสนอผลงานดนตรีท่ีสร้างสรรค์ เป็นวงเคร่ืองสายผสมเคร่ืองดนตรี 

พืน้บ้านอีสาน โดยใช้เคร่ืองดําเนินทํานอง 11 ชิน้ และเคร่ืองกํากบัจงัหวะ 5 ชิน้ เคร่ืองดําเนินทํานอง ได้แก่ 

1. ซอด้วง  2. ซออู้ 3. ขิม 4. ขลุย่เพียงออ  5.ป่ีผู้ ไท 6.ป่ีอ้อ 7.แคน 8.พิณ 9. ซอมโหรี 10. ป่ีมโหรี  

11. ซอกนัตรึม   เคร่ืองกํากบัจงัหวะ 5 ชิน้ ได้แก่  1. โทน-รํามะนา  2. ฉ่ิง  3. ฉาบเลก็ 4. กรับพวง 5. โหมง่ 

2. การแตง่และเรียบเรียง โดยกําหนดระดบัเสียง วางโครงสร้างและกําหนดลกัษณะของเพลง แตง่ทํานองหลกั 

       พร้อมทัง้แนวทางการแปรทํานองสําหรับเคร่ืองดนตรี การกําหนดแนวทางการบรรเลง การตีความของ    

       ทํานอง กําหนดความช้าเร็วในการบรรเลง กําหนดอารมณ์และลีลาเฉพาะเพลง ความสมดลุและการทดลอง    

       บรรเลง  

3. การบนัทกึโน้ต ทําการบนัทกึโน้ตเป็นระบบโน้ตเพลงไทย เพ่ือเรียบเรียงทํานองได้แล้ว บนัทกึเป็นโน้ตสากล 

ในโปรแกรมบนัทกึโน้ต Sibelius ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือทําการตรวจสอบทํานอง และความสมัพนัธ์ของทํานอง 

รูปแบบของจงัหวะ และทําการแก้ไขเบือ้งต้นก่อนการฝึกซ้อมและบนัทกึเสียง 

4. การฝึกซ้อม เน้นการฝึกซ้อมรวมวงเพ่ือทําความเข้าใจโดยรวม และการฝึกซ้อมย่อยเพ่ือความชํานาญของ 

ผู้บรรเลงพร้อมกบัการแก้ไขข้อพกพร่องทํานองบางช่วงท่ีขดัตอ่ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองดนตรี  

5. การบนัทกึเสียง เน้นความเป็นธรรมชาติและความชดัเจนของเคร่ืองดนตรีนัน้ และใช้เทคนิคการบนัทกึเสียง

เทา่ท่ีจําเป็น เช่น การตดัเสียงรบกวน ความดงัเบาให้สมดลุ  

6. การเผยแพร่ นําเสนอผลงานในรูปแบบบทความเชิงวิชาการ  ผลงานซีดีเพลงบรรเลง และ การแสดงบนเวที 

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  เทคนิคในประพนัธ์เพลงไทยแบบอิสระ แสดงสําเนียงดนตรีอีสาน 4 วัฒนธรรมท้องถ่ินอีสาน โดยการใช้

เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีอีสาน ได้แก่ ซอด้วง ซออู้  ขิม ฉ่ิง ฉาบ กรับพวง โทน-รํามะนา โหม่ง ป่ีผู้ ไท แคน ซอ

มโหรี ป่ีมโหรี พิณ โหวด ป่ีอ้อ ซอกนัตรึม จํานวน 5 เพลง คือ ลายผู้ ไทผสานศิลป์  ถ่ินโคราชผสานใจ หมอลําเพลิน

เดินลอ่งไพร ผสานไทยศิลป์ขะแมร์ และ ผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน ซึง่มีรายละเอียดและทํานองดงันี ้

1) ลายผู้ ไทผสานศิลป์  เป็นเพลงท่ีมีสําเนียงจากวฒันธรรมดนตรีผู้ ไท และการขบัร้องหมอลําผู้ ไท ใช้ป่ีผู้ ไท

และแคน เข้ามาผสมในวงดนตรี ดําเนินทํานองมีเทคนิคการบรรเลงแบบเพลงกรอ ความช้าพอประมาณ             
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แสดงอารมณ์มีความสุข เดินชีวิตเรียบง่ายตามธรรมชาติของคนผู้ ไท การตีกลองใช้หน้าทับสองไม้ ความยาว             

8 บรรทดัโน้ตไทย 

-  -  -  ล -  ดํ  -  ม -  ซ  -  ม -  ร  -  ด -  -  ลฺ  ด -  ร  -  ม -  ซ  -  ม -  ลฺ  -  ด 

-  -  - ม -  ร – ม -  ซ  -  ม  -  ร  -  ด -  -  ลฺ   ด -  ร  -  ม -  ซ  -  ม -  ซ  -  ล 

-  -  -  - -  ดํ  -  ม -  ร  -  ม -  ซ  -  ล -  -  ดํ   ล -  ดํ  -  ม -  ร  -  ม -  ลฺ  -  ด 

-  -  -  ลฺ -  ด – ร -  ม  -  ด -  ร - ม   -  -  ด   ร -  ม  -  ลฺ -  ด  -  ลฺ -  ซ  -  ลฺ 

-  -  -  - -  -  -  ม -  ร  -  ด -  ซฺ  -  ลฺ -  -  ด  ร -  ม  -  ร -  ซ  -  ม -  ซ  -  ล 

-  -  – มํ -  ซํ  -  มํ -  รํ  -  ดํ -  ล  -  ดํ -  -  รํ  ดํ -  ซ  -  ล -  ดํ  -  รํ -  ซํ  -  ม 

-  -  -  มํ -  ซํ  -  มํ -  รํ  -  ดํ -  รํ  -  มํ -  -  ดํ  รํ -  ซํ  -  มํ -  รํ  -  มํ -  ซํ  -  ล 

-  -  -  ล -  ซ  -  ม -  ร  -  ม -  ซ  -  ล -  -  ดํ  รํ -  มํ  -  รํ -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ล 

2) ถ่ินโคราชผสานใจ เป็นเพลงสําเนียงวฒันธรรมดนตรีโคราช การดําเนินทํานองมีการใช้ลกูเหล่ือมมี

สําเนียงเพลงจากทํานองร้องและจงัหวะกลองในการละเลน่รําโทนโคราช ใช้เคร่ืองดนตรีจากวงมโหรีโคราช คือ ป่ีมโหรี 

และ ซอมโหรี แสดงอารมณ์สนกุสนาน และมีอารมณ์ขนั ดําเนินทํานองค่อนข้างเร็ว ให้ความรู้สกึคล้ายกบัการกระเซ้า

เหย้าแหยข่องชายหนุ่มตอ่หญิงสาว ใช้จงัหวะรําโทนในการตีกลองประกอบ ความยาว 8 บรรทดัโน้ตไทย 

-  -  -  - -  ลฺ  -  ด -  -  ลฺ ด -  ร  -  ฟ -  -  -  - -  ลฺ  -  ด -  -  ลฺ ด -  ร  -  ฟ 

-  -  ดํ  ล -  ซ  -  ฟ -  ร  ฟ  ซ  -  ด  -  ร -  -  ดํ  ล -  ซ  -  ฟ -  ร  ฟ  ซ -  ร  -  ฟ 

-  -  -  ซ -  -  -  ล -  ซ  -  ฟ -  ม  -  ร -  -  ม  ฟ -  -  ม  ร -  -  ม  ร -  -  ด  ร 

-  -  ม  ฟ -  -  ม  ร -  -  ม  ร -  -  ด  ลฺ -  ซ  -  ฟ -  ม  -  ร -  ฟ  -  ซ -  ดํ  -  ล 

-  ฟ  -  ซ ล  ซ  ดํ  ล -  ฟ  -  ซ ล  ซ  ดํ  ล -  -  -  ซ -  ฟ  -  - -  ซ  -  ล -  ดํ  -  ล 

-  -  -  ล -  ดํ  -  - -  ล  -  ซ -  ฟ  -  ซ -  -  -  ร -  ฟ  -  -   -  ซ  -  ฟ -  ด  -  ร 

-  -  -  ร -  ฟ  -  ร -  ฟ  -  ซ ล  ดํ  -  ล -  -  -  ซ -  ฟ  -  - -  ม  -  ร -  ด  -  ลฺ 

-  -  -  - -  ซฺ  -  ลฺ -  ด  -  ร -  ฟ  -  ซ -  -  -  ฟ -  ซ  -  ล -  ซ  -  ฟ -  ม  -  ร 

3) หมอลําเพลินเดินล่องไพร เป็นเพลงสําเนียงวฒันธรรมหมอลํา โดยนําสํานวนทํานองการบรรเลงดนตรี

ลายลําเพลิน ใช้ พิณ และ แคน เข้ามาผสม เน้นความสนกุสนาน การดําเนินทํานองมีการบรรเลงแบบทางกรอผสม

ทางเก็บ และการเหล่ือมทํานองในประโยคท่ี 5 และ 6 ของท่อน  ความเร็วในการบรรเลงเร็วแบบมีชีวิตชีวา ด้วยการตี

กลองในจงัหวะลําเพลนิ ความยาว 8 บรรทดัโน้ตไทย 

-  -  -  ด -  -  -  ลฺ -  -  -  ด -  -  -  ร -  -  -  ม -  -  -  ร -  ด  -  ร ม  ซ  -  ลฺ 

-  -  -  - -  ลฺ  -  ลฺ -  -  -  ด -  ร  -  ลฺ -  -  -  - -  ลฺ  -  ลฺ -  -  -  ด -  ร  -  ม 

-  -  -  ม -  ซ  -  ล -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ล -  -  -  ดํ -  รํ  -  มํ -  ซํ  -  มํ -  รํ  -  มํ 

-  -  -  มํ -  รํ  -  ดํ -  ล   -  ดํ -  ซ  -  ล -  ดํ  -  รํ -  มํ  -  รํ -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ล 

-  -  -  ล ดํ  ล  ซ ม -  -  -  ม ซ  ม  ร  ด -  -  -  ร ม  ร  ด  ลฺ -  -  -  ด ลฺ  ด  ร  ม 

-  -  -  - -  ซ  -  ม -  -  -  - -  ซ  -  ล -  -  -  - -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ม -  ซ  -  ล 

-  -  -  ล -  ซ  -  ล -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ล -  -  -  ล -  ซ  -  ล -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ม 

-  -  -  ม -  ซ  -  ม -  ร  -  ม -  ซ  -  ลฺ -  ด  -  ร -  ม  -  ร -  ด  -  ลฺ -  ซฺ  -  ลฺ 
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4) ผสานไทยศิลป์ขะแมร์ เป็นเพลงสําเนียงดนตรีวฒันธรรมกันตรึม ใช้ ป่ีอ้อ และซอกันตรึม เข้ามาผสม

แสดงสําเนียงเพลงอีสานใต้ การดําเนินทํานองมีการบรรเลงทางเก็บสลบักบัทางกรอ  สะท้อนถึงวิถีชีวิตท่ีมีทัง้โลดโผน

และเรียบง่าย ใช้ความเร็วปานกลาง  รูปแบบการตีกลองเลียนแบบจงัหวะกลองกนัตรึม ความยาว 8 บรรทดัโน้ตไทย 

-  -  -  - -  ซฺ  -  ด -  -  ซ  ด -  ร  -  ม -  -  ซ  ม -  ร  -  ด -  ร  -  ม ร  ม  ด  ร 

-  -  -  ร -  ม  -  ร -  ซ  -  ม ร  ม  ซ  ด -  -  -  ร -  ม  -  ร -  ด  -  ร ม  ร  ด  ซฺ 

-  -  -  ซ -  ซ  ซ  ซ -  ล  -  ซ -  ดํ  -  ล -  -  -  ล -  ซ  -  ล -  ดํ  -  ล ซ  ล  ดํ  รํ 

-  -  -  ล -  ดํ  -  ล -  ดํ  -  มํ รํ  ดํ  -  รํ -  -  -  มํ   -  รํ  -  - -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ดํ 

-  -  -  ดํ -  ดํ  ดํ  ดํ -  มํ  -  รํ -  ดํ  -  ซ -  -  -  ซ -  ล  -  - -  ซ  -  ล ซ  ล  ดํ  ซ 

-  ดํ  -  ล ซ  ล  ดํ  ซ -  ดํ  -  ล ซ  ล  ดํ  ซ -  ซํ  -  ม ร  ม  ซํ  ร -  ซํ  -  ม ร  ม  ซํ  ร 

-  -  -  ร -  ร ร ร -  ม ซ ร ม ร ด ลฺ -  ร  ด  ลฺ -  ซฺ  -  ด -  ด  -  ร ม  ร  ซ  ม 

-  -  -  - -  ซ  -  ม -  -  ร  ด -  ร - ม  -   -  -  -  ร -  ม  -  ร  -  ด  -  ลฺ -  ซฺ  -  ด 

5) ผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน เป็นเพลงชุดส่งท้าย บรรเลงร่วมกัน โดยการสอดประสานทํานองของเคร่ือง

ดนตรีทกุชิน้ เน้นอารมณ์ท่ีมีความสขุ ดําเนินจงัหวะเร็วอย่างมีชีวิตชีวา ใช้จงัหวะเต้ยเข้ามาประยกุต์ในการตีกลอง 

เน้นการคล่ีคลายของทํานอง มีวรรคตอนถามตอบ โดยใช้ลกูล้อลกูขดั ในประโยคท่ี 5 และ 6 การสอดประสานทํานอง 

แบบอิสระ การลงจบสมบรูณ์เพ่ือความรู้สกึท่ีดี  ความยาว 8 บรรทดัโน้ตไทย 

-  -  -  ล -  ดํ  -  ม -  - ซ  ม -  ร  -  ด -  - ร  ม -  ซ  -  ร -  ด  -  ร ม  ซ  -  ลฺ 

-  -  -  ลฺ -  ลฺ  ลฺ  ลฺ -  ด  -  ร -  ม  -  ลฺ -  -  ดํ  ล -  ซ  -  ม -  ร  ม  ซ -  ด  -  ร 

-  -  -  ซ -  -  -  ล -  -  -  ซ   -  ม  -  ร -  -  ล ซ - ม – ร -  ด -  ร ม  ร  ด  ลฺ 

-  -  -  ลฺ -  ซฺ  -  ลฺ -  ด  -  ร ซ  ม  -  ร -  -  -  ม -  ร  -  -  -  ด  -  ลฺ -  ซฺ  -  ลฺ 

-  -  -  ล ดํ  ล  ซ ม -  -  -  ม ซ  ม  ร  ด -  -  -  ร ม  ร  ด  ลฺ -  -  -  ด ลฺ  ด  ร  ม 

-  -  -  - -  ซ  -  ม -  -  -  - -  ซ  -  ล -  -  -  - -  ดํ  -  ล -  ซ  -  ม -  ซ  -  ล 

-  -  -  ล -  ล  ล  ล -  ดํ  -  ม -  ซ  -  ล -  มํ  รํ  ดํ -  ล  -  ดํ -  รํ  -  ม -  ซ  -  ล 

-  -  -  ล -  ซ  -  ม ร ด ร  ม -  ซ  -  ล -  ดํ  -  รํ -  มํ  -  รํ -  ดํ  -  ม -  ซ  -  ล 

 

ตวัอยา่งการบนัทกึโน้ตสากลบางสว่นของ ชดุผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน ทอ่น 1 ลายผู้ไทผสานศิลป์ 
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องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
องค์ความรู้ท่ีได้จากการสร้างสรรค์ คือ ผลการศึกษาลกัษณะของทํานองดนตรีและเอกลกัษณ์การบรรเลง

ดนตรีพืน้บ้านอีสานมีทํานองไม่ซบัซ้อนและมีความยาวไม่มาก สัน้กะทดัรัด ใช้กลุม่โน้ต 5 เสียง (Pentatonic Scale)  

การบรรเลงและการขบัร้องโดยใช้การด้นเพ่ือสร้างและขยายทํานองใหม่ให้มีความสมัพนัธ์กนั โดยเพิ่มลีลาเทคนิคการ

บรรเลงให้มีความหลากหลายในทํานองท่ีด้นขึน้ใหม่ซึ่งเรียกว่าการผกูกลอน การด้นเป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณ

ของศิลปินและถือวา่เป็นคณุสมบติัท่ีสําคญั  

ปัญหาอปุสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน มีอยู่ด้วยกนั 2 อย่าง คือ 1) การกําหนดระดบัเสียงในการบรรเลง

ให้สมัพนัธ์กนัเพราะต้องบรรเลงติดต่อกนัเป็นเพลงชดุ การค้นหาและกําหนดว่าระดบัเสียงใดเหมาะสมและสามารถ

บรรเลงได้ทกุกลุม่ดนตรีไม่เป็นอปุสรรคต่อ ดนตรีไทย ดนตรีผู้ ไท ดนตรีโคราช ดนตรีหมอลํา และดนตรีกนัตรึม เพราะ

ต่างก็ใช้เสียงดําเนินทํานองต่างกนัไป  2) การบรรเลงและการบนัทึกเสียง หลงัจากผู้ประพนัธ์สร้างสรรค์ทํานองและ

บนัทึกโน้ตเสร็จแล้ว นกัดนตรีทําความเข้าใจเพ่ือทําการฝึกซ้อม บางช่วงของทํานองและระดบัเสียงท่ีได้กําหนดก็เป็น

อปุสรรคต่อนักดนตรีผู้บรรเลง เน่ืองด้วยเป็นทํานองท่ีเรียบเรียงใหม่แต่มีลีลาคล้ายกับดนตรีท่ีคุ้นเคยจึงบรรเลงผิด

กลบัไปทํานองท่ีคุ้นเคยอยู่บ่อยๆ ซึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมพอสมควร และขณะทําการบันทึกเสียงนอกจากความ

ผิดพลาดในการบรรเลงแล้ว ความสมดลุของเสียงในการบนัทึกเป็นสิ่งสําคญัเช่นกนั เคร่ืองดนตรีบางชิน้เสียงดงัเกิน

กว่าเคร่ืองดนตรีอ่ืน เช่น ป่ีมโหรี กําหนดให้ลดความดงัลงก็ทําให้เสียงเพีย้นเพราะใช้ลมเบาลง เคร่ืองดนตรีบางชิน้

เสียงเบา เช่น ป่ีอ้อ กําหนดให้เป่าดงัขึน้ก็ทําให้ได้เสียงไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ  

ข้อเสนอแนะ 1) สําหรับผู้ ท่ีสนใจในผลงานและประเด็นการสร้างสรรค์ดนตรีสามารถนําผลงานไปพฒันาต่อ

ยอดเพ่ือการศึกษาดนตรีเชิงวิชาการ การถ่ายทอดและการปฏิบัติได้ 2) สําหรับนักดนตรีท่ีช่ืนชอบในการบรรเลง

สามารถแปรทํานอง หรือพฒันาทํานองได้อย่างไม่จํากดั เช่นเดียวกนักบัการบรรเลงและการบนัทกึเสียงผลงานครัง้นี ้

ได้ให้อิสระแก่ผู้บรรเลงสามารถเพิ่มโน้ตประดบัและสอดแทรกเทคนิคเฉพาะตวัลงไปในบทเพลง 

 

คาํขอบคุณ 
ขอขอบคุณ กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีให้การสนับสนุนการผลิต   

งานสร้างสรรค์ จากงบประมาณแผน่ดิน ประจําปี พ.ศ. 2558 ขอขอบพระคณุทา่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภชั สอนใย 

อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล ท่ีได้ให้ข้อมูลด้านวัฒนธรรมดนตรีพร้อมทัง้ยังบรรเลงแนวทํานองพืน้บ้านอีสานให้เป็น

ต้นแบบทํานองเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการประพนัธ์เพลงครัง้นี ้และขอบคุณ นายธนภัทร เพ็ชรนอก นายศรชัย วิไธสง   

นายปัณณวิชญ์ โฆษิตเจริญรันต์ นายณัฐพล จนัเขียว นายนฤเบศก์ จารุจินดา นางสาวเทจิต ทองดี นางสาวสิริวิมล 

นนพละ นายภูมิศกัด์ิเสรี สาสีดา นายไวยากร ไวแสน นายภูวนาท เพียกเพีย นายชยัฤชา นุริตมนต์  นายภานุเดช  

กัณหาแก้ว นายสหรัฐ โชตินอก นายเกรียงไกร กล้าพังเทียม นางสาวสุภิญญา ภิญโญทรัพย์ นิสิตวิทยาลัย               

ดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท่ีช่วยบรรเลงผลงานการประพนัธ์ชุดผสานศิลป์ถ่ินไทยอีสาน เป็นผลงาน

ดนตรีไทยแนวใหม่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการดนตรีไทย ทัง้ยงัสามารถประยกุต์ใช้สําหรับการเรียนการสอนใน

รายวิชาประพันธ์เพลง วิชาดนตรีไทยร่วมสมัย คุณประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ชิน้นี ้ข้าพเจ้าขออุทิศแด่ ครูวัน     

ออ่นจนัทร์ ครูดนตรีทา่นแรกของข้าพเจ้า และบรูพคณาจารย์ดริุยางคศิลป์ทกุทา่น  
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ภาพพมิพ์แกะไม้สีนํา้ : กรณีศกึษาภาพรามเกียรติ์ของไทยและภาพการ์ตนูมังงะของญ่ีปุ่น  
Wood Block (Water –based) : A Case Study of Thai Ramayana and  Japan’s Manga  
 

ณฐักมล ตัง้ธนะพงศ์1 

Nattakamon Tangtanaphong1 

 

บทคัดย่อ   
 ผลงานวิจัยการศึกษาค้นคว้าศิลปะสาขาภาพพิมพ์ หัวข้อเร่ือง ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ : กรณีศึกษาภาพ

รามเกียรต์ิของไทยและภาพการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น  (Wood Block (Water –based ) : A Case Study of Thai 

Ramayana and  Japan’s Manga) มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการแสดงออกถึงความรู้สกึและความประทบัใจในภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัไทยเร่ืองรามเกียรต์ิกบัศิลปะลายเส้นการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น ตามประสบการณ์ท่ีผู้วิจยัได้พบเห็นมา

สร้างสรรค์ผลงานโดยผสมผสานศิลปะสองรูปแบบเข้าด้วยกันผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคนิคกรรมวิธีของภาพพิมพ์ 

แกะไม้สีนํา้สร้างผลงานศิลปะไทยแนวการ์ตนูทําให้เห็นถึงการคล่ีคลายรูปแบบศิลปะไทยให้มีความร่วมสมยัสีสรร

สวยงามดงัเช่นศิลปะแนวการ์ตนูในยคุปัจจบุนั 

คาํสาํคัญ : ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ รามเกียรต์ิ มงังะ    
 

Abstract   
      The research of Arts in Painting has got the title “Wood Block (Water – based) : A Case Study of 

Thai Ramayana and Japan’s Manga”.  The content deals with the expression of feeling and impression in 

Thai traditional mural painting of Ramayana with the lined design of Japan’s Manga cartoon.  According 

to the past work experience, the researcher creates his arts work by mixing two types of arts via relaying 

technique process of Wood Block (Water – based).  This creates Thai arts work in cartoon type which can 

be viewed the raveling type of Thai arts to become contemporary with beautiful colors. Such arts is 

regarded as a typical cartoon type in the present age. 

Keywords : Water –based, Ramayana, Manga 
 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์  
 ศิลปะภาพพิมพ์ 

 

แนวความคดิ   
 ผู้ วิจัยเห็นว่าการจะให้เยาวชนไทยหนัมาสนใจเร่ืองศิลปวฒันธรรมไทยเป็นเร่ืองท่ียากลําบากในยุคสมัย

ปัจจบุนัเหตดุ้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความบนัเทิงจากส่ือต่างๆทําให้เร่ืองศิลปวฒันธรรมเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ

                                                 
1 สาขาวิชาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 30000 ประเทศไทย 

  Department of Visual Art , Faculty of Fine Art and Industrial Design , Rajamangala University of Technology Isan, Nakornratchasima 30000,  

  Thailand. 
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สําหรับเยาวชนไทย ผู้วิจยัเหน็วา่การประยกุต์รูปแบบศิลปะไทยให้ดงู่ายมีความสนกุสนานนัน้น่าจะส่ือสารกบัเยาวชน

ไทยได้และกลบัมาสนใจในศิลปวฒันธรรมไทยตอ่ไป 

 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน   
ในปัจจบุนัการ์ตนูมงังะถกูกลุม่อนรัุกษ์นิยมทัง้ในญ่ีปุ่ นและต่างประเทศวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามี

เนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองเพศ และความรุนแรงปะปนอยู่มาก ประกอบกับในประเทศญ่ีปุ่ นยงัไม่มีกฎหมายจัดระเบียบ

เก่ียวกบัการ์ตนูมงังะ เพียงแต่มีกฎหมายท่ีคลมุเครือฉบบัหนึ่ง    กล่าวว่า  “ห้ามผู้ ใดจดัจําหน่ายส่ือท่ีขดัต่อความดี

งามของสงัคมจนเกินไป” จึงทําให้การ์ตนูมงังะมีการแสดงเนือ้เร่ืองจนเกินขอบเขตของประเพณีอนัดีงาม จะเห็นได้ว่า 

ญ่ีปุ่ นกําลงันําเอาวฒันธรรมของตวัเองเผยแพร่ไปยงัประเทศอ่ืนๆ ด้วยการซ่อนเร้นเนือ้หาในส่ือประเภทต่างๆ อาทิ

เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ เสือ้ผ้า อาหาร รถยนต์ ฯลฯ และโดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนต่างๆ ก็ได้เผยแพร่ไปยัง

ประเทศตา่งๆ มากขึน้ และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึง่ท่ีรับเอาวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเข้ามาเกือบทกุประเภท ผู้วิจยัจึงคิด

ว่ามนัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีประเทศไทยกําลงัถกูกลืนกินทางวฒันธรรมอย่างไม่รู้ตวั เราต้องยอมรับว่าญ่ีปุ่ นได้สอดแทรก

วฒันธรรมของเขาให้กบัเดก็ไทยอยา่งแนบเนียนอยา่งไมรู้่ตวั เป็นการซมึซบัทีละน้อย ญ่ีปุ่ นกลืนกินวฒันธรรมของไทย

มานานกว่า 20 ปี และกําลงัจะเห็นผลได้ชดัเจนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า จากเหตผุลดงักลา่วทําให้เรารับรู้ว่าการ์ตนูมงังะ

ของญ่ีปุ่ นมีการพฒันารูปแบบและเนือ้หาตลอดเวลา ศิลปินการ์ตนูมงังะพยายามเช่ือมโยงการ์ตนูกบัสภาพแวดล้อม

ของโลกปัจจบุนั ย่ิงส่งผลกระทบต่อวยัรุ่นไทยในยคุปัจจบุนัได้ ไม่ว่าเนือ้หาของการ์ตนูมงังะจะนําเสนอในรูปแบบท่ีดี 

หรือผิดจริยธรรมก็ตาม นัน่หมายถงึการแทรกซมึของวฒันธรรมตา่งชาติท่ีเข้าสูเ่ดก็ไทยทีละน้อย เราคงต้องหนักลบัมา

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมดัง้เดิมของไทยให้ได้รับความนิยมเฉกเช่นการ์ตูนมังงะของญ่ีปุ่ น ด้วยการพัฒนาตัวละคร

รามเกียรต์ิของไทย ให้สามารถต่อสู้กบัการหลัง่ไหลเข้ามาของตวัการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ นให้ได้ ผู้วิจยัคิดว่าในอนาคต

ถ้าเราไม่รีบแก้ไขปัญหานีอ้าจทําให้เด็กไทยรุ่นใหม่ลืมศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของตนเอง ตวัละครของไทยในเร่ือง

รามเกียรติท่ีเม่ือครัง้เป็นเด็กเราเคยภาคภูมิใจ เด็กไทยอยากเก่งเหมือนหนมุาน อยากมีฤทธ์ิเหมือนทศกณัฑ์ กําลงั

เลือนหายไปจากความทรงจําของเด็กรุ่นใหม่ จริงอยู่แม้ว่าปัจจบุนัยงัมีการแสดงโขน หรือหุ่นกระบอกท่ีแสดงเร่ืองราว

รามเกียรต์ิอยู่บ้าง แต่ก็มีน้อยมาก ซึ่งมักจะมีเฉพาะในช่วงวันสําคัญของประเทศ หรือไม่ก็อยู่ในโรงละครเท่านัน้    

ส่วนการนําเอาเร่ืองราวรามเกียรต์ิมาสร้างเป็นภาพการ์ตูนนัน้มีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นท่ีนิยมในกลุ่มเด็กวัยรุ่น 

เน่ืองจากการเขียนภาพยังติดรูปแบบภาพรามเกียรต์ิแบบดัง้เดิม ประกอบกับผู้ เขียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัลวดลายของศิลปะไทยประเพณี รวมทัง้รากเหง้าทางวฒันธรรม ทําให้การเขียนภาพตวัละครซํา้ไปซํา้มา ดไูม่

มีชีวิตชีวา และไมมี่การพฒันา จงึทําให้ภาพเหลา่นัน้ขาดความสนใจ 

ฉะนัน้ ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ : กรณีศึกษาภาพรามเกียรต์ิของไทยและภาพการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น     

จึงนบัเป็นแนวความคิดใหม่ ท่ีต้องการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีนํา้ให้มีรูปแบบและโครงสร้างทางศิลปะแบบร่วม

สมยั โดยการพฒันารูปแบบของตวัละครเร่ืองรามเกียรต์ิผสมผสานกบัรูปแบบของภาพการ์ตูนมงังะของญ่ีปุ่ นให้มี

ลกัษณะผลงานร่วมสมยั เช่ือว่าน่าจะทําให้ได้ผลงานศิลปะท่ีสามารถนําไปสู่การส่ือสารกบัเด็กวยัรุ่นไทยให้กลบัมา

สนใจตัวละครของไทยแต่โบราณ ท่ีเน้นการสอนจริยธรรมและคติธรรมในเชิงบวกมากขึน้ อีกทัง้จะได้เข้าใจ

ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม อนัจะนําไปสู่ความเข้าใจรากเหง้าของตวัเอง ซึ่งนับเป็นการช่วยนําเอาวยัรุ่นออกห่างจาก

ความรุนแรงท่ีเกิดจากการอ่านหนังสือการ์ตูนมังงะ มาสู่ความนุ่มนวลของภาพละครรามเกียรต์ิในเชิงสร้างสรรค์      

ซึง่นบัจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวมตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน   
1. เพ่ือศกึษาลกัษณะภาพจิตรกรรมไทยเร่ืองรามเกียรต์ิและภาพการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น 

2. เพ่ือทดลองและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์สีนํา้ท่ีมีแนวความคิดมาจากภาพจิตรกรรมไทยเร่ือง
รามเกียรต์ิและภาพการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น 

3. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์สีนํา้แก่นกัศกึษาและอาจารย์ใน
สถาบนัอดุมศกึษา 

4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปะภาพพิมพ์สีนํา้ไปสูก่ลุม่วยัรุ่นไทยในจงัหวดันครราชสีมาและผู้ ท่ีสนใจ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน   
1. ศกึษาข้อมลูทัว่ไปและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ดําเนินการศกึษาตวัละครและคติท่ีแฝงในเร่ืองรามเกียรต์ิ และสมัภาษณ์ผู้ มีความรู้ในเร่ืองตวัละคร

รามเกียรต์ิ จํานวน 2 คน ได้แก่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย ตันครองจันทร์ อาจารย์ประจําสาขาจิตรกรรม        

ผู้สอนรายวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ         

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนต์  สิปปภากุล อาจารย์ประจําสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบ

อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยศึกษาประเด็นเนือ้หา คติแฝงท่ีแสดงถึงความซ่ือสตัย์ของ

ตวัละคร หนมุาน และนํามาเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้เร่ืองในการออกแบบลกัษณะของตวัละครเพ่ือนํามาสร้างการ์ตูน

แนวมงังะ 

1.2 ดําเนินการศึกษาท่ีมาของต้นแบบการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ นโดยการสมัภาษณ์นกัเขียนการ์ตนูมงังะ

ของไทย คือ นายจีระพงษ์ ศรนคร เป็นนกัเขียนการ์ตนูช่ือดงัของเมืองไทย นามปากกา “ยงุ” โดยมีผลงานช่ือ โปร และ 

เอเล่ียน Battle ดําเนินการศึกษาลกัษณะวิธีการเขียนลายเส้นแนวการ์ตนูมงังะ ลกัษณะท่าทางและมมุมองของตวั

การ์ตนู ตามแนวคิดศิลปะร่วมสมยั (Contemporary Art) ท่ีแฝงอยูใ่นตวัละครเร่ืองรามเกียรต์ิ คือ หนมุาน   

2. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

2.1 ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือดําเนินการวิจยั ณ ห้องประชมุสาขาทศันศิลป์ 

คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม โดยออกแบบและสร้างภาพร่าง (Sketch) ผลงานต้นแบบลกัษณะท่าทาง

และมมุมองของตวัละครหนมุานตามแนวการ์ตนูมงังะของญ่ีปุ่ น และฉากท่ีใช้ดําเนินเนือ้เร่ือง   

2.2 พฒันาและปฏิบติังานภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้โดยใช้ภาพพิมพ์ผิวนนู (Relief Printing) จํานวน 10 

ชิน้  ขนาด 70 x 100 cm ณ ห้องปฏิบติังานภาพพิมพ์  สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้ระเวลาตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2555 ถงึ เดือนกนัยายน 2556  

2.3 นําผลงานไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะภาพพิมพ์ประเมินผลงาน จํานวน 1ท่านได้แก่ อาจารย์

วิมลมาลย์ ขนัธะชวนะ อาจารย์สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

โดยมีหวัข้อของการประเมิน คือ ความสมบูรณ์ของเทคนิคภาพพิมพ์สีนํา้  วิเคราะห์องค์ประกอบและแนวความคิด

ของชิน้งาน  
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3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3.1  การถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการทําภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้สีนํา้ แก่นกัศกึษา คณาจารย์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและโปรแกรมทศันศิลป์ คณะ

มนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาโดยการจัดอบรมปฏิบติัการภาพพิมพ์สีนํา้แบบ

ญ่ีปุ่ น ณ ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวนัท่ี   26 สิงหาคม 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 15 คน โดยวตัถุประสงค์

เพ่ือถ่ายทอดความรู้การทําภาพพิมพ์สีนํา้แบบญ่ีปุ่ น   

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
1. สิว่   

2. แปรงทาสี 

3. พูก่นั 

4. ถ้วยผสมสี 

5. ผ้า 
6. กระบอกฉีดนํา้  

7. สีฝุ่ น 

8. สีนํา้ 
9. กระดาษพิมพ์ 

10. พลาสติกทําชืน้ 

11. ไม้อดัในประเทศไทย 

12. ไม้อดัญ่ีปุ่ น 

13. แป้นถ ู
 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
1. ได้ผลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบแนวการ์ตนูโดยมีท่ีมาจากงานจิตรกรรมไทยเร่ืองรามเกียรต์ิผู้วิจยัมีความรู้สกึ

ผ่อนคลายสนกุกบัการคิด จินตนาการในการสร้างตวัระครในรูปแบบใหม่เช่น หนมุาน แต่ยงัคงความเป็นไทยในเร่ือง

ของเคร่ืองแตง่กายและทา่ทาง   การประยกุต์ตวัระครแบบไทยประเพณีให้เข้ากบัยคุสมยัสามารถทําได้ 

2. ได้เรียนรู้กระบวนการทํางานเทคนิคภาพิมพ์แกะไม้สีนํา้ท่ีมีความแตกต่างจากภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้มนั
เช่นวิธีการทําแม่พิมพ์ การเตรียมกระดาษ(ทําชืน้) กระบวนการพิมพ์ ทกุขัน้ตอนต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นอย่าง

มากจําเป็นต้องมีการจดบนัทึก เวลา ปริมาณของนํา้ท่ีใช้ในการหมกักระดาษและท่ีพรมลงแม่พิมพ์เพ่ือเวลาทําครัง้

ตอ่ไปจะได้รู้วิธีและแก้ปัญหา 

3. รูปแบบผลงานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้จะได้สีท่ีมี ความเบาบางสดใส การซมึ การกระจายตวัของสี

นํา้สร้างความน่าสนใจและลกัษณะเฉพาะท่ีภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้มนัไมส่ามารถทําได้ 
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ปัญหาและอปุสรรค 

1. การใช้สญัญาลกัษณ์วฒันธรรมท่ีมากกวา่นีเ้ช่น เร่ืองของชดุกิโมโน ชฎา ธงชาติ ถ้าเราใช้วฒันธรรมท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัชาติพนัธ์ประกอบกบัเร่ืองราวการตอ่สู้น่าจะเกิดการตัง้คําถามและนําไปสูค่วามขดัแย้งได้    

2. เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้เป็นเทคนิคท่ีต้องการความชืน้เพ่ือรักษาความชืน้ในกระดาษและแมพ่ิมพ์
การทําเทคนิคนีใ้นฤดรู้อนอาจมีความลําบากอยู่บ้างเน่ืองจากการระเหยของนํา้ในกระดาษเป็นไปได้ง่ายดงันัน้สภาพ

อากาศมีผลกบัเทคนิคแกะไม้สีนํา้เป็นอยา่งมาก 
 

คาํขอบคุณ  
ขอขอบคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย ตันครองจันทร์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนนต์  สิปปภากุล      

อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ ในฐานะท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิท่ีช่วยในการให้คําแนะนํา ปรึกษาต่างๆ  รวมทัง้

คณาจารย์ทกุท่านท่ีได้ช่วยให้คําแนะนําทําให้งานวิจยัชดุนี ้สามารถสําเร็จลลุว่ง พร้อมทัง้บคุคลใกล้ชิดท่ีเป็นกําลงัใจ

ในการทํางานศิลปะของข้าพเจ้า 
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รูปผลงานสร้างสรรค์  ชิน้ที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์    :  ศิลปะภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์                   :   Fighting 

3. ช่ือศิลปิน                                   :  ณฐักมล  ตัง้ธนะพงศ์ 

4. เทคนิค, ขนาด                            :  ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ ขนาด 70x100 cm 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน                 :   2555 
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รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชิน้ที่ 2 

 

 
1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์    :  ศิลปะภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์                   :   Fighting 2 

3. ช่ือศิลปิน                                   :  ณฐักมล  ตัง้ธนะพงศ์ 

4. เทคนิค, ขนาด                            :  ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ ขนาด 70x100 cm 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน                  :  2555 
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รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ ชิน้ที่ 3 

 

 
1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์    :  ศิลปะภาพพิมพ์ 

2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์                   :   Fighting 4 

3. ช่ือศิลปิน                                   :  ณฐักมล  ตัง้ธนะพงศ์ 

4. เทคนิค, ขนาด                            :  ภาพพิมพ์แกะไม้สีนํา้ ขนาด 70x100 cm 

5. ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน                  :   2555 
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รูปทรงของจนิตภาพจากอารมณ์ความรู้สึกซมึซาบแห่งท่วงทาํนอง 
The Shapes of Imagery through Senses Melodies Permeate  
 

พศิน เวียงแก้ว1 

Pasin Viengkaew1 

 

บทคัดย่อ 
การสร้างสรรค์ผลงานเร่ืองรูปทรงของจินตภาพจากความรู้สึกซึมซาบแห่งท่วงทํานอง ได้รับแรงบนัดาลใจ    

มาจากการท่ีผู้สร้างสรรค์ฝึกซ้อมกีตาร์ในแบบด้นสด โดยวิธีการแต่งทํานองไปเร่ือย ๆ ตามอารมณ์ และการฟังทํานอง

ของเพลงตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทํานองเพลงท่ีมีจินตนาการท่ีแปลกและแตกต่างของจงัหวะ จากการฝึกซ้อม

ด้นสด ผู้สร้างสรรค์คิดว่าทกุ ๆ ครัง้ท่ีได้เล่นทําให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกบัการระบายอารมณ์ท่ีขุ่นเคือง เศร้าหมอง 

และอารมณ์ท่ีเก็บกดออกมาจากจิตใต้สํานึกหรือเม่ือทุกครัง้ท่ีได้ฟังท่วงทํานองเหล่านัน้ ทําให้รู้สึกเพลิดเพลิน              

จนเกิดจินตนาการเป็นมโนภาพออกมา โดยทั่วไปแล้วประโยชน์ของการฟังเพลงหรือการเล่นดนตรีสามารถช่วย            

ขบักล่อมให้จิตใจดีขึน้ เพลงสร้างแรงบนัดาลใจให้กับเราและยงัช่วยบําบดัอาการต่าง ๆ ของคนเราได้ จากเหตุผล

ดงักล่าว จากสิ่งเร้าและท่วงทํานองเพลงท่ีเกิดจากการเล่นและการฟัง ทําให้ผู้สร้างสรรค์อยากจะถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สกึผ่านรูปทรงต่าง ๆ เช่น การใช้รูปทรงอิสระท่ีมีขนาดใหญ่เป็นจดุเด่นของภาพแทนอารมณ์โกรธ เศร้า ท้อแท้ 

พิศวง ฯลฯ ของผู้สร้างสรรค์ รูปทรงป๊ิกกีตาร์หรือกีตาร์และสายกีตาร์ แทนอารมณ์เพ้อฝันของการด้นสดเพลง เพ่ือ

ผ่อนคลายอารมณ์จากการเก็บกดในเร่ืองต่าง ๆ รูปทรงอิสระของตัวละครท่ีซ้อนหรือกระจายอยู่แทนการระบาย

ความรู้สึกต่างๆ เช่น โกรธ ตลกร้าย เพ้อ น่ากลวั สิน้หวงั ทุกข์ สขุ ฯลฯ รูปทรงสิ่งของหรือสญัลกัษณ์แทนอารมณ์   

ต่าง ๆ ของทํานองเพลงและจิตใต้สํานึกเวลานัน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือผ่อนคลายอารมณ์จากความตึงเครียดใน

ชีวิตประจําวนัและสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์จากจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ท่ีได้ใช้ความสําคญัของทํานองเพลงและ

ความรู้สกึในขณะท่ีเลน่กีตาร์นัน้ นํามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงท่ีแตกต่างกนั

ไปตามอารมณ์ ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์เทคนิคจิตรกรรมวาดเส้นปากกาลกูล่ืนบนกระดาษ  

 ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานพบว่า การด้นสดหรือฟังเพลงทําให้เกิดจังหวะหรือท่วงทํานองของตวัโน้ต             

ท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มเสียงต่าง ๆ นานา โน้ตแต่ละตวัให้อารมณ์ท่ีแตกต่างกนัซึ่งเป็นตวัแปรท่ีทําให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ

ในการสร้างจินตภาพและรูปทรงท่วงทํานองท่ีเกิดขึน้นัน้ถกูเปล่ียนจากเสียงเป็นองค์ประกอบและรูปทรงตามลกัษณะ

และอารมณ์ของการเล่น เกิดเป็นจินตภาพและรูปทรงท่ีแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ส่ือถึงการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้

สร้างสรรค์จากจิตใต้สํานึก ภาพท่ีเกิดขึน้มีพัฒนาการไปตามระยะเวลา ทัง้ในเร่ืององค์ประกอบ รูปทรงและ

สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ไปตามทํานองเพลงและอารมณ์ในขณะนัน้ สง่ผลให้ผลงานมีรูปแบบท่ีแปรผนั  ไม่ตายตวั เกิดความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผู้สร้างสรรค์ และสามารถส่ือแนวคิดได้ชดัเจน 

คาํสาํคัญ : จินตภาพ ซมึซาบ ทว่งทํานอง รูปทรง 

 

                                                 
1 สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี อดุรธานี 41000 ประเทศไทย 
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Abstract 
The creation of Shapes of Imagery through Senses Melodies Permeate was inspired by                   

the creators when practice the guitar improvisation, which is a composing melodies of sense and 

listening to a variety of music genres specifically the imaginary a strange and different of the melodies 

and always so relaxed after the practicing as though to venting emotional such as irritated, gloomy and 

Internalizing out of the subconscious mind or whenever listen to melodies that makes sense conceptual 

imagination. In general, the benefits of listening to music or playing music can help relax the mind.  The 

music was an inspired and also a good therapist helps the above the stimulation of the melodies by 

playing and listening. The producer wanted to convey to emotions through the sense of shape such using 

a large the freeform shapes featured a picture of the angry, sad, frustrated, wonder, etc. Shapes of guitar 

or plectrum guitar and string guitar, which represent the idealism of improvised music. In order to  

relaxation of internalized and the freeform shapes of represent in the hidden emotions of the characters 

such as angry, furious, fanciful, awful, frustrated, trouble, delighted, etc.  Shapes, thing or symbolic 

representations of emotions of the melodies and subconscious mind that time. The objective to relaxing 

of daily stress and the imaginative reflection using the melodies and feeling while played guitar to bring 

the concept of artworks. Cause the shape and contours of different according to the emotion to the 

creation of pen drawing technique on paper. 

The results found that the improvisation or listening to music bring on the Musical note of rhythm 

or melody. Each note a different emotion, a different variant that causes all emotion on imageries and 

shapes of melodies that happened was a change of tone to element of art and shape by quality and 

emotion of musical to new imageries and shapes which relaxation conveys of the subconscious and both 

for the elements, shapes and symbols of concept and both for the elements, shapes and symbols of 

concept were increasingly develop. As a result there were unique product and conceptual clarity. 

Keywords : Imagery, Senses, Melodies, Shapes 

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม 

 

แนวความคดิ  
ผู้ สร้างสรรค์ต้องการส่ือถึงการผ่อนคลายอารมณ์จากจิตใต้สํานึก อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ฉับพลัน              

เม่ือเจอกบัสิง่เร้าท่ีมีผลกระทบทางด้านจิตใจและทว่งทํานองของเพลงขณะท่ีได้เลน่หรือฟัง   
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ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน   
การรับรู้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์นัน้ เป็นสิ่งสําคญัท่ีทําให้ทราบถึงอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ สิ่งเร้าต่าง ๆ             

ท่ีเข้ามากระทบจิตใจในชีวิตประจําวัน มีทัง้เ ร่ืองท่ีดีไปจนถึงเร่ืองท่ีเลวร้าย ผลกระทบนัน้ทําให้เกิดอารมณ์                      

การท่ีไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ เลย เม่ือมีผลกระทบหรือแสดงอารมณ์ออกมาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป หรือแสดง

ออกมาหลาย ๆ ด้าน โดยขาดการควบคมุอาจส่งผลให้การรับรู้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ผิดปกติ ดงันัน้เราจึงต้อง

ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะท่ีเป็นปกติมากท่ีสุด การใช้อารมณ์ของผู้ สร้างสรรค์ในการทําผลงานครัง้นี ้                     

เป็นการผ่อนคลายอารมณ์จากการตึงเครียดท่ีกระทบจิตใจจากชีวิตประจําวนั สร้างสรรค์รูปทรงไปตามอารมณ์ท่ี

เกิดขึน้จากจิตใต้สํานึกเวลานัน้ บวกกับการซึมซาบท่วงทํานองเพลง ซึ่งเป็นเพลงท่ีเน้นไปในทางด้านของจังหวะ             

ท่ีแปลกแตกตา่ง ซึง่แปลกแตกตา่งในท่ีนี ้คือ เพลงท่ีไม่ใช่วฒันธรรมป๊อบหรือเพลงกระแสหลกั ความแตกต่างนัน้ เป็น

สิง่ท่ีผู้สร้างสรรค์คํานงึถงึกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ทําให้อารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน แตกต่างจาก

อารมณ์ในความเป็นจริง แต่เป็นจินตนาการท่ีผ่อนคลายไปตามอารมณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตัว   ผู้สร้างสรรค์ต้อง

ออกแบบอารมณ์ต่าง ๆ ผ่านรูปทรงสญัลกัษณ์ เพ่ือแสดงออกถึงเนือ้หาอารมณ์ความรู้สกึส่วนตวัในเวลานัน้ เข้ากบั

ทว่งทํานองเพลงท่ีได้ฟัง  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน   
1. เพ่ือศกึษาถงึรูปทรงของจินตภาพจากอารมณ์ความรู้สกึซมึซาบแหง่ทว่งทํานอง 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ เทคนิคจิตรกรรมวาดเส้น 2 มิติ บนกระดาษ ในรูปแบบท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผู้สร้างสรรค์ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน   
1. ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมลูด้านเอกสาร การค้นคว้า 

 การค้นคว้าข้อมลูเอกสารเพ่ือเป็นการศึกษาแนวคิดและนําไปเป็นข้อมลูในการสร้างสรรค์ผลงาน 

แหล่งท่ีมารวบรวมจากหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างงานจิตรกรรมท่ีใช้อารมณ์และจิตใต้สํานึกในการสร้างสรรค์

ผลงาน 

1.2 ข้อมลูภาคสนาม  

 การค้นคว้าศึกษาข้อมูลภาคสนาม เพ่ือท่ีจะนําข้อมูลไปสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาจาก                 

การทํางานในชีวิตประจําวนัและทํานองเพลงของวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ ในด้านการใช้ทํานองเพลงท่ีแตกต่าง เช่น 

King Crimson, Frank Zappa, Jimi Hendrix และ Steve Vai เป็นต้น  
2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 การวิเคราะห์หาความชดัเจนของเร่ือง 

ผู้ สร้างสรรค์เลือกใช้สิ่งเร้าทางอารมณ์ท่ีได้จากชีวิตประจําวันและท่วงทํานองเพลงมาเป็น                 

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์รูปทรงต่าง ๆ เพ่ือส่ือถึงการผ่อนคลายอารมณ์ในเร่ืองราวต่าง ๆ ในแบบเฉพาะของ    

ผู้สร้างสรรค์ ณ เวลานัน้ 
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2.2 การวิเคราะห์เพ่ือหารูปทรงสญัลกัษณ์  

การใช้รูปทรงอิสระท่ีมีขนาดใหญ่เป็นจดุเด่นของภาพแทนอารมณ์โกรธ เศร้า ท้อแท้ พิศวง ฯลฯ ของ

ผู้สร้างสรรค์ รูปทรงป๊ิกกีตาร์หรือกีตาร์ และสายกีตาร์ ท่ีแทนอารมณ์เพ้อฝันของการด้นสดเพลง เพ่ือผ่อนคลาย

อารมณ์จากการเก็บกดในเร่ืองต่าง ๆ รูปทรงอิสระของตวัละครท่ีซ้อนหรือกระจายอยู่แทนการระบายความรู้สกึต่างๆ 

เช่น โกรธ ตลกร้าย เพ้อ หน้ากลัว สิน้หวัง ทุกข์ สุข ฯลฯ รูปทรงสิ่งของหรือสัญลักษณ์แทนอารมณ์ต่างๆ ของ

ทว่งทํานองเพลงและจิตใต้สํานกึเวลานัน้ 
3. ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

3.1 การรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและภาคสนาม นํามาวิเคราะห์และจดัทําข้อมลูเป็นภาพร่างบน

กระดาษ และร่างภาพ เพ่ือให้ได้ภาพตามท่ีต้องการลงบนกระดาษผลงานจริง 

3.2 สร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะ 
4. ขัน้ตอนเผยแพร่ผลงาน 

4.1 การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการ แสดงตอ่สาธารณชนผู้สนใจศิลปะ 

4.2 การเขียนเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ โดยเขียนเอกสารอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์เป็น

เอกสารทางวิชาการ 

 

เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.  เทคนิค 

1.1 การวาดเส้นปากกาลงบนกระดาษด้วยทิศทางท่ีอิสระหรือหมนุวน 

2.  อปุกรณ์ในการดําเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

2.1 ดินสอ 

2.2 ยางลบ 

2.3 ปากกาลกูล่ืน 

2.4 กระดาษ 100 ปอนด์  

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์ หรือปัญหาอุปสรรค 
การวาดเส้นด้วยปากกาลูกล่ืนให้เกิดมิติ ระยะหรือรูปทรงต้องเข้าใจการวางนํา้หนักของมือท่ีกดปากกา     

ลงบนกระดาษ การใช้นํา้หนกัเทา่ไหร่จึงจะได้เส้นท่ีมีสีอ่อนหรือเข้มต่างกนั และระหว่างการวาดนัน้ หมกึปากกาจะไป

รวมกนัท่ีหวัปากกา ต้องคอยเช็ดหมึกออก เพ่ือป้องกนัการเปือ้นของตวังาน เน่ืองจากปากกาลกูล่ืนแต่ละชนิดแต่ละ

แทง่ให้ความเข้มข้นและการซมึซบัของสีท่ีแตกตา่งกนั ไมส่ามารถลบได้ ถ้าลงผิดพลาดไปต้องหาวิธีแก้ไขด้วยการวาด

ทบัหรือต่อเส้นให้เป็นรูปทรงใหม่ จึงต้องอาศยัความชํานาญและการตดัสินใจเป็นสําคญัในการลงเส้น ให้เกิดรูปทรง 

มิติ ตามท่ีมโนภาพไว้ ในสว่นของแนวความคิด การวาดเส้นโดยจินตนาการจากทํานองของดนตรี สามารถผ่อนคลาย

อารมณ์จากเร่ืองท่ีเลวร้ายได้ การด้นสดกีตาร์หรือการฟังทํานองเพลงทําให้เกิดความเพลิดเพลินแต่ขึน้อยู่กบัการเลือก

ทํานองท่ีเหมาะสมด้วย ทํานองบางทํานองท่ีซํา้เป็นเวลานานหรือทํานองท่ีไม่สอดคล้องกบัอารมณ์ในตอนนัน้ อาจทํา

ให้เกิดอาการตึงเครียดหรือรําคาญได้ จึงต้องอาศยัประสบการณ์ในการเล่นและการฟัง ว่าทํานองแบบไหนช่วยผ่อน

คลายความรู้สกึ และเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-72 

เอกสารอ้างองิ 
ดรุณี นาทะสริิ.  (2551).  การบําบดัโดยการแสดงออก.  ใน.  น่ีคืองานสังคมสงเคราะห์วชิาชีพ.  โสภณ พรโชคชยั.   

กรุงเทพฯ: ส.วีรัชการพิมพ์. 

Judith A. Rubin.  (1999).  Art therapy: an introduction.  New York: Psychology press. 

 

รูปผลงานสร้างสรรค์ 
 

ชิน้ที่ 1 
 

 
 

 1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ผลงานจิตรกรรม 

 2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : Senses Melodies 

 3. ช่ือศิลปิน : พศิน เวียงแก้ว 

 4. เทคนิค, ขนาด : เทคนิควาดเส้นปากกาลกูล่ืนบนกระดาษ  

                ขนาด 53X70 เซนติเมตร 

 5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : พ.ศ. 2555 
 
 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-73 

 
ชิน้ที่ 2 

 

 
 

 1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ผลงานจิตรกรรม 

 2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : Improvise of Arts 

 3. ช่ือศิลปิน : พศิน เวียงแก้ว 

 4. เทคนิค, ขนาด : เทคนิควาดเส้นปากกาลกูล่ืนบนกระดาษ  

                                                                      ขนาด 22X31 นิว้ 

 5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-74 

 
 ชิน้ที่ 3 
 

 
 

 1. ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ : ผลงานจิตรกรรม 

 2. ช่ือผลงานสร้างสรรค์ : Improvise of Arts Humanity  

 3. ช่ือศิลปิน : พศิน เวียงแก้ว 

 4. เทคนิค, ขนาด : เทคนิควาดเส้นปากกาลกูล่ืนบนกระดาษ  

                                                                      ขนาด 22X31 นิว้ 

 5. ปีท่ีสร้างงานสร้างสรรค์ : พ.ศ. 2556 

 

 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-75 

ศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวัง”  
The Performing Arts : 'Light of Hope' 
               

ภธัทรา โต๊ะบริุนทร์1 

Pattra Toburin1 

 

บทคัดย่อ 
ศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวงั” เกิดขึน้จากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัศิลปากรและ

สํานกังานอยัการจงัหวดันครปฐม ในการดําเนินงาน “โครงการยติุความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจําปี 2557” การ

แสดงชุดนีมุ้่งหวังท่ีจะแสดงให้เห็นถึงต้นตอและผลกระทบของปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับผู้หญิงและเด็กใน

สงัคมไทยและสงัคมโลก ผ่านการแสดงท่ีประกอบด้วย การเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงประกอบ VDO Art และ

บทกวี โดยการแสดงมุ่งส่ือสารความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในโลกและในสังคมท่ีเราทุกคนต่างเป็นทัง้ผู้ กระทําและ

ผู้ถกูกระทํา 

“แสงแหง่ความหวงั”  เช่ือว่าเนือ้แท้ของความเป็นมนษุย์ล้วนเป็นคนดีและมีแสงสว่างอนังดงามในตนเอง  มี

เพียงชัว่ขณะหนึ่งของความมืดมนทางกายและใจท่ีนําพามนษุย์ให้ก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรง เพียงเราจะโอบประคอง

หัวใจของมนุษย์ด้วยความหวังด้วยการก้าวข้ามความเกลียดชัง  เน่ืองเพราะการลงโทษมิอาจหยุดยัง้ความ

รุนแรง หากแตเ่ป็นความรักและการให้อภยัตา่งหากท่ีเป็นดงั “แสงแหง่ความหวงั” 

คาํสาํคัญ : ศิลปะการแสดง 

 

Abstract  
The Performing Arts : 'Light of Hope' was produced as part of 'The Project of Stopping Violence 

against Women and Children 2014', held in Nakorn Pathom, by Silpakorn University in corporation with 

the Office of Attorney of Nakorn Pathom province. This performance aimed to represent the  root causes 

and impacts of violence against women and children in Thai society and the world. The body movement 

of actors integrating with Video Art and poems of two famous poets were used to relate violence 

occurring in this world, with each one of us as both person abusing and abused. 

It was believed in 'Light of Hope' that fundamentally human beings were good and full of light 

within. Momentarily, the darkness took control of body and mind, leading us to commit violent crimes. We 

only have to embrace our human heart with hope by overcoming hatred, for punishment would not stop 

violence, but love and forgiveness would. Actually, love and forgiveness are thus the true 'Light of hope'.   

Keyword : Performing  Arts 

 

                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Assistant Professor, Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 

 

แนวความคดิ    
ความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ชดุ“แสงแห่งความหวงั” เกิดจากข่าวการฆ่าข่มขืนเด็กหญิงอาย ุ

13 ปี บนตู้นอนรถไฟ แล้วโยนร่างทิง้ข้างทาง เม่ือประมาณเดือนกรกฎาคม 2557  ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวญัของ

ประเทศไทยในเวลานัน้  สาเหตเุกิดจากความเมามายของพนกังานบนรถไฟ  และในช่วงเวลาไลเ่ล่ียกนัโลกก็ต้องสลด

ใจกบัข่าวการทิง้ระเบิดเพ่ือโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียนของสหประชาชาติ ในฉนวนกาซา ทําให้มีผู้ เสียชีวิตท่ีเป็นเด็ก

อยา่งน้อย 30 ราย    

ข่าวท่ีน่าเศร้าสลดใจทัง้สองข่าวสง่ผลสะเทือนจิตใจให้กบักวี อย่าง กดุจ่ี พรชยั แสนยะมลูในการสร้างสรรค์

บทกวีท่ีถกูนํามาใช้ในการแสดงชดุนี ้นัน่คือ “อบุติั” ท่ีกล่าวถึงความเลวร้ายท่ีเกิดกบัเด็กหญิงบนรถไฟ  และ “จรวด” 

เนือ้หากลา่วถงึความไร้เดียงสาของเดก็ๆในฉนวนกาซาท่ีต้องจบชีวิตด้วยผลของสงครามท่ีพวกเขาไมไ่ด้ก่อ 

นอกจากนีใ้นส่วนของบทกวีท่ีถูกนํามาใช้เป็นบทสรุป เป็นผลจากกิจกรรมการอบรมการเขียนสร้างสรรค์ 

ให้แก่ผู้ ต้องขังเรือนจํากลางนครปฐม ในหวัข้อ “แสงแห่งความหวงั” วิทยากร โดย อาจารย์สกุล บุณยทตั กิจกรรม

ดงักล่าวได้สร้างแรงบนัดาลใจแก่อาจารย์สกลุในการเขียนบทกวี “แสงแห่งความหวงั” ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้บทเรียน

ชีวิต ถึงท่ีมาของความรุนแรงว่าไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ  แต่มนัเกิดขึน้ได้กบัทกุคน  ขึน้อยู่กบั

โชคชะตา ขึน้อยู่กับโอกาส และขึน้อยู่กับการตัดสินใจเฉพาะหน้าอันยากจะควบคุม  ด้วยเหตุนีเ้ราจึงจําเป็นต้อง

เรียนรู้ และทําความเข้าใจเพ่ือสร้างแสงแห่งความหวงัให้แก่กนัและกนั เพ่ือเราจะสามารถเยียวยาความรุนแรงแห่ง

อนาคตในตวัตนของเราทกุคนได้ 

แสงแห่งความหวังสามารถเกิดขึน้ได้เสมอในทุกท่ีทุกทาง หากแม้นว่าทุกฝ่ายจะเปิดรับความจริงใจแห่ง

หวัใจของกนัและกนั และน่ีคือความเป็นท่ีสดุแห่งชีวิตในขณะหนึ่งท่ีเราต่างเรียนรู้และถ่ายทอดเนือ้แท้แหง่จิตใจให้แก่

กนัและกนั เนือ้แท้ท่ีสามารถทําให้หวัใจกลบัมาใสสะอาด เนือ้แท้ท่ีสามารถสรรสร้างแสงสว่างทางปัญญา เพ่ือการ

ยบัยัง้ควบคมุไม่ให้โอกาสแห่งชีวิตต้องพลาดพลัง้และหล่นร่วงไปสู่หบุเหวแห่งมายาจริตอนัทกุข์ทรมานได้อีก เพราะ

มนษุย์ทกุคนต่างเกิดมาเป็นคนดี มีความงามอนับริสทุธ์ิอยู่กบัจิตวิญญาณ ตราบใดก็ตามท่ีเราเข้าใจเนือ้แท้อนัลกึซึง้

ของความเป็นชีวิตนี ้แสงสว่างแห่งความหวงัย่อมจะสร้างค่าต่อความเป็นมนษุย์ให้อยู่ในโลกแห่งความหมายของการ

เป็นกุศลกรรม ด้วยมิตรไมตรีท่ีไม่มีประมาณเช่นนีเ้สมอเป็นการหยัง่ลกึในวิถีแห่งการรับรู้ในรู้สกึ ท่ีตัง้อยู่เหนือชะตา

กรรมใดใด  

 

ที่มาและความสาํคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวงั” เกิดขึน้จากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัศิลปากรและ

สํานกังานอยัการจงัหวดันครปฐม ในการดําเนินงาน “โครงการยติุความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจําปี 2557” ท่ีได้

จดัขึน้เม่ือวนัท่ี  20 สงิหาคม 2557  ณ ห้องประชมุอาคารศยูน์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

               โดยศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแห่งความหวงั” นีมุ้่งหวงัท่ีจะแสดงให้เห็นถึงต้นตอและผลกระทบของปัญหา

ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับผู้ หญิงและเด็กในสังคมไทยและสังคมโลก ผ่านการศิลปะแสดง ท่ีประกอบด้วย การ

เคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงประกอบ VDO Art  และบทกวีช่ือ “อบุติั” และ  “จรวด” จาก รวมบทกวีนิพนธ์ “นิธาร” 
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ของ กดุจ่ี และบทกวีช่ือ “แสงแห่งความหวงั” ของ อาจารย์สกลุ  บณุยทตั  โดยภาพการแสดงมุ่งส่ือสารความรุนแรงท่ี

เกิดขึน้ในโลกและในสงัคม ท่ีเราทกุคนตา่งเป็นทัง้ผู้กระทํา และผู้ถกูกระทํา 

               “แสงแหง่ความหวงั” เช่ือว่าเนือ้แท้ของความเป็นมนษุย์ล้วนเป็นคนดีและมีแสงสว่างอนังดงามในตนเอง  มี

เพียงชัว่ขณะหนึ่งของความมืดมนทางกายและใจท่ีนําพามนษุย์ให้ก่ออาชญากรรมท่ีรุนแรง เพียงเราจะโอบประคอง

หวัใจของมนุษย์ด้วยความหวงั ด้วยการก้าวข้ามความเกลียดชัง  เน่ืองเพราะการลงโทษมิอาจหยุดยัง้ความรุนแรง  

หากแตเ่ป็นความรักและการให้อภยัท่ีเป็นดงั “แสงแหง่ความหวงั”  

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง อนัเป็นผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึน้กับผู้หญิง

และเด็กในสงัคมไทยและสงัคมโลก นําเสนอใน “โครงการยติุความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจําปี 2557” ของ

สํานกังานอยัการจงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจในศิลปะการแสดงร่วมสมยัและสร้างสนุทรียะให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ในกระบวนการการผลิตผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแห่งความหวงั” ประกอบด้วยขัน้ตอน 

ดงันี ้ 

1. ผู้ วิจัยได้ ร่วมประชุมกับผู้ แทนจากสํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐมในการนําเสนอผลงาน
ศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวงั” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยติุความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจํา    

ปี 2557 ของสํานกังานอยัการจงัหวดันครปฐม ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี  20 สงิหาคม 2557  ณ ห้องประชมุอาคารศยูน์ภาษา

และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

2. ผู้วิจยัได้ออกแบบศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแห่งความหวงั”  ซึง่ประกอบด้วย การเคล่ือนไหวร่างกายของ

นกัแสดงประกอบ VDO Art  และบทกวีช่ือ “อบุติั” และ  “จรวด” จาก รวมบทกวีนิพนธ์ “นิธาร” ของ ของ กดุจ่ี โดยบท

กวีช่ือ “อุบัติ” ได้แรงบัลดาลใจจากข่าวน่าเศร้าสลดใจท่ีเกิดกับเด็กหญิงบนรถไฟ  และบทกวีช่ือ “จรวด” เนือ้หา

กลา่วถงึความไร้เดียงสาของเดก็ๆในฉนวนกาซาท่ีต้องจบชีวิตด้วยผลของสงครามท่ีพวกเขาไม่ได้ก่อ  นอกจากนีย้งัได้

นําบทกวีช่ือ “แสงแห่งความหวงั” ของ อาจารย์สกลุ  บณุยทตั ซึง่เป็นผลจากกิจกรรมการอบรมการเขียนสร้างสรรค์ท่ี

อาจารย์ได้เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้ ต้องขงัเรือนจํากลางนครปฐม ในหวัข้อ “แสงแห่งความหวงั” โดยภาพการแสดง

มุง่ส่ือสารความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในโลกและในสงัคม ท่ีเราทกุคนตา่งเป็นทัง้ผู้กระทําและผู้ถกูกระทํา  

รูปแบบของศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแห่งความหวงั” ประกอบไปด้วย การเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดง

ประกอบ VDO Art  และบทกวี  โดยได้แบง่การแสดงออกเป็น 3 สว่น คือ  

 ส่วนท่ีหนึ่ง เปิดการแสดงด้วยภาพ VDO Art  ขบวนรถไฟ สลบักบัภาพข่าวการฆ่าข่มขืนบนรถไฟ 

จากนัน้เป็นการแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายของนักแสดงสองคน ประกอบการอ่านบทกวี “อุบัติ” ของกุดจ่ี การ

เคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงส่ือถงึการตอ่สู้ ดิน้รน การสลบักนัเป็นทัง้ผู้กระทําและผู้ถกูกระทํา  

 สว่นท่ีสอง ภาพ VDO Art  บนจอแสดงถึงความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในฉนวนกาซา ภาพเด็กน้อยไร้เดียงสา

กบัลกูระเบิด ฯลฯ ล้วนเป็นภาพท่ีถกูแชร์ผา่น Facebook จากนัน้เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงประกอบบท
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กวี “จรวด” ของกุดจ่ี ลีลาการเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสนกุสนานของเด็กน้อยก่อนท่ีจะต้องพบกบัลกูระเบิดท่ีร่วง

มาจากฟ้า กลายเป็นภาพเคล่ือนไหวอยา่งเช่ืองช้า แสดงการไข่วคว้าหาทางยดึเหน่ียวชีวิตตวัเองเอาไว้ 

 สว่นสดุท้าย ปรากฏภาพ VDO Art  สลบัไปมาระหวา่งข่าวฉนวนกาซาและข่าวการข่มขืนบนรถไฟ ตาม

ด้วยการแสดงการเคล่ือนไหวร่างกายของนกัแสดงประกอบบทกวี “แสงแห่งความหวงั” ของอาจารย์สกุล บุณยทตั  

โดยการเคล่ือนไหวของนกัแสดงจะเป็นเสมือนภาพน่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสบัสนว่าภาพน่ิงท่ีปรากฏเป็นภาพของ

การต่อสู้ , การโอบกอด หรือการเลน่สนกุ เหมือนในชีวิตเราท่ีบางครัง้เราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าภาพท่ีเราเห็นคืออะไรกนั

แน่ เพ่ือต้องการตอกยํา้ถงึท่ีมาของความรุนแรงวา่ไมไ่ด้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่มนัเกิดขึน้ได้กบัทกุคน เราจึงควร

เรียนรู้และเข้าใจเพ่ือจะสามารถเยียวยาความรุนแรงในตวัตนของเราทกุคนได้  จากนัน้จบการแสดงด้วยภาพของไม้

ขีดไฟท่ีถกูจดุขึน้พร้อมด้วยเพลง Light of Hope 

3. จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการเคล่ือนไหวร่างกายโดยศิลปินจาก Bangkok City Ballet คณุอดิเทพ 

บวัน้อย ให้แก่นกัศกึษาท่ีสนใจ จากนัน้คดัเลือกนกัศกึษาท่ีผา่นการฝึกอบรมฯ มีพืน้ฐานทางด้านการเต้นร่วมสมยัและ

มีความสนใจพร้อมท่ีจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกนั จํานวน 2 คน เพ่ือฝึกซ้อมการแสดง เป็นเวลา  1  เดือน  จนเกิด

เป็นศิลปะการแสดง ชดุ “แสงแหง่ความหวงั”  ความยาวประมาณ 10 นาที 

4. จัดแสดงในโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจําปี 2557 ของสํานักงานอัยการจังหวัด

นครปฐม ซึ่งจัดขึน้ในวันท่ี  20 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมอาคารศูยน์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย     

ราชภฏันครปฐม   

 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสร้างสรรค์  หรือปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจยัเลือกใช้การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรี บทกวี และ VDO Art ซึ่งเป็นการรวมเอาศิลปะแขนง

ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน  แม้โดยส่วนตัวผู้ วิจัยจะไม่ใช้นักเต้นมืออาชีพ แต่ด้วยประสบการณ์การสอนวิชาละครใบ้ 

(Pantomime) มามากกวา่ 15 ปี ทําให้ผู้วิจยัสามารถออกแบบการใช้ร่างกายในการเคล่ือนไหวได้เป็นอย่างดีประกอบ

กบัการเชิญศิลปินจาก Bangkok City Ballet คณุอดิเทพ บวัน้อย มาดําเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการ

เคล่ือนไหวร่างกายเพ่ิมเติมให้แก่นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งส่งผลให้การสร้างสรรค์และการออกแบบภาพการ

เคล่ือนไหวร่างกายในศิลปะการแสดง ชุด  “แสงแห่งความหวงั” มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึน้  และเป็นการผสมผสาน

ระหวา่งการใช้ร่างกายแบบละครใบ้ผสมกบัการเต้นรําร่วมสมยั   

    ปัญหาหรืออุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวงั” คือความเข้าใจใน

ศิลปะท่ีคอ่นข้างจํากดัของหน่วยงานหรือนกัวิชาการต่างๆ ท่ีมกัใช้ประสบการณ์และชดุความรู้เดิมๆของตนเองในการ

ตดัสินผลงานศิลปะ ซึง่สง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานอยู่พอสมควร  โดยเฉพาะการจดังานในรูปแบบ Event สง่ผล

ให้ผุ้ วิจัยจําเป็นต้องออกแบบการแสดงให้อยู่ในระยะเวลาท่ีจํากัด คือ 10 นาที แต่ก็สามารถคงประเด็นเนือ้หาได้

ตามท่ีผู้วิจยัต้องการ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานศิลปะการแสดงในครัง้ๆไป สถาบนัการศึกษาทางด้านศิลปะ

จําเป็นจะต้องสร้างเสริมรสนิยม และให้ความรู้ หรือวิธีการท่ีจะช่ืนชมศิลปะท่ีหลากหลายให้แก่ผุ้คนในสงัคมให้มาก

ขึน้  เน่ืองจากโลกเราได้หมนุไปอย่างรวดเร็วและศิลปะ  โดยเฉพาะ “ศิลปะการแสดง” มีพฒันาการและก้าวหน้าไป

อยา่งมากมายแล้ว 

 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

 C-79 

คาํขอบคุณ 
ในการผลิตผลงานศิลปะการแสดง ชุด “แสงแห่งความหวงั” เกิดจากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั

ศิลปากรและสํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ในการดําเนินงาน“โครงการยุติความรุนแรงต่อผู้ หญิงและเด็ก 

ประจําปี 2557”  การแสดงดงักล่าวสามารถสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ สํานักงานอยัการจังหวัด

นครปฐม, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์, รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์      

อรุณรัตน์, อาจารย์สกลุ บณุยทตั, และผู้ช่วยศาสตราจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์ หวัหน้าภาควิชานาฏยสงัคีต ท่ีให้การ

สนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในครัง้นีด้้วยดีและท่ีขาดไม่ได้คือนักแสดง นางสาวธีรานุช หนุนทรัพย์ และ

นางสาวภสัราภรณ์ วิชยัธรรมคณุ รวมถึงทีมงานทกุคนท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง  

ชิน้นีร่้วมกนั 
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การแสดง Performance Art ชุด “แสงแห่งความหวัง” 
ประมวลภาพการแสดงเม่ือวนัท่ี  20 สงิหาคม 2557   

ณ ห้องประชมุอาคารศนูย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและการฝึกซ้อม 
 

         การอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย  โดยคณุอดิเทพ  บวัน้อย ให้แก่นกัศึกษาท่ีสมคัรเข้า

ร่วมโครงการจํานวน  30  คน เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2557  ณ   อาคารวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและการฝึกซ้อม 

         

การฝึกซ้อมการแสดง Performance Art ชดุ “แสงแห่งความหวงั”  เป็นเวลา 1 เดือน ณ คณะอกัษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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ศิลปะการแสดงชุด “ซาดาโกะของฉันและปีกนับพันของนกกระเรียน” 
Performing Arts : “My Sadako and Her Paper Cranes” 
 

ปัณณทตั โพธิเวชกลุ1  

Pannatat Po-dhivejakul1 

 

บทคัดย่อ 

 ศิลปะการแสดงชุด "ซาดาโกะของฉันและปีกนับพันของนกกระเรียน" เกิดจากความมุ่งหวังท่ีจะให้

ศิลปะการแสดงได้ทําหน้าท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของ สนัติภาพ ความเข้าใจ การอภยั และความหวงั แก่ผู้คนในปัจจบุนัท่ี

อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมากมายในทุกรูปแบบ ผู้ วิจัยจึงนําเอาเร่ืองราวของ ซาดาโกะ ซาซากิ เด็กหญิงผู้พบันก

กระเรียนกระดาษด้วยความหวงัท่ีจะมีชีวิตรอดจากผลกระทบของกมัมนัตรังสีของระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครัง้

ท่ีสอง มาเรียบเรียง ผกูเร่ืองขึน้ใหม่ และเช่ือมโยงเร่ืองราวของผู้คนจาก 3 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่ น อเมริกา และไทย ตัง้แต ่

ปี 2488 ถึงปี 2551 ท่ีเก่ียวเน่ืองกันในเหตุการณ์ทิง้ระเบิดท่ีเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น มาเป็นส่วนเติมเต็มใน

ศิลปะการแสดงชดุนี ้ด้วยประสงค์ให้ศิลปะการแสดงทําหน้าท่ีได้สมบูรณ์มากย่ิงขึน้ ผู้วิจยัได้ตีความจากบทละครท่ี

ได้มาใหม่นี ้และได้จัดทําการแสดงในรูปแบบของละครเวที แบบละครพูดมีเพลงขึน้มาในเดือนสิงหาคม 2558 ท่ี 

บลบูอ็กซ์ สตดิูโอ และนํามาแสดงอีกครัง้ในเดือนตลุาคม 2558 ท่ีสถาบนัปรีดีพนมยงค์ เพ่ือร่วมรําลกึ 70 ปี สนัติภาพ

โลกในปี 2558 นีด้้วยเช่นกนั 

คาํสาํคัญ : ศิลปะการแสดง ซาดาโกะ ซาซากิ ระเบิดนิวเคลียร์ สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ฮิโรชิมา 

 

Abstract 
 "My Sadako and Her Paper Cranes" is a performing arts production that aims to tell the story of 

peace, understanding, forgiveness, and hope to the people in this era, which all of us are among many 

contradictions. Rearranging the story of Sadako Sasaki, a girl who folded paper cranes origami in the 

hope to survive from the effects of the atomic bomb’s radioactive ray in the Second World War, and 

linking the stories of people from Japan, the United States, and Thailand since 1945 to 2008 related to the 

bombing Hiroshima make the story of "My Sadako and Her Paper Cranes" more complete. This creative 

research was interpreted and presented in the form of a music drama at Blue Box Studio in August 2015, 

and at Pridi Banomyong Institute in October 2015 to commemorate 70 years of World Peace. 

Keywords : Performing arts, Sadako Sasaki, Atomic bomb, The Second World War, Hiroshima 

 

 

 

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand. 
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รูปผลงานวิจยัสร้างสรรค์ 
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Dhammapada Commentarial Tales :  
A Source of Literary Works for Creative Theatre 
 

Chawarote Valyamedhi1 

 

Abstract 
 This study aims at reviewing aesthetic values as fundamental idea in Buddhist literature 

composition and the dramatic principles as found in some story in the Dhammapada Commentarial tales’ 

collection. The fundamental philosophy of Buddha’s teaching appears in three items out of the nine in 

Navangasatthusasana, the Buddha’s ninefold teaching, as geyyas (songs), gathas (verses), and jatakas 

(the birth-stories). The idea admits that Buddha’s teachings have aesthetic values. Some of the stories in 

Dhammapada commentary (Dhammapada Atthakatha) contains dramatic incidents as appearing in the 

Aristotle’s key elements of plays i.e. Spectacle, Sound, Diction, Character, Reasoning, and Plot. 

The example from the Dhammapada commentarial collection engaged in this studies is 

Mahakassapathera Vatthu which is the story theming the Perfume of Virtue. The story appears in the 

Verse 56 of Dhammapada and the commentary. The study has found that although Buddhist literature 

aims at the enlightenment so called nibbana; the literary collection has aesthetic values as it gives light to 

the other kind of artistic work. 

Keywords :  Buddhist Literature and Performing Arts, Dhammapada, Theatre Studies 

 

 

 

                                                 
1 Department of Dance Education, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 1061 Itsaraphap 15, Itsaraphap Road,    

  Hiranruchi, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand. 
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Integrating Intercultural Communicative Competence with Global Business English Lessons 
 

Waraporn Theerasak1 

 

Abstract 
Intercultural communicative competence is essential for today’s global citizens since they 

engage in number of multi-cultural business activities, such as teleconferencing, both for educational 

purposes and business purposes, and marketing to international audiences. Integrating intercultural 

communicative competence with Global Business English lessons could be challenging for teachers of 

the 21st century. The integration would strengthen the communicative competence of the leanersto utilize 

it effectively and appropriately when they are exposed to multi-cultural situations. This paper aims to 

provide some guidance to teachers on the relationship between intercultural communication and the 

global business environment as well as the instructional practice of intercultural communicative 

competence and Global Business English using a linguistic approach that also enhances or makes use 

of critical thinking. 

Keywords : Intercultural communicative competence, Global business, English lessons 

 

Introduction 
Intercultural communicative competence refers to the ability of an individual to communicate with 

other people who have a different cultural background. Similarly, as defined by Darla K. Deardorff in 2008 

(cited in Chiper, 2015: p. 121), intercultural communicative competence refers to “the ability to 

communicate effectively and appropriately in intercultural situations based on one’s intercultural 

knowledge, skills, and attitudes”. In today’s global society, intercultural communicative competence has 

become significantly more important to world citizens because intercultural encounters are unavoidable 

when communicating in a multinational setting, as seen in global business negotiations that it would go 

nowhere if each counterpart could not understand the cultural differences. An uncountable number of 

intercultural misunderstandings have occurred when it comes to global business communication, which 

likely damage successful relationships and negotiations. Therefore, specific skills and productive training 

in global business communication are highly desirable. 

In the 21st century, English has become a major medium of communication for speakers that 

have different mother tongues. This communications phenomenon, known as ‘English as a Lingua 

Franca’, is becoming increasingly common, as when people from all over the world meet at an 

international conference. English grammar is explicitly incomprehensible for many people who learn 

                                                 
1 Global Business Communication, B.A. Program, Burapha University International College, Chonburi 20131, Thailand. 
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English as a foreign or second language. Nevertheless, practical intercultural communicative 

competence is very much required for numerous real-life situations. 

Including intercultural communicative competences in Global Business English education allows 

learners to overcome intercultural misunderstandings so that they are able to communicate successfully, 

and thus achieve their business purposes. The traditional instructional methods may provide a systematic 

presentation for teachers whotend to talk at the head of the class, but these methods hardly offer an 

opportunity for the learners to practice and develop the skills needed for global business interaction in 

real world scenarios (Reid 2015). 

This paper provides some guidance to teachers on how to integrate intercultural communicative 

competences into Global Business English lessons. This paper also presents the factors that affect 

intercultural communication, and it provides several intercultural communicative techniques along with 

examples of how to avoid intercultural failures. These techniques will lead to successful relationships and 

enable business leaders to impressively seal business deals. 
 
The Importance of Intercultural Communicative Competence in Global Business Environment 

“Intercultural competence is a person’s ability to free one’s potential in intercultural 

communication, to choose adequate behavioral patterns and achieve positive results in the dialogue of 

cultures” is a definition given by Olson & Kroeger (2001: p. 116 – 137).Similarly, intercultural competence 

is the fundamental knowledge, which could be learned and developed through the stage of foreign 

language learning, of daily life activities that reflect specific values, norms, and rules of various cultures 

and languages (Gudkov, 2003: Nazarenko, 2015: p. 409). 

With regard to intercultural communication in daily life, verbally addressing someone with 

sir/madam might be appropriate in a particular culture, but surprisingly, might not be so in other cultures. 

In the same way, the greeting gesture of kissing someone on the cheeks might be a friendly, nonverbal 

way of saying ‘hi’ as commonly seen in America and Europe, but it might be considered sexual 

harassment in Asian countries. To be more playful with this idea, talking about money directly with 

Japanese or Korean clients or ignoring the importance of business card etiquette or dining manners 

might completely ruin a business deal.  These are just a few examples that point out how intercultural 

communicative competence is essential for today’s global citizens and global business community. 

As stated by Chiper (2015: p. 119), the pursuit of intercultural communicative competence has 

grown because it is viewed as one of the necessary skills for a harmonious atmosphere in business 

offices and the successful negotiation of daily business activities needed to expand multinational 

firms.Awareness, knowledge, and skill are the three key components of multicultural competence, and 

they reflect the need to enhance communication ability of people whose clients are from diverse socio-

cultural backgrounds (Pope & Reynolds 1997: Martincová &Lukešová, 2015: p. 1256).Pikhart (2014) put 
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forward the idea that intercultural communicative competence can stimulate economic gain – such as in 

the planning of marketing strategies and messages delivered to customers. To clarify this point, 

international companies operate online markets as well as transfer information from the business team to 

potential clients, and from the clients back to the business team for feedback.Moreover, the result of 

Candel-Mora’s research, conducted in 2015, has revealed that the knowledge of language alone does 

not affirm the communication success in an international environment.  Furthermore, “The trend towards 

globalization and internationalization has increased the importance of being competent in communicating 

with people of different cultural backgrounds” is a summary of Fritz, Möllenberg & Chen’s paper in 2002 

(as cited in Candel-Mora, 2015: p. 27). 

Consequently, the foundation of professional advancement is the development of intercultural 

communicative competence (Byram, 1997: Nazarenko, 2015: p. 408). Understanding barriers to effective 

intercultural communication will deliver the flawless information transfer to international clients or 

audiencesand is a prerequisite of any multicultural business operation. 

 

Instructional Practice: Intercultural Communication and Global Business English 
To drive home the idea of how English is significantly associated with international and 

intercultural business activities, consider the following quotation from an article written in the ‘New York 

Times’ newspaper (as cited in Rogerson-Revell, 2007: p. 104) concerning the use of English for 

international businesses established in Europe. 

As European banks and corporations burst national boundaries and go global, many 

are making English the official corporate language. Two years ago, when France, 

Germany, and Spain merged their aerospace industries into one company, they not 

only gave it an English name – the European Aeronautic Defense and Space 

Company, or EADS – they also made English its language. In Germany, the national 

postal service, Deutsche Post World Net, increasingly uses English as its working 

language. Smaller companies are doing likewise. In Finland, the elevator maker 

Kone adopted English in the 1970s; in Italy, Merloni Elettrodomastici, a midsize 

home appliance maker, did so in the mid-1990s. Management meetings at big 

banks like Deutsche bank in Germany and Credit Suisse in Switzerland are routine in 

English. 

In the current days of globalization, much of an international companies’ work corresponds with 

language-related tasks. For example, thoughEnglish is not an official language in Germany, Luxemburg, 

or the Netherlands, it is a medium that delivers a variety of social, commercial, educational, and cultural 

functions (Bern 1995: Rogerson-Revell, 2007: p. 105). In addition, Göbel & Helmke(2010) mentioned that 

the major objective of teaching in German schools is to develop an intercultural communicative 
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competence, specifically instruction in English as a foreign language. Pikhart (2014) claimed that English 

is officially used as a corporate language in the majority of international organizations, and it is also used 

for the majority of data transferred through online society. In general, business schools and universities 

have prepared their graduates for an inter-culturally mixed market, so the emphasis is on boosting 

intercultural communicative competence, which is essential for graduates as they pursue international 

careers (Chiper, 2015). 

According to the latest United Nations statistics,there are approximately 450 million native 

English speakers in the world whilst the number of non-native English speakers is roughly 1.7 billion. 

These statistics explain the English paradigm shift towards advanced development from Standard 

English to Global English/World English/International English (Candel-Mora 2015: p. 26).The traditional 

lingua franca context variables include accent, pragmatic, and discourse differences (Beamer, 1992; 

Byram, 1997; Candel-Mora, 2015: p. 27); nonetheless, recent language research focuses on the 

awareness of intercultural communication in foreign language education and on the development of tools 

and teaching materials of intercultural communication courses. In the case of English for Specific 

Purposes or Global Business English, Candel-Mora (2015) suggested that international meetings, 

geographical mobility, and worldwide negotiations imply the need to cover the contents of intercultural 

communication in these courses’ syllabi. 

There are a few different approaches in integrating intercultural awareness in the classroom. 

One approach is linguistic awareness – cultural differences are demonstrated by examining linguistic 

differences in the classroom (Müller-Jacquier, 2004: Göbel & Helmke, 2010: p. 1572). An earlier study of 

Göbel (2010) highlighted the positive impact of experience in the intercultural EFL classrooms, which are 

run to encourage learners’ interest intercultural fields. Likewise, Chiper (2015)suggested that to achieve 

the goal of intercultural communicative competence development, the emphasis should be put on 

practical exercises rather than on theories.  Thus the outcome of learning is a reflection of how well the 

learners could effectively and appropriately interact in a multicultural situation rather than a depth of how 

the learners have interpreted the definitions or understood the theories. 

Furthermore, to create teaching materials, the concept of generalizations might not be as 

implementable as intercultural real-life situations becausethe concept of generalizations is associated 

with over-simplification, stereotypes, and ethnocentrism, which are barriers to effective intercultural 

communication -especially in a business context. To avoid stereotypes, it might be crucial to specify 

similarities and differences between the learners’ culture and the target culture (Hendson 2005: Göbel & 

Helmke 2010: p. 1572).Martincová & Lukešová (2015) also proposed ‘critical thinking’ as a pedagogical 

application of intercultural communication instruction, particularly focusing on intercultural conflict 

management. For instance, in multicultural education, individuals’ prejudices and stereotypes might be 

removed by critical thinking because it is the vital component of an individual’s cognitive functions.  
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Being able to criticize means being able to interpret, analyze, and evaluate the information as well as 

being able to apply knowledge or experience to real-life activities. Such skills could be improved through 

a small group or class discussion activity. The teachers could start by showing a well-selected, authentic 

video or by providing reading text related to intercultural communication.  Then have the learners discuss 

the key pointsthey picked up from the video or text.  Finally, the learners could present their discussion to 

the rest of the class. Debate is also a good exercise of learners’ linguistic and intercultural performance. 

Topics such asindividualism and collectivism, masculine society and feminine society, punctuality and 

time management, and power distance, could be considered for student debate. The learners could 

makearguments based on values that varybecause people are from different parts of the world.  The 

learners could especially make arguments based on how they could attract potential clients whose 

cultural backgrounds are different, i.e. masculine society’s values are money, success, and power while 

feminine society’s values are caring and harmonizing. Another recommended exercise is a vocabulary 

game. The teachers could categorize vocabulary toboost up intercultural knowledge and competence or 

to introduce barriers to effective intercultural communication, such as payment method and formal 

emailing. 
Nazarenko (2015) also advocated that non-verbal communication, as opposed to verbal 

communication, is essential to accomplish effective intercultural interaction. Therefore, studying gestures 

and facial expressions should be included in lessons regarding intercultural communication skills 

development. To illustrate this point, a hand gesture for saying ‘hi’ is different around the world, and 

people from different countries interpret a facial expression of ‘smiling’ in different ways. Colors could be 

unpredictably decoded since the color red represents ‘prosperity’ and ‘good luck’ in China, but it 

represents ‘death’ in Celtic cultures and ‘danger’ in many Western countries. Therefore, wrapping a gift in 

red paper and presenting it to clients from Western countries would not be very impressive. These ideas 

can be demonstrated by usinga non-verbal-signs guessing game that could be utilized as a warm-up 

activity before introducing learners to higher-level cultural differences.  Theknowledge of these higher-

level differences is what matters in global business communications.  
 

Conclusion 
English is the world’s language, used internationally across the globe or used as a lingua franca 

by people whose mother tongues differ.  It is a medium of social interactions, entertainment, education, 

and business activities. The ability to speak English alone might not be sufficient for today’s global 

citizens, and without the specific knowledge and competence of cultural differences, may result in 

unexpectedly failed business negotiations. Therefore, intercultural communicative competence is now a 

‘must have’ skill for all of us, especially for people engaged in multi-cultural activities. For this reason, 

intercultural communicative competence should be integrated with lessons in English as a Foreign 
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Language as well as with lessons in Global Business English. Researchers suggestthat how well learners 

effectively and appropriately interact in intercultural settingsare more important than the learners’ depth of 

understanding regarding definitions and theories. A critical thinking approach is also one of the crucial 

practices to help develop both linguistic and intercultural communicative competence, and this approach 

could be taught to learners using class exercises, such as small group or class discussions, debates, 

vocabulary games, and non-verbal-signs guessing games. These practices enhance the learners’critical 

thinking skills and linguistic competence and also stimulate their cultural background knowledge – so 

they combine it with new content being learnt. As a result, the learners spontaneously develop and 

improve intercultural communicative competence through linguistic practices. However, it is useful to 

note that all of these activities could be utilized most effectively when applied with learners whose English 

language proficiency is quite high and when they are exposed to a friendly learning environment where 

they feel secure and confident to participate in discussions and activities. 
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The Use of Psycho-physical Theatre Practice in Developing Children and Young People 
with Learning Disabilities’ Skills: A Case Study 
 

Nattaporn Sathitwarathorn1 

 

Abstract 
 This study explores the impact of psycho-physical theatre practice on children and young 

people with learning disabilities.  More specifically the focus is on the efficacy of psycho-physical theatre 

practice as a vehicle for facilitating the development of skills in communication and social interaction.      

A further objective is to assess whether any skills acquired through this medium generalise to their 

everyday life in more natural settings. The research methods employed in this study are participant 

observation and semi-structured interview. The study sample consisted of ten teachers who participated 

in psycho-physical theatre practice with the students of Mayfield School. The results of the research 

suggest that psycho-physical theatre practice has a positive impact on students with learning disabilities. 

A particular effect was observed in terms of student confidence, self-esteem, communication, social 

interaction and overall well-being and happiness. The methodology employed in this research study 

means that caution needs to be taken in extrapolating the results to wider populations. These limitations 

are discussed in the methodology and conclusion. 

Keywords : Psycho-physical theatre, Children and Young People, Learning Disabilities 

 

Introduction and Objectives 
 Learning disability is a condition that is caused by a dysfunction in a neurological system; this 

may be related to genetic factors, infections before birth, brain injury or damage at birth, brain infections 

or brain damage after birth (Holland 2011). Although this damage may be irreparable, the remaining 

parts of the brain can still be fully developed. Medical treatment may have some positive effects but 

alone is insufficient. A range of additional supports are also required and early intervention is crucial to 

allow each person to reach their full potential. The purpose of providing the young people with support is 

not to get rid of the neurological conditions, but to help them manage their everyday life and live happily 

(Early Support and Cerebra 2012). The treatment strategies include many forms, such as art therapy, 

music therapy, occupational therapy, and the use of drama. 

 The research by Thailand’s  Ministry of Information and Communication Technology (2014) 

shows that it is estimated that about one percent of the general population in Thailand have learning 

disabilities, around 670,000 people, which is obviously not a small number. As above, this group of 

                                                 
1 Independent Researcher 836/22 Moo 1, Banbung, Chonburi 20170, Thailand. 
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people needs a lot of support to help them live their lives. Moreover, there is a lack of practitioners who 

work with learning disabled young people, especially in the drama field. Therefore, I am interested in 

trying to make a contribution to helping these young people. 

 Between February and July 2015, I had an opportunity to participate in a work placement  with 

the Birmingham Repertory Theatre, the UK, a theatre company which has built many connections to 

schools including special education needs school. I was attached to Melissa Daly, a theatre practitioner 

who works for students with learning disabilities in Mayfield School. The students we worked with were 

wide-ranging in terms of the severity in their learning disabilities. 

 The purpose of this study is to assess in greater detail of the impact that psycho-physical theatre 

has on the children in their school life and how they utilise those skills in their everyday life. This will be 

undertaken through interviewing the teachers. Having a greater understanding of how, or indeed if, the 

benefits transfer to classroom settings will enable practitioners to develop and fine tune their exercises to 

hopefully support the students more effectively. 

Objectives of this study 

(1) To identify the perceptions of teachers in relation to psycho-physical theatre practice 

(2) To identify the impact of psycho-physical theatre practice on the development of social and 

communication skills of students with learning disabilities 

(3) To assess whether any skills acquired during psycho-physical theatre practice generalise to other 

areas of the students’ everyday lives. 

What is psycho-physical theatre practice? 

 Psycho-physical theatre practice is an acting technique derived from Constantin Stanislavsky 

(1863-1938), a Russian stage actor and director. He discovered the inseparable connection between 

psychological and physical action in human beings, which became the fundamental idea of ‘psycho-

physical technique’ (Moore 1965). Later, Michael Chekov (1891-1955) further developed these ideas by 

focusing on imagination and movement. Petit (2010) suggested that the psycho-physical exercises 

developed by Chekov are based on a belief that psychological values can be absorbed through 

movements leading to an actor’s development of concentration and imagination. 

 According to Schechner (1985) cited by Trowsdale and Hayhow (2015: p.6), the physical action 

is a self-awareness process that makes the actor be able to explore and extend ‘his sense of self’. This 

means the actors would discover themselves in other possible ways of being. This makes the psycho-

physical practice distinguishable from other forms of drama, together with its reliance on physical and 

non-verbal mediums which has meant the practice could be adapted for training disabled actors. The 

Open Theatre Company used psycho-physical techniques as a basis of practice, and developed 

‘mimetics’ practice within the process to engage young people through physicality. 
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 ‘Mimetics’ is an interactive, non-verbal, psycho-physical practice crafted from experimental 

psycho-physical actor-training processes, adapted to support the learning and development of young 

people with learning disabilities. Copying and responding to another’s physical actions is the main focus 

of the practice (Trowsdale and Hayhow 2013). As psycho-physical theatre focuses on the relationship 

between body and mind, the actions that the young people may copy or act out enable them to explore 

their feelings or emotions as a natural consequence. In this study, ‘mimetics’ practice will be included in 

the terms ‘psycho-physical theatre’ in the adaptation practice of the Open Theatre Company. 

 To facilitate an understanding of psycho-physical theatre, process of the practice in the Mayfield 

school will be explained. The beginning of the sessions included all participants introducing themselves 

and doing a physical warm-up where the practitioner put some music on and encouraged everyone to 

copy her actions. After that, each student would be given a chance to lead the warm-up by doing some 

movements and everyone replicated them. One of the key exercises that the practitioner always repeated 

was mirroring. The students would be given a mask to put on and got into pairs, imitating each other in a 

one to one interaction. As well as being encouraged to copy and mirror movement, students were also 

encouraged to imitate facial expressions. Each session, different props were provided as the starting 

point. The main purpose of the exercise was to build the children’s imagination and encourage them to 

communicate non-verbally. The students could interact with the prop in many ways, depending on their 

capabilities. During the practice, the practitioner always played different kinds of music to elicit variable 

moods during the sessions. At the end of the sessions, the practitioners sometimes also discussed with 

the students what they had done during that session. 

 

Methods of Study 
 This research examines the opinions of ten teachers in a single location in order to investigate 

the impact of psycho-physical theatre practice on children and young people with learning disabilities. 

The research design is a case study which combines two research methods together which are: 

participant observation and semi-structured interview. This is because these two methods are particularly 

helpful in generating an intensive and detailed investigation of a case. 

 As this research relies on a single case study within a specific setting, questions inevitably arise 

regarding the validity and generalisability of the results. It has to be conceded therefore that the findings 

may not be representative of, nor generalisable to, a wider population of the subject sample. However, 

the purpose of this study is to generate an intensive examination of a particular case and hopefully leads 

to broader qualitative and quantitative research in terms of the main proposition. 

 As above, the data collection methods used in this research were interviews and participant 

observation. The research instrument was a semi-structured interview. The interviews were audio-

recorded and subsequently transcribed. Due to the restrictions imposed by cost and time, the sampling 
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strategy used in this research is described as ‘convenience sampling’. The limitations of this kind of 

sampling are that there might be some bias introduced during data collection  which limit the study in 

terms of its generalisability. However, this sampling approach is beneficial to the present study as it 

generates different perspectives within a single case. This is because the respondents in the interviews 

consist of ten teachers of Mayfield School (Birmingham, UK). This staff group have been teaching the 

particular group of students that form the focus of this study for more than six months consecutively, and 

also have been participating in psycho-physical theatre practice for more than three months. During the 

period of study I also had an opportunity to observe the students and participated in the practice in those 

particular groups during the drama sessions with them. This offers the potential for the results collected 

from the interviews to be compared with the findings derived from my participant observations. The data 

analysis technique conducted in this study is a thematic analysis. 

 

Results 
 Most of teachers described psycho-physical theatre as a ‘non-verbal work’, which related to 

body expressions. Few teachers claimed that psycho-physical theatre encourages the students to use 

their gestures and body to portray their feelings in what they want, what they see without speaking”. 

There were four elements that the teachers found that are important to the practice, that is, mirroring, 

props, music, and other participants. While one teacher suggested that mimicking other people can give 

teachers a sense of the level of a students’ intelligence in terms of how much they can remember and 

also extend their memories, another commented that mirroring and mime give students opportunity to 

‘express what they are feeling’ but by ‘copying someone else’. This can be supported by the explanation 

of psycho-physical theatre that it is the process of ‘outside-in’, that is, the actors works on the body and 

then the feelings inside are consequently stimulated. In the teachers’ views, props are important for the 

students to focus on as a ‘springboard’. It might be something very simple like a piece of cloth, a box or a 

hat, but it could bring out ideas from the way it can be used. 

 One teacher supported the idea of memory recall whilst using props by noting that sometimes 

the students‘ ideas might be drawn from their own imagination, whilst at other times they may simply be 

copying something they have experienced in the past. Additionally, a number of teachers mentioned that 

giving students an opportunity to give their own ‘interpretation’ on what that object could be, encourages 

them to use imagination with body movements. One suggested what the students did during this activity 

could help when they were coming to write because it enabled them to think ‘outside the box’. 

 Music was mentioned by a few of teachers. One described that different kinds of music could 

elicit different kinds of behaviour. She explained that when the music made them nice and calm, they 

could stop and think about what was happening around them. Another teacher pointed out the difference 

in students’ ability in responding to the music before and after they participated in the practice. “At the 
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beginning, whether you put upbeat, slow, happy, or sad music, they would respond in the same way, but 

now, they’re beginning to listen to the music and response differently”. 

 It was interesting that friends and teachers were included as an important part of the practice in 

teachers’  views. They suggested that the other participants were needed as a ‘model’, especially for the 

individuals who do not have any ‘sources to actually maintain in their memories’. This is because some 

students with learning disabilities may lack memory skills. Therefore, allowing other participants to 

provide them with examples to do the activities in each session was crucial. Several teachers believed 

that using prompts, for example modelling, might also help to stimulate students to try something 

themselves later. In other words, it enables them to enhance their thought processes by expanding the 

repertoire of possible actions or responses that they could use themselves. Additionally, participants 

could have an effect on creating a positive atmosphere and encouragement to participate in the practice.  

 In terms of social skills, most teachers stressed that psycho-physical theatre helps the children 

to understand each other. In the same way, some teachers claimed that it also helps them to understand 

the students more. One said “It formed a different kind of relationship”, because they were all in the 

practice and doing things together and felt if they were all as one. Another teacher also expressed the 

view that the practice could reveal previously undiscovered talents in students that he had never thought 

of before. One of the teachers similarly suggested that teachers could take the benefits from the psycho-

physical theatre practice to the classroom. As the students showed their capability in the practice, 

teachers then could tap into that during other lessons as well. 

 With regard to the use of body language and postures, one of teachers concluded that this is the 

process by which the students put themselves into a ‘different non-verbal world’. She explained that 

whilst we cannot put non-verbal individuals into a verbal-world and expect them to understand and 

participate, we can put verbal individuals into the non-verbal world and “let them experience how we can 

all engage, all participate as one in their world”. Actually it was not only about verbal or non-verbal, a few 

of teachers expressed the view that psycho-physical theatre was totally inclusive of all of their students, 

even physical impaired students can take part. 

 Although most of the exercises were in the form of individual or one-to-one activity, several 

teachers stressed that it could help pupils in terms of relationships as well. One teacher said “You can 

see a lot of encouragement between them. They always praise each other for what they’ve done”. From 

this perspective, it was not just that the students made each other feel good, this type of practice also 

made themselves feel positive. This is because they ‘realised that they were one of the members of group 

and important in that group’. During the practice, “They can feel valued when they notice that people are 

looking at what they are doing”, one said. 

 One of the overall implications from the interviews with the teachers was that there may be great 

value in the self-determination engaged in during this process. It may lead to the growth of self-
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confidence and self-esteem in the students taking part. One said “The psycho-physical theatre allows 

them to take ownership of their work”. She explained that the ‘ownership’ could emerge when the 

students realised that other people were interested in what they were doing and as is actually based on 

their own ideas rather than the teachers. Similarly some of the young people might not get up 

straightaway and prefer to observe until they felt comfortable enough to join in. They then had complete 

ownership to decide whether they wanted to engage or not. This ability to make a decision could 

enhance their everyday lives as they gained confidence to say ‘No, they don’t want to do it’ or ‘they do’ in 

any activities. The teacher also suggested that giving the young people some value “is enough to enable 

them to become more social aware and to interact socially”. 

 In terms of social awareness, two teachers agreed that the psycho-physical theatre practice 

enhanced the students abilities to be more aware of themselves and other’s space. This might because 

while they were watching other people doing things and waiting for their turns, they were practicing 

giving people space and time. She commented that it was quite difficult for students with learning 

disabilities to become ‘included in groups’, but when they developed an awareness of other’s space, 

their social abilities were developed as well. 

 The main reported benefit of psycho-physical theatre practice, everyone agreed, was that it 

increased students’ ability to express themselves. The teacher’s opinion is that the students’ psycho-

physical abilities could be enhanced by letting the young people “explore what other ways they can use 

their body to portray their feelings and to get somebody to know exactly what they want to do”. Due to the 

lack of facial expression ability in students with learning disabilities, autism spectrum disorder in 

particular, people often misunderstand what they are feeling. There was a point made by one of the 

teachers that “Sometimes our students will appear happy, while actually they’re quite sad”. This may 

present problems during interactions with other people as their emotional state may be completely 

misrepresented by their outward appearance. Therefore it was important to help the students develop the 

ability to match their physical/facial expressions with their emotional state. She had the view that the 

practice allows students the opportunity to explore different expressions and gestures and this in turn 

helps them to become more proficient in expressing their emotional state more authentically. Whilst one 

of the teachers suggested that psycho-physical practice helped students regulate their feelings more 

effectively and thus had a positive impact on their behaviour, another was more ambivalent. She claimed 

that it was a combination of many things that developed them throughout the year but she could say that 

the practice “certainly has an input on their overall development”. 

As repetition is a vital part of the learning process of children with learning disabilities, several 

teachers suggested that the practice should be longer or more than once a week. One said that “The 

more the sessions go on, the more they can see it. The more they do it in each week, the less prompts 

they need” and another said “Once a week isn’t enough because it’s not something you get a quick 
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reaction to. It took a considerable amount of time to see the results of psycho-physical practice with this 

group of students. However, several teachers concluded that the practice did have an impact on the 

students. One said “For whatever they do, whether small or huge, actually it’s important and has value”. 

In addition, all teachers agreed that the students enjoyed the practice and were always looking forward to 

participate in the sessions. One of them said “If they’re not gaining anything, they get an enjoyment”. 

 

Conclusion 
 The findings from the research suggested that psycho-physical theatre practice had a positive 

impact on students with learning disabilities primarily in terms of social functioning. There was little 

evidence with regard to any improvements in adaptive functioning amongst the population under study. 

One reason for this may be that the study was limited to the confines of a single highly structured 

environment, a school. There was no opportunity to extend observations into other settings. 

 The result of this study suggests that psycho-physical practice has a positive impact on the 

development of students with learning disabilities, for example, their abilities to use body language, their 

awareness of others and themselves. However, the qualitative nature of the methodology employed in the 

study means that we cannot state that this outcome is categorically the result of the intervention under 

study. This is because other variables which we may have been unaware of could be responsible for the 

outcomes noted. This view was supported by the teacher who suggested that the development of the 

students was a combination of many things that developed them throughout the year. This validates my 

opinion that further research is required to identify exactly what variables, if any, are responsible for the 

positive outcomes suggested by my research. Possible methodologies would include randomised control 

trials, before and after studies using repeated measures. 

 Currently, the teachers who support the practitioner during the sessions have had no prior 

training. Providing teachers with training in psycho-physical theatre may lead to further improvements for 

students and indeed their families who may also be benefit if their children improve in communication 

and social skills. Teachers need to understand that central to the practice is the principle that children 

should be encouraged to express themselves freely and independently rather than have ideas or 

movements imposed upon them. This may run a little contrary to some standard teaching practices 

(didactic methods) and may take a little getting used to for some teachers. 

 Within the field of learning disabilities there is an increasingly compelling body of research which 

indicates the importance of joy and happiness to one’s overall well-being (The Foundation for People with 

Learning Disabilities 2005). From my observations, it was obvious that psycho-physical practice brought 

pleasure and enjoyment to students. Every time I walked into the class the children were clearly happy as 

evidenced by their gestures. Similarly, all teachers agreed that the practice was fun and noticed that the 

children would be so excited on the morning that there was drama on that day. This in itself is a very 
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important and worthwhile outcome for children and young people and it can be said with a fair degree of 

certainty that psycho-physical practice made a big impact in this area. 
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New Media Sculpture: Style and Tastes in Wheelie Art 
 

Teerapon Hosanga1 

 

Abstract 

A PhD in Fine and Applied Art research entitled “New Media Sculpture: Style and Tastes in 

Wheelie Art” has three objectives: 1) To create a set of new media sculptures by appropriating creative 

tastes and styles found in low-class vehicles 2) To investigate the concept and process of creating 

human’s identity with a reference to decoration found in low-class vehicles 3) To explore the creative 

styles found in low-class vehicles, which play a role in constructing individuals’ and groups’ identity. The 

low-class vehicles in this research refer to trucks, motorcycles, three-wheel motorcycles that I have a 

direct experience in Nakhonpratom where I live and work. These vehicles are extensively used by 

agriculturists and hirelings who belong to a labor class. Their vehicles reflect their identity as well as 

social class. This means they carry their identity and social class everywhere they drive these vehicles. 

Therefore, their identity and social class are clearly seen by the public. Their vehicles are slow, functional, 

and made with simple engineering. The vehicles are decorated in a way that shows their satisfaction, 

kitsch tastes, and folk believes. Unlike trucks, motorcycles, and three-wheel motorcycles, high-class 

vehicles for example supercars, sport cars, and Big Bikes are fast, well-designed, entertaining, luxurious, 

and made with high-end technology and engineering. Even though my focus is on low-class vehicles, it is 

unavoidable in this research that I must note the coexistence of high-class vehicles in the same social 

atmosphere. 

The theoretical framework is composed of two social theories and four art concepts. The two 

social theories include firstly “Habitus” by Pierre Bourdieu (1930-2002), and secondly “Visual Culture” by 

several academics. Two of the academics I explored are Robert Moore (1942-present) and Douglas 

Gillette (date of birth unknown) who co-created “The Archetypes of the Mature Masculine”. These 

theories are used as a conceptual framework to explore and examine the contemporary phenomena of 

low-class vehicles, decoration, and relating people that include vehicle users, decorators, and 

mechanics who are mostly male. These phenomena became my inspiration that later led to an art-making 

process. The four art concepts include Pop Art, Appropriation Art, Kitsch, and Folk Art. These concepts 

are used to analyze the creative styles and tastes of low-class vehicles as well as to create new media 

sculptures and to analyze them.        

 Research methodologies of this research are of qualitative characters. They include literature 

review, observation, photo record, questionnaire, interview, and studio practice.   
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Research outputs are three new media sculptures that include “King Khanongna” (2014-2015), 

“Too Fast Too Furious” (2015-2016), and “Spiral” (2015-2016). They were created by a means of 

appropriating the creative styles and tastes that appears in low-class and high-class vehicles.  “King 

Khanongna” was appropriated from the forms and decorative styles of a ten-wheel truck and a Harley 

Davidson motorcycle; “Too Fast Too Furious” was appropriated from the forms of a Rat Motorcycle (an 

old and redecorated motorcycle), and a supercar; “Spiral” was appropriated from the styles and 

accessories of a ten-wheel truck, a Song Theaw (a modified four-wheel truck for local transportation), and 

a chopper motorcycle.   

Physically, the sculptures present the mixture of tastes and styles of low-class and high-class 

vehicles. However, this mixture is not smooth and compromising. The mixture shows flight and conflict 

between the low-class and the high-class tastes and styles.  Even so, these fight and conflict appears 

visually artistic. In terms of content, the sculptures relate to real situations in Thailand especially flights 

between low-class and high-class society, and between subordinated and mainstream culture. The 

flights feature two main characters: physical flight and symbolic one. My sculptures, rather, reflect the 

symbolic flight with a reference to the uncompromising mixture of identities, tastes, and styles of two 

different classes in Thai society.   

Keywords : Sculpture, New media, Vehicle, Motorcycle, Visual Culture, Habitus, Styles, Tastes, 

Kitsch, Appropriation, Pop Art, Folk Art 
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Perceptions of violence against children in the virtual world  
 

Safa Tharib1, Chaveeporn Sungwarn1, Chayanon Chootanon1 and Kim Jeen1 

 

Abstract 
To what extent are the perceptions and implications of violence against virtual human 

adolescents different to the identical depictions committed against virtual human adults? This paper 

concerns itself with particular viewpoints of the audience on the depictions of violence against virtual 

adolescent characters in videos and computer games and their comparisons to virtual adults, as such 

depictions of violence against children have been expelled from the modern video game. A controversial 

subject matter is often used to sell media; this is true of modern computer games. Shocking content may 

well be a selling point. There are implicit distinctions between virtual or imagined children and virtual or 

imagined adults in media. Developers often make one of two choices when creating virtual living worlds 

in the aforementioned game styles one being making the game devoid of children the other depicting the 

children as immortal entities. This research aims to understand this distinction, through the use of 

effective focus groups and interviews. Working with people from various age groups with subjects taking 

part in focus groups suggested that there is a perceived moral code, which should be adhered to when 

considering violent depictions of children regardless of whether the character is real or imagined. Others 

suggest that there is a link between the idea of violence and the reality of a viewer of such acts 

committing violent crimes in real life. However, others failed to understand why indeed there is a 

distinction. The implications and findings are discussed. 

Keywords : Media Perceptions, Perception, Video Games, Virtual Humans 

 

Introduction 
New and popular technologies especially video games have been often been targets for 

concern  (Heath & Gilbert, 1996). Such concerns may have been what have led the video game industry 

to develop and enforce their own rating system for games similar to that found within the movie industry 

(Walsh & Gentile 2001). With a rating system in place developers are required to meet certain a criteria to 

obtain a specific rating with in turn maybe well lead to a moral or ethical code that developers need to 

follow. The game developer imposes restrictions on the moral choices a player can make within a virtual 

world and the specific area of interest for this study is with the moral issue with a player dispensing with a 

virtual child as opposed to a virtual adult. While there are a number of genres types in video games this 

study will primarily concern itself with the open world sandbox genre as defined by Raczkowski (2012). 
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Open world games allow a player to travel in a less restricted manner than other game types. Sandbox 

games allow the player fewer restrictions on the game narrative in favour of allowing the player to craft 

their own enjoyment within the virtual world. The Fallout series itself has been used in research, which 

investigates moral choices the player may have to inform a character-profiling model (Spronck, et al., 

2012). The very fact that researchers would choose such a game to actuate a profiling model goes some 

way into showing how Fallout (Urquhart & Cain, 1997) and specifically Fallout 3 (Howard, 2008) contain 

the suitable mechanics that allow for a wide variety of player choice. 

 However, there is a choice that players either simply cannot make or have to work around in 

modern games. With many games of this era the idea of killing virtual children is taboo and is avoided in 

every modern game. It is important to note here that this study investigates violence inflicted on virtual 

people and specifically the difference in user perceptions depending on what age the virtual human is. 

What is interesting is longer running game franchises such as the Fallout series ethical and moral 

decisions have been made by the various developers involved during its time. The first two games Fallout 

(Urquhart & Cain, 1997) and Fallout 2 (Cain & Avellone, 1998) features a player customised character 

navigating and interacting with a virtual post-apocalyptic world as well as the inhabitants that occupy it. 

These two games are presented in a ¾ orthographic camera angle where the player sees the controllable 

character as well as none-player controlled characters (NPCs) represented as small sprites. Players gain 

traits and attributes that may have effects on the player in the game. In both of these games the player 

could in fact take the virtual lives of the virtual children that inhabit the world. Upon killing one of these 

virtual entities the player would receive the “child killer” trait causes other NPCs to react differently to the 

player in some cases. Later games in the series that were developed by a different developer named 

Bethesda Game Studios removed these features from the game as well as the ability for children to 

actually die in the virtual world. The later games Fallout 3 (Howard, 2008), Fallout New Vegas (Sawyer, 

2010) and Fallout 4 (Howard, 2015) are presented in a different manner to the first two games. Here the 

player tackles the challenge through the eyes of their avatar in a first person camera angle. In the ten 

years from Fallout 2 (Cain & Avellone, 1998) to Fallout 3 (Howard, 2008) a number of improvements have 

been made to the visual fidelity of the game series as well as gameplay mechanics and the level of 

interaction the player has on the world. Here we have a game that looks more realistic than the first two, 

now that the virtual people look more realistic should the player now interact in a more realistic manner 

towards then? A confounding and somewhat contradictory state exists in the gaming world where “it is 

wrong to kill people. It is wrong to kill children. It is ok to kill pretend people. It is wrong to kill pretend 

children” (Campbell, 2011).  Clearly newer games look more realistic but rarely to the point an individual 

would confuse it for real life. It is suggested as graphics improve game ethics should change. “Over time, 

games have become more realistic and life-like, and games with human characters had more effect than 

 OE-20 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

abstract violence. Thus, differences in the types and quality of violence being portrayed should be 

considered” (Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005). 

A reasonable approximation of what user wants to be able to do within a game can be assessed 

through user created game modifications known as MODs. MODs are often used to change and/or 

customise a game to the game players tastes. Such changes include graphical changes as well as 

gameplay changes. Fallout 3 itself has a number of user created game modifications among the MODs 

for the game is the ‘Killable Children’ MOD that removes the virtual children’s immortality. “Children in 

Fallout 3 cannot be killed. Whether “Killable Children” mod is designed for the sadistic purpose of killing 

children or simply for lifting another restriction of the game is not clear” (Bostan & Kaplancali, 2010). 

Interestingly, within Fallout 3 (Howard, 2008) children can actually be put into dead states via console 

commands meaning the mechanics of the virtual children dying work within the existing game engine and 

making a specific group of NPCs such as story necessary characters and children immortal maybe 

imposed later on top of existing mechanics.  

The game Hatred (Zieliński 2015) was marketed as a game meant to attack the political 

correctness of games today by presenting itself as overly violent to the point of being tasteless. Hatred is 

indeed a violent game where the player controls a mass murderer who actively targets innocent civilians 

rather than characters that are of a particular threat. The game itself was designed to offend people’s 

sensibilities. What makes it an interesting case study for this research is the fact it was a game designed 

to be deplorable and yet stopped short of the killing of virtual children. Considering Hatred (Zieliński 

2015) and Fallout (Urquhart & Cain, 1997) have similar graphic styles it is interesting that there are moral 

differences between these games. Campbell suggests two reasons why game developers avoid the 

depiction of child murder in their projects. The first reason being that while games simulate violent 

scenarios particular war and some of the ugly aspects that take place during wars, murder of children in 

real wars are common but not the “norm” for soldiers participating therefore Campbell suggests that 

game developers may choose to omit these aspects (Campbell, 2011). The second reason Campbell 

suggests is that game developers may consider it bad marketing to have killable children in their games 

(Campbell, 2011). Neither of these reasons are satisfactory.  

 

Review of related research  
Research conducted by Funk (2000) suggested that children of whom perceive themselves to 

have negative behavior prefer more violent games than those who do not have the self-perception of 

being a violent individual. Between the original Fallout (1997) and Fallout 3 (2008) 10 years had passed. 

Within that time a number of shocking crimes committed by and or involving young adults as well as 

children had some sort of connection made by the media to various forms of entertainment. The most 

popular being video games. Children were found to have an increase in violent behavior after playing 6 
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minutes of aggressive video games (Silvern &Williamson 1987). There are a number of studies, which aim 

to find a link between violent crime and video gaming. Anderson and Murphy suggest that their results 

have found that an individual may have more violent behavior when controlling a character that matches 

the same gender (Anderson & Murphy, 2003). This may answer why developers choose to avoid the use 

of virtual children in games. There are a number of studies, which suggest some link between violent 

games and violent actions. In an early study researchers conducted an experiment where children aged 

from 4 to 6 years old would play a small sample of games, results found that children who played the 

more violent games displayed more aggressive behavior than those playing the non-violent games (Irwin 

& Gross, 1995). In a study conducted by Kirsh (1998) a group of children played a violent video games 

and another group played a non-violent game and these children were then asked question through a 

narrative story to assess their violent tendencies. Results found that the children who had been playing 

the violent game were more likely to have violent responses to the story rather than the children that 

played the non-violent game. With a large amount of research suggesting that games cause violent 

behavior and any seemingly violent game being an easy target to blame there exists a growing hysteria. 

Anderson (2004) states “that exposure to violent video games will increase aggressive behaviour in both 

the short term and the long term”. While there is arguably a large amount of research that suggests 

violent games may lead to violent behavior in adolescents (Griffiths, 1999; Anderson & Dill 2000). 

Anderson (2004) goes further to say that long term exposer to violent video games have not been well 

researched in previous studies and suggests that his study goes some way to proving that long term 

exposer to game violence leads to real world violence.  

In a later study by Ferguson et al (2008) it is suggested that previous research may be bias 

towards suggesting that violent games lead to violent behaviour, citing that other violent elements 

surrounding an individual has stronger significance. Ferguson et al (2008) suggests “that family violence 

and innate aggression as predictors of violent crime were a better fit to the data than was exposure to 

video game violence”. Ferguson (2007) has previously stated discussions on video games there often 

intertwined with “heightened concerns” which can and often does lead to an unbalanced discussion. 

Such unbalances are symptomatic of an industry centred on appeasing the concerns of those whom may 

be looking for elements to attack. The moral policing of video games has been a topic of discussion since 

their rise in popularity (Hamilton, 1995; Grossman & DeGaetano 2009). The secret service of the United 

States began a study called the Safe School Initiative, this study took different personality traits from the 

different perpetrators of violence in schools. The idea being that the data collected could be used to 

prevent further tragedies in American schools. Unfortunately the data could not contribute to a “useful 

profile”. Data collected would go on later “result in overwhelming numbers of false positives and the 

stigmatisation of thousands” (Olson, 2004). 
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Methods  
Bleak summations of an industry are easy to support with previous studies, however, many 

previous studies involve taking the views of individual opinions and/or a researchers observations of a 

subject (Anderson & Dill 2000; Bushman & Anderson, 2002). The study outlined in this paper uses a 

qualitative approach to the topic of discussion with the aim to understand the end users view on why the 

believe there is a difference in the violent interaction a player can have with virtual adults and children in 

a virtual world. Focus groups were conducted with different researchers as to mitigate the potential effect 

on the discussion. The objectives of this research are to understand the moral and ethical differences 

between the simulated killing of a virtual adult and a virtual child. Research objectives relate to initiating 

dialog and discussion regarding virtual human perceptions based on physical age related differences of 

virtual humans in entertainment. Discussion relates to the end user of a product or products in which a 

virtual human may be contained with the aims to provide a context and framework for further 

investigations into this area. A format for conducting the focus groups was established to allow for 

participants to effectively communicate their thoughts via the use of visual stimulus of the various child 

character archetypes within games. A collection of imagery data of virtual representations of the human 

form was collected. These images were then sorted from most realistic to least realistic. As these forms 

were all pixel or polygon representations the realism was calculated by how many pixels are used to 

draw the character and/or the complexity of the mesh of the character. These images were used to 

further stimulate discussion within the focus groups. 

   

Figure 1: Examples of characters used 

 

Figure 1 shows the different depictions of the same character. 3 focus groups conducted with 8 

participants within each group at a total of 24 participants taking part in the initial focus groups. Each 

focus group was arranged by age with the first group consisting of the youngest participants at ages 

within the range of 18 – 22 years old the second group being made up of the median age at 23 – 27 

years old and the third focus group being the oldest of the sample at 28 – 32 years old. Each focus group 

was organised by age to allow for a comfortable exchange dialog between subjects. Audio was recorded 

for the duration of each focus group and researchers who were assigned to conduct the focus groups 
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were provided with identical question sheets with questions designed to encourage discussion.  

Questions used within the focus groups were designed start the discussion with ethical and moral 

questions related to general implications of violent player interactions. The first question being: What are 

the ethical implications of depicting a character dying in media be it films, books or video games? This 

question allows the participants to understand the direction of the focus group if any confusion still exists 

following the introduction to the focus groups by the researcher. Following this question the proceeding 

questions all related to player interactions within virtual worlds towards virtual humans. Question 5 

required the participants to make and discuss any distinctions between the moral and ethical distinctions 

between violent player interactions against a virtual human adult and a virtual human child. Question 7 

requires the participant to state whether they have a decision on the subject the question was as follows. 

Do you believe it is acceptable to kill a virtual child in a game? Responses of this question would be 

used to measure the skew of the focus group. The final question asked the participant to state their 

personal viewpoint. Question 10 was as follows. Speaking personally could you enjoy a game where a  

virtual child could be killed? Results of these focus groups are used to form an understanding of the 

views of the end user and inform future research outlined at the end of this paper. 

 

Results and Discussion 
The majority of the participants (22) suggest there is no difference between killing a virtual child 

or a virtual adult upon reaching an overall agreement each focus group stated that they do not feel that 

killing a virtual child has any bearing with the real world. In the younger focus group some participants 

stated that they would happily kill a virtual child to get to the end of the game and this has no effect on 

their real life. Every participant understood the difference between the virtual and real world the focus 

group which contained the oldest participants (8) suggested that game developers themselves wish to 

been seen as ethical therefore remove or in some way avoid the death of children in their games. Only 1 

participant suggested that a player might behave violently in the real world to any extent they behaved in 

the game. Members of the median aged focus group as well as the older group stated that if a game was 

advertised as being able to kill children they may see how other commercial media such as review sites 

and magazines could attack this aspect and thus damage game sales. 18 participants said they would 

buy a game the player can indirectly or directly kill children. 15 participants suggest they would buy a 

game where you could kill children. 2 participants suggested they would not buy a game if it were 

advertised as being able to kill children. Responses from all focus groups suggests that the participants 

do not feel that the idea of killing a virtual human child or adult is linked to actual real world crimes or 

violent behaviour. While participants understood that there may be different protocols for virtual 

characters in video games participants could not agree as to why video developers feel there is a 

difference. Responses from the focus groups as well as the types of game modifications available 
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suggest the game developers and gamers have a difference of opinion when it comes to the freedom of 

player interactions within the virtual world. 

 

Conclusion 
Results indicate that rather than there being a need to censor game content for the benefit to the 

end user, game developers need to cater to in the avoidance of the use of children in games to protect 

their own perceived images. While previous research suggests that certain games may make a subject 

behave more violently this does not seem to be an adequate reason to remove children from games but 

rather one that would likely make developers weary of doing something that could negatively affect their 

image thus effecting their own game sales. Results suggest that the user or players of computer games 

do not consider any serious moral implications to a player being able to kill a virtual child rather than an 

adult. Making obvious interactive differences between virtual characters based on their ages is 

anomalous due to the fact it occurs in modern video games. No academic discourse exists on the violent 

player interaction of older games where virtual children could be killed by the player suggesting there is 

no need for a protocol. While previous research contended with the arguments relating to games causing 

real world violence further works need to be conducted without the sensationalism of the subject matter.  

Future research could expand the scope of this study to include what is and is not acceptable in 

electronic entertainment and why. 
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The Creative of Thai Contemporary musical: the pioneer of contemporary dance artist in 
Thailand 
 

Thapanee Sungsitivong1 

 

Abstract 
 The objective of this thesis is to discover styles and concepts of the creation of Thai 

contemporary musical: The Pioneer of Contemporary Dance Artist in Thailand. The research 

methodologies are creative research and qualitative research, including data collection from documents, 

academic textbooks, interviews of individuals related to the research, information media, field survey, 

observation, and criteria on model dance artist standard. Such data was analyzed for studying models 

and components of performance and also trying to create performances, including developing, 

amending, improving performances, presenting creative performances to the public, and summarizing 

the findings of the research.   

According to the findings, it was found that the creation of Thai contemporary musical: The 

Pioneer of Contemporary Dance Artist in Thailand was analyzed based on the concepts of artist standard 

criteria. The performance consists of 3 acts, dividing into 11 episodes. It was studied based on the acting 

composition which is comprised of 1) the creation of performance script in a form of collage according to 

the artist standard criteria, 2) use of various skilled performers, 3) style presentation through 

contemporary and post-modern dance, 4) various designs of music for performance, 5) design of props 

and performance craft representing symbolic interpretation and performing arts communication, 6) 

creative design of stage for facilitating full body movement of performers, 7) design of costumes in the 

concept of minimalism, and 8) design of light and special effect techniques by using the variety of light 

color theory. In addition, concepts of performance creation also emphasize on 9 aspects as follows; 1) 

focus on creativity of the musical, 2) use of variety of performing styles, 3) application of performing arts 

communication theory, 4) application of dance and visual arts, 5) use of symbols for communication, 6) 

reflection of dance artist identity, 7) reflection of social condition, 8) focus on morality and ethics, and 9) 

cultural diversity. All of these findings are consistent with the objectives of the thesis.              

Keywords : Thai Contemporary Musical, Pioneer, Contemporary Dance, Pose-modern Dance, Creative 

Dance 
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The Creative Dance according to Naraphong Charassri’s Dance Postures  
 

Kwankaew Kitcharoen1 

 

Abstract 
The objectives of this dissertation “The Creative Dance according to Naraphong Charassri’s 

Dance Postures” are to initiate creativity in performing dance arts and to study dance arts’ creativity 

concepts by using creative and qualitative research methods,including 1) documentary analysis 2) 

expert interviews 3) analysis of the media relating to dance performances 4) field survey 5) observation 6) 

study on principles and standards of role models in dance arts. Findings will be analyzed, synthesized, 

and summarized respectively. 

 The Creative Dance according to Naraphong Charassri’s Dance Postures is conducted to 

compose a new dance performance called pure dance, which is a dance performance focusing solely on 

dance styles and movements with no intention of presenting feelings, emotions, or stories within the 

performance. The details of the performance consist of 1) choreography based on 7 movements and 

linking steps of classical ballet and contemporary dance2) a performer who possesses high ability of 

dance 3) sound created from a collage concept putting together many songs without a remix process 4) 

props designed with a realistic concept by bringing the real equipment into the scene to induce 

participation of the audience 5) spacing which is in a concept of site specific art so as to be able to 

connect with the audience 6) lighting created from the colour theory to generate an atmosphere and 

communicate emotions and feelings 7) costume designed with minimal and realistic concepts, which are 

simple, straightforward, and economical. The creative concepts of this dance performance are based on 

1) the performer’s body shape 2) creative ideas of dance arts 3) the theories of dance arts and visual arts 

4) a variety of dance performance 5) the use of symbols for communication  

 In summary, the creative dance according to Naraphong Charassri’s dance posturesis 

considered a pure dance performance, which aims to present only dance styles and movements. 

Furthermore, using photographs as part of the performance is innovative as well as challenging to the 

creator. Therefore, this dance creation can be an embodiment of the creation of a modern dance 

performance and be beneficial for this field of study in the future. 

Keywords : Pure Dance, Classical Ballet, Contemporary Dance, Collage, Photographs 
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The Creative Dance based on The Belief Innarayana’s Reincarnations 
 

Wanwipa Mattayomnant1 

 

Abstract 
The objective of this thesis is to study the style and the thought of dancing creativity from 

Narayana’s Reincarnations Concept by conducting creative and qualitative research methodologies 

which are 1) Documentary research 2) Expert interview 3) Media information 4) Field survey 5) 

Observation 6) Standard of dancing arts role model. The findings were analyzed, synthesized, and 

summarized. 

As a result, the creative dance, based on the belief in Narayana’s reincarnations, presented all of 

the three Narayana’s Reincarnations: Avatara, Avesa, and Amsa. Combined with the literature “The 10 

Postures of Narayana Rhyme”, the dance was performed as a post-modern and symbolic dancing 

performance. The details of the performance consisted of 1) Performance script composition, which was 

re-created from the belief in Narayana’s reincarnations 2) Role of actors/actresses 3) Dancing design, 

which was of post-modern dance 4) Sound and music by Thai classical music instruments 5) Prop design 

with minimalism concept, which was of unity and symbols 6) Spacing design 7) Lighting design which 

used color theory for the storytelling 8) Costume design with minimalism concept. Moreover, there were 

eight creative concepts: 1) The stories of Narayana’s reincarnations 2) The creative dance based on the 

literature “The 10 Postures of Narayana Rhyme” 3) The simplicity of post-modern dance concept 4) The 

creativeness of the performance 5) Symbols 6) Conduction of fine and applied arts theories 7) Morality 

and ethics 8) Cultural diversity. 

The researcher has a arranged the 2-day dance exhibition. There are 323 audiences including 

dance specialists, dance teachers, undergraduate students, secondary school students and public. The 

feedback from public criticism and questionnaires has shown that the Application of Narayana’s 

reincarnations Concept as a part of the dance is at good  level. The dance is unique and creative. The 

concept and elements of the dance are relevant.     

Thus, this creative research was to collect the knowledge in order to improve the dancing 

performance which, together with the cognitive exchange with other disciplines, would help communicate 

the context of “The 10 Postures of Narayana” and would become the ideal for creating the further 

dancing performances. 

Keywords : Reincarnations, Narayana, Dance, Choreography 
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The Creative Dance on Slave  
 

Nathabha Nathayanawin1 

 

Abstract 
The objectives of the dissertation "The Creative Dance on Slave" are to create a dance 

performance and to find the concepts of creating a dance performance. This research is creative and 

qualitative research using interdisciplinary methodologies and the concept of mental slavery which is 

interpreted in accordance with contemporary ideas of people in today’s society, semiology, sociology, 

and fine arts. The research methods include the principles and standards of role models in dance arts, 

documentary analysis, analysis of the media relating to dance arts, and expert interviews. Findings will be 

analyzed, synthesized, summarized, and applied to create a dance performance. 

The creation of the dance performance which is a creative reflection of the social milieu is based 

on the concept of mental slavery found at present. The significance of this concept being focused and 

used as a framework in this research is Attachment 4, four forms of the love feeling or strong connection 

to someone or something. The elements of this dance performance consist of 1) performance script 

composition made up  under the concept of mental slavery which is interpreted in accordance with 

contemporary ideas of people in today’s society 2) casting of performers who have high ability of dance 

arts and can communicate emotions and intended messages 3) dance choreography created in the 

post-modern dance style 4) sound and music design using live music with suitable musical instruments 

to express feelings and emotions in the story 5) prop design based on the concept of semiotics              

6) spacing design which designates an open area, not in the auditorium, for the performance 7) lighting 

design using the colour theory to help presenting the story, feelings, and emotions 8) costume design 

based on the realistic concept using modern clothes. The creative concepts of this dance are based on 

1) the concept of mental slavery in Attachment 4 2) the concept of mental slavery in accordance with 

contemporary ideas of people in today’s society 3) creative ideas of dance arts 4) the use of symbols for 

communication 5) theories of dance, music, and visual arts 6) social reflection via a dance performance 

7) a creative performance for the youth 8) morality and ethics. The research results are coherent with all 

the objectives. 

Keywords : Slavery, Attachment 4, Creative dance, Post-modern dance  
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The Creativity of Thai Contemporary Dance in The concept of Front Stage and back Stage  
 

Thanaphat Phatkulphisal1 

 

Abstract 
The research emphasizes on Thai Contemporary Dance in The concept of Front Stage and back 

Stage. The initial idea of this performance derives from two-faced society, when one always pretends to 

be one thing but behaves another thing behind the curtain. The objective of this research is to study 

patterns of performing arts creativity. Sources of data included documents, information technology 

resources, field study, seminars, the standard of the artist, questionnaire, and researcher's hand-on 

experiences. In addition, the research gathering process included in-depth interviews with specialists 

and performers. The research collection was conducted during May 2014 – June 2015 in both domestic 

and international locations. They had been analyzed, synthesized, and brought into performance during 

October 1st-2nd, 2015.  

The research were discussed and analyzed to answer researcher's questions regarding factors 

of performing arts as follows; Script creation which included 3 areas of action; front stage, back stage, 

front and back stage. Musical composition using Thai traditional instruments with improvisation. Dance 

choreography using the concept of Post Modern which combined Thai contemporary dance, Western 

dance and Everyday Movement. Costume design that minimized the details by applying minimalism, see- 

through concept, and reflecting concept of front stage and back stage technique. Props design that 

focused on simplicity and reality. Performing area design that allowed exposure of front stage, back 

stage to the audience simultaneously. Lighting design reflecting differences between front stage that 

used moving spotlight and back stage with static lights. Casting process by tryout method. 

The survey indicated that, even though 80%of the audience had shown satisfaction, performing 

area design was the aspect that failed to convey clear message to them. There is a suggestion that a 

further study should be taken into account. The further research should find the solution to eliminate the 

perplexity of this new unconventional front stage and back stage performance technique which could 

lead to a more modern perspective and creative demonstration to promote Thai contemporary dance in 

the future. This research can answer all questions regarding patterns of performing arts creativity will be 

one of creative alternatives in promoting Thai contemporary dance in the future. This research is part of 

Thesis “THE CREATIVE OF THAI CONTEMPORARY DANCE IN THE CONCEPT OF FRONT AND BACK” a 

dissertation of Doctor of Fine and Applied Arts Program Chulalongkorn University 

Keywords : Creative dance, Thai contemporary dance, Front stage and back stage  
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The Power of the Interaction between Meditations and Breathing Techniques in Performing 
Art Practices; A Case Study of Contemporary Performing Arts “Rua-See-Dad-Thon” 
 

Mutjarin Ittiphong1 

 

Abstract 
 The sculptures of Rua-See-Dad-Thon have been located at Viharas (the pavilion) of Wat Pho. It 

signifies the philosophy of the oriental about the fifth elements; Earth, Water, Wood, Fire and Metal, 

assemble to be alive.  

 The sculptures of Rua-See-Dad-Thon was Thai intellect since 1788. King Rama I (1782-1809 

A.D.) was kind enough to mold the sculpture of various hermit exercises and decorated in Wat Pho. 

Afterward, Under King Rama III (1824 - 1851 A.D.), he was kind enough to cast all of 80 sculptures by the 

mixture of zinc and tin, for replacement of the ruin sculptures. 

 From the record, although the exercises of the hermits indicate to the physical stretching for 

exercises and healings, but all hermits are not only the sculpture or craving stone. It reflects on the 

important significance of lifeless to alive which the main massage/theme is. 

 The objective of this creative research are to examine about the interaction between meditations 

and breathing techniques in performing art practices to create the performing art. The data and 

information are collected by informal discussion with the music director, 14 actresses, 7 musicians and 

300 audiences by questionnaires. 

 The result provides empirical support for the power of the interaction between meditations and 

breathing techniques in performing arts practice. It can efficiently assists to bring the main 

massage/theme to the audience. The power of the interaction cause peacefulness and can lead to the 

enlightenment. 

Keywords : Rua-See-Dad-Thon (Hermits Exersices), Performing Arts, Meditation, Breathing Techniques 
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The Relationship Between Psychological Effect Of Colours And Emotions Towards Apparel 
 

Chaveeporn Sungwarn1 and Safa Tharib1 

 

Abstract   
 This paper explores the relationship between colours and human emotions towards apparel. 

Colours play an important role in human history. The psychological effect of colours can relate 

respectively to the body, the mind and emotion in which the designer uses the products presents human 

emotional thought. When it comes to fast food franchises, the red colour is often used to promote the food 

product as it has evidence affected the human responses to food. On the other hand, in fashion design, 

colours truly show inspiration and concept. This article explores the subject’s responses to colours in the 

form of garments of 4 different colours emotion models; warm-cool, hard-soft, strong-light, and active–

passive. The aim of this research is to measure how the colour of a garment affects human emotions. The 

hypotheses that colours have a significant impact on the subjects emotions is evaluated by coordinated 

quantitative methods, to measure the responses of two sample target groups with 163 teenagers (15-19 

year olds) and 137 adults (20 year olds and elder) as the convenience sampling survey. This research 

also uses the personal interviews with few professional fashion designers from Bergua, Karbiri and Chalet 

brand as well as the key Informant Interview. This paper will analysis the data by using SPSS statistics 

program. Moreover, the researchers analysis the data by utilized frequencies tool can analyze the 

primarily used for allocated the data such as the nominal and ordinal data. Moreover, the data will show 

the valid percentage of each item so the researchers can use the fundamental data to analyze the 

hypothesis. From the demographic characteristics of respondents are gender, age and occupation. In 

addition, the researchers can investigate that the percentage of male (36.0%), female (62.7%) and others 

(1.3%) also the age between 15-19 (54.3%), 20-40 (44.3%) and 41 – elder (1.3%).  Consequently, the 

questionnaire has 10 items so for each item was ask about 4 different colours such as; warm-cool, hard-

soft, strong-light, and active–passive in addition to investigating the relationship between colours and 

emotions. Hence, the percentages of each item that agree with the questions are 92.3%, 82.0%, 71.0%, 

79.3%, 60.0%, 62.3%, 60.3%, 56.7%, 54.3% and 58.0% respectively. So, the valid percentage show that 

most of the respondents agree with the hypothesis of researchers. This can be an evidence to help the 

designer to create the product to attract the demand of the customers through the fashion industrial. 

Results indicate that there is a significant difference in the emotional responses to different colours in 

both sample groups. There are suggest that most of the respondents agree with the hypothesis that 

colours have a significant effect on the subjects emotions. Many people have the same position with 
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authors that psychologically of colours have the effect with their emotional. On the other hand, some 

respondents disagree with the black colour make them unhappiness because they believe it depends on 

the situation that actually happen in their daily life and it can show that the relationship between the 

psychological effect of colours and emotions towards apparel Its the subjective. This paper further 

discusses these results and implications to the field of fashion design, cultural differences and the future 

study the researches want to identify people who have color vision deficiency have the felling and 

emotional and perception in colours have the same direction with the other or different. 

Keywords : Emotions, Colour Theory, Apparel, Psychologically of Colours, Perception 
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The Study of Contemporary Art in ASEAN: Case studies Lao People’s Democratic Republic, 
Republic of the Union of Myanmar, Socialist Republic of Vietnam, Republic of the 
Philippines, and Republic of Singapore 
 

Toeingam Guptabutra1 

 

Abstract 
The research program entitled “The Study of Contemporary Art in ASEAN: Case studies Lao 

People’s Democratic Republic, Republic of the Union of Myanmar, Socialist Republic of Vietnam, 

Republic of the Philippines, and Republic of Singapore" has three main objectives that include 1) To 

investigate the variety of styles, techniques, equipments, and specific characteristics of contemporary art 

media in each ASEAN country 2) To explore issues relating to contemporary art, which are spaces of 

contemporary art, social context, and roles of art institutions 3) To initiate connections with human 

resources in each country ranging from artists, art instructors, educational institution, to contemporary art-

related organisations. It is hoped that the research team could realise similaritites, differences, and 

unequalness of contemporary art in each country. Keeping up with the current development of 

contemporary art in ASEAN is considered necessary for the research team composed of seven university 

lecturers.The team needs to understand and analyse the development in order to pass on knowledge to 

their students who are the future of ASEAN contemporay art scene. 

The scope of the research program can be seen from field trips carried out in five countries only: 

Lao, Myanmar, Vietnam, the Philippines, and Singapore as a one-year research period is not enough to 

carrying out field trips in every ASEAN country.  The research program is composed of six research 

projects as shown by: 

1. “Contemporary Monument in Lao People’s Democratic Republic: Case Study –Jaow 

Anuwong Monument” by Ajarn Pongpan Chattanamatta and Ms. Sangansri Treteppratima 

2. “The Study of Thought, Apparatuses, and Social Context  

Relating to Photography Practice in Republic of the Union of Myanmar” by Ajarn Seubsakul 

Sarunprunti 

3. “Alternative Spaces in Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam between 2010 and 

2013” by Assoc.Prof. Sutee Kunavichayanont 

4. “The Study of Experimental Film in the Republic of the Philippines” by Ajarn Taweewit 

Kijtanasoontorn 

                                                 
1 Mixed-Media Project, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 

 OE-35 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

5. “The Role of University Art Museum and Contemporary Art Development: Case Study- 

Republic of Singapore” by Assist. Prof. Dr. Chaiyod Isavorapan 

6. “The Investigation of Space for Public Sculptures in Republic of Singapore” by Ajarn 

Noppadon Virunchatapan and Mr. Ratchapoom Songsamran 

Methodologies used in all research projects are of qualitative characters. The methods are  1) 

Document review 2) Fieldwork 3) Interview 4) Observation and 5) Record. Methods used in each 

research project are slightly different from one another due to specific social and cultural contexts in 

each country. All researchers transformed raw data into information, analyzed it, and passed their 

analysis to head of the research program. The head analyzed the over-all findings in a final state. 

The head of the reseach program started a primary analysis by dividing all the findings into 

seven groups of information that display crucial similarities.  The seven groups are as follows: 

1. Art/art instiutions are treated as a tool of government to drive the country in different 

dimensions. 

2. Art is treated as a tool of artists to reflect social truth. 

3. The censorship of authority 

4. Art/art institutions use a sign to present their concept. 

5. Amateur aesthetic 

6. Human’s capability reflects professionalism as well as Western standard. 

7. The creation of national history 

Next, the head of the research program used a theoretical framework composed of these 

following theories: westernization, modernism, postmodernism, post-colonial, and post-westernisation to 

analyze the seven groups of information. Even though several case studies share some similarities, they 

are not identical due to their different historical, social, and economical backgrounds. 

The analysis of the overall research can be seen as follows: 1) Styles that artists use are of 

modernism and postmodernism. Equipment used is various. Some are professional and some amateur. 

Technique is not a strong aspect of case-study artists as many of them are not graduated from art school.   

As a result, the artists give an emphasis on concept and content reflecting various aspects of modernism, 

postmodernism, and post-colonialism.   There are two types of art media used.  They are traditional 

medium- sculpture, and non-traditional media- photography and experimental film. 2) Art, artists and art 

institutions are part of society.  What artists or art institutions present is the reflection of social, 

economical, and cultural contexts.   The characteristics of relationship between art/artists/art institutions 

and society are supportive as well as interrogative, critical, and challenging. 3) All researchers have 

initiated art connections in ASEAN, using interview methods and making both formal and informal 

conversations with 37 people in total. 28 of them have organizational affiliation and nine are independent.  

Affiliations include educational institutions, museums, galleries and company. 
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Contemporary art in ASEAN is a new and challenging subject to be researched.  The learning, 

exploring and analyzing process needs time. More art researchers are required too as they can 

collaborate in collecting enough information for generating regional knowledge in a near future. 

Keywords : Contemporary Art, ASEAN Countries 
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Agricultural Waste Materials and Cationic Starches as Adsorbents for Humic Acid Removal 
from Water  
 

Kesaranuch Chitpayak1, Dudsadee Uttapap2 and Chureerat Puttanlek1 

 

Abstract 
In the present study, an attempt was made to investigate for the feasibility of using a low cost and 

biomass material as an adsorbent for the removal of humic acid from water.  Batch adsorption 

experiments using canna starch, corn starch and cassava starch as well as some agricultural waste 

materials including cassava pulp, pomelo albedo, corn cob, coconut meal and germinated brown rice 

meal as adsorbents were tried with activated carbon as reference material.  Canna starch, cassava 

starch, corn starch and cassava pulp were selected for further chemical modification based on their  

adsorption capacity values  at pH 7, 37°C and initial humic acid concentration of 40 mg/l.  Consequently, 

etherification with (3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHPTAC) for adding positive 

charges onto these biomaterials were carried out.  Enhancement of their biosorption capacities were 

achieved and modified canna starch gave the highest efficient removal of humic acid with maximum 

adsorption capacity of 7.42 mg/g after 30 min of equilibrium time.  This was comparable with that of 

activated carbon which was 7.10 mg/g.  Therefore, the modified canna starch was demonstrated as the 

best biomaterial for humic acid removal in this work. The experimental isotherm data of these tested 

biomaterials were in agreement with the Langmuir model. Maximum adsorption capacity (qm) determined 

from the model of cationic canna starch was   66.67 mg/g, which was found comparable to that of 

commercial activated carbon.  

Keywords :  Humic acid,  Agricultural waste materials, Adsorption, Modified canna starch, Isotherm 

 

Introduction  
Humic acid is one of the major component of humic substances which are formed by the 

breakdown of dead organic matters in the environment.  The presence of humic acid in water supply has 

been of major concerns due to its reaction with chlorine during water treatment to form trihalomethanes 

that are carcinogenic disinfection by-products (Davies and Ghabbour, 1998). Therefore, the reduction of 

trihalomethanes has to be made by removing humic materials as much as possible prior to chlorination. 

Adsorption has  been  considered as  a  simple and  the  most promising method of removing  

humic acid from aquatic environment. Various adsorbents have been employed for humic acid adsorption  

                                                 
1 Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 Division of Biochemical Technology, King Mongkut ‘s University of Technology, Thonburi, Bangkok 10150, Thailand. 
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including activated carbon (Daifullah et al., 2004), zeolite (Schulthess and Huang, 1991), chitosan (Ngah  

and Musa, 1998) and mesoporous silica (Tao et al., 2010).  However, their widespread uses are restricted 

due to high cost. In recent years, adsorbents derived from natural materials and waste materials from 

agriculture are desired from the viewpoint of their safety, biodegradability and being low-cost materials. 

Use of rice husk ash as an adsorbent for the adsorption of humic acid from water was studied (Imyim and 

Prapalimrungsi, 2010). Optimum conditions in batch method were 60 min equilibrium time and initial pH of 

3-4. In addition, rice husk ash was pretreated with hydrochloric acid before thermally treatment at 700°C 

and chemically modified by aminopropylation with 3-aminopropytriethoxysilane. Optimum conditions for 

the adsorption of this modified rice husk ash were 30 min equilibrium time and initial pH of 3-4. Its 

adsorption capacity was higher than the unmodified. Experimental adsorption data were found fitted well 

with the Langmuir equation and maximum adsorption capacity was 8.2 mg/g at pH 6.  Crosslinked 

chitosan-epichlorohydrin (chitosan-ECH) beads employed as adsorbent for removing humic acid was 

investigated (Ngah, et al., 2008). Optimum humic acid adsorption on chitosan-ECH beads occurred at pH 

6.0 and contact time of 50 min. The maximum adsorption capacity determined from Langmuir model was 

44.84 mg/g. Recently, a local agricultural biomass material, Ziziphus jujuba was developed into activated 

carbon for humic acid removal from aqueous solution (Bouras et al., 2015). This was further treated with 

nitric acid solution for its surface modification. Adsorption studies were conducted using batch process. 

The maximum adsorption was found at pH 4-6 for an initilal concentration of 50 mg/l. The equilibrium 

adsorption data were fitted well with Freundlich isotherm model. The adsorption reached equilibrium after 

300 min and the maximum adsorption capacity about 76.92 mg/g at 20° C according to Langmuir model. 

In this study, an attempt was made to find a low cost and biodegradable adsorbent for the 

removal of humic acid from water.  Canna starch, corn starch and cassava starch as well as some 

agricultural waste materials including cassava pulp, pomelo albedo, corn cob, coconut meal and 

germinated brown rice meal were tested with commercial activated carbon as reference material. To 

enhance the adsorption capacities of these biomaterials, a chemical modification technique was thought 

to be a helpful step.  Since humic acid predominantly carries negative charges in aqueous solution due to 

the presence of carboxylic and phenolic groups, etherification with (3-chloro-2-hydroxypropyl) 

trimethylammonium chloride (CHPTAC) was therefore used for adding positively charged groups (NH4
+) 

onto the biomaterials. The comparative adsorption studies of the unmodified and the modified were done 

together with powder activated carbon. The equilibrium adsorption isotherm data were analyzed using 

Langmuir model. 
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Materials and methods 
Preparation of the adsobents 

   All chemicals used were analytical reagent grade. Cassava pulp, pomelo albedo, corn cob, 

coconut meal and germinated brown rice meal were oven-dried, ground into powder and sieved through 

100 mesh screen. Canna starch, corn starch and cassava starch were obtained from Carbohydrate 

technology laboratory, KMUTT, Thailand. For the improvement of adsorption capacity studies, the 

biosorbents were further chemically modified by etherification with (3-chloro-2-hydroxypropyl) 

trimethylammonium chloride (CHPTAC)   according to the method of Nagruksa (1995).  It was performed 

by mixing the dried sample of adsorbent with the reagent composing of CHPTAC 60%(v/v ) and NaOH 

15%( w/v)  at the liquid phase: solid phase ratio  0.67:1. Then the mixture was heated by microwave at the 

frequency of 2450 MHz for 120 sec. Cationic adsorbent was washed with 50% ethanol and neutralized 

with HCl before filtering. The cationic material obtained was subsequently oven-dried at 40°C and ground 

into powder for further experiment.      
Preparation of stock solution of humic acid 
A stock solution of 100 mg/l was prepared by weighing a certain amount of humic acid (sodium 

salt) supplied by Aldrich chemicals in distilled water . The solution was then brought to pH 11 by adding 

NaOH solution and stirred for 12 h to dissolve the humic acid solid. This stock solution was adjusted to pH 

7 with H2 SO4 solution and made up the volume with distilled water to the final concentration and filtered 

through Whatman paper No.1. Test solutions at a desired concentration were obtained by diluting the 

stock solution with an appropriate amount of distilled water. 
Adsorption experiments 

Batch adsorption experiment   was carried out at 37°C in a 50 ml flask containing 10 ml of 40 

mg/l humic acid solution (pH 7) and 50 mg of tested adsorbent.  The mixture was kept in a shaker at 100 

rpm for 10-60 min. After that, equilibrated solution was filtered from the adsorbent and analyzed. The 

concentration of humic acid was determined using ultraviolet-visible (UV-VS) spectrophotometer at 254 

nm.  The amount of adsorbed humic acid per unit weight (q, mg/g) of adsorbent was calculated from a 

mass balance as given in equation (1): 

                   adsorption capacity  ( q )  =    (C0- Cf ) V/X     Eq.1 

where C0  and Cf  are the initial humic acid concentration (mg/l) and the  final or equilibrium humic acid 

concentration (mg/l) respectively; V is the volume of humic acid solution (L) and X is  mass of the 

adsorbent  used (g) 

For the adsorption equilibrium studies, the initial concentration of humic acid was kept within 10-

100 mg/l.  Adsorption Isotherms under various initial humic acid concentrations were determined using 

Langmuir model.  
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Results and discussions  
1) Batch adsorption studies 
The effect of contact time on adsorption capacities obtained from using canna starch, corn 

starch, cassava starch, cassava pulp, pomelo albedo, corn cob, coconut meal and germinated brown rice 

meal as adsorbents were shown in Fig.1. The adsorptions of humic acids onto tested biomaterials 

occurred very quickly from the beginning of the experiments during the first 10 min, then slightly increased 

until 60 min. Maximum adsorption capacity of each adsorbent was observed.  Cassava starch had the 

highest value of adsorption capacity of 1.76 mg/g whereas those values of canna starch, cassava pulp 

and corn starch were 1.38, 1.12 and 1.02 mg/g respectively as shown in Table 1.     
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Fig.1. Humic acid adsorption capacity of the adsorbents with time (initial humic acid concentration = 40 

mg/l, volume =10 ml, adsorbent dose = 0.05 g, pH= 7) 
 
Table 1    Humic acid adsorption capacity of the adsorbents 

Sample Adsorption capacity (mg/g) Adsorption time (min) 

Cassava starch  

Canna  starch  

Corn starch 

Cassava pulp 

Pomelo albedo 

Corn cob  

Coconut meal 

Germinated brown rice meal 

1.76                                                                            10 

1.38                                                                            50 

1.02                                                                            10 

1.12                                                                             30 

0.90                                                                            10 

0.69                                                                               8 

0.18                                                                               6 

0.10                                                                             20 

 

Initial humic acid concentration =40 mg/L, volume =10 ml, adsorbent dose = 0.05 g, pH= 7 
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 Ngah et al. (2008) used cross linked chitosan epichlorohydrin (chitosan-ECH) for adsorbing 

humic acid from 10 mg/l of the solution, reaction volume 10 ml and 0.05 g of the adsorbent. The 

adsorption capacity was 8.38 mg/g with contact time of 50 min, pH 6.0.  Imyim and Prapalimrungsi (2010) 

studied the use of rice husk ash (RHA) and aminopropyl  functionalized (RHA-NH2) rice husk ash for 

humic acid adsorption.  The adsorption capacity of the modified rice hush ash (RHA-NH2) was higher than 

that of RHA.  According to Langmuir equation, the maximum adsorption capacity of RHA-NH2 at pH 6 was 

8.2 mg/g, compared to that of RHA which was only 2.7 mg/g.   In order to improve the adsorption 

capacity, etherification of cassava starch, canna starch, corn starch and cassava pulp with (3-chloro-2-

hydroxypropyl) trimethylammonium chloride (CHPTAC) were then performed. Since this was thought to be 

a helpful step as the adsorption mechanism could be mainly attributed to electrostatic interaction between 

positively charged groups of the adsorbents and the acid sites and phenolic groups of humic acid. The 

results were shown in Table 2. 

 

Table 2    Humic acid adsorption capacity of the modified adsorbents   
Sample Adsorption capacity (mg/g) Adsorption time (min) 

Cassava pulp 1.12 30 

Modified cassava pulp 1.73 40 

Cassava starch 1.76 10 

Modified cassava starch 4.69 30 

Canna starch 1.38 50 

Modified canna starch 7.42 30 

Corn starch 1.02 10 

Modified corn starch 0.81 10 

Activated carbon 7.10 30 

Initial humic acid concentration =40 mg/L, volume =10 ml, adsorbent dose = 0.05 g, pH= 7 

 

 As anticipated, the enhancement of adsorption capacity of these sorbents, especially canna 

starch were achieved. Only corn starch showed no increase in its adsorption capacity. More positively 

charged groups on the modified adsorbents (bearing quaternary ammonium groups) could result in more 

electrostatic attraction and more favorable adsorption between humic acid and the modified adsorbents 

therefore occurred.   The adsorption capacity of the modified canna starch was found to be as high as 

7.42 mg/g. The adsorption of humic acid onto it reached the equilibrium after 30 min with initial humic acid 

concentration 40 mg/l and at pH 7. The modified canna starch was demonstrated as a potential adsorbent 

because of its comparable adsorption capacity with commercial powder activated carbon (Fluka), of 

which the adsorption capacity was 7.10 mg/g.   
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2) Effect of initial humic acid concentration and adsorption isotherms 
The capacities of humic acid adsorption on the adsorbents increased with increasing 

concentration of initial concentration of solution (data not shown). However, at some points, the 

equilibriums were reached, probably due to the limited number of active sites available to adsorb humic 

acid on the sorbent surfaces (Imyim and Prapalimrungsi, 2010).  The experimental equilibrium data of the 

adsorption of humic acid onto the sorbents used are presented in Fig.2.   

 
Fig.2.  Adsorption isotherms of humic acid at 37°C onto the adsorbents (initial humic acid concentration = 

10 – 100 mg/L, pH 7, volume = 10mL, adsorbent dose = 0.05 g) 
    

The relationship between the amount of a substance adsorbed at constant temperature and its 

concentration in the equilibrium solution is called the adsorption isotherm. The Langmuir equation (Eq.2) is 

the equation most frequently used to represent data on adsorption from solution. 

          Eq. 2 

where Ce is  the concentration of adsorbate at equilibrium (mg/L),  qe is the amount of the adsorbed  

humic acid per weight of adsorbent at the final equilibrium humic acid concentration, qm is the maximum 

solute  amount on the adsorbent (mg/g) and b is the constant related to the energy adsorption (L/mg) 

 Plot of Ce/qe versus Ce of each adsorbent was made and the isotherm data were found fitted well 

into linearized form of Langmuir relationships (R2.≥ 0.90). This indicated that the adsorption of humic acid 

by the adsorbent is monolayer.  The qm and b values presented in Table 3 are calculated from the slopes 

and intercepts of the plots. These values are used for comparison to the adsorption capacity of 

commercial activated carbon and also with some other reports as shown in Table 4. The modified canna 
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starch was found to be the best adsorbent for humic acid removal in this study since it had comparable 

maximum adsorption capacity value (66.67 mg/g) to the activated carbon (68.97 mg/g).  

 

Table 3   Data obtained from the Langmuir equation applied to the adsorption isotherms of humic acid 

onto the modified and unmodified adsorbents      
 Langmuir parameters 

b (L/mg)     qm

 
(mg/g) R

2 
 

Modified cassava pulp 

Cassava starch 

Modified cassava starch 

Canna starch 

Modified canna starch 

Activated carbon 

0.0681 

0.0592 

0.0133 

0.1750 

1.0788 

0.0193 

10.55 

3.65 

24.39 

2.47 

66.67 

68.97 

0.9402 

0.9854 

0.9213 

0.9943 

0.9882 

0.9815 

 
Table 4 Comparison of adsorption capacities of the adsorbents used in this work with other reports 

Reference Adsorbent       qm (mg/g) 

Imyim. and Prapalimrungsi (2010). 

(initial humic acid concentration 10 – 60 mg/L, pH 6, 

10mL, 0.05 g adsorbents, contact  time 60 min) 

Rice husk ash 2.70 

Modified rice husk ash 

Powder activated carbon 

8.20 

8.10 

Ngah , Hanafiah and Yong (2008). 

(initial humic acid concentration 10 – 50 mg/L, pH 6, 

100mL, 0.05 g adsorbents, contact  time 60 min) 

Crosslinked chitosan-

epichlorohydrin 

Activated carbon (rice husk)  

44.84 

 

45.40 

Salman, El-Eswed and Khalili (2007). 

(initial humic acid concentration 10 – 150 mg/L, pH 3, 

20mL, 0.02 g adsorbents, contact  time 24 hour) 

Bentonite 53.00 

Ngah and Musa (1998). 

(initial humic acid concentration 0 – 80 mg/L, pH 3.07 

for chitosan, pH 2.40 for chitin, 100mL, 0.1 g 

adsorbents, contact  time 25 min) 

Chitin 27.40 

Chitosan 28.88 

This study 

(initial humic acid concentration 10 – 100 mg/L, pH 7, 

10mL, 0.05 g adsorbents) 

Modified cassava pulp 10.55 

Cassava starch 3.65 

Modified cassava starch 24.39 

Canna starch 

Modified canna starch 

Activated carbon (powder) 

2.47 

66.67 

68.97 
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Conclusions 
In this study, canna starch, a natural polymer was chemically modified by etherification with 

CHPTAC and It had the highest humic acid adsorption capacity. Its adsorption capacity was found 

comparable to that of commercial activated carbon and maximum humic acid adsorption capacity (qm) of 

the modified canna starch calculated from Langmuir model was 66.67 mg/g. Therefore, the results 

showed the feasibility to use the modified canna starch as a low cost and biodegradable adsorbent   for 

humic acid removal from water. 
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Analysis of Airborne Fungi in the Sanam Chandra Art Gallery 
 

Wascharin Udchumpisai1, Urarux Romruen1, Korapan Sawetsuwannakun1 and Eakaphun Bangyeekhun1 

 

Abstract  
Quantitative analysis of airborne fungi in the Sanam Chandra Art Gallery was determined by 

settle plating technique.  1,324 isolates of airborne microorganisms were collected during January to 

December 2014.  Of these, 86.86% was fungi, 6.95% was yeast and 6.19% was actinomyces.  The 

concentration of microorganism was between 2.33 ± 0.00 to 41.06 ± 11.12 CFU/m3.  Cladosporium and 

Aspergillus were the predominant genera in the art gallery as they could be found throughout the year.  

There was no relationship among fungal concentration on sampling site, temperature or relative humidity.  

However, the amount of fungi was low in the raining season.  According to the quantitative standard and 

recommendation, the air quality in the Sanam Chandra Art Gallery was safe in term of amount of fungal 

contamination. 

Keywords : Airborne fungi, Art gallery, Aspergillus, Cladosporium, Indoor air, Settle plate technique 

 

Introduction  
The Sanam Chandra Art Gallery is one of the most favorite galleries where located at Silpakorn 

University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom province, Thailand.  It is one of the 

interesting indoor places in Nakhon Pathom, where a number of people spend their time visiting 

Nowadays, people spend 80-90% of their time in indoor environments by breathing 

approximately 14 m3 of air per day (Awad and Farag, 1999; Brochu et al., 2006).  Therefore, indoor air 

environments are key factors affecting to people health.  One of the problems of indoor air quality is 

caused by the presence of microorganisms including virus, bacteria and fungi.  Although fungi are not 

common pathogens, but they are particularly represented as allergenic or toxigenic agents. The people 

who inhale fungal spores can have following symptoms; coughing, productive mucous, wheezing or other 

allergic reactions (World Health Organization, 2009). 

Since there are several reports on fungal contaminants of indoor air could cause the health risk 

of respiratory symptoms and infections (World Health Organization, 2009), it is necessary to monitor 

indoor airborne fungi in the public place in order to use as information for estimate the health hazard and 

for provide a proper management for safe environment.  The aim of this study was to determine the 

presence of airborne fungi in the Sanam Chandra Art Gallery. 

                                                 
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Muang, Nakhon Pathom, 73000, Thailand. 
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Materials and Methods 
Experimental site 

The study areas were the ground, first and second floor of the Sanam Chandra Art Gallery, 

located at Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom province, Thailand.   
Sampling method 

Determination of airborne fungi in the Sanam Chandra Art Gallery was performed by settle 

plating technique as described by a working group of the Scottish quality assurance specialist interest 

group (2004).  9 plates of 90 millimeter diameter Petri-dishes containing 20 ml of potato dextrose agar 

(PDA) were placed 1 meter above the floor of the ground, first and second floor, 3 plates per floor, at 

either main door or center of rooms for 1 hour.  Then, they were incubated at 30°C for 3 days.  The fungal 

colonies were counted and quantity of fungi was calculated according to the equation described by 

Omeliansky (1940) as followed. N = 5a x 104 (bt)-1.  Where N = fungi CFU/m3; a = number of colonies per 

Petri-dish; b = dish surface (cm2); t = exposure time (min).  The identification of fungi was carried out 

according to morphological features as described by Barnett and Hunter (1987). The experiment was 

conducted during January to December 2014. 
Environmental monitoring 

The temperature of air was measured by thermometer and the relative humidity was measured 

by hygrometer.  The monitoring of both was performed freely to the air in the center of a main room. 

 

Results and Discussion 
The airborne fungi in the Sanam Chandra  Art Gallery were determined by settle plating 

technique during January to December 2014.  1,324 isolates of airborne microorganisms were collected 

(Fig. 1).  Of these, 1,150 isolates were fungi (86.86%), 92 isolates were yeast (6.95%) and 82 isolates 

were actinomyces (6.19%).  An annual average concentration of fungi in the art gallery was 16.07 ± 14.14 

CFU/m3.  The maximum fungal concentration, 41.06 ± 11.12 CFU/m3, was found in Febuary 19, 2014, 

whereas the minimum concentration, 2.33 ± 0.00 CFU/m3, was represented in July 8, 2014 (Table 1).  The 

amount of fungi in the art gallery was quite low.  This probably due to high frequency of cleaning, good 

ventilation system and it is an enclosed area where is a low relative humidity environment. 

The fungi could be identified to 15 genera (Table 2).  Unfortunately, 131 isolates of fungi are 

unidentifiable because their conidia were not found.  Cladosporium (41.01%) was the most frequent 

genus and followed by Aspergillus (13.60%), unidentified group (9.90%), Monilochaetes (6.95%), yeast 

(6.95%), Actinomyces (6.19%), Warodomyces (3.86%), Neurospora (3.70%), Curvularia (2.42%) and 

Penicillium (2.04%).  The remaining genera represented lower than 2%.  Cladosporium and Aspergillus 

were represented throughout the year, indicating that they were the common mycoflora of indoor 

building.  In many studies, the most common fungal genera reported indoor environment were 

 PE-10



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 11-21, 2016 

Cladosporium, Aspergillus, Penicillium and Alternaria (Rajasekar and Balasubramanian, 2011; 

Hayleeyesus and Manaye, 2014; Lamonanca et al., 2014; Crawford et al., 2015; Dallongeville et al., 

2015; Micheluzet et al.,, 2015).  These fungi were considered as candidates in establishment of sick 

building syndrome (Schwab and Straus, 2004; Jones, 1999). 

 
 

Figure 1 Fungal specimens collected in the Sanam Chandra Art Gallery during January to December 

2014 using settle plate technique. 
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Table 1 Environmental conditions and airborne fungal concentration in the Sanam Chandra Art Gallery 

during January to December 2014. 

Collection date Temperature (°C) Humidity (%Rh) Amount of isolates 

Airborne fungal 

concentration 

(CFU/m3) 

Jan 28 27 34 66 9.61 ± 0.93 

Feb 19 30 40 282 41.06 ± 11.12 

Mar 20 31 46 69 10.05 ± 7.41 

Apr 29 32 48 78 11.36 ± 0.93 

May 28 32 47 54 7.86 ± 0.93 

Jul 8 31 46 16 2.33 ± 0.00 

Jul 24 30 40 24 3.49 ± 0.00 

Aug 28 30 35 117 17.04 ± 12.97 

Sep 23 31 30 88 12.81 ± 2.78 

Oct 29 30 40 243 35.39 ± 5.56 

Nov 26 29 44 119 17.33 ± 2.78 

Dec 24 25 25 168 24.46 ± 5.56 

 
Table 2 Amount of microorganisms monitored in the Sanam Chandra Art Gallery during January to 

December 2014. 
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The species of Cladosporium are the septate fungi represented by dark brown to black colonies 

with dark single or clustered conidia.  They are saprophyte or parasite on plants and other fungi, but they 

are able to grow on moist materials.  Although, they are not human pathogen, but inhalation of numerous 

spores could cause allergenic effects. 

Aspergillus species are the septate fungi characterized by the presence of sprinkle-liked 

conidial heads.  The colour of massed conidiospores is varied, such as yellowish, greenish, brownish or 

blackish.  Some species of Aspergillus are opportunistic fungi which can cause a disease to 

immunocompromised people.  For example,  A. fumigates causes lung infection. A. flavus and             

A. clavatus produce mycotaxins which is a carcinogen.  Allergenic reactions could cause by Aspergillus 

spores as well. 

Amount of fungi was not related to collecting site, temperature or relative humidity.  According to 

the Thai Meteorological Department, the raining season in 2014 was from May to September.  Hence, the 

fungal concentration in the raining season in 2014 was 2.33 ± 0.00 to 17.04 ± 12.97 CFU/m3.  The majority 

of fungi presented indoors came from outdoors.  Fungi usually enter to the building from outdoor via 

doors, windows, ventilation and air condition system.  In raining season, dusts and fungal spores could 

be trapped by rain drops and this is possibly a result of low amount of both outdoor and indoor fungi. 

To our knowledge, there is no Thai quantitative standard for bioaerosols in indoor air.  According 

to the enactment by the notification of Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and 

Environment, the air quantitative standard was included only volatile compounds, heavy metals and 

dusts.  The American conference of governmental industrial hygienists bioaerosol committee (ACGIH®; 

1989) recommended bioaerosols in the air should be less than 100 CFU/m3.  World Health Organization 

(1988) advised that the biological contaminants in indoor air should be less than 500 CFU/m3, one 

species of those should not be more than 50 CFU/m3 and pathogenic and toxigenic fungi were 

unacceptable.  The recommended fungal concentration in the air was individually reported.  For instance, 

Reynolds et al. (1990) suggested that the fungal concentration higher than 500 CFU/m3 was an abnormal 

condition.  Godish (1991) recommended that the fungal concentration lower than 100 CFU/m3 was a free-

mold environment.  Yang et al. (1993) indicated that the fungal concentration in the air should not be 

higher than 200 CFU/m3.  The fungal concentration in the art gallery was from 2.33 ± 0.00 to 41.06           

± 11.12 CFU/m3.  Hence, according to the quantitative standard and recommendation, the air quality of 

the Sanam Chandra Art Gallery was safe in term of amount of fungal contamination. 

The Sanam Chandra Art Gallery is not only a temporary art gallery, but also a storage area of 

important art objects.  The art objects in the art gallery could be natural materials, such as drawing 

paper, natural color painting, which are flavored by fungi.  The fungi could restricted remain on organic 

material with low relative humidity as 50-60%Rh for several years and able to cause degradation of art 
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objects (Micheluz, 2015).  Therefore, the study of fungal contamination of art objects in the gallery should 

be shed the light on in order to provide information for appropriate management.  

 

Conclusion  
The Sanam Chandra Art Gallery is a public indoor place, where a number of people spend their 

time visiting.  This study was performed to determine the presence of airborne fungi in the art gallery.  

The results revealed the fungal concentration was from 2.33 ± 0.00 to 41.06 ± 11.12 CFU/m3.  

Cladosporium and Aspergillus were found in the art gallery over a year round.  According to the 

quantitative standard and recommendation, the air quality in the Sanam Chandra Art Gallery was safe in 

term of amount of fungal contamination. 
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Abstract 
 Root of Tiliacora triandra and Thunbergia laurifolia are widely described in Thai traditional 

medicine for detoxification. Their leaves are often used for antipyretic and are commonly consumed as 

drinks. Although, they were morphologically similar, their antioxidant capacity has not yet been 

compared.  In the present study, yields of ethanol extract from both plants were comparable. However, 

phenolic and flavonoids content presented as gallic acid and catechin equivalent in Tiliacora triandra 

was 5.85±0.98 and 1.82±0.12 fold higher than those of Thunbergia laurifolia, respectively. The 

phytochemical contents were well correlated with the antioxidant capacity as demonstrated by DPPH 

assay. For antioxidant capacity based on ascorbic acid content of Tiliacora triandra was 4.79±0.23 fold 

higher than Thunbergia laurifolia. However, MCA and FRAP assay showed different scenario; Tiliacora 

triandra had lower MAC activity and slightly higher FRAP activity as compared to the extract of 

Thunbergia laurifolia. Moreover, antioxidant activity using cell based assay were verified under oxidative 

stress inducer of H2O2. The Vero cell viability decreased to 49% after exposure to H2O2 at 100 μM. 

However, the extracts of Tiliacora triandra and Thunbergia laurifolia could revive cells after H2O2 

treatment to 65% and 73%, respectively. The higher cell viability obtained by treating with Thunbergia 

laurifolia extract could be noted. This implied that phytochemicals in Thunbergia laurifolia had superior 

cellular homeostatsis activity to Tiliacora triandra, and thus antioxidant activity should not be used 

together with cell model to determine biological activity of plants.  

Keywords : Phytochemical content, Antioxidant activity, Cytotoxicity test, MCA 

 

Introduction 
Daily exposure to environmental pollutants such as metals, pesticides and air pollution could 

lead to an increased production of reactive oxygen species (ROS), which subsequently causes oxidative 

damage to cells (Kappu 1987). Prolong accumulation of oxidative damage might later cause risk to 

health problem and disease development such as cardiovascular, neurodegenerative disorders and 

aging (Migliore and Copped 2009). Root and leave of Tiliacora triandra Diels. (Menispermaceae) and 
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Thunbergia laurifolia Lindl. (Acanthaceae) are generally described in Thai traditional medicine for 

detoxification. T. triandra is commonly known in Thai as Ya Nang, while T. laulifolia known among Thais 

as Rang-jeud. Leaf of T. triandra is also known in Thai tradition to treat fevers, lessen pain and promote 

healing from bruises and sore muscle. However, T. laulifolia has more actions including antidote for 

insecticide, alcoholic, arsenic and strychnine poisoning, and as anti-inflammatory and antipyretic agents 

(Thongsaard and Marsden, 2002). Furthermore, it is also mentioned in Wat Po as a remedy for vomiting in 

infants, blocked or irregular menstruation, sore on the tongue or mouth, as a diuretic and poultice for 

burns. However, few scientific study on their safety and effectiveness was presented. 

Currently, leaves of both plants have been marketed as cool drinks. Its wide availability could 

make misuse of the plants and confuse to the consumers. Phytochemicals in plants such as phenolics 

and flavonids are normally well known as redox active molecules to scavenge radicals from 

environmental pollutants, and thus help inhibit the oxidative stress even at low concentrations (Fang 

2002). However, no comparison on antioxidant capacity including efficiency in minimizing oxidative 

stress of both plants has been literated. This study aimed to evaluate phenolic and flavonoid content in T. 

triandra and T. laurifolia using ethanol extraction. Antioxidant activity based on DPPH assay, FRAP assay 

and metal chelating assay were performed. Antioxidant capacity of the extracts based on Vero cell under 

the present of stress inducers of H2O2was also tested. This might provide basic informative choice for the 

drink of Rang-jeud and Ya Nang to consumers. 
 

Materials and Methods 
Chemicals: Aluminum chloride, ascorbic acid, catechin, ferrous chloride (FeCl2),Folin-Ciocalteu; 

potassium persulphate, 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), dimethyl sulfoxyde (DMSO), and 3-(2-

Pyridyl)-5, 6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p′- disulfonic acid monosodium salt hydrate were purchased from 

Sigma-Aldrich Co. Sodium hydroxide (NaOH), sodium nitrite (NaNO2), and hydrogen peroxide (H2O2) 

were obtained from Wako Co.  
 
Plant material and extraction method: Leaves of T. triandra and T. laurifolia were collected from 

Nakornpathom province and were botanically identified. The 5 g dried ground leaves were extracted 

using 50 ml of ethanol on 140rpm shaker for 24 h. The organic solvents after filtration were evaporated by 

a rotary evaporator. Dried extract was weighted and yield was computed in percent based on sample 

weight. The extracts were dissolved in 70% ethanol for antioxidant activity assays. Samples were 

sterilized by filtration through 0.2 μm membrane filter for cell based assay. 

 

Estimation of total phenolic content (TPC): The TPC was performed using modified method of Singleton 

and Rossi (1965). In brief, 30 μl of sample (20-100 μgml-1) was mixed with 375 μl of Folin-Ciocalteu’s 
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phenol reagent and 375 μl of 20% Na2CO3 solution. Following the addition, solution was mixed throughly 

and kept in the dark for 30 min. The absorbance was read at 760 nm by spectrophotometer (Spectronic 

20 Genexys). The TPC was determined from extrapolation of calibration curve which was made by gallic 

acid solution (0 to 100 μg ml-1). The estimation of the phenolic compounds was carried out in triplicate. 

The TPC was expressed as milligrams of gallic acid equivalents (GAE) per gram of dried extract. 

 

Estimation of total flavonoid content (TFC) Aluminum chloride method was used for flavonoid 

determination (Ghasemzadeh et al.2011). The extract at 250 μl was mixed with 150 μl of 5%NaNO2 and 

incubated for 5 min. Then, 150 μl of AlCl3.6H2O was added. After another 5 min, 500 μl of NaOH (1 M) 

was added. The solution was mixed well and the absorbance was measured against the reagent blank at 

510 nm. The standard curve for total flavonoids was made usingcatechin standard (0 to 300 μg ml-1) 

under the same procedure as earlier described. The TFC were expressed as milligrams of catechin 

equivalents per gram of dried extract. 

 
Determination of antioxidant activity:  
DPPH assay: The DPPH assay was done according to the method of Brand-Williams et al. (1995) with 

some modifications. Twenty μl of the extracts at various concentrations were mixed with 180 μl of 150 μM 

DPPH· in ethanol. The mixtures were shaken and left to stand for 30 min under subdued light. The 

absorbance at 517 nm was measured against ethanol as blank. Ascorbic acid was used as positive 

control. The activity was expressed as percentage DPPH·scavenging activity relative to the control, using 

the following equation, and antioxidant activity based on ascorbic acid content were compared. 

 

 % Radical scavenging activity = [A Control-(A Sample-A sample blank)/A Control] x 100 

 

FRAP assay: The ferric reducing antioxidant power (FRAP) was performed according to Benzie and 

Strain (1996). Briefly, the FRAP reagent containing with 2.5 ml of 10 mmolL-1 TPTZ (2,4,6- tripyridy-s-

triazine) solution in 40 mmolL-1HCl, 2.5 ml of 20 mmolL-1 FeCl3 and 25 ml of 0.3 molL-1 acetate buffer at pH 

3.6, was prepared freshly and warmed at 37°C. Aliquots of 40 μl sample supernatant were mixed with 0.2 

ml distilled water and 1.8 ml FRAP reagent and the absorbance of reaction mixture was measured 

spectrophotometrically at 593 nm after incubation at 37°C for 8 min. FeSO4 (25-300 μg ml-1) was used as 

the standard solution and ferric reducing ability of the extracts were expressed as FeSO4 equivalent per 

gram of dried extract.  

 

MCA assay: The metal chelating activity (MCA) was estimated by method of Dinis et al. (1994). Briefly, 

125 μl of 2 mM FeCl2 was added to 400 μl of different concentrations of the extract (0-500 μg ml-1). The 
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reaction was initiated by the addition of 0.2 ml of 5 mM ferrozine solution. The mixture was vigorously 

shaken and left to stand at room temperature for 10 min. The absorbance of the solution was thereafter 

measured at 562 nm.Na2EDTA (0 to 40 μg ml-1) was used as positive control and metal chelating activity 

of the extract samples were expressed as EDTA equivalent per gram of dried extract. 

 

Vero cell culture and viability assay: Vero cells at 2x105 cells ml-1 was seeded into each well of 96 well 

plates. They were cultivated overnight prior to sample addition. After treated with the sample at various 

concentrations for 24 h, cell viability was determined using MTT assay. Briefly, the dyes were added to 

the treated cells and incubated for 4 h. The formazan product was dissolved by DMSO and the OD at 

570 nm was determined using microplate reader. The percent cell viability was calculated based on 

control sample as the following: 

 

% Cell viability = (A sample/ A control) x 100  

 

Anti-cellular oxidative stress assay: A one day-old Vero cell culture was treated with 100 μM H2O2 for 3 h. 

After that, H2O2 was removed andthe medium containing with 100 μg ml-1 extracts were replaced as the 

post treatment for 24h. Then viability of cell cultures was determined using MTT assay. 

 
Statistical Analysis 
All analysis were conducted in triplicate (n = 3), and one way ANOVA (using SPSS statistical software) 

was used to compare the mean values of each treatment. Significant differences between the means of 

parameters were determined by using Least SignificantDifference (LSD) Test (p < 0.05). 

 

Results and Discussion 
Extract yield, phenolic and flavonoid content of the plant extracts 

Ethanol extract yields of T. triandra and T. laurifolia were 14.86±0.56 and 16.51±1.0 % (g/g-1), 

respectively. Though yield fromT. Laulifolia was slightly higher but it was not significant difference. This 

implied the similar extractability and polar phytochemicals amount in both plants. However, higher 

phenolic and flavonoids contents were obtained from T. triandra comparing to that from T. laulifolia as 

shown in Fig 1A. The TPC and TFC of T. triandra was 5.85±0.98 and 1.82±0.12  fold higher than those of 

T. laulifolia, respectively. Oonsivilai et al. (2008) reported that TPC in ethanol extract of T. laulifolia was at 

5.65 mg g-1gallic acid eq, while slightly less TPC at 4.86±0.37 mg g-1 was obtained in this study. On the 

other hand, Singthong et al. (2014) demonstrated lower phenolic content from ethanol extract of           

T. triandra at 26.70 mg g-1 compared to that shown Fig 1A. The variation of phytochemical content by 

aqueous extraction was probably due to the plant varieties, cultivation and extraction condition.  
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Fig 1 : A. Phenolic and flavonoid contentpresented as gallicacid and catechin equivalent, and             

B. antioxidant capacity of extracts based on DPPH, FRAP and MAC assay, presented as ascorbic acid 

content, EDTA and FeSO4, respectively. (T. triandra = TT and T. laurifolia= TL) 

 
Antioxidant activity of the plant extracts 

Phenolic and flavonoids in plants have been reported to exhibit potent antioxidant activities 

(Olajire and Azeez, 2011). In this study, the extract of T. triandra showed higher DPPH scavenging 

activity than T. laulifolia. The FRAP assay also confirmed the higher antioxidant capacity of T. triandra 

extract. However, metal chelating of both plants were similar as showed in Fig 1B. These confirmed that 

the antioxidant capacity of the extracts was related to phenolic and flavonoids content. However, no 

correlation of phenolic and flavonoid with metal chelating activity was found. This was similar to the 

observation by Ebrahimzadeh et al (2008) that neither phenolic nor flavonoid played role in metal 

chelating activity in some herbal extracts.  

 
Cytotoxicity and anti-cellular oxidative stress 

The non cytotoxicity of T. laulifolia was demonstrated both in vitro and in vivo study (Oonsivilai et 

al., 2008, Chivapat et al., 2009). T. triandra was also found to be safe under short and 90 days long term 

in rats (Sireeratawong et al., 2008). However, cytotoxicity test of the extracts was performed to validate 

the safety of sample prior to anti-cellular oxidative stress study. We found no cytotoxicity to Vero cells of 

the extracts at lower than 1 mg ml-1 after 24 h incubation (data not shown). Therefore, the extract 

concentration at 100 μg ml-1was used to test for its anti-stress capacity in Vero cells after the stress 

inducer of hydrogen peroxide (H2O2) treatment. In general, living cells have biological antioxidant system 

A B 
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to eliminate H2O2, either by enzymes or intracellular antioxidant molecules. At the tested condition, 3 h 

incubation with 100 μM H2O2 reduced cell viability to about 50%. It induced ROS generation, caused cell 

damage and finally death. The extract with high radical scavenging activity and enhancing cell viability is 

generally claimed to be a potent antioxidant. In this study, ethanol extracts of T. laulifolia revived cell 

viability from H2O2 stressor better than T. triandra extracts (Fig 2). The mechanism was possibly due to 

the direct neutralizing action of ROS by antioxidant molecules in T. laulifolia, including other alternative 

self-maintaining action for cellular homeostasis stimulated by phytochemical molecules in the T. laulifolia 

extract. This was correlated to the study by Palipoch et al. (2013) that T. laulifolia reduce oxidative stress 

(OS) induced pathology by increasing endogenous antioxidant system. Therefore, phytochemicals of 

phenolic and flavonoid in T. laulifolia, may exhibit both antioxidant activity and regulating molecules for 

strengthen cellular endogenous antioxidant system, and thus helped maintain cellular homeostatsis to 

higher cell viability than T. triandra treatment.  

 

 
Fig 2 : Anti-oxidative stress of T. triandra (TT) andT. laurifolia (TL) at 100 μg ml-1 extracts in Vero cell after 

treated with100 μM H2O2for 3 h. 
 

Conclusions  
 T. triandra and T. laurifolia contained different antioxidant capacity. Although T. triandra had 

superior antioxidant capacity to T. laurifolia, other phytochemicals molecules in T. laurifolia, besides 

flavonoids and phenolic compounds, might involve in alleviating cellular stress induced by H2O2. 
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Effect of organic soil amendment on upland rice planted by the ethnic minority 
 

Pantipa Na Chiangmai1, Benyathip Maneethum1, Rudee Kumpasa1, Wasittee Munyuen1, Yupa Pootaeng-on1, 

Weerapun Kunkaew2 and Mana Kanjanamaneesathian1 

 

Abstract 
 This research aimed to introduce soil improvement by amending soil with organic manures to 

ethnic minority farmers (Pa-gha-ker-yor) in an upland area where rice had been cultivated once per year 

during the rainy season at Pala-u, Prachuap Khiri Khan province, Thailand. Incorporating mungbean and 

cow manure in upland rice field improved the fertility of the soil. All agronomic characteristics (plant 

height, the number of tillers per hill, number of panicles per hill and panicle length) of upland rice had 

been improved. However, the degree of the improvement of these agronomic characteristics was 

dependent upon rice cultivars. Mungbean was recommended to the ethnic minority farmers for improving 

soil fertility. The mungbean was cheaper than cow manure and the produce harvested before 

incorporating the green biomass into the soil may provide food in the household. Nevertheless, more 

outreach work is needed to introduce mungbean and other legumes to the ethnic minority farmers for 

continual usage both as a source of food in the household and as a source of nutrient for rice crop.   

Keywords : Mungbean, Organic soil amendment, Upland rice, Water shortage 

 

Introduction 
 Water shortage is the main constraint for crop production in the upland area where rainfall is the 

major water supply for irrigation (Sri Adiningsih and Karama, 1992; Van Keer et al., 2000; Appa Rao et al., 

2002; Joshi et al., 2005). As a result, crop cultivation is limited to only one season when there is enough 

rainfall.  

In the forest reserve located in the upland area, the matter is more complicated as a very small 

area is available for cultivation. This is because rice farmers in this area have encroached the reserve 

forest and have been temporarily allowed to farm in a small plot. With a very limited irrigation and other 

inputs, these people (such as Karen or Pa-gha-ker-yor) who are ethnic minority have precarious food 

security and may have to migrate to the urban area to work (Rerkasem and Rerkasem, 1994).     

One way to mitigate food insecurity is to select suitable plant species when cultivated in 

conjunction with an appropriate input that will provide sufficient produces to these people for both 

consumption and sale.  Upland rice has been cultivated and its grain has provided food security to this 
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ethnic minority for a long time throughout Thailand (Van Keer et al., 2000; Pintasen et al., 2007) and 

should be rationally subject to research to increase yield under limited input.  

 In Pala-u, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, the continuous cultivation of rice in the 

upland area has caused soil erosion, making the soil infertile and contributing to a reduced yield of the 

following crops (Sri Adiningsih and Karama, 1992; Cassman et al., 1995; Dobermann and Witt, 2000).  

The traditional believe in improving soil fertility among this ethnic minority by incorporating ash 

from the burned wood into the cultivated soils. However, such practices are not sufficient to improve soil 

fertility and soil improvement by adding an organic matter (such as crop residues and animal wastes) 

plays an important role in sustaining soil productivity (Sri Adiningsih and Karama, 1992; Kirchhof et al., 

2000).  

 This experiment tested the effect of mungbean and cow manures for soil improvement in upland 

rice (Oryza sativa L.). The result was used to conduct a focus group to transfer the knowledge to other 

ethnic minority farmers at Pala-u village, Huay Sat Yai sub-district, Hau Hin district, Prachuap Khiri Khan 

Province, Thailand.    

 

Materials and Methods 
 This experiment evaluated the types of manure for soil improvement in the rainy season in 

upland rice area farmed by ethnic minority (Pa-gha-ker-yor) people in 2012 at Pala-u, Hau Hin district, 

Prachuap Khiri Khan province, Thailand [Latitude 12๐30.642’N: Longitude 099๐29.839’E: about 300 m 

above sea level]. The experimental layout of the soil improvement in upland rice as practiced by the 

ethnic minority farmers was shown in Figure 1.  

 The traditional practice of the ethnic minority farmers is to plant multiple rice cultivars in the same 

field at the same growing season. Five to six rice seeds of the single rice cultivar were dropped (per hill) 

into the ground at the depth of 2-3 cm. Upland rice was irrigated by rainfall and weed was controlled 

manually. 

Mungbean (Vigna radiata) and cow manure [produced by the Community of the Southern Dairy 

Cooperatives (CSDC), Prachuap Khiri Khan Province, Thailand] were evaluated for improving soil 

condition. The upland rice field received some ash from burned shrub and bamboo trees before planting 

the upland rice. 

 Mungbean was planted in the upland rice field in May, 2012. Two seeds were planted per hill, 

with the spacing at 25 cm between row and hill. About 30 days after planting (at the flowering stage), the 

vegetative parts of poorly-growth mungbean (as a result of water shortage for irrigation) were cut and 

incorporated into the soil, after which the mungbean was allowed to decompose in the soil for 30 days 

before seeding the upland rice into the soil. Cow manure from CSDC was also applied into the soil in the 

separate plot at the rate of 3.125 tons/ha 30 days before planting upland rice. 
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 Some soil chemical properties, including pH soil, electrical conductivity (EC), the percentage of 

organic matter and concentrations of available phosphorus (P); exchangeable of potassium (K); calcium 

(Ca) and magnesium (Mg), were determined at 105 days after planting the upland rice. Agronomic 

characteristics including the number of tillers per hill, number of panicles per hill, plant height, panicle 

length and lodging score were assessed after 105 days of seeding. All data of agronomic characteristics 

from organic manure implement was compared by T-Test. 

 The result of the practice both on soil fertility and upland rice productivity from amended soil with 

organic manures was transferred to other farmers during the focus group conducted at the farmer’s field 

at the harvesting stage in November, 2012 with 20 participants. During the session, the techniques in (1) 

segregating seeds of the true original rice cultivars from other unwanted seeds, (2) improving soil fertility 

with organic manure, and (3) preparing organic compost using locally available materials were 

communicated to the participants. 

 

 
Figure 1 Experimental layout of the soil improvement in upland rice as practiced by the ethnic minority 

farmers at Pala-u village, Huay Sat Yai sub-district, Hau Hin district, Prachuap Khiri Khan, Thailand.    
 

Results and Discussion 
Soil chemical properties 
 The slightly acid pH (between 6.5 - 6.6) of the soil in all treatments in this study was optimal, 

having no effect to nutrient availability for plant growth (Muriuki and Qureshi, 2001; Jensen, 2010).  
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 The values of EC, organic matter, and available P were elevated in soil amended with organic 

manures (Table 1). Soil amended with mungbean had the highest value of organic matter (at 2.78%). Soil 

amended with cow manure had highest EC (0.11 dS/m) and available P (18.67 mg/kg) (Table 1). EC in all 

treatments (ranged from 0.07 - 0.11 dS/m) was classified as salt free group (0-2 dS/m) (Patel et al., 2014). 

Increasing organic matter level in soil would elevate the value of EC (Dobermann and Fairhurst, 2000). It 

was reported that incorporating plant materials into the soil could stabilize soil organic matter level 

(Campbell et al., 1991) as well as increasing the nitrogen (N) and improving water retention capacity of 

the soil (Townley-Smith et al., 1993). 

 This study showed that available P (17.30 mg/kg) in soil amended with mungbean was lower than 

that amended with animal manure. Available P was essential for plant growth and symbiotic nitrogen 

fixation (Israel, 1987). Exchangeable Ca was highest in the control treatment (959.96 mg/kg), followed by 

soil amended with cow manure (771.97 mg/kg) and mungbean (741.58 mg/kg), respectively (Table 1). 

Ca was reported to involve in the formation of the nodule (Lowther and Loneragan, 1968). 

 Exchangeable K was highest in the soil amended with cow manure (296.85 mg/kg), followed by 

that of the control treatment (158.31 mg/kg) (Table 1). K was essential in plant by increasing the uptake of 

other nutrients and counterbalancing both immobile and mobile anions in plants (Marschner, 1995; Tang, 

1998). Exchangeable Mg was the highest in soil amended with mungbean (205.43 mg/kg).  

 Although organic manure may be used to improve soil fertility (Talgre et al., 2012), the nutrient 

deficiency in a plant may occur when organic materials were used as a source of nutrients (Maiksteniene 

and Arlauskiene, 2004; Askegaard and Eriksen, 2008). Nevertheless, the plant residue and green manure 

were reported to improve soil physical characteristics and stimulate the activity of microorganism in soil 

(Talgre et al., 2012). 

 Moreover, immobilization may occur after mungbean and cow manure were added to soil and 

mineralization of the essential nutrients should occur when the organic material had been applied into the 

soil long before the crop was cultivated (Thomas and Lascano, 1995; Macharia et al., 2011).  
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Table 1 Chemical properties of the soil in upland rice field at harvesting stage after the soil was amended 

with different organic materials. 

Soil Chemical Properties      Nil-control Soil amended with 

mungbean 

 

Soil  amended 

with cow 

 Manure 

pH (Soil:H2O; 1:1)           6.56           6.64           6.51 

Electrical conductivity (dS/m)           0.07           0.09           0.11 

Organic matter (%)           2.49           2.78           2.59 

Available P (mg/kg)         16.75         17.30         18.67 

Exchange K (mg/kg)       158.31       125.62       296.85 

Exchange Ca (mg/kg)       959.96       741.58       771.97 

Exchange Mg (mg/kg)       195.65       205.43       173.01 

 
Some agronomic characteristics of upland rice affected from soil amended with different organic 
manures 
 Rice planted in soil amended with cow manure had agronomic characteristics more than that 

planted in soil amended with mungbean (Table 2). In this test, the soil had been amended with 

mungbean only 30 days before rice was planted. Nutrients in soil amended with mungbean may not be 

available to rice as a result of immobilization. In contrast, soil amended with cow manure had the value of 

an exchangeable K higher than nil-control and soil amended with mungbean (Table 1). This may indicate 

that cow manure should be recommended for use in K-deficient soil.  

 Rice cv. Pae Taw Gaw Bi had a high percentage of lodging when the soil was amended with 

mungbean (ranged 90-100%) and cow manure (ranged 55-60%). However, the lodging did not occur in 

rice cv. Poo eNg which received the same treatments (Table 2).  

 Rice cv.  Pae Taw Gaw Bi had better agronomic characteristics, compared with rice cv. Poo eNg, 

when soil was amended with cow manure (Table 2). Upland rice was thus affected by types of manure 

added to soil and rice cultivars (Ndaeyo et al., 2008).  

 During the focus group, the result of the study described above was transferred to other farmers. 

Ethnic minority farmers in Pala-u did not practice animal husbandry. As a consequence, animal manure 

was not available and the introduction of this material for use may increase the cost of rice production. 

Mungbean and other legumes may be a better alternative for improving soil fertility as they had other 

added benefits as the legume may provide the source of protein in the household. Nevertheless, labor, 

time and money required for implementing soil improvement using organic materials may prevent the 

ethnic minority farmers from adopting organic soil improvement. Outreach program should be 

implemented to mitigate these obstacles.  
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Table 2 Agronomic characteristics of two upland rice cultivars cultivated in different soil amendment. 

Pae Taw Gaw Bi  

Mungbean  Cow manure  

Agronomic characteristics 

  Mean      SD1 Mean      SD     T-Test 

Plant height (cm) 120.83    12.21   139.33    14.61        **  

Number of  tiller/hill   17.10      5.68     27.37    11.92        ** 

Number of panicle/hill   14.87      5.54     26.03    11.12        ** 

Panicle length (cm)   21.44      1.79     25.38      2.06        ** 

%Lodging 90-100 55-60  

 Poo eNg  

Agronomic characteristics Mungbean  Cow manure  

   Mean      SD Mean      SD    T-Test 

Plant height (cm) 105.57     10.25   106.50    11.65       Ns 2 

Number of tiller/hill   18.70      5.89     19.70      6.49       Ns 

Number of panicle/hill   16.83      5.18     17.57      5.20       Ns 

Panicle length (cm)   21.52      2.40     22.25      1.33       Ns 

%Lodging      0 0  
1 SD = Standard deviation. 2 Ns, not significant difference at the 0.05 level of probability 

** Significant difference at the 0.01 level of probability 

 

Conclusion 
 Amending soil with organic manures increased soil fertility (except exchangeable Ca). All 

agronomic characteristic of two rice cultivars (cv. Pae Taw Gaw Bi and Poo eNg), including plant height, 

the number of tiller per hill, number of panicle per hill and panicle length, was increased. However, the 

degree of the increment of these agronomic characteristics was dependent upon types of manure and 

rice cultivars. Rice cv. Poo eNg was resistant to lodging when it was cultivated in soil amended with 

mungbean and cow manure. Both organic manures could improve soil fertility and agronomic 

characteristics, but mungbean should be introduced to ethnic minority farmers as it served as food in the 

household and as nutrient for rice crop. 
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Effects of Drying and Solvent Extraction on the Carotenoid Content from Palmyra Pulp 

 

I-lada Pingsusaen1 and Arunsri Leejeerajumnean1 

 

Abstract 
Palmyra (Borassus flabellifer Linn.) is a plant that commonly grown in the west of Thailand. Many 

studies reported that the yellow color of palmyra pulp was due to many different types of carotenoids. 

This study was aimed to compare the extraction processes using different food grade solvents which 

were ethanol, ethyl acetate and ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v) to extract carotenoids from palmyra pulp. 

Palmyra pulp was also dried at varying temperature, 40, 50 and 60 oC before extraction. The results 

showed that the carotenoids content was higher in the extraction with mixing solvent (ethyl acetate: 

ethanol, 3:4, v/v) than ethanol and ethyl acetate respectively. The results showed that drying of raw 

materials at 50 oC for 175 min before extraction gave the higher carotenoids content. So palmyra pulp is 

likely to be used as a natural food colorant. 

 Keywords : Carotenoids content, Palmyra pulp, Ethanol, Ethyl acetate, Drying, Solvent extraction 

 

Introduction 
Carotenoids are the major group of terpenoid pigments that are found in the chloroplasts and 

chromoplasts of plants. Apart from their colorant properties, the carotenoids have important functions as 

pro-vitamin A that may be converted to a vitamin A (Chattopadhyay, Chatterjee & Sen, 2008). 

Carotenoids have antioxidant activity, enhancement of the immune system and reduction of the risk of 

degenerative diseases, such as cancer, coronary thrombosis and muscular dystrophy. Moreover, they 

have been reported as cure for Alzheimer's disease (Berman et al., 2014; Fernández-García, Carvajal-

Lérida, Jarén-Galán, Garrido-Fernández & Pérez-Gálvez, 2012; Stephen, Coetzee & Perrett, 2012). 

Furthermore human can ingest beta-carotene over their entire life without any toxicity (Nabae et al., 

2005). 

Carotenoids are composed of long hydrocarbon chains and all carotenoids consist of 40 carbon 

atoms. There are two types of carotenoids, carotene and xanthophyll. Carotenes comprise of only carbon 

and hydrogen atoms or hydrocarbon carotenoids such as beta-carotene. Xanthophylls contains oxygen 

atoms in their molecules such as lutein. Carotenoids has high degree of unsaturation in their structure. 

They are generally insoluble in water. Xanthophylls are more polarity than carotenes. Due to the 

carotenoids are normally found in a variety of foods and they have different polarities. They also form a 

complexed structure in food matrix.  So the extraction procedure should be adapted to suit the food 

                                                 
1 Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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being extracted. Especially, the chosen solvent should efficiently release or extract all the carotenoids 

from the food matrix. However the toxicity of residual solvents should be concerned and eliminated by 

evaporation. Organic solvents, such as dichloromethane or tetrahydrofuran may cause irritation of the 

eyes, nose and respiratory tract that might cause cancer. It is not commonly used in the food industry.  

The objectives of this study focused on the effect of extraction methods on the total carotenoid 

content of palmyra pulp which has not been widely investigated. The effect of solvent and temperature of 

drying on palmyra before extraction was also discussed. 

 

Materials and Methods 
1. Samples and chemicals 

Palmyra pulp (Borassus flabellifer Linn.) was purchased from Phetchaburi, Thailand and stored 

at 4°C in freezer (Haier, Bangkok, Thailand) before used. Ethyl acetate (purity ≥99.5%) was purchased 

from Ajax Finechem (Auckland, New Zealand).  Ethanol (purity ≥95.0%) was purchased from Better 

Syndicate (Bangkok, Thailand).  
2. Solvent extraction of carotenoids from Palmyra pulp. 

2.1 Sample preparation.  

250 g of palmyra pulp was put in the stainless steel trays 12 x 10 inches.  Then, the palmyra pulp 

was dried in hot air dryer (WTB BINDER, Tuttlingen, Germany) at 40 oC for 240 min, 50 oC for 175 min and 

60 oC for 110 min. Finally, the pulp was dried until the moisture content was in the range of 78-80%. 

2.2 Extraction Process 

1 g (dry basis) of sample was placed in 50 ml plastic tube. Extraction was achieved by putting in 

the sample with 25 mL of the solvent, ethanol, ethyl acetate or ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v) with 0.1% 

BHT to prevent oxidation. The mixer was blended with hand mixer for 1 min and centrifuged at 1,000 x g 

for 5 min at 4°C (Thermofisher, USA). The pulp was extracted three times with 75 ml of solvent to ensure 

the maximum extraction, and then the extracts were combined. After that the extract was filtered through 

Whatman No.1 filter paper and the filtrate was evaporated at 40oC (Buchi, Flawil, Switzerland) until the 

constant weight was obtained. 
3. Determination of total carotenoid content. 

The total content of the extracted carotenoids (TCC) (μg/g dried weight) was determined by 

spectrophotometrically following the method of Davey, et al. (2006), the absorbance was measured at the 

wavelength of 450 nm using the spectrophotometer (Spectronic Unicam, UK). Then the carotenoid 

content was calculated from the standard curve of beta-carotene. 
4. Color of carotenoids extracts.  

The color of carotenoids extracts were determined using a Tintometer (LC 100 & SV 100, 

Lovibond, UK) and expressed as CIE system (L*,a* and b*) which is an international standard for color 
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measurement adopted by the Commission Internationale de l'Eclairage. The L*, a*, and b* values  

represent  light–dark spectrum with a range from 0 (black) to 100 (white), the green–red spectrum with a 

range from -60 (green) to +60 (red), and the blue–yellow spectrum with a range from -60 (blue) to +60 

(yellow) dimensions, respectively. 
5. Determination of recovery. 

The recovery was calculated by comparison of the total carotenoids content of carotenoids 

extracts and the original amount carotenoids form palmyra pulp. The original amount carotenoids form 

palmyra pulp was extracted by ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v) repeated 5 times and the amount 

carotenoids was founded 3,892.23 μg/g dried weight.  
6. Statistical Analysis 

The results of the total carotenoid content, color and recovery were analyzed by ANOVA using 

SPSS version 19.0 for windows, followed by Duncan’s multiple-range test. 

 

Results and Discussion 
1. The effect of solvent extraction 

The carotenoids  are organic pigments that found in the chloroplasts and chromoplasts of plants 

and  normally have low polarities. The experiments had compared the extraction process by different 

solvents which were ethanol, ethyl acetate and ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v). Normally, in food industry 

ethyl acetate is widely used for carotenoid extraction because of its low polarity organic solvent and 

environmentally friendly (Gimeno, et al., 2000; Strati and Oreopoulou, 2011).  The total content of 

carotenoids extract was analyzed by spectrophotometrically at the wavelength of 450 nm which covering 

various polarities of carotenoids.  

The total carotenoids content extracted from palmyra pulp is shown in table 1. Total content of 

carotenoids extracted with ethanol was 1,893.78 (μg/g) which was higher than extracted with ethyl 

acetate, 490.52 (μg/g) (P < 0.005). While, that extracted with ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v) gave total 

carotenoids content of 2,204.33 μg/g). Recoveries of carotenoids extracted with ethanol: ethyl acetate , 

ethanol and ethyl acetate were 56.63%, 48.66% and 14.73%, respectively. Thus, the extraction efficiency 

seemed to depend on organic solvent that used for extraction. 
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Table 1 Content (ug/g of dried weight) and recoveries of carotenoids extracts from palmyra  

Solvent Carotenoids content (μg/g)* % Recovery 

Ethanol          1,893.78 ± 71.26b 48.66 ± 1.83 b 

Ethyl Acetate  490.52 ± 72.88c 14.73 ± 0.19c 

Ethanol: Ethyl Acetate 2,204.33 ± 147.67a 56.63 ± 3.79a 
*Results are given as mean ± SD (number of measurements).  
a, b, c Different letters within the same column indicate values that differ significantly (P < 0.05) according to Duncan’s  

multiple-range test and standard deviation (n=3) 

 

The color of carotenoids extracts is shown in table 2. Lightness (L*) values of ethyl acetate 

extracted were higher than the ethanol or ethanol: ethyl acetate extracts. In contrast, the value of a* and 

b* of ethanol:ethyl acetate and ethanol extracts were higher than the ethyl acetate extracts. The color of 

ethanol:ethyl acetate and ethanol extracts were more yellowish than the ethyl acetate extracts (Fig. 1).  

 

Table 2 Color values of carotenoids extracts from palmyra pulp 

solvent L* a* b* 

Ethanol 49.3 ± 0.21c 1.9 ± 0.21c 78.2 ± 1.31a 

Ethyl Acetate 58.6 ± 0.14a -3.7 ± 0.00d 45.2 ± 1.34b 

Ethanol : Ethyl Acetate 48.9 ± 0.21c 3.2 ± 0.00a 79.9 ± 0.07a 
a, b, c Different letters within the same column indicate values that differ significantly (P < 0.05) according to Duncan’s 

multiple-range test 

 

In this study, the total content of carotenoids was noticeably higher in the samples extracted 

ethanol than ethyl acetate. In general, carotenoids are hydrophobic molecules and thus are soluble only 

in organic solvent and limited solubility of carotenoids in water. Due to hydroxyl groups at the end of 

carotenoids structure, so carotenoids become more polar and solute in various organic solvent (Das & 

Bera, 2013).  Although polarity index of ethyl acetate was 4.4, likely ethanol, 5.2. However, the 

antagonistic nature with water and it is not properly distributed into the plamyra pulp. So extraction 

efficiency of ethyl acetate is minimum. On the other hand ethanol is polar and it is properly distributed 

inside the pulp. Carotenoids thus extracted more in ethanol form the inner matrix of plamyra pulp than in 

ethyl acetate. The results were similar to Calvo et al. (2007). They mentioned that the carotenoids were 

enclosed within cells and cell walls in complex composition. The cell walls could be broken by ethanol. 

The highest yield of carotenoids may be due to better accessibility of this solvent into the complex 

composition. However, the extracted process was depending on the structure of the matrix in each plant 

sample.  
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Wijemanne et al. (2006) reported that carotenoids found in palmyra pulp were phytoene, 

phytofluene, neoxanthin, betazeacarotene, violaxanthin, zeta-carotene, crocetin and beta-carotene. 

Nevertheless, the types of carotenoids depend on the variety of palmyra. Due to the different type of 

carotenoids in palmyra, the solvents mixtures were used in extraction. Interactions in mixed solvents are 

much more complex than in pure solvents because a solute can be surrounded preferentially by the 

mixture components or formed complex extraction (Salari et al, 2012). In this experimental also showed 

that the best of extraction solvent was mixed solvent, which gave the highest content and recovery of 

carotenoids.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Pictures of the carotenoids extracts and residual of palmyra pulps extracted with ethanol, ethyl 

acetate and ethanol : ethyl acetate 4:3 
2. Effect of drying on carotenoids extraction from palmyra pulp 
 The fresh palmyra pulp has high moisture content (89-92%) caused problems in the extraction 

because water has a high boiling point and needed more energy for evaporation. So, the drying process 

of fresh palmyra pulp was done before extraction in order to solve the problems.  

Different temperatures were used for drying fresh palmyra pulp and are given in table 3. There 

was significant difference between the carotenoids content of fresh and dried palmyra pulp (P < 0.05). 

The drying at 50 °C gave the highest carotenoids content when extraction by ethanol: ethyl Acetate, 

3,682.23 (ug/g), and the recovery was 94.60%. However, the carotenoids content of dried palmyra pulp 

with different temperature (40, 50 and 60°C) were not significant difference (P < 0.05).  

 

 

  

Ethyl acetate Ethanol Mixing solvent 

Carotenoid Extracts 

Residual palmyra pulp 
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Table 3 Contents (μg/g of dried weight) and recoveries of dried carotenoids extracts from palmyra pulp 

Solvent Temperature(oC) 
Carotenoids content* 

(μg/g) 
%recovery 

Not dried 1,893.78 ± 71.26 c 48.66 ± 1.83 c 

40 2,802.66 ± 64.77a 72.01 ± 1.66a 

50 2,865.03  ± 95.03a 73.61 ± 2.44 a 

Ethanol 

  

60 2,482.93 ± 94.12 b 63.79 ± 2.41 b 

Not dried    490.52 ± 72.88b 12.60 ± 1.87b 

40 2,148.70 ± 64.77a 55.20 ± 1.44a 

50 2,264.53 ± 31.11a 58.18 ± 0.80a 

Ethyl Acetate 

  

60 2,158.60 ± 81.67a 55.46 ± 2.10a 

Not dried 2,204.33 ± 147.67c 56.63 ± 3.79c 

40 3,135.81 ± 94.17 b 80.57 ± 2.42b 

50 3,682.23 ± 59.75 a 94.60 ± 1.53a 

Ethanol : Ethyl Acetate 

  

60   3,191.60 ± 120.64 b 82.00 ± 3.01b 
*Results are given as mean ± SD (number of measurements).  
a, b, cDifferent letters within the same column indicate values that differ significantly (P < 0.05) according to Duncan’s 

multiple-range test and standard deviation (n=3) 

 

Durante et al. (2014) also observed that the drying of raw material before extraction maybe 

increase the efficiency of extraction. They also explained that beta-carotene could be broken due to 

better accessibility of solvent into the carotenoids. Additionally, most carotenoids are heat resistant.  So, 

the low temperatures (40 - 60 oC) is not excessive to destroy the carotenoids structure. Some carotenoids 

were stimulate to release carotenoids by the thermal (Siriamornpun, Kaisoon & Meeso, 2012). Therefore, 

drying raw material maybe increases the efficiency of extraction. 

 

Conclusions 
The results found that extraction palmyra pulp with ethyl acetate: ethanol (3:4, v/v) gave higher 

carotenoids content than extracted with ethanol or ethyl acetate.  Drying palmyra pulp at 50 oC for 175 

min before extraction also gave the highest carotenoids content. So these pretreatments and extraction 

methods is likely to be used in preparing natural food colorant from palmyra pulp. 
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Phytochemical Screening, Antioxidant Activities, and Total Phenolic Contents of Cocos 
nucifera L. Kernel Extracts 
 

Wantanwa Krongrawa1, Chutima Limmatvapirat1 and Sontaya Limmatvapirat2 

 

Abstract 
 Some of the health benefits have currently been attributed to coconut (Cocos nucifera L.) kernel 

intake. An attempt has been made to determine phytochemicals, total phenolic contents, and DPPH free 

radical scavenging activities of extracts derived from coconut kernel, Thai tall varieties. The antioxidant 

activities were evaluated by using scavenging of 2-2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH·). The total 

phenolic contents were determined according to the Folin-Ciocalteu assay and gallic acid was used as 

standard. Both fresh and dry of coconut kernels were extracted with water and ethanol. The findings 

revealed that steroids, terpenoids, flavonoids, and tannins were found in 50 and 95% v/v ethanol extracts 

of both fresh and dry coconut kernels while alkaloids were absent in all aqueous and ethanol extracts. 

The phytochemical analysis also exhibited that most extracts were rich in terpenoids. The total phenolic 

contents of extracts were in the range of 51.00±0.00 to 108.67±0.58 mg GAE/g dry extract. The aqueous 

extract of fresh kernels showed the maximum phenolic content. The DPPH radical scavenging activities 

of extracts varied from 34.52±4.56 to 80.15±4.87%. The 95% v/v ethanol extract of fresh kernels showed 

the maximum DPPH scavenging activity. It was found that fresh coconut kernels may contribute to 

improve the health of people, in relation with their phenolic compounds and antioxidant activities. 

Keywords : Cocos nucifera L., coconut kernel, Phytochemicals, Total phenolic contents, Antioxidant 

activity 

 

Introduction 
 The coconut palm (Cocos nucifera L.) is one of the most useful trees, grown in Thailand. It is a 

monocotyledon, belongs to the order Arecales (Palmae) and family Arecaceae (Palmaceae) and the 

single species of the genus Cocos. Two ecotypes are exists in this species, the tall palms, C. nucifera 

typica (a cross-pollinating crop) and the Dwarf palms, C. nucifera nana (a self-pollinating crop). The tall 

varieties are slow maturing and flower 6-10 years after planting. The dwarf varieties are fast growing and 

start fruiting 4-5 years after germination (Debmandal and Mandal, 2011). According to previous reports, 

coconut kernel found to have vasorelaxant and antihypertensive properties when evaluated using 

isolated rat thoracic aorta and deoxycorticosterone acetate salt induced hypertensive rats (Bankar et al, 
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2011) The presence of phenolic compounds confirms the use of coconut kernels to treat artherosclerosis 

and to inhibit cancer cells. The coconut kernel is a source of various phytochemical compounds which 

are responsible for bioactive properties such as antipyretic, antimicrobial, anti-inflammatory, and 

antioxidant activities (Silva et al., 2013; Zakaria et al., 2006). Phytoconstituents including steroids, 

terpenoids, flavonoids, tannins, and alkaloids have been reported to exert various biological activities, 

especially radical scavenging. Phenolic compounds, flavonoids and tannins, generally act as 

antioxidants or free radical scavengers. Many factors can affect the total phenolic contents, such as 

temperatures (Seneviratne et al., 2009) and solvents (Khonkarn et al., 2010). Therefore, it was reasonable 

to study phytochemicals, total phenolic contents, and DPPH free radical scavenging activities in coconut 

kernel extracts prepared by various extraction methods. 

 

Materials and Methods 
Chemicals and reagents 

The standard L-ascorbic acid was obtained from Chem Supply Pty Ltd. (South Australia, 

Australia). Gallic acid monohydrate and stable free radical 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH·) 

were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, U.S.A.). Folin-Ciocalteu reagent was purchased from 

Loba chemie Pvt Ltd. (Mumbai, India). Anhydrous sodium carbonate was purchased  from RCFI Limited 

(India). All other chemicals and solvents, all of analytical grade, were from Merck KGaA (Darmstadt, 

Germany), unless stated otherwise. 

 
Sample preparation 

The samples of coconut kernels (tall type) were purchased from Pathom-mongkol fresh-food 

market, Nakhon Pathom, Thailand. Coconut kernels were cleaned up with distilled water and then 

pulverized into fine powder using a mechanical grinder. Each kilogram of kernel was extracted with 2 

litres of solvents at various conditions as shown in Table 1. Maceration was performed at 30 oC with 50% 

or 95% EtOH for 1 day and extraction was done at 100 oC with distilled water for 30 min. The extraction 

solution was filtered by using a muslin cloth filter. After leaving the filtrate at room temperature for 2 hr, the 

cud that settled on the top was carefully removed and then the lower part was filtered through a Whatman 

filter paper No. 1. The filtrate was evaporated to dryness at 40oC and under vacuum. The percentage 

yield of extracts ranged from 1.32–7.51% w/w. All extracts were kept in a refrigerator at 4oC and 

protected from light, until further use.  
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Phytochemical screening 
 All Phytochemicals screening were done based on reported literature (Sani et al., 2014) 

Test for steroids 

About 2 ml of concentrated sulfuric acid was added slowly to 5 ml of extraction solution by the 

side of the test tube. The sulfuric acid layer showed yellow with green fluorescence. It indicated 

the presence of steroids. 

Test for alkaloids 

About 2 ml of 1% v/v hydrochloric acid was added to 5 ml of extraction solution. This solution 

was tested for alkaloids by use of Dragendorff's reagent. The formation of precipitate indicated 

the positive result.  

Test for terpenoids 

The crude extract (10 mg) was dissolved in chloroform (2 ml) and then 1 ml of concentrated 

sulfuric acid was carefully added to it. Formation of reddish brown interphase indicated the 

positive result. 

Test for flavonoids 

The extraction solution (1 ml) was taken in a test tube and added 10% w/v sodium hydroxide 

solution (2 ml). Formation of yellow color, which turned colorless after addition of few drops of 

diluted hydrochloric acid, indicated the positive result. 

Test for tannins 

The extraction solution (3 mL) was taken in a test tube and added 0.1% w/v ferric chloride 

solution (5 drops). Brownish green or blue-black color was formed which showed the positive 

result. 

 
Total phenolic contents 

For the determination of total phenolics, the Folin-Ciocalteau method is performed as described 

on reported literature (Seneviratne et al., 2009) with some modifications. The dried crude extracts were 

each dissolved in methanol to a concentration of 1 mg/ml. Each sample solution (30 μl) was taken in a 

quartz cuvette and added Folin-Ciocalteu reagent (150 μl) and distilled water (2 ml). Then the test tube 

was left in a dark place for 5 min. Finally, 10% w/v sodium carbonate solution (1 ml) was added to the 

solution and mixed well. The mixture was incubated at room temperature in the dark for 30 min. After 

incubation time, the absorbance was measured for all solutions at 765 nm using a UV-vis 

spectrophotometer (Model-U2990, Hitachi). 

Gallic acid standard curve was prepared by Folin-Ciocalteu reagent method with modification. 

Gallic acid was dissolved in methanol and then further diluted to 50, 100, 250, 250 and 500 μg/ml. The 
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above same procedure was followed for gallic acid standard. Total phenolic contents were expressed as 

milligrams of gallic acid equivalent per gram of dry weight (mg GAE/g dry weight). 

 
DPPH free radical scavenging activity 

The antioxidant potential of the extracts was determined on the basis of their scavenging activity 

of the stable 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical (DPPH·). Briefly, 100 μl of dry extract dissolved in 

methanol (10 mg/ml) was mixed with 100 μl of 0.5 mM DPPH solution in a quartz cuvette. The mixture was 

allowed to stand at room temperature for 30 min in the dark. The absorbance of the mixture was 

measured at 550 nm by using a UV-vis spectrophotometer (Model-U2990, Hitachi). A mixture of 100 μl of 

methanol and 100 μl of DPPH solution was used as the control. Different concentrations of L-ascorbic 

acid (50, 100, 150, 200, and 250 μg/ml) were used as the reference standard. Each experiment was 

performed in triplicate. The scavenging activity was calculated as follows:  

DPPH radical scavenging activity (%) = [(Absorbance of control – Absorbance of 

sample)/Absorbance of control] × 100 

 

Result and Discussion 
Phytochemical screening 

Extraction and phytochemical screening of coconut kernels were given in Table 1. This study has 

revealed the presence of phytochemicals considered as medicinal chemical constituents. Some 

bioactive constituents including steroids, terpenoids, flavonoids, and tannins were found in all ethanol 

extracts of both fresh and dry coconut kernels (TC01, 02, 04, 05) while alkaloids were absent in all 

extracts (TC01-06). The result of the phytochemical analysis showed that all extracts (TC02-06) were rich 

in terpenoids except for the 95% v/v ethanol extract of fresh kernels (TC01). The phytochemical 

screening and qualitative estimation of all kernel extracts (TC01-06) showed that the 50% v/v ethanol 

extract of dry kernels (TC05) were rich in terpenoids and steroids (Table1). At the same temperature, the 

terpenoids content found in this study is similar with the findings of Odenigbo and Otisi (2011). In this 

research group, absence of steroids content was found in all extracts using polar solvent (water) whereas 

our study reported moderate concentration in 50% and 95% EtOH extracts (TC04 and TC05).  

In the present work, alkaloids and tannins were absent in aqueous extracts of Thai coconut 

kernels (TC03, 06) while they were present in moderate concentration in aqueous extracts of Nigerian 

coconut kernels. Furthermore, aqueous extracts of Thai coconut kernels (TC03, 06) exhibited steroids 

and flavonoids while they were not present in aqueous extracts of Nigerian coconut kernels (Odenigbo 

and Otisi, 2011). The phytochemical difference between Thai and Nigerian coconut kernels may occur 

from extraction procedure, boiling time, and coconut type, etc.  
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Table 1. Extraction and phytochemical screening of coconut kernels. 

Solvents Extraction Phytochemical constituents Extract 
No. 

Coconut 
kernels  conditions Steroids Terpenoids Flavonoids Tannins 

TC01 fresh 95% v/v EtOH 30 oC, 1 d ++ ++ ++ ++ 

TC02 fresh 50% v/v EtOH 30 oC, 1 d ++ ++++ ++ ++ 

TC03 fresh Distilled water 100 oC, 30 min + ++++ + - 

TC04 dry 95% v/v EtOH 30 oC, 1 d +++ +++ ++ + 

TC05 dry 50% v/v EtOH 30 oC, 1 d +++ ++++ ++ ++ 

TC06 dry Distilled water 100 oC, 30 min + +++ ++ - 

+ = indicates presence of phytochemicals and - = indicates absence of phytochemicals. 

++++ = shows high concentration, +++ = shows moderate concentration, ++ = shows low concentration, 

and + = shows very low concentration. 

 
Total phenolic contents 
 The total phenolic contents in the coconut kernel extracts were estimated using Folin-Ciocalteu 

reagent. Gallic acid was used as a standard compound and the total phenols were expressed as mg/g 

gallic acid equivalent using the standard curve equation: y = 0.001x + 0.009, R2= 0.9980, where y is 

absorbance at 765 nm and x is concentration of gallic acid (Figure 1). Table 2 shows the total phenolic 

contents of coconut kernel extracts in terms of gallic acid equivalent. The total phenols varied from 

51.00±0.00 to 108.67±0.58 mg GAE/g dry weight. The highest phenolic content (108.67±0.58 mg GAE/g 

crude extract) was found in the aqueous extract of fresh kernel (TC03). The total phenolic contents of 

TC03 is similar with the findings of Nadeeshani et al. (2010). 

 
 

Figure 1. The calibration curve of gallic acid.  
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Table 2. Total phenolic contents of coconut kernel extracts using Folin-Ciocalteu method. 

 

Extract No. Total phenolic contents (mg GAE/g crude extract ± S.D.) 

TC01 62.67±0.58 

TC02 51.00±0.00 

TC03 108.67±0.58 

TC04 67.67±0.58 

TC05 57.67±0.58 

TC06 106.67±0.58 

Each value represents the mean ± S.D. (n = 3) 

 
DPPH free radical scavenging activity 
 The DPPH radical scavenging activity was recorded in terms of % free radical scavenging 

activity as shown in Table 3. It was observed from Table 3 that 95% v/v ethanol extract of dry kernels 

(TC04) has minimum DPPH scavenging activity (34.52±4.56%) and 95% v/v ethanol extract of fresh 

kernels (TC01) has maximum DPPH scavenging activity (80.15±4.87%). The Results obtained were 

comparative to a standard solution of ascorbic acid. Higher % Inhibition indicates better scavenging 

activity or antioxidant potential. The 95% v/v ethanol extract of fresh kernels (TC01) has shown better 

DPPH scavenging activity as compared to the 100 μg/ml ascorbic acid solution. The results obtained 

were statistically significant with p < 0.05. However, TC01 exhibited free radical scavenging activity 

higher than water extract reported by Nadeeshani et al, 2010. 

 

Table 3. DPPH scavenging activity of coconut kernel extracts using the DPPH method. 

 

Extract No. % free radical scavenging activity (% ± S.D.) 

TC01 80.15±4.87 

TC02 57.57±0.66 

TC03 55.63±2.21 

TC04 34.52±4.56 

TC05 63.69±0.89 

TC06 64.97±1.98 

100 μg/ml ascorbic acid 66.75±1.94 

Each value represents the mean ± S.D. (n = 3) 
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The amount of phenolic compounds varied widely in the different extracts. The variation can be 

expected for the extracts due to the different conditions and the presence of chemical constituents. The 

antioxidant activity of phenolic compounds depends on the number and position of hydroxyl groups. 

Flavonoids, tannins, and phenolics are major compounds that act as antioxidants or free radical 

scavengers. The 95% v/v ethanol extract of fresh kernels (TC01) exhibited potent antioxidant activity. The 

presence of steroids, terpenoids, flavonoids, and tannins in TC01 (Table 1) is likely to be responsible for 

the free radical scavenging effects observed. Flavonoids and tannins are phenolic compounds that act 

as free radical scavengers. However, TC01 didn’t exhibit the highest phenolic content. It is suggested 

that non-phenolic substances are responsible for antioxidant activity. This lack of relationship is in 

agreement with other literature (Anagnostopoulou et al., 2006). 

 

Conclusion 
 Extracts from both fresh and dry Thai coconut kernels showed varying total phenolic contents 

and antioxidant (free radical scavenging) activities. In conclusion, the 95% v/v ethanol extract of fresh 

kernels (TC01) exhibited a good antioxidant activity. The results suggest that the antioxidant activity of 

this extract may contribute to their biological activities. Moreover, in vivo antioxidant assays are needed 

to confirm the potential use of this extract in disease treatment. 
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Relationships between glutathione peroxidase activities and dietary antioxidants in pre-
dialysis chronic kidney disease patients  
 

Thi Hoang Lan Bui1, Kearkiat Praditpornsilp2, Sukrit Sirikwanpong3,4 and Tipayanate Ariyapitipun3,4*  

 

Abstract 
Oxidative stress is considered as an important pathogenic mechanism in chronic kidney disease (CKD). 

Evaluating the status of micronutrients that have antioxidant properties, is extremely important to combat 

antioxidant deficiencies, minimize oxidative stress, and improve the overall health status. This study aimed to 

measure and compare glutathione peroxidase activity (GPx) and their relationship with dietary antioxidant foods 

pattern. Twenty-five Thai pre-dialysis CKD outpatients and 13 healthy participants were recruited and completed 

anthropometric measurements, a food frequency questionnaire (FFQ) and general biochemical and antioxidant 

lab tests. There was no significant difference in red blood cell GPx among CKD patients and controls but trend to 

be a little bit decrease in plasma GPx. There was a positive correlation trend between the rich-vitamin C 

vegetable pattern with plasma GPx. Vitamin C in vegetables play as an antioxidant and has an effect on 

antioxidant activities in the CKD patients. Therefore, the assessment of dietary antioxidants was also important, as 

deficiency of these nutrients might influence on the balance of the oxidative stress and antioxidants in CKD 

patients.  

Keywords : Glutathione peroxidase activity, Dietary antioxidant, Vitamin C, pre-dialysis CKD 
 

Introduction 
Over the last decades, chronic kidney disease (CKD) has still been a worldwide public health problem. 

CKD is developed from co-disease, mostly diabetes and hypertension (Levey and Coresh 2012). CKD patients 

have a high risk of death, and CKD may progress to renal failure or end-stage renal disease. Then dialysis or 

transplantation is essential, but this is along with loss of quality of life, decreased life expectancy and increased 

costs to health-care systems (Small, Coombes et al. 2012).  

Oxidative stress is an imbalance between free radical productions and reduced anti-oxidant defenses, 

which is considered as an important pathogenic mechanism in CKD. To protect the cells and organ systems of 

the body against oxidative stress, humans have developed a highly sophisticated and complex antioxidant 

protective system included a variety of components, both endogenous and exogenous (Small, Coombes et al. 
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2012). In addition, malnourished pre-dialysis patients have biochemical evidence of more oxidative stress than 

well-nourished ones(Sahni and Gupta 2012). Complex systems of multiple types of antioxidants include dietary 

antioxidants (such as vitamin A, and vitamin C) and antioxidant enzymes (such as glutathione peroxidase) to 

respond the damaging oxidative 

reactions (K and Sahni 2012, Sahni, Gupta et al. 2012). Evaluating the status of micronutrients that have 

antioxidant properties along with macronutrients, such as energy and proteins, is extremely important to combat 

antioxidant deficiencies, minimize oxidative stress and improve the overall health status. Therefore, this study is 

conducted in order to evaluate the dietary antioxidant pattern and its relationship with antioxidant activity in pre-

dialysis CKD patients. 

 

Materials and Methods 
This study was a cross-sectional study and performed in the Metabolic clinic at Chulalongkorn Memorial 

hospital. Twenty-five Thai CKD pre-dialysis outpatients and 13 healthy participants were recruited for this study. 

These pre-dialysis CKD outpatients were randomly divided into 2 groups including stage 1&2 and stage 3&4, 

based on Thai eGFR (Praditpornsilpa, Townamchai et al. 2011). There were 4 stages of CKD including stage 1, 

stage 2, stage 3, and stage 4 with eGFR more than 90, 60-89, 30-59 and 15-29 mL/min/1.73 m2 surface area, 

respectively, regardless of kidney damage (National Kidney Foundation 2002). For control group, healthy 

subjects have no previous diagnosis of chronic kidney diseases and other diseases such as diabetes and 

hypertension. Patients and healthy group were able to perform the food record and blood sampling after signing 

the inform consent. Participants were excluded if they had one of some following criteria: receiving dialysis 

therapy or renal transplantation, active infection, autoimmune disease, malignancy, anemia, stroke, pregnancy 

and lactation, diabetes, or liver dysfunction. Patients who use antibacterial or anti-inflammation or 

immunosuppressant drugs, Thai or Chinese herbs, iron supplement, or dietary supplement were also excluded.   

All patients and healthy subjects were measured blood pressure, BMI, waist and hip circumference, 

mid-arm circumference, and body composition. Then, they were interviewed FFQ with 5 frequency: never or less 

than once/ month, 1-3 times/ month, once/ week, 2-4 times/ week, 5-6 times/ week, and every day.  

The GPx activity in plasma and in RBC was measured using a commercially available kit (Ransel; 

Randox Laboratories Ltd, Ardmore, UK) (Kuchta, Pacanis et al. 2011). This method was analyzed using 

spectrophotometer (Humalyzer 3000, Human, Germany) at absorbance 340 nm. The activity unit of plasma GPx 

was expressed as μmol NADPH oxidized per minute per liter of plasma.  The activity unit of RBC Gpx was 

expressed as μmol NADPH oxidized per minute per gram of hemoglobin. 

Data were express as frequency and percentage for categorical variables. Chi-square was used to 

compare the significant differences among categorical variables. Continuous variables were test for distribution. 

Data were expressed as mean ± SD if there were normal distribution or median and range for the non-normal 

distribution data. Non-normal distribution variables were transformed to normality using a logarithm transformation 

before using further statistic. Oneway ANOVA or Kruskal Wallis test were used to compare means among 3 

groups depending on their parametric and nonparametric variables. Tukey test was used for multiple comparison 
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among the groups. The significant difference was at p < 0.05.  The reported-score weekly frequencies of 

consumption of rich-vitamin C fruits, rich-vitamin C vegetables and rich-vitamin A vegetables was performed by 

mean ± SD. After FFQ was transferred to scores, principal components analysis (PCA) was used for producing 

their new variables. PCA coefficients inform the relations between new variables and the original ones. Correlation 

between PCA scores with GPx was analyzed by Spearman. Statistical analysis was performed using IBM SPSS 

statistic 22. 

 

Results and Discussion 
Characteristics data 

Generally, there were no significant differences of the blood pressure and demographic variables 

among control, stage 1&2 and stage 3&4 CKD patients. However, the mean ages of stage 3&4 CKD patients was 

significantly higher than the control groups (p-value = 0.0029). It was obvious that hypertension was the highest 

co-disease in CKD patients approximately 50% and 67% in stage 1&2 and stage 3&4 groups, respectively (Table 

1). Diabetes was the secondary co-disease found approximately 40% in both CKD groups. If considering 

hypertension alone, there was approximately 20% presenting in each of stage 1&2 and stage 3&4 groups. The 

highest co-disease and complication presenting in CKD patients was hypertension with diabetes and 

dyslipidemia (20% and 13.3% for stage 1&2 and stage 3&4, respectively) (Fig 1 and Fig 2). After diagnosis  of  

CKD,  staging  is  based  on  the  estimated  glomerular  filtration  rate. This study used Thai eGFR for Thai 

population to classified stage groups (Praditpornsilpa, Townamchai et al. 2011). Recent professional guidelines 

classify the severity of CKD in 5 stages, with stage 1 being the mildest and usually causing few symptoms and 

stage 5 being a severe illness with many complications (National Kidney Foundation 2002). This was seen in our 

results that the percentage of complications increased in stage 3&4 more than stage 1 &2 such as dyslipidemia, 

gout, and osteoporosis.  
Anthropometric parameters 

The median BMI of CKD stage 1&2 was higher than those of control and stage 3&4, but no significant 

difference (28.3, 24.3 and 24.6 kg/ m2, respectively). Non-significant difference of anthropometric variables was 

observed among the control, stage 1&2 and stage 3&4 CKD patients (Table 2). Malnutrition may occur in the late 

stage of CKD. Based on the study in Thai CKD population, BMI of CKD patients might significantly higher or lower 

than non-CKD group depend on the formula to calculate eGFR (25.8 + 3.8 & 24.6 + 3.7 kg/m2 by MDRD equation 

and 22.2 + 3.7 & 24.9 + 3.6 kg/m2 by Cockcroft-Gault formula (Anutra Chittinandana 2006). Our finding showed 

that there was no significant difference of BMI among CKD groups and control group. It is consonance with the 

finding of the study Indian CKD patients showed there was no significant difference among BMI of moderate and 

severe CKD groups comparing to control (Sahni, Gupta et al. 2012).  
Biochemical parameters 

According to Table 3, fasting blood glucose in stage 1 &2 CKD patients was significantly higher than 

those of the control group and stage 3&4 CKD patients (p-value = 0.0002). BUN and Creatinine of stage 3&4 

CKD patients were significantly higher than those of control and stage 1&2 groups (p-value < 0.001). However, 
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albumin in stage 3&4 CKD patient was significantly lower than those of control (4.0 ± 0.3 g/dL compared with 4.4 

± 0.2 g/dL, p-value = 0.008). In some CKD patients in stage 3&4 developing hyperuricemia, the mean of serum 

uric acid was significantly higher than that of control  (7.3 ± 1.5 and 5.2 ± 1.7, respectively, p-value = 0.0125).  

Albumin which indicates serum proteins is a key biochemical parameter for nutrition status assessment. 

Albumin has the relationship with body protein turnover in clinically stable conditions. However, the abnormalities 

in serum protein synthesis may not be directly related to nutrition status changing (Steinman 2000). In our study, 

the control group showed the significantly higher mean levels of albumin compared with the stage 3&4 CKD 

patients but no significant difference from those of the stage 1&2 CKD group.  
Antioxidant enzyme activities 

The levels of glutathione peroxidase activity in plasma in both CKD groups showed a trend to be 

decreased when comparing to those of the control group (p =0.059). However, RBC GPx showed no significant 

difference among CKD patient group and control (p-value > 0.05). The previous study showed an inconsistency 

in RBC GPx activity affected by chronic kidney disease. Several researchers had shown that RBC GPx activity 

was significantly lower in CKD patients than in non-CKD subjects (Kamisha           L. Johnson-Davis 2011). On the 

other hand, some studies had shown that RBC GPx activity was not significantly different from normal controls 

(Ceballos-Picot, Witko-Sarsat et al. 1996). It was reported that plasma GPx activity decreased from the early 

stage of CKD to next server stages of renal failure (Kamisha L. Johnson-Davis 2011, Kuchta, Pacanis et al. 2011). 

This decrease in the plasma GPx activity may reflect a consequence of active nephron mass reduction and 

malfunction of the renal tubule which is the main site of synthesis of plasma Gpx (Avissar N 1994). There are also 

other possible reasons for the loss of enzyme activity, such as decreased inactivation of reactive oxygen species 

due to selenium deficiency as well as lowered renal removal (Kuchta, Pacanis et al. 2011).  However, our results 

did not show the significant difference, it might be due to the small sample size in each groups of CKD patients 

and control. 
Dietary antioxidants 

Food items including rich-vitamin C vegetables (table 4), rich-vitamin C fruits (data is not shown), and 

rich-vitamin A vegetables (data is not shown) were categorized with 30% and upper of vitamin A and vitamin C 

contained compared with Thai DRI. The results indicated that CKD patients and control consumed fruits and 

vegetables rich in vitamin A or vitamin C less than one per week. Only lemon juice, tomato, and cabbage were 

consumed more than once per week in stage 1&2 CKD patients (2.4 ± 2.3, 1.6 ± 2.2, and 1.8 ± 2.1, respectively) 

and stage 3&4 CKD patients (3.3 ± 2.5, 2.4 ± 2.4, and 1.1 ± 1.6, respectively). Using PCA to transform data, the 

rich-vitamin C fruits, rich-vitamin C vegetables, and     rich-vitamin A vegetables intake per week scores were 

equal -3.22e-09, -7.05e-09, and 9.07e-09. There was a positive correlation trend found between rich-vitamin C 

vegetables intake pattern with plasma GPx (r = 0.375, p-value = 0.0219) (Fig 3). The frequency intake of sweet, 

bakery, and snack was significantly different among CKD patients and control group. The numbers of CKD 

patients have never eaten these food items or ate less than once per month were significantly higher than the 

control did (stage 3&4: 92.9%, stage 1&2: 80%, and control: 25%). However, there was no significant difference 

of frequency intake of fast food among CKD patients and control (Table 6). A low intake of antioxidant in pre-
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dialysis patients demonstrating lower nutritional status was also suggested in some previous studies (Stenvinkel, 

Holmberg et al. 1998). Our results exhibited that rich-vitamin C vegetable intake and antioxidant enzyme activity 

had a positive correlation.  There were many studies that reported that nutrients such as vitamin A and vitamin C 

could protect the body by supporting antioxidant efforts (Ichikawa, Kiyama et al. 1994,      K and Sahni 2012). 

 

Conclusion 
Plasma GPx, an antioxidant enzymes activity, had a trend to be decreased in stage 3&4 CKD patients. 

Vitamin C in vegetables, a dietary antioxidant, showed the positive correlation trend on the antioxidant enzyme 

activity in CKD patients.  
Limitations and Suggestions 

This cross-sectional study collected data in a single time point, so it is impossible to see clearly how the 

antioxidant foods influence on the change of oxidative stress and antioxidant enzymes. However, food frequency 

questionnaire also gave us data about participants’ eating habit during the period of time.  Also, there is a few of 

subjects in each research group might influence on the results. 

It is suggested that there is a need of the assessment of dietary antioxidants along with other 

macronutrients and micronutrients related to their diseased state. Also, increasing their awareness and changing 

vegetable consuming behavior may improve antioxidants activity in CKD patients. 
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Table 1 Characteristic of CKD patients and control 
Characteristics 1 Control (n=13) Stage 1&2 (n=10) Stage 3&4 (n=15) 
Gender Male 5 (38.5) 5 (50.0) 9 (60.0) 
 Female 8 (61.5) 5 (50.0) 6 (40.0) 
Age (years old)2 47.1 ± 11.9 55.5 ± 19.9 66.1 ± 10.8* 
Hypertension 0 5 (50.0) 10 (66.7) 
Living Alone 5 (38.5) 3 (30.0) 4 (26.7) 
 With family 7 (53.8) 7 (70.0) 11 (73.3) 
 With others 1 (7.7) 0 0 
Education Never study 0 0 4 (26.7) 
 Primary  2 (15.3) 1 (10.0) 2 (13.3) 
 Secondary  1 (7.7) 0 1 (6.7) 
 Bachelor 5 (38.5) 3 (30.0) 6 (40.0) 
 Post-graduate 5 (38.5) 6 (60.0) 2 (13.3) 
Occupation Student  2 (15.5) 0 0 
 Housewife 0 0 2 (13.3) 
 Officer  4 (30.7) 3 (30.0) 0 
 Government 3 (23.1) 1 (10.0) 1 (6.7) 
 Business  2 (15.4) 2 (20.0) 4 (26.7) 
 Retire  2 (15.4) 4 (40.0) 8 (53.3) 
Salary < 9000 baht 1 (7.7) 1 (10.0) 6 (40.0) 
 9000 – 13000 baht 1 (7.7) 0 1 (6.7) 
 >13000 baht 11 (84.6) 9 (90.0) 8 (53.3) 
1 Results were expressed as frequency and percentage: n (%).   
2 Results were expressed as Mean ± SD. Data were analyzed using Kruskal Wallis test between 3 groups. *p-valure = 

0.0029 
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Figure 2. Co-diseases and cmplications in 
the stage 3&4 CKD patients
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Table 2  Anthropometric variables of CKD patients and healthy subjects 
 Control Stage 1&2 Stage 3&4 
Height (m) 1.6 (1.5 - 1.8) 1.6 (1.5 - 1.8) 1.57 (1.5 - 1.7) 
Weight (kg) 60 (45.9 - 87.8) 70.9 (54.4 - 134.1) 64.9 (45.6 - 94.6) 
BMI 24.3 (18.9 - 28.5) 28.3 (19.9 - 42.3) 24.6 (17.2 - 36.5) 
Wrist circumference (cm)  16.1 ± 1.1 16.6 ± 1.9 16.2 ± 1.7 
Waist circumference (cm) 87.5 (69 - 99) 95.0 (72 - 130) 90.0 (70 – 122) 
Hip circumference (cm) 97.5 (87.5 - 105.6) 102.5 (92 - 130) 96.0 (88.5 - 117) 
Waist/ hip ratio 0.9 ± 0.04 0.9 ± 0.08 0.9 ± 0.1 
TSF thickness (mm)  19.2 ± 4.9 24.7 ± 10.01 20.5 ± 14.2 
MAC (cm) 28.5 ± 2.5 32.3 ± 5.9 27.7 ± 5.08 
MAMC (cm) 22.5 ± 2.3 24.5 ± 3.8 21.3 ± 3.8 
Muscle (kg) 36.3 (34.1 – 62.4) 42.6 (34.1 - 76.4) 47.6 (32.4 - 60.4) 
Total fat (%) 29.0 ± 6.6 33.1 ± 9.8 25.9 ± 9.1 
Visceral fat 8.5 ± 4.08 12.4 ± 5.2 11.7 ± 6.7 
Water (%) 51.5 (44.1 – 89.9) 48.4 (40.6 - 60.1) 54.7 (45.1 - 66.8) 
Bone (kg) 2.2 (2.0 - 3.4) 2.5 (2.0 - 4.1) 2.6 (1.8 - 3.3) 
BMR (kcal) 1176 (1042 – 1887) 1296.5(1045–2431) 1352 (989 - 1793) 
Results are expressed as mean ± SD or median (range) depending on their normal or non-normal distribution, respectively; 
BMI= body mass index, TSF= Triceps skinfold, MAC= mid-arm circumference, MAMC = mid-arm muscle circumference, 
BMR= basal metabolic rate.  Data were analyzed using oneway ANOVA or Kruskal Wallis test between 3 groups, 
depending on their parametric and nonparametric variables. 
 

Table 3 Biochemical parameters and GPx activity of CKD patients and healthy subjects 
 Control Stage 1&2 Stage 3&4 p-value 1 

FBG (mg/dL) 82.08 ± 18.43a 130.80 ± 26.30b 101 ± 12.56a 0.0002 
Hb (g/dL) 13.52 ± 2.62a 15.15 ± 2.18ab 12.71 ± 1.62a 0.0302 
BUN (mg/dL) 12.8 (9 – 20.6)a 13.5 (9 – 26)ab 29 (12 – 52)c <0.001 
Creatinine (mg/dL) 0.72 ( 0.53 – 1.09)a 0.94 (0.62 – 1.96)ab 2.14 (1.15 – 3.51)c <0.001 
Albumin (g/dL) 4.39 ± 0.22a 4.34 ± 0.35ab 4.02 ± 0.30b 0.0079 
Triglyceride (mg/dL) 67 (40 – 252) 147 (68 – 405) 123.5 ( 60 – 277) NS 
Total cholesterol 
(mg/dL) 

202.38 ± 31.38a 185.75 ± 30.42ab 158.58 ± 25.97b 0.0031 

LDL (mg/dL) 125.53 ± 28.92a 115.75 ± 29.47ab 93.83 ± 30.18b 0.0366 
HDL (mg/dL) 47 (33 – 82) 43 (33 – 50) 40 (25 – 66) NS 
Uric acid (mg/dL) 5.24 ± 1.74a 6.45 ± 2.60ab 7.33 ± 1.49b 0.0125 
RBC GPx (g Hb/L) 66 (31.03 – 163.81) 59.42 (44.44 – 121.72) 62.71 (39.26 – 77.80) NS 
Plasma GPx (U/L) 804.38 ± 141.12 796.05 ± 181.03 691.29 ± 154.37 0.059 
Results are expressed as Mean ± SD or median (range) depending on their normal or non-normal distribution; LDL = low-
density lipoprotein cholesterol; HDL = high-density lipoprotein cholesterol; FBG = Fasting blood glucose, Hb = 
Hemoglobin, GPx = Glutathione peroxidase. NS: not significant. 1 Data were analyzed using oneway ANOVA or Kruskal 
Wallis test between 3 groups: control, stage 1&2 CKD and stage 3&4 CKD, depending on their parametric and 
nonparametric variables. abc Difference alphabets mean significant difference among groups  
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Table 4 Frequency of Rich-vitamin C vegetables intake per week of CKD patients and healthy subjects 
 Control Stage 1&2 Stage 3&4 
Horseradish leaves  0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.9 0.1 ± 0.2 
Tiliacora triandra diel  0.2 ± 0.4 0.2 ± 0.4 0.3 ± 0.8 
Broccoli  0.7 ± 1.1 1.3 ± 1.7 0.5 ± 0.8 
Mustard green  1.1 ± 1.8 0.5 ± 0.3 0.6 ± 1.0 
Brussels sprouts   0.3 ± 0.4 0.6 ± 0.9 0.1 ± 0.3 
Gourd bitter young leaves  0.1 ± 0.1 0.3 ± 0.2 0.7 ±1.5 
Mint leaves  0.4 ± 0.8 0.5 ± 0.9 0.6 ± 1.4 
Kale Chinese  0.9 ± 1.0 1.1 ± 1.1 1.2 ± 1.5 
Cauliflower  0.3 ± 0.3 0.5 ± 0.5 1 ± 1.6 
Glory red stem  0.2 ± 0.4 1.2 ± 1.3 1.4 ±1.6 
Cassia leaves  0.2 ± 0.3 0.2 ± 0.2 0.2 ± 0.3 
Chilli pepper  0.1 ± 0.2 0.5 ± 0.9 0.3 ± 0.4 
Graden pea pod  0.4 ± 0.8 0.7 ± 0.9 0.2 ± 0.4 
Okra  0.1 ± 0.3 0.1 ± 0.2 0.6 ± 1.8 
Garlic flower  0 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 
Acacia pennata  0.3 ± 0.3 0.7 ± 0.8 0.2 ± 0.3 
Celery  0.4 ± 0.4 0.8 ± 0.8 1.5 ± 2.5 
Gourd wax  0.3 ± 0.2 0.3 ± 0.3 0.7 ± 0.9 
Tomato  1 ± 1.6 1.6 ± 2.2 2.4 ± 2.4 
Water mimosa  0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.9 0.6 ± 1.4 
Crawdaisy leaves  0.3 ± 0.9 0.2 ± 0.3 0.6 ± 0.7 
Wing bean pod  0.2 ± 0.2 0.9 ± 1.1 0.4 ± 0.7 
Sesbania flowers  0.5 ± 0.8 0.3 ± 0.4 0.2 ± 0.3 
Cabbage  0.5 ± 0.3 1.8 ± 2.1 1.1 ± 1.6 
Lemon juice  2.7 ± 2.4 2.4 ± 2.3 3.3 ± 2.5 
 

Table 5 Frequency of sweet/ bakery/ snack and fast food consumption in CKD patients and controls 
 Control Stage 1&2 Stage 3&4 p-value 
Sweet/ Bakery and snack     

Never or <1 per month 3 (25.0) 8 (80.0) 13 (92.9) <0.001 
1-3 times/ month 3 (25.0) 2 (20.0) 0  
Once per week 5 (41.7) 0 0  
2-4 times/ week 1 (8.3) 0 1 (7.1)  

Fast food      
Never or <1 per month 7 (58.33) 6 (60.0) 11 (78.6) NS 
1-3 times/ month 3 (25.0) 4 (40.0) 1 (7.1)  
Once per week 1 (8.3) 0 2 (14.3)  
2-4 times/ week 1 (8.3) 0 0  

Results are expresses as frequency and percentage: n (%); NS: not significant; Data were analyzed using Chi-squared test 

between 3 groups.  

 

Figure 3. Correlation between rich-vitamin C vegetables intake pattern and plasma GPx activity 
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Temporary special occasion logo design project for 60th Anniversary of Thai Journalists 
Association (TJA) under the theme “60 years of journalist and media revolution” 

Nattanan Naewmalee1 

Abstract 
 The creative design logo for the 60th anniversary of Thai Journalists Association (TJA) under the 

theme “60 years of journalist and media revolution” is the project that TJA has appointed me to be in-charge 

person. The 60th anniversary logo is used in several activities of the association including all the PR projects 

held during the year 2014-2016. The mission of TJA is to support and protect the right of the media and 

public in terms of freedom of speech with the aim to boost up the unity of media organizations, retaining the 

vocational standard, and Thai media’s ethics. Regarding the 60th anniversary of TJA, the association has set 

the objectives for holding events to celebrate the occasion as below;  

1. To share the public TJA’s mission on preserving media and public’s freedom of speech 

2. To build up the potential, skill, and self-consciousness of the media in preserving public benefit   

3. To motivate the public and private media revolution; both individual and organizational levels, 

aiming them to be aware of their own responsibility towards society and nation 

4. To hold the fund raising event under the concept “Journalist and Media Revolution”  

 From the above concept, I had to develop the logo starting from finding the form that relates to its 

meaning, making it positive, communicative, and directive towards the targeted audience. Also, the logo is 

expected to be used both in printed media and motion ones in order to be notable especially the driving 

force of TJA throughout the pass 60 years.   For the distribution of this logo, TJA held the press conference to 

officially launch the logo on Sunday 16th October 2014 at Thai Journalists Association. The logo was 

embedded in all relevant documents i.e. collateral, letterhead, souvenir, and used with other 60th anniversary 

celebrating activity i.e. the annual event ‘Journalists Day’ on March 5th 2015 which is a co-hosted event with 

The National Press Council of Thailand and Isara Institute.  

Keywords : Visual Communication Design, Logo Design 

Category 
Communication arts design  

Concept  
  For the development of logo for the 60th anniversary of Thai Journalists Association (TJA) under the  

theme “60 years of journalist and media revolution”, TJA would like the logo to be contemporary, easy to 

understand, outstanding, and able to communicate the objective of the event. However, TJA’s existing logo 

                                                 
1 Department of Visual Communication Design, Albert Laurence School of Communication Arts, Assumption University,  Suvarnabhumi Campus,  
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which has been used since the establishing year must be remained with the additional design of number ‘60’ 

which is the age of the association. Also, the colors used must be the same as TJA logo; blue and green but,  

depending on the designer, other color is allowed to be added.  

 Before turning the concept to the drafted logo, the designer had considered about several factors 

including political situation and other problems happening in our country i.e. harmony problem in Thailand, 

freedom of speech, educational inequality comparing to other countries.  These problems happen 

repeatedly, causing chaotic situation, not only among the media community but also other  

Background     
 This project is initiated by 20 senior journalists in Thailand with the aim to present the importance of 

TJA to public including its history and contribution to society in the occation of 60th anniversary year.  

 Following the background of TJA, I have set the concept for this logo as ’60 years of universal 

harmony’ which means combining the Thai and Arabic numbers in the three-circle form balancing the hidden 

meaning of freedom, harmony, universality, exceptionality lying under TJA logo showing the justice throughout 

the past 60 years which is the objectives of TJA. The inspiration is from the Olympic logo designed in 1912 by 

Baron Pierre de Coubertin. He combined five circles with different colors representing five continents in the 

World. The logo was designed in the form of Letter Mark or symbolic image using letters together with 

Separable Combination Mark or symbolic image combining images and letters that can still be separable. For 

the meaning of grey color added on the number ‘0’ apart from the original colors of TJA logo (blue and 

green), it represents the ‘diamond jubilee’ marking the 60th anniversary of TJA. 

 In the part of the alphabet under the logo, I used the simple and headless San Serif font, 

ASGMatratarn, designed by Mr. Theerawat Pojviboolsiri and Cordia UPC – Bold for the word ‘Thai Journalist 

Association’ 

Purpose of the design works 
   1.  Create the logo for TJA which can reflect the concept of 60th anniversary year    

   2.   Apply the knowledge in graphic design to create the public relations items which is both        

sustainable and contemporary  

Process of the designed work 
1. Research  
           1.1 Study the background and story of the project which includes the objectives, procedure, and 

targeted group in order to be the standard of this logo design   

1.2 Study the anniversary logos of many associations related to media in domestic and international 

levels 
2. Logo Design 
 2.1 After the data collection process, I have drafted the logo by seeking for the connectivity among  
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the number 6-0 by using the program ‘Sketchbook Pro’ on Ipad, combining the existing TJA’s logo with the 

newly created ones without any adjustment made with the original logo. The new logo must give the 

contemporary feeling, showing strong reflection of TJA’s identity.  

                                   
Picture 1 : The first sketch by used the ipad to express the main composition between number 6-0. The left 

picture presents the endless while the right one shows the connectivity of data throughout the past 60 

years. 

 2.2 After the finishing the draft, the logo was developed further in computer into 4 directions using 

the major colors representing the association; blue and green. The association allowed using one more color 

with the 60th anniversary logo together with the name and slogan. Then the designs were submitted to the 

committee for consideration.  

 
Picture 2 : All four logos reflect the identity of the association under the theme ‘Media Revolution’ 

 2.3 After the committee had considered and selected the direction no.2, creative revolution, the logo 

was developed further with creating Grid System and Geometric Symmetry Circle Shape in 4x5 unit. 
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Picture 3 : The structure development using three circles on Grid System focusing on Symmetry Balance; 

both ordinary plane (left) and complex plane on Grid System (right)   

 2.4 Test the placement among logo, number, and alphabet together with testing the color and add 

grey color in between blue and green to equalize the logo design   

 
Picture 4 : Detail process for the logo; equalize and place the font and test the colors with grid system  

 2.5  Try placing alphabets to match with the logo  

 2.6 Zoom the logo in and out to check the viewing distance when placing in several printing 

materials   

 2.7 Design the Logo design manual with included: Gird structure, Logo, Colors & Types Rules & 

Specifications, Logo clear space, Prohibited Logo Manipulations.  
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Picture 5 : Detail process of the logo design manual for completed the rules and specifications on logo design 
 3. Promotion of designed work  
 The logo was firstly launched in the press conference for launching 60th anniversary of TJA on 

October 12, 2013 at Thai Journalists Association and also via online channel;  

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3598:2014-10-06-09-36-

18&catid=32:rachdmenin-talk&Itemid=25 

Techniques of the design works 
Designed by Adobe Illustrator CS4  

Knowledge after finished produce design works 
 After I finished the design project, I understand the organization and data analysis within limited 

timeframe that I have to seek for the design directions presented to 20 committees. Actually, in the logo 

design consideration process, the committee team should not be more than 5 persons but TJA is a large 

scale association so I need to create various directions for further selection. The levels of design are 

categorized to three levels;  

1.  Fundamental level – Formal format which suits for government sectors with lots of details and 

delicate font showing Thai identity 

2.  Creative and contemporary level – Use the successful and well-recognized universal shape i.e. 

circles format in Olympic logo  

3.  Creative and differentiated level – Newly created directions playing with feeling and ultramodern  

format  
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From these levels of design tailored to TJA’s requirement for the new logo, the committee finally 

selected the second direction which refers to the successful shape combining with our design project. 
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this project   
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Beneficial usage of the designed work 

 
Picture 6 : Request for support letter from Thai Journalists Association  
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    Picture 7 : Thank you letter from Thai Journalists Association  
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Upland rice, the study based on sustainable conservation of natural resources in Prachuap 
Khiri Khan Province 
 

Pantipa Na Chiangmai1, Thitima Vechpong2, Yupa Poo Taeng-on1, Chanika Chanthasa1, Saowapar 

Khianngam1, Suwimol Chinkangsadarn1, Sirinnapa Poomjae1, Nualpen Puangpunsi1, Taweesak 

Techakriengkrai3 and Mana Kanjanamaneesathian1 

 

Abstract 
 This research studied on upland rice (Oryza sativa L.), is cultivated by farmers as a main crop in 

upland area. In highland area, not only agricultural practice but also food and activities of communities 

mainly depend on nature. The productivity of upland is usually low due to several factors involving the 

limitation of rainfall either on amount or duration, weed infestation, insufficient fertilizer application, 

susceptibility to pest and lodging of rice plants. This study aimed to determine suitable organic compost 

for upland rice grown in Prachuap Khiri Khan Province in order to improve soil productivity and yield of 

upland rice. The area’s problems related to community, tradition and culture were considered in this 

investigation. The concept of research was to alleviate the problem of low productivity on upland rice by 

using knowledge from multiple disciplines, although the research was not directly focused on main 

problem at water deficiency in rice field.  

 The experiment was conducted by evaluation the suitable formula for producing organic 

compost for improving physical characteristics of soil. The raw materials in this organic compost 

production were taken from the area around farmer's rice field. The study started in April, 2015. Finally, 

the knowledge will be transferred to the community as well as encourage a participation of the community 

involving rice low productivity. 

 Results showed that fermentation of rice straw and bamboo soil (1:1.34 ratios by weight) 

together by using less water for 63 days could produce the suitable organic compost for promoting this 

formula to rice farmers based on its convenient practicality and low cost in upland area. Further studies 

will involve insect ecology, performance of upland rice varieties and comparison between soil 

supplemented with and without organic compost in former’s field. 

Keywords : Oryza sativa, Organic compost, Natural resources, Community research  
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