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การขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 เปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  

เพื่อเตรียมพรอมรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันที่รุนแรงและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก ที่มีความเขมแข็งจากภายใน พึ่งพาตนเองได  และมีการ 

บูรณาการในการทํางานรวมกัน เพื่อนําพาประเทศไปสูความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน และลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  โดยการ

นํานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค มาเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน  สถาบันการศึกษาจึงเปนพลังสําคัญ

ในการตอบสนองนโยบายดังกลาวของรัฐบาล โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสรางคน สรางฐานความรู        

ในเร่ืองของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมาจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปตอบโจทยคนสวนใหญของ

ประเทศหรือเปนสวนสําคัญในการช้ีนําสังคม เพื่อใหประเทศไทยกาวเขาสูยุค 4.0 ไดอยางสมบูรณ 

การสรางสรรคเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนับแตการกอต้ังมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2486 

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศนไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยวา ”ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา     

แหงการสรางสรรค” (Silpakorn is a leading creative university)  ปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่จะสงเสริมและผลักดันให

มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค ดังกลาวไดนั้น  คือ  การพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถของบุคลากรใน

สถาบันการศึกษา อันไดแก คณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา ใหมีศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา

สูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําองคความรู แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได

ไปแกปญหาใหกับชุมชน สังคมไดอยางแทจริง  การปลูกฝงใหคนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเปนบทบาทสําคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ตองพัฒนาฐานความรูดวยการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเพื่อใหเยาวชนสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางปญญาได ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย

ของรัฐบาล และสงเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคและระดับโลกได ซึ่งทั้งหมดลวนเปนกลไกที่สําคัญ

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสรางความม่ังค่ัง สรางงาน สรางรายได และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได

อยางย่ังยืน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได 

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางชุมชนฐานความรูแหงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใน

มหาวิทยาลัย ใหกับคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

โดยเปดโอกาสใหมีเวทีการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  แลกเปล่ียนองคความรู  ประสบการณ  

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  และนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน   

ตอสังคม สรางคุณคาและพัฒนาตอยอดไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจได  การจัดประชุมวิชาการนับเปนวิธีการหนึ่ง   

ในการตอบสนองตอการสรางชุมชนแหงการเรียนรูดังกลาว  อีกทั้งเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของการสรางผลงานวิชาการ การทํางานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อรับใช

สังคมใหมากย่ิงขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต จึงนับเปนโอกาสอันดีที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ   "ศิลปากร

วิจัยและสรางสรรค  คร้ังที่ 10 :  บูรณาการศาสตรและศิลป"  ขึ้น สําหรับรูปแบบของการประชุมในคร้ังนี้ นอกเหนือจาก

การนําเสนอผลงานวิจัย  ทั้งในภาคบรรยาย โปสเตอร นิทรรศการผลงานสรางสรรค และการสัมมนาทางวิชาการแลว     

ยังไดรวมมือกับจังหวัดนครปฐมในการศึกษาวางผังแมบท และสํารวจออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

ในจังหวัดนครปฐม โดยจัดเวทีประชุมประชาพิจารณและระดมความคิดจากทุกภาคสวนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา



พื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐม ภายใตแผนเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม 4.0 รวมทั้งนิทรรศการ      

การนําเสนอผลงานวิจัยทางดานการทองเท่ียว และผลงานการออกแบบผลิตภัณฑที่มาจากตนทุนทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อใหมีการพบปะกันระหวางผูประกอบการและนักวิจัย อันจะเปนชองทางหน่ึงในการสงเสริมและ

พัฒนายุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของจังหวัดใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงและภาวะ    

การแขงขันในอนาคตไดอยางม่ันคง 

ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความยินดี และขอชื่นชมสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีจัดการประชุมคร้ังนี้       

ไดเรียบรอยสมบูรณ  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรคอันเปนอัตลักษณที่โดดเดนของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งพลังจากทุกภาคสวนในการที่จะรวมกันขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 โดยใชฐานความรูของการวิจัยและ

พัฒนามาเปนกลไกในการพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง สุดทาย ขออํานวยพรใหคณะผูจัดงาน

และผูมีสวนรวมทุกทานประสบแตความสุขความเจริญย่ิงขึ้น และหวังเปนอยางย่ิงวาผูเขารวมประชุมทุกทานจะไดรับ

ประโยชน และพรอมนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอดเพื่อใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาสืบไป  

 

                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครอืขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค : บูรณาการ

ศาสตรและศิลป” ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกปและตอเนื่องมาเปนคร้ังที่ 10 แลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางในการ

ส่ือสารและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารย นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัยสูสาธารณชน เปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ องคความรู ความคิดเห็น ซึ่งเกิดจากการวิจัยและสรางสรรค 

อันจะนําไปสูความรวมมือทางวิชาการ เกิดการบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ  และนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใช

ประโยชนและแกปญหาใหกับชุมชน สังคมไดอยางแทจริงและย่ังยืน ตลอดจนสามารถแปลงความรูที่ไดจากการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยสินที่มีคาย่ิงใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ ตอยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่น เตรียมความพรอมเขาสูยุคประเทศไทย 4.0  ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจที่ตองใช

ฐานความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคในการขับเคล่ือน เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน สามารถยืนอยูไดดวยตนเอง และสงผลตอการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม และหลุดพนจากกับดัก

ประเทศที่มีรายไดปานกลางในอนาคต  

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาจึงเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใหกาวทันกับการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับโลกและภูมิภาค  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเนนการ

สงเสริมใหเกิดการศึกษาคนควาวิจัย ผลักดันการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  ชุมชนแหงนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

ที่มีพื้นฐานจากการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรางสรรค การจัดประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป”   จึงเปน

กิจกรรมหนึ่ง ที่กระตุนและสรางบรรยากาศดังกลาวใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ภายในงานจึงไดจัดกิจกรรมการนําเสนอ

ผลงานวิจัยและสรางสรรคในภาคบรรยาย โปสเตอร การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสรางสรรคจากคณาจารย 

และนักศึกษา ที่ผานกระบวนการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งการสัมมนาทางวชิาการ  

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมดังกลาวขางตนแลว  สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดรวมมือกับจังหวัดนครปฐม         

ในการศึกษาวางแผนแมบท และสํารวจออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางย่ังยืน จังหวัดนครปฐม โดยการ    

จัดประชุมประชาพิจารณและระดมความคิดจากทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โดยมีการ

นําเสนอขอมูลดานการทองเที่ยวท่ีไดจากการสํารวจ การนําเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยดานการทองเท่ียวในจังหวัด

นครปฐม และผลงานการออกแบบผลิตภัณฑซึ่งเปนการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางสรรคเปนสินคา และของระลึก        

ที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของทองถ่ิน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางการสราง

แผนเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม 4.0 ภายใตนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับการทองเที่ยวของ

จังหวัดนครปฐมใหมีประสิทธิภาพและพรอมตอการแขงขันมากย่ิงขึ้น 

 การจัดประชุมนี้จะประสบผลสําเร็จและลุลวงไปไมไดหากขาดความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในทุกภาคสวน 

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบพระคุณ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนจังหวัดนครปฐมให

ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ดานการทองเที่ยว สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี

พระราชวังสนามจันทร ทานผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม คณบดีและรองคณบดีคณะมัณฑนศิลป และคณะ   



อักษรศาสตร คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

ฝายตางๆ ผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงาน วิทยากร ผูดําเนินรายการ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทาน อยางไรก็ตาม การประชุมคร้ังนี้ หากพบขอบกพรองประการใด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขอนอมรับทุกคําติชม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานประชุมในคร้ังตอไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 

 

 

 

  

 



คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (สกอ.) และจังหวัดนครปฐม ไดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค

ระดับชาติ   “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังท่ี 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน 

และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปดโอกาสใหคณาจารย 

นักวิจัย และนักวิชาการ ไดพบปะแลกเปล่ียนขอมูล และองคความรูใหมๆ ท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา ตลอดจน

เปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการ

สงเสริมใหเกิดภาคีความรวมมือและสรางเครือขายประชาคมระหวางนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา องคกรใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังชุมชน สังคม ในการนําองคความรูและนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคท่ีเกิดจากงานวิจัย

และการพัฒนา นําไปแกปญหาชุมชน สังคมไดจริง รวมท้ังเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ ตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม และนําไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนใน

อนาคต  

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เครือขาย

วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีเขารวม

แสดงผลงาน คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ 

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติและสละเวลา  ในการพิจารณาประเมินบทความวิจัย

และงานสรางสรรค  ผูนําเสนอผลงานทุกทาน  วิทยากร  ผูดําเนินรายการ  ประจําหอง ท่ีมีสวนทําใหงานสําเร็จ

ลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวา องคความรูจากการประชุมวิชาการฯ คร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ 

ชุมชน สังคม และตอบสนองตอทิศทางนโยบายของรัฐบาลในการขับเคล่ือนโมเดลประเทศไทย 4.0 ตอไป 

 

 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 

   การประชมุวชิาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคฯ 

      มกราคม 2560 
 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ  ก 

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  คร้ังท่ี 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

กําหนดการ ฉ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค  ช 

แผนที่  ฌ 

 

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

วันอังคารที ่24 มกราคม 2560 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1.  จิตรกรรมสีน้ําบันทึกประวัติศาสตร  วราภรณ  ภูมลี O-1 

วัดพระธาตุลําปางหลวง 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1. การวิจัยเครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา  ภัธทรา โตะบุรินทร O-9 

(สาขาศิลปะการละคร)  

2. ขอเสนอใหมเก่ียวกับการตีความภาพจิตรกรรม  ปภากร บุญประสิทธิ์  O-17 

อุโบสถวัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี  

3. ความสนใจในการเขาพักและความยินดีจายของ ปรัทยุมน เลปนานนท O-25 

นักทองเที่ยวชาวไทยตอโรงแรมสีเขียว กรณีศึกษา 

นักทองเที่ยวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ความสัมพันธแบบเร่ืองนิทาน ลูกเปดขี้เหร  กับ นวนิยายชุด  พิลาสิณี อินทรพยุง และคณะ O-33 

“ลูกเปดขี้เหร” ของสํานักพิมพแจมใส: กรณีศึกษานวนิยาย 

เร่ือง “Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอรเฟกต”  

5. ความหลากหลายของอาหารในสมัยอยุธยาต้ังแต เพชรรุง เทียนปวโรจน O-40 

พุทธศตวรรษท่ี 22 ถึง พ.ศ.2310  

6. คําสแลงเก่ียวกับเพศในนิตยสารสุขภาพและความงาม ชมบุญ สุทธิปญโญ และคณะ O-48 

7. บทวิเคราะหประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูป รูปบุคคล  งามพรรณ เทพทา O-56 

และคนแคระ ในวัฒนธรรมทวารวดี ที่วัดนครโกษา  

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การติดเช้ือตัวออนระยะเซอรคาเรียพยาธิใบไม  ลัดดาวัลย ปนเพ็ง และคณะ O-64 

Stellantchasmus falcatus (Trematode: Heterophyidae)  

ของหอยเจดีย Sermyla riqueti ในจังหวัดชลบุรี และระยอง  

ประเทศไทย  

2. ผลของกลีเซอรอลและอิมัลซิไฟเออรตอสมบัติของแผนเก๊ียว เพชรัตน ประกายวัชระ และคณะ O-72 

ปลอดกลูเตนจากแปงขาว  

3. ผลของอัตราสวนของแปงขาวหอมมะลิ แปงบัควีต และ ชนิกร คงพาณิชยตระกูล และคณะ O-79 

แปงขาวโพดตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑโดนัทปลอดกลูเตน  

4. สมบัติของฟลมอิมัลชันจากเวยโปรตีนไอโซเลท สุชาดา ปานม่ัน และคณะ O-85 

ผสมกัมอะราบิก  

 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมเรื่อง ”ศิลปะส่ือผสม ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ P-1 

แรงบันดาลใจจากงานหัตถศิลปไทย”  

2. การอนุรักษประติมากรรมและลวดลายประดับ จักรพันธ วิลาสินีกุล และคณะ P-9 

 สะพานในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสะพานมหาดไทยอุทิศ  

3. การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณของแบรนด  ขจรศักด์ิ จอยศรีเกตุ P-17 

เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการใหของไทย 

4. การออกแบบส่ือบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถดาน สิรีธร สันแดง P-19 

มิติสัมพันธและจินตภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

5. การออกแบบส่ือปฏิสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว พงศธร ต้ังสะสม P-21 

จังหวัดภูเก็ตสําหรับนักทองเที่ยวจีน 

6. การออกแบบผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณแมวไทย พงษพิสุทธิ์ ศรีสด P-23 

7. การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม  อัญชลี พยัคฆเดช P-25 

จังหวัดพิษณุโลก 

8. สถาปตยกรรมใตดินกับบริบทแวดลอมความเปนเมือง จุฬาลักษณ นิปจการสุนทร P-27 

 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
1. การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู รวมกับการสอนอาน กันยพร  ณ อุบล P-29 

แบบบูรณาการของเมอรด็อค(MIA)เพื่อสงเสริม 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การใชเครือขายการเรียนรูเอดโมโดในการเรียนวิชาชีววิทยา สลับศรี เจริญเวช P-37 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

2. การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเถาลอยกะลามะพราว สุขุม โฆษิตชัยมงคล และคณะ P-45 

3. ผลของสารสกัดดวยน้ําของใบกระถินตอการงอกและ วิไลวรรณ แกวเกิด และคณะ P-51 

การเจริญเติบโตของตนกลาหญาขาวนกสีชมพู   

ขาวเหนียวพันธุ กข 6 และคะนา  

4. การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตน้ํามะพราว นพพร อุดมพรประภา และคณะ P-59 

บรรจุขวด  

 

ผลงานสรางสรรค 

1. “ผลงานทัศนศิลปอันมีแรงบันดาลใจจาก ชัยณรงศ  วิรุฬพัฒน C-1 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)” 

2. “พระพุทธบาทในจิตสํานึก” สุชา ศิลปชัยศรี และคณะ C-8 

3. การใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ปวริส มินา  C-16 

เพื่อสรางสรรคละครเวทีเร่ือง “มัทนะพาธา”  

4. การบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนบทเพลงคอนแชรโต นรเศรษฐ อุดาการ C-18 

สําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตราผลงานของ 

โลนนี่ โกรนดาลห  

5. การลดอุณหภูมิสุกตัวของเคลือบผลึก  นิติ ยงวณิชย C-26 

6. การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัย ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ C-28 

แนวไทยประเพณี เร่ือง“วิถีชีวิตริมทาง”  

7. นวัตกรรมการประพันธเพลงสมัยใหม  เอกราช เจริญนิตย  C-36 

8. นวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน  พันธวัจน นาวิก C-40 

ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

9. ผลงานประติมากรรม : ควาย : ลมหายใจชาวนาไทย    ใกลรุง อัตนโถ C-47 

10. ผลงานวิจัยและสรางสรรคเร่ือง "เสียงแหงทางสายกลาง" อนุสรณ ศิริปน C-49 

11. ผลงานสรางสรรคนาฏศิลปไทยรวมสมัย  ปณณทัต โพธิเวชกุล C-57 

ชุด “จากดิน...สูฟาสุราลัย”  

12. ศิลปะภาพพิมพโลหะชุด “พลังแหงชีวิต” มนพัทธ พวงขุนเทียน C-59 

13. ส่ือสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการ  อนุตรประภา  แสงรัศมี C-66 

เบื้องตนโดยมีระดับศักยภาพของสมองในชวงอายุ 3-6 ป 
 

ภาคผนวก 

• หนังสือขออนุมัติจัดโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ “ศิลปากรวิจัย

และสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 37/2560 เร่ือง แตงต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ            

คณะบรรณาธิการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค

ระดับชาติ  “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

• คําส่ังมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1798/2559 เร่ือง แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการการประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการ

ศาสตรและศิลป”  
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โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

 

1.   ช่ือโครงการ การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์   

                       ครัง้ท่ี 10 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์”  

 

2.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร ร่วมกบั เครือข่ายวิจยัอดุมศกึษา 

ภาคกลางตอนลา่ง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และจงัหวดันครปฐม 

 
3.   หลักการและเหตุผล 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรได้สนบัสนนุการทําวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ในและต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง ตามปรัชญา 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลยัศิลปากร  การจัดเวที

เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเป็นขัน้ตอนสําหรับการสร้างงานวิจยัสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ี

สถาบนัวิจยัและพฒันาได้ให้การสนบัสนนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานท่ีหลากหลาย ซึง่นบัว่าเป็น

วิธีหนึง่ท่ีทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัตระหนกัถึง

ความสําคญัของการทํางานวิจยัและสร้างสรรค์มากย่ิงขึน้ นอกจากผู้วิจยัสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว  

ยงัมีความสําคญัต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา และเป็นดชันีชีว้ดัหนึ่งท่ีแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั

สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยั  

 การจัดโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ี

บุคลากรของมหาวิทยาลยัได้ดําเนินการให้กับสาธารณชนแล้ว ยงัช่วยในการสร้างความร่วมมือในการทําวิจยัและ

สร้างสรรค์ทัง้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ตลอดไปจนถึงการร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

เพ่ือให้เกิดงานวิจัยและสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากย่ิงขึน้  อีกทัง้เป็นการส่งเสริมให้

บคุลากรของมหาวิทยาลยัเห็นความสําคญัในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการบรูณาการะหว่างศาสตร์ และเป็น

การสะท้อนถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีกําเนิดจากความเป็นเอกในองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและพัฒนามาเป็น

มหาวิทยาลยัท่ีสมบรูณ์ทัง้ศาสตร์และศิลป์ ท่ีมีการนําองค์ความรู้มาบรูณาการให้ได้มาซึง่ผลงานสร้างสรรค์ ท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและการนํามาซึ่งประโยชน์ต่อมวลชน  อีกทัง้ในการจัดโครงการดังกล่าว เป็น

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัศิลปากรกบัจงัหวดันครปฐมในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรได้รับมอบหมายจาก

จงัหวดันครปฐมให้เป็นแกนประสานเพ่ือขบัเคล่ือนจงัหวดันครปฐมให้ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านการ

ทอ่งเท่ียว โดยได้เชิญนกัวิจยัท่ีมีผลงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครปฐมเข้าร่วมและนําเสนอผลงานด้วย เพ่ือ

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาคมในจงัหวดันครปฐมและผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมลูท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อ

การท่องเท่ียวจากงานวิจัย มีการนําเสนอข้อมลูด้านการท่องเท่ียวท่ีได้จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและ  

รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐมในการสํารวจพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม และได้จดัเวทีประชาพิจารณ์ และจดัระดมสมอง

เพ่ือให้เกิดการพฒันาเป็นถนนสายวฒันธรรมในจงัหวดันครปฐมตอ่ไป   
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ขึน้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของบคุลากรมหาวิทยาลยัไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางย่ิงขึน้  และเป็นการส่งเสริมให้

เกิดการสร้างความร่วมมือในการทํางานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ตลอดไปจนถึง

การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือให้เกิดงานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบูรณาการะหว่าง

ศาสตร์ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชนให้มากย่ิงขึน้อีกด้วย  

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจยัและสร้างสรรค์ ให้กบัคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษาภายใน

มหาวิทยาลยั ได้สร้างผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหว่างศาสตร์มากขึน้ 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาให้

กว้างขวางย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของตนเอง

สูส่าธารณชน 

4. เพ่ือนําผลงานวิจยัและสร้างสรรค์นําเสนอตอ่ประชาคมในจงัหวดันครปฐมและนําไปสูก่ารร่วมมือและ

การนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการทอ่งเท่ียว 

5. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงานสร้างสรรค์ระหวา่งนกัวิจยัจาก 

 หน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ 

6. เพ่ือให้เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหมแ่ละกลุม่นกัวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและระหวา่ง 

 หน่วยงาน/สถาบนั และเกิดการพฒันาคณุภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ให้เป็นมาตรฐานสากล

ย่ิงขึน้ 

7.   เพ่ือสร้างมาตรฐานผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหว่างศาสตร์ 
 
5.  วธีิดาํเนินการ/แผนการดาํเนินงาน 
    5.1  วธีิดาํเนินการ  

1. การเตรียมงานการประชมุวิชาการ 

2. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย 

3. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

4. นิทรรศการงานสร้างสรรค์  

5. การบรรยาย/การเสวนาทางวิชาการ/การสมัมนาทางวิชาการ 

6. เวทีประชมุประชาพิจารณ์ เร่ือง “ถนนสายวฒันธรรมในจงัหวดันครปฐม” 

-   การนําเสนอข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียวในจงัหวดันครปฐม 

-  ระดมความคิดเพ่ือให้เกิด “ถนนสายวฒันธรรมในจงัหวดันครปฐม” 
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   5.2  แผนการดาํเนินงาน 
               
               กจิกรรมการดาํเนินงาน 

2559 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย-มิ.ย. 

1. เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนมุติั

โครงการ/แตง่ตัง้คณะทํางาน/ประสานงานในการ

เตรียมกิจกรรมตา่งๆ/ประชมุคณะทํางาน ฯลฯ 

       

2. ประชาสมัพนัธ์โครงการไปยงัส่ือตา่ง ๆ และ

กลุม่เป้าหมาย 

       

3. เปิดรับบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

       

4. รับข้อมลูผลงานวิจยัจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

ในจงัหวดันครปฐม 

       

5. พิจารณาบทคดัยอ่ขนาดยาว/เร่ืองเตม็

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์/แจ้งผลการพิจารณา/

ชําระเงินคา่ลงทะเบียน 

       

6. ประสานงานวิทยากร/ผู้ ดําเนินรายการ/พิธีกร/

การบรรยาย/การเสวนา/การสมัมนา/การจดัเวที

ประชาพิจารณ์และระดมความคิด และอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 

       

7. จดัโครงการ        

8. ประเมินผลการจดัโครงการและรายงาน        

9. ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของ 

ผู้ นําเสนอผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

       

 

6.   ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 1. ก่อนจดังาน ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2559 – มกราคม 2560 

 1.1  การเตรียมงานการประชมุวิชาการ/เปิดรับผลงานวิจยัและสร้างสรรค์/ประสานงานผู้ทรงคณุวฒิุ/แจ้งผล

ผู้ นําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ 

 1.2  การประชาสมัพนัธ์/หนงัสือเชิญ/เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ ฯลฯ 

 1.3  การจดันิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

 1.4  การจดัเตรียมสถานท่ีจดังาน/ห้องประชมุ/ห้องแสดงกิจกรรมตา่งๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.  วนัจดังานประชมุวิชาการฯ วนัท่ี 23 – 25 มกราคม 2560 

3.  หลงัจดังาน  ตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2560 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

3.1  จดัเก็บนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ วนัท่ี 26-27 มกราคม 2560 

3.2  สรุปผลการดําเนินโครงการ/งบประมาณ และจดัทํารายงาน เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
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7.   สถานที่ดาํเนินงาน 
 ณ ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงั 

สนามจนัทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

 
8.   จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชมุจํานวน  500 คน ประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อาจารย์ นกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

2. หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในจงัหวดันครปฐม 

3. นกัเรียน/นกัศกึษา 

4. ผู้สนใจทัว่ไป 

5. คณะอนกุรรมการเครือข่ายวิจยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 

6. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  

 
9.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีแรงจงูใจในการผลติ

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์มากขึน้ 

2. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน

สูส่าธารณชนกว้างขวางย่ิงขึน้ 

3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาให้

กว้างขวางย่ิงขึน้ 

4. ได้จดัเวทีนําผลงานวิจยัและสร้างสรรค์นําเสนอต่อประชาคมในจงัหวดันครปฐมและนําไปสูก่ารร่วมมือ

และการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการทอ่งเท่ียวจากผลงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม 

5. นกัวิจยัจากหน่วยงาน/สถาบนัต่าง ๆ มีโอกาสได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

และสามารถนําไปพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในอนาคตได้ 

6. เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหมแ่ละกลุม่นกัวิจยัและสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและระหว่าง

หน่วยงาน/สถาบนั  และเกิดผลงานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

มากขึน้ 

7. ได้ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ ท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับในวงวิชาการ 
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10.  ตัวชีวั้ดความสาํเร็จของโครงการ 
ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผน 
ผลลัพธ์   
ตัวชีวั้ดเชงิปริมาณ 
- ผู้ เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชีวั้ดเชงิคุณภาพ 
- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการ 

วิชาการและวิชาชีพตอ่ประโยชน์จากการบริการ 

 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

 

85.50 

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

 

ร้อยละ  

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

85.50 

 

85 

 

100 

 
11.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยศลิปากร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
       พฒันาการวิจยัและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้รับการยอมรับระดบัชาติและ

นานาชาติ  
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กาํหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

23-25 มกราคม 2560 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

.................................................. 

วันจันทร์ท่ี 23 มกราคม 2560 
09.00 - 09.30 น.   ลงทะเบียน 
09.30 - 10.00 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ 
10.00 - 12.00 น.   เวทีประชุมประชาพิจารณ์ เร่ือง “ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม” 
      - การนําเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม 
      - ระดมความคิดเพ่ือให้เกิด “ถนนสายวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม” 
      ดําเนินรายการโดย  คุณณิชารีย์ สุขอร่าม 
                                                    องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

วันอังคารท่ี 24 มกราคม 2560 
09.30 - 10.30 น.   ลงทะเบียน 
10.30 - 12.00 น.   - การนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย  
       กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์ และ 
       กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ 
       กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
     - ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.   - การนําเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย (ต่อ)  
        - ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 
09.30 - 10.00 น.   ลงทะเบียน 
10.00 - 12.00 น.   การสัมมนา เร่ือง “2 ธุรกิจท่ีแตกต่างสร้างแรงบันดาลใจ” 
     วิทยากร  คุณศรัณญ อยู่คงดี 
                                        ดีไซน์เนอร์ผู้สร้างแบรนด์ SARRAN Art to wear 
                                        คุณสุรนาม พานิชการ 
                                        ผู้ก่อต้ังบริษัทโทฟุซัง จํากัด 
      ดําเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ 
                                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น.   ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรคแ์ละโปสเตอร์ 

หมายเหตุ  1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ เวลา 14.30 – 14.45 น.   
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ตารางการนําเสนอภาคบรรยาย  
การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ระดบัชาต ิ 

“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา มหาวทิยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
23-25 มกราคม 2560 

 

เวลา 

วันอังคารที่   24  มกราคม  2560 (ณ ห้องเรือนกระจก) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

ผู้ดาํเนินรายการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข 

10.30 - 10.50 น. 

การติดเชือ้ตวัออ่นระยะเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus (Trematode: 

Heterophyidae) ของหอยเจดีย์ Sermyla riqueti ในจงัหวดัชลบรีุ และระยอง ประเทศไทย 

โดย : ลดัดาวลัย์ ป้ันเพ็ง 

10.50 - 11.10 น. 
สมบติัของฟิล์มอิมลัชนัจากเวย์โปรตีนไอโซเลทผสมกมัอะราบิก 

โดย : สชุาดา ปานมัน่ 

11.10 - 11.30 น. 
ผลของกลีเซอรอลและอิมลัซิไฟเออร์ตอ่สมบติัของแผน่เก๊ียวปลอดกลเูตนจากแป้งข้าว 

โดย : เพชรตัน์ ประกายวชัระ 

11.30 - 11.50 น. 

ผลของอตัราสว่นของแป้งข้าวหอมมะล ิแป้งบคัวีต และแป้งข้าวโพดตอ่คณุลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์โดนทั   ปลอดกลเูตน  

โดย : ชนิกร คงพาณิชย์ตระกูล 

11.50 - 12.00 น. ตอบข้อซกัถาม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 
เวลา 

วันอังคารที่  24  มกราคม  2560 (ณ ห้องเรือนกระจก) 

กลุ่มสาขาวชิาศลิปะและศลิปประยุกต์ /กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ผู้ดาํเนินรายการ : 
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต 

13.00 - 13.20 น. 

บทวิเคราะห์ประติมากรรมปนูปัน้พระพทุธรูป รูปบคุคล และคนแคระ ในวฒันธรรมทวารวดี  

ท่ีวดันครโกษา อําเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ 

โดย : งามพรรณ เทพทา 

13.20 - 13.40 น. 
ข้อเสนอใหมเ่ก่ียวกบัการตีความภาพจิตรกรรม อโุบสถวดัจนัทบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 

โดย : ปภากร บญุประสิทธ์ิ 
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เวลา 

วันอังคารที่  24  มกราคม  2560 (ณ ห้องเรือนกระจก) 

กลุ่มสาขาวชิาศลิปะและศลิปประยุกต์ /กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ผู้ดาํเนินรายการ : 
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต 

13.40 - 14.00 น. 
จิตรกรรมสีนํา้บนัทกึประวติัศาสตร์ วดัพระธาตลํุาปางหลวง 

โดย : วราภรณ์ ภูมลี 

14.00 - 14.20 น. 
ความหลากหลายของอาหารในสมยัอยธุยาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 22 ถงึ พ.ศ.2310 

โดย : เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์ 

14.20 - 14.40 น. 

ความสมัพนัธ์แบบเร่ืองนิทาน ลกูเป็ดขีเ้หร่  กบั นวนิยายชดุ “ลกูเป็ดขีเ้หร่” ของสํานกัพิมพ์แจ่มใส: 

กรณีศกึษานวนิยายเร่ือง “Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์” 

โดย : พิลาสิณี อินทร์พยงุ 

14.40 - 15.00 น. 
คําสแลงเก่ียวกบัเพศในนิตยสารสขุภาพและความงาม 

โดย : ชมบญุ สทุธิปัญโญ 

15.00 – 15.20 น. 
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จิตรกรรมสีน้าํบันทึกประวัติศาสตร วดัพระธาตุลําปางหลวง 
The Watercolour Painting History Data of Wat Pratat Lampang Luang  
 

วราภรณ ภูมลี1 

Waraporn Poommalee1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ือง จิตรกรรมสีน้ําบันทึกประวัติศาสตร วัดพระธาตุลําปางหลวง มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษา

และบันทึกขอมูล  วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง เปนจิตรกรรมสีน้ําพรอมจัดทําคําบรรยาย  2. เพื่อ

จัดทําหนังสือและนิทรรศการเผยแพรสุนทรียภาพใหเห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของศิลปกรรมในทองถ่ิน  

เนื่องจากเอกสารที่บันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับวัดพระธาตุลําปางหลวงยังมีนอย ดวยหลักฐานทางรูปแบบศิลปกรรมที่ยัง

ปรากฏอยู แสดงใหเห็นถึงความงามที่เคยรุงเรืองในอดีต จึงไดสํารวจขอมูลในพื้นที่ของรูปแบบสถาปตยกรรม ทั้งใน

และนอกเขตพุทธาวาส ไดแก พระธาตุเจดีย ซุมโขง ระเบียงคด วิหาร หอระฆัง หอพระพุทธบาท หอไตร จิตรกรรม

ภายในวิหารน้ําแตมและวิหารพระพุทธ ประติมากรรมปูนปน รวบรวมบันทึกเปนภาพวาดสีน้ํา จํานวน  50 ภาพ        

โดยศึกษารายละเอียด วิเคราะห ตรวจสอบหาช่ือ เพื่อเขียนคําอธิบายไดอยางถูกตอง โดยไดจัดการขอมูลในรูปแบบ

หนังสือภาพจิตรกรรมสีน้ํา วัดพระธาตุลําปางหลวง เผยแพรองคความรูไปยังครูศิลปะ หองสมุดและสถานศึกษา และ

จัดนิทรรศการ ผลของการศึกษาเพื่อใหไดรับรูสุนทรียภาพ ของวัดพระธาตุลําปางหลวงในเชิงคุณคา เปนจิตรกรรม   

สีน้ํา บันทึกขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร ในชวงขณะท่ีทําการคนควาขอมูลทางศิลปกรรม ที่ปรากฏอยูจริง

ภายในวัดเผยแพรสูสาธารณะ ใหตระหนักและเห็นความสําคัญทางมรดกทางอารยธรรมของทองถ่ินมากขึ้น 

คําสําคัญ :  วัดพระธาตุลําปางหลวง จิตรกรรมสีน้ํา 

 

Abstract 
 The study of The Watercolour Painting History Data of ‘Wat Phra That Lampang Luang  and its 

caption’ has the objectives as follows: 1. To study and record data of Wat Pratat Lampang Luang for the 

watercolour painting and its caption at Kho Kha district, Lampang province  2. To publish and display 

exhibition to promote aesthetics for signifying the value and realizing the importance of local art. The 

rationale of the study were scarcely few recorded documents of Wat Phra That Lampang Luang founded, 

remained with only evidence of art forms to demonstrate the beauty in the glorious past. Hence, the 

survey in the area of interior and exterior Puthawat architecture was brought about ,for examples; 

Buddha’s relics’ Pagoda, Kong arch, Cloister, Vihara, Belfry, Buddha’s footprint’s dwelling, Tripitaka hall 

or temple repository for the Buddhist scriptures, the paintings and sculptures of Namtam Vihara and 

Praput Vihara collected into 50 watercolour paintings. The detailed analysis of architecture to search for 

                                                 
1 สาขาศลิปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ลําปาง  52100 ประเทศไทย 

  Major of Art and Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand. 
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the name and the accurate description resulted in the knowledge management in the form of Wat Phra 

That Lampang Luang watercolour painting book which distributed to the art teachers, library, educational 

institute and exhibition. The valuable result of aesthetic recognition of Wat Phra That Lampang Luang is 

the watercolour painting which described history evidences during the time of discovering the art work 

and was exactly appeared at the present temple be promoting to the public for more important 

awareness of the local heritage and civilization. 

Keywords : Wat Phra That Lampang Luang, Watercolour painting 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การศึกษาความเปนมาของจังหวัดลําปาง ทําใหเห็นประวัติศาสตร ที่มีความเก่ียวเน่ืองกันของวัดพระธาตุ

ลําปางหลวง พัฒนาการทางรูปแบบของงานศิลปกรรมท่ีปรากฏเปนหลักฐานเพื่อที่จะสามารถทําความเขาใจไดงาย

ขึ้น หลักฐานท่ียังคงอยูภายในวัดซึ่งในแตละสมัย สงอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ ความเช่ือ การเมืองการ

ปกครอง ลวนสงผลตอการสรางผลงานศิลปกรรมแตกตางกันไป 

 ลําปางในสมัยหริภุญไชย มีพระนามจามเทวีเปนกษัตริย ที่มาจากวัฒนธรรมภาคกลาง(ละโว) มาสรางเมือง

หริภุญไชยในราวพุทธศตวรรษท่ี 14 มีโอรสแฝด 2 องค คือ เจามหันตยศครองเมืองหริภุญไชยและเจาอนันตยศครอง

เมืองเขลางนคร แสดงถึงความเปนเมืองพี่เมืองนองกัน (สรัสวดี  อองสกุล, 2544) เมืองลําปางมีชื่อวา “เขลางนคร”   

มีลักษณะเปนนครรัฐเชนเดียวกับ หริภุญไชย แพร และพะเยา (สรัสวดี  อองสกุล, 2544) ตํานานพระธาตุลําปาง

หลวง ไดกลาวการเสด็จมาของพระนางจามเทวี ทําใหลักษณะของพระพุทธศาสนา ของอาณาจักรหริภุญไชยและ

เมืองเขลางคเม่ือพุทธศตวรรษที่ 13 – 18 เปนพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ที่อาศัยคําสอนจากพระไตรปฎกบาลี   

เปนหลัก ยกยองการปฏิบัติธรรมที่ลึกซ้ึงของพระภิกษุสงฆ ความเชื่อ คติการสวดพระปริตร คติการบูชาตนศรีมหาโพธิ์ 

(พรรณนิภา  ปณฑวณิช, 2546) คติความเช่ือเร่ืองพระธาตุ พระพุทธบาท และพระศรีมหาโพธ์ิ เปรียบเสมือนตัวแทน

ของพระพุทธเจา แมพระองคจะเสด็จปรินิพพานไปนานแลว ส่ิงเหลานี้ยังแทนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ของ

พระองค ที่ยังดํารงอยูใหเคารพบูชา (สุภาพรรณ  ณ บางชาง, 2536) แสดงใหเห็นเร่ืองราวการเสด็จมาพระธาตุ

ลําปางหลวงในตํานานมีมากอนการเกิดสมัยลานนา 

ดินแดนลานนากอนกอต้ังอาณาจักรในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 พบวามีชุมชนเกิดขึ้นอยูกอนแลว หนวย

ชุมชนขณะนั้นมีฐานะเปนแวนแควนและนครรัฐ คือ แควนหริภุญไชย แควนโยนก เมืองพะเยา นครเขลางค เมืองแพร 

และเมืองนาน ซึ่งเปนกลุมเมืองนอยใหญแตละแวนแควน และนครรัฐดังกลาว ตางมีอิสระตอกัน การเกิดอาณาจักร

ลานนา คือการรวบรวมแควนและนครรัฐเขาดวยกัน แลวสถาปนาเมืองเชียงใหมเปนศูนยอํานาจรัฐ(สรัสวดี อองสกุล, 

2544) ซึ่งการเกิดขึ้นของสมัยลานนามีมากอนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 19 จากการรวบรวมแควนนครรัฐนี้เอง 

ลําปางในสมัยลานนาเปนประเทศราชของสยามในรัชกาลที่ 5 ชื่อนามสกุลเจาแหงลําปางไดกลายเปน

ตําแหนงเจาผูครองนครไป ในสมัยแบงเขตการปกครองเปนแควน แขวงฝงเกาเรียกวา แขวงเวียงเหนือ ฝงเมืองใหม 

เรียกวาแขวงนครลําปาง ตอมา พ.ศ.2447  ไดเปล่ียนเปน จังหวัดลําปาง (ศักด์ิ  รัตนชัย, 2516) พระบาทสมเด็จ   

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 มีการปรับเปล่ียนโครงสรางทางการปกครอง ซึ่งไดรับอิทธิพลจากตะวันตก    

จึงเปลี่ยนช่ือจากเมืองเขลางคมาเปนจังหวัดลําปาง ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง  มนวิทูร  ใหความเห็นวาเปนภาษา
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มอญมาจากลาง หรือ ขลาง แปลวา ขัน หรือ โอ ตามลักษณะของเมืองที่มีลักษณะเปนแองกระทะ (สรัสวดี อองสกุล, 

2544) ดังนั้น ลําปางในสมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเพื่อการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง มีการปฏิรูป

การเมือง การปกครอง การศึกษาและศาสนาจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ การศึกษาจากประวัติศาสตรและ

ตํานานทําใหไดขอมูล ซึ่งสงผลดีตอการนําไปใชซึ่งตองนําขอมูลมาวิเคราะห ใหมีความสอดคลองในการทําเปน

หนังสือภาพสําหรับบันทึกขอมูลประกอบภาพ 

 วัดพระธาตุลําปางหลวงต้ังอยูตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีประวัติความเปนมาอยาง

ยาวนาน จากตํานานพระธาตุลําปางหลวง เช่ือวา ชาวลัวะเปนชาวพื้นเมือง มาอยูกอนที่จะมีตํานานจามเทวีวงศ 

(สรัสวดี  อองสกุล, 2544) ผลการขุดคนทางโบราณคดีของอาจารยภาสกร  โทณะวณิก ที่เมืองโบราณ เวียงพระธาตุ

ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในชั้นดินทางวัฒนธรรม สมัยที่ 1 ซึ่งเปนชั้นแรกเร่ิมของการอยูอาศัยเปน

คร้ังแรก พบรองรอยของชุมชนโบราณ โดยพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะรูปแบบและลวดลายที่คลายคลึงกับ

ภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชย ที่พบในเขตจังหวัดลําพูน อายุของชุมชนโบราณแหงนี้ควรมีอายุต้ังแตพุทธศตวรรษ    

ที่ 17 ลงมา (สรัสวดี  อองสกุล, 2544) ทําใหเห็นความสัมพันธของเมืองหริภุญไชยกับวัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งวัด  

ปงยางคกมีวิหารจามเทวี ซึ่งมีความสอดคลองกับตํานานท่ีพระนางจามเทวีเสด็จมาพระธาตุลําปางหลวงดวยเชนกัน 

 ลักษณะของวัดพระธาตุลําปางหลวง (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2545) เปนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีผังเมือง

เปนส่ีเหล่ียมผืนผา มีกําแพงดินลอมรอบถึงสามช้ัน คูน้ําอีกสองช้ันบริเวณรอบๆ เมืองมีแมน้ําหลอเล้ียงถึงสามสาย 

ไดแก ลําน้ําแมตาล แมน้ําแก และแมน้ํายาง การสรางวัดพระธาตุลําปางหลวงไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด แตวัดใน

อดีตมีความสัมพันธกับชุมชนมาชานานเพราะทําหนาที่เปนศูนยรวมของสังคม  

  หลังจากศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมของวัดพระธาตุลําปางหลวง ทําใหเห็นภาพรวมของการสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรมสีน้ําอยางมีทิศทางมากขึ้น เพราะการเห็นคุณคาทางประวัติศาสตรทําใหการเลือกใหความสําคัญ

และมีมุมมองในการวาดภาพมากขึ้น โดยการนําเสนอดวยรูปแบบเทคนิคสีน้ําลักษณะนี้เปนการใชวิธีเขียนแบบเปยก

บนแหงเพราะแสดงออกถึงรายละเอียดไดดี การถายทอดออกมาใหมีความใกลเคียงกับความจริงแมบางสวนจะใช

บรรยากาศของสีเพื่อความสวยงามของภาพแตจุดมุงหมายเพื่อใหความรูเชิงประวัติศาสตรที่เปนขอมูลประกอบภาพ

ท่ีสามารถเขาใจไดงายซึ่งเปนการเขียนสีน้ําเพื่อคํานึงถึงความงามที่มีอยูจริงปรากฏในขอมูลนั้นดวย อารมณของภาพ

ที่สะทอนผานผลงานดวยลักษณะพิเศษของสีน้ําที่มีความโปรงใสของสีทําใหภาพดูเบา สบาย เพลินตา สราง

สุนทรียภาพใหเกิดขึ้นเพราะเร่ืองราวทางประวัติศาสตรที่ปรากฏเปนภาพสามารถเขาถึงผูชมไดสัมผัสความงามที่เปน

รูปธรรมได 

   

อุปกรณและวิธีการ 
 ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 

  1.  หาขอมูลจากเอกสารวิชาการและเตรียมหาขอมูล ติดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก วัดพระธาตุลําปาง

หลวง, หองสมุดในพื้นที่ และแหลงขอมูลตางๆ เพื่อขอความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเขาไปหาขอมูล 

2.  สํารวจภาคสนามในพื้นที่เพื่อศึกษา วัดพระธาตุลําปางหลวง โดยเลือกสถานท่ี ที่มีความเหมาะสมและ

เปนไปไดในการเขาไปศึกษา ถายภาพศึกษาและวาดภาพเขียนสีน้ําแสดงมุมมองตาง ๆ ของวัดพระธาตุลําปางหลวง 

ไดแก บันไดนาค, ระเบียงคด, ซุมประตูโขงทางเขาวัดทางทิศตะวันออก, พระธาตุเจดีย, วิหารน้ําแตม, วิหารพระพุทธ, 
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วิหารพระเจาศิลา, วิหารตนแกว, หอพระพุทธบาท, อุโบสถ, วิหารพระแกว, หอไตร และหอสรงน้ําพระ เพื่อประโยชน

ในการศึกษาดานศิลปกรรมในอนาคต 

3. การวาดภาพสีน้ําจากขอมูลทางสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายในเขตพุทธาวาสเพื่อศึกษาเร่ืองราว

สุนทรียภาพวัดพระธาตุลําปางผานการวาดภาพในรายละเอียดสวนตางๆ เพื่อเขาใจถึงเนื้อหาในการแสดงออกทาง

รูปแบบศิลปกรรม 

4. การตรวจสอบหาชื่อ และการเขียนคําบรรยายลักษณะใหสอดคลองกับภาพวาดอยางถูกตอง 

5. วิเคราะหขอมูลและสรุปบันทึกเร่ืองราวถายทอดเปนหนังสือของประวัติศาสตรในชวงเวลาท่ีศึกษาเพื่อ

เปนหลักฐานในอนาคตตอไป 

 

ผลและวิจารณ 
 1. วิหารน้ําแตม ต้ังอยูทางทิศเหนือของพระธาตุเจดีย เปนวิหารโถงขนาดเล็กหลังคาทรงจ่ัวลดดานหนา   

3 ชั้น ดานหลัง 2 ชั้น ตามแบบเอกลักษณวิหารลานนา มีสัดสวนที่สวยงาม มีคุณคาทางสถาปตยกรรมมาก ภายใน

ประดิษฐาน พระประธานเปนพระพุทธรูปสําริดนามวา พระเจาสามหม่ืนทอง มีการตกแตงดวยภาพจิตรกรรม

ดานหลังพระประธาน, แผงไมคอสอง และลวดลายของเสา (กรกนก  รัตนวราภรณ, 2545) เม่ือสุนทรียภาพของวิหาร

น้ําแตม ไดถูกถายทอดผานภาพวาดสีน้ําและการศึกษาคําบรรยายประกอบภาพทําใหเห็นคุณคาของศิลปกรรมได

งายขึ้น ซึ่งยังขาดส่ือในการถายทอดใหเขาถึงความงามแมการจัดนิทรรศการและจัดพิมพเปนหนังสือเพื่อเผยแพร แต

ยังไมแพรหลายมากพอท่ีจะใหขอมูลที่เปนคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาท่ีเขาถึงความดีงามนั้นยังตองรวบรวม

ขอมูลและหาวิธีการที่สามารถนําเสนอขอมูลใหเขาใจไดงายขึ้น  

 การตกแตงลวดลายของเสาภายในวิหารน้ําแตม แสดงใหเห็นถึงการบูรณะลวดลายขึ้นใหม ซึ่งซอนทับลาย

เดิม บงช้ีชัดถึงความแตกตางอันละเอียดลออของชางเดิมและชางที่ทําลวดลายเขาไปใหมแตกตางกันอยางมาก และ

ภาพขวาแสดงใหเห็นถึงลวดลายของเสาแบบเดิมที่ไมมีการซอนทับลายเขาไปใหม ซึ่งเปนเพียงเสาเดียวในวิหารแหงนี้

ที่ไมไดเขียนลายทับเขาไปใหม การศึกษาเพื่อนําขอมูลมาวาดภาพทําใหตองไปยังสถานท่ีจริงเพื่อศึกษารายละเอียด

ในบางจุด จึงเห็นถึงการบูรณะที่ขาดความเอาใจใสอยางมากในการดูแลทรัพยสมบัติ มรดกตกทอดของทองถ่ินที่   

สืบทอดมาอยางยาวนาน 

 2. วิหารพระพุทธ ต้ังอยูทางทิศใตขององคพระธาตุเจดีย กับวิหารนํ้าแตม เปนวิหารแบบปดหรือผนังทึบ 

แตเดิมคงเปนวิหารโถงแตมีการบูรณะภายหลัง ดานหนาเปนบริเวณมุขโถง สวนหองทายวิหารที่ดานหลังเปนฐานชุกชี

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญและยังเปนวิหารลานนาที่มิใชวิหารรางที่มีความเกาที่สุด สรางใน 

พ.ศ.2019 (สุรพล  ดําริหกุล, 2543)หนาบันของวิหารดานหนาเปนกรอบลูกฟกในโครงสรางแบบมาต่ังไหมหรือลายตา

ผา มีการตกแตงดวยลายสลักไมประดับกระจก ตอนลางลงมาเปนโกงค้ิวสลักไมประดับกระจกเชนกัน หนาบันของ

วิหารพระพุทธมีลักษณะพิเศษที่ประดับดวยกระจกสี ซึ่งเกิดจากกระจกสีเหลืองเปนประกายผสมกับกระจกสีเขียว

อยางละเอียด (พรรณนิภา  ปณฑวณิช, 2546) จากคํากลาวท่ีแตเดิมเปนวิหารโถงโลงและไดมีการกอปูนเปนผนังปด

ทึบในภายหลังทําใหจิตรกรรมที่ประกับตามโครงสรางของวิหารคงเหลือไมถูกทําลายจากธรรมชาติเชนวิหารโถง 

ลายใบไมที่ประดับสวนผนังโถงมุขบริเวณหนาวิหารพระพุทธนี้ มีลักษณะของใบมวนมีกานออกมาจาก

ดอกไมที่อยูตรงก่ึงกลาง มวนเปนวงโคงทั้งส่ีมุม มีลักษณะของใบคอนขางใหญ มีรอยหยักที่ขอบใบ คลายใบผักกาด
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หรือใบอะแคนซัสในศิลปะตะวันตก (สุรพล ดําริหกุล, 2544) ประดับสวนผนังโถงมุขบริเวณดานหนาวิหารพระพุทธ  

รูปขวาเปนภาพในสถานท่ีจริงและภาพซายเปนภาพวาดสีน้ํา เม่ือเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง ใหเห็นถึง

ลวดลายในสถานท่ีจริงที่ผิดพลาด หากไมสังเกตจะมองไมเห็นซ่ึง ในสถานที่จริงไดทําแถบขาวบางๆ ใหเห็นของความ

ผิดพลาดของลวดลายจึงเห็นความแตกตางไดงาย สะทอนถึงการไมเอาใจใสในการบูรณะอยางขาดความเขาใจและ

ไมเห็นถึงคุณคาของ วิหารสถาปตยกรรมลานนาท่ีเหลือเพียงไมก่ีแหงนี้ หากยังไมเห็นคุณคาถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่

สืบทอดจากยุคเกากอน ก็ยากที่จะรักษาผลงานศิลปกรรมใหคงอยูไวได 

 

บทสรุป  
การศึกษาเร่ือง จิตรกรรมสีน้ําวัดพระธาตุลําปางหลวงและขอมูลไดผลจากการศึกษา สามารถรวบรวม

ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับวัดพระธาตุลําปางหลวง เพื่อเรียบเรียงขอมูลการวาดภาพสีน้ําประกอบคําบรรยาย     

เปนการอธิบายรายละเอียดของภาพ ใหมีความเขาใจมากขึ้น ในสวนนี้เปนการทบทวนส่ิงที่ศึกษาไดเปนอยางดี    

ของเร่ืองศิลปกรรมที่ปรากฏอยูจริง ณ ชวงเวลาที่ศึกษา การที่ไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและการไดศึกษา

ยังสถานท่ีจริง ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบที่เดนชัด  นอกจากนี้การบูรณะซอมแซม ก็มีผลใหรูปแบบที่มีอยู

เดิมเปล่ียนไป ลวดลายของเสาภายในวิหารน้ําแตมที่มีการทําลวดลายใหมทับลวดลายเกาโดยไมคํานึงถึงคุณคา  

ของลวดลายท่ีมีอยูกอน ซึ่งการบูรณะซอมแซมเชนนี้ จึงยากท่ีจะเห็นเคาโครงเดิมวาตนฉบับเปนเชนไร แตกระน้ัน

ลวดลายของเสาบางสวน ก็ทิ้งรองรอยของจิตรกรรมไวอยางนาสนใจ ในวิหารพระพุทธ เพราะดวยรูปแบบวิหารท่ี   

ปดทึบทําใหลวดลายยังคงอยู ในสภาพคอนขางสมบูรณมากกวาวิหารนํ้าแตม ดังนั้นการจัดทําคําบรรยาย จึงเปนการ

บันทึกเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นใหมีความสัมพันธกับชวงที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

การวาดภาพจิตรกรรมสีน้ํา เปนการถายทอดเร่ืองราวในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อใหเห็นคุณคาจากความรูสึกที่ถูก

ถายทอดจากฝมือมนุษย ใหสามารถเขาใจงายและซึมซับสุนทรียภาพท่ีไดรับจากผลงานศิลปะใหเห็นถึงความ

เช่ือมโยงกับสถานท่ีจริง เปนส่ิงสําคัญ การถายทอดเปนหนังสือและจัดนิทรรศการน้ัน มีคําบรรยายสําหรับผูที่สนใจให

เขาถึงเน้ือหาท่ีตองการแสดงออกของคุณคาทางศิลปกรรมเพราะลวนแตมีนัยแฝงไปดวยความหมายทางคติ เพื่อให

เกิดความเขาใจ ซึ่งการเผยแพรในเบื้องตนไดจัดนิทรรศการและรวบรวมขอมูลเปนหนังสือ ไปยังครู อาจารย หองสมุด 

และสถานศึกษา ซึ่งตองนํามาสังเคราะหอีกคร้ังเพื่อทบทวนและวิเคราะหในขั้นตอนตอไป ในการพัฒนาองคความรูนี้

ใหแพรหลายโดยเฉพาะในทองถ่ินใหเห็นคุณคาของชุมชนไดอยางภาคภูมิใจ 

 

ขอเสนอแนะ  
 1. การศึกษาในคร้ังนี้ไดศึกษาจากขอมูลที่รวบรวมไดจากเอกสารตางๆ จากแหลงอางอิงที่นาเช่ือถือไดจาก

แหลงตางๆ เพื่อถายทอดคุณคาของวัดพระธาตุลําปางหลวงในรูปแบบจิตรกรรมสีน้ํา เพื่อใหคนในทองถ่ินและบุคคล

ทั่วไป ไดรับรูคุณคาและคติความงามของวัดที่เปนภูมิปญญาตกทอดเปนมรดกสืบเนื่องจากอดีตใหไดศึกษา 

 2. รูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏลวนมีนัยความหมายแฝงอยู การอธิบายเปนคําบรรยายประกอบภาพจึงตองมี

การคนควาเพิ่มเติมในกระบวนการถายทอดความรูในคร้ังนี้ สามารถพัฒนาตอยอดเปนองคความรูไดอีกมากเพราะ

เปนศาสนสถานที่ควรคาแกการศึกษาเปนอยางย่ิง 
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 3. การเผยแพรใหเห็นคุณคามรดกทางอารยธรรมอันดีงามของทองถ่ิน เปนส่ิงจําเปนเพราะหากชุมชน

เขมแข็งในการหวงแหนสมบัติทางภูมิปญญาที่มีเอกลักษณอยางย่ิงของวัดพระธาตุลําปางหลวง การปกปองจากการ

ถูกทําลายและการอนุรักษอยางไมถูกตองจะไดไมเกิดซ้ําอีก 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ

วัดพระธาตุลําปางหลวง ที่ทําใหผลของการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

เอกสารอางอิง 
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พรรณนิภา  ปณฑวนิช (2546). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปาง

หลวง จังหวัดลําปาง. กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศรีศักร  วัลลิโภดม (2545). ลานนาประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน. 

ศักด์ิ  รัตนชัย (ม.ป.ป.). ของดีนครลําปาง เลม 3. ลําปาง : โรงพิมพไทยลานนา. 

สรัสวดี  อองสกุล (2544). ประวัติศาสตรลานนา. พิมพคร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ : อมรินทร. 

สุภาพรรณ  ณ บางชาง (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือและแนวทางปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงอยุธยา

ตอนกลาง.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุรพล  ดําริหกุล (2544). ลายคําลานนา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 

                       . (2545). แผนดินลานนา. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 
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ภาพหนังสือจิตรกรรมสีน้ําพระธาตุลําปางหลวง 
 

 
 

ภาพบบรรยากาศนิทรรศการ ณ หอศิลปลําปาง 
วันที่ 5-30 กันยายน 2558 
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การวิจัยเครอืขายการวิจารณ : การวจิัยและพัฒนา (สาขาศิลปะการละคร) 
Networking of Criticism : Research and Development (Theatre) 
 

ภัธทรา โตะบุรินทร1 

Pattra Toburin1    
 

บทคัดยอ 
การวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” สาขาศิลปะการละคร (กันยายน 2557 – สิงหาคม 

2558) เปนโครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” ศิลปะ 5 สาขา 

ไดแก วรรณศิลป ทัศนศิลป สังคีตศิลป ศิลปะการละครและภาพยนตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสราง

เครือขายนักวิจารณและผูสนใจการวิจารณศิลปะ ทั้งในระดับบุคคล กลุมบุคคล และสถาบันในประเทศไทย ในการ

วิจัยสาขาศิลปะการละครไดดําเนินการสํารวจและวิเคราะหโครงสรางเครือขายการวิจารณทางศิลปะการละครจาก

เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพและส่ือ social media รวมถึงการสัมภาษณนักวิจารณและผูที่เก่ียวของ ผลการวิจัยพบวาวงการ

ศิลปะการละครของประเทศไทยมีการรวมตัวกันในลักษณะเครือขายรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนเครือขายระหวาง

นักการละคร, เครือขายระหวางนักการละครกับนักวิชาการ, เครือขายระหวางนักการละครกับผูชมงานของตน, 

เครือขายระหวางนักการละครกับองคกร/หนวยงานของรัฐ อีกทั้งมีการรวมตัวกันของนักวิจารณอาชีพทางศิลปะการ

ละครจนเกิดเปน “ชมรมวิจารณศิลปะการแสดง IATC-TC” แตดวยขนาดท่ีเล็กมากของวงการและการเปนเครือขาย

พันธมิตรกันในรูปแบบตางๆ สงผลใหผูวิจารณและนักการละครรูจักใกลชิดสนิทสนมกันจนทําใหไมกลาวิจารณอยาง

ตรงไปตรงมาในพื้นที่สาธารณะ ทั้งในรูปแบบลายลักษณผานโลกจริงและโลกเสมือน (ส่ือส่ิงพิมพและ social media) 

หรือในรูปแบบมุขปาฐะผานกิจกรรมการสนทนาหลังการแสดง 

คําสําคัญ : เครือขายการวิจารณ เครือขายการวิจารณศิลปะ  
 

Abstract 
 Abstract The research “Networking of Criticism : Research and Development (Theatre)” 

(September 2014 - August 2015) is the research sub-project under the research project “Networking of 

Criticism : Research and Development” in five forms of fine arts which includes literary arts, visual arts, 

music, theatre, and cinematography. The purpose of this research is to analyze the structure of the 

networking of critics and people who interested in art criticism as individuals and institutions in Thailand. 

This research sub-project in theatre draws upon print media, social media, and also interviews with 

critics. Through exploration and analysis, it is found that there are several connection types of theatre arts 

networking in Thailand, for example, networking between theatre people, networking between theatre 

person and researcher, networking between theatre people and their spectators, networking between 

theatre people and governmental organizations. Moreover, there is also an assembly of the professional 

                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารย, ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Assistant Professor, Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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art critics in theatre as “International Association of Theatre Critics - Thailand Center (IATC-TC)”. Because 

of close relationships as partnerships between critics and theatre people in Thailand, the direct criticism 

is always avoided in public space both written (publications and social media) and spoken (post-

performance talks) form. 

Keywords : Networking of Criticism, Networking of Theatre Criticism 
 

คํานําและวัตถุประสงค   
การวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” สาขาศิลปะการละคร (กันยายน 2557 –  สิงหาคม 

2558) เปนโครงการวิจัยยอยภายใตชุดโครงการวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” ศิลปะ 5 สาขา  

ไดแก วรรณศิลป  ทัศนศิลป สังคีตศิลป ศิลปะการละครและภาพยนตร ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการตอเนื่องในการสืบทอดองคความรู และนําเอา

ประสบการณเก่ียวกับการวิจารณศิลปะที่ดําเนินมายาวนานมากกวา 17 ป ประกอบดวยโครงการวิจัยที่มีกอนหนา 

จํานวน 5 โครงการดวยกันคือ (1) โครงการกวีนิพนธในฐานะพลังปญญาของสังคมรวมสมัย ในป พ.ศ.2538           

(2) โครงการวิจัยในฐานะพลังปญญาของสังคมรวมสมัยภาคท่ี1 และภาคท่ี 2 ดําเนินการต้ังแตป พ.ศ.2542 ถึง     

พ.ศ.2548 (3) การวิจัยในฐานะปรากฏการณของสังคมรวมสมัย เพื่อพัฒนาความรูดานสังคมศาสตร ดานการวิจารณ

ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ต้ังแตป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2552 (4) โครงการการวิจารณศิลปะรอยตอระหวางวัฒนธรรมลาย

ลักษณกับวัฒนธรรมเสมือนจริง ดําเนินการในป พ.ศ.2553 ถึง  พ.ศ.2555 (5) โครงการการวิจารณศิลปะรอยตอ

ระหวางวัฒนธรรมส่ือส่ิงพิมพกับส่ืออินเทอรเน็ตต้ังแตป พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557 และ (6) โครงการวิจัย “เครือขาย

การวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” ภาคที่ 1 ดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ.2558  

ทั้งนี้ การวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” สาขาศิลปะการละคร เปนโครงการวิจัยยอย

ภายใตโครงการวิจยั “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” ภาคที่ 1 ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ.2558 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางเครือขาย (Networks) นักวิจารณและผูสนใจการวิจารณศิลปะ ทั้งในระดับ

บุคคล กลุมบุคคล และสถาบันในประเทศไทย 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและวิเคราะหโครงสรางเครือขายรูปแบบตางๆ ของสาขาศิลปะการละคร ดังตอไปนี้ 

1. ทบทวนงานวิจัย การวิจารณละครเวที : รอยตอระหวางวัฒนธรรมส่ือส่ิงพิมพกับส่ืออินเทอรเน็ต 

ซึ่งดําเนินการโดย  ภัทร  ดานอุตรา  ในโครงการวิจัย “การวิจารณศิลปะ : รอยตอระหวางวัฒนธรรมส่ือส่ิงพิมพกับส่ือ

อินเทอรเน็ต” 2557  

2. ศึกษาวิเคราะหเอกสารสรุปประเด็นการเสวนา“ขึ้นเขียง” ผลงานของการวิจัยที่ผานมาของโครงการฯ  

3. ติดตามวิเคราะหขอมูลจากส่ืออินเทอรเน็ต  www.pantip.com , www.facebook.com ที่เก่ียวของกับ

การวิจารณ ฯลฯ 

4. สัมภาษณนักวิชาการ/นักวิจารณ ไดแก คุณศรีนิติ สุวรรณศักด์ิ  เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2557, ดร.ภาสกร  

อินทุมาร เม่ือวันที่ 22  ธันวาคม 2557 และ อาจารยปวิตร มหาสารินันทน  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน  2558  
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5. เขารวมกิจกรรมเสวนา “Why Criticism ?”  "เขียนทําไม วิจารณทําไม ใคร (อยาก) อาน?"   จัด

โดย Speedy Granma Art Gallery  เม่ือวันที่  13 กุมภาพันธ 2558  และ เสวนา หัวขอ  “เสรีภาพในการ

สรางสรรคละครเวทีไทยขออาง หรือความจริง”  ณ Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 22 เมษายน 2558 

6. เขารวมประชุมผูแทนสาขาศิลปะการแสดง (ละคอนและนาฏศิลป)  เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และ

วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หองประชุมสํานักงานเลขานุการชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต 

7. การสนทนาอยางไมเปนทางการกับนักวิจารณ/นักวิชาการในประเด็นเครือขายการวจิารณ ฯลฯ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของโครงการ  “เครือขายการวิจารณ: การวิจัยและพัฒนา” สาขาศิลปะการ

ละคร  สามารถสรุปโครงสรางเครือขายรูปแบบตางๆ ของสาขาศิลปะการละครดังนี้ 

1. ประเภทของเครือขายศิลปะการละคร  สามารถแบงออกไดดังนี้  

1.1 เครือขายละครกรุงเทพ (BTN : Bangkok Theatre Network)  เปนเครือขายท่ีเกิดจากการรวมตัวของ

ศิลปนนักการละครอิสระ ทั้งเด่ียวและกลุมต้ังแตป พ.ศ.2545 ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายมากกวา 50 คณะ โดยในแต

ละปจะมารวมตัวกันเพื่อรวมกันจัดกิจกรรมสําคัญภายใตชื่อ “เทศกาลละครกรุงเทพ” (BTF : Bangkok Theatre 

Festival) ที่ดําเนินงานติดตอกันเปนเวลา 12 ป  

1.2 เครือขายละครเพ่ือการพัฒนาชุมชน  เกิดจากการใชละครในฐานะเครื่องมือทางการศึกษาและการ

ส่ือสารประเด็นปญหาตางๆ ของชุมชน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการละครใหแกเด็กและเยาวชน   ในพื้นที่

ตางๆ ของกลุมละครอิสระ  จนสามารถสรางเปนเครือขายละครเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่เปนรูปธรรม  ตัวอยางเชน   

เครือขายชุมชนนักปฏิบัติการละครเพื่อการเปล่ียนแปลง และเครือขายเรียนรูบูรพาผานละคร  เปนตน 

1.3 เครือขายที่เกิดจากการรวมตัวกันผานโรงละครขนาดเล็ก หรือพื้นที่สรางสรรคในชุมชนเมือง สวน

ใหญเกิดจากการรวมตัวกันของศิลปนที่ตองการมีพื้นที่เพื่อการฝกซอม พัฒนาวิชาชีพการแสดง พบปะแลกเปล่ียน 

และเปนพื้นที่ใหศิลปนนําเสนอผลงานศิลปะของตนเองสูสาธารณะ  ไดแก  Democrazy Theatre Studio , Thong 

Lor Art Space , Creative Industry , SUN Dance Theatre  และ สถาบันปรีดี พนมยงค  เปนตน  

1.4 เครือขายการวิจารณศิลปะการแสดง ไดแก ชมรมวิจารณศิลปะการแสดง International 

Association of Theatre Critics - Thailand Centre (IATC-TC) ซึ่งเปนสมาชิกของ International Association of 

Theatre Critics (IATC) องคกรนานาชาติที่จัดต้ังมานานกวา 100 ป โดยเปนสมาชิกประเทศแรกจากเอเชียตะวันออก

เฉียงใต  เปนเครือขายท่ีเกิดจากการรวมตัวของนักวิจารณอาชีพที่มีผลงานการเขียนวิจารณศิลปะการละครตีพิมพใน

ส่ือส่ิงพิมพในประเทศไทย   

1.5 เครือขายโครงการจัดตั้งสมาพันธศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย เกิดจากการ

รวมตัวกันของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปะการแสดง โดยคณบดีคณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ เปนผูริเร่ิมดําเนินการเพื่อที่จะสรางกลไกในการ

ดูแลคุมครองสิทธิประโยชน, สงเสริมการวิจัย, การรวบรวมองคความรู รวมถึงผลักดันกิจกรรมตางๆ ของเครือขาย

นักวิชาการทางศิลปะการแสดงจากสถาบันตางๆ  
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1.6 เครือขายผูชม   คือ กลุมผูรับ หรือผูชมผลงาน สําหรับสาขาศิลปะการละครพบวาปจจุบันในกลุมผูชมเองก็

มีการรวมตัวกันเปนเครือขายอยางไมเปนทางการหลายกลุมหลายรูปแบบ  ทั้งนี้เครือขายผูชมที่สามารถติดตาม

หลักฐานรอยรอยของการรวมตัวกันจากเอกสารการสัมภาษณจากงานวิจัยของโครงการฯกอนหนา และการศึกษา

ขอมูลจาก Facebook, Fan Page รวมถึงใน website pantip.com  สามารถแบงออกเปนกลุมคราวๆ ไดดังนี้ 

เครือขายผูชมที่รวมตัวกันผานกลุมปดใน Facebook, เครือขายผูชมที่ทําหนาที่นักวิจารณสมัครเลนหรือนักวิจารณ

อาชีพโดยการเขียนวิจารณหรือการเขียนรีวิวศิลปะการละครในพื้นที่ทางสังคมออนไลน, เครือขายผูชมละครเวทีที่

นอกจากการติดตามชมละครเวทีแลวยังเขารวมในเวทีเสวนาหลังชมการแสดง 

ผลจากการวิเคราะหประเภทเครือขายศิลปะการละคร พบวา มีการรวมตัวในรูปแบบเครือขายท่ีหลากหลาย

ในสาขาศิลปะการละคร หากแตเครือขายท่ีทําหนาที่ในการการวิจารณศิลปะการละครอยางเปนทางการ มีเพียง 

ชมรมวิจารณศิลปะการแสดง ที่มีรูปแบบในการวิจารณศิลปะการละครแบบลายลักษณซึ่งปรากฏในพื้นที่โลกจริง

ผานส่ือส่ิงพิมพ เชน นิตยสารสีสัน, The Nation, Bangkok Post, Madam Figaro, Bioscope เปนตน  

ในขณะท่ีรูปแบบการวิจารณผานลายลักษณในโลกเสมือนจะเกิดจากกลุมผูเสพงานท่ีทําหนาที่นักวิจารณ

สมัครเลนหรือนักวิจารณอาชีพ โดยผลงานการเขียนวิจารณ/รีวิวศิลปะการละครผานโลกเสมือนที่มีลักษณะเปน 

“พื้นที่สาธารณะแตมีความเปนสวนตัว และเปนพื้นท่ีสวนตัวแตก็มีความเปนสาธารณะ” ทําใหการเขียนงานวิจารณ/

รีวิวศิลปะการละครผานโลกเสมือนยังมีขอจํากัดในเร่ืองของการรับรูตอผูอาน/ผูชมในวงกวาง และบอยคร้ังที่การเขียน

วิจารณ/รีวิวเหลานี้จะถูกนําไปใชในการประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูคนทั่วไปมาชมละครเวทีมากกวาที่จะทําหนาที่ใน

การวิจารณอยางแทจริง 

นอกจากนี้ก็เปนการวิจารณในแบบมุขปาฐะผานเครือขายผูชมละครเวที ที่เขารวมในเวทีเสวนาหลังชมการ

แสดงเพื่อสรางการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางผูชมกับผูแสดง  ซึ่งรูปแบบการเสวนาหลังการแสดงน้ีก็จัดเปน

การวิจารณแบบมุขปาฐะแบบหนึ่งที่มีการรับรูกันในกลุมเล็กๆ 
2.   ลักษณะโครงสรางของเครือขายสาขาศิลปะการละคร   
      จากผลการวิเคราะหรูปแบบการรวมตัวกันเปนเครือขายของสาขาศิลปะการละคร พบวาโครงสรางความสัมพันธ

ของการสรางเครือขายของสาขาศิลปะการละคร แบงไดดังนี้ 
2.1  การสรางเครือขายระดับบุคคล 

2.1.1 เครือขายระหวางนักละครกับนักละครดวยกัน ในเทศกาลละครกรุงเทพของเครือขายละครกรุงเทพ 

นอกจากจะเปนพื้นที่ในการรวมตัวกันสรางสรรคผลงานของคณะละครตางๆ แลว ยังไดเกิดการรวมมือกันระหวาง

นักการละครเพื่อสรางสรรคผลงานที่เปนปรากฏการณสําคัญ เชน การทํางานรวมกันของนิกร แซต้ัง และ  Babymime 

เกิดเปนละครเวที เร่ือง “ใจยักษ” ในปพ.ศ.2550 หรือการรวมมือระหวางนักการละครรุนอาวุโสอยางนิกร แซต้ัง กับ

นักการละครรุนใหม เบญจ บุษราคัมวงศ ในการสรางสรรคผลงานเร่ือง “Between (ระยะใกลอันเวิ้งวาง)” ซึ่งใชพื้นที่

ในการจัดแสดงใน Crescent Moon Space, B Floor Room และพ้ืนที่ตรงกลางระหวางทั้งสองหองดังกลาว            

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค เม่ือวันที่ 1-5 พ.ค. และ 8-12 พ.ค. 2558 ที่ผานมา เปนตน 

2.1.2 เครือขายระหวางนักละครกับนักวิชาการ ความสัมพันธระหวางนักการละครกับนักวิชาการในประเทศ

ไทยมีรูปแบบของการประสานสัมพันธกันอยางเหนียวแนน เนื่องจากฐานของนักการละครรุนใหมและผูชมสวนใหญ

เปนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ดังนั้นศิลปนนักการละครหลายๆ คน จึงไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษใน

สถาบันการศึกษาดานศิลปะการแสดง ขณะเดียวกันในการจัดแสดงผลงานละครเวทีของนักการละครตางๆ ก็ไดเชิญ
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นักวิชาการมาทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ การรวมมือกันสรางสรรคผลงาน รวมถึงการเชิญนักวิชาการมาทํา

หนาที่วิจารณในรูปแบบมุขปาฐะหลังการแสดง เชน พระจันทรเส้ียวการละคร ที่ไดสรางเครือขายความรวมมือกับ

นักวิชาการอยาง ดร.ภาสกร  อินทุมาร ในการจัด Post Talk หลังการแสดงอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางนักการละครกับนักวิชาการ หรือการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยบูรพากับศิลปนศิลปาธรอยาง 

ประดิษฐ ประสาททอง และนิกร  แซต้ัง ในการทํางานรวมกับอาจารยและนักศึกษาเพื่อสรางสรรคละครเวที เร่ือง 

“มายายักษ” เม่ือป พ.ศ.2556 เปนตน   

2.1.3 เครือขายระหวางนักละคร/นักวิจารณกับผูชม เกิดจากรูปแบบความสัมพันธผานการติดตาม 

Facebook / Fan page /Followers นักละคร/นักวิจารณอาชีพหรือนักวิจารณสมัครเลนที่มีการเขียนวิจารณหรือการ

เขียนรีวิวศิลปะการละครในพ้ืนที่ทางสังคมออนไลน โดยผูที่มีงานเขียนวิจารณ/ review ศิลปะการละครและมีกลุม

ผูติดตาม Fan page /Followers ไดแก Nung Phongpan, Jit Phokaew, Sonny Chatwiriyachai, Benjamin 

Plammy Benitez, mervillesxx, Yokee Apirak, Nikorn Sae Tang และ Beatrix Ransibrahmanakul   เปนตน 

นอกจากนี้นักการละครกลุมตางๆ เองก็ใชพื้นที่ Facebook/ Fan page ในการติดตอส่ือสารกับผูชมได

โดยตรง ทั้งการประชาสัมพันธละครที่จัดแสดง การเปดจองบัตรชมละครเวทีลวงหนา ซึ่งนอกจากการติดตามขาวสาร

แลวผูชมยังสามารถส่ือสารผานชองทางดังกลาวกับนักการละคร/นักวิจารณไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถแสดง

ความคิดเห็นไดอยางอิสระและเปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณไดอยางตรงไปตรงมา แตในขณะเดียวกันก็พบวา

การเขียนวิจารณผานโลกเสมือนนี้บางคร้ังก็ไมสามารถบอกถึงความช่ืนชมหรือการวิพากษวิจารณที่แทจริงไดหาก

ผูเขียนเปนที่รูจักหรือมีความสัมพันธอันดีกับนักการละครก็จะยังคงเกิดสภาวะการสนับสนุนเพื่อนฝูงในสังคมการ

วิจารณขึ้นอยูดี 

2.2  การสรางเครือขายระดับกลุมบุคคล  ในการรวมตัวกันเปนเครือขายของศิลปนนักการละครตางๆใน  

ประเทศไทยจนกลายเปนเครือขายที่เขมแข็งอยาง “เครือขายละครกรุงเทพ” แลว ผลการวิจัยยังพบการสรางเครือขาย

ในระดับกลุมบุคคลที่นาสนใจทั้งที่เปนระดับเครือขายกับเครือขาย และระดับเครือขาย/กลุมบุคคลกับสถาบัน/องคกร

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ตัวอยางเชน  

2.2.1 เครือขายระหวางเครือขายละครกรุงเทพ (BTN) กับ เครือขายนักวิจารณ  ในประเทศไทยชมรม

วิจารณศิลปะการแสดง International Association of Theatre Critics-Thailand Centre (IATC-TC) ไดสรางความ

รวมมือกับเครือขายละครกรุงเทพ (BTN) โดยในเทศกาลละครกรุงเทพ (BTF) ชมรมฯ จะทําหนาที่พิจารณาตัดสิน

มอบรางวัลใหแกละครที่จัดแสดงในชวงเทศกาลดังกลาวเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักการละครท้ังหนา

เกาและหนาใหม   

นอกจากนี้ในชวงตนปก็จะมีการจัดกิจกรรมการแจกรางวัล IATC Thailand Dance and Theatre Review 

เพื่อเปนการแสดงทัศนะเชิงวิจารณตอภาพรวมของละครเวทีและนาฏศิลปรวมสมัย พรอมทั้งสงเสริมพัฒนาการละคร

เวทีและสรางเสริมวัฒนธรรมการวิจารณในสังคมไทยอีกดวย 

แมวาจะมีชมรมวิจารณศิลปะการแสดงที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการสรางสัมพันธอันดี

ระหวางเครือขายนักการละครและนักวิจารณ แตดูเหมือนการวิจารณละครเวทีในประเทศไทยก็ยังคงจํากัด เนื่องจาก

จํานวนพื้นที่ในส่ือส่ิงพิมพที่ตีพิมพผลงานการวิจารณละครเวทีนับวันจะลดนอยลง อีกทั้งจากการพูดคุยในเวทีเสวนา

กับนักวิจารณละครเวทีก็ยอมรับวาเปนไปตามขนบที่ใหวิจารณกลางๆ เพราะถือวา "การวิจารณในสังคมไทยเทากับ
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เปนการสรางศัตรู" เครือขายนักการละครกับนักวิจารณที่เกิดขึ้นจึงเปนไปแบบเพื่อนพอง พี่นองกัน กิจกรรมตางๆ      

ที่เกิดขึ้นก็มุงสรางขวัญและกําลังใจใหแกนักการละครที่ทํางานเปนสวนใหญ 

2.2.2 เครือขายระหวางคณะละครกับสถาบัน/องคกรในประเทศ  ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐ/องคกร

ภาคีเครือขายที่ใหการสนับสนุนคณะละครตางๆ ในการดําเนินกิกจรรมทางสังคมและชุมชน อาทิเชน เครือขายชุมชน

นักปฏิบัติการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสื่อชาวบาน (มะขามปอม) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

แผนงานสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ใหดําเนินโครงการ 

“ละครเพื่อการเปล่ียนแปลง” ต้ังแตป 2552 โดยใชกระบวนการละคร และการสรางสรรคศิลปะการละครเพ่ือสราง

เสริมสุขภาวะทางปญญาของสังคมใหแกกลุมเยาวชนในทองถ่ิน และเครือขายเรียนรูบูรพาผานละครที่เปนการทํางาน

กับชุมชนในภูมิภาคตะวันออกของกลุมละครเพ่ือการเรียนรูบางเพลยรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เชนกัน 

นอกจากน้ีตัวอยางจากการดําเนินงานเทศกาลละครกรุงเทพของเครือขายละครกรุงเทพก็ได รับความ

รวมมือจากองคกรชุมชน เชน ประชาคมบางลําพู และหนวยงานของรัฐอยางกรุงเทพมหานคร ,สํานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เปนตน  

2.2.3 เครือขายระหวางคณะละครกับสถาบัน/องคกรระหวางประเทศ พบวาคณะละครตางๆ ไดมีการ

สรางเครือขายกับองคกร/หนวยงานระหวางประเทศ ในการสนับสนุนทุนเพื่อการอบรม,ดูงานและการรวมมือกัน

สรางสรรคผลงานตางๆ  อาทิเชน การรวมมือกันระหวางหอศิลปโตเกียวกับเครือขายคณะละครอยางมะขามปอม โดย

ประดิษฐ  ประสาททอง และนิกร  แซต้ัง ในการจัดแสดงเรื่อง  “ยักษตัวแดง” ณ ประเทศญี่ปุน,  กลุมละครเพื่อการ

เรียนรูบางเพลยที่มีโอกาสเขารวมโครงการศิลปนลุมน้ําโขง (Mekong Creative Communities : Arts for Advocacy 

Fellowships 2008) ที่จัดโดย องคกร PETA (Philippine Educational Theater Association)  ณ ประเทศกัมพูชา 

หรือในกรณีของ “เทศกาลละครนานาชาติปทุมธานี” ซึ่งตอมาเปล่ียนช่ือเปน“ละครยามเชา” ของคณะละครมรดกใหม 

เปนการจัดการแสดงละครของเยาวชนท่ีเปนเครือขายของคณะละครมรดกใหมจากท่ัวประเทศ  โดยมีผูชมเปน 

mentor จากตางประเทศเปนเครือขายที่ทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง เปนตน  
2.3   การสรางเครือขายระดับสถาบันการศึกษา   

สืบเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education, TQF : HEd) เปนกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ เคร่ืองมือใน

การนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามท่ีกําหนดในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ 

ในสวนที่เก่ียวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีไดกลายเปนสาเหตุสําคัญในการรวมตัวกันสถาบันการศึกษาทางดานศิลปะ

การ แสดงในการพยายามจัดต้ัง “สมาพันธศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย” ขึ้น เพื่อที่จะสรางกลไก

ในการดูแลคุมครองสิทธิประโยชน, สงเสริมการวิจัย, การรวบรวมองคความรู, ผลักดันกิจกรรมความรวมมือตางๆ 

รวมถึงการเปนตัวแทนพลังรวมของเครือขายสถาบันการศึกษาทางศิลปะการแสดง ในการชี้ทิศทางอันเหมาะสมใหแก

สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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3.   การเช่ือมโยงเครือขายในสาขาศิลปะการละคร 
  จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงเครือขายในสาขาศิลปะการละครสามารถสรางเปน

แผนภาพไดดังนี้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     แผนภาพการเช่ือมโยงเครือขายในสาขาศิลปะการละคร จากแผนภาพแสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยง

เครือขายในสาขาศิลปะการละครภายใตมโนทัศนหลักของโครงการวิจัยที่ผานมา อันวาดวย  การวิจารณ  ผูสราง    

ตัวงาน  และผูรับ ที่มีลักษณะการเชื่อมโยงเปนวงกลมอยางมีพลวัต  
4.    ปจจัยในการเกิดเครือขายศิลปะการละคร  

ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยในการเกิดขึ้นของเครือขายศิลปะการละครในประเทศไทยเกิดจากการมี

เปาประสงครวมกัน (by design) ไมวาจะเปนเครือขายละครกรุงเทพ (BTN : Bangkok Theatre Network) ที่เกิด

จากการรวมตัวของศิลปนนักการละครท้ังรุนใหม รุนกลาง รุนใหญ และอาจารยที่สอนวิชาการละครตามสถาบัน

ตางๆ  ต้ังแตป พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงครวมกันคือแสดงจุดยืนและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อขยายพื้นที่ในการ

นําเสนอผลงานศิลปะการแสดงออกสูสายตาสาธารณะ โดยรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เทศกาลละครกรุงเทพ” 

(BTF : Bangkok Theatre Festival) เปนประจําทุกปอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

เครือขายการวิจารณศิลปะการละครอยาง ชมรมวิจารณศิลปะการแสดง ก็เกิดจากการมีเปาประสงครวมกัน 

(by design) ของนักวิจารณอาชีพที่ตองการใชการวิจารณเพื่อสงเสริมพัฒนาการละครเวทีไทย, สรางเสริมวัฒนธรรม

การวิจารณ และสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิลปนละครเวที, นาฏศิลปรวมสมัย, ผูชม, ผูสนับสนุนศิลปะ, 

ส่ือมวลชน และนักวิจารณ ทั้งนี้ผานผลงานการวิจารณศิลปะการแสดงในสื่อส่ิงพิมพ  รวมถึงการเปนกรรมการตัดสิน

รางวัลละครเวทีสาขาตางๆ ในเทศกาลละครกรุงเทพฯ และการจัดงานมอบรางวัลละครเวทีและนาฏศิลปรวมสมัย ชื่อ 

IATC Thailand Dance and Theatre Review ต้ังแตป พ.ศ. 2555  เปนตนมา  
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สุดทายเครือขายผูชมที่นอกจากการติดตามชมละครเวทีแลวยังเขารวมในเวทีเสวนาหลังชมการแสดง ซึ่ง

เกิดจากการมีเปาประสงครวมกัน (by design) ในการสรางฐานผูชมละครเวทีใหมีความรูความเขาใจในศิลปะการ

ละครรวมสมัยของไทย และสงเสริมวัฒนธรรมการวิจารณในกลุมผูชมโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวาง

นักการละคร นักวิชาการ นักวิจารณอาชีพ/นักวิจารณสมัครเลนและผูชม ทั้งในรูปแบบมุขปาฐะผานการเสวนาหลัง

การแสดง (Post Talk) ในโลกจริง และรูปแบบลายลักษณผานการวิจารณ/รีวิวศิลปะการละครในโลกเสมือน    
 

บทสรุป 
ผลการศึกษาโครงการวิจัย “เครือขายการวิจารณ : การวิจัยและพัฒนา” (สาขาศิลปะการละคร) พบวา

วงการศิลปะการละครของไทยมีการรวมตัวกันในลักษณะเครือขายรูปแบบที่หลากหลายท้ังเครือขายระหวางนักการ

ละคร, เครือขายระหวางนักการละครกับนักวิชาการ, เครือขายระหวางนักการละครกับผูชมงานของตน, เครือขาย

ระหวางนักการละครกับองคกร/หนวยงานของรัฐ  อีกทั้งการเกิดพื้นที่ใหมๆ ในการจัดแสดงผลงานทั้งโรงละครขนาด

ใหญ, โรงละครขนาดเล็กและพื้นที่สรางสรรคตางๆ สงผลใหมีปริมาณผลงานละครเวทีเพิ่มขึ้น  อีกทั้งมีการรวมตัวกัน

ของนักวิจารณอาชีพจนเกิดเปน “ชมรมวิจารณศิลปะการแสดง IATC-TC” แตดูเหมือนวัฒนธรรมแหงการวิจารณใน

สังคมไทยกลับไมพัฒนาเทาที่ควร เนื่องจากการเปนเครือขายพันธมิตรกันในรูปแบบตางๆ สงผลใหผูวิจารณและ

นักการละครรูจักใกลชิดสนิทสนมกันจนทําใหไมกลาวิจารณอยางตรงไปตรงมาในพื้นที่สาธารณะ ทั้งในรูปแบบลาย

ลักษณผานโลกจริงและโลกเสมือน (ส่ือส่ิงพิมพและ social media)  หรือในรูปแบบมุขปาฐะผานกิจกรรมการสนทนา

หลังการแสดง ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกลาวเปนเพียงผลสรุปขั้นตนของโครงการวิจัยชวงท่ีหนึ่งเทานั้น การวิจัยยังคง

ดําเนินงานตอมาในชวงป พ.ศ. 2559 -2560 ซึ่งมีผลการวิจัยเพิ่มเติมอีกมากมายซึ่งจะนําเสนอในระยะเวลาตอไป 
 

คําขอบคุณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศาสตราจารย ดร.เจตนา  นาควัชระ ที่ปรึกษาอาวุโสของโครงการ 

คุณอัญชลี ชัยวรพร หัวหนาโครงการวิจัยและผูวิจัยสาขาภาพยนตร  คุณอรพินท  คําสอน  ผูวิจัยสาขาวรรณศิลป 

อ.ดร.ศุภชัย อารีรุงเรือง ผูวิจัยสาขาทัศนศิลป  อ.ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ  ผูวิจัยสาขาดนตรีไทย 
 

เอกสารอางอิง 
ชมรมศิลปะการแสดง. IATC Thailand Awards 2014. (สูจิบัตร). 

ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ (บรรณาธิการ). จากเวทีละครสูการวิจารณ : รวมบทความวิชาการ. กรุงเทพฯ :  

  สํานักพิมพชมนาด, 2550. 
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ขอเสนอใหมเกี่ยวกับการตีความภาพจิตรกรรม อุโบสถวัดจนัทบุรี จังหวัดสระบุร ี
The Reinterpretation of the Murals in the Ordination Hall, Chantaburi Temple,  
Saraburi Province 
 

ปภากร บุญประสิทธิ์1 

Paphakorn Boonprasit1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีจุดประสงคจะศึกษาเก่ียวกับการตีความภาพจิตรกรรมดานซายของ พระประธาน ที่อุโบสถ        

วัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี จากการศึกษาสรุปไดวาไมตรงกับขอสมมุติฐานเดิมของพัชรินทร  ศุขประมูล ที่เสนอวาเปน

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดยังที่ตางๆ โดยตัวแปรสําคัญที่ใชในการศึกษาตีความใหมคร้ังนี้  คือ           

ภาพอาคารช้ันซอนในหองภาพท่ี 13 ซึ่งจากการศึกษาเร่ืองราวในคัมภีรที่เก่ียวของพบวาการสรางอาคารช้ันซอน

ปรากฏ 2 คร้ัง คือ เร่ืองโลหะปราสาท และ เร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ซึ่งเม่ือไดศึกษาสรุปไดวาภาพจิตรกรรมรูปนี้

นาจะส่ือถึงเร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี มีเนื้อหาตรงกับคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัยชําระโดยพระยาธรรมปรีชา (แกว) 

ตอน “พระราชกุมารสรางปราสาทซุมประตู มีพื้นได 7 ชั้นในสถานท่ีนั้น” และนอกจากนี้เม่ือมีการตรวจสอบการลําดับ

เร่ืองหองภาพที่ 11-15 พบวามีเนื้อหาตรงกับเร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีในคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัยเชนเดียวกัน  

คําสําคัญ : ภาพอาคารชั้นซอน ที่อุโบสถวัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

Abstract 
 The research is aimed to study multi-layered building and reinterpretation of the mural paintings 

on the left wall of the presiding Buddha image at Chataburi Temple, Saraburi Province. The result of this 

research is different from that of Patcharin Sukpramool. Sukpramool assumed that the paintings 

portrayed the Lord Buddha’s paying visit to various places. However, the interpretation of multi-layered 

building on the 13th bay led to a new comprehension of the paintings on the left wall. According to the 

research, there are two stories related to the multi-layered building, namely the construction of 

Lohaprasada and the distribution of Anatha Pindita Setthi. The study shows that the building should have 

been related to the latter recorded in Tribhumilokayavinicchaya text of Phraya dhamaprija (Kaew). 

Moreover, the scenes on the 11th – 15th bays on the left wall correspond with this story in the version of 

Tribhumilokayavinicchaya text. 

Keywords : Multi-Layered Building in the Ordination Hall, Chantaburi Temple, Saraburi Province 

 

 

                                                 
1 ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Art History, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Wang Tha Phra, Bangkok 10200, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 O-18 

คํานํา 
 วัดจันทบุรี ต้ังในเขตตําบลเมืองเกา อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ตามประวัติไมทราบวาสรางขึ้นเม่ือใด จาก 

หลักฐานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถสามารถกําหนดอายุไดวาเขียนขึ้นชวงสมัยรัชกาลที่ 4 พิจารณาไดจากภาพ 

มานแหวกบนผนังสกัดดานหลังพระประธาน เปนแบบแผนท่ีเกิดขึ้นใหม ณ ชวงเวลาดังกลาว เปรียบเทียบไดกับ    

พระอุโบสถวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ เปนฝมือพระครูกสิณสังวร2 จากการศึกษารูปแบบสามารถกําหนดอายุ          

งานจิตรกรรมไดอยางแนชัด แตประเด็นปญหา คือ การแปลความเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังดานซาย        

พระประธาน ซึ่งแตเดิมมีผูศึกษานําเสนอวาเปนเร่ืองพระพุทธเจาเสด็จโปรดยังที่ตางๆ หากแตผูเขียนขอนําเสนอ       

การตีความใหม สืบเนื่องจากพบขอสังเกตที่สําคัญ จากการแปลความภาพอาคารช้ันซอนที่ปรากฏในจิตรกรรมวัดนี้ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาอาคารช้ันซอนหองภาพที่ 13 ของจิตรกรรมพระอุโบสถวัดจันทบุรี  จังหวัดสระบุรี 

2. เพื่อศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังดานซายของพระประธาน ที่พระอุโบสถวัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. รวบรวมหลักฐานเอกสารชั้นตน รวมทั้งหาขอมูลเก่ียวกับการศึกษาท่ีผานมาของประเด็นที่จะศึกษา  

2. เก็บขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังชวงรัชกาลท่ี 3-5 ของงานชางจากกรุงเทพฯ กับกลุมวัดรอบนอกเพื่อใช

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบในเร่ืองเดียวกันที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

3. สรุปผลจากการวิเคราะหและนําเสนอผลงาน 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาท่ีผานมา พัชรินทร ศุขประมูล ไดเสนอเร่ืองการแปลความภาพจิตรกรรมดานซายของพระประธาน

ที่อุโบสถแหงนี้วาส่ือถึงเร่ืองพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดยังที่ตางๆ โดยสรุปดังนี้ หองที่ 11 เปนเร่ืองพุทธ

ประวัติตอนพระพุทธเจาเทศนาโปรดปญจวัคคียและกบิลดาบส หองที่ 12 เปนภาพพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโปรด

พุทธสาวกและชาวบาน หองที่ 13 เปนภาพพระพุทธเจาประทับชั้นบนสุดของเจดียจีนหาช้ัน อีกส่ีชั้นมีพระสาวกน่ังอยู 

หองที่ 14 เปนภาพพระพุทธเจากําลังแสดงธรรมเทศนาโปรดพระอินทร พระพรหม และเหลาเทวดา หองที่ 15 เปน

ภาพพระพุทธเจาประทับบนรัตนบัลลังกใตตนไม มีพระสาวกหาองคนั่งวิปสสนากระจายอยูโดยรอบ3  (แผนผังที่ 1) 

จากการต้ังขอสมมุติฐานเดิมนี้ ไดตีความเนื้อเร่ืองของภาพจิตรกรรมดานซายของพระประธานโดยอาศัย

คัมภีรปฐมสมโพธิกถาสํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนสําคัญ ซึ่งจากผนังภาพ

ทั้งหมด 5 หองภาพ พัชรินทร ศุขประมูลไดตีความภาพสอดคลองกับคัมภีรปฐมสมโพธิกถาอยูตอนเดียว คือ ตอน

เทศนาโปรดปญจวัคคียในหองที่ 11 ระบุเฉพาะคร่ึงผนังดานท่ีติดกับประตูทางเขาเทานั้น ซึ่งผูเขียนมีความเห็น

สอดคลองกับพัชรินทร ศุขประมูล ในการตีความสวนหนึ่งของหองที่ 11 วาหมายถึงตอนพระพุทธเจาโปรดปญจวัคคีย 

                                                 
2 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรัตนโกสนิทร  (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2525), 417. 
3 พัชรินทร ศุขประมูล, “ชีวิตชาวบานในจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสระบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร    

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 245-246. 
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เนื่องดวยเขียนตอเนื่องจากภาพจิตรกรรมดานหนาของพระประธาน ที่แสดงภาพตอนบนเปนภาพพุทธประวัติตอน

มารผจญ ปรากฏเน้ือหาในตอนมารวิชัยปริวรรต ในคัมภีรปฐมสมโพธิกถา4 
 

แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงการลําดับเร่ืองราวภาพจิตรกรรมฝาผนังตําแหนงดานซายของ            

พระประธานลําดับหองภาพที่ 11-15 เดิม พัชรินทร ศุขประมูล ไดนําเสนอแปลความวาเปนเร่ือง

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดยังที่ตางๆ 

ที่มา : พัชรินทร ศุขประมูล, “ชีวิตชาวบานในจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสระบุรี” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 244. 

 

 

ดังนั้นผนังสวนที่ติดกับประตูทางเขาจึงแปลความวาเปนลําดับถัดไป ตรงกับตอนพระพุทธเจาโปรด       

ปญจวัคคีย ที่ปรากฏเน้ือหาในธัมมจักกปริวรรต ของคัมภีรปฐมสมโพธิกถา5 อยางไรก็ตามผนังอีกคร่ึงหนึ่งของหอง

ภาพนี้ไดแสดงภาพพระพุทธเจาอุมบาตรดําเนินพาเหลาภิกษุไปสูเรือนอิทธิพลจีน เปนประเด็นสําคัญที่สันนิษฐานวา

นาจะหมายถึงเร่ืองอื่น (ภาพที่ 1) เนื่องจากไดศึกษาจากภาพจิตรกรรมพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา 

ที่พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย กรุงเทพฯ ฝมือชางสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเขียนภาพตามคัมภีรปฐมสมโพธิกถาแสดงภาพพระพุทธ เจา 

เขาไปในปาอิสิปปตนมฤคทายวัน และทรงโปรดปญจวัคคียอีกทั้งจิตรกรรมฉากดังกลาวเม่ือพิจารณาจากรูปแบบ

พบวามีการเขียนซอมในสมัยรัชกาลท่ี 4 เหมือนกับภาพท่ีอุโบสถวัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี หากแตไมปรากฏภาพ

พระพุทธเจาอุมบาตรดําเนินพาเหลาภิกษุไปยังสถานที่ใด  เม่ืออาศัยเทียบเคียงดวยแนวทางดังกลาวแลวจึง

สันนิษฐานวาฉากนี้ที่อุโบสถวัดจันทบุรี ไมมีความเก่ียวของกับเร่ืองราวปฐมเทศนา 

นอกจากน้ีหองภาพลําดับที่ 12-15 พัชรินทร ศุขประมูล ไดตีความไวอยางกวางๆ วาเปนตอนพระพุทธเจา

เสด็จโปรดยังที่ตางๆ ตามคัมภีรปฐมสมโพธิกถา แตไมไดอธิบายรายละเอียดของเร่ืองราวในภาพ 

จากการศึกษาผูเขียนมีความคิดเห็นตางจาก พัชรินทร  ศุขประมูล คือถาเปนพุทธประวัติในคัมภีรปฐม

สมโพธิกถาตอนตอจากเทศนาโปรดปญจวัคคียคือ เทศนาโปรดยสกุลบุตร6 หากแตเนื้อหาในภาพจิตรกรรมหองที่ 12 

แสดงภาพพระพุทธเจา และมีเหลาภิกษุนั่งพนมมือฟงธรรมภายในอาคาร และดานหนาเปนภาพชาวบานกําลังนั่งฟง

ธรรมจึงมีเนื้อหาไมตรงกับตอนโปรดยสกุลบุตรเหมือนด่ังภาพจิตรกรรมที่พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย กรุงเทพฯ เปนตน จาก

ประเด็นดังกลาวผูเขียนจึงไดตีความใหมโดยจุดเร่ิมตน คือ ภาพอาคารชั้นซอนหองภาพที่ 13 มีประเด็นดังนี้ 
 

                                                 
4 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 82-92. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 113-123. 
6 เร่ืองเดียวกัน, 124-128.. 
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ภาพที่ 1 หองที่ 11 ผนังดานที่ติดกับประตูทางเขา สื่อถึงพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจาเสด็จโปรดปญจวัคคีย และผนังอีกคร้ังหนึ่งของ   

หองภาพแสดงภาพพระพุทธเจาอุมบาตรดําเนินพาเหลาภิกษุไปสูเรือนอิทธิพลจีน สันนิษฐานวานาจะส่ือถึงเร่ืองอื่น  

 

ขอเสนอใหม : ภาพอาคารช้ันซอนในจิตรกรรมฝาผนัง ในหองภาพที่ 13  
การแปลความภาพอาคารชั้นซอนในจิตรกรรมฝาผนัง ในหองภาพที่ 13 โดยทั่วเม่ือเรามองอาคารซอนชั้นใน

จิตรกรรมพุทธประวัติเรามักจะนึกถึง โลหะปราสาท  จากหลักฐานพบวามีการสราง 3 แหง ไดแก โลหะปราสาทแหง

แรก คือ นางวิสาขาไดสรางโลหะปราสาท มีชื่อวา มิคารมาตุปราสาทถวายพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ ณ วัดบุพพา

ราม เมืองสาวัตถี7 โลหะปราสาทหลังที่ 2 ปรากฏในคัมภีรสมันตปาสาทิกา ระบุวาพระเจาเทวานัมปยติสะวา ใน

รัชกาลของพระเจาทุฏฐคามณีอภัย พระราชนัดดาของพระองคเปนผูสรางโลหะปราสาท ที่สํานักมหาวิหาร           

เมืองอนุราธปุระ8 และคัมภีรมหาวงศกลาวถึงรูปแบบโลหะปราสาทไว9และโลหะปราสาทหลังที่ 3 คือ โลหะปราสาท 

วัดราชนัดดารามฯ กรุงเทพฯ สรางสมัยรัชกาลท่ี 3 มีที่มาจากการแพรหลายของคัมภีรมหาวงศในสมัยตนกรุง

รัตนโกสินทร แนวคิดการสรางนาจะเก่ียวของกับการสรางโลหะปราสาทของพระเจาทุฎฐคามณี แตรูปแบบทําตาม

แบบแผนของยอดปราสาทแบบไทยประเพณี10 ซึ่งจากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังวัดในกรุงเทพมหานครพบวา

การเขียนภาพจิตรกรรมโลหปราสาทพบเพียงแหงเดียว คือ พระวิหารพระไสยาสนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลท่ี 3 ผนังดานทิศเหนือ หองภาพท่ี 24 ตอนวิสาขามิคารมาตาวัตถุ11 เปนภาพโลหะปราสาทมี

ยอดบนสุดเปนยอดปราสาทจัตุรมุขและมีการเขียนดวยสีทอง (ภาพที่ 2) ซึ่งมีรูปแบบเหมือนกับสถานท่ีจริง คือ โลหะ

ปราสาทที่วัดราชนัดดารามฯ กรุงเทพฯ สมัยที่ 312 ดังนั้นผูเขียนสันนิษฐานวาชางหลวงนาจะไดรับแรงบันดาลใจ

รูปแบบโลหะปราสาทมาจากสถานที่จริงและนํามาเขียนเปนภาพโลหะปราสาทในงานจิตรกรรมฝาผนัง 

เม่ือนําภาพอาคารช้ันซอนจากจิตรกรรมหองภาพท่ี 13 ของวัดจันทบุรีมาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมฝา

ผนังตอนวิสาขามิคารมาตาวัตถุ ที่พระวิหารพระไสยาสนวัดพระเชตุพนฯ มีลักษณะที่ตางกัน  อีกทั้งที่วัดจันทบุรีไม

ปรากฏรูปนางวิสาขาอีกดวย 

 
 

                                                 
7 ประชุมจารึกวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2554), 82. 
8 พระวินัยปฎก เลม 1 ภาค 1 มหาวิภังค ปฐมภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2553),164. 
9 โลหะปราสาท วดัราชนัดดารามวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 78. 
10 รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, พุทธศลิปลังกา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2556), 278. 
11 สน สีมาตรัง และคนอืน่ๆ, วิหารพระนอนวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 2549), 226. 
12 วัดราชนดัดารามวรวหิาร : รวมความรูเกี่ยวกบัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา รัชกาลที่ 3 และการบูรณปฏิสังขรณโลหะปราสาท  

   วัดราชนัดดาราม (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, 2546), 49-51. 
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ภาพที่ 2 โลหะปราสาทในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตอนวิสาขามิคารมาตาวัตถุ ที่พระวิหาร            

พระไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3                                       

                                                                          
  
 

ผูเขียนไดตรวจสอบเอกสารท่ีกลาวถึงการสรางอาคารชั้นซอนในพบวายังมีปรากฏในเร่ืองอนาถบิณฑิกมหา

เศรษฐี เทาที่สืบคนปรากฏ 2 สํานวน ไดแก  

1.   เร่ืองอนาถบิณฑิกคหบดี ในคัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก ผลงานของพระพุทธ       

โฆสาจารย   

2. เร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ในคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัยชําระโดยพระยาธรรมปรีชา(แกว)รัชกาลที่ 1   

 อนึ่งจากการศึกษาเน้ือหาของเรื่องอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีทั้ง 2 คัมภีร พบวาเน้ือหาหลักของเร่ือง

คลายคลึงกัน แตมีความแตกตางของรายละเอียดในเนื้อหาบางประการเกี่ยวของกับการสรางอาคารปราสาทช้ันซอน 

คือ เม่ือเจาชายเชตกุมารแสดงความประสงคขอเปนผูสรางซุมประตูในวัดพระเชตวนาราม พบความแตกตางดังนี้  

1.  คัมภีรสมันตปาสาทิกา เร่ืองราวตอนนี้มีเนื้อหาวา “เจาเชตกุมารรับส่ังใหสรางซุมประตูลงในที่วางนั้น”13   

2.  คัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชําระสมัยรัชกาลท่ี 1 ในตอนน้ีมีเนื้อหากลาววา “พระราชกุมารสราง

ปราสาทซุมประตู มีพื้นได 7 ชั้น ในสถานที่นั้น”14 

สรุปวาจากการศึกษาทั้ง 2 คัมภีร พบวาคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชําระโดยพระยาธรรมปรีชา (แกว) มี

เนื้อหาแตกตางจากสํานวนอื่น คือ “พระราชกุมารสรางปราสาทซุมประตู มีพื้นได 7 ชั้น ในสถานที่นั้น” ดังนั้นผูศึกษา

จงึสันนิษฐานวาภาพจิตรกรรมดานซายของพระประธานท่ีอุโบสถวัดจันทบุรีในหองภาพที่ 13 ที่มีการเขียนภาพอาคาร

ชั้นซอนตรงกับคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัย และพบวามีการลําดับเนื้อหาของเรื่องตรงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังดานซาย

ของพระประธานในแตละหองภาพดวยเชนกัน 
 การแปลความใหม : จิตรกรรมฝาผนังดานซายของพระประธาน อุโบสถวัดจันทบุรี 
 จากขอเสนอใหม สันนิษฐานไดวาชุดภาพจิตรกรรมตําแหนงดานซายของพระประธาน ที่อุโบสถวัดจันทบุรี 

เขียนเร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เร่ิมตนเร่ืองจากหองที่ 11-15 มีรายละเอียดดังนี้ ไดแก 

 เร่ิมตนเร่ืองหองที่ 11 ตอนอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดอาราธนาพระพุทธเจากับเหลาภิกษุไปฉันภัตตาหารยัง

เรือนของราชคฤหเศรษฐี ตอมาคร้ังรุงเชาพระพุทธเจาทรงอุมบาตรเสด็จนําเหลาภิกษุออกมาจากคันธกุฎีมาที่เรือน

ของเศรษฐี ขอสังเกตของหองภาพนี้ คือ ภาพพระพุทธเจาทรงอุมบาตรพาเหลาภิกษุไปสูเรือนอิทธิพลจีน ซึ่งอาคาร

อิทธิพลจีน นาจะส่ือถึงเรือนของราชคฤหเศรษฐี (ภาพท่ี 1) ซึ่งภาพบานเรือนอิทธิพลจีนในงานจิตรกรรมในคร้ังนั้น

แสดงใหเห็นวาอาคารท่ีอยูอาศัยลักษณะนี้นาจะมีฐานะของบานคหบดี หรือ เศรษฐี เชน ฉากตอนกุมมาสบิณฑชาดก 

ที่แสดงภาพบานเรือนอิทธิพลจีนของคหบดี ที่อุโบสถวัดบางขุนเทียนใน กรุงเทพฯ (รัชกาลที่ 4)   

                                                 
13 พระวินัยปฎก เลม 7 จุลวรรค ทติยภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลยั, 2553), 241-259. อนึ่งคัมภีรมโนรถปุรณีอัตถกถาอังคตุรนิกาย  

   เอกนิบาต ผลงานการประพันธของพระพุทธโฆสาจารย  กลาวถึงการสรางเชตะวันวิหาร แตในคัมภีรเลมนี้ไมไดกลาวลกัษณะของวิหารวาเปนเชนใด   
14 กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร, วรรณกรรมสมัยรัตนโกสนิทร เลม 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 277-288. 
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หองที่ 12 ตอนอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดสรางวัดระหวางทางจากเมืองราชคฤหจนถึงเมืองสาวัตถีรวมได 

45 แหง หลังจากสรางเสร็จอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ไดบอกชาวบานใหรวมกันมาทําบุญโดยไดอาราธนาพระพุทธเจา

กับเหลาภิกษุมายังเมืองสาวัตถี (ภาพที่ 3) ขอสังเกตของหองภาพนี้ คือ ภาพสถานที่สําคัญ คือ พระอารามที่มี

พระพุทธเจาและเหลาภิกษุประทับนั่งสมาธิตรงกลางภายในอาคาร โดยมีเหลาภิกษุนั่งพนมมือฟงธรรมในอาคารท้ัง

สองขาง และดานหลังเปนกุฏิสงฆและมีเจดียอยูดานหลัง หมายรวมถึงวัดที่สรางโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี เมือสา

วัตถีโดยภาพดานหนาเปนภาพชาวบานกําลังนั่งฟงธรรมทั้งสองขาง 

หองที่ 13 ตอนเจาเชตกุมารไดสรางปราสาท 7 ชั้นภายในบริเวณวัดพระเชตวันมหาวิหาร (ภาพที่ 4) พบ

ขอสังเกตในหองภาพนี้ 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรก คือ ภาพอาคารปราสาทช้ันซอน สันนิษฐานวารูปแบบของ

อาคารนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมแบบจีนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม เชน ภาพเกงจีนประกอบใน

เร่ืองพุทธประวัติ จิตรกรรมวัดไชยทิศ กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 315 เปนตน หรืออาจจะไดรับแรงบันดาลใจการเขียน

ภาพอาคารช้ันซอนมาจากรูปแบบ ถะ หรือ สถูปแบบจีนทําดวยหิน เชน ถะรอบพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม 

กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 316 (ภาพท่ี 8) เปนตน และนอกจากนี้ยังพบวาหลังคาของปราสาท อาจไดรับแรงบันดาลใจ

มาจากหลังคาแบบหางนกนางแอน (Swallow’s tail) หรือ เอียนเหวยสิง หลังคาแบบนี้พบในหมูบานมณฑลฝูเจ้ีย

นตอนใต และบางสวนของมณฑลกวางตงและในไตหวัน17 โดยลักษณะน้ีในไทยดูตัวอยางไดจาก หลังคากุฏิเกงจีน 

คณะตนจัน วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3 

ประเด็นสอง คือ ภาพอาคารปราสาทช้ันซอน พบขอสังเกตในภาพจิตรกรรมวาเขียนโครงสรางอาคารเพียง 5 

ชั้น ซึ่งไมตรงตามคัมภีรฯ ที่กลาวระบุวามีการสรางปราสาท 7 ชั้น ดังนั้นอาจจะสันนิษฐานไดวาชางผูเขียนวาดภาพ

ปราสาทเพียงแคส่ือถึงสัญลักษณการมีชั้นซอนในลักษณะของปราสาทเทานั้น 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ภาพที่ 3 อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดสรางวัดระหวาง      ภาพที่ 4 เจาเชตกุมารไดสรางปราสาท  ภายในบริเวณ             

  ทางจากเมืองราชคฤหจนถึงเมืองสาวัตถีรวมได 45 แหง       วัดพระเชตวันมหาวิหาร 

 

หองที่ 14 ตอนอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดสรางวัดพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จและไดอาราธนาพระพุทธเจา

มายังวัดพระเชตวันมหาวิหารแลวกระทําการฉลอง (ภาพที่ 5) ขอสังเกตในหองภาพน้ี คือ ปรากฏภาพพระพรหมกับ

                                                 
15 สันติ เล็กสุขุม, ความสัมพันธจนี –ไทยโยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550), 83. 
16 ไขแสง ศุขวฒันะ, วัดพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพลศลิปะจีนในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2526), 26. 
17 มาลินี คัมภีรญาณนนท, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 110-120. 
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พระอินทรนั่งพนมมือฟงธรรมของพระพุทธเจา และดานลางภายนอกอาคารเปนเหลาเทวดากําลังนั่งฟงธรรม สวน

ฉากหลังเปนหมูกุฏิและมีภาพภิกษุทํากิจวัตรสงฆในอิริยาบถนอน นั่ง และดานนอกกุฏิมีภิกษุสงฆกําลังนั่งสมาธิ  

หองที่ 15 ตอนหลังจากพระพุทธเจารวมกระทําการฉลองในการสรางวัดพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว จึง

ไดเสด็จจาริกเมืองเวสาลี ซึ่งไดประทับอยูที่กูฎาคารศาลาปามหาวัน  (ภาพที่ 6) ขอสังเกตในหองภาพนี้ คือ การเขียน

บรรยากาศของภาพ มีทั้งโขดหิน ตนไม นาจะส่ือถึงปามหาวัน ณ เมืองเวสาลี และมีภาพพระพุทธเจาและเหลาภิกษุ

สงฆประทับนั่งสมาธิวิปสสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีไดสรางวัดพระเชตวัน             ภาพที่ 6 ตอนหลังจากพระพุทธเจารวมกระทําการฉลองในการสราง 

มหาวิหารสําเร็จและไดอาราธนาพระพุทธเจามายัง                     วัดพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว จึงไดเสด็จจาริกเมืองเวสาลี 

วัดพระเชตวันมหาวิหารแลวกระทําการฉลอง                        ซ่ึงไดประทับอยูที่กูฎาคารศาลาปามหาวัน 

 

บทสรุป 
 จากประเด็นการแปลความเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังดานซายของพระประธาน ไดพบขอสังเกต

สําคัญ คือ ภาพอาคารช้ันซอนในภาพจิตรกรรม (หองภาพที่ 13) เม่ือมีการวิเคราะหเนื้อหาในคัมภีรกับการแสดงออก

ในภาพจิตรกรรม พบวาตรงกับเร่ืองอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี สํานวนคัมภีรไตรภูมิโลกยวินิจฉัย ชําระสมัยรัชกาลที่ 1 

เปนสํานวนเดียวที่ปรากฏเน้ือหาตอน “พระราชกุมารสรางปราสาทซุมประตู มีพื้นได 7 ชั้น ในสถานที่นั้น” 

 อยางไรก็ตามยังพบประเด็นขอสงสัย คือ เม่ือพิจารณาในแตละหองภาพไมปรากฏภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ตัวละครหลักของเร่ือง ถึงแมวาการลําดับเร่ืองในแตละฉากจะตรงกับเนื้อหาตามคัมภีรและสอดคลองกับการปรากฏ

ภาพอาคารช้ันซอน อยางไรก็ตามอาจจะต้ังเปนขอเสนอแนะไดวา สภาพจิตรกรรมฝาผนังดานซายของพระประธาน

ในแตละหองภาพ ณ ปจจุบัน มีความชํารุดเสียหายหลุดรอนไปอยางมาก อาจจะเปนไปไดวาภาพอนาถบิณฑิก

เศรษฐีอาจจะถูกเขียนอยูในตําแหนงที่ภาพจิตรกรรมหลุดรอนไป ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาตอไป 

 

คําขอบคุณ 
บทความช้ินนี้ สําเร็จลงได ดวยความอนุเคราะหชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณ             

ผศ.ดร.อชิรัชญ ไชยพจนพาณิช และ ผศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร  
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ความสนใจในการเขาพักและความยินดีจายของนักทองเที่ยวชาวไทยตอโรงแรมสีเขียว 
กรณีศึกษานักทองเที่ยวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
Thai Tourists’ Interest in Staying at and Willingness to Pay for Green Hotels, A Case Study 
of Thai Tourists Living in Bangkok 

 
ปรัทยุมน เลปนานนท1 

Prutyumon Lepananon1 

 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเชิงปริมาณน้ี มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมของนักทองเท่ียวชาวไทย 2) เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขาพักในโรงแรม

สีเขียว 3) เพื่อศึกษาระดับความยินดีจายของนักทองเที่ยวตอคาบริการเพิ่มเติมเม่ือเขาพักในโรงแรมสีเขียว ประชากร

เปนนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยเดินทางทองเที่ยวและพักในโรงแรมในประเทศไทย ผูวิจัยทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 252 ชุด และทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก   

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะห

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน

ในระดับมาก นักทองเที่ยวมีความสนใจในการเลือกพักโรงแรมสีเขียวในระดับมาก แตมีความยินดีที่จะจายคาบริการ

เพิ่มเติมเม่ือเขาพักในโรงแรมสีเขียวในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ เพศ และสถานภาพ

การสมรสที่ตางกันไมมีผลกับความสนใจในการเขาพักและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมในการเขาพักโรงแรม      

สีเขียว ในขณะท่ีระดับการศึกษาและรายไดมีผลกับความสนใจในการเขาพักและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมใน

การเขาพักโรงแรมสีเขียว สําหรับความถ่ีในการทํากิจกรรมเหลานี้มีความสัมพันธตอความสนใจในการเขาพักโรงแรม

สีเขียวและความยินดีจายของนักทองเที่ยว 

คําสําคัญ : โรงแรมสีเขียว นักทองเที่ยวชาวไทย ความสนใจในการเขาพัก ความยินดีจาย กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
This quantitative research paper serves three main objectives including  1) to study Thai tourists’ 

behavior on environment-friendly activities 2) to study the interest of Thai tourists in staying at green 

hotels 3) to explore the willingness of Thai tourists to pay for premium at green hotels. The populations 

were Thai tourists in Bangkok who used to travel and stay at a hotel in Thailand. The data was collected 

from 252 samples by using questionnaires. The descriptive and inferential statistics used in this study 

comprised of percentage, mean and standard deviation. Inference statistics were One-way Anova and 

correlations analysis test. The study found that Thai tourists implement environment-friendly activities at 

                                                 
1 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ถนนประชาช่ืน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 

  Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University,  Prachachuen Road, Lak Si District, Bangkok 10210, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 O-26 

high level. They are also interested to stay at green hotels at high level but willing to pay premium at 

green hotels at moderate level. From the hypothesis testing, there is no relationship between tourists’ 

age, gender, marital status  and there interest in staying and willingness to pay for green hotels, whereas 

educational level and income has positive relationship with tourists’ interest to stay and willingness to pay 

for green hotels. Moreover, there is positive relationship between the frequency in doing environment-

friendly activities and tourists’ interest in staying and willingness to pay for green hotels.  

Keywords : Green Hotels, Thai Tourist, Interest in Staying, Willingness to Pay, Bangkok   

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วจนเปน

อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดประเภทหนึ่งที่สรางรายไดมหาศาลใหแกประเทศตางๆ ในป พ.ศ.2558 ทั่วโลกมีรายไดจาก

การทองเท่ียว 1.5 ลานลานบาท จากจํานวนนักทองเท่ียว 1,184 ลานคน และมีการคาดการณวาในป พ.ศ.2559 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะเติบโตขึ้นอีก 3.5 – 4.5% (UNWTO, 2016) ในประเทศไทย อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เติบโตอยางตอเน่ืองอันเปนผลจากการทําการตลาดและการประชาสัมพันธของหนวยงานท่ีเก่ียวของอาทิ การ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการคมนาคมรวมท้ังความกาวหนา

ของเทคโนโลยี สามารถสรางรายไดมหาศาลใหแกประเทศ จากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ  (2559) พบวาจํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นต้ังแตป พ.ศ.2545 ถึงป พ.ศ.2558 

โรงแรมเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหน่ึงในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีกิจกรรมหลักคือการ

บริการหองพักสําหรับผูเดินทางและนักทองเที่ยว และการบริการอาหารและเครื่องด่ืมแกทั้งแขกของโรงแรมและ

บุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อใหการเขาพักของผูใชบริการมีความสะดวกสบายและนาพึงพอใจ โรงแรมหลายแหง

โดยเฉพาะโรงแรมประเภทครบครันและประเภทหรูหราท่ีมีบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิ หอง

ออกกําลังกาย สระวายนํ้า สปา เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ลวนแตตองใชทรัพยากรธรรมชาติและกอใหเกิดส่ิงปฏิกูล

และของเสีย อีกทั้งพื้นที่บางสวนของโรงแรมมีการเปดใชงานตลอด 24 ชั่วโมง เชน สวนล็อบบี้ที่และโถงทางเดิน จึงมี

การใชไฟฟาและเคร่ืองปรับอากาศอยางตอเนื่อง ซึ่งฐานขอมูลอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานในป พ.ศ.2546 แสดงใหเห็นวาโรงแรมมีปริมาณการใชพลังงานมากกวาอาคารธุรกิจประเภทโรงพยาบาล

และ สถานศึกษา เพื่อนํามาใชตอบสนองความตองการของลูกคา (ปยะดา และ อุษณีย, 2558) 

ในปจจุบันกระแสการดําเนินงานทั่วโลกมุงเนนความเปนสังคมสีเขียว (Green Society) และความ

รับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) อีกทั้งนักทองเที่ยวเร่ิมตระหนักถึงผลกระทบ

ของการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมตอส่ิงแวดลอม  จากการศึกษาเร่ืองการรับรูของนักทองเที่ยวในฮองกงตอความ

รับผิดชอบตอสังคมของโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ของ Kucukusta และคณะ (2013) พบวาส่ิงแวดลอมเปนหนึ่งใน

สามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกในการเขาพักและความยินดีในการจายของนักทองเที่ยว  โรงแรมทั้งในประเทศไทย

และตางประเทศหลายแหงมีมาตรการและนโยบายในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ตามแบบโรงแรมสีเขียว  เชน มีระบบบําบัดน้ําเสียและการแยกประเภทขยะ เปนตน อยางไรก็ตามโรงแรมบางแหงมี

ความลังเลที่จะปรับเปล่ียนการดําเนินงานใหเปนโรงแรมสีเขียว เนื่องจากตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุงระบบตางๆ
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ทั้ง ไฟฟา ประปา การบําบัดน้ําเสีย เปนตน (หงสกุล, 2555) วิธีหนึ่งที่ชวยลดภาระทางการเงินในการเปลี่ยนเปน

โรงแรมสีเขียวคือการคิดคาบริการเพิ่มเติมจากลูกคา (Kang และคณะ, 2012) แตการเพิ่มคาบริการอาจมีผลตอการ

ตัดสินใจเขาพักในโรงแรมสีเขียวของลูกคา  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความสนใจเขาพักในโรงแรมแรมสีเขียวและความ

ยินดีจายของนักทองเที่ยวหากมีคาบริการเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางแกธุรกิจโรงแรมที่ตองการดําเนินงานใหเปน

โรงแรมสีเขียวหรือโรงแรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  

(1) เพื่อศึกษาการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของนักทองเที่ยวชาวไทย 

(2) เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขาพักในโรงแรมสีเขียว  

(3) เพื่อศึกษาระดับความยินดีจายของนักทองเที่ยวตอคาบริการเพิ่มเติมเม่ือเขาพักในโรงแรมสีเขียว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  ประชากรในการวิจัยคือนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยเดินทางและพักในโรงแรมในประเทศไทย เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผูวิจัยมีขั้นตอน

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้  1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยไดประยุกตเครื่องมือวิจัย        

มาจากแนวคิดและงานวิจัยของ Millar และ Baloglu (2008), Cometa (2012), Kang และคณะ (2012) และ 

Ogbeide (2012)   2) นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 4 ทานประเมิน คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม

และวัตถุประสงค (IOC) คือ 0.8   3) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและนําไปทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 ชุด

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม 4) ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค พบวาความเช่ือม่ันของขออยูระหวาง 0.72-0.90 แสดงวาเคร่ืองมือมีคาความเช่ือม่ันสูง จึงสามารถนํา

แบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนคือ 1) ขอมูลทั่วไปของนักทองเท่ียว 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได วุฒิการศึกษา ความถ่ีในการเขาพักโรงแรมในประเทศไทยตอป และการ

รับรูถึงโรงแรมสีเขียว 2) ความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน  3) ความคิดเห็น  ความ

สนใจในการเขาพักในโรงแรมสีเขียว และความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมของนักทองเที่ยวชาวไทย  

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  โดยจับฉลาก      

4 เขตจากท้ังหมด 52 เขตในกรุงเทพมหานคร  คือ เขตหลักส่ี เขตสาทร เขตภาษีเจริญ เขตบางเขน จากนั้นแจกแบบ

สอบแกกลุมตัวอยางจํานวน  260 ชุด โดยใชวิธีการคัดกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก มีแบบสอบถามที่สามารถใชได

จริงจํานวน 252  ชุด  มีการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมทางสังคมศาสตร เพื่อหาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ สมมติฐานในการวิจัย คือ 

1.  ปจจัยทางประชากรศาสตรมีผลตอความสนใจในการเขาพักในโรงแรมสีเขียวและความยินดีจาย
คาบริการเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว 

2.  ปจจัยดานความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับความสนใจในการเขาพัก
ในโรงแรมสีเขียวและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

(1) ตัวแปรดานปจจัยทางประชากร ไดแก การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รายได 
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(2) ตัวแปรดานความถ่ีในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันดานส่ิงแวดลอมของนักทองเที่ยวชาวไทย 

(3) ตัวแปรดานระดับความสนใจในการเขาพักในโรงแรมสีเขียว 

(4) ตัวแปรดานระดับความยินยอมจายคาบริการเพิ่มเติมในการพักในโรงแรมสีเขียว  

 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บขอมูลตัวอยางศึกษาในคร้ังนี้มีจํานวน 252 คน แบงเปนเพศชาย รอยละ 25 และเปนเพศหญิง

รอยละ 75  โดยผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ  20-30 ปมากที่สุด รอยละ 42.06 รองลงไปคือชวงอายุ  31-40 ป 

รอยละ 30.16 และอายุมากกวา 60 ปนอยที่สุด  รอยละ 0.40 ดานสถานภาพการสมรส ผูตอบแบบสอบถามมี

สถานภาพโสดมากท่ีสุด รอยละ 69.05 สภานภาพสมรสและมีบุตร รอยละ 13.10 และสมรสแตไมมีบุตร รอยละ 

13.10 จากการสํารวจ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คือรอยละ 65.08 ระดับปริญญาโท

รอยละ 21.03  และระดับปริญญาเอกนอยที่สุด รอยละ 3.17 ในสวนของรายได ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตํ่ากวา 

15,000 บาทมากท่ีสุด รอยละ 29.76 และมีรายไดระหวาง  30,000-34,999 บาทนอยที่สุด รอยละ 3.97 สําหรับ

ความถ่ีในการเขาพักโรงแรมในประเทศไทยในแตละป โดยเฉล่ียผูตอบแบบสอบถามเขาพักในโรงแรมในประเทศไทย 

3.95 คร้ังตอป สวนการรับรูคําวาโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พบวาผูตอบแบบสอบถามเคยได

ยินคําวาโรงแรมสีเขียว รอยละ 60.32 ผูตอบวาไมเคย รอยละ 39.68 โดยไดยินจากแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตมาก

ที่สุด รอยละ 36.64 ตามดวยการโฆษณาของโรงแรม รอยละ 21.58 สวนการบอกเลามีผลตอการรับรูคําวาโรงแรม    

สีเขียวนอยที่สุด รอยละ 7.88 

  ผลของขอมูลในสวนที่ 2 คาเฉลี่ยความถี่ของผูตอบแบบสอบถามในการทํากิจกรรมที่เปนมิตร                 

ตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันทั้ง 6 กิจกรรมคือ 3.68 จัดวาอยูในระดับที่มาก กิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามทํามาก

ที่สุดคือ “นําถุงพลาสติกกลับมาใชซ้ํา”  ในขณะท่ีกิจกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามทํานอยที่สุดคือ “ใชถุงผาในการซ้ือ

ของแทนถุงพลาสติก”  คาเฉล่ียความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันแสดงในตารางที่ 1  

สําหรับสวนที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นตอความสัมพันธระหวางธุรกิจโรงแรมและ

ส่ิงแวดลอม ดังนี้ ในระดับมากไดแก ธุรกิจโรงแรมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเฉล่ีย 3.57 ธุรกิจโรงแรมมีหนาที่

สําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีคาเฉล่ีย 3.88 ธุรกิจโรงแรมควรมีนโยบายประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมเฉล่ีย 4.16 ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการเลือกพักโรงแรมสีเขียวเฉล่ีย 3.62 และในระดับ    

ปานกลาง ไดแก มีความยินดีที่จะจายคาบริการเพิ่มเติมเม่ือเขาพักในโรงแรมสีเขียวเฉล่ีย 3.33   

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  สรุปไดดังนี้ อายุและสถานภาพการสมรสท่ีตางกันไมมีผลกับความสนใจใน

การเขาพักและความยินดีจายในการเขาพักโรงแรมสีเขียว นักทองเที่ยวเพศหญิงและเพศชายมีความสนใจและความ

ยินดีในการจายคาบริการในการเขาพักโรงแรมที่สีเขียวไมแตกตางกัน (P>.05) ในขณะท่ีระดับการศึกษามีผลตอ

ความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียว (P<.05) และมีผลตอความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมในการเขาพักโรงแรมสี

เขียว (P<.10)  โดยนักทองเท่ียวที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวและ

ความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมไมตางจากกลุมผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนนักทองเที่ยวท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมตางจาก

กลุมอื่น สําหรับปจจัยดานรายได พบวาระดับรายไดที่ตางกันมีผลตอความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียว (P<.05) 
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โดยนักทองเที่ยวท่ีมีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท และนักทองเที่ยวท่ีมีรายไดระหวาง 20,000 – 24,999 บาท มีระดับ

ความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวใกลเคียงกัน สวนนักทองเที่ยวท่ีมีรายไดระหวาง 15,000 – 19,999 บาท และ

นักทองเท่ียวที่มีรายได 25,000 บาทขึ้นไปมีความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวแตกตางจากกลุมอื่น อยางไรก็

ตามปจจัยดานรายไดไมมีผลตอความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมเม่ือเขาพักในโรงแรมสีเขียว (P>.05) คาเฉล่ียระดับ

ความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียว และระดับความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมของนักทองเท่ียวจําแนกตามปจจัย

ดานประชากรศาสตรแสดงในตารางที่ 2 

ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงใหเห็นวา กลุมนักทองเที่ยวท่ีอายุนอยและมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญา

ตรีนั้นมีความสนใจในการเขาพักและความยินดีจายมากกวากลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุมากกวาและมีการศึกษาสูงกวา 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Millar และ Baloglu (2008) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุนอยมีความสนใจตอ

ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในโรงแรมมากกวา อาจเพราะเร่ืองส่ิงแวดลอมกลายเปนประเด็น

สําคัญในปจจุบัน และถูกปลูกฝงใหเปนจิตสํานึกของนักทองเที่ยวรุนใหม  สําหรับปจจัยเร่ืองรายได แมผลวิจัยแสดง

วานักทองเที่ยวทุกกลุมรายไดมีความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมในโรงแรมสีเขียวระดับใกลเคียงกัน แตกลุมที่มีรายได

สูงมีความยินดีในการจายคาบริการนอยกวากลุมนักทองเที่ยวท่ีมีรายไดตํ่ากวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kang 

และคณะ (2012) ที่สรุปวากลุมผูที่มีรายไดนอยมีความยินดีจายมากกวากลุมผูที่มีรายไดสูงเนื่องจากมีความออนไหว

ตอเร่ืองส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตไดรับผลกระทบจากส่ิงแวดลอมมากกวา แตผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับการ

วิจัยของ Cometa (2012) ที่พบวาย่ิงผูบริโภคมีรายไดครัวเรือนมากขึ้นเทาใดก็ย่ิงมีความสนใจเขาพักในโรงแรมสีเขียว

มากขึ้นเทานั้น สวนระดับความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมที่มีนอยกวาระดับความสนใจในการเขาพักนั้นสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Ogbeide (2012) ที่พบวาผูบริโภครอยละ 53.75 จะเลือกโรงแรมสีเขียวมากกวาโรงแรมที่ไมมีการ

ดําเนินงานสีเขียว แตมีเพียงรอยละ 25 ที่มีความยินดีที่จะจายคาบริการเพิ่มเติมในโรงแรมสีเขียว 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดผลดังนี้ จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวาความถี่ในการทํา

กิจกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธตอความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวและความยินดีจายของ

นักทองเที่ยวดังที่แสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งอภิปรายไดวา นักทองเที่ยวท่ีทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมบอยมีความ

สนใจในการเลือกเขาพักและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมในโรงแรมสีเขียวมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Chang และคณะ (2015) ที่พบวา นักทองเที่ยวที่ทํากิจกรรมรีไซเคิลสมํ่าเสมอน้ันมีแรงจูงใจในการเขาพักโรงแรมสี

เขียวในระดับสูง ตรงกับงานวิจัยของ Brohlburg and Gronau ในป 2011 ที่พบวานักทองเที่ยวท่ีมีการรับรูเชิงบวกกับ

การเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะมีความยินดีและเต็มใจจายคาบริการท่ีเพิ่มขึ้น (อางถึงใน ธนวรรณ และ ยุพาวรรณ, 

2558) นอกจากน้ี Chou and Chen (2014) ศึกษาพบวานักทองเท่ียวท่ีมีลักษณะการบริโภคสีเขียว (green 

consumption trait) สูงมีแนวโนมที่จะเลือกโรงแรมที่มีลักษณะเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากเชนกัน ในขณะท่ี

การศึกษาของหงสกุล เมสนุกูล (2555) พบวาแนวคิดเร่ืองโรงแรมสีเขียวไดรับความนิยมจากกลุมผูบริโภคที่ใสใจตอ

ส่ิงแวดลอมและไดถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของนโยบายที่สําคัญของธุรกิจที่พักแรม  

 

บทสรุป 
จากผลการวิจัย นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมคอนขางมาก  โดยพิจารณาไดจาก

ความถ่ีในการทํากิจกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวันในระดับสูง (3.68) นักทองเที่ยวแสดงความ
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คิดเห็นวาธุรกิจโรงแรมควรมีนโยบายประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (4.16) และมีความสนใจตอการ

เขาพักในโรงแรมสีเขียวในระดับสูงเชนกัน (3.62)  อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวมีความยินดีที่คาบริการเพิ่มเติมในการ

เขาพักโรงแรมสีเขียวตํ่ากวาความสนใจเขาพัก (3.33) แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวบางสวนอาจลังเลที่จะจาย

คาบริการเพิ่มเติมสําหรับโรงแรมสีเขียว ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ Dimara, Manganari และ Skuras (2015) และ

ของ Ogbeide (2012) ที่พบวานักทองเที่ยวมีความสนใจตอโรงแรมสีเขียว แตไมยินดีที่จะจายคาบริการเพิ่มเติมใน

โรงแรมสีเขียว  จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจโรงแรมดังนี้ การพัฒนาเปนโรงแรมสีเขียว

สามารถดึงดูดกลุมลูกคาที่ใสใจตอส่ิงแวดลอมและทําใหภาพลักษณของโรงแรมดีขึ้นซึ่งเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของธุรกิจเนื่องจากนักทองเที่ยวชาวไทยมีความสนใจตอโรงแรมสีเขียว อยางไรก็ตาม  ในการต้ังราคาคาบริการ 

ธุรกิจโรงแรมตองคํานึงถึงความออนไหวตอราคาของลูกคา ทั้งนี้แมวาการปรับเปล่ียนส่ิงอํานวยความสะดวกและ

ระบบตางๆ เพื่อใหเปนโรงแรมสีเขียวนั้นจะทําใหธุรกิจโรงแรมมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในระยะแรก แตโรงแรมไมควรนํา

คาใชจายนั้นมาเพิ่มในคาบริการเน่ืองจากอาจทําใหนักทองเท่ียวท่ีมีความออนไหวตอราคาอาจไมเลือกเขาพักใน

โรงแรมสีเขียว นอกจากนี้ โรงแรมสีเขียวควรทําการตลาดและประชาสัมพันธกับนักทองเที่ยวกลุมที่มีการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรีและมีรายไดมากกวา 25,000 บาท ใหมากขึ้นเนื่องจากกลุมนี้มีความสนใจตอโรงแรมสีเขียวนอยกวากลุม

อื่น  โดยชี้ใหเห็นถึงขอดีและผลประโยชนที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากโรงแรมสีเขียว เพื่อใหนักทองเที่ยวกลุมนี้มีความ

สนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวมากขึ้น  

สําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรทําการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่อาศัยในจังหวัดอื่นและ

นักทองเที่ยวตางชาติที่เขาพักในโรงแรมในประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงการรับรู ความสนใจและความยินดีจายของ

นักทองเที่ยวที่หลากหลายขึ้น  นอกจากน้ี ผูวิจัยควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับทัศนคติและการตัดสินใจเขาพักของ

นักทองเท่ียวท่ีเคยเขาพักในโรงแรมสีเขียว เพื่อใหทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาพักในโรงแรมสี

เขียว รวมถึงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงแรมสีเขียว 
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ตารางที ่1  คาเฉล่ียความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

ขอที่ ขอคําถาม  S.D. แปลผล 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

แยกขยะที่นํากลับมาใชได เชน กระปอง กระดาษ ฯลฯ      

นําถุงพลาสติกกลับมาใชซ้ํา 

เลือกซื้อผลิตภัณฑออรแกนิค เชน ผัก ผลไม 

เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ใชถุงผาในการซ้ือของแทนถุงพลาสติก 

เลือกเคร่ืองใชไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน 

3.54 

4.17 

3.49 

3.47 

3.25 

4.16 

.855 

.848 

.892 

.706 

.990 

.816 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.68 .53838 มาก 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ียระดับความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียวและดานระดับความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมของ  

นักทองเที่ยว จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

ระดับความสนใจในการเขาพัก ความยินดีจายคาบริการเพ่ิมเติม 
ตัวแปร 

 คาสถิติทดสอบ  คาสถิติทดสอบ 
อายุ 
   ตํ่ากวา 20 ป 

   20-30 ป 

   31-40 ป 

   41 ปขึ้นไป 

 

3.85 

3.65 

3.54 

3.59 

F = 1.177 

 

3.63 

3.32 

3.26 

3.34 

F = 1.133 

เพศ 
   ชาย 

   หญิง 

 

3.51 

3.66 

T = -1.832 

 

3.41 

3.30 

T = .957 

การศึกษา 
   ตํ่ากวาปริญญาตรี 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 

 

3.80 

3.71 

3.31 

F = 8.247** 

 

3.52 

3.37 

3.15 

F = 2.644* 

สถานภาพการสมรส 
   โสด 

   แตงงาน 

   แตงงานและมีบุตร 

 

3.63 

3.58 

3.60 

F = .096 

 

3.36 

3.38 

3.17 

F = 1.200 

รายได 
   ตํ่ากวา 15,000 บาท 

   15,000 – 19,999 บาท 

   20,000 – 24,999 บาท 

   25,000 บาทขึ้นไป 

 

3.65 

3.86 

3.65 

3.41 

F = 5.187** 

 

3.39 

3.42 

3.26 

3.24 

F = .885 

* ที่ระดับนัยสําคัญ .10 ** ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 

ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมกับความสนใจ 

 ในการเขาพักโรงแรมสีเขียวและความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมของนักทองเที่ยว 

ตัวแปร 
ความถ่ีในการทํา

กิจกรรม 
ความสนใจ
เขาพัก 

ความยินดีจาย 

ความถ่ีในการทํากิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  1   

ความสนใจในการเขาพักโรงแรมสีเขียว 0.406(**) 1  

ความยินดีจายคาบริการเพิ่มเติมในโรงแรมสีเขียว 0.210(**) 0.402(**) 1 
**  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ความสัมพันธ์แบบเร่ืองนิทาน ลูกเป็ดขีเ้หร่  กับ นวนิยายชุด “ลูกเป็ดขีเ้หร่” ของสาํนักพมิพ์
แจ่มใส: กรณีศกึษานวนิยายเร่ือง “Perfect Match แฟนฉัน! รับประกันความเพอร์เฟ็กต์”1 
A Relationship Between Ugly Duckling Types Tale and Jamsai Publishing’s Ugly Duckling 
Novel Series : A Case Study of “Perfect Match FANCHAN! RABPAGAN KWAM PERFECT” 
 

พิลาสณีิ อินทร์พยงุ2 และ วีรวฒัน์ อินทรพร3 

Philasinee Inpayung2 and Weerawat Intaraporn3 

 

บทคัดย่อ 
 บทความเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแบบเร่ืองนวนิยาย เร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! 

รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์ ซึ่งเป็นนวนิยายเร่ืองหนึ่งในชดุ ลกูเป็ดขีเ้หร่ ของสํานกัพิมพ์แจ่มใส กบัแบบเร่ืองนิทาน 

เร่ือง ลกูเป็ดขีเ้หร่ ของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั ผลการศึกษาพบว่านวนิยายเร่ืองนีมี้แบบเร่ืองตรงกบัแบบเร่ือง

นิทานเร่ือง ลกูเป็ดขีเ้หร่ โดยมีเหตกุารณ์สําคญัปรากฏตรงกนัทัง้หมด คือ ความแตกต่างของตวัละครเอกกบัสงัคม, 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่าง, การจัดการความแตกต่าง, การคล่ีคลาย และการอยู่ในท่ีเหมาะสม และมี

เหตกุารณ์ท่ีไมป่รากฏในนิทานเร่ือง ลกูเป็ดขีเ้หร่ คือ การคบหากบัเพศตรงข้าม  

คาํสาํคัญ : แบบเร่ือง ลกูเป็ดขีเ้หร่ นวนิยาย 
 

Abstract 
 This article aims to study and compare the types tale of a novel “Perfect Match FANCHAN! 

RABPAGAN KWAM PERFECT”, which is one of the ugly duckling novel series that published by Jamsai 

Publishing, with the “Ugly Duckling” types tale by Hans Christian Andersen. The result shows that 

“Perfect Match FANCHAN! RABPAGAN KWAM PERFECT” has an identical tale type with “Ugly Duckling”.  

The important events occur identically in both of them, namely, the differences between a main character 

and social, the effect of differences, the differences management, the disclosure, and the living in the 

appropriate places. However, there is an event that does not occur in a tale “Ugly Duckling”. It is the 

event of flirting with the opposite sex. 

Keywords : Types Tale, Ugly Duckling, Novel 
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คาํนํา 
 นิทานเร่ือง ลูกเป็ดขี้เหร่ เป็นนิทานเร่ืองหนึ่งของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะนิทานท่ี

ใช้สะท้อนแนวคิดเร่ืองความสําคญัของรูปลกัษณ์ภายนอก การมีรูปร่างหน้าตาท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากสงัคม แต่ใน

ท่ีสดุก็สามารถพิสจูน์ตนเองว่ามีความสวยงาม ได้อยู่ในสงัคมท่ีเหมาะสม และได้รับการยอมรับ ซึ่งนิทานเร่ืองนีแ้ต่ง

ขึน้จากประสบการณ์ชีวิตของผู้แต่ง ไม่ได้ดดัแปลงจากนิทานพืน้บ้านเหมือนนิทานเร่ืองอ่ืนๆ  ดงัท่ีปรากฏในหนงัสือ

เร่ือง “รวมนิทาน แอนเดอร์สนั” ของเพญ็ศกัด์ิ (2523) หน้า 49 ความวา่  “ผมเขียนนิทานซ่ึงผมเคยโปรดปรานมาในวยั

เด็กสองสามเร่ือง ผมเขียนในแนวของการเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง...” ซึง่ปรากฏอยู่ในจดหมายไปเลา่ให้เพ่ือนฟัง หลงัจาก

นัน้หนงัสือ นิทานสําหรับเด็ก ก็ถกูตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1835 และหลงัจากนัน้มีการแพร่หลายไปทัว่โลก ได้รับการแปล

มากกวา่ 80 ภาษา (แม้นมาส ชวลติ, 2531) 

 ด้วยความนิยมอยา่งมากในนิทานเร่ือง ลูกเป็ดขี้เหร่ นีเ้อง ทําให้มีการนํานิทานเร่ืองนีไ้ปแปลเป็นภาษาต่างๆ 

รวมถงึนําไปเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีแนวคิดมาจากนิทานเร่ืองนีม้ากมาย 

 นวนิยายชดุ Ugly Duckling ของสํานกัพิมพ์แจ่มใสก็เป็นนวนิยายไทยเร่ืองหนึ่งท่ีรับอิทธิพลจากนิทานเร่ือง 

ลูกเป็ดขีเ้หร่มาตัง้เป็นช่ือนวนิยายชุด ประกอบด้วยนวนิยายทัง้หมด 10 เร่ือง โดยนวนิยายชุดนีมี้แนวคิด เพ่ือให้

กําลงัใจผู้หญิงท่ีอยากมีความรัก แตไ่มม่ัน่ใจในตวัเองให้ ‘สลดัความคิดดูถูกตวัเองแลว้ตามหาคนทีใ่ช่พร้อมรักในส่ิงที่

เธอเป็น’ (งานเปิดตวันิยายชดุ Ugly Duckling)  

 จากการศึกษาเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า นวนิยายชุดนีมี้การจัดลําดับโครงเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกัน ทัง้นี ้ศิราพร        

ณ ถลาง (2548) ได้อธิบายไว้วา่ แบบเร่ืองนิทาน (tales type) หมายถึง โครงเร่ืองของนิทานท่ีทําให้นิทานแต่ละเร่ืองมี

ลกัษณะเฉพาะตา่งจากนิทานเร่ืองอ่ืนๆ   

 จึงน่าสนใจว่านวนิยายชุดนี ้ หยิบยืมเฉพาะช่ือ หรือรับอิทธิพลจากแบบเร่ือง หรือแนวคิดจากนิทานเร่ือง    

ลกูเป็ดขีเ้หร่ของต้นทางว่ามีลกัษณะอย่างไร  จากลําดบัเหตกุารณ์ของนิทานลกูเป็ดขีเ้หร่ และลําดบัเหตกุารณ์ของ 

นวนิยายชดุ โดยเฉพาะนวนิยายเร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์ ท่ีเป็นเร่ืองราวของ จเูนียร์ 

หญิงสาวท่ีมีชีวิตสมบรูณ์ จนกระทัง่แพ้การทําศลัยกรรมร้อยไหมท่ีใบหน้า ทําให้ชีวิตเปล่ียนไป 

 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาแบบเร่ืองนวนิยายเร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์

ของนวนิยายชดุ “ลกูเป็ดขีเ้หร่” ว่ามีลกัษณะแตกต่าง และสอดคล้องกบัแบบเร่ืองของนิทานเร่ือง ลูกเป็ดขี้เหร่ ของ

ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั ซึง่เป็นต้นทางของนวนิยายชดุ “ลกูเป็ดขีเ้หร่” นีม้ากน้อยเพียงใด 

 อนึง่ในบทความชิน้นีมี้การสะกดช่ือของผู้แต่งนิทานเร่ือง ลกูเป็ดขีเ้หร่หลายแบบ ซึง่ผู้วิจยัจะยดึตามเอกสาร

ต้นฉบบัในการอ้างถงึ แตจ่ะใช้คําวา่ “ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั” ในการเขียนด้วยตนเอง  

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแบบเร่ืองนวนิยาย เร่ือง Perfect Match แฟนฉัน! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์         

ในนวนิยายชดุ ลกูเป็ดขีเ้หร่ ของสํานกัพิมพ์แจ่มใส กบัแบบเร่ืองนิทาน ลกูเป็ดขีเ้หร่ ของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั 
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วิธีดาํเนินการศึกษา 
 1. ศกึษากรอบคิดเร่ืองแบบเร่ืองนิทาน  

 2. วิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูให้เป็นหมวดหมู่ 

 3. นําข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียงให้สมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ 

 4. สรุปผลการศกึษาพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 
 ที่มาของนิทานเร่ือง ลูกเป็ดขีเ้หร่  

ลูกเป็ดขี้เหร่ (Ugly duckling) เป็นนิทานเร่ืองหนึ่งของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั ตีพิมพ์ครัง้

แรกเม่ือ ค.ศ. 1835 เป็นภาษาเดนมาร์ก ในหนงัสือนิทานสําหรับเด็ก เร่ือง  Nye Eventyr. Første Bind. Første 

Samling ซึง่เป็นนิทานสําหรับเด็กท่ีแอนเดอร์สนัได้ยินมาตัง้แต่เด็กๆ ยกเว้นเร่ืองหนึ่งในตอนท้ายท่ีเป็นเร่ืองของแอน

เดอร์สนัเอง และเป็นเร่ืองท่ีสนกุท่ีสดุ ซึ่งในหนงัสือเทพนิยายแอนเดอร์สนั แปลโดยสมพร วาร์นาโด (2552) หน้า 15 

ได้กล่าวว่า “ในตอนนัน้ยงัไม่มีใครตระหนกัถึงคณุภาพของเร่ืองนี ้การจําหน่ายจึงไม่ค่อยดี ในเวลาเดียวกนันัน้ แอน

เดอร์เซนประสบความสําเร็จกบันวนิยายอีกสองเร่ือง คือ โอ.ที. และแค่นกัสีไวโอลิน หนงัสือเล่มพิเศษทีย่งัเป็นทีก่ล่าว

ขานในปัจจุบนั คือ ลูกเป็ดขี้เหร่”  

ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั เกิดวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 1805 เมืองโอเดนส์ ประเทศเดนมาร์ก 

บิดาประกอบอาชีพช่างทํารองเท้า มารดาเป็นแม่บ้าน ซึ่งมีฐานะยากจน แต่ทัง้สองก็ให้ความรักความอบอุ่นกบัแอน

เดอร์สนัในฐานะลกูคนเดียวเป็นอยา่งดี (พรรณี เกษกมล, 2556) 

แอนเดอร์สนัออกจากบ้านท่ีเมืองโอเดนส์ตอนอาย ุ14 ปี ไปกรุงโคเปนเฮเกน เพราะอยากเป็น

นกัแสดง แต่แอนเดอร์สนัไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นนกัแสดง ซึง่การผิดหวงัครัง้นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นให้แอนเดอร์สนั

เขียนหนังสือ โดยเขาต้องไปเรียนหนังสือพร้อมกับเด็กท่ีอายุน้อยกว่าเป็นระยะเวลา 3 ปี และหลังจากนัน้เขาก็

สามารถออกผลงานเขียนของตวัเองเล่มแรกได้ และในท่ีสดุการเป็นนกัเขียนได้สร้างช่ือเสียงให้ ดงัท่ี แอนเดอร์สนัได้

กล่าวไว้ใน หนงัสือเร่ือง เบื้องลึกเทพนิยายโลก ชีวิตจริงฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน หน้า 140 ความว่า “ดูเหมือน

งานเขียนของผมจะอยู่ภายใตด้วงดาวแห่งโชค งานแพร่หลายไปทัว่ทกุภูมิภาค”  
 

 แบบเร่ืองนิทานเร่ือง ลูกเป็ดขีเ้หร่ 
ลูกเป็ดขี้เหร่ เป็นเร่ืองราวของลกูเป็ดตวัหนึง่ท่ีเกิดมามีลกัษณะแตกต่างจากเป็ดตวัอ่ืนๆ และความ

ขีเ้หร่ทําให้ถกูพ่ีน้องท่ีเกิดมาพร้อมๆ กนัรังแก ดงันัน้ลกูเป็ดจึงตดัสินใจหนีออกมาอยู่ตวัเดียว  จนเวลาผ่านไปลกูเป็ด 

ขีเ้หร่เติบโตขึน้ และพบวา่จริงๆ แล้วตนเองไมใ่ช่เป็ด แตเ่ป็น “หงส์” และฝงูหงส์ก็ต้อนรับเขาด้วยความยินดี  

สติธ ธอมป์สนั (อ้างถึงในวชัราภรณ์ ดิษฐป้าน, 2545) ได้อธิบายความหมายของแบบเร่ืองไว้ว่า 

แบบเร่ืองนิทานหรือเร่ืองเลา่ท่ีมีอยูอ่ยา่งอิสระ นิทานแบบเร่ืองนัน้อาจนํามาเลา่ในลกัษณะของเร่ืองเลา่ท่ีสมบรูณ์ และ

ไม่ต้องอาศยันิทานเร่ืองอ่ืนๆ มาช่วยอธิบายความหมาย หรืออาจถกูเล่าไปพร้อมๆ กบันิทานเร่ืองอ่ืนๆ แต่ความเป็น

จริงท่ีว่านิทานแบบเร่ืองนัน้สามารถมีอยู่ได้ตามลําพงันัน้ยืนยนัว่านิทานแบบเร่ืองนัน้มีอิสระในตวัมนัเอง นิทานเร่ือง

นัน้ๆ อาจจะประกอบด้วยอนุภาคเดียว หรือหลายๆ อนุภาคก็ได้ นิทานสัตว์ และนิทานมุขตลกส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยอนภุาคเดียว สว่นนิทานมหศัจรรย์ทัว่ๆ ไปเป็นแบบเร่ืองท่ีประกอบด้วยหลายๆ อนภุาค  
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การศึกษาแบบเร่ือง คือ การดูลําดับเหตุการณ์สําคัญโดยการจําแนกโครงสร้างหลักและ

ลกัษณะร่วมของนิทานหรือนวนิยายเร่ืองนัน้ๆ ท่ีร้อยเร่ืองกนัอยา่งเป็นลําดบั  

วชัราภรณ์ ดิษฐป้าน (2545) ได้จําแนกเหตกุารณ์สําคญัในแบบเร่ืองนิทานสงัข์ทองในวิทยานิพนธ์

เร่ือง แบบเร่ืองนิทานสงัข์ทอง : ความแพร่หลายและการแตกเร่ือง ออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 กาํเนิดผิดปกต ิกลา่วถงึกําหนดของตวัละครท่ีเกิดมาผิดปกติกวา่คนอ่ืน คือ เกิดใน

หอยสงัข์หรือเกิดเป็นเตา่ กาดํา แพะ ชะมด ฯลฯ 

ตอนที่ 2 ตัวเอกออกผจญภยั เป็นช่วงท่ีพระเอกเดินทางจากบ้านเมืองของตวัเองไปผจญภยัใน

บ้านเมืองอ่ืน เช่น พระสงัข์ไปอยู่กบันางยกัษ์ ตอ่มาก็ชบุตวัเป็นสีทองแล้วเอาร่างเงาะอําพรางไว้ 

ตอนที่ 3 ตัวเอกที่ซ่อนรูปพบคู่ครองและการถูกพ่อตาทดสอบ เหตกุารณ์ตอนนีก้ลา่วถงึ

พระเอกท่ีซอ่นรูปโฉมท่ีแท้จริงไว้ ทําให้พอ่ตารังเกียจพระเอกและหาเร่ืองกลัน่แกล้ง เช่น เม่ือเจ้าหญิงมาเส่ียงมาลยั

เลือกเจ้าเงาะหรือพระเอกเป็นคู่ครอง พอ่ตาไมพ่อใจจงึคิดกําจดัโดยให้แข่งขนักบัหกเขย 

ตอนที่ 4 การเผยร่างและการยอมรับ เหตกุารณ์ตอนท้ายปรากฏวา่พระเอกท่ีใครๆ เหน็วา่น่า

รังเกียจกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามและเก่งกวา่คนอ่ืน 

นิทานท่ีมีโครงเร่ืองประกอบด้วยลําดบัเหตกุารณ์สําคญัทัง้ 4 ตอนนีจ้งึจดัเป็นนิทานในแบบเร่ือง

นิทานสงัข์ทองอยา่งสมบรูณ์ 

ผลการศกึษาแบบเร่ืองนิทาน “ลกูเป็ดขีเ้หร่” สามารถจําแนกเหตกุารณ์สําคญัทัง้หมด 6 เหตกุารณ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดับเหตุการณ์ เนือ้เร่ืองนิทาน ลูกเป็ดขีเ้หร่ 
A. ความแตกตา่งของตวัละครเอกกบัสงัคม แมเ่ป็ดตวัหนึง่ ฟักไขอ่ยูเ่ป็นเวลานาน พอลกูเป็ดตวัสดุท้ายโผล่

ออกมาจากไข ่ตวัโต และไมเ่หมือนลกูเป็ดตวัอ่ืน 

B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตา่ง แมเ่ป็ดและเป็ดตวัอ่ืนๆ รู้สกึสงสยัในตวัลกูเป็ดตวันีม้าก และตา่ง

คิดวา่มนัไมใ่ช้ลกูเป็ด เพราะมีหน้าตาน่าเกลียด และมีขนสีเทา 

C. การจดัการความแตกตา่ง แมเ่ป็ดพาลกูๆ ไปวา่ยนํา้ เพ่ือทดสอบวา่ลกูเป็ดขีเ้หร่สามารถ

วา่ยนํา้ได้เหมือนเป็ดตวัอ่ืนๆ หรือไม ่

B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตา่ง 

   (ซํา้ลําดบัเหตกุารณ์) 

ลกูเป็ดขีเ้หร่โตขึน้พร้อมกบัความรังเกียจและการจิกตี ของเป็ด

ตวัอ่ืนๆ จงึวา่ยนํา้หนีไป 

 ลกูเป็ดขีเ้หร่ไปอาศยัอยูก่บัหญิงชรา แมว และแมไ่ก่ก็ถกูตอ่วา่ 

เหยียดหยามวา่เป็นเป็ดโงไ่มมี่ประโยชน์ ลกูเป็ดขีเ้หร่จงึหนีออกมาอีก

ครัง้ 

E. การคล่ีคลาย ลกูเป็ดขีเ้หร่เร่ร่อนไปเร่ือยๆ เวลาผา่นไปก็คอ่ยๆ เติบโตขึน้เร่ือยๆ 

จนพบวา่จริงๆ แล้วตนเองเป็นหงส์ หงส์หนุ่มได้รับการยอมรับจากฝงู

หงส์ในสวนขนาดใหญ่ 

F. อยูใ่นท่ีเหมาะสม เด็กๆ ตา่งช่ืนชม และหงส์หนุม่อาศยัอยูใ่นสวนแหง่นัน้อยา่งมี

ความสขุ 
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จากตารางจะเห็นได้ว่าเหตกุารณ์ท่ี 4 ในนิทานลกูเป็ดขีเ้หร่ คือ เหตกุารณ์ B. ผลกระทบท่ีเกิดจาก

ความแตกต่างนัน้  มีการซํา้เหตุการณ์ท่ีลกูเป็ดถูกดุด่า รังแกจากผู้ ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันทัง้ฝูงเป็ด และหญิงชรา แมว   

แมไ่ก่ จนทนไมไ่หว ทําให้ลกูเป็ดต้องหนีออกจากสงัคมเดิม คือ ริมนํา้ในป่า และบ้านของหญิงชรา ซึง่เหตกุารณ์นีเ้ป็น

การตอกยํา้ให้เห็นถึงความทุกข์ท่ีลกูเป็ดขีเ้หร่พบเจอถึงสองครัง้ด้วยกัน จึงส่งผลทําให้ลกูเป็ดขีเ้หร่ตดัสินใจเร่รอน    

ไมพ่กัอาศยัอยูท่ี่ใดกบัใครอีกนัน่เอง 

 เม่ือลําดับเหตุการณ์ท่ีเป็นแบบเร่ืองของนิทานลูกเป็ดขีเ้หร่แล้วผู้ วิจัยพบว่า ในนวนิยาย เร่ือง 

“Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์” มีเนือ้เร่ืองท่ีตรงกนักบัลําดบัเหตกุารณ์ในนิทานเร่ือง ลกูเป็ด   

ขีเ้หร่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดับเหตุการณ์ ลูกเป็ดขีเ้หร่ 
เนือ้เร่ือง  “Perfect Match แฟนฉัน! 

รับประกันความเพอร์เฟ็กต์” 
A. ความแตกตา่งของตวัละครเอกกบัสงัคม A. จเูนียร์แพ้การทําศลัยกรรมร้อยไหมท่ีใบหน้า ทําให้หน้าตาน่าเกลียด 

B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตา่ง B. เพ่ือนในกลุม่รังเกียจ แฟนบอกเลกิ  

    จเูนียร์จงึหนีจากสงัคมเดิม โดยการปลอมตวัไปเรียนตอ่ท่ี

มหาวิทยาลยันเรศวร 

      ตอนแรกเพ่ือนใหมก็่รังเกียจ เม่ือเห็นหน้าของจเูนียร์ 

C. การจดัการความแตกตา่ง C. ได้พ่ีเสือชว่ยพดูให้เพ่ือนๆ ยอมรับ ให้ปรับตวัเข้าหากนั 

B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตา่ง  

   (ซํา้ลําดบัเหตกุารณ์) 
- 

- G. การคบหาเพศตรงข้าม (ไมป่รากฏในลําดบัเหตกุารณ์ ลกูเป็ดขีเ้หร่) 

G1. การพบคนรู้ใจ 

    จเูนียร์จงึเร่ิมต้นชีวิตนกัศกึษา มีเพ่ือนคบหาและไมรั่งเกียจ 

จนพ่ีเสือเลกิกบัพ่ีหนงุหนิง แฟนท่ีคบหากนั เพราะฝ่ายหญิงมีคนใหม ่

จเูนียร์กบัพ่ีเสือจงึเร่ิมคบหากนั เวลาผา่นไปหน้าของจเูนียร์เร่ิมดีขึน้จาก

การได้รับการรักษาอยา่งตอ่เน่ือง 

G2. การผิดใจกนั 

   ทัง้สองทะเลาะกนั เพราะไมเ่ข้าใจการรักษา อีกทัง้มีผู้ชายคนอ่ืนเข้า

มาจีบจเูนียร์ พ่ีเสือเลยหงึหวง 

E. การคล่ีคลาย E. การปรับความเข้าใจ 

   พ่ีเสือมาชว่ยจเูนียร์ท่ีหนีไปหลบในห้องนํา้ชาย จากรุ่นพ่ีท่ีเมา และ

พยายามปีนเข้าไปในห้องนํา้ ทนั ทัง้สองจงึได้ปรับความเข้าใจกนั เม่ือ

ชว่งปิดเทอมครบกําหนด 1 ปี หน้าดีขึน้จนเกือบเป็นปกติจเูนียร์จงึกลบั

บ้าน และได้เจอพ่ีเสือในงานเลีย้งของครอบครัวในฐานะลกูชายของ

เพ่ือนแม ่

F. อยูใ่นท่ีเหมาะสม F. ทัง้สองจงึคบหากนัอยา่งจริงจงัและไมต้่องปิดบงัในท่ีสดุ 
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   จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า จากลําดับเหตุการณ์ทัง้หมด นิทานเร่ือง ลูกเป็ดขีเ้หร่มีทัง้หมด       

6 เหตกุารณ์ และนวนิยาย เร่ือง “Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์” มีทัง้หมด 7 ตอน ในนวนิยาย

เร่ือง Perfect Match ฯลฯ ไม่มีการซํา้ลําดบัเหตกุารณ์ B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่าง แต่มีการแทรกเหตกุารณ์

เพิ่มขึน้มา ผู้วิจยัขอเพิ่มลําดบัเหตกุารณ์ G. คือ การคบหาเพศตรงข้าม ซึง่แยกเป็น สองเหตกุารณ์ย่อย คือ G1.การพบ

คนรู้ใจ และ G2. การผิดใจกนั ก่อนท่ีจะมาสู่ลําดบัเหตกุารณ์ E. การคล่ีคลาย คือ มีการปรับความเข้าใจ และ 

เหตกุารณ์ F. อยู่ในท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นตอนจบของเร่ือง ทัง้นีก้ารแทรกเหตกุารณ์ G. การคบหาเพศตรงข้าม เข้ามา

เพ่ือให้เร่ืองมีความเร้าใจด้วยความรักของหนุ่มสาวตามประเภทของนวนิยายรัก 

 

บทสรุป 
 การศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจัยพบว่า แบบเร่ืองนวนิยาย เร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความ       

เพอร์เฟ็กต์ ในนวนิยายชุด ลูกเป็ดขีเ้หร่ ของสํานักพิมพ์แจ่มใส ตรงกันกับแบบเร่ืองนิทาน ลูกเป็ดขี้เหร่ ของฮันส์    

คริสเตียน แอนเดอร์สนั ซึง่เป็นอิทธิพลทางด้านแนวคิดและแบบเร่ือง ดงัปรากฏในการตัง้ช่ือนวนิยายชดุนีว้่า “ลกูเป็ด

ขีเ้หร่” เพ่ือแนวคิดหลกัของเร่ือง 

 และมีเหตุการณ์ท่ีต่างกันเพิ่มเข้ามา คือ G. การคบหาเพศตรงข้าม  ซึ่งสอดคล้องกับการไม่มีการซํา้

เหตกุารณ์  B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่าง ในนิทานลกูเป็ดขีเ้หร่ ท่ีตอกยํา้ความทกุข์ของตวัละครเอก เพราะ

นิทานนัน้ มีจดุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสอนเด็ก ดงันัน้แนวคิดหลกัของเร่ืองจะอยู่ท่ีความพยายามของลกูเป็ดท่ี

ต้องใช้เวลาเพ่ือค้นพบตวัเอง และเอาชนะอปุสรรคด้วยการได้รับการยอมรับจากสงัคมในตอนจบของเร่ือง ซึง่แตกต่าง

จากนวนิยายท่ีมีขนาดยาวมีเนือ้หาซบัซ้อน และต้องการความสมจริงมากกวา่นิทาน  

 ดงันัน้เม่ือเปล่ียนประเภทมาเป็นนวนิยายจึงมีการเพิ่มปมปัญหาด้านความรักของตวัละครชายหญิง คือ 

เหตกุารณ์ G. การคบหาเพศตรงข้าม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ดงันัน้ในนวนิยายเร่ืองนีต้วัละครเอก

หญิงท่ีมีปัญหาในหน้าตาตนเองหลงัจากแพ้การศลัยกรรม จึงได้รับการยอมรับจากพระเอก คบหากนัโดยไม่สนใจ

รูปลกัษณ์ภายนอก และการจบลงอย่างสมหวงัในความรักของตวัละครเอกชายหญิง ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีเพิ่มเข้ามา

ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้อา่นท่ีเป็นวยัรุ่น ท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองความรัก ตามประเภทนวนิยายรักนัน่เอง 

 อย่างใดก็ตามในการศึกษา ผู้วิจยัพบว่าแบบเร่ืองนวนิยายเร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความ

เพอร์เฟ็กต์มีบางส่วนของ แบบเร่ืองท่ี 510 ซินเดอเรลลากบัหมวกท่ีทําจากต้นกกท่ีแทรกเข้ามาคล้ายคลึงกนักนั คือ 

เหตกุารณ์ B. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกตา่งตรงกบั 1. นางเอกถกูข่มเหงรังแก (a) นางเอกถกูแม่เลีย้งและพ่ีสาวท่ี

เป็นลกูแม่เลีย้งกลัน่แกล้งทารุณ, (b) ปลอมแปลงตวัแล้วหนีไปจากพ่อผู้ ต้องการแต่งงานกบัเธอ), เหตกุารณ์ G. การ

คบหาเพศตรงข้าม  ตรงกนักบั 3. ได้พบเจ้าชาย, เหตกุารณ์ E. การคล่ีคลาย ตรงกนักบั 4. การพิสจูน์หลกัฐาน       

(a) การพบตวัเจ้าชายด้วยการลองสวมรองเท้า และเหตกุารณ์ F. อยู่ในท่ีเหมาะสม ตรงกนักบั 5. การแต่งงานกบั

เจ้าชาย  

 และจาก เหตกุารณ์ G. การคบหาเพศตรงข้าม ซึง่พบในแบบเร่ืองท่ี 510 ซินเดอเรลลากบัหมวกท่ีทําจากต้น

กกนัน้ มีเหตผุลเน่ืองจากเป็นการเปล่ียนประเภท (genre) คือ นิทาน ลูกเป็ดขี้เหร่ เป็นนิทานมีกลุ่มเป้าหมายสําหรับ

เด็ก แต่เร่ือง Perfect Match แฟนฉนั! รับประกนัความเพอร์เฟ็กต์เป็นนวนิยาย ท่ีมีกลุม่ผู้อ่าน คือ วยัรุ่น ดงันัน้การท่ี

มีกลุม่ผู้อ่านต่างกนั ทําให้มีการผสมระหว่างแบบเร่ืองนิทานลูกเป็ดขี้เหร่ และแบบเร่ือง 510 ซินเดอเรลลากบัหมวกท่ี
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ทําจากต้นกก โดยเหตกุารณ์ G. การคบหาเพศตรงข้าม ตวัละครเอกหญิงได้คบหากบัพระเอก สามารถเปรียบได้กบั

เหตกุารณ์ 3. ได้พบเจ้าชาย ในแบบเร่ือง 510 ซินเดอเรลลากบัหมวกท่ีทําจากต้นกก เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนอง

ความต้องการของกลุม่ผู้อา่นตามประเภทของนวนิยายท่ีมีแนวคิดเร่ืองความรัก 

 ดงันัน้จึงน่าสนใจศกึษาต่อไปว่าในนวนิยายชดุ “ลกูเป็ดขีเ้หร่” ของสํานกัพิมพ์แจ่มใสเลม่อ่ืนๆ นัน้จะมีแบบ

เร่ืองท่ีตรงกันกับแบบเร่ืองนิทานลูกเป็ดขีเ้หร่ และคล้ายคลึงกับแบบเร่ืองนิทานในดัชนีแบบเร่ืองนิทานของ สติธ   

ธอมป์สนั  มากน้อยเพียงใด ซึง่จะนําไปสูภ่าพสะท้อนของแนวคิดหลกัเร่ืองความงามซึง่เป็นแนวคิดหลกัของนวนิยาย

ชดุนีต้อ่ไป 
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ความหลากหลายของอาหารในสมัยอยุธยาตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 22 ถงึ พ.ศ.2310 
Diversity of Food in Ayutthaya Period from the Seventeenth Century to 1767 

 

เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์1 

Petchrung Teanpewroj1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหารการกินในสมยัอยธุยาผ่านเอกสารประวติัศาสตร์

สมยัอยธุยาทัง้เอกสารของไทยและเอกสารของชาวต่างชาติ  ผลการศึกษาพบว่าอาหารการกินในสมยัอยธุยามีขาย

หลายประเภทมากมายโดยพิจารณาได้จากจํานวนตลาดขายของสดเช้า – เย็น รายช่ือสินค้าอาหาร รวมถึงข้อมลูจาก

เอกสารท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของอาหาร การซือ้หาอาหารได้จากตลาดเป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าคนในเมือง

พระนครศรีอยธุยามีชีวิตแบบเมือง   อีกทัง้ยงัปรากฏข้อมลูเร่ืองอาหารการกินของชาวต่างชาติท่ีนําเข้ามาขายในสมยั

อยธุยาอีกด้วย 

คาํสาํคัญ : ความหลากหลาย อาหาร สมยัอยธุยา 
 

Abstract 
 This research aim to study food in Ayutthaya period by native and foreign historical documents. 

The result of this study reveal, food in Ayutthaya period was sold  in many markets considered by number 

of morning and evening markets, list of food and the data from historic documents that mentioned to 

food. Purchases for food shows people in Ayutthaya had urban life. And it had data of foreign food that 

sold in Ayutthaya period. 

Keywords : Diversity, Food, Ayutthaya period 
 

คาํนํา 
 พระนครศรีอยธุยาเป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางทัง้ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสงัคม  การเป็น

เมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าท่ีมีผู้ คนทัง้ชาวพืน้เมืองและ

ชาวต่างชาติหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่อาศยัและประกอบอาชีพสง่ผลถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต  เร่ืองของอาหาร

การกินเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีสําคญัต่อการดํารงชีวิต  ผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองพระนครศรีอยธุยามิได้เพียงกินเพ่ืออยู่

เทา่นัน้  หากแตย่งัมีความอดุมสมบรูณ์ให้สามารถเลือกบริโภคได้ตามความต้องการ และท่ีสําคญัสามารถเลือกซือ้หา

อาหารได้จากตลาดซึ่งเป็นวิถีชีวิตในแบบคนเมืองท่ีไม่ได้มีชีวิตแบบพอเพียงเลีย้งตัวเองได้ (self-sufficient)  

การศึกษาท่ีผ่านมามีการศกึษาเก่ียวกบัอาหารในสมยักรุงศรีอยธุยา แต่เป็นการศึกษาอาหารในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง

ของสินค้าท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจของกรุงศรีอยธุยา และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอยุธยา ยงัไม่มีการศึกษา

เฉพาะเจาะจงในเร่ืองอาหารการกินในสมยัอยธุยา 

                                                 
1 สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา 13000 ประเทศไทย 

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

  Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
1.  เพ่ือศกึษาถงึความหลากหลายของอาหารการกินในสมยัอยธุยา 

2.  เพ่ือศกึษาถงึวิถีการบริโภคของคนในสมยัอยธุยาทัง้ชาวสยามและชาวตา่งชาติในพระนครศรีอยธุยา 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ศกึษาตามระเบียบวิธีทางประวติัศาสตร์ใช้วิธีการนําเสนอในแนวทางประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์โดยอาศยั

หลกัฐานของไทยและหลกัฐานต่างประเทศ   
 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการศกึษาพบวา่ในสมยัอยธุยามีความหลากหลายของอาหารการกินท่ีปรากฏให้เหน็ผา่นเอกสาร

หลกัฐานของไทยและตา่งชาติ ดงันี ้
อาหารการกนิของผู้คนในเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ฟาน   ฟลีต   ผู้ จัดการบริษัทการค้าฮอลันดาประจําพระนครศรีอยุธยาได้ เ ข้ามาประจําอยู่ ใน

พระนครศรีอยธุยาในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้บนัทึกถึงการกินอาหาร

ของชาวเมืองไว้วา่วา่ 

พวกเขาไมฟุ่่ มเฟือยในเร่ืองอาหารการกิน  แตม่กัรับประทานข้าวธรรมดาๆ  ปลา แห้ง  ปลาสด และปลาเค็ม 

ในสว่นของนํา้จิม้และของหวานนัน้พวกเขารับประทานปลาจ่อม (bladjam)  [ กุ้ง ป ูหอย และปลา ปรุงด้วยพริกไทย

และเกลือ]  นํา้ปลาพริก (fish and pepper sauce) ซึง่มีกลิน่เหมน็มาก  แตพ่วกเขาเหน็วา่อร่อย…2 

โยสต์  สเคาเทน็ พ่อค้าชาวฮอลนัดาท่ีเดินทางมายงัพระนครศรีอยธุยาในรัชสมยัพระเจ้าทรงธรรม ได้บนัทกึ

ไว้ว่าอาหารของชาวสยามไม่ฟุ่ มเฟือยและมีน้อยสิ่งตามปกติมีข้าว  ปลา  และผกัสด  ส่วนเคร่ืองด่ืมตามปกติด่ืมนํา้

อยา่งเดียว  แตใ่นวนัหยดุจะกินอาหารกนัอยา่งฟุ่ มเฟือย  และด่ืมสรุาอยา่งเมามาย3    

 นิโกลาส์ แชรแวส นกับวชชาวฝร่ังเศสเข้ามายงัพระนครศรีอยธุยาในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ได้บรรยาย

ถึงอาหารการกินของคนอยธุยาไว้ว่าไม่มีชนชาติใดท่ีจะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม อาหารส่วนใหญ่ของคน

สยามประกอบด้วยปลา  ข้าว  ผกั  และไข่ไก่  ไข่จระเข้  (Crocodile)  ซึ่งไข่จระเข้นัน้ว่ากนัว่ามีรสชาติเอร็ดอร่อยนกั  

ถ้าปลอ่ยให้กกไว้นานๆ…4 

ในจดหมายเหตุลา ลูแบร์ ราชทูตฝร่ังเศสเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ได้

บนัทกึถงึสํารับกบัข้าวของชาวสยามไว้วา่อาหารหลกัของเขาคือข้าวกบัปลา5 

ในสําเภากษัตริย์สไุลมาน บนัทึกคณะราชทตูเปอร์เซียท่ีเดินทางเข้ามายงัพระนครศรีอยธุยาในรัชสมยัของ

สมเดจ็พระนารายณ์ได้บนัทกึไว้วา่  “ชาวสยามกินข้าวเป็นอาหารหลกั  ไม่เติมเกลือ  เนือ้หรือเคร่ืองเทศ  แต่เขากินกบั

หวัปลาต้ม  แทบทกุชัน้มีอาหารเช่นนีเ้ป็นหลกั”6 

                                                 
2 กรมศิลปากร, รวมบันทกึประวัตศิาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548),129-130. 
3 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 76 เล่มที่ 47 จดหมายเหตุโยส เซาเตน พ่อค้าฮอลันดา ผู้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้า       

ทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง  (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2513), 152. 
4 นิโกลาส์  แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร (พระนคร: ก้าวหน้า, 2506), 95,99. 
5 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุลาลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร (พระนคร: ก้าวหน้า, 2510),157. 
6 ดิเรก กลุสริิสวสัดิ์ แปล, บันทกึของคณะราชทูตเปอร์เซียเข้ามากรุงศรีอยุธยา สาํเภากษัตริย์สุลัยมาน, 86. 
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สินค้าประเภทอาหารท่ีมีจําหน่ายในตลาดพระนครสามารถหาซือ้ได้สะดวกตามตลาดขายของสดเช้าเย็น

และร้านรวงตา่งๆ ท่ีขายอาหาร7 โดยมีสนิค้าอาหารดงันี ้

สินค้าประเภทเนือ้สตัว์ต่างๆ   ชาวต่างชาติกล่าวถึงสตัว์ในประเทศสยามมีสตัว์ให้เนือ้มาก ล่าได้ทุกเวลา

และทกุสถานท่ี ยกเว้นบริเวณกําแพงเมืองและบริเวณวดัวาอาราม สตัว์สว่นมากคือ เป็ด ไก่ สว่นเนือ้ววัมีราคาถกูแต่

ไม่ค่อยบริโภคกนันกั8  แม่นํา้ลําคลองอดุมสมบรูณ์ไปด้วยปลา ซึง่มีปลามาก จนกระทัง่ว่าเม่ือเกิดนํา้ท่วมสามารถตก

ปลาโดยนัง่อยู่บนเรือนได้ภายในหนึ่งชัว่โมงจะได้ปลาพอใช้บริโภคได้หลายวนั9 มีย่านท่ีขายเนือ้สตัว์ในตลาดภายใน

กําแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีสําคญับริเวณ “ตลาดวัดงัวควาย” ซึ่งมีหลกัฐานระบุถึงการห้ามมิให้ผู้ ท่ีนับถือ

พระพทุธศาสนาฆา่เป็ดไก่ขายในรัชกาลสมเดจ็พระบรมโกศ10 โดยเรียกวา่ “พวกมิจฉาทิฎฐิ” ในท่ีนีห้มายถึง กลุม่คนท่ี

มิได้นบัถือพระพทุธศาสนา การท่ีชาวสยามไม่นิยมบริโภคเนือ้สตัว์อาจสนันิษฐานได้ว่าอาจเป็นเพราะอากาศร้อนทํา

ให้เนือ้เน่าเสียได้ง่าย  หลักของพระพุทธศาสนามีส่วนเข้ามากําหนดแบบแผนในการบริโภคอาหารของคนสยาม 

สินค้าประเภทเนือ้สตัว์ท่ีขายในตลาดพระนครศรีอยธุยาจึงมีเพียงสตัว์นํา้ต่างๆ สกุร เป็ด  ซึง่กลุม่ผู้ เลีย้งผู้ขายคงเป็น

กลุม่ชาวจีนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาและรอบๆ 

สนิค้าประเภทพืชผกั – ผลไม้  ความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรดินและแหลง่นํา้สง่ผลตอ่การทําเกษตรกรรม 

ทําให้มีพืชพนัธุ์ธญัญาหารอดุมสมบรูณ์ เพาะปลกูพืชผกั ผลไม้ได้หลากหลายชนิด   

ข้าว     นบัวา่มีความสําคญัมากท่ีสดุใช้บริโภคในชีวิตประจําวนัมีการซือ้ขายข้าวอยา่งเป็นล่ําเป็นสนัจนมีช่ือ

สถานท่ี “สะพานข้าวเปลือก” และ “คลองประตขู้าวเปลือก” ข้าวเปลือกท่ีขายในตลาดพระนครศรีอยธุยานัน้มาจาก

แถบเมืองอ่างทอง เมืองลพบุรี เมืองอินทร์ เมืองพรหม เมืองสิงห์ เมืองสรรค และเมืองสุพรรณ ชาวบ้านบรรทุก

ข้าวเปลือกด้วยเรือมาจอดขายบริเวณหน้าวัดสมอวัดขนุนและวัดขนานแหล่งปลูกข้าวท่ีสําคัญอยู่เหนือเพระนคร      

ศรีอยุธยาขึน้ไปโดยจะนําข้าวเปลือกมาขายยงัตลาดในพระนครศรีอยุธยาขายให้กับโรงสี โรงกระเด่ือง เพ่ือสีข้าว  

ซ้อมข้าว เพ่ือให้เป็นข้าวสาร และข้าวซ้อมมือ เสร็จแล้วก็ขายให้กบัชาวเมืองและชาวจีนท่ีอยู่ในแถบนัน้ รวมถึงชาวจีน

ท่ีมากบัสําเภาค้าขายเก็บไว้เป็นเสบียงในขณะเดินทาง11 อีกทัง้ยงันํามาต้มเป็นเหล้าได้อีกด้วย   

ผักต่างๆ เช่น มันเทศ หอมหัวเล็ก กระเทียม หัวผักกาดขาว แตงกวาลูกเล็กๆ ฟักทองลูกเล็ก ผักชีล้อม    

กระเพรา ผกัปลงั เหด็ หวัไชเท้า หอมขาว ขิง กานพล ูขีเ้หลก็ ผลไม้ตา่งๆ ได้แก่ มะพร้าว เงาะ ส้ม ทบัทิม ส้มโอ กล้วย 

อ้อย มังคุด น้อยหน่า มะม่วง ทุเรียน ขนุน มะละกอ สับปะรด มะขาม สวนผลไม้ท่ีสําคัญอยู่บริเวณตัง้แต่เมือง

บางกอกยาวไปตามฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยาจนถงึตลาดขวญัเมืองนนทบรีุ คนสยามชอบบริโภคผลไม้มากกว่าสิ่งอ่ืนใด ถ้า

มีอยู่แล้วกินกันได้ตลอดวนัจนถึงค่ํา12 ตลาดป่าถ่านเป็นตลาดสําคญัในการขายผลไม้นานาชนิด มีทัง้ผลไม้จากใน

เมืองพระนครศรีอยธุยาและผลไม้จากนอกพระนครศรีอยธุยาแหล่งสําคญัของผลไม้นอกกรุงน่าจะมาจากแถบเมือง

บางกอกถึงนนทบรีุหรือสวนในบางกอก  สว่นนอก คือ บริเวณตําบลบางช้าง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงครามใน

ปัจจบุนั   

                                                 
7 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์, “ตลาดกับวถีิชีวติชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2199 – 2310,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาประวตัศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552.  
8 นิโกลาส์  แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 98-99. 
9 เร่ืองเดียวกนั, 4. 
10 พรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์) (กรุงเทพฯ : อษุาคเนย์, 2550), 81. 
11 พรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), 89-91. 
12 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, 14. 
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หมาก พล ู   คนสยามเคีย้วหมาก พล ูกนัอยู่เสมอ มีสรรพคุณทําให้ธาตใุนท้องดี รักษาฟันและทําให้ไม่มี

กลิ่นปาก คนสยามยังเช่ือว่าเป็นอาหารประเภทกินอิ่มด้วย ถึงกับกล่าวกันว่าแม้ไม่ได้กินข้าวก็ขอให้ได้กินพลูกับ

หมาก13 บริเวณท่ีปลูกหมากอยู่แถบเมืองนนทบุรีและปากแม่นํา้ใกล้เมืองบางกอก ชาวบ้านเก็บผลหมากได้ปีละ

ประมาณ 25,000 หาบ หมากเป็นท่ีต้องการของโปรตเุกสและจีน โดยจะมีเรือสินค้าของโปรตเุกสจากมะละกาและ

เมืองกงึตัง๋ของจีนปีละ 5 – 6 ลําเข้ามาซือ้14     

ขนมและอาหารสําเร็จรูป ในตลาดพระนครศรีอยุธยายังมีสินค้าท่ีปรุงสําเร็จรูปแล้วมาจําหน่าย สินค้า

ประเภทขนมนัน้มีตลาดท่ีสําคัญคือ ตลาดป่าขนม ขายขนมไทยชนิดต่างๆและขนมแห้งต่างๆ “ถนนย่านป่าขนม 

ชาวบ้านย่านนัน้ทําขนมฃาย แลนัง่ร้านฃายขนมชะมด กงเกวียน สามเกลอ หินฝนทอง ขนมกรุบ ขนมพิมพ์ถัว่ ขนม

สําปะนี แลขนมแห้งตา่งๆ ช่ือตลาดป่าขนม ๑” 15 

เคร่ืองประกอบอาหารและเคร่ืองปรุงอาหาร ตามท่ีปรากฏในคําพรรณนาภมิูสถานพระนครศรีอยธุยา ได้แก่ 

เส้นหม่ีแห้ง นํา้ตาลทราย นํา้ตาลกรวด สาคเูม็ดเลก็ – ใหญ่ นํา้มนังา นํา้มนัถัว่ เกลือขาว กะปิ นํา้ปลา นํา้ผึง้ เส้นหม่ี

แห้ง แหล่งผลิตคือบ้านในคลองสวนพล ูมีกลุ่มชาวจีนเป็นผู้ประกอบการ นํา้ตาลทราย นํา้ตาลกรวด สาคเูม็ดเล็ก – 

ใหญ่ มีจําหน่ายท่ีบ้านนํา้วน บางกะจะ บริเวณนีมี้เรือจากห้าเมืองทางใต้ เรือลกูค้าจีนและแขกจามมาจอดขายสินค้า 

นํา้มนังา นํา้มนัถั่ว มีแหล่งผลิตอยู่บริเวณย่านสําพะนี การใช้นํา้มนังาและนํา้มนัถั่วน่าจะเป็นของกลุ่มคนท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลามมากกว่าของคนสยาม คนสยามจะใช้นํา้มนัมะพร้าวเท่านัน้16 เกลือขาวมีท่ีมาจากเรือของชาวมอญท่ี

เข้ามาค้าขายบริเวณใต้ปากคลองเกาะแก้วลงมา (เกลือขาวท่ีกลา่วถงึนีน้่าจะหมายถงึเกลือทะเล)17 

ส่วนเคร่ืองด่ืม  ในบันทึกของชาวต่างชาติกล่าวถึงเคร่ืองด่ืมของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาไว้ดังนี ้       

สเคาเท็น  บนัทึกไว้ว่าชาวสยามด่ืมนํา้อย่างเดียว  แต่ในวนัหยดุชาวบ้านจะด่ืมสรุากนัอย่างเมามาย18 ฟาน ฟลีต ได้

กลา่วถงึเคร่ืองด่ืมของชาวอยธุยาว่ามกัเป็นนํา้หรือนํา้มะพร้าว  แต่พฤติกรรมการด่ืมนํา้ตาลเมากําลงัเพิ่มขึน้ในหมู่ชน

ทกุชัน้  เลียนแบบการท่ีพระเจ้าแผ่นดินเสวยนํา้จณัฑ์  เม่ือถึงเวลาย็นทัง้สามญัชนและชนชัน้สงูมกัด่ืมเหล้า  ในช่วง

เทศกาลจะด่ืมอย่างฟุ่ มเฟือย19แชรแวสได้กล่างถึงเคร่ืองด่ืมพืน้เมืองมีรสฉนุบาดคอท่ีเรียกว่า เหล้า (Laau)  แต่ชาว

ฝร่ังเศสเรียกวา่ Raque (รัก)  ซึง่คนสยามชอบด่ืมเทา่ๆกบัเหล้าองุ่น  เหล้านีทํ้ามาจากข้าวหมกักบัปนูขาว20 

ลา ลูแบร์ได้บันทึกไว้ว่าชาวสยามชอบด่ืมเหล้าองุ่น  ชาวสยามทําเหล้าบร่ันดีจากข้าวหมักกับนํา้ปูนใส  

พวกโปรตเุกสเรียกว่า อารัก (Arak)  และยงัมีเคร่ืองด่ืมมึนเมาอีก 2 ชนิดท่ีลา ลแูบร์ใช้ช่ือว่า Tari (ตารี) กบั Neri     

(เนรี)  สมเดจ็กรมพระนราธิปประพนัธ์พงษ์ทรงชีแ้จงเพิ่มเติมไว้วา่น่าจะหมายถงึนํา้กระแช่หรือนํา้ตาลเมา21  

                                                 
13 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 16 – 17. 
14 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 18 เล่ม 12 รายงานการค้าในกรุงสยาม ครัง้แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์ (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา,        

 2507), 304. 
15 พรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), 77. 
16 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, 161. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 89-91. 
18 ประชุมพงศาวดารภาคที่  76  เล่มที่  47 จดหมายเหตุโยส  พ่อค้าฮอลันดา  ผู้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้า  

 ปราสาททอง, 152. 
19 ฟาน ฟลีต, รวมบันทกึประวัตศิาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (วันวลิต ), 130. 
20 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 98. 
21 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, 96-98. 
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ข้อมลูบนัทกึของชาวต่างชาติทําให้ทราบว่าชาวเมืองพระนครศรีอยธุยาบางส่วนนิยมด่ืมเหล้าองุ่น  นํา้ตาล

เมา  และสรุาท่ีทําเองซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลูจากพรรณนาภมิูสถานพระนครศรีอยธุยาท่ีกล่าวถึงการขายเหล้าท่ีย่าน

ถนนชีกนุ  มีสรุาเข้ม  สรุากระแช่ขาย  สรุาเข้ม หมายถงึ สรุากลัน่  สว่นกระแช่เป็นสรุาออ่นได้จากการใช้ข้าวเหนียวนึ่ง

หมกักบัแป้งเชือ้  แตย่งัไมไ่ด้กลัน่เป็นสรุา22   
อาหารการกนิของชาวต่างชาต ิ

ในส่วนของอาหารการกินของชาวต่างชาติ  มีหลกัฐานของชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอยู่ในพระนครศรีอยุธยา

สามารถซือ้หาอาหารตามแบบท่ีเคยบริโภคได้  แตมี่ไมค่รบถ้วนและสมบรูณ์นกั 

ขนมปัง  เอกสารของฮอลนัดาได้บนัทึกรายการสินค้าท่ีจะส่งมายงัพระนครศรีอยธุยาหลายรายการ  โดยมี

รายการขนมปังกรอบของญ่ีปุ่ น 6 หรือ 7 หาบ∗  เป็นหนึ่งในสินค้าท่ีส่งเข้ามาด้วย23  ซึ่งกลุ่มผุ้บริโภคคงเป็นกลุ่ม

ชาวต่างชาติ ในเอกสารของบาทหลวงตาชารด์  ได้กล่าวถึงขนมปังว่าหาซือ้ได้ยากและมีราคาแพงเพราะต้องซือ้แป้ง

สาลีมาจากเมืองสรัุตหรือจากประเทศญ่ีปุ่ น24 ซึง่แสดงให้เหน็วา่มีการทํามีการทําขนมปังในพระนครศรีอยธุยา           

แชรแวส  ได้กลา่วถึงการทําขนมปังในพระนครศรีอยธุยาไว้ว่า  “แม้ว่าเขาจะได้ปลกูข้าวสาลีและสร้างโรงสี

ลมขึน้  แต่ครัน้ถึงคราวท่ีเขาอยากจะกินขนมปังขึน้มา  ก็ใช้ทาส 4-5 คนช่วยกนับด  ในวนัหนึ่งจะได้แป้งสาลีรวมกนั

สกัลิตรเดียวก็ทัง้ยาก  ต้องใช้ควายกระหน่ําเร่งกนัไปทีเดียว”25  ขนมปังท่ีได้นัน้แชรแวสถือว่าเป็นขนมปังท่ีดี  ในการ

ปลกูข้าวสาลีนัน้ในบนัทึกของแชรแวสกล่าวว่าเพิ่งจะปลกูกนัเม่ือประมาณ 12-15 ปีมานีเ้อง26  การเร่ิมปลกูข้าวสาลี

อาจจะปลกูเพ่ือตอบสนองกลุม่ผู้บริโภคท่ีเป็นชาวตา่งชาติก็ได้27 

ลา  ลแูบร์  ได้กล่าวถึงขนมปังสดท่ีสมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานแก่คณะราชทตูฝร่ังเศสว่าแห้งผาก

เกินไป  แต่มีชาวยโุรปยืนยนักบัลา  ลแูบร์ว่าขนมปังสดข้าวสาลีของประเทศสยามนัน้ดีและท่ีรู้สกึว่าแห้งผากเกินไป

นัน้  อาจเป็นเพราะการปนแป้งข้าวเจ้ากบัแป้งสาลี28   

เนย  เป็นสินค้าท่ีมีขายน้อยในพระนครศรีอยธุยาชาวสยามไม่ทําเนยบริโภค  แขกมวัร์คือกลุ่มท่ีทําเนยขาย  

มีเนยบางสว่นท่ีนําเข้ามาจากเมืองสรัุตและเบงกอล29 

เคร่ืองด่ืมของชาวต่างชาติ  เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาตินําเข้ามาจากต่างประเทศ  ในบนัทึกของ

บาทหลวงเดอ  ชวัซีย์  ได้กลา่วการท่ีคณะราชทตูเข้าไปกินเลีย้งอาหารในพระบรมราชวงัท่ีมีเคร่ืองด่ืมเป็นเหล้าองุ่น 

สเปน  เปอร์เซีย  ฝร่ังเศส  เบียร์องักฤษ  และฟอลคอนยงัได้จดัสง่เหล้าองุ่นกบัเบียร์ญ่ีปุ่ นให้กบัคณะราชทตู30 

                                                 
22 พรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), 80. 
∗ 1 หาบ เท่ากบั 60 กิโลกรัม 
23 นนัทา สตุกลุ ผู้แปล, เอกสารฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2151-2163 และ 2167-2185 (ค.ศ.1608-1620 และ 1624-1652) (กรุงเทพฯ :  

   กรมศิลปากร, 2527), 99. 
24 กีย์ ตาชารด์, จดหมายเหตุการเดนิทางสู่สยามประเทศ แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์, 2549), 23. 
25 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 97-98. 
26 เร่ืองเดียวกนั, 98. 
27 วรพร ภู่พงศ์พนัธุ์, “ความเป็นสังคมนานาชาตขิองพระนครศรีอยุธยาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถงึ ค.ศ. 1767” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต            

   สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวตัิศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542),194. 
28 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, 74-75 
29 เร่ืองเดียวกนั, 167. 
30 เดอ  ชวัซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดนิทางไปสู่สยามประเทศในปี ค.ศ.1685 และ 1686 (กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2516) 241, 235. 
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แชรแวสได้กลา่วถถงึเหล้าองุ่นว่ามีราคาแพง  เพราะเป็นเหล้าองุ่นท่ีนํามาจากเปอร์เซียหรือยโุรป  เหล้าองุ่น

ท่ีทําจากสเปนนัน้มีขายมาก31 

ลา  ลแูบร์  ได้บนัทึกว่า  พบชาวองักฤษและฮอลนัดานําเหล้าองุ่นมาจากเมืองชีราซในประเทศเปอร์เซีย 

(อิหร่าน)  หรือจากยโุรป  และยงัมีเหล้าองุ่นฝร่ังเศสจากเมืองบอร์โดซ์กบัเมืองกาฮอร์ส  เหล้าองุ่นจากจีนและญ่ีปุ่ น32   

ชาวองักฤษในพระนครศรีอยุธยานัน้ด่ืมพนัช์โดยใช้บร่ันดีหรืออารักผสมนํา้มะนาว  ชาวฝร่ังเศสเรียกว่า  บลปูองซ์  

แขกมวัร์ในพระนครศรีอยธุยาด่ืมกาแฟจากอาหรับ  ชาวโปรตเุกสด่ืมโกโก้ท่ีส่งมาจากมะนิลา  ซึ่งนํามาจากอินเดีย

ภาคตะวนัออกในเขตคุ้มครองของสเปน33 

ในจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝร่ังเศสซึ่งเดินทางเข้ามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์ได้ระบวุ่า  เคร่ืองอาหาร  ของรับประทานต่างๆ และเคร่ืองด่ืมต่างๆ เป็นสินค้าท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะจําหน่ายได้  

เรือสินค้าขององักฤษท่ีเข้ามายงัพระนครศรีอยธุยาในปีค.ศ.1687 (พ.ศ.2230)  บรรทกุแต่เคร่ืองรับประทาน (อาหาร)

และเคร่ืองด่ืมเทา่นัน้  ซึง่จะจําหน่ายได้โดยมีกําไรไม่ต่ํากว่า 300-400%34  ฮอลนัดาและองักฤษเป็นผู้ ค้าสรุารายใหญ่  

เรือองักฤษได้บรรทกุสรุาต่างๆ  มาขายได้เงินกว่า 10,000  แฟรงก์  โดยลงทนุซือ้ไม่ถึง 2,000 แฟรงก์35  ในจดหมาย

เหตขุองคณะพ่อค้าฝร่ังเศสต้องการให้ทางฝร่ังเศสส่งสรุาและเคร่ืองด่ืมต่างๆ มาให้กบัคณะพ่อค้าทัง้เพ่ือการบริโภค

และเพ่ือจําหน่าย36 

นอกจากอาหารและเคร่ืองด่ืมแล้ว  ของกินบางประเภทท่ีใช้เฉพาะบางกลุ่มเชือ้ชาติก็มีขาย  เช่น  ซีอิว้  ลกู

เกาลดั  เต้าเจีย้วมิโซะ  สาหร่ายคอมบุ  ปลาคาสึโอะแห้ง  ปลาอิวาชิแห้ง  ของหมกัดอง  เป็นสินค้าจากญ่ีปุ่ นไปยงั

พระนครศรีอยธุยา37 ของกินเหลา่นีนํ้าเข้าไปขายยงัพระนครศรีอยธุยาเพ่ือให้ชาวญ่ีปุ่ นได้ซือ้หาบริโภค  และยงัมีผลไม้

แห้ง  อาหารจากเมืองจีน  อีกทัง้ยังมีเคร่ืองจันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมโก๋  ข้าวพอง  ตังเม  เส้นหม่ีแห้งท่ีชาวจีนใน

พระนครศรีอยธุยาผลติเพ่ือจําหน่ายอีกด้วย38 ชาวเมืองพระนครศรีอยธุยาสามรถซือ้หาอาหารเหลา่นีม้าบริโภคได้ 
การผสมผสานวัฒนธรรมอาหาร 
ราชทตูท่ีเดินทางเข้ามาพระนครศรีอยธุยาท่ีกลา่วถึงการปรุงอาหารตามตํารับต่างชาติเพ่ือเลีย้งรับรองคณะ

ราชทตู  เช่น เดอ ชวัซีย์ กลา่วถึงงานเลีย้งคณะราชทตูท่ีสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระราชทานเลีย้ง “เป็นอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต์ท่ีเย่ียม  ภาชนะท่ีใช้ล้วนเป็นทองคําและเงิน...สตูว์ญ่ีปุ่ นนัน้ดี แต่ของสยามนัน้ดีย่ิงกว่า..มีเหล้าองุ่นสเปน  

เปอร์เชีย   ฝร่ังเศส  เบียร์องักฤษ…”39  ในบันทึกของ ลา ลแูบร์ กล่าวถึงกับข้าวท่ีนํามาเลีย้งคณะราชทูตมากกว่า     

30 ชนิดท่ีปรุงตามตํารับจีน40 

                                                 
31 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, 98. 
32 ลา  ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, 167. 
33 เร่ืองเดียวกนั, 98-99. 
34 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 41(ต่อ)-42-43 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝร่ังเศสซึ่งเข้ามาตัง้แต่ตอนแผ่นดนิสมเดจ็ 

   พระนารายณ์ ภาคที่ 4 (พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา 2511), 267, 288. 
35 เร่ืองเดียวกนั, 287-288. 
36 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 22 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 30(ต่อ) 37 และ 38 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝร่ังเศสตอนแผ่นดนิพระเจ้าบรมโกศ  

   (พระนคร:องค์การค้าของครุุสภา 2511), 154. 
37 อิชิอิ โยเนโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่น 600 ปี, 79-81. 
38 พรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์), 80-82, 91.  
39 เดอ ชวัซีย์, จดหมายเหตุรายวันการเดนิทางไปสู่สยามประเทศในปี ค.ศ.1685 และ 1686, 357. 
40 ลา ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์, 168. 
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อาหารท่ีปรุงต้อนรับคณะราชทูตท่ีได้มีการกล่าวถึงแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของราชสํานักอยุธยาว่า           

ชนต่างชาติท่ีต่างวฒันธรรมมีรสนิยมและบริโภคอาหารอะไรบ้าง  แม้ว่าอาหารท่ีปรุงเพ่ือต้อนรับคณะราชทตูจะไม่

ปรากฏว่าเป็นท่ีแพร่หลายทั่วไปก็ตาม  แต่ในราชสํานักและหมู่ชนชัน้สูงก็น่าจะมีความนิยมในอาหารท่ีเป็นของ

ต่างชาติ เช่น ข้อมลูจากสําเภากษัตริย์สลุยัมานท่ีกล่าวถึงการท่ีสมเด็จพระนารายณ์ทรงติดต่อกบัชาวเปอร์เชียมาก  

พระองค์ทรงช่ืนชอบอาหาร  และทรงมีพ่อครัวจากอินเดียสําหรับเตรียมอาหารถวาย41  ใน ปี ค.ศ.1730 (พ.ศ.2273) 

เม่ือผู้ อํานวยการบริษัทอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดาประจําพระนครศรีอยธุยา  รูเจียร์ วนั อลัเดอร์แวร์ลด (Rugier 

Van Alderwereld)  พร้อมด้วยภรรยาและล่ามอีก 2 คน  ได้ไปร่วมงานศพพระสงฆ์อาวโุสรูปหนึ่งท่ีสมเด็จพระเจ้า 

ท้ายสระ  และวงัหน้า (ต่อมา คือ พระเจ้าอยู่หวับรมโกศ) เป็นเจ้าภาพ พวกเขาได้กินอาหารตามแบบยโุรปท่ีเสริฟมา

ในจานเงิน   

การมีอาหารท่ีเป็นอาหารต่างชาติไว้เลีย้งรับรองคณะราชทตูทําให้เช่ือได้ว่าในราชสํานกัอยธุยาน่าจะมีคนท่ี

ปรุงอาหารต่างชาติอยู่ในวังและคนในราชสํานักน่าจะได้บริโภคอาหารต่างชาติและคุ้นเคยกับการบริโภคอาหาร

อาหารต่างชาติในระดบัหนึ่ง  ทัง้นีเ้พราะในรายการอาหารท่ีราชสํานกัอยธุยาสัง่ซือ้จากบริษัทอินเดียตะวนัออกของ

ฮอลนัดา หลงัปี ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) ไปแล้ว มีอาหารประเภทเนยแข็ง  แฮม  ลิน้ววั  เนือ้และปลาเฮอร่ิงรมควนั  

และไวน์จากอิหร่านรวมอยู่ด้วย42 การท่ีมีการปรุงอาหารตามตําหรับอาหารต่างชาติน่าจะแสดงว่ามีการถ่ายทอด

วฒันธรรมการกินเกิดขึน้ในสงัคมพระนครศรีอยธุยา  การถ่ายทอดวฒันธรรมการกินท่ีแพร่หลายลงสู่ชาวบ้านท่ีมีการ

กลา่วถงึกนัมากคือ เร่ืองการทําขนมหวานพวกทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองพล ุทองโปร่ง ขนมผิง ขนมหม้อแกง  

ของมารี กีมาร์ (ภรรยาของออกญาวิไชเยนทร์หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน ขนุนางคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์) 

ลกูคร่ึงโปรตเุกส-ญ่ีปุ่ นรับราชการในพระราชวงัตําแหน่งหวัหน้าห้องเคร่ืองต้น ดูแลเคร่ืองเงิน เคร่ืองทองหลวง เป็น

หวัหน้าเก็บพระภษูาฉลองพระองค์  และเก็บผลไม้ของเสวย  การท่ีได้ทํางานเป็นหวัหน้าเคร่ืองต้นก็น่าจะมีโอกาสท่ีจะ

ถ่ายทอดการทําขนมให้กบัลกูมือท่ีเป็นชาวพืน้เมือง จนขนมเหลา่นีก้ลายเป็นขนมไทยไปในท่ีสดุ รวมถึงอาหารจีน เช่น 

เส้นหม่ี ขนมแบบจีนตา่งๆ ท่ีน่าจะเป็นท่ีนิยมกนัมากในหมูช่าวบ้านเพราะสามารถหาซือ้ได้จากตลาด 

นอกจากนีใ้นสงัคมเมืองพระนครศรีอยธุยายงัมีธรรมเนียมการด่ืมนํา้ชาตามธรรมเนียมของต่างชาติ  ลา ลู

แบร์กลา่วถึงการด่ืมชาของชาวเมืองพระนครศรีอยธุยาไว้ว่า “ชาวกรุงถือว่าเป็นมรรยาทผู้ ดีอนัจําเป็นต้องนํานํา้ชามา

เลีย้งแขกผู้มาเย่ียมถึงบ้าน  ชาวสยามด่ืมนํา้ชาเพ่ือความเพลิดเพลินหรือว่าด่ืมเล่นๆ” ชาวสยามท่ี ลา ลแูบร์พดูถึง

หมายถงึเฉพาะชาวเมืองในพระนครศรีอยธุยาเทา่นัน้43 
 

อภปิรายผล 
 อาหารการกินในสมัยอยุธยานัน้มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาบางส่วนมีวิถีชีวิตแบบ

เมือง ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่สามารถซือ้หาอาหารได้จากตลาดทัง้อาหารสด และอาหารท่ีปรุงสําเร็จ

รวมถึงผลไม้ และขนมต่างๆ  อาหารบางอย่างเป็นอาหารต่างชาติก็มีขายในตลาดให้ทัง้ชาวเมืองพระนครศรีอยธุยา 

                                                 
41 ดิเรก กลุสริิสวสัดิ์ ผู้แปล, บันทกึของคณะราชทูตเปอร์เซียเข้ามากรุงศรีอยุธยา สาํเภากษัตริย์สุลัยมาน, พิมพ์ครัง้ท่ี 2, 17. 
42 Han ten Brummelhuis, Merchant, Coutier and diplomat : A History of the Contact between The Netherlands and Thailand, p.41 อ้างใน วรพร  

   ภู่พงศ์พนัธุ์, “ความเป็นสังคมนานาชาตขิองพระนครศรีอยุธยาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถงึ ค.ศ. 1767”, 107. 
43 ลา ลแูบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์, 93. 
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และชาวต่างชาติได้เลือกซือ้หามาบริโภค  เช่ือได้ว่าชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาคงมีโอกาสลิม้ลองอาหารของ

ชาวต่างชาติท่ีทําขายและนําเข้ามาขายในตลาดเป็นการแลกเปล่ียนรสนิยมในการบริโภค เป็นสิ่งหนึ่งท่ีแสดงให้เห็น

วา่สงัคมอยธุยาเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมอาหาร 
 

เอกสารอ้างองิ 
กีย์ ตาชารด์. (2549). จดหมายเหตุการเดนิทางสู่สยามประเทศ แปลโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 

กรมศิลปากร. (2507). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 18 เล่ม 12 รายงานการค้าในกรุงสยาม ครัง้แผ่นดนิสมเดจ็

พระนารายณ์. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา. 

                   . (2513). ประชุมพงศาวดารภาคที่ 76 เล่มที่  47 จดหมายเหตุโยส  เซาเตน พ่อค้าฮอลันดา    

ผู้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง  (กรุงเทพฯ :

องค์การค้าครุุสภา. 

                   . (2548). รวมบันทกึประวัตศิาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 

ซิมอง เดอ ลา  ลแูบร์. (2510). จดหมายเหตุลาลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร. พระนคร:  

ก้าวหน้า. 

ดิเรก กลุสริิสวสัด์ิ. (2517). ความสัมพันธ์ของมุสลมิทางประวัตศิาสตร์และวรรณคดีไทย  และสาํเภากษัตริย์  

สุลัยมาน (ฉบับย่อ) พมิพ์ครัง้ที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนงัสือแหง่ประเทศไทย. 

เดอ ชวัซีย์. (2516). จดหมายเหตุรายวันการเดนิทางไปสู่สยามประเทศในปี ค.ศ.1685 และ 1686 (กรุงเทพฯ : 

ก้าวหน้า. 

นนัทา สตุกลุ ผู้แปล. (2527). เอกสารฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2151-2163 และ 2167-2185 

(ค.ศ.1608-1620 และ 1624-1652). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 

นิโกลาส์ แชรแวส. (2506). ประวัตศิาสตร์ธรรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย  สนัต์ ท.  

โกมลบตุร. พระนคร : ก้าวหน้า. 
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 25 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 41(ต่อ)-42-43 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝร่ังเศส

ซึ่งเข้ามาตัง้แต่ตอนแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์ ภาคที่ 4. ( 2511). พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา. 
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 22 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 30(ต่อ) 37 และ 38 เร่ืองจดหมายเหตุของคณะ

บาทหลวงฝร่ังเศสตอนแผ่นดนิพระเจ้าบรมโกศ. (2511). พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา. 

เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์. (2552). ตลาดกับวถีิชีวิตชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2199 – 2310. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

พรรณนาภูมสิถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์). (2550). กรุงเทพฯ : 

อษุาคเนย์. 

วรพร ภู่พงศ์พนัธุ์. (2542). ความเป็นสังคมนานาชาตขิองพระนครศรีอยุธยาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถงึ  

ค.ศ.1767. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวติัศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

อิชิอิ โยเนโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ. (2542). ความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่น 600 ปี. พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ :  

              มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 O-48

คาํสแลงเก่ียวกับเพศในนิตยสารสุขภาพและความงาม1 
Sexual Slang in Health and Beauty Magazines 
 
ชมบญุ สทุธิปัญโญ2 และ สมชาย สําเนียงงาม3 

Chomboon Sutthipunyo2 and Somchai Sumniengngam3 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคําสแลงท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับเพศท่ีปรากฏในนิตยสาร

สขุภาพและความงาม โดยศึกษาคําสแลงจากทกุคอลมัน์ยกเว้นโฆษณาในนิตยสาร Men’s Health และนิตยสาร 

Women’s Health จํานวน 24 ฉบบั ผลการศกึษาพบว่า คําสแลงเก่ียวกบัเพศท่ีปรากฏในนิตยสาร Men’s Health     

มีทัง้สิน้ 260 คํา และนิตยสาร Women’s Health มีทัง้สิน้ 129 คํา โดยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่        

1. กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศ 2. กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ 3. กลุ่มความหมายเก่ียวกบั

สถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์ 4. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางเพศของบคุคล และ 5. กลุม่

ความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศ ทัง้นีคํ้าสแลงในกลุม่ความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศนัน้

ไมพ่บในนิตยสาร Women’s Health  

คาํสาํคัญ : คําสแลง เพศ นิตยสาร  

 

Abstract 
This article aims to study slangs which its meaning related to sex from the health and beauty 

magazine. The data is collected from every columns except the advertisements from Men’ Health 

Magazine and Women’s Health Magazine. They are 24 issues in total. The results show that there are 260 

slangs mentioned in Men’s Health Magazine and there are 129 slangs mentioned in Women’s Health 

Magazine. It can be categorized by their meaning into 5 groups (1) Meanings about sexual organ,         

(2) Meanings about sex behavior, (3) Meanings about places and tools for sexual intercourse,                

(4) Meanings about person’s sexual performance, and (5) Meanings about prostitution. The slangs which 

its meanings are about prostitution are not found in Women’s Health Magazine. 

Keywords : Slang, Sex, Magazine  
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บทนํา 
 คําสแลงหมายถงึถ้อยคําหรือสํานวนท่ีใช้เข้าใจกนัเฉพาะกลุม่หรือชัว่ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกนั

วา่ถกูต้อง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1181) 

คําสแลงเป็นคําท่ีสร้างสีสนัในการส่ือสาร ไมใ่ช่ภาษาท่ีถกูต้องตามมาตรฐาน แต่เป็นสว่นหนึ่งของภาษาท่ีใช้

กนัในชีวิตประจําวนัของคนกลุม่ใดกลุม่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกลุม่เฉพาะ หน้าท่ีของคําสแลงประการหนึ่งคือใช้เพ่ือเล่ียง

คําไม่สุภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือกล่าวถึงเร่ืองเก่ียวกับเพศ งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับคําสแลงท่ีผ่านมา ได้แก่

งานวิจยัเร่ือง “ลกัษณะภาษาสแลงของผู้ ต้องขงัและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลิกภาพและสติปัญญาของผู้ ต้องขงักบั

พฤติกรรมทางภาษา : ศกึษากรณีเรือนจํากลางคลองเปรม” ของ วิชาติ บรูณะประเสริฐสขุ (2545) หรืองานวิจยัเร่ือง 

“การวิเคราะห์คําศพัท์สแลงของชายท่ีมีจิตใจเป็นหญิง” ของ ชชันีย์ วินิจชยันนัท์ (2549) พบว่ามีกลุม่ความหมายของ

คําสแลงท่ีเก่ียวกบัเพศเพ่ือเล่ียงคําไมส่ภุาพดงักลา่วทัง้สิน้  

นิตยสาร Men’s Health และนิตยสาร Women’s Health เป็นนิตยสารสขุภาพและความงามท่ีมีเนือ้หาหลกั

แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ และเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของความสวยความงาม 

และพบว่านิตยสารทัง้สองฉบบัดงักล่าวมีการใช้คําสแลงเก่ียวกบัเพศเพ่ือส่ือสารกบัผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีแยก

เป็นเพศชายและเพศหญิง ทําให้มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือนิตยสารท่ีเป็นนิตยสารสขุภาพและความงามท่ีเน้นการให้

ความรู้แก่ผู้อ่านจะใช้คําสแลงเก่ียวกบัเพศอย่างไร อีกทัง้การท่ีมีกลุ่มผู้อ่านต่างเพศกนันัน้จะทําให้มีการใช้คําสแลง

เก่ียวกบัเพศต่างกนัหรือไม่ ทัง้ในด้านจํานวนและประเภทของกลุ่มความหมายย่อย ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

คําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกับเพศในนิตยสาร Men’s Health และนิตยสาร Women’s Health เพื่อให้เห็นถึง        

ข้อแตกตา่งดงักลา่ว 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบคําสแลงเก่ียวกบัเพศท่ีปรากฏในนิตยสารสขุภาพและความงาม Men’s Health 

และ Women’s Health 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัรวบรวมคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศจากนิตยสาร Men’s Health และนิตยสาร Women’s 

Health ประเทศไทย ท่ีวางจําหน่ายตัง้แตเ่ดือนมกราคมจนถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 จํานวนทัง้สิน้ 24 ฉบบั 

แบง่เป็นนิตยสาร Men’s Health จํานวน 12 ฉบบั และนิตยสาร Women’s Health จํานวน 12 ฉบบั จากนัน้ศกึษา

และเปรียบเทียบจํานวนและกลุม่ความหมายยอ่ยของคําสแลงเก่ียวกบัเพศ และสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศกึษาคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศในนิตยสารสขุภาพและความงามพบวา่คําสแลงเก่ียวกบั

เพศท่ีปรากฏในนิตยสาร Men’s Health มีทัง้สิน้ 260 คํา สว่นในนิตยสาร Women’s Health มีทัง้สิน้ 129 คํา 

แบง่เป็นกลุม่ความหมายยอ่ยได้ 5 กลุม่ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอวัยวะเพศ 
กลุม่ความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศ หมายถงึ คําสแลงท่ีหมายถงึอวยัวะเพศ ลกัษณะอาการของอวยัวะเพศ 

อวยัวะสว่นอ่ืนท่ีแสดงลกัษณะทางเพศหรือใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์ รวมถงึสารคดัหลัง่ท่ีเกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์ด้วย    

โดยนิตยสาร Men’s Health พบทัง้สิน้ 118 คํา คิดเป็นร้อยละ 45.38 และนิตยสาร Women’s Health พบทัง้สิน้      

42 คํา คิดเป็นร้อยละ 32.56 ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 1 รักเดียวเพ่ือกระบ่ีแกร่ง การนอกใจไม่ได้ทําร้ายแค่จิตใจเท่านัน้ ผลการศึกษาในโรงพยาบาลพบว่า       

80 เปอร์เซน็ต์ของผู้ ป่วยท่ีองคชาตหกัมกัเกิดขึน้ตอนขึน้เตียงกบัชู้ รัก (Men’s Health, January 2014: 31) 

ตวัอย่างท่ี 2 ก่อนจากขอแถมอีกนิดหนึ่งว่าองค์ความรู้ทางการแพทย์ปัจจุบนัชีว้่าหากลกูอ๊อดของคนเราเกาะกนันัน้

ยอ่มไมใ่ช่เร่ืองดี เพราะอาจทําให้มีลกูยาก (Men’s Health, October 2014: 151) 

ตวัอย่างท่ี 3 การแข็งตวัท่ีเกิดขึน้ในยามวิกาลขึน้อยู่กับสองสิ่งคือการหลบัแบบมีอาการกรอกตาอย่างรวดเร็วและ

กําลงัฝันอยู่ร่วมกับการทํางานของเทสโทสเตอโรนในช่วงเช้า ดงันัน้ไม่แปลกท่ีคุณจะเห็นเจ้าหนูของแฟนลกุขึน้มา

เคารพธงชาติในตอนเช้าบอ่ยๆ (Women’s Health, March 2014: 24) 

ตวัอย่างท่ี 4 หากเขาเป็นคนท่ีคณุหลงใหลใฝ่ฝันจบูนัน้จะส่งคล่ืนรุนแรงไปทัว่ร่างกาย ซึ่งกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด 

ยอดภเูขาทัง้สองลกูของคณุเร่ิมแข็งชชูนั ท้องเบาหวิว และรู้สึกวาบหวิวบริเวณอวยัวะสืบพนัธุ์ (Women’s Health, 

May 2014: 112) 

จากตวัอย่างข้างต้น ตวัอย่างท่ี 1 คําว่า กระบ่ี หมายถึง อวยัวะเพศชาย และคําว่า ขึน้เตียง หมายถึง การมี

เพศสมัพนัธ์ ตวัอยา่งท่ี 2 คําวา่ ลกูอ๊อด หมายถึง อสจิุ ตวัอย่างท่ี 3 คําว่า เจ้าหน ูหมายถึง อวยัวะเพศชาย และคําว่า 

เคารพธงชาติ หมายถึง อาการแข็งตวัของอวยัวะเพศชาย ตวัอย่างท่ี 4 คําว่า ยอดภเูขา หมายถึง หวันม จะเห็นได้ว่า

นอกจากบริบทจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคําแล้ว การนําคําว่า กระบ่ี ลกูอ๊อด เคารพธงชาติ และยอดภเูขา 

มาใช้ส่ือความหมายแทนคําเรียกสิ่งเหลา่นัน้โดยตรง ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของคําได้ เน่ืองจากคําเหลา่นีมี้

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัอวยัวะเพศชาย อสจิุ อาการแข็งตวัของอวยัวะเพศชาย และหวันม ตามลําดบั สว่นคําว่า เจ้าหน ู

เป็นการนําคําท่ีผู้ ใหญ่ใช้เรียกเด็กด้วยความรักความเอ็นดมูาเรียกแทนอวยัวะเพศชาย ซึง่แสดงให้เห็นถึงมมุมองของ

ผู้หญิงท่ีมีตอ่อวยัวะเพศชายวา่เป็นสิง่ท่ีน่ารักน่าเอน็ด ู 
2. กลุ่มความหมายเก่ียวกับพฤตกิรรมทางเพศ 
 กลุ่มความหมายเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ หมายถึง คําสแลงท่ีหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคล       

จดุสดุยอด ความต้องการทางเพศ และสมรรถภาพทางเพศ โดยนิตยสาร Men’s Health พบทัง้สิน้ 113 คํา คิดเป็น

ร้อยละ 43.46 และนิตยสาร Women’s Health พบทัง้สิน้ 72 คํา คิดเป็นร้อยละ 55.81 ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่งท่ี 5 ผู้ เช่ียวชาญหลายคนได้ประมาณการว่าเซ็กซ์หนึ่งยกน่าจะเผาผลาญพลงังานประมาณสกั100–300 กิโล

แคลอรี สว่นฝ่ังท่ีไม่เห็นด้วยก็บอกว่าจริงๆ แล้วมนัน้อยมาก คือถ้าเป็นหนุ่มใจร้อน 6 นาทีถึงฝ่ังฝัน อาจจะใช้พลงังาน

แค ่21 กิโลแคลอรีหรือเทียบเทา่อลัมอนด์ 3 เมด็เทา่นัน้เอง (Men’s Health, January 2014: 100)                                                          

ตัวอย่างท่ี 6 อย่างน้อยสารซิทรูลลีนในแตงโมก็ช่วยคุณเร่ืองพลังรบแห่งสมรภูมิรักได้อีกทางหนึ่งนะครับ (Men’s 

Health, July 2014: 128) 

ตวัอยา่งท่ี 7 สิง่ท่ีช่วยปลกุเร้าอารมณ์ทัง้สองเพศได้พร้อมกนัคือการดหูนงัรักอีโรติก (ไม่ใช่หนงัโป๊ท่ีเปิดมาก็โจ๊ะพึม่พมึ

กนัเลยนะ) ลองเลือกเร่ืองท่ีไม่หยาบโลนมาก ไม่เน้นเอาใจเพศใดเพศหนึ่ง แต่เพ่ือคู่รักโดยเฉพาะ (Women’s Health, 

July 2014: 128)  
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ตัวอย่างท่ี 8 เป็นเร่ืองแน่หากเร่ืองไหนๆ ก็ไม่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของคุณ แต่สิ่งสําคัญกว่าคือเหตุผลท่ีทําให้     

คุณนัน้หมดไฟราคะ คุณต้องแปลกใจแน่เม่ือรู้ว่าเหตุผลต่างๆเหล่านัน้ไม่เก่ียวข้องกับหนุ่มข้างกายเลยแม้แต่น้อย 

(Women’s Health, June 2014: 121) 

จากตวัอย่างข้างต้น ตวัอย่างท่ี 5 คําว่า ฝ่ังฝัน หมายถึง จุดสดุยอด ตวัอย่างท่ี 6 คําว่า พลงัรบ หมายถึง 

สมรรถภาพทางเพศ และคําว่า สมรภมิูรัก หมายถึง การมีเพศสมัพนัธ์ ตวัอย่างท่ี 7 คําว่า โจ๊ะพึ่มพึม หมายถึง การมี

เพศสมัพนัธ์ ตวัอย่างท่ี 8 คําว่า ไฟราคะ หมายถึง ความต้องการทางเพศ จะเห็นได้ว่าคําว่า ฝ่ังฝัน เป็นการใช้คําเพ่ือ

ส่ือให้เห็นว่าจุดสดุยอดนัน้เป็นสิ่งท่ีใฝ่ฝันหรือต้องการ คําว่า พลงัรบ เป็นการใช้คําเพ่ือส่ือให้เห็นว่าสมรรถภาพทาง

เพศหรือพละกําลงัของบคุคลในการมีเพศสมัพนัธ์โดยเปรียบเหมือนกบัพลงัท่ีใช้ในการรบ คําว่า สมรภมิูรัก เป็นคําท่ี

ส่ือให้เห็นถึงการมีเพศสมัพนัธ์ของบุคคล ดงัจะเห็นได้จากมีคําว่า พลงัรบ ท่ีหมายถึงสมรรถภาพทางเพศปรากฏอยู่

ก่อนหน้า คําว่า โจ๊ะพึ่มพึม เป็นการใช้คําเพ่ือส่ือให้เห็นถึงการมีเพศสมัพนัธ์ของบุคคล อีกทัง้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ

ความหมายของคําได้จากบริบทท่ีได้กลา่วถึงเร่ืองการดหูนงัอีโรติกไว้ในข้างต้น และคําว่า ไฟราคะ เป็นการใช้คําเพ่ือ

ส่ือให้เหน็ถงึความต้องการทางเพศของบคุคล โดยเปรียบวา่ความต้องการทางเพศของบคุคลนัน้เป็นดงัไฟ   
3. กลุ่มความหมายเก่ียวกับสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ 

กลุม่ความหมายเก่ียวกบัสถานและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์ หมายถึง คําสแลงท่ีหมายถึงสถานท่ีใน

การมีเพศสมัพนัธ์ และอปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์ โดยนิตยสาร Men’s Health พบทัง้สิน้ 10 คํา คิดเป็น

ร้อยละ 3.85 และนิตยสาร Women’s Health พบทัง้สิน้ 5 คํา คิดเป็นร้อยละ 3.88 ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

ตวัอย่าง 9 ต่อไปนีคื้อว่าท่ีสมรภมิูรักเร่งด่วนซึง่ผมคดัสรรมาให้คณุแล้วว่าเด็ด โดยยึดหลกัความต่ืนเต้นผจญภยัเป็น

หลกั (Men’s Health, April 2014: 122) 

ตวัอยา่งท่ี 10 ไม่ว่าจะเรียกว่าถงุ ปลอก เสือ้เกราะ หรือเสือ้กนัฝน ถงุยางท่ีคนยคุนีใ้ช้กนัก็เป็นเคร่ืองมือป้องกนัการ

ตัง้ครรภ์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุแล้ว (Men’s Health, February 2014: 118)  

ตวัอยา่งท่ี 11 เลิกกงัวลกบัอาการกระอกักระอ่วนหรือความคาดหวงัของอีกฝ่ายท่ีต้องการเช็กฟีดแบ็กของเซ็กซ์เม่ือ

คืนว่ายอดเย่ียมกระเทียมดองขนาดไหน แม้ว่าความจริงการนอนอ่านนิยายปกดํายงัสยิวกว่า (Women’s Health, 

September 2014: 142) 

ตวัอยา่งท่ี 12 สร้างความหลากหลายคือกุญแจของเซ็กซ์ท่ีเร่าร้อน ปรับเปลี่ยนสถานท่ี ลีลา และอาวุธใหม่ๆ 

โดยเฉพาะสิง่ท่ีคณุทํากบัคนรักไมไ่ด้ (Women’s Health, September 2014: 144) 

จากตวัอย่างข้างต้น ตัวอย่างท่ี 9 คําว่า สมรภูมิรัก หมายถึง สถานท่ีในการมีเพศสมัพันธ์ ตัวอย่างท่ี 10     

คําว่า ถงุ ปลอก เสือ้เกราะ และเสือ้กนัฝน หมายถึง ถงุยางอนามยั ตวัอย่างท่ี 11 คําว่า นิยายปกดํา หมายถึง นิยาย 

อีโรติก ตวัอยา่งท่ี 12 คําวา่ อาวธุ หมายถงึ เซก็ซ์ทอย จะเหน็ได้วา่คําวา่ สมรภมิูรัก เป็นคําท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานท่ีใน

การมีเพศสมัพันธ์ของบุคคล ส่วนคําว่า ถุง ปลอก เสือ้เกราะ และเสือ้กันฝน ผู้ เขียนได้นําลกัษณะของ ถุง ปลอก    

เสือ้เกราะ และเสือ้กนัฝน มาใช้ส่ือความหมาย ดงัคําว่า ถงุ และคําว่า ปลอก เป็นคําท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะรูปทรง

ของถงุยางอนามยั ส่วนคําว่า เสือ้เกราะ และคําว่า เสือ้กนัฝน ทัง้สองสิ่งเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกาย

เปรียบได้กับถงุยางอนามยัท่ีมีใช้เพ่ือป้องกนัการตัง้ครรภ์และป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ คําว่า นิยายปกดํา    

ท่ีหมายถึง นิยายอีโรติก นัน้ส่ือให้เห็นว่านิยายท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองเพศเป็นนิยายต้องห้าม และคําว่า อาวุธ           

ท่ีหมายถงึ เซก็ซ์ทอย เป็นการนําคําวา่อาวธุมาส่ือความหมายโดยเปรียบวา่เซก็ซ์ทอยนัน้เป็นเหมือนอาวธุของผู้หญิง 
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4. กลุ่มความหมายเก่ียวกับคุณลักษณะทางเพศของบุคคล 
กลุม่ความหมายเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางเพศของบคุคล หมายถงึคําสแลงท่ีหมายถงึคณุลกัษณะของบคุคล

ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศและรสนิยมทางเพศของบคุคล โดยนิตยสาร Men’s Health พบทัง้สิน้ 14 คํา คิดเป็นร้อยละ 5.39

และนิตยสาร Women’s Health พบทัง้สิน้ 10 คํา คิดเป็นร้อยละ 7.75 ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอย่างท่ี 13 เปล่ียนสาวขีอ้ายให้กลายเป็นนางแมวยัว่สวาทด้วยกลวิธีทางจิตวิทยา (Men’s Health, April 2014: 

118) 

ตวัอย่างท่ี 14 หญิงสาววยัใส แต่จะโสด จะสด จะซิงหรือเปลา่... ผมไม่ทราบ บางคนพ่อแม่พามาเข้าวดั แต่จะเข้ามา

ทําไมนัน้...ผมก็ไมท่ราบ หญิงสาวเหลา่นัน้ต่างแต่งกายไม่เหมาะสมกบัสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซึง่เราชาวพทุธต่างเข้าไป

เพ่ือกราบไหว้บชูา (Men’s Health, February 2014: 184) 

ตัวอย่างท่ี 15 พวกเราส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังให้โตมาเป็นกุลสตรีอยู่ในกรอบอีกทัง้สังคมยังตอกยํา้ว่าผู้ หญิงควร

เรียบร้อยดงัผ้าพบัไว้ (ลองคิดถงึภาพเจ้าสาวยงัจิน้ในชดุแตง่งาน) (Women’s Health, December 2014: 117) 

ตวัอยา่งท่ี 16 ถ้ารักจะกินเด็กต้องอดทน แต่ไม่ว่าเราจะคบใครควรมีความจริงใจให้กนั เด็กผู้ชายถ้าเขารักคณุจริงเขา

ไมคิ่ดวา่คณุแก่หรอกคะ่ อายเุป็นเพียงตวัเลขจริงๆ (Women’s Health, August 2014: 187) 

จากตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างท่ี 13 คําว่า นางแมวยั่วสวาท หมายถึง ผู้ หญิงท่ีมีลักษณะเซ็กซ่ีเย้ายวน 

ตัวอย่างท่ี 14 คําว่า สด และคําว่า ซิง (มาจากคําว่า single) หมายถึง บริสุทธ์ิหรือไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์       

มาก่อน ตวัอย่างท่ี 15 คําว่า จิน้ (มาจากคําว่า Virgin) หมายถึง บริสทุธ์ิหรือไม่เคยผ่านการมีเพศสมัพนัธ์มาก่อน 

ตวัอย่างท่ี 16 คําว่า กินเด็ก หมายถึง การคบหากบัผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่า จะเห็นได้ว่าคําว่า นางแมวยัว่สวาท มาจาก

ท่าทางของแมวตวัเมียตอนติดสดัท่ีจะเรียกร้องความสนใจจากแมวตวัผู้  โดยได้นําลกัษณะของแมวตวัเมียมาใช้เรียก

ผู้หญิงท่ีมีลักษณะเซ็กซ่ีเย้ายวน ส่วนคําว่า สด ซิง และจิน้ ยังคงมีเค้าความหมายเดิมอยู่สามารถส่ือให้เห็นถึง

คณุลกัษณะของผู้หญิงได้ว่าบริสทุธ์ิ และคําว่า กินเด็ก ท่ีหมายถึง การคบหากบัผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่า พบว่าส่วนใหญ่  

จะใช้กบัผู้หญิงท่ีคบหากบัผู้ชายท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 
5. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการซือ้ขายบริการทางเพศ 

กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศ หมายถึง คําสแลงท่ีหมายถึงการซือ้บริการทางเพศและ

ผู้ ขายบริการทางเพศ พบเฉพาะในนิตยสาร Men’s Health เท่านัน้ โดยพบทัง้สิน้ 5 คํา คิดเป็นร้อยละ 1.92             

ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอย่างท่ี 17 บางครัง้ก็เกิดความต้องการ ย่ิงสมยัวยัรุ่น ทํางานมีเงินเดือน ผมจะเท่ียวหาความสําราญตามประสา 

ซือ้กินทกุเดือน (เพราะแฟนไมย่อมมีอะไรด้วย)...ผมทําบาป ผมทําผิดศีล (Men’s Health, December 2014: 196) 

ตวัอย่างท่ี 18 อีรินพดูต่อว่า “ทางเดียวท่ีจะเวิร์กก็คือคนท่ีมาสนกุกบัเราต้องทํางานบริการความสขุทางด้านนีอ้ยู่แล้ว

อยา่งเช่น นกันวดเพ่ือบําบดัทางเพศ” (Men’s Health, May 2014: 149) 

จากตวัอย่างข้างต้น ตวัอย่างท่ี 17 คําว่า ซือ้กิน หมายถึง การซือ้บริการทางเพศ ตวัอย่างท่ี 18 คําว่า สนกุ 

หมายถึง การมีเพศสมัพนัธ์ และคําว่า นกันวดเพ่ือบําบดัทางเพศ หมายถึง ผู้ขายบริการทางเพศ ผู้อ่านสามารถเข้า

ความหมายของคําได้จากบริบท จากคําวา่ ซือ้กิน หากปรากฏลําพงัผู้อ่านอาจไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคือการซือ้บริการ

ทางเพศ เน่ืองจากไม่มีการระบวุ่าซือ้สิ่งใด และคําว่า นกันวดเพ่ือบําบดัทางเพศ ท่ีไม่ได้ส่ือความหมายว่าเป็นนกันวด

เพ่ือให้ร่างกายผอ่นคลาย แตห่ากหมายถงึผู้ขายบริการทางเพศ โดยจะเหน็ได้จากท่ีมีคําวา่เพศปรากฏอยูด้่วย  
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กลุม่ความหมายยอ่ยของคําสแลงเก่ียวกบัเพศท่ีปรากฏข้างต้น สามารถสรุปได้เป็นตารางดงันี ้

 

กลุม่ความหมายยอ่ยของคําสแลงเก่ียวกบัเพศ 

นิตยสาร Men’s Health 
นิตยสาร Women’s 

Health 

จํานวน

(คํา) 
ร้อยละ 

จํานวน

(คํา) 
ร้อยละ 

1. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศ 118 45.38 42 32.56 

2. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ 113 43.46 72 55.81 

3. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการมี

เพศสมัพนัธ์ 

10 3.85 5 3.88 

4. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางเพศของบคุคล 14 5.39 10 7.75 

5. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศ 5 1.92 - - 

รวม 260 100 129 100 

 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาคําสแลงเก่ียวกบัเพศท่ีปรากฏในนิตยสารสขุภาพและความงาม Men’s Health และ Women’s 

Health พบว่านิตยสาร Men’s Health ปรากฏคําสแลงเก่ียวกบัเพศทัง้สิน้ 260 คํา สว่นนิตยสาร Women’s Health 

พบคําสแลงทัง้สิน้ 129 คํา จําแนกเป็นกลุ่มความหมายย่อยทัง้สิน้ 5 กลุ่มความหมาย ได้แก่ 1. กลุ่มความหมาย

เก่ียวกบัอวยัวะเพศ 2. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ 3. กลุม่ความหมายเก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ี

ใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์ 4. กลุ่มความหมายเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางเพศของบคุคล และ 5. กลุม่ความหมายเก่ียวกบั

การซือ้ขายบริการทางเพศ โดยกลุ่มความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศนัน้ไม่พบในนิตยสาร Women’s 

Health  

กลุ่มความหมายย่อยท่ีพบมากท่ีสดุในนิตยสาร Men’s Health คือกลุ่มความหมายเก่ียวกับอวยัวะเพศ    

พบทัง้สิน้ 118 คํา คิดเป็นร้อยละ 45.38 รองลงมาคือกลุ่มความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ พบทัง้สิน้ 113 คํา 

คิดเป็นร้อยละ 43.46 กลุ่มความหมายเก่ียวกับคุณลักษณะทางเพศของบุคคล พบ 14 คํา คิดเป็นร้อยละ 5.39         

กลุ่มความหมายเก่ียวกับสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการมีเพศสมัพันธ์ พบ 10 คํา คิดเป็นร้อยละ 3.85 และกลุ่ม

ความหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายบริการทางเพศพบน้อยท่ีสดุ จํานวน 5 คํา คิดเป็นร้อยละ 1.92 สว่นกลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีพบมากท่ีสดุในนิตยสาร Women’s Health คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ พบทัง้สิน้ 72 คํา 

คิดเป็นร้อยละ 55.81  รองลงมาคือกลุ่มความหมายเก่ียวกับอวัยวะเพศ พบ 42 คํา คิดเป็นร้อยละ 32.56             

กลุ่มความหมายเก่ียวกับคุณลักษณะทางเพศของบุคคล พบ 10 คํา คิดเป็นร้อยละ 7.75 และกลุ่มความหมาย

เก่ียวกบัสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์พบน้อยท่ีสดุ จํานวน 5 คํา คิดเป็นร้อยละ 3.88 จากการศึกษา

ข้างต้นท่ีนิตยสาร Men’s Health พบคําสแลงในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศมากท่ีสดุนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า

เร่ืองของอวยัวะเพศเป็นสิ่งท่ีผู้ชายให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก คําสแลงท่ีใช้ในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศ

จึงมีจํานวนมากตามไปด้วย ส่วนนิตยสาร Women’s Health นัน้พบคําสแลงในกลุม่ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรม
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ทางเพศมากท่ีสดุ ในส่วนนีส้ะท้อนให้เห็นว่าเร่ืองของความสมัพนัธ์ทางเพศเป็นเร่ืองท่ีผู้หญิงให้ความสําคญั ดงันัน้  

คําสแลงท่ีใช้ในกลุม่ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศจงึพบมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 

หากพิจารณาดเูฉพาะจํานวนคําท่ีปรากฏในนิตยสารทัง้สองฉบบัแล้ว คําสแลงทกุกลุ่มความหมายท่ีพบใน

นิตยสาร Men’s Health จะมีจํานวนคํามากกว่านิตยสาร Women’s Health ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากว่านิตยสาร Men’s 

Health เป็นนิตยสารท่ีมีกลุม่ผู้อา่นเป็นเพศชาย และเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีผู้ชายให้ความสนใจมากกว่าผู้หญิง คําสแลงท่ี

มีความหมายเก่ียวกบัเพศจึงปรากฏใช้มากกว่านิตยสาร Women’s Health และพบว่านิตยสาร Men’s Health มีคํา

สแลงท่ีใช้ส่ือความหมายถึงอวยัวะเพศชาย อสจิุ และการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายกว่านิตยสาร Women’s Health 

อย่างเห็นได้ชดั โดยนิตยสาร Men’s Health พบคําสแลงท่ีหมายถึงอวยัวะเพศชายท่ีหลากหลาย เช่น ไดนาไมต์    

ทวนทอง มังกร ปืนใหญ่ ดาบแดงปลายปืน คําสแลงท่ีหมายถึงอสุจิ เช่น นมข้นหวาน นํา้พุฟินาเล หยาดนํา้ทิพย์     

นกัว่ายนํา้ นํา้นม และคําสแลงท่ีหมายถึงการมีเพศสมัพนัธ์ เช่น กิจกรรมเข้าจงัหวะ ทําการบ้าน ยทุธการมงักรเย่ียม

ถํา้หลงั ซัม่ อึ๊บ การเลือกใช้คําท่ีหลากหลายดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจเร่ืองเพศของผู้ชายได้อย่างชัดเจน 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสงัคมยอมให้ผู้ชายแสดงออกเร่ืองเพศได้อย่างเปิดเผยกว่าผู้หญิง นอกจากนีย้งัพบว่าคําสแลง

เก่ียวกับเพศท่ีใช้ในนิตยสารบางคํามีท่ีมาจากเพลงด้วย เช่น คําว่า กินตับ มาจากเพลง กินตับ ซึ่งเป็นเพลงท่ีใช้

ประกอบภาพยนตร์ไทยเร่ือง เท่ง โหน่ง จีวรบิน ขับร้องโดย เท่ง เถิดเทิง ในส่วนนีส้อดคล้องกับท่ีวิไลวรรณ       

ขนิษฐานันท์ (2526: 36) ได้กล่าวว่า “ภาพยนตร์และเพลงก็เป็นแหล่งท่ีมาของสแลงท่ีสําคญัมากอีกแหล่งหนึ่ง”    

โดยนิตยสารได้นําคําวา่ กินตบั มาส่ือความหมายใหม ่หมายถงึ การมีเพศสมัพนัธ์  

ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือคําสแลงทัง้ในนิตยสาร Men’s Health และนิตยสาร Women’s 

Health สะท้อนให้เห็นลักษณะความเป็นชายและความเป็นหญิงในสังคมไทยได้อย่างเด่นชัด ดังคําสแลงท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศชาย เช่น กระบ่ี กระบอกปืน เจ้าชาย จ้าวโลก อาวธุลบั เป็นคําสแลงท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความแข็งแกร่ง หรือความเป็นใหญ่ ซึง่เป็นลกัษณะของเพศชาย ในขณะท่ีคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัอวยัวะเพศ

หญิง เช่น น้องสาว น้องหนู ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน ซึ่งเป็นลกัษณะของเพศหญิง สอดคล้องกับท่ีเชเปิร์ด 

(Sheperd, 1981: 233 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 42) กลา่วว่า “ถือว่าลกัษณะความอ่อนโยน การทํา

ตวัเฉย การพึ่งผู้ อ่ืน เป็นลกัษณะผู้หญิง และถือว่าความแก่นกล้า ความก้าวร้าว ความแข็งแกร่ง และความเป็นอิสระ 

เป็นลกัษณะผู้ชาย” จึงกล่าวได้ว่านอกจากคําสแลงเก่ียวกบัเพศจะใช้เพ่ือเล่ียงคําไม่สภุาพแล้ว ยงัสามารถแสดงให้

เหน็ถงึลกัษณะของความเป็นเพศได้อีกด้วย  

คําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกับเพศนัน้นอกจากจะปรากฏใช้ในนิตยสารสุขภาพและความงามแล้วยัง

ปรากฏใช้ในกลุม่อ่ืนด้วย ดงังานวิจยัเร่ือง “ลกัษณะภาษาสแลงของผู้ ต้องขงัและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลิกภาพและ

สติปัญญาของผู้ ต้องขงักบัพฤติกรรมทางภาษา : ศกึษากรณีเรือนจํากลางคลองเปรม” ของ วิชาติ บรูณะประเสริฐสขุ 

(2545) ผลการศกึษาพบว่าคําสแลงท่ีผู้ ต้องขงัใช้มีคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศด้วย โดยพบคําสแลงในหมวด

การตดัแต่งอวยัวะเพศ หมวดพฤติกรรมทางเพศแบบปกติ และหมวดพฤติกรรมทางเพศแบบเบ่ียงเบน และงานวิจยั

เร่ือง “การวิเคราะห์คําศพัท์สแลงของชายท่ีมีจิตใจเป็นหญิง” ของ ชชันีย์ วินิจชยันนัท์ (2549) ผลการศกึษาพบว่าชาย

ท่ีมีจิตใจเป็นหญิงก็มีการใช้คําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศด้วยเช่นกนั โดยพบว่ากลุ่มความหมายเก่ียวกบัเพศ

นัน้ปรากฏใช้ในทุกภาคและทุกกลุ่มอายุ จึงอาจกล่าวได้ว่าคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกับเพศมีใช้ในหลายกลุ่ม
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บคุคล ทัง้นีเ้พราะเร่ืองเพศเป็นเร่ืองต้องห้ามของสงัคมไทย การกล่าวถ้อยคําท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศโดยตรงเป็น

เร่ืองท่ีไมส่มควร กลุม่คนตา่งๆ ในสงัคมจงึต้องคิดคําสแลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศขึน้มาใช้ในการส่ือสารแทน  
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บทวิเคราะห์ประตมิากรรมปูนป้ันพระพุทธรูป รูปบุคคล และคนแคระ ในวัฒนธรรมทวารวด ี 
ที่วัดนครโกษา อาํเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
Analysis on Stucco Sculpture ; Buddha Images Personnel Sculptures and Dwarf Sculpture 
in Dvaravati Period at Nakhonkosa Temple, Lop Buri Province 
 
งามพรรณ เทพทา1 

Ngampan Thepta1 

 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา และจดัแบง่กลุม่ประติมากรรมปนูปัน้ท่ีได้จากการขดุค้นและขดุแต่ง

ทางโบราณคดีท่ีวดันครโกษา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประดับท่ีบริเวณส่วนฐานของสถูปสมัย   

ทวารวดี จากการจําแนกกลุ่มประติมากรรมปนูปัน้ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มพระพทุธรูป 2. กลุ่มรูป

บคุคล 3. กลุ่มคนแคระ 4. กลุ่มสตัว์ และ 5. กลุ่มชิน้ส่วนทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะกลุ่มรูปบคุคลพบว่ามีความน่าสนใจ

เป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากมีความหลากหลายทางด้านรูปแบบ และสามารถแบ่งกลุ่มย่อยลงไปได้อีก 2 กลุ่ม คือ 1. ประติมากรรม

รูปบุคคลท่ีมีเคร่ืองทรง อาจหมายถึงกลุ่มชนชัน้สูงหรือพระโพธิสัตว์ และ 2. ประติมากรรมรูปบุคคลที่ไม่มีเคร่ืองทรง           

อาจหมายถึงกลุม่บคุคลทัว่ไป  

 วิธีการศึกษาในครัง้นีจ้ะมีการศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มประติมากรรมปนูปัน้และดินเผาท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีมี

อายรุ่วมสมยักนัทัง้ในลุ่มนํา้เดียวกนั คือ ลุ่มแม่นํา้ลพบรีุ-ป่าสกั อาทิ เมืองศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ เมืองโคกไม้เดน จ.นครสวรรค์ 

เป็นต้น และเมืองโบราณตา่งลุม่แมนํ่า้ คือ ลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง-ทา่จีน เช่น เมืองคบูวั จ.ราชบรีุ เมืองนครปฐมโบราณ จ.นครปฐม 

เมืองอู่ทอง จ.สพุรรณบรีุ ลุม่แมนํ่า้ชี-มลู เช่น เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง 

รวมถึงหาลักษณะเฉพาะของกลุ่มประติมากรรมปูนปัน้จากวัดนครโกษา ซึ่งอาจจําแนกออกเป็น “สกุลช่างลพบุรี”2 ได้ 

นอกจากนี ้การศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบประติมากรรมดงักลา่วอาจสะท้อนให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบศิลปกรรม 

คติการสร้าง และงานช่าง สิ่งเหลา่นีไ้ด้แสดงให้เหน็ถึงการติดตอ่สมัพนัธ์ของบ้านเมืองโบราณสมยัทวารวดีในแต่ละลุ่มแม่นํา้ได้

เป็นอย่างดี 

คาํสาํคัญ : ประติมากรรมปนูปัน้ วดันครโกษา จงัหวดัลพบรีุ สมยัทวารวดี 

 

Abstract 
The object of this research is to study the Stucco Sculpture of Dvaravati period (5th - 10th centuries) 

found during the excavation at Stupa in Nakhon kosa Temple, Lop Buri Province. There are presumtions that the 

stucco sculpture may have been a decorative piece in the base of the Temple. The sculptures are divided into     

5 sections, these are, 1: Buddha Image 2: Personnel Sculpture3: Animal Sculpture 4: Dwarf Sculpture                  

5:  Architectural fragment.  

                                                 
1 ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Art History, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Wang Tha Phra, Bangkok 10200, Thailand.  
2 หมายถึง งานศลิปกรรมแบบทวารวดีท่ีนิยมกนัในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัลพบรีุ 
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The group on Personnel sculptures is particularly interesting as it can be further divided into 2            

sub-groups, these are, 1. Decorated Personnel sculptures that may hint at a higher society or Bodhisattava.        

2: Unadorned Personnel sculptures which may represent ordinary people. 

The method of the study will be to compare the stucco sculptures found at Nakhon kosa with stucco 

sculptures found at other Dvaravati cities and religious sites. From the archaeological evidence found at 

Nakhonkosa Temple, it is seen that there is an indication of relationship between all the old cities situated in the 

same valley basin is Lopburi-Basak Basin; Si thep  Ancient City, Phetchabun Province, Khokmaiden Ancient City, 

Nakhon Sawan Province, etc. and the other valley basin are Maeklong -Tachin Valley basin; Kubua Ancient City, 

Ratchaburi Province, Nakhon Pathom Ancient city, Nakhon Pathom Province, U-Thong Ancient City, Suphan Buri 

Province, etc. and Chi-Moon Valley Basin; Fahdadsongyang Ancient City, Kalasin Province. 

As a result, the artifacts found at Nakhonkosa Temple have prominent features that considered Lop Buri 

Style with the unique character of Dvaravati in Lop Buri (Dvaravati artwork). However, due to the connection 

between Lopburi City and other Dvaravati Cities, a relationship in other fields has also occurred, including 

concepts, belief, arts, local techniques and buddhism. 

Keywords : Stucco sculpture, Nakhon kosa Temple, Lopburi  Province, Dvaravati period 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ประติมากรรมปนูปัน้ท่ีพบจากวดันครโกษา จ.ลพบรีุมีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง โดยจากการดําเนินงานขดุแต่งทาง

โบราณคดี เม่ือ พ.ศ. 2529 - 2531 พบชิน้ส่วนประติมากรรมบริเวณฐานสถปูท่ีมีลกัษณะเป็นเนินดิน3 สนันิษฐานว่าน่าจะเป็น

สถูปสมัยทวารวดี กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 เน่ืองจากมีรูปแบบอยู่ในผังสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส ก่อด้วยอิฐท่ีมี

ส่วนผสมของแกลบ4  ปัจจุบันสถูปประธานมีสภาพชํารุดทรุดโทรมและได้รับการบูรณะใหม่ แต่จากการศึกษาสามารถ

เปรียบเทียบรูปแบบ และแผนผงัของสถปูได้กบัเจดีย์ท่ีพบร่วมสมยักนั อาทิ เจดีย์หมายเลข 18 วดัโขลงสวุรรณคีรี เมืองคบูวั   

จ.ราชบรีุ และโบราณสถานเขาคลงัใน เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ เป็นต้น5  

วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 1. เป็นการรวบรวมและจดัแบ่งกลุ่มประติมากรรมปนูปัน้ท่ีได้จากการดําเนินงานทาง

โบราณคดีท่ีวดันครโกษา จ.ลพบรีุ 2. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ประติมากรรมที่พบจากวดันครโกษา จ.ลพบรีุกบักลุ่ม

ประติมากรรมที่พบตามเมืองโบราณอ่ืนท่ีอยู่ร่วมสมยักัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นลุ่มแม่นํา้ เพ่ือทําให้สามารถมองเห็น

ภาพรวมของความเหมือนและความต่างของงานศิลปกรรม และ 3. เพ่ือศกึษาถึงความสมัพนัธ์ทางรูปแบบงานศิลปกรรมผ่าน

คติการสร้างและงานช่าง สิ่งเหลา่นีไ้ด้แสดงให้เหน็ถึงการติดตอ่สมัพนัธ์ของบ้านเมืองในสมยัโบราณได้เป็นอย่างดี 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1.    ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัเมืองโบราณสมยัทวารวดีท่ีพบประติมากรรมปนูปัน้/ดินเผา 

2.    เก็บรวบรวมข้อมลูประติมากรรมปนูปัน้จากภาคสนามทัง้ท่ีได้จากการสํารวจ และขุดค้นตัง้แต่อดีต - ปัจจุบนั 

ตามแหล่งโบราณคดี พิพิธภณัฑ์ อุทยานประวติัศาสตร์ และสถานท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุท่ีได้มาจากเมืองโบราณภายใน

จงัหวดัลพบรีุ และเมืองโบราณสมยัทวารวดีท่ีจะนําโบราณวตัถมุาศกึษาเปรียบเทียบ 

                                                 
3 ดเูพ่ิมเติมใน พรหมศกัดิ์ เจิมสวสัดิ์ และฉลวย จารุภานานนท์, ปูนป้ันวัดนครโกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท สํานกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, ม.ป.ป.), 5-6. นอกจากนี ้     

ยงัพบหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ พระพิมพ์ดินเผา ท่ีมีรูปแบบเฉพาะและไมป่รากฏท่ีแหลง่โบราณคดีแห่งอ่ืน 
4 ดเูพ่ิมเติมใน ประยรู อลุชุาฏะ, เที่ยวเมืองศิลปะอู่ทอง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ืองอกัษร, 2516), 215-216. 
5 ประภสัสร์ ชวูิเชียร, “หลกัฐานโบราณคดีและศิลปกรรมของวดันครโกษา,” เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มถินุายน 2551) : 168. 
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3. วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี (ประติมากรรมปูนปัน้ท่ีพบในจังหวัดลพบุรี) ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบงาน

ศิลปกรรม อายสุมยั และนํามาเปรียบเทียบรูปแบบความเหมือน ความต่างกับประติมากรรมปนูปัน้ท่ีพบในเมืองโบราณร่วม

สมยัท่ีอยู่ตา่งลุม่แมนํ่า้กนั เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของสกลุช่างพืน้ถ่ินลพบรีุ  

4. เช่ือมโยงและสงัเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดเข้าด้วยกนั เพ่ือทราบถึงการติดตอ่สมัพนัธ์กบับ้านเมืองในสมยัทวารวดี 

5. นําเสนอข้อมลู สรุปผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 
ประติมากรรมปนูปัน้ท่ีได้จากการขุดแต่งบริเวณฐานสถปูวดันครโกษา มีลกัษณะเป็นประติมากรรมนนูสงู ทําจาก

วสัดปุนูปัน้ สนันิษฐานว่าประติมากรรมเหล่านีน่้าจะใช้ในการประดบัศาสนสถาน ซึ่งอาจเป็นภาพเล่าเร่ืองทางพทุธศาสนา 

หรือภาพแสดงถึงวิถีชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือของคนในอดีตท่ีมีความเลื่อมใสในพทุธศาสนา  นอกจากนี ้

สนันิษฐานว่าการประดบัประติมากรรมปนูปัน้อาจช่วยลดพืน้ท่ีว่างของผนงั และทําให้เกิดสนุทรียภาพทางสายตา รวมถึงใช้

เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม6 จากการศึกษาพบว่าสามารถจําแนกกลุ่มประติมากรรมดงักล่าวออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุม่พระพทุธรูป 2. กลุ่มรูปบคุคล 3. กลุ่มคนแคระ 4. กลุ่มสตัว์ และ 5. กลุ่มชิน้ส่วนทางสถาปัตยกรรม โดยจะมีการศกึษา

เปรียบเทียบกบักลุม่ประติมากรรมปนูปัน้และดินเผาท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีมีอายรุ่วมสมยักนั ทัง้นี ้กลุ่มประติมากรรมปนูปัน้

ดงักลา่วอยู่ในสภาพไมส่มบรูณ์ จงึทําให้การศกึษารูปแบบมีปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะรูปประติมากรรมบคุคล แตอ่ย่างไรก็ตาม 

การประดบัเคร่ืองแต่งกายของบคุคลสามารถช่วยจําแนกกลุ่มประติมากรรมออกได้เช่นกนั และการจดัแบ่งกลุ่มประติมากรรม

ขึน้ใหม่จะทําให้เกิดความครอบคลุมในการศึกษามากย่ิงขึน้ ดังนัน้จึงได้มีการจัดแบ่งประเภทของประติมากรรมดังกล่าว

ออกเป็นกลุม่ ดงันี ้    

1. กลุม่พระพทุธรูป แบง่ได้เป็น  

    1.1  กลุ่มพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะพระพกัตร์พืน้เมืองแบบทวารวดี หรือกลุ่มทวารวดีท่ีพบโดยทัว่ไป (ภาพท่ี 1-3) 

คือ พระพักตร์ค่อนข้างอวบอ้วน กลม และแบน บางพระเศียรมีลักษณะเป็นรูปไข่ แต่ไม่สมส่วน อุษณีษะเป็นต่อม ขมวด     

พระเกศาเป็นเม็ดกลมใหญ่เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ พระขนงค่อนข้างต่อกันคล้ายปีกกา  พระเนตรมีทัง้ที่มองตรงและ

เหลือบต่ําจนเกือบปิดสนิท พระนาสิกค่อนข้างใหญ่ และเป็นสนัโด่ง พระโอษฐ์ค่อนข้างหนา ลกัษณะพระโอษฐ์หนาเท่ากนัทัง้

บนและลา่ง อยู่ในอาการแย้มพระโอษฐ์  พระกรรณคอ่นข้างยาว นอกจากนี ้จะมีรายละเอียดเลก็น้อยท่ีตา่งกนัออกไป ลกัษณะ

พระพุทธรูปดังกล่าวอาจเทียบได้กับพระพุทธรูปปูนปัน้/ดินเผาท่ีพบตามเมืองโบราณร่วมสมัย เช่น เมืองนครปฐมโบราณ       

จ.นครปฐม (ภาพท่ี 6-7) เมืองคบูวั จ.ราชบรีุ (ภาพท่ี 8-9) และเมืองอู่ทอง จ.สพุรรณบรีุ (ภาพท่ี 10) เป็นต้น กลุ่มพระพทุธรูป

ปนูปัน้วดันครโกษานี ้สนันิษฐานว่าอาจเป็นอิทธิพลของสกลุช่างหลวง7ท่ีมาจากเมืองนครปฐมโบราณก็เป็นได้ เน่ืองจากเป็น

รูปแบบท่ีแพร่หลายพบได้ตามเมืองสมยัทวารวดีทัว่ไป นอกจากนี ้ยงัพบกลุ่มพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะพืน้เมืองแบบทวารวดี

ภาคกลางในแถบบริเวณเมืองทวารวดีภาคอีสาน8 เช่น พระพทุธรูปแถบ จ.บรีุรัมย์ จ.นครราชสีมา (ภาพท่ี 11) เป็นต้น แสดงให้

เห็นว่าพระพทุธรูปกลุ่มนีพ้บเป็นท่ีแพร่หลายในเมืองท่ีปรากฏวฒันธรรมทวารวดี น่าจะกําหนดอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษ      

ท่ี 13-15  

                                                 
6 พรหมศกัดิ์ เจิมสวสัดิ์ และฉลวย จารุภานานนท์, ปูนป้ันวัดนครโกษา, 6. 
7 หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบทําให้สนันิษฐานได้ว่าเมืองนครปฐมโบราณน่าจะเคยเป็นศนูย์กลางอาณาจกัรทวารดี ดเูพ่ิมเติมได้ใน  ศกัดิ์ชยั สายสงิห์,          

ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 86-87. 
8 ดเูพ่ิมเติมใน รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เอกสารคําสอนรายวิชา 317511 ศิลปะในประเทศไทยก่อน    

พทุธศตวรรษท่ี 19 และ 310331 ศิลปะทวารวดีและ ศิลปะศรีวิชยั ฉบบัปีการศกึษา 2555),  61-68. 
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1.2 กลุ่มพระพทุธรูปท่ีสนันิษฐานว่าจะเป็นลกัษณะท้องถ่ินท่ีพบในเมืองลพบรีุ (ภาพท่ี 4-5) มีลกัษณะพระพกัตร์

มีทัง้กลมแบน และกลมมน พระขนงตอ่กนัคล้ายปีกกา และมีข้อสงัเกตถึงลกัษณะการทําพระเนตร 2 ชัน้ และมองตรง สามารถ

เทียบได้กับเศียรพระพุทธรูปปูนปัน้ซึ่งท่ีพบบริเวณสถปูร้างระหว่างการก่อสร้างถนนในลพบุรี9 สําหรับการทําขอบพระเนตร     

2 ชัน้ของพระพทุธรูปมีพบท่ีเมืองนครปฐม และเมืองคบูวั มกัทําพระเนตรเหลือบต่ํา (เป็นรูปคล้ายกลีบบวั) ซึง่ลกัษณะการทํา

ขอบพระเนตร 2 ชัน้ และพระเนตรมองตรงนีอ้าจสอดคล้องกบัประติมากรรมบคุคลสามญัท่ีพบว่ามีการทําขอบตา 2 ชัน้ และ

ตามองตรงอยู่บ้าง ลกัษณะดงักลา่วอาจแสดงให้เหน็ถึงลกัษณะพืน้เมืองของแตล่ะท้องถ่ินท่ีเข้าไปผสมมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ยงัพบว่ามีการทําสนัพระนาสิกเป็นเส้นคม (พระนาสิกโด่ง) และรูปทรงพระโอษฐ์เรียวยาว แต่ค่อนข้างหนาและแบะ อยู่ใน

อาการแย้มพระโอษฐ์ สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นลกัษณะท้องถ่ินแบบลพบรีุ อนึง่ ลกัษณะพระพทุธรูปวดันครโกษากลุม่นีมี้ความ

คล้ายกับพระพุทธรูปปูนปัน้ท่ีพบจากแหล่งอ่ืนในเมืองลพบุรี (ภาพที่ 12) และโบราณสถานเขาคลงัใน เมืองโบราณศรีเทพ      

จ.เพชรบูรณ์ (ภาพท่ี 13) สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปกลุ่มนีน่้าจะกําหนดอยู่ในสมัยทวารวดีตอนกลาง กําหนดอายุราว

พทุธศตวรรษท่ี 13-15 เช่นเดียวกนั 

 

 

 
  
 2. กลุ่มประตมิากรรมรูปบุคคล แบ่งย่อยได้อีกหลายกลุ่ม ได้แก่ ประติมากรรมรูปสตรี ยกัษ์ และกลุ่มเทวดาหรือ            

พระโพธิสตัว์ ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงประติมากรรมเทวดาหรือพระโพธิสตัว์ (ภาพท่ี 14-20) จําแนกได้เป็น 2 กลุม่  คือ 

  2.1 ประติมากรรมบคุคลท่ีมีเคร่ืองทรง มีลกัษณะ คือ สวมเคร่ืองทรงศิราภรณ์ และบางชิน้แสดงการถือสิ่งของท่ีมี

ลกัษณะเป็นทอ่นยาวพาดผ่านพระองัสา (ภาพท่ี 18-19)  สนันิษฐานว่าอาจเป็นก้านดอกไม้ ด้ามฉตัร หรือแส้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย

ว่าส่วนปลายหกัหายไป จึงไม่สามารถระบไุด้อย่างชดัเจน ลกัษณะประติมากรรมโดยรวม คือ พระพกัตร์ค่อนข้างยาว การทํา

ขอบพระเนตร 2 ชัน้ และพระเนตรมองตรง พระนาสิกค่อนข้างใหญ่ มีทัง้โด่ง และแบน บางองค์มองเห็นสันพระนาสิก         

                                                 
9 โครงการอทุยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, ดรรชนีภาพปูนป้ันจากโบราณสถานเขาคลังในเมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  

(กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2539), 63. 

ภาพท่ี 12  : เศียรพระพทุธรูปปนูปัน้ พบบริเวณสถปูร้างระหว่างการสร้างถนน จ.ลพบรีุ (ซ้าย)        

ภาพท่ี 13  : เศียรพระพทุธรูปปนูปัน้พบท่ีเขาคลงัใน เมืองศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ (ขวา) 

ท่ีมา : โครงการอทุยานประวตัศิาสตร์ศรีเทพ, ดรรชนีภาพปูนป้ันจากโบราณสถานเขาคลังใน

เมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (กองโบราณคดี : กรมศลิปากร, 2539), 63. 

ภาพท่ี 6 - 7 : เศียรพระพทุธรูปปนูปัน้ สมยัทวารวดี  

เมืองนครปฐมโบราณ  จ.นครปฐม ลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง-ท่าจีน  

อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15  

ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ  

ภาพท่ี 8 -9  : พระพทุธรูปปนูปัน้ สมยัทวารวดี เมืองคบูวั  

จ.ราชบรีุ ลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง-ท่าจีน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15  

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 10  : พระพทุธรูปปนูปัน้ สมยัทวารวดี เมืองอู่ทอง จ.สพุรรณบรีุ ลุม่แมนํ่า้แมก่ลอง-ท่าจีน  

อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15 (ซ้าย) ภาพท่ี 11 : พระพทุธรูปสําริด  สมยัทวารวดี  บ้านฝ้าย  

อ.ลําปลายมาศ จ.บรีุรัมย์ ลุม่แมนํ่า้ชี-มลู อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 15-16 (ขวา)  

ภาพท่ี 1-5 : ชิน้สว่นพระเศียร พระพทุธรูปปนูปัน้ วดันครโกษา  

จ.ลพบรีุ  

ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ

สมเด็จพระนารายณ์ 
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ภาพท่ี 28 – 29 :  เศียรประติมากรรมบคุคลปนูปัน้ สมยัทวารวดี โบราณสถานทุ่งเศรษฐี จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา : กรมศิลปากร สาํนักงานโบราณคดีและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิี่ 1 ราชบุรี,  

ทุ่งเศรษฐี : โบราณสถานทวารวดีชายฝ่ังทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์

สมาพนัธ์ จํากดั, 2543), 141. 

เป็นเส้นคม การทําร่องพระโอษฐ์ และศิราภรณ์ทรงสงู บางองค์ทําเป็นชฎามกุฏทรงกระบอกสงูเคร่ืองประดบัแต่ละชิน้จะมี

ความหลากหลายทางรูปแบบ จากการศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมบุคคลที่พบตามเมืองโบราณที่ร่วมสมัยกับ

ประติมากรรมท่ีวดันครโกษาพบว่าประติมากรรมวดันครโกษามีความคล้ายคลึงกบักลุ่มประติมากรรมพระโพธิสตัว์จากเมือง

โบราณศรีเทพ โดยเฉพาะท่ีเขาถมอรัตน์10 (ภาพท่ี 21-22) ซึง่รูปแบบพระโพธิสตัว์จากเมืองโบราณศรีเทพสนันิษฐานว่าน่าจะ

ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มพระโพธิสตัว์ท่ีพบบริเวณลุ่มแม่นํา้มลูตอนต้น11(นครราชสีมาและบรีุรัมย์) คือ กลุ่มพระโพธิสตัว์กลุ่ม

ประโคนชยั พระโพธิสตัว์จากบ้านฝ้าย จ.บรีุรัมย์ และพระโพธิสตัว์บ้านโตนด อ.โนนสงู จ.นครราชสีมา (ภาพท่ี 23-24) โดยกลุม่

พระโพธิสตัว์แถบลุ่มแม่นํา้มลูตอนต้นน่าจะมีความสมัพนัธ์ทางรูปแบบกับกลุ่มพระโพธิสตัว์สําริดของเขมรสมยัก่อนเมือง   

พระนคร เช่น พระโพธิสตัว์เมตไตรยะสําริด12 สมยัไพรกเมง-กําพงพระ กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13 และเม่ือเปรียบเทียบ

ประติมากรรมกบักลุ่มประติมากรรมท่ีพบในลุ่มแม่นํา้แม่กลอง-ท่าจีนพบว่าเคร่ืองประดบัมีลกัษณะคล้ายกบัประติมากรรมท่ี

พบท่ีเมืองคบูวั จ.ราชบรีุ (ภาพท่ี 25) และเจดีย์จลุประโทน จ.นครปฐม (ภาพท่ี 26-27) และ นอกจากนี ้ ยงัเทียบเคียงรูปแบบ

ได้กบัประติมากรรมปนูปัน้ท่ีพบท่ีโบราณสถานทุง่เศรษฐี จ.เพชรบรีุอีกด้วย (ภาพท่ี 28-29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากการศึกษารูปแบบทําให้สนันิษฐานได้ว่าประติมากรรมท่ีมีเคร่ืองทรงจากวัดนครโกษาน่าจะมีอายุอยู่ในราว   

พทุธศตวรรษท่ี 13-15 

   

 

 

                                                 
10 ดเูพ่ิมเติมท่ี อทุยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ, รายงานเบือ้งต้นการสาํรวจแหล่งโบราณคดีถํา้เขาถมอรัตน์ ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(อทุยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533), 1-3. 
11 ซึง่บริเวณดงักลา่วมีการผสมผสานระหว่างศิลปะทวารวดีกบัศิลปะเขมร ดเูพ่ิมเติมท่ี รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ศิลปะและวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

56-57. 
12 Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir, Sculpture of Angkor and ancient Cambodia : millennium of glory (Washington : National Gallery of Art, 

1997), 11. 

ภาพท่ี 25 : ประติมากรรมบคุคลปนูปัน้ สมยัทวารวดี  

ท่ีโบราณสถานเมืองคบูวั จ.ราชบรีุ  (ซ้าย)  

ภาพท่ี 26-27 : เศียรประติมากรรมบคุคลปนูปัน้ สมยัทวารวดี  

ท่ีพระประโทนเจดีย์ จ.นครปฐม (กลาง-ขวา) อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15   

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร   

ภาพท่ี 21 - 22 : เศียรพระโพธิสตัว์ปนูปัน้ สมยัทวารวดี ถํา้เขาถมอรัตน์  

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15   

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร  กรุงเทพฯ 

ภาพท่ี 23 – 24 :  พระโพธิสตัว์เมตไตรยะ บ้านฝ้าย   

อ.หนองหงส์ จ.บรีุรัมย์ (ซ้าย) เศียรพระโพธิสตัว์     

สําริด บ้านโตนด อ.โนนสงู  จ.นครราชสีมา (ขวา) 

ภาพท่ี 14 -20 : สว่นลาํตวัประติมากรรมปนูปัน้รูปบคุคลท่ีมีเคร่ืองทรง ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ สมเดจ็พระนารายณ์ 
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 2.2 ประติมากรรมบคุคลท่ีไม่มีเคร่ืองทรง (ภาพท่ี 30-34) : ลกัษณะโดยทัว่ไป คือ ใบหน้าค่อนข้างกลมแบน มีทัง้

หน้าตรง และหนัข้าง ทรงผมเป็นลักษณะมัดรวบขึน้ไป ส่วนใหญ่มีการขีดเส้นพระเกศา คิว้ทัง้สองข้างต่อกันคล้ายปีกกา 

ลกัษณะตามีทัง้มองตรง และเหลือบต่ํา จมกูใหญ่ และแบน  ปากหนา อยู่ในอาการยิม้ และเห็นร่องตรงกลางระหว่างริมฝีปาก

บนและลา่ง ลกัษณะบคุคลเหลา่นีน่้าจะสะท้อนให้เหน็ถึงลกัษณะหน้าตาของคนในสมยัทวารวดีได้เป็นอย่างดี   

 

 

 

 

จากการเปรียบเทียบใบหน้าบคุคลท่ีวดันครโกษากบัใบหน้าบคุคลจากเมืองโบราณอ่ืนท่ีร่วมสมยัแล้วพบวา่ใบหน้าบคุคลท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พระประโทน เมืองนครปฐม (ภาพท่ี 35-36) และโบราณสถานเมืองคูบวั จ.ราชบุรี13(ภาพที่ 37-38) โบราณสถานทุ่งเศรษฐี     

จ.เพชรบรีุ14(ภาพท่ี 39-40) มีรูปแบบท่ีหลากหลายกว่าทัง้ในเร่ืองของทรงผมหน้าตา และเคร่ืองประดบั นอกจากนี ้ท่ีวดันคร

โกษายงัมีการพบประติมากรรมรูปบคุคลท่ีมีลกัษณะคล้ายชาวตา่งชาติ สวมหมวกทรงสงู หนัหน้าด้านข้าง ซึง่มีลกัษณะต่างไป

จากประติมากรรมรูปบคุคลท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวพืน้เมืองทวารวดี ประติมากรรมปนูปัน้รูปชาวต่างชาตินีมี้พบในเมือง

โบราณที่ร่วมสมยัเช่นเดียวกนั อาทิ เมืองนครปฐมโบราณ เป็นต้น  เมืองโบราณร่วมสมยัท่ีพบรูปประติมากรรมชาวต่างชาติ

โดยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย15 จากการศึกษารูปแบบ

ประติมากรรมดงักลา่ว ทําให้สนันิษฐานได้ถึงหน้าตาของคนในวฒันธรรมทวารวดี ซึง่มีหลกัฐานบ่งชีว้่าอาจอยู่ในตระกลูมอญ-

เขมร16และอาจกําหนดอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษท่ี13-15 เน่ืองจากลกัษณะใบหน้าท่ีมีความเป็นพืน้ถ่ินแล้ว 

 

 

 

 

 

                                                 
13 พยงุ วงษ์น้อย ,"ลายศิลป์ดนิเผาเมืองคูบัว : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาประตมิากรรมดนิเผาแบบทวารวดีที่เมืองคูบัว (กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ 

สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 1 ราชบรีุ, 2545), 59-63. 
14 กรมศิลปากร สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 1 ราชบรีุ, ทุ่งเศรษฐี : โบราณสถาน  ทวารวดีชายฝ่ังทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท 

สํานกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, 2543), 115-124. 
15 สฤษดิ์พงศ์ ขนุทรง, ทวารวดี ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ( กรุงเทพฯ : บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากดั, 2558), 52-55. 
16 ศกัดิ์ชยั สายสงิห์, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทย, 179. 

ภาพท่ี 37 - 38 : ศีรษะประติมากรรมบคุคลท่ีไมมี่เคร่ืองทรง พบท่ีโบราณสถาน

เมืองคบูวั จ.ราชบรีุ ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ราชบรีุ  

ภาพท่ี 39-40 :  ใบหน้าบคุคล โบราณสถานทุ่งเศรษฐี จ. เพชรบรีุ 

ท่ีมา : กรมศิลปากร สาํนักงานโบราณคดีและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทิี่ 1 ราชบุรี,  

ทุ่งเศรษฐี : โบราณสถานทวารวดีชายฝ่ังทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท สํานกัพิมพ์ 

สมาพนัธ์ จํากดั, 2543), 115-116. 

ภาพท่ี 35 - 36 :  ใบหน้าบคุคลพบท่ีพระประโทน เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

ปัจจบุนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 

ภาพท่ี 30 - 34 : ศีรษะประติมากรรมบคุคล 

ท่ีไมมี่เคร่ืองทรงพบท่ีวดันครโกษา  

ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

สมเด็จพระนารายณ์                           
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3. กลุ่มประตมิากรรมคนแคระ (ภาพท่ี 41-43) 

 

 

 

ลกัษณะโดยรวมคือใบหน้ากลมอ้วน ตาโต มีข้อสงัเกต คือ มีการทําขอบตา 2 ชัน้ เหมือนกบักลุ่มพระพทุธรูป และ

ประติมากรรมบคุคล  จมกูค่อนข้างแบน ริมฝีปากหนา และใหญ่ มีร่องตรงกลางระหว่างริมฝีปากบนและล่าง แสดงอาการยิม้

เล็กน้อย อยู่ในท่านัง่ยองๆ กางขาออกเล็กน้อย มือทัง้สองจบัเข่า ลําตวัอ้วนมีพงุพลุ้ย สวมต่างหวูงกลมขนาดใหญ่ นุ่งผ้าและ

มดัไว้ท่ีเอว ไม่สวมเคร่ืองประดบั จากรูปแบบคนแคระที่วดันครโกษา สนันิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพทุธศตวรรษที่ 12-16 

เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคนแคระที่พบตามเมืองโบราณที่ร่วมสมยั เช่น เมืองนครปฐมโบราณ จ.นครปฐม (ภาพท่ี 44-45)   

เขาคลงัใน เมืองโบราณศรีเทพ (ภาพท่ี 46-47) โบราณสถานทุ่งเศรษฐี จ.เพชรบุรี (ภาพที่ 48-49) โบราณสถานโคกไม้เดน         

จ.นครสวรรค์ (ภาพท่ี 50) และโบราณสถานเมืองคบูวั จ.ราชบรีุ (ภาพท่ี 51-52) เป็นต้น พบว่ามีรูปแบบคล้ายคลงึกนั แต่จะมี

รายละเอียดเล็กน้อยท่ีต่างกนัออกไป ซึ่งลกัษณะหน้าตาของประติมากรรมคนแคระที่วดันครโกษา แม้ว่าจะเลือนลางไปมาก   

ก็ตาม  แต่จากการตัง้ข้อสงัเกตพบว่าประติมากรรมคนแคระจะมีการทําขอบตา 2 ชัน้ และแสดงอาการยิม้ปากกว้าง ลกัษณะ

ดงักลา่วน่าจะเป็นลกัษณะพืน้ถ่ินของการทํารูปคนแคระท่ีเมืองลพบรีุก็เป็นได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป 

จากการศกึษาประติมากรรมปนูปัน้ทัง้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูป กลุ่มรูปบคุคล และกลุ่มคนแคระสมยัทวารวดี   

ท่ีวดันครโกษา จ.ลพบรีุ พบว่าประติมากรรมปนูปัน้ส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในสมยัทวารวดีตอนกลางถึงปลาย คือราวพทุธศตวรรษ

ท่ี 13-15 และมีประติมากรรมบางกลุ่ม เช่น คนแคระท่ีกําหนดอายอุยู่ในราวพทุธศตวรรษท่ี 12-16 รูปแบบประติมากรรมปนู

ปัน้วัดนครโกษาน่าจะเกิดจากการผสมผสานและแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางวัฒนธรรมกับเมืองโบราณอ่ืนท่ีร่วมสมัยกัน          

จากการศกึษาพบว่าประติมากรรมเหล่านีมี้ลกัษณะบางประการที่อาจเป็นลกัษณะเฉพาะ หรือลกัษณะพืน้ถ่ินของเมืองลพบรีุ 

เช่น กลุ่มพระพุทธรูปท่ีนิยมทําขอบพระเนตร 2 ชัน้ และมองตรง การทําร่องพระโอษฐ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวน่าจะมีความ

เก่ียวข้องกบักลุม่ประติมากรรมพระโพธิสตัว์สําริดแถบลุ่มแม่นํา้มลูตอนต้น (บรีุรัมย์ และนครราชสีมา) อีกทัง้ พระพทุธรูปบาง

องค์มีพระโอษฐ์ท่ีเรียวยาว และแบะ อยู่ในอาการยิม้ ซึ่งอาจเป็นลักษณะพืน้ถ่ินของเมืองลพบุรี  ประติมากรรมบุคคลท่ีมี  

เคร่ืองทรง มีลกัษณะพระพกัตร์คล้ายทางกลุม่พระโพธิสตัว์ท่ีถํา้เขาถมอรัตน์ เมืองโบราณศรีเทพ แต่รูปแบบเคร่ืองประดบั และ      

ศิราภรณ์เปรียบเทียบได้กับเคร่ืองประดับของประติมากรรมปูนปัน้ท่ีพบแถบเมืองคูบัว เมืองนครปฐม และโบราณสถาน        

ภาพท่ี 46 - 47  : คนแคระ เขาคลงัใน เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ ภาพท่ี 44 - 45  : คนแคระ เมืองนครปฐมโบราณ จ.นครปฐม 

ภาพท่ี 48-49 : คนแคระ  โบราณสถานทุ่งเศรษฐี  จ.เพชรบรีุ 

ท่ีมา : กรมศิลปากร สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 1 ราชบรีุ,  

ทุ่งเศรษฐี : โบราณสถานทวารวดีชายฝ่ังทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ :  

บริษัท สํานกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, 2543), 145. 

ภาพท่ี 50 : คนแคระ โบราณสถานโคกไม้เดน จ.นครสวรรค์         

ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ซ้าย)  

ภาพท่ี 51-52 : คนแคระโบราณสถานเมืองคูบวั จ.ราชบุรี (กลางขวา) 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ราชบรีุ  จ.ราชบรีุ 

                  ภาพท่ี 41-43 : ประติมากรรมคนแคระ วดันครโกษา 

     ท่ีมา : ข้อมลูทะเบียนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์     
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ทุง่เศรษฐี หรือประติมากรรมบคุคลสามญัท่ีมีรูปร่างหน้าตาไปในทางเดียวกนั อีกทัง้ ยงัพบประติมากรรมท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะ

เป็นชาวตา่งชาติ ซึง่คล้ายกบัท่ีพบในเมืองนครปฐมโบราณ เม่ือศกึษาเปรียบเทียบประติมากรรมปนูปัน้ท่ีวดันครโกษากบัเมือง

โบราณอ่ืนท่ีมีอายุร่วมสมยักนัพบว่ามีทัง้กลุ่มประติมากรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัประติมากรรมท่ีเมืองนครปฐม เมืองคบูวัท่ี

อาจจัดเป็นสกุลช่างหลวง และกลุ่มท่ีมีรูปแบบคล้ายกับประติมากรรมทางเมืองศรีเทพ ซึ่งประติมากรรมกลุ่มนีน่้าจะมี

ความสมัพนัธ์กบัเมืองทวารวดีในภาคอีสานแถบลุ่มแม่นํา้มลูตอนต้นด้วย จากรูปแบบงานศิลปกรรมดงักล่าวท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์ทางรูปแบบกบัเมืองโบราณอ่ืนได้สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อสมัพนัธ์ และการแลกเปล่ียนรูปแบบ และแนวคิด

ทางด้านงานช่างระหวา่งเมืองโบราณในวฒันธรรมทวารวดีได้เป็นอย่างดี  

 

เอกสารอ้างองิ 
กรมศิลปากร สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 1 ราชบรีุ. ทุ่งเศรษฐี : โบราณสถานทวารวดีชายฝ่ัง

ทะเลเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, 2543. 

กรมศิลปากร. โบราณวัตถุสมัยทวาราวดีแห่งใหม่ Some recently discovered sites of Dvaravati period และ รายงาน

การขุดค้นโบราณวัตถุสถาน ณ บ้านโคกไม้เดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2508. 

โครงการบูรณะโบราณสถาน หน่วยศิลปากรท่ี 1 ลพบุรี. รายงานการขุดแต่งวัดนครโกษา จ.ลพบุรี.  กรุงเทพฯ : กอง

โบราณคดี กรมศิลปากร, 2530. 

โครงการอทุยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ. ดรรชนีภาพปูนป้ันจากโบราณสถานเขาคลังใน เมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ 

จ.เพชรบูรณ์. กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2539. 

ประภสัสร์ ชวิูเชียร, “หลกัฐานโบราณคดีและศิลปกรรมของวดันครโกษา,” เมืองโบราณ 34, 2 (เมษายน-มิถนุายน 2551)  

ประยรู อลุชุาฏะ. เที่ยวเมืองศลิปะอู่ทอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟ่ืองอกัษร, 2516. 

พยงุ วงษ์น้อย.ลายศิลป์ดินเผาเมืองคบูวั : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาประตมิากรรมดนิเผาแบบทวารวดีที่

เมืองคูบัว. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติท่ี 1 ราชบรีุ, 2545. 

พรหมศกัด์ิ เจิมสวสัด์ิ และฉลวย จารุภานานนท์. ปูนป้ันวัดนครโกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, ม.ป.ป. 

ศกัด์ิชยั สายสิงห์. ศลิปะทวารวด ี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดนิแดนไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547. 

สฤษด์ิพงศ์ ขนุทรง. ทวารวดี ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล. กรุงเทพฯ : บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จํากดั, 2558. 

สํานกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม. โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐม

เจดย์ี. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์, 2548. 

อทุยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ. รายงานเบือ้งต้นการสํารวจแหล่งโบราณคดีถํา้เขาถมอรัตน์ ตาํบลโคกสะอาด อําเภอ  

ศรีเทพ จงัหวัดเพชรบูรณ์. อทุยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533. 

Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir.  Sculpture of Angkor and ancient Cambodia : millennium of glory . 

Washington : National Gallery of Art, 1997. 

 



 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครั้งที ่10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

January 23-25, 2017 

 

 O-64 

การติดเชือ้ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus (Trematode:   
Heterophyidae) ของหอยเจดีย์ Sermyla riqueti ในจังหวัดชลบุรี และระยอง ประเทศไทย 
Cercarial Infections, Stellantchasmus falcatus (Trematode: Heterophyidae) of Snails 
Sermyla riqueti in Cholburi and Rayong Provinces, Thailand 
 
ลดัดาวลัย์ ปัน้เพ็ง1 วิวิชชตุา เดชรักษา1* ดวงเดือน ไกรลาศ1 ดุสติ บญุมีก ่า1 และ สลุกัษณ์ นามโชติ1 
Laddawan Phanpeng1, Wivitchuta Dechruksa1, Duangduen Krailas1, Dusit Boonmekam1 and  
Suluck namchote1 
 

บทคัดย่อ 
 พยาธิใบไม้ล าไส้ขนาดเล็กในวงศ์ Heterophyidae เป็นพยาธิที่สามารถก่อโรคในคน มีรายงานการ
ระบาดหลายพืน้ที่ในประเทศไทยโดยมีรายงานโฮสต์กึง่กลางล าดบัที่หนึง่ของพยาธิกลุ่มนีคื้อหอยวงศ์ Thiaridae
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีรายงานการพบหอยน า้กร่อย Sermyla riqueti ติดเชือ้พยาธิใบไม้วงศ์ 
Heterophyidae โดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท าการจัดจ าแนกชนิดพันธุ์  การศึกษาในครัง้นีม้ีจุดประสงค์
เพื่อตรวจหาการติดเชือ้พยาธิใบไม้ และใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลมาจัดจ าแนกชนิดพันธุ์ของพยาธิใบไม้ร่วมกับ
ลกัษณะสณัฐานวิทยาของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรีย หอยน า้กร่อย  S. riqueti ถูกสุ่มเก็บจากจังหวัดชลบุรี  และ
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีจับเวลา (counts per unit of time) โดยเก็บหอยจากจุดส ารวจ 6 จุดส ารวจ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท าการตรวจสอบการติดเชือ้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียด้วยวิธี shedding และ 
crushing ย้อมสีตัวอ่อนพยาธิด้วย 0.5% neutral red และตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบตัวอ่อนพยาธิ
ใบไม้ชนิด Parapleurophocercous cercariae โดยมีอัตราการติดเชือ้เท่ากับร้อยละ 3.02 (17/1 ,194) พบการ
ติดเชือ้ 2 บริเวณจดุส ารวจในจงัหวดัชลบรีุ ได้แก่  บริเวณจดุส ารวจคลองบางละมุง และคลองเทศบาลเมืองแสน
สขุ อตัราการติดเชือ้ร้อยละ 0.94 (2/213) และ 2.08 (15/721) ตามล าดับ น า genomic DNA ที่สกัดจากตัวอ่อน
พยาธิระยะเซอร์คาเรีย มาท าปฏิกิริยาสายลกูโซ่ (Polymerase Chain Reaction, PCR) เพื่อเพิ่มจ านวนยีน 
internal transcribe spacer II (ITS2)  วิเคราะห์ล าดบัเบสและสร้างสายวิวัฒนาการด้วยโปรแกรม  MEGA 5.0 
ผลการศึกษาสามารถจัดจ าแนกพยาธิใบไม้จากลกัษณะสณัฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล เป็น พยาธิ
ใบไม้ล าไส้ขนาดเล็ก Stellantchasmus falcatus งานวิจัยในครัง้นียื้นยันถึงความสามารถในการเป็นโฮสต์
กึ่งกลางให้กับพยาธิใบไม้ล าไส้ของหอยน า้กร่อย S. riqueti ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
เฝ้าระวงัโรคปรสติหนอนพยาธิ 
ค าส าคัญ : Sermyla riqueti Stellantchasmus falcatus เซอร์คาเรีย การติดเชือ้ 
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Abstract 
Minute intestinal flukes family Heterophyidae caused human disease. There were reports in 

many areas of Thailand. The first intermediate hosts were thiarid snails. In the East of Thailand, brackish 
water snails Sermyla riqueti were infected with heterophyid trematodes. The parasites were identified by 
morphology. The aims of this study were investigation of trematode infections and using cercarial 
morphologies and molecular technique for identify parasites. The brackish snails S. riqueti were collected 
from 6 localities in 2 provinces, Cholburi and Rayong of Thailand in August 2015. The samples were 
collected using counts per unit of time method. Cercarial shedding and crushing methods were 
performed to investigate the trematode infections. Trematode larvae were stained by 0.5% neutral red 
and examined under light microscope. Parapleurophocercous cercariae were found, the infection rate 
was 3.02 (17/1,194). Two localities of Cholburi Province had snail infections; they were Klong Bang 
Lamung and Klong Tesaban Sansuk. The infection rates were 0.94 % (2/213) and 2.08 % (15/721), 
respectively.  Genomic DNA was extracted from collected cercariae. Internal transcribe spacer II gene 
(ITS2) was amplified. And PCR products were sequenced and analyzed by MEGA 5.0. The results of 
morphology and the molecular studies showed that those cercariae were Stellanchasmus falcatus. This 
study confirmed the susceptibility of heterophyid trematodes in Sermyla riqueti. It was very useful for 
surveillance of helminthesis. 
Keywords : Sermyla riqueti, Stellantchas musfalcatus, Cercariae, Infection 
 

ค าน าและวตัถุประสงค์ 
 พยาธิใบไม้ในวงศ์ Heterophyidae เป็นพยาธิใบไม้ที่สามารถก่อโรคในคนและสตัว์ โดยในหลายๆ ประเทศ
มีการรายงานถึงการระบาดของพยาธิใบไม้ในกลุ่มนี ้เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศลาว ประเทศ
เวียดนาม และประเทศไทย (Chai et al, 2005; WHO,1995) อาการของโรคในคนที่ติดเชือ้พยาธิใบไม้ในวงศ์  
Heterophyidae พบว่า การได้รับเชือ้พยาธิเข้าไปในปริมาณที่น้อยจะไม่แสดงอาการของโรค แต่ถ้าได้รับเชือ้พยาธิใน
ปริมาณที่มากๆ อาจเกิดอาการท้องเสยี ปวดท้อง และในผู้ ป่วยบางรายพบการเกิดแผลทั่วไปตามที่ต่างๆ ของร่างกาย 
(Zaman & Keong, 1995; ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ, 2555) ซึ่งคนที่ชอบรับประทานปลาดิบ มีโอกาสสงูที่จะก่อให้เกิดโรค 
Heterophysis ในล าไส้ ซึง่พยาธิใบไม้ในกลุม่นีม้ีวงชีวิตที่ซบัซ้อน ต้องการโฮสต์หลายชนิด ได้แก่ หอย, ปลา และสตัว์
มีกระดูกสันหลัง โดยหอยที่มีรายงานการเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้กลุ่มนี  ้ได้แก่ หอยในวงศ์ไทอาริดี 
(Thiaridae) ซึ่งหอยวงศ์นีม้ีการกระจายพันธุ์ในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย (ดวงเดือน ไกรลาศ และ  
คณะ, 2552; Glaubrecht et al., 2009) 
 หอย  Sermyla riqueti เป็นหอยน า้กร่อยที่จดัอยู่ในวงศ์ไทอาริดี (Thiaridae)  โดยในประเทศไทยจะพบหอย
ชนิดนีบ้ริเวณปากแม่น า้ ล าคลอง และป่าชายเลน จากการศึกษาก่อนหน้านีพ้บว่าหอย  Sermyla riqueti สามารถ
เป็นโฮสต์กึ่งกลางให้กับพยาธิใบไม้ในคนและสัตว์ได้หลายชนิด เช่น Haplorchis taichui, Haplorchis 
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pumilio, Loxogenoides bicolor, Stictodora tridactyla, Transversotrema laruei  (ดวงเดือน ไกรลาศ และคณะ, 
2552)   ในอดีตสามารถใช้ลกัษณะสณัฐานวิทยาของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียมาจัดจ าแนกชนิดพันธุ์ของพยาธิใบไม้
เช่นเดียวกบัการศึกษาการติดเชือ้ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียจากหอย S. riqueti ที่พบในประเทศไทยได้มีรายงานการ
ติดเชือ้พยาธิใบไม้โดยศึกษาจากลักษณะสัณฐานวิทยาของตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (ดวงเดือน ไกรลาศ และ
คณะ , 2552; Namchote et al., 2015)  ปัจจุบันมีการน าเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาใช้ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์
พยาธิเพื่อเป็นการตรวจสอบความแม่นย าของชนิดพนัธุ์มากย่ิงขึน้ โดยการน าเทคนิคชีวโมเลกุลมาใช้แยกชนิดพยาธิ
ใบไม้ที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน โดยสกัดดีเอนเอจากตัวเต็มวัยพยาธิใบไม้ขนาดเล็ก และพยาธิใบไม้ตับ เพื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉยัโรค (Sato et al., 2009)   

การศึกษาครัง้นีไ้ด้น าเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาศึกษาชนิดพันธุ์ของพยาธิใบไม้ร่วมกับการศึกษาลกัษณะ
สณัฐานวิทยาของตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียที่ตรวจได้จากหอย Sermyla riqueti ที่สุ่มเก็บตัวอย่างในจังหวัดชลบุรีและ
จงัหวดัระยอง ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความแม่นย าในการตรวจสอบชนิดพันธุ์ของพยาธิใบไม้ที่พบ 
และตรวจสอบความสามารถเป็นโฮสต์กึง่กลางของหอยน า้กร่อยในบริเวณจุดส ารวจที่ศึกษา โดยจะเป็นประโยชน์ต่อ
งานสาธารณสขุพืน้ฐานในการเฝ้าระวังโรคพยาธิต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างหอย Sermyla riqueti  (รูบที่ 1) บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ในพืน้ที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จ านวน 6 จุดส ารวจ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยจุด
ส ารวจ ในบริเวณจงัหวดัชลบรีุ ได้แก่ คลองบางละมงุ และคลองเทศบาลเมืองแสนสขุ ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ปากน า้
พงัราด พระเจดีย์กลางน า้ แม่น า้ระยอง และคลองหินขาว (รูปที่ 2) การเก็บตัวอย่างจับเวลาเก็บ 10 นาที ต่อจ านวน
คนเก็บ   5 คน ในแต่ละจุดส ารวจ (counts per unit of time) (Olivier & Schnidermann, 1956) เก็บตัวอย่างด้วย
วิธีใช้มือเก็บ (hand picking) และกระชอน (scooping) จากนัน้น าตวัอย่างมาจ าแนกชนิดพนัธุ์  และตรวจสอบการติด
เชือ้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียด้วยวิธี shedding คือ การน าหอยมาเลีย้งในถ้วยพลาสติกใสที ่มีน า้
กรองประมาณคร่ึงหนึ่งของถ้วยแล้ววางทิง้ไว้ข้ามคืน จากนัน้น ามาตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรีย
ภายใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป และวิธี crushing น าหอยมาตรวจหาระยะสปอโรซีสต์ และ รีเดีย ในเนือ้เย่ือของ
หอย โดยน าส่วนท้ายของหอยมาบีล้งบนกระจกสไลด์และตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตัวหอยภายใต้กล้อง
จลุทรรศน์ ต่อจากนัน้น าตวัอ่อนมาศกึษารูปร่างลกัษณะและอวยัวะภายในของตวัอ่อนพยาธิใบไม้ ด้วยการย้อมสีด้วย 
0.5% neutral red แล้วจ าแนกพยาธิตาม Ito (1980) และ Yamaguti (1975) น าตัวอย่างพยาธิศึกษาต่อทางด้านชีว
โมเลกุล ตัวอย่างพยาธิจะน าไปสกัด genomic DNA (gDNA) โดยชุดสกัดดีเอ็นเอ DNeasy blood and tissue 
extraction kit (Qiagen, Germany) น า gDNA ที่สกัดได้เป็นแม่แบบในการท าปฏิกิริยาสายลูกโซ่ (Polymerase 
Chain Reaction, PCR) เพื่อเพิ่มจ านวนยีน internal transcribe spacer 2 (ITS2) โดยใช้ชุดของ primer และ
อุณหภูมิในการท า PCR จากงานวิจัยของ Sato et al. (2009)  เมื่อได้ PCR product แล้วน า PCR product ส่ง
วิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอโดยบริษัท ATI Sequencing ประเทศสิงคโปร์ น าผลล าดับเบสที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย
โปรแกรม MEGA 5.0 (Tamura et al., 2011) โดยใช้ MUSCLE algorithm ในการท า alignment เพื่อเปรียบเทียบ
ล าดบัเบสของตวัอย่างที่ได้กบัล าดบัเบสของพยาธิในวงศ์ Heterophyidae และ Opisthorchiidae ที่มาจากการศึกษา
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ก่อนหน้านีแ้ละจากฐานข้อมลูใน  Gen Bank และสร้างสายวิวัฒนาการด้วย Maximum Likelihood algorithm โดยมี
ค่า bootstrap value เท่ากบั 1,000 รอบ 
 

ผลการศกึษา 
อัตราการติดเชือ้  
 พบการติดเชือ้ตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียทัง้หมด  2 จุดส ารวจ จาก 6 จุดส ารวจใน 2 จังหวัด  คิด
เป็นอัตราการติดเชือ้ร้อยละ 3.02 (17/1,194) จุดส ารวจที่พบการติดเชือ้พยาธิ ได้แก่ คลองบางละมุง และคลอง
เทศบาลเมืองแสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ สว่นจดุส ารวจ ปากน า้พังราด พระเจดีย์กลางน า้ แม่น า้ระยอง และคลองหินขาว 
ในจงัหวดัระยอง ไม่พบการติดเชือ้พยาธิ (ตารางที่  1) 
 
การตรวจสอบชนิดพันธ์ุโดยลักษณะสัณฐานวิทยา 
 จากการศึกษาลักษณะต่างๆ ของตัวอ่อนพยาธิเพื่อจ าแนกชนิดพันธุ์พบว่า ลกัษณะสัณฐานวิทยาของ   
เซอร์คาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเซอร์คาเรียจากคลองบางละมุง (รูปที่ 3A) และคลองเทศบาลเมืองแสนสขุ 
(รูปที่ 3B) นัน้มีลกัษณะสณัฐานวิทยาที่คล้ายคลงึกันมาก สามารถจัดจ าแนกอยู่ในกลุ่ม Parapleurophocercous 
cercariae และจ าแนกชนิดพันธุ์ เป็น Stellantchasmus falcatus โดยมีลกัษณะที่ส าคัญ ดังนี ้คือ ตัวอ่อนระยะรี
เดีย (redia): มีลกัษณะล าตัวยาวเรียว สีน า้ตาลอ่อน ภายในมีตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรียอยู่ มี pharynx  อยู่ทาง
ด้านหน้าตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรีย (cercaria): สว่นล าตวั (body) มีลกัษณะรูปร่างเรียวยาว รูปไข่ สีน า้ตาลอ่อน  
พบ oral sucker อยู่บริเวณส่วนหัวด้านในสามารถย่ืนออกได้ มีตา(eye spots) 1 คู่ มีคอหอย(pharynx) สัน้ 
penetration gland  มีลกัษณะเป็นก้อนคล้ายดอกไม้ ข้างละ 7 ก้อน (7 คู่) เรียงขนานไปกับล าตัว และอยู่ข้างๆกับ
genital primordial และ excretory bladder  ในสว่นของ ventral sucker เป็นกลุม่เซลล์ขนาดเล็กที่เร่ิมเจริญพัฒนา 
และบริเวณส่วนหาง ( tail) ซึ่งติดกับส่วนท้ายของล าตัว ขนาดความยาวของหางมากกว่าล าตัวมี  lateral finfold 
ที่แคบ และ dorso-ventral finfold เป็น 1/3 ของหาง (รูปที่ 3) 
 
การตรวจสอบชนิดพันธ์ุโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล 
 ขนาดของ PCR product ที่ได้จากการท าปฏิกิริยาสายลกูโซ่ มีขนาดประมาณ 340 คู่เบส ทัง้ตัวอย่างพยาธิ
จากคลองแสนสขุ และคลองบางละมุง เมื่อวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอจากตัวอย่างพยาธิที่ได้พบว่าตัวอย่างพยาธิ          
ที่พบในคลองบางละมงุ จ.ชลบุรี เป็น Stellantchasmus falcatus (รูปที่ 4) ส่วนดีเอนเอของระยะตัวอ่อนเซอร์คาเรีย          
จากคลองเทศบาลเมืองแสนสุขไม่สามารถแปลผลได้แต่สามารถวิเคราะห์ตัวอ่อนพยาธิไ ด้จากลักษณะรูปร่าง 
สณัฐานวิทยา  
 

สรุปผลและวจิารณ์ 
 จากการศึกษาครัง้นีส้ามารถพบการติดเชือ้ของพยาธิใบไม้ Stellantchasmus falcatus ที่คลองเทศบาล 
เมืองแสนสขุและคลองบางละมุง จ.ชลบุรี ในหอย S. riqueti ซึ่งเป็นการรายงานการติดเชือ้ชนิดพยาธิใบไม้เพิ่มขึน้       
จากเดิมที่มีรายงานการติดเชื อ้พยาธิใบไ ม้  5 ชนิดพันธุ์  ไ ด้แก่  Haplorchis taichui,  Haplorchis 
pumilio,  Loxogenoides bicolor, Stictodora tridactyla, Transversotrema laruei  (ดวงเดือน ไกรลาศ และ
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คณะ, 2552; Namchote et al., 2015)  ส าหรับพยาธิใบไม้ S. falcatus เป็นพยาธิในวงศ์ Heterophyidae ที่พบ
ระยะตัวเต็มวัยอยู่ในสตัว์มีกระดูก  สนัหลงัหลายชนิด เช่น นก แมว สนุัข หนูและคน เช่นเดียวกับพยาธิใบไม้      
H. tachui และพยาธิ  2 ชนิดพนัธุ์นีย้งัมีลกัษณะสณัฐานวิทยาคล้ายคลงึกนัมาก  ดังนัน้ในการเปรียบเทียบลกัษณะ
รูปร่างสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ S. falcatus กับ H. tachui สามารถใช้ลักษณะของ ขนาด lateral finfold 
ลกัษณะรอยต่อของล าตวักบัหางของเซอร์คาเรียและลกัษณะการเรียงตัวของ  penetration gland  ในการจัดจ าแนก
ได้ แต่ถงึอย่างไรก็ตามการจ าแนกโดยใช้เพียงลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (morphology) เพียงอย่างเดียวยังคงยาก
ต่อการจัดจ าแนกชนิดพันธุ์  ส าหรับการศึกษาในครัง้นีไ้ด้ใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ร่วมกนัเพื่อช่วยยืนยนัชนิดพนัธุ์ของพยาธิที่พบด้วย จงึเป็นการยืนยนัได้อย่างชดัเจนว่า พยาธิใบไม้ S. falcatus มีการ
กระจายพนัธุ์อยู่ในบริเวณภาคตะวนัออกของประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านีเ้คยมีรายงานการติดเชือ้พยาธิ 
S. falcatus ในคนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Radomyos et al., 1994) แต่ยังคง
ไม่มีการรายงานอาการของโรคพยาธิ S. falcatus ที่แน่ชัดในคน (Dwight et al., 2008) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ครัง้นีม้ีประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังโรคพยาธิที่สามารถติดต่อมาสู่คนและสตัว์ได้เป็นอย่างมากและผลการทดลองจาก
การศกึษาครัง้นีช้ีใ้ห้เห็นว่าในอนาคตควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสามารถในการเป็นโฮสต์กึ่งกลางของหอย 
S. riqueti ต่อไป 
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ตารางที่ 1 อตัราการติดเชือ้ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในหอย Sermyla riqueti 
จดุส ารวจ

ที่ 
สถานที่ 

จ านวนหอยทัง้หมด
(ตัว) 

จ านวนหอย 
ที่ติดเชือ้ (ตัว) 

อัตราการ 
ติดเชือ้ (%) 

1 คลองบางละมงุ 213 2 0.94 
2 คลองเทศบาลเมืองแสนสขุ 721 15 2.08 
3 พระเจดีย์กลางน า้ 91 0 0 
4 แม่น า้ระยอง 73 0 0 
5 คลองหินขาว 40 0 0 
6 ปากน า้พงัราด 56 0 0 

                 รวม 1,194 17 3.02 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radomyos%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7939164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tungtrongchitr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7939164
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                        รูปท่ี 1 สณัฐานวิทยาเปลอืกหอย Sermyla riqueti (สเกล = 0.5 cm) 
                        A: คลองบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ  B: คลองพระเจดีย์กลางน า้ จงัหวดัระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 แผนที่แสดงบริเวณที่ท าการเก็บตัวอย่างหอยในบริเวณจงัหวดัชลบุรีและจงัหวัดระยอง 
จดุส ารวจที่ 1 คลองบางละมงุ ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรีุ,  
จดุส ารวจที่ 2 คลองเทศบาลเมืองแสนสขุ ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ,  
จดุส ารวจที่ 3 พระเจดีย์กลางน า้ ต าบลปากน า้อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง,  
จดุส ารวจที่ 4 แม่น า้ระยอง  ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง,  
จดุส ารวจที่ 5 คลองหินขาว  ต าบลเพ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และ 
จดุส ารวจที่ 6 ปากน า้พงัราด ต าบลพงัราด อ าเภอแกลง จงัหวัดระยอง 

 
 
 
 
 

A B 
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รูปท่ี 3 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของตวัอ่อนพยาธิระยะเซอร์คาเรียในกลุม่ Parapleurophocercous Cercariae  
ที่พบในหอย Sermyla riqueti ในจงัหวดัชลบุรี A: คลองบางละมงุ B: คลองเทศบาลเมืองแสนสขุ 

 

 
รูปท่ี 4 Maximum Likelihood tree ที่สร้างจากยีน Internal transcribed spacer II (ITS2) ของพยาธิ 
ในวงศ์ Heterophyidae และ Opisthorchiidae 

A B 
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ผลของกลีเซอรอลและอมัิลซไิฟเออร์ต่อสมบัตขิองแผ่นเกี๊ยวปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว 
Effect of Glycerol and Emulsifiers on the Properties of Gluten-free Wonton from Rice Flour  
 

เพชรัตน์ ประกายวชัระ1, ฉตัรชยั วฒันไพโรจน์ 1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Petcharat Prakaywatchara1, Chatchai Wattanapairoj1 and Doungjai Thirathumthavorn1 
 

บทคัดย่อ 
 เม่ือเก็บรักษาแผ่นเก๊ียวปลอดกลเูตนจากแป้งข้าวท่ีอณุหภูมิตู้ เย็นไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่าแผ่นเก๊ียวมี

ความยืดหยุ่นลดลง และเกิดการแห้งแตกเม่ือมีการพบั เพ่ือปรับปรุงลกัษณะดงักล่าว งานวิจยันีจ้ึงได้ศึกษาผลของ

การใช้กลีเซอรอล และอิมลัซิไฟเออร์ 3 ชนิด ได้แก่ Glycerol monostearate (GMS),  Diacetyl tartaric esters of 

mono- and diglycerides (DATEM) และ Distilled monoglycerides  (DMG) ต่อคณุภาพของแผ่นเก๊ียวจากแป้ง

ข้าว โดยทําการทดสอบการพบัทบของแผ่นเก๊ียวก่อนต้ม การเกาะติดบริเวณผิวหน้าของแผ่นเก๊ียวก่อนต้ม ลกัษณะ

เนือ้สมัผสัของแผ่นเก๊ียวหลงัต้ม และคณุภาพในการหงุต้ม จากผลการทดลองพบว่า แผ่นเก๊ียวแป้งข้าวสตูรท่ีมีการ

เติมกลีเซอรอล สามารถพบัทบได้ถึง 4 ทบ โดยไม่เกิดการแตกขาด การเกาะติดท่ีผิวหน้าของแผ่นเก๊ียวหลงัการเก็บ

รักษา 14 วนั ของสตูรท่ีมีการเติมสารอิมลัซิไฟเออร์มีคา่ใกล้เคียงกบัวนัแรกของการเตรียมแผ่นเก๊ียว สว่นลกัษณะเนือ้

สมัผสัของแผน่เก๊ียวทกุสตูรมีความแน่นเนือ้ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นสตูรท่ีมีการเติม 

DMG สําหรับคุณภาพในการหุงต้มของแผ่นเก๊ียวพบว่า สูตรที่มีการเติมกลีเซอรอลทุกสูตร มีร้อยละการสูญเสีย

ของแข็งเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) ร้อยละการดดูซบันํา้ของแผ่นเก๊ียวทกุสตูรมีค่าใกล้เคียงกนัโดย

ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.05)  

คาํสาํคัญ : แผน่เก๊ียว แป้งข้าวเจ้า กลีเซอรอล อิมลัซิไฟเออร์ ไฮโดรคอลลอยด์ 
 

Abstract 
 When gluten-free wonton made from rice flour was kept in a refrigerator for a certain period of 

time, its elasticity was reduced and cracks after folding were observed. To improve these characteristics, 

the effects of glycerol and 3 types of emulsifiers including Glycerolmonostearate (GMS), Diacetyl tartaric 

esters of mono- and diglycerides (DATEM) and Distilled monoglycerides  (DMG) on the quality of rice 

wonton were investigated. Folding ability, stickiness, textural property and cooking quality of wonton were 

evaluated. The results showed that rice wontons containing glycerol were able to fold 4 times without 

cracking. After 14 days of storage, rice wontons containing emulsifier presented surface adhesiveness 

comparable to the sample before storage. The hardness of all rice wonton samples was not significantly 

different except the sample containing DMG. Cooking loss of the samples containing glycerol increased 

significantly (P<0.05). Water absorption of all treatments had no significant difference (P>0.05).  

Keywords : Wonton, Rice flour, Glycerol, Emulsifier, Hydrocolloid 
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   Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์  
 โดยทัว่ไปผลติภณัฑ์อาหาร หรือผลติภณัฑ์ขนมอบสว่นใหญ่จะมีสว่นประกอบหลกัท่ีสําคญั คือ แป้งสาลี ซึง่

ประกอบด้วยโปรตีนกลเูตน ซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคแพ้กลเูตน (Celiac disease) ขึน้ โดยลกัษณะของโรคนีจ้ะ

เป็นการอกัเสบท่ีลําไส้เล็ก จึงไม่สามารถดดูซึมวิตามิน เกลือแร่หรือสารอาหารอ่ืนๆ (Niewinski, 2008) จึงมีการใช้

แป้งชนิดอ่ืนท่ีไม่มีกลเูตน เช่น แป้งข้าว ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้มาใช้ทดแทนแป้งสาลี อย่างไรก็ตามการผลิตแผ่น

เก๊ียวจากแป้งข้าว พบว่ามีปัญหาระหว่างการเก็บรักษาในตู้ เย็น คือ ท่ีบริเวณผิวหน้าของแผ่นเก๊ียวเกิดความแห้งมาก

ขึน้เม่ือเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทําให้แผ่นเก๊ียวมีความยืดหยุ่นต่ําลง ส่งผลให้แผ่นเก๊ียวเกิดการขาดและแตกได้

ง่ายดงัภาพท่ี 1 จงึไมส่ามารถคงคณุภาพแผน่เก๊ียวจากแป้งข้าวได้เป็นระยะเวลานาน  

 การใช้วตัถเุจือปนอาหารท่ีเหมาะสม สามารถคงคณุภาพอาหารระหว่างการเก็บรักษาได้ เช่น การใช้สาร

เก็บความชืน้ (humectant) ในการผลติบะหม่ีสดเพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาท่ีอณุหภมิูห้อง (Li และคณะ, 2011) การใช้

อิมลัซิไฟเออร์ในการปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์พาสตาจากแป้งข้าวท่ีสามารถลดการพองตวัของเม็ดสตาร์ช ลด

การสญูเสียของแข็งในระหว่างการหงุต้ม และลดการเกาะติดกนัของพาสตาพร้อมทานหลงัผ่านการทําแห้ง ทําให้เนือ้

สมัผสัของเส้นพาสตามีความนุ่มมากขึน้ (Lai, 2001) โดยวตัถเุจือปนอาหารทัง้ 2 ประเภทดงักลา่วมีสมบติัในการช่วย

กกัเก็บนํา้ และลดการเคล่ือนท่ีของนํา้ท่ีออกมายงัผิวหน้าของผลิตภณัฑ์ (Eliasson and Krog, 1985; Hasenhuettl 

and Hartel, 1997)  

 ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเติมกลีเซอรอล และอิมลัซิไฟเออร์ชนิดต่างๆ ต่อ

คณุภาพของแผน่เก๊ียวจากแป้งข้าว 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การพบัทบแผน่เก๊ียวจากแป้งข้าวหลงัการเก็บรักษาในตู้ เยน็นาน 14 วนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. เคร่ืองป่ันผสม (kitchen-aid) และหวัตะขอ (รุ่น K5SS, USA) 

2. เคร่ืองรีดบะหม่ีโรลเลก็ (รุ่น ATLAS 150, Marcato, Italy) 

3. เคร่ือง Texture Analyzer (รุ่น TA-xT2i, Stable MicrosystemsTM, England) 

4. เคร่ืองชัง่ชนิดละเอียด (4 ตําแหน่ง) (Sartoutius, BP 221S, AG Gottingen, Germany) 

5. เตาอบลมร้อน (Hot air oven) (ED, WTBbinder, Germany) 

6. โถดดูความชืน้ (dessicator) 

7. แทน่ให้ความร้อน (Hot plate) 



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 O-74

วธีิการ 
1. การผลติแผ่นเกี๊ยวจากแป้งข้าวเจ้า 
 เตรียมแผ่นเก๊ียวจากแป้งข้าวเจ้า โดยมีส่วนผสมในการผลิตต่างๆ ประกอบด้วย แป้งข้าว 50-55%, ไฮโดร

คอลลอยด์  3%, ไข่ไก่ 11%, นํา้ 25-30%, เกลือ 0.8%, ด่าง(โซเดียมคาร์บอเนต) 0.8%, กลีเซอรอล 0-5% และอิมลั 

ซิไฟเออร์ 3 ชนิด ได้แก่ Glycerolmonostearate (GMS), Diacetyl tartaric esters of mono- and diglycerides 

(DATEM) และ Distilled monoglycerides (DMG) ในระดบั 0.5% ของนํา้หนกัแป้งข้าว และมีตวัอย่างควบคมุ 

(control) 2 ตวัอย่าง ได้แก่ สตูรควบคมุ 1 (Ctrl 1) คือสตูรไม่เติมกลีเซอรอลและอิมลัซิไฟเออร์ และสตูรควบคมุ        

2 (Ctrl 2) คือ สตูรเติมกลีเซอรอลแต่ไม่เติมอิมลัซิไฟเออร์ เพ่ือทดสอบสมบติัทางกายภาพ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และ

คณุภาพการหงุต้มตา่งๆ ดงันี ้

 วิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของแผน่เก๊ียวก่อนต้ม  

- ทดสอบการพบั โดยนําแผน่เก๊ียวท่ีได้มาพบัคร่ึงจนครบ 4 ทบ เพ่ือดคูวามเหนียวของแผน่เก๊ียว (ดดัแปลง

จากอรวรรณ และคณะ, 2545) โดยคะแนน 1 หมายถงึ แผน่เก๊ียวแตกเม่ือพบัทบท่ี 1, 2 หมายถงึ แผน่เก๊ียว

แตกเม่ือพบัทบท่ี 2, 3 หมายถงึ แผน่เก๊ียวแตกเม่ือพบัทบท่ี 3, 4 หมายถงึ แผน่เก๊ียวแตกเม่ือพบัทบท่ี 4 และ 

5 หมายถงึ แผน่เก๊ียวไมเ่กิดการขาดแตก 

- วดัลกัษณะการเกาะติดของแผน่เก๊ียวท่ีผิวหน้าระหวา่งการเก็บรักษาในตู้ เยน็ โดยใช้เคร่ือง Texture 

Analyzer รุ่น TA-xT2i, Stable MicrosystemsTM, England โดยใช้วิธีการของ Wang และคณะ (2012) เพ่ือ

หาคา่ surface adhesiveness ในวนัท่ี 0 และ 14 ของการเก็บรักษา โดยเก็บในกลอ่งพลาสติกสญุญากาศ 

 วิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของแผน่เก๊ียวหลงัต้ม 

- วดัลกัษณะเนือ้สมัผสั โดยใช้เคร่ือง Texture Analyzer รุ่น TA-xT2i, Stable MicrosystemsTM, England 

ด้วยวิธี texture profile analysis โดยใช้หวัวดัเนือ้สมัผสัแบบทรงกระบอก P/50 ลกัษณะการกดแบบ T.P.A. 

โดยใช้อตัราการเคล่ือนท่ีของหวัวดั 1 มิลลเิมตร ตอ่วินาที ระยะทางการกด 70 % strain วดัคา่ Firmness 

Adhesiveness Springiness และ Cohesiveness 

 คณุภาพในการหงุต้ม 

- ร้อยละการดดูซบันํา้ (ดดัแปลงจาก AACC., 2000) 

- ร้อยละการสญูเสียของแข็งระหวา่งต้ม (ดดัแปลงจาก AACC., 2000) 

 

ผลและวจิารณ์ 
1. สมบัตทิางกายภาพของแผ่นเกี๊ยวก่อนต้ม 

1.1  การพับทบ 
ลกัษณะของเก๊ียวหลงัการพบัทบ ภายหลงัการเก็บรักษาวนัท่ี 0 ดงัแสดงในภาพท่ี 2(ก)  พบว่าแผ่นเก๊ียว

ทกุสตูรได้คะแนนในระดบั 5 คือไม่เกิดการขาดหรือแตกของแผ่นเก๊ียวหลงัการพบั 4 ทบ แสดงว่าแผ่นเก๊ียวทกุสตูรมี

ความยืดหยุน่สงู เน่ืองจากสารไฮโดรคอลลอยด์ท่ีเติมในแผ่นเก๊ียวทําหน้าท่ีในการยดึจบักบันํา้แล้ว เกิดเป็นโครงสร้าง

เจลท่ีมีความยืดหยุ่นสงู (Muadklay และ Charoenrein, 2007) และเม่ือทําการเก็บรักษาแผ่นเก๊ียวในตู้ เย็นนาน      

14 วนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2(ข) พบวา่แผน่เก๊ียวสตูร Ctrl 1 มีคะแนนการพบัทบเท่ากบั 1 คือเกิดการขาดแตกตัง้แต่การ

พบัทบครัง้แรก ส่วนแผ่นเก๊ียวสตูรอ่ืนๆ ไม่เกิดการขาดหรือแตกเลย โดยมีระดบัคะแนนการพบัทบเท่ากบั 5 แสดงว่า
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แผ่นเก๊ียวยังมีความยืดหยุ่นท่ีดี เน่ืองจากในสูตร Ctrl 2 และสูตรที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออร์ มีการเติมกลีเซอรอล       

ซึง่มีสมบติัในการให้ความชุ่มชืน้ (Jungermann และ Sonntag, 1991) และเป็นพลาสติไซเซอร์ (Lavorgna และ 

คณะ, 2010) จงึช่วยคงความยืดหยุน่ให้กบัตวัอยา่งในระหวา่งการเก็บรักษา 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การพบัทบของแผน่เก๊ียวก่อนต้มสตูรตา่งๆ (ก) หลงัการเก็บรักษาวนัท่ี 0 (ข) หลงัการเก็บรักษาวนัท่ี 14 

    
1.2 การเกาะตดิบริเวณผิวหน้าของแผ่นเกี๊ยว 

 ความเหนอะบริเวณผิวหน้า (surface adhesiveness) ของแผ่นเก๊ียว สง่ผลต่อการเกาะติดบริเวณผิวหน้า

แผ่นเก๊ียวระหว่างการเก็บรักษา จากผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 พบว่าในวนัท่ี 0 ของการเก็บรักษา มีค่าความ

เหนอะท่ีใกล้เคียงกนัทกุสตูรโดยค่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) และเม่ือเก็บรักษาแผ่นเก๊ียวใน

ตู้ เย็นเป็นเวลา 14 วนั พบว่าสตูร Ctrl 2 มีความเหนอะสงูท่ีสดุ อาจเน่ืองจากเกิดการเคล่ือนท่ีของกลีเซอรอลออก

มายงับริเวณผิวหน้าของแผ่นเก๊ียว สว่นสตูร Ctrl 1 มีความเหนอะท่ีบริเวณผิวหน้าน้อยท่ีสดุ ซึง่ทําให้ผิวหน้าของแผ่น

เก๊ียวแห้งมากขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัวนัท่ี 0 ของการเก็บรักษา สง่ผลให้แผ่นเก๊ียวสตูร Ctrl 1 มีความยืดหยุ่นของแผ่น

เก๊ียวต่ําลง (ภาพท่ี 2) ส่วนแผ่นเก๊ียวสตูรท่ีมีการเติมอิมลัซิไฟเออร์ชนิดต่างๆ พบว่าในวนัท่ี 0 และวนัท่ี 14 ของการ

เก็บรักษามีความเหนอะท่ีไม่แตกต่างกนัมาก เน่ืองจากอิมลัซิไฟเออร์สามารถลดการเกาะติดระหว่างผลิตภณัฑ์ได้ 

(Hasenhuettl and Hartel, 1997) 
 

ตารางท่ี 1 ความเหนอะบริเวณผิวหน้าของแผน่เก๊ียวสตูรตา่งๆ ในวนัท่ี 0 และ 14 
 

สตูร 
Surface Adhesiveness (N) 

วนัท่ี 0 วนัท่ี 14 

Ctrl 1 6.68 ± 0.59a 5.19 ± 0.61c 

Ctrl 2 5.88 ± 0.50a 7.00 ± 0.52a 

GMS   5.49 ± 0.70a 5.96 ± 0.68b 

DATEM  5.90 ± 0.57a 6.02 ± 0.28b 

DMG 5.24 ± 0.53a 5.51 ± 0.12bc 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวคอลมัน์ แสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05 ) 
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2. สมบัตทิางกายภาพของแผ่นเกี๊ยวหลังต้ม 
 2.1 ลักษณะเนือ้สัมผัส 
 ลกัษณะเนือ้สมัผสัของแผ่นเก๊ียวภายหลงัการต้ม ดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าลกัษณะเนือ้สมัผสัด้านความ

แข็งของแผ่นเก๊ียวทกุสตูรมีค่าใกล้เคียงกนั ยกเว้นสตูร DMG ที่มีค่าความแข็งต่ํากว่าสตูรอื่นๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก 

DMG ทําให้อุณหภูมิในการเกิดเจลติไนซ์ของสตาร์ชเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ตัวอย่างมีค่า adhesiveness ลดลง 

(Herna’ndez-Nava และคณะ, 2009)   

สว่นลกัษณะเนือ้สมัผสัทางด้าน adhesiveness พบว่า สตูร Ctrl 2, GMS และ DATEM มีค่าสงูท่ีสดุ คือให้

ลกัษณะเหนียวติดฟัน สว่นสตูร DMG ให้ค่า adhesiveness ต่ําท่ีสดุ ลกัษณะเนือ้สมัผสัทางด้าน springiness พบว่า 

สตูร Ctrl 2 และ GMS มีค่าสงูท่ีสดุ แสดงว่าตวัอย่างความยืดหยุ่นดี สว่นสตูร DMG ให้ค่า springiness ต่ําท่ีสดุ และ

ลกัษณะเนือ้สมัผสัด้าน cohesiveness พบว่าสตูร Ctrl 2, GMS และ DATEM มีค่าสงูท่ีสดุ สว่นสตูร Ctrl 1 และ 

DMG  ให้คา่ cohesiveness ต่ํากวา่สตูรอ่ืนๆ  
  

ตารางท่ี 2 ลกัษณะเนือ้สมัผสัด้านตา่งๆ ของแผน่เก๊ียวภายหลงัการต้ม 
 

สตูร hardness adhesiveness springiness cohesiveness 

ctrl 1 147.255 ± 5.889a 16.267 ± 1.900b 0.741 ± 0.035bc 0.484 ± 0.045b 

ctrl 2 148.594 ± 7.197a 18.621 ± 0.659a 0.811 ± 0.025a 0.607 ± 0.019a 

GMS  140.314 ± 5.040ab 19.531 ± 0.405a 0.807 ± 0.006a 0.590 ± 0.003a 

DATEM  145.017 ± 5.544ab 18.692 ± 1.234a 0.770 ± 0.035ab 0.577 ± 0.037a 

DMG  135.443 ± 4.347b 13.834 ± 1.006c 0.701 ± 0.011c 0.466 ± 0.045b 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวคอลมัน์ แสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05 ) 
 
3. คุณภาพในการหุงต้ม  

3.1 ร้อยละการดูดซับนํา้และการสูญเสียของแขง็ 
 ร้อยละการดดูซบันํา้แสดงในตารางท่ี 3  โดยตวัอย่างมีค่าร้อยละการดดูซบันํา้อยู่ในช่วง 110 – 122 % ซึง่มี

ความแตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) สว่นค่าร้อยละการสญูเสียของแข็งของแผ่นเก๊ียวจากแป้งข้าว

แสดงในตารางท่ี 3  โดยสตูรท่ีมีการเติมกลีเซอรอล (สตูร Ctrl 2 และสตูรท่ีมีการเติมอิมลัซิไฟเออร์) แผ่นเก๊ียวมีค่าการ

สญูเสียของแข็งมากกว่า สตูร Ctrl 1 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากเม่ือทําการต้มแผ่นเก๊ียว สตาร์ชเกิดการ  

บวมพอง ทําให้กลีเซอรอลเกิดการละลายและไหลออกมาพร้อมกบันํา้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Jang และคณะ 

(2016)   
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ตารางท่ี 3 ร้อยละการดดูซบันํา้และการสญูเสียของแข็งของแผน่เก๊ียวจากแป้งข้าว 
 

สตูร        % การดดูซบันํา้ % การสญูเสียของแข็ง
 
 

ctrl 1 122.43 ± 1.71
a

 10.65 ± 0.20
b

 

ctrl 2 122.66 ± 7.81
a

 17.96 ± 2.49
a

 

GMS  110.98 ± 7.54
a

 15.51 ± 2.02
a

 

DATEM  117.50 ± 0.60
a

 16.94 ±1.11
a

 

DMG  110.35 ± 8.73
a

 15.87 ± 0.64
a

 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวคอลมัน์ แสดงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05 ) 

 

สรุป 
 การเติมกลีเซอรอลร่วมกบัอิมลัซิไฟเออร์ในแผ่นเก๊ียวปลอดกลเูตนจากแป้งข้าว ช่วยคงความยืดหยุ่น และ

ลดความเหนอะท่ีบริเวณผิวหน้า ระหวา่งการเก็บรักษานาน 14 วนั โดยมีค่าการดดูซบันํา้ ไม่แตกต่างจากสตูรควบคมุ 

1 และ 2 แต่มีค่าการสญูเสียของแข็งเพิ่มขึน้  ซึง่แผ่นเก๊ียวสตูรท่ีมีการเติมกลีเซอรอลร่วมกบั DATEM มีค่า hardness 

และ springiness ใกล้เคียงสตูร Ctrl1  
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ผลของอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบัควีต และแป้งข้าวโพดต่อคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์โดนัทปลอดกลูเตน 
The Effect of Jasmine Rice Flour, Buckwheat Flour and Corn Flour Ratio on Characteristics 
of Gluten-free Doughnut 
 

ชนิกร คงพาณิชย์ตระกลู1 และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ1 

Chanikorn Kongpanichtrakul1 and Prasong Siriwongwilaichat1 
 

บทคัดย่อ 
กลเูตนเป็นสารก่อภมิูแพ้ท่ีสามารถพบได้ในแป้งสาลี ผู้ ท่ีเป็นโรคแพ้กลเูตน (Celiac disease) เกิดจากการ

ขาดความสามารถในการยอ่ยโปรตีนกลเูตน ผลติภณัฑ์ท่ีปราศจากกลเูตนจากแป้งสาลีจงึต้องมีการใช้วตัถดิุบทดแทน

แป้งสาลี  แตจ่ะสง่ผลให้ลกัษณะทางเคมีกายภาพและลกัษณะทางประสาทสมัผสัของอาหารนัน้เปล่ียนไป การศกึษา

นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาคณุภาพของโดนทัปลอดกลเูตนโดยการหาอตัรส่วนของแป้งปลอดกลเูตนทัง้ 3 ชนิด 

ได้แก่ แป้งข้าวหอมมะล ิแป้งบคัวีต และแป้งข้าวโพด โดยทดลองผลติโดนทัปลอดกลเูตนทัง้หมด 5 สตูร  ในอตัราสว่น

แป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบัควีตต่อแป้งข้าวโพดต่างๆ ได้แก่  60:30:10, 50:30:20, 40:50:10, 50:40:10 และ 

40:40:20 จากนัน้ทําการประเมินคณุลกัษณะของโดนทั ในด้านอตัราการเปล่ียนแปลงก่อนและหลงัทอดในด้านมวล 

(%mass change) ปริมาตร (%volume change) ความหนาแน่นของโดนทั (%density change) ความชืน้ สี และ

เนือ้ ส่วนแป้งข้าวโพดจะช่วยปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพด้านการเปล่ียนแปลงมวล ปริมาตร และความหนาแน่น

ของโดนทั สําหรับสตูรโดนทัปลอดกลเูตนท่ีมีคณุลกัษณะดีขึน้มากท่ีสดุ คือสตูรท่ีมีอตัราสว่นของแป้งข้าวหอมมะลิต่อ

แป้งบคัวีตตอ่แป้งข้าวโพดเป็น 40:40:20 ซึง่เป็นสตูรท่ีเหมาะสมตอ่การนําไปพฒันาตอ่ 

คาํสาํคัญ : กลเูตน แป้งข้าวหอมมะล ิแป้งบคัวีต แป้งข้าวโพด โดนทั 
 

Abstract 
Gluten is an allergen found in wheat flour. People having a celiac disease are lack of protein 

digestion capability.  Alternative materials are consequently necessary for wheat substitution but changes 

in physical and sensory properties could be anticipated.  Therefore, the objective of this study was to 

develop the quality of gluten-free doughnut by combination of rice flour, buckwheat flour and corn flour at 

varied ratios of 60:30:10, 50:30:20, 40:50:10, 50:40:10 and 40:40:20, respectively.  The doughnut 

samples before and after frying were subsequently evaluated for %mass change, %volume change, 

%density changes, moisture content, color and texture. Corn flour improved the physical properties 

including mass change, volume change and density change. Gluten-free doughnut containing rice flour, 

buckwheat flour, corn flour at ratio of 40:40:20 was the most recipe to development.  

Keywords : Gluten, Glutenin, Gliadin, Jasmine rice flour, Buckwheat flour, Corn flour, Doughnut 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
กลเูตนเป็นอาหารก่อภมิูแพ้ท่ีสามารถพบได้ในแป้งสาลี ผู้ ท่ีเป็นโรคแพ้กลเูตน (Celiac disease) เกิดจาก

การขาดความสามารถในการย่อยโปรตีนกลเูตน ทําให้ปัจจบุนัการบริโภคโปรตีนกลเูตนลดลงมาก ผู้ ท่ีแพ้กลเูตนเม่ือ

ได้รับอาหารท่ีมีส่วนประกอบของกลเูตนจะมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ผ่ืนขึน้ เป็นต้น ในแถบอเมริกาและทัว่โลก (Kim 

และคณะ, 2015) ผลิตภณัฑ์ปลอดกลเูตนมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็วทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศ

สหรัฐอเมริกา เหตผุลสําคญัท่ีผลิตภณัฑ์ปลอดกลเูตนได้รับความนิยมสงูขึน้ คือ การเพิ่มขึน้ของจํานวนผู้ ป่วยท่ีแพ้

กลเูตน  

โดนทัซึ่งมีส่วนผสมหลกัเป็นแป้งสาลีซึ่งมีโปรตีนกลเูตนประกอบด้วยกลเูตนินและไกลอะดิน กลเูตนินช่วย

ทําให้โดมีสามารถหอ่หุ้มก๊าซขณะท่ีขึน้ฟไูว้ได้ โดยจะสง่ผลทําให้เกิดโครงสร้างและความแข็งตวัท่ีดีแก่ผลิตภณัฑ์ สว่น

ไกลอะดินเป็นสารท่ีอ่อนและเหนียวมีคณุสมบติัในการยดึตวัและยืดหยุ่นทําหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือม ทําให้โดนทัมีลกัษณะ

ท่ีขึน้ฟ ู(Nicolae และคณะ, 2016)  ดงันัน้โดนทัปลอดกลเูตนท่ีมีการใช้แป้งอ่ืนๆ ทดแทนแป้งสาลีอาจมีผลทําให้โดนทั

มีลกัษณะท่ีเปล่ียนไป ซึง่ Pongjaruvat และคณะ (2014) ได้ใช้แป้งข้าวหอมมะลิร่วมกบัแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปรใน

ผลิตภณัฑ์ขนมปังปลอดกลเูตน พบว่าแป้งดดัแปรท่ีผ่านการพรีเจลาติไนซ์แล้ว จะทําให้โดของขนมปังมีการอุ้มนํา้ไว้

ได้ดีขึน้และแป้งข้าวหอมมะลิจะมีคณุสมบติัในการดดูนํา้ได้ดี ทําให้ผลิตภณัฑ์ขนมปังปลอดกลเูตนมีลกัษณะเนือ้

สมัผสัท่ีไม่แห้ง  Mariotti และคณะ (2013) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการใช้แป้งบคัวีตทดแทนแป้งสาลีในผลิตภณัฑ์ขนมปัง

ปลอดกลเูตนเช่นกนั พบว่าแป้งบตัวีตสามารถทดแทนในแป้งสาลีได้ถึงร้อยละ 40 ถึงจะมีคณุภาพเทียบเท่ากบัขนม

ปังท่ีผลิตจากแป้งสาลี Yilmaz และคณะ (2015) รายงานผลพฤติกรรมความหนืดของแป้งข้าว แป้งสาลี และแป้งบคั

วีต พบว่าแป้งบัควีตมีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงด้านความหนืดใกล้เคียงกับแป้งสาลี แป้งข้าวโพดมีผลทําให้

ผลิตภัณฑ์เส้นพาสตาปลอดกลเูตนมีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ความชืน้ ลกัษณะเนือ้สมัผสั และลกัษณะปรากฏ

ใกล้เคียงกบัเส้นพาสตาท่ีทําจากแป้งสาลี (Mirhosseini และคณะ, 2015)  การศกึษาในครัง้นีจ้ึงมีจดุประสงค์เพ่ือหา

อตัราส่วนส่วนผสมของแป้งปลอดกลเูตนทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ แป้งข้าวหอมมะลิ แป้งบคัวีต และแป้งข้าวโพด ท่ีทําให้

โดนทัปลอดกลเูตนมีลกัษณะคณุภาพใกล้เคียงโดนทัท่ีทําจากจากแป้งสาลี  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษานีใ้ช้สตูรต้นแบบโดนทัจากการศกึษาของ Melito และ Farkas (2013) โดยมีการปรับและเพ่ิม

สว่นผสมบางอย่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 นําแป้ง นมผง แซนแทนกมั (เคมีภณัฑ์, ประเทศไทย) ผงฟ ูท่ีผ่านการร่อน

แล้ว มาผสมให้เข้ากนักบันํา้ตาล เกลือ และยีสต์ จากนัน้เทลงในหม้อ kitchen aid (หวัตะขอ) ขดุให้เป็นหลมุตรง

กลางแล้วจึงใส่ไข่ลงไป ตีด้วยความเร็วต่ํา พอเร่ิมเข้ากนัให้เติมนํา้ลงไปเร่ือยๆ และเติมกลิ่นวานิลลา ตีด้วยความเร็ว

สงูเป็นเวลา 3 นาที จากนัน้เติมเนยขาวและเนยเค็มลงไปตีต่อด้วยความเร็วสงูเป็นเวลา 3 นาที ทําการทดสอบโดด้วย

การขึงหากเป็นฟิล์มแล้วก็หยดุตี นําโดท่ีได้ออกจากหม้อ kitchen aid แล้วนวดไลอ่ากาศออก หลงัจากนัน้หมกัโดทิง้

ไว้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที นําโดที่พักแล้วมากดด้วยพิมพ์โดนัทให้มีความหนาประมาณ      

1.5 เซนติเมตร แล้วหมกัต่ออีก 30 นาที เม่ือหมกัเสร็จแล้วนํามาทอดแบบนํา้มนัท่วมโดยใช้เนยขาวสําหรับทอด        

2 ลิตรท่ีอณุหภมิู 170-180 องศาเซลเซียส ทอดด้านละ 30 วินาที สําหรับสตูรโดนทัปลอดกลเูตนจะใช้แป้งข้าวหอม

มะลิ (วิสาหกิจชมุชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ จงัหวดัร้อยเอ็ด, ประเทศไทย) แป้งบคัวีต (BBI, ออสเตรเลีย) และแป้ง



การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 O-81

ข้าวโพด (McGarrett, สหรัฐอเมริกา)  ทดแทนแป้งสาลีในสตูร โดยใช้แผนการทดลองแบบผสม (mixture design) 

กําหนดระดบัของแป้งข้าวหอมมะล ิ3 ระดบั ได้แก่ ร้อยละ 40, 50 และ 60 กําหนดระดบัของแป้งบคัวีต 3 ระดบั ได้แก่ 

ร้อยละ 30, 40 และ 50 และกําหนดระดบัของแป้งข้าวโพด 2 ระดบั ได้แก่ ร้อยละ 10 และ 20 ซึง่จะได้โดนทัปลอด

กลูเตนทัง้หมด 5 สูตร ในอัตราส่วนแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบัควีตต่อแป้งข้าวโพด ดังนี ้60:30:10, 50:30:20, 

40:50:10, 50:40:10 และ 40:40:20 ซึง่กําหนดให้ปริมาณสว่นผสมอ่ืนๆ คงท่ี 

 

ตารางท่ี 1 สตูรต้นแบบโดนทัยีสต์ 

วตัถดิุบ  นํา้หนกั (กรัม) % (ฐานแป้ง) 

แป้งสาลี 350.0 100 

นํา้ 191.4 43.20 

เนยขาว  28.4 8.10 

ไข่ไก่ 37.8 10.80 

นํา้ตาล 18.9 5.40 

นมผง 18.9 5.40 

ยีสต์ 9.0 2.57 

เนยสด 28.4 8.10 

เกลือ 4.7 1.35 

ผงฟ ู 4.7 1.35 

แซนแทนกมั 3.5 1.01 

กลิน่วานิลลา 1.6 0.45 

ดดัแปลงจาก : Melito และ Farkas (2013) 

 

  วิเคราะห์อตัราการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลงัทอดในด้าน มวล (%mass change) ปริมาตร (%volume 

change) และความหนาแน่นของโดนทั (%density change) คํานวณโดยใช้สมการท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดบั (AACC 

International, 2000) และวิเคราะห์ความชืน้ (%moisture content) คํานวณโดยใช้สมการที่ 4 (AOAC 

International, 2000)  

         × 100                 (1) 

                 × 100                   (2) 

 × 100                         (3) 

                     × 100       (4) 

  ประเมินคณุภาพของผลิตภณัฑ์หลงัทอดในด้าน สี โดยเคร่ืองวดัสี (L*, a* and b* by Hunter Lab Model 

Miniscan, Virginia, USA.) และวิเคราะห์ลกัษณะเนือ้สมัผสัโดย texture analyzer TA-XT 2I (Stable Micro 
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System, England) ประเมินคณุลกัษณะเนือ้สมัผสัโดยใช้หวัวดั p/50 และดําเนินตามวิธี texture profile analysis 

กําหนดให้ค่าความเร็วในช่วงก่อนการทดสอบเท่ากับ 1 มิลลิเมตร/วินาที, ค่าความเร็วขณะทดสอบเท่ากับ                 

2 มิลลิเมตร/วินาที, ค่าความเร็วในช่วงหลงัการทดสอบเท่ากบั 10 มิลลิเมตร/วินาที และระยะทาง 75 เปอร์เซ็นต์ของ

รูปร่างท่ีเปล่ียนไป  

 

ผลและวิจารณ์ 
 คุณลักษณะทางกายภาพของโดนัทปลอดกลูเตนในด้านร้อยละมวลท่ีเปล่ียนไปสูตรท่ีมีอัตราส่วนของ    

แป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบคัวีตต่อแป้งข้าวโพดเป็น 40:40:20 เป็นสตูรท่ีมีค่ามากท่ีสดุแต่ยงัน้อยกว่าโดนทัท่ีทําจาก

แป้งสาลี (p<0.05) เม่ือเทียบกับสตูรโดนัทปลอดกลเูตนสตูรอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p>0.05)  

ส่วนในด้านร้อยละของปริมาตรและร้อยละของความหนาแน่นท่ีเปล่ียนไปพบว่าสตูรท่ีมีอตัราส่วนของแป้งข้าวหอม

มะลิต่อแป้งบคัวีตต่อแป้งข้าวโพดเป็น 50:30:20 เป็นสตูรท่ีมีค่ามากท่ีสดุแต่ยงัน้อยกว่าโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลีอย่าง

มีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัสตูรโดนทัปลอดกลเูตนสตูรอ่ืนๆพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั (p>0.05) ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2 ซึง่จะพบว่าสตูรโดนทัปลอดกลเูตนท่ีมีคณุสมบติัทางกายภาพท่ีดีจะมีสว่นผสมของแป้งข้าวโพดท่ีร้อยละ 

20 เน่ืองจากแป้งข้าวโพดมีคณุสมบติัทางเคมีใกล้เคียงกบัแป้งสาลีทัง้ในด้านความชืน้และปริมาณโปรตีน (Swinkels, 

1985) 

 

ตารางท่ี 2 คณุสมบติัทางกายภาพของโดนทัปลอดกลเูตนและโดนทัจากแป้งสาลี 

Rice 

flour:buckwheat 

flour: corn flour 
    mass change(%)      volume change(%)    density change(%) 

 

สตูรต้นแบบ 3.75 ± 0.71a  127.62 ± 14.60a  -53.97 ± 3.10b 

60:30:10 -0.63 ± 1.01b 12.97 ± 2.43b  -11.85 ± 2.55a  

50:30:20 -1.04 ± 0.59b 22.07 ± 7.52b  -18.49 ± 5.33a  

40:50:10 -0.25 ± 1.27b 16.87 ± 8.94b  -14.09 ± 6.95a  

50:40:10 -0.35 ± 0.62b 13.26 ± 0.14b  -11.81 ± 0.59a  

40:40:20 0.65 ± 0.91b 19.23 ± 4.97b   -15.41 ± 4.08a   

a, b,… แสดงถงึความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉลี่ยในแนวตัง้ (p>0.05) 

 

 คณุภาพด้านสีของโดนทัปลอดกลเูตนทกุสตูรจะมีความสว่าง (L*) น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัโดนทัท่ีทํา

จากแป้งสาลี (p<0.05)  สําหรับค่า a* โดนทัปลอดกลเูตนทกุสตูรจะมีค่า a* ไม่แตกต่างจากโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลี 

(p>0.05) และพบว่าโดนัทปลอดกลูเตนสตูรท่ีมีอตัราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบคัวีตต่อแป้งข้าวโพดเป็น 

50:30:20, 50:40:10 และ40:40:20 มีค่า b* ไม่แตกต่างจากโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลี (p>0.05) ปริมาณความชืน้ของ

โดนทัปลอดกลเูตนสตูรที่มีอตัราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบคัวีตต่อแป้งข้าวโพดเป็น 40:50:10 มีปริมาณ
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ความชืน้ไม่แตกต่างจากสูตรโดนัทท่ีทําจากแป้งสาลี (p>0.05)  ซึ่งเป็นสูตรท่ีมีส่วนผสมของแป้งบัควีตมากที่สุด       

ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 คณุลกัษณะด้านสีและความชืน้ของโดนทัปลอดกลเูตนและโดนทัจากแป้งสาลี 

Rice 

flour:buckwheat 

flour: corn flour 

L* a* b* moisture content(%) 

สตูรต้นแบบ 54.03 ± 1.90a 7.74 ± 1.54a 29.19 ± 1.28a 25.31 ± 1.93c 

60:30:10 49.69 ± 0.86b 7.51 ± 1.27a 25.74 ± 1.64bc 27.81 ± 1.60ab 

50:30:20 51.09 ± 1.23b 8.58 ± 1.91a 27.50 ± 1.30ab 28.79 ± 0.41a 

40:50:10 49.37 ± 0.87b 7.28 ± 0.41a 24.45 ± 0.41c 26.00 ± 1.30bc 

50:40:10 49.27 ± 1.32b 8.91 ± 0.19a 27.34 ± 1.19ab 28.46 ± 0.67a 

40:40:20 50.05 ± 0.32b 8.94 ± 0.91a 26.95 ± 1.27ab 28.97 ± 0.65a 

a, b,… แสดงถงึความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉลี่ยในแนวตัง้ (p>0.05) 

 

โดนทัปลอดกลเูตนทกุสตูรมีลกัษณะเนือ้สมัผสัของเปลือกนอก (crust) ไม่ต่างจากโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลี 

ส่วนลกัษณะของเนือ้พบว่าโดนทัปลอดกลเูตนสตูรท่ีมีอตัราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบคัวีตต่อแป้งข้าวโพด

เป็น 40:40:20 มีค่า hardness, cohesiveness และ chewiness ไม่แตกต่างจากสตูรโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลี สว่น

โดนัทปลอดกลูเตนสูตรท่ีมีอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบัควีตต่อแป้งข้าวโพดเป็น  40:50:10  มีค่า 

springiness ใกล้เคียงกับสูตรโดนัททีทําจากแป้งสาลีมากที่สุด ซึ่งเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของแป้งบัควีตมากที่สุด      

จะเหน็วา่แป้งบคัวีตจะมีสว่นช่วยให้โดนทัมีความยืดหยุน่ ดงัแสดงในตารางท่ี 4  

 

ตารางท่ี 4 คณุสมบติัเชิงกลของโดนทัปลอดกลเูตนและโดนทัจากแป้งสาลี 

 Rice 

flour:buckwheat 

flour: corn flour 

force to puncture 

crust(N) 
Hardness(N) Springiness Cohesiveness Chewiness(N) 

สตูรต้นแบบ 0.87 ± 0.01a    3.89 ± 0.23c 0.49 ± 0.01a 0.76 ± 0.02a 1.45 ± 0.09b 

60:30:10 0.93 ± 0.06a 19.85 ± 6.14b 0.22 ± 0.04b 0.67 ± 0.02b 2.78 ± 0.60b 

50:30:20 0.92 ± 0.05a 16.46 ± 1.61b 0.28 ± 0.10b 0.73 ± 0.04ab 3.22 ± 0.79b 

40:50:10 0.92 ± 0.02a 31.56 ± 4.23a 0.40 ± 0.03a 0.57 ± 0.08c 7.39 ± 2.36a 

50:40:10 0.93 ± 0.02a 15.58 ± 1.81b 0.23 ± 0.05b 0.75 ± 0.02ab 2.60 ± 0.51b 

40:40:20 0.91 ± 0.00a    9.07  ± 1.36c 0.21 ± 0.08b 0.80 ± 0.05a 1.54 ± 0.63b 

a, b,… แสดงถงึความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉลี่ยในแนวตัง้ (p>0.05) 
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สรุป 
 สตูรโดนทัปลอดกลเูตนท่ีมีคณุลกัษณะดีท่ีสดุ คือสตูรท่ีมีอตัราส่วนของแป้งข้าวหอมมะลิต่อแป้งบคัวีตต่อ

แป้งข้าวโพดเป็น 40:40:20 เน่ืองจากแแป้งบคัวีตช่วยปรับปรุงลกัษณะของโดนทัในด้านความยืดหยุ่นและปริมาณ

ความชืน้ แต่หากใช้แป้งบคัวีตในปริมาณท่ีมากกว่า 40 กรัมต่อ 100 กรัมของแป้งทัง้หมดจะทําให้โดนทัลกัษณะเนือ้

สมัผสัท่ีแข็ง ส่วนแป้งข้าวโพดจะช่วยปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพด้านการเปล่ียนแปลงมวล ปริมาตร และความ

หนาแน่นของโดนทั จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบสตูรท่ีใช้แป้งข้าวโพดท่ีระดบั 10 และ 20 กรัมต่อ 100 กรัมของ

แป้งทัง้หมด โดนทัสตูรท่ีใช้แป้งข้าวโพด 20 กรัมต่อ 100 กรัมของแป้งทัง้หมด จะมีปริมาณความชืน้มากกว่าสตูรท่ีใช้

แป้งข้าวโพด 10 กรัมต่อ 100 กรัมของแป้งทัง้หมด เน่ืองจากแป้งข้าวโพดมีคณุสมบติัในการดดูนํา้จึงทําให้ผลิตภณัฑ์

โดนัทมีความชืน้เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามสูตรที่มีส่วนผสมของแป้งบัควีตมากที่สุดคือร้อยละ 50 ก็เป็นสูตรที่มี

คณุลกัษณะทางด้านความยืดหยุน่ของโดนทัและมีปริมาณความชืน้ใกล้เคียงกบัโดนทัท่ีทําจากแป้งสาลีเช่นกนั  
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สมบัตขิองฟิล์มอมัิลชันจากเวย์โปรตนีไอโซเลทผสมกัมอะราบกิ 
Properties of Emulsion Films from Whey Protein Isolate and Gum Arabic 
 

สชุาดา ปานมัน่1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Suchada Panman1 and Doungjai Thirathumthavorn1 

 

บทคัดย่อ 
 ฟิล์มบริโภคได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย และมีการประยุกต์ในการเคลือบอาหาร เช่น ขนมขบเคีย้ว      

ผกัผลไม้ เป็นต้น เพ่ือป้องกนัการแพร่ผ่านของไอนํา้ ออกซิเจน และกลิ่นรสของอาหาร ฟิล์มท่ีทําจากโปรตีนมีข้อเสีย

คือสามารถป้องกนัการแพร่ผ่านของไอนํา้ได้น้อย จึงมีการเติมไขมนัลงไป เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการป้องกนั

การแพร่ผ่านของไอนํา้ การใช้เวย์โปรตีนไอโซเลท (WPI) และกมัอะราบิก (GA) ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีมาจากธรรมชาติและ

มีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถช่วยรักษาความคงตวัของอิมลัชันได้งานวิจัยนีศ้ึกษาสมบติัของ

ฟิล์มอิมลัชนัจาก GA ผสม WPI ในอตัราสว่น WPI:GA ท่ี 1:0, 2:1, 3:1 และ 4:1 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ 

และนํา้มนัมะพร้าวเป็นสว่นของไขมนั จากการทดลองพบว่า การเติม GA ในอตัราสว่นท่ีมากขึน้จะทําให้ความขุ่นของ

ฟิล์มมากขึน้ตามไปด้วย และฟิล์มจาก WPI:GA ท่ีอตัราส่วน 2:1 และ 3:1 มีความสามารถในการแพร่ผ่านไอนํา้

มากกว่าสตูรควบคมุ (WPI:GA ท่ี 1:0) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) พบว่าความสามารถในป้องกนัการแพร่

ผ่านไอนํา้ลดลง เม่ือพิจารณาค่า Elastic modulus และค่า Tensile strength พบว่าการเติม GA ในอตัราสว่นท่ี   

มากขึน้ ทําให้ค่า Elastic modulus และค่า Tensile strength ลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อค่า %Elongation at break     

มากนกั ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้วา่อตัราสว่นของ WPI:GA มีผลตอ่สมบติัของฟิล์มอิมลัชนั 

คาํสาํคัญ : ฟิล์มอิมลัชนั ฟิล์มบริโภคได้ เวย์โปรตีนไอโซเลท กมัอะราบิก 
 

Abstract 
Edible film has been more research and development. It can be coated on foods such as 

snacks, vegetables and fruits. Films can protect foods by providing a barrier to moisture, oxygen and 

flavor movement. Protein films exhibit poor water vapor barrier property; therefore, the addition of lipids 

could improve water vapor barrier of edible film. Whey protein isolate (WPI) and gum Arabic (GA) which 

are natural materials and widely used in food industry can improve emulsion stability. The objective of this 

research was to study the properties of emulsion films from WPI and G A (WPI: GA weight ratios of 1:0, 

2:1, 3:1 and 4:1). Glycerol was used as a plasticizer and coconut oil was also applied. The results 

showed that film opacity increased as an amount of GA increased.WPI: GA films with the ratios of 2:1 and 

3:1 presented higher water vapor permeability than the others(P<0.05)significantly, indicating that water 

vapor barriers decreased. Considering on elastic modulus and tensile strength, it was found that those 

                                                 
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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properties decreased as increasing in GA content. However, there was less effect on %Elongation at 

break. Therefore, ratios of WPI: GA has affected to the properties of emulsion films. 

Keywords : Emulsion Films, Edible Films, Whey Protein Isolate, Gum Arabic 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นท่ีนิยมและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

เน่ืองจากผู้บริโภคหนัมาสนใจสขุภาพมากขึน้ ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีทําจาก

ธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีดี มีประโยชน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบายและมีความปลอดภยั สําหรับฟิล์มบริโภคได้นัน้ได้รับความ

สนใจมากขึน้ในอตุสาหกรรมอาหารและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยมีการค้นคว้าวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

ฟิล์มบริโภคได้ทํามาจากสารจากธรรมชาติ จําพวกพอลีแซคคาไรด์ โปรตีน เช่น สตาร์ชเพกตินเวย์โปรตีน โปรตีนจาก

ถั่ว เป็นต้น ซึ่งนอกจากเป็นสารท่ีบริโภคได้แล้ว ยังมีสมบัติในการป้องกันการเปล่ียนแปลงทางด้านกลิ่น รสชาติ 

ลกัษณะปรากฏ ควบคุมการแพร่ผ่านของไอนํา้ การแลกเปล่ียนก๊าซ และลดอัตราการหายใจของผกัและผลไม้ได้

(Skurtys และคณะ, 2010) 

 ฟิล์มบริโภคได้ท่ีทําจากโปรตีนมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ และสามารถป้องกันการแพร่ผ่านของ

ออกซิเจนได้ แต่การป้องกนัการแพร่ผ่านของไอนํา้ได้ไม่ดี (Bourtoom, 2008) เพราะโปรตีนมีคณุสมบติัท่ีชอบนํา้ 

(hydrophilic) (Skurtys และคณะ, 2010) ดงันัน้จึงมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงสมบติัการแพร่ผ่านของไอนํา้ของฟิล์ม

บริโภคได้ โดยการเติมสารท่ีไม่มีขัว้ซึง่มีคณุสมบติัไม่ชอบนํา้ (hydrophobic) ลงไป เช่น ไขมนั เรียกว่าฟิล์มอิมลัชนั 

(emulsion films) แต่การเติมไขมนัลงไปทําให้เกิดความไม่คงตวัของอิมลัชนั ดงันัน้การเติมอิมลัซิไฟเออร์ท่ีมีสมบติั

ชอบนํา้ (hydrophilic) และไม่ชอบนํา้ (hydrophobic) ลงไปจะช่วยให้อิมลัชนัมีความคงตวั (Galus และ Kadzinska, 

2015) ทําให้ฟิล์มมีอตัราการแพร่ผ่านของไอนํา้ต่ําและมีสมบตัิการต้านทานเชิงกลสงู (Debeaufort และ Voilley, 

1995) การใช้ กมัอะราบิก (GA) ผสมเวย์โปรตีนไอโซเลท (WPI) ในอตัราสว่นท่ีเหมาะสม สามารถลดปัญหาการแยก

ชัน้ของอิมลัชนัได้ดีกวา่ การใช้ GA และ WPI  เพียงชนิดเดียว เน่ืองจากแรงดงึดดูเข้าหากนัของไบโอโพลีเมอร์ด้วยแรง 

electrostatic attractions ทําให้เกิดโครงสร้างท่ีซบัซ้อนระหว่าง GA และ WPI จึงสง่ผลให้อิมลัชนัมีความคงตวั

เพิ่มขึน้ (Klein และคณะ, 2010) 

ในการศกึษาครัง้นีเ้ลือกใช้ GA และ WPI สามารถทําให้อิมลัชนัเกิดความคงตวัมากขึน้มากกว่าการใช้ GA 

หรือ WPI เป็นอิมลัซิไฟเออร์เพียงชนิดใดชนิดเดียวและการเกิดโครงร่างแหช่วยให้เกิดโครงสร้างของฟิล์มได้และเพ่ือ

ปรับปรุงสมบติัเชิงกลของฟิล์มให้ดีขึน้ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้กว่าการใช้ WPI เพียงชนิดเดียว ซึง่ทัง้ WPI และ GA 

เป็นสารท่ีมาจากธรรมชาติใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัเพ่ือศกึษาผลของการใช้ GA และ WPI อตัราสว่นท่ีแตกต่างกนัในการเตรียมฟิล์มอิมลัชนั  

ตอ่สมบติัด้านความขุ่น สมบติัเชิงกล และความสามารถในการแพร่ผา่นไอนํา้ของฟิล์มอิมลัชนั 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดบิ  

1. เวย์โปรตีนไอโซเลท (บริษัท DAVISCO Foods International, USA) 

2. กมัอะราบิก (บริษัท เคมีภณัฑ์ จํากดั, Thailand) 

3. นํา้มนัมะพร้าว (บริษัท Good Me จํากดั, Thailand) 

4. กลีเซอรอล (บริษัท Ajax Finechem จํากดั, Australia) 

กระบวนการเตรียมฟิล์มอมัิลชันจากWPI ผสม GA 
เตรียมสารละลาย GA ท่ีความเข้มข้น 8% (w/w)เก็บรักษาท่ีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 คืนและ

เตรียมสารละลาย WPI ความเข้มข้น 8% (w/w) ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 30 นาทีหลงัจากนัน้แช่ใน water 

bath อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีและลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วในอ่างนํา้แข็ง ชั่งนํา้หนัก

สารละลาย WPI และสารละลาย GA ตามอตัราสว่นท่ีต้องการ เติมนํา้มนัมะพร้าวและกลีเซอรอลลงไป ผสมให้เข้ากนั

ท่ี ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 2 นาทีจากนัน้นําสารละลายท่ีได้ไปลดขนาดอนภุาคด้วยเคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ 

ความเร็ว 13,500 rpm เป็นเวลา 1 นาที และความเร็ว 20,500 rpm เป็นเวลา 3 นาทีและกําจดัฟองอากาศภายใน

สารละลายท่ีได้ด้วยเคร่ืองกําจัดฟองอากาศเทสารละลายฟิล์มอิมลัชันบนจานพลาสติกท่ีปริมาณของแข็งทัง้หมด 

0.79 กรัม/จานพลาสติก เส้นผ่านศนูย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ทําให้แห้งท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส ค่าความชืน้

สมัพทัธ์ท่ีประมาณร้อยละ 50±5 นานประมาณ 24 ชัว่โมงลอกฟิล์ม และนําไปเก็บรักษาท่ีตู้ควบคมุสภาวะท่ีความชืน้

สมัพทัธ์ท่ีประมาณร้อยละ 53±5 ควบคมุความชืน้สมัพทัธ์ด้วยสารละลายเกลือแมกนีเซียมไนเตรทอิ่มตวั ท่ีอณุหภมิู 

25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 วนั ก่อนนําไปทดสอบสมบติัทางกายภาพของฟิล์มอิมลัชนั 

 
วธีิวเิคราะห์คุณสมบัตขิองฟิล์มอมัิลชัน 

1. การวดัความขุ่น  

เตรียมตัวอย่างฟิล์มขนาด 2 x 2 เซนติเมตร เก็บฟิล์มตัวอย่างในตู้ควบคุมสภาวะท่ีความชืน้สมัพัทธ์ท่ี     

ร้อยละ 53±5 โดยใช้สารละลายแมกนีเซียมไนเตรทอิ่มตวั ท่ีอณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนัทดสอบด้วย

เคร่ืองวดัสี (Hunter Lab, miniscan XE, USA) โดยใช้แบบ Day light (D65) 

2. ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนํา้  

เตรียมฟิล์มตวัอย่างตดัให้มีขนาดมากกว่าภาชนะทดสอบประมาณ 3 มิลลิเมตร ทา High vacuum grease 

บนขอบของภาชนะทดสอบ ใสซ่ิลิกาเจลลงในภาชนะทดสอบ วางแผ่นฟิล์มปิดบนภาชนะทดสอบและปิดด้วยฝาของ

ภาชนะทดสอบ ใส่ในตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมท่ีควบคุมความชืน้สมัพัทธ์ ที่ร้อยละ 75±2 อุณหภูมิ 25±2 องศา

เซลเซียส ชัง่นํา้หนกัติดตามการเปล่ียนแปลงท่ี 12 ชัว่โมง และชัง่นํา้หนกัติดตามการเปล่ียนแปลงต่อทกุ 2 ชัว่โมง

ดดัแปลงวิธีจาก (Wittaya, 2009) 

3. สมบติัเชิงกล  

เตรียมตวัอย่างฟิล์มขนาด 1.5 x 6 เซนติเมตร ทดสอบด้วยเคร่ือง Texture Analyzer (รุ่น TA-xT2i, Stable 

MicrosystemsTM, England) หวัวดัชนิด Tensile grips (A/TG) อตัราการเคล่ือนท่ี 1 mm/s ระยะห่างระหว่าง grips 

เทา่กบั 3 เซนติเมตรดดัแปลงวิธีจาก (Romero-Bastida และคณะ, 2005) 
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ผลและวจิารณ์ 
ความขุ่นของฟิล์มอมัิลชัน 
 ความขุ่นของฟิล์มมีความสําคญัในด้านการนําสารละลายฟิล์มไปเคลือบอาหาร ซึง่ต้องการฟิล์มท่ีเม่ือนําไป

เคลือบบนผิวอาหารแล้วมีความใส โปร่งแสง ไม่บดบงัลกัษณะท่ีสําคญัของอาหาร ซึ่งผลการทดลองวดัความขุ่นของ

ฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราสว่นตา่งๆ จากตารางท่ี 1 พบว่าฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI เพียง

อย่างเดียวมีค่าความขุ่นน้อยท่ีสุด และเม่ือเพิ่มปริมาณของ GA มากขึน้ ค่าความขุ่นจะเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย       

ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ Ebrahimi และคณะ (2016) ท่ีศกึษาฟิล์มระหว่าง Grass pea protein isolate ผสม 

Lepidiumperfoliatum seed gum ทัง้นีเ้น่ืองจากความขุ่นของฟิล์มสมัพนัธ์กบัโครงสร้างภายในของฟิล์ม ซึง่เป็นผล

มาจากการจดัเรียงตวัขององค์ประกอบในฟิล์มระหว่างการทําแห้ง (Villalobos และคณะ, 2005) และความเข้ากนัได้

ของสว่นผสม (Sothornvit และคณะ, 2010) 

 

ตารางที่ 1 คา่ความขุ่นของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราสว่นตา่งๆ 

ตวัอยา่ง ความขุ่น 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 4.29±0.55c 

WPI+GA 4:1 (20%GA) 5.24±0.23 b 

WPI+GA 3:1 (25%GA) 6.03±0.69ab 

WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 6.50±0.14 a 
abcตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตัง้แสดงความแตกตา่งอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

 
ความสามารถในการแพร่ผ่านไอนํา้ 
 ความสามารถในการแพร่ผ่านไอนํา้ (WVP) ขึน้กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น การเคล่ือนท่ีของสายพอลิเมอร์ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์ความแข็งแรงของโครงสร้างฟิล์ม อัตราส่วนของส่วนท่ีชอบนํา้และ        

ไมช่อบนํา้ และอตัราสว่นระหว่างสว่นผลกึกบัสว่นอสณัฐาน เป็นต้น (Souza และคณะ, 2010; Sun และคณะ, 2013)         

ค่า WVP ของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราสว่นต่างๆ แสดงในตารางท่ี 2 พบว่าฟิล์มท่ีมีการเติม 

GA ปริมาณน้อย (อัตราส่วน WPI:GA ที่ 4:1) มีค่า WVP ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสตูรควบคมุ (WPI:GA ท่ี 1:0) แต่เม่ือเพิ่มปริมาณGA(อตัราสว่น WPI:GA ท่ี 2:1 และ 3:1) พบว่าค่า

WVP เพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคล้องกับรายงานของ Ebrahimi และคณะ (2016) ทัง้นี ้

เน่ืองจากโปรตีนเม่ือถกูทําให้เส่ือมสภาพด้วยความร้อน สายโมเลกลุของโปรตีนสามารถจบักนัด้วยพนัธะไฮโดรเจน   

อิออนิก ไฮโดรโฟบิก และโควาเลนต์โมเลกลุจึงเรียงตวักนัแน่น (Bourtoom, 2008; Kim และคณะ, 2002) รวมทัง้การ

มีหมูไ่ฮโดรโฟบิกในโปรตีน (Ryu และคณะ, 2002) สง่ผลให้ฟิล์มท่ีมีปริมาณโปรตีนมากมีคา่WVP ต่ํากวา่ 
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการแพร่ผา่นไอนํา้ (WVP) ของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราสว่นตา่งๆ  

ตวัอยา่ง WVP (x10-9 g/hr cm Pa) 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 7.235±0.249b 

WPI+GA 4:1 (20%GA) 7.754±0.481b 

WPI+GA 3:1 (25%GA) 8.631±0.222a 

WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 9.012±0.633a 
abcตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตัง้แสดงความแตกตา่งอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ(P>0.05) 

 

สมบัตเิชงิกล 
 ค่า Tensile strength บอกถึงแรงดงึสงูสดุท่ีทําให้ฟิล์มขาดออกจากกนั สว่นค่า Elastic modulus เป็นค่าท่ี

บอกถึงความแข็งแรงของพันธะท่ีเกิดในระดับโมเลกุลของฟิล์ม จากการทดลองพบว่าค่าดังกล่าวลดลง เม่ือเพิ่ม

ปริมาณ GA ในอตัราสว่นมากขึน้ พบว่าฟิล์มท่ีมี WPI เพียงอย่างเดียวมีความแข็งแรงมากท่ีสดุ และเม่ือเพิ่มปริมาณ 

GA ความแข็งแรงของฟิล์มจะลดลง เน่ืองจากสมบติัเชิงกลของฟิล์มประกอบ (composite film) ขึน้กบัชนิดและระดบั

การเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในฟิล์ม (McHugh และคณะ,1994) พบว่าเม่ือพิจารณาฟิล์มท่ีมี WPI 

เพียงอย่างเดียว ในกระบวนเตรียมฟิล์มนัน้มีการให้ความร้อน ซึง่จะช่วยให้เกิดการจบักนัของสายโมเลกลุโปรตีนด้วย

พนัธะไดซลัไฟด์และไฮโดรเจนทําให้ฟิล์มมีความแข็งแรง (McHugh และคณะ,1994) จากรายงานของ Osés และ

คณะ, (2009) ท่ีศกึษาฟิล์มระหว่าง WPI ผสม mesquite gum พบว่าการเติม mesquite gum ลงในฟิล์มจาก WPI 

จะเกิดปฏิสมัพนัธ์กบักมั ท่ีทําให้จํานวนพนัธะไฮโดรเจนในการจบัยึดลดลง โดยกมัทําหน้าท่ีเหมือนพลาสติไซเซอร์ 

ดงันัน้ฟิล์มจงึมีความยืดหยุน่มากขึน้ แตค่วามแข็งแรงลดลง 

เม่ือพิจารณาค่า %Elongation at breakซึง่บอกถึงความสามารถในการยืดออกของฟิล์ม เม่ือใช้แรงดงึมา

กระทําจนกระทัง่ฟิล์มขาด พบว่า การเพิ่มปริมาณของ GA ไม่สง่ผลต่อความสามารถในการยืดของฟิล์มมากนกั โดย

มีคา่อยูใ่นช่วงร้อยละ 77.65-99.84 ยกเว้นอตัราสว่น WPI:GA ท่ี 3:1 และปริมาณของ GA ไม่สง่ผลต่อ %Elongation 

at break เม่ือเปรียบเทียบจากอตัราสว่น WPI:GA ท่ี 2:1 3:1 และ 4:1 ด้วยกนั 

 

ตารางที่ 3 สมบติัเชิงกลของฟิล์มอิมลัชนัท่ีเตรียมจาก WPI ผสม GA ในอตัราสว่นตา่งๆ 

ตวัอยา่ง 
Elastic modulus 

(MPa) 

Tensile 

strength (MPa) 
%Elongation at break 

WPI+GA 1:0 (0% GA) 176.38±17.86a 6.27±0.43a 99.84±5.94a 

WPI+GA 4:1 (20%GA) 159.04±18.45a 5.24±0.58 b 81.68±11.22ab 

WPI+GA 3:1 (25%GA) 121.99±3.03 b 4.28±0.07c 77.66±14.46 b 

WPI+GA 2:1 (33.33%GA) 83.12±8.82 c 3.30±0.29d 83.59±7.31ab 
abcตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตัง้แสดงความแตกตา่งอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ(P>0.05) 
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สรุป 
 การเพิ่มปริมาณของ GA สง่ผลให้ฟิล์มอิมลัชนัท่ีได้มีความขุ่นท่ีมากขึน้ ในทางกลบักนัการเพิ่มปริมาณของ 

GA ทําให้ tensile strength, elastic modulus และความสามารถในการป้องกนัการแพร่ผา่นไอนํา้ของฟิล์มลดลง แต่

ไมส่ง่ผลตอ่ %Elongation มากนกั  
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การสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมเร่ือง “ศิลปะส่ือผสมแรงบันดาลใจจากงานหตัถศิลป์ไทย” 
Mixed Media Art Inspired by the Craftsmanship in Thailand 
 

ปนท ปลืม้ชศูกัด์ิ1 

Panot Pluemchusak1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัประกอบงานสร้างสรรค์นี ้เป็นการศกึษาค้นคว้าและประมวลแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเร่ือง  

”ศิลปะสื่อผสมแรงบนัดาลใจจากงานหตัถศิลป์ไทย” ซึง่มีท่ีมาของแนวความคิดและเนือ้หาเก่ียวกบัความประทบัใจ ความสขุ 

จากประสบการณ์ท่ีผูกพนัธ์กับธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีต โดยนําเอารูปทรงของส่ิงมีชีวิตหน่วยเล็กๆ ในธรรมชาติ เช่น 

รูปทรงจากปีกแมลงปอ ผีเสือ้ ห่ิงห้อย อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีการผสมผสาน ตัดทอน 

ดดัแปลงรูปทรง ให้เกิดความงามท่ีมีความสมัพนัธ์กับความรู้สึกภายในท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของผลงาน ในส่วนของเทคนิค

วิธีการและวสัดุ ได้แรงบนัดาลใจมาจากงานหตัถศิลป์ของไทยประเภท งานฉลลุาย งานลายรดนํา้ และงานประดบักระจก

นํามาผสมผสานกับเเนวความคิดเเละเนือ้หาตามจินตนาการส่วนตวัถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะสื่อผสม โดยมีการ

ทดลองและพฒันาให้เกิดความสมบรูณ์กบัผลงาน ซึง่จะทําให้เกิดประสบการณ์ ความรู้ และการพฒันางานวิจยัตอ่ไปตลอดจน

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ ท่ีสนใจในการศกึษาค้นคว้าแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

คาํสาํคัญ : ศิลปะสื่อผสม งานหตัถศิลป์ไทย  

 

Abstract 
 This project is the study and research of the craftsmanship in Thailand, which is used as the inspiration 

of the researcher’s mixed media project. The project manifested of the happiness and impression of the plentiful 

nature in the past by taking the shape of an organism, such as a small unit in the natural shape of a dragonfly, 

butterfly wings and a firefly as the symbol of fertility of nature. 

 The art work is created by mixing; cutting back and modifying into shape caused the beauty related 

with the feeling that is the aim of the work. In terms of techniques and materials, the researcher was inspired by 

the craftsmanship in Thailand for example, perforating, gilded black lacquer, and Thai stained glass decoration. 

These techniques and materials are combined with innovative ideas which contained the content of the 

researcher’s imagination into works of art with mixed media. 

This will lead to the development of knowledge and experience as well as to bring benefits to those who 

are interested in researching the creative art. 

Keywords : Mixed media art, Craftsmanship  
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ที่มาและความสาํคัญของงานวจิัยสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ท่ีสําคัญของชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในการดํารงชีวิตผ่าน           

คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและผลงานศิลปะงานหัตถศิลป์ของไทยถือเป็นผลงานศิลปะท่ีสามารถ            

เเสดงออกถึงลกัษณะเฉพาะของคนในชาติสะท้อนถึงค่านิยม วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แสดงออกผ่านงานหตัถศิลป์

ประเภทต่างๆ ซึง่ถือเป็นงานท่ีได้ทําการสร้างสรรค์ด้วยความประณีตบรรจง พิถีพิถนัอย่างเป็นขัน้เป็นตอน แฝงไว้ด้วยแนวคิด 

และความงดงามอ่อนช้อยตามบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทย รวมถึงคุณค่าความงามทางศิลปะ โดยได้สร้างสรรค์ผ่าน

ครุภณัฑ์ ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวนั รวมทัง้ท่ีสะท้อนผ่านผลงานศิลปกรรม 

เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงองค์ประกอบของส่วนท่ีใช้ประดบัตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมท่ีใช้ใน

อาคารประเภทบ้าน วัด หรือวัง โดยอาจมีเเนวคิดเช่ือมโยงกับคติความเช่ือทางพุทธศาสนา หรือความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติซึง่ให้แรงบนัดาลใจทางด้านรูปแบบ เทคนิควสัด ุกระบวนการท่ีสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกและมีความสมัพนัธ์กบั

แนวทางในการดําเนินชีวิตของไทย 

อนัท่ีจริงแล้วในอดีตของสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ของสงัคม  มีความ

ผูกพันกับธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์วิถีทางในการดําเนินชีวิตของผู้คนมีความเป็นอยู่ในลักษณะรูปแบบท่ีเรียบง่าย    

สงบสขุ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ มีนํา้ใจ สมถะ พอเพียง มีความสขุ ความอ่ิมเอมในแตปั่จจบุนัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่าง

รวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้คนท่ีดํารงชีวิตอาศยัอยู่ในสงัคมเมืองใหญ่ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน วฒันธรรม 

สังคม เศรษฐกิจ รวมทัง้รูปแบบของการดําเนินชีวิต จากความใกล้ชิดธรรมชาติท่ีสงบร่มร่ืนรอบตัว ได้กลายเป็นอาคาร

สิ่งก่อสร้าง ตกึ คอนโดหรูหรามากมาย เข้ามาแทนท่ีความเขียวชอุ่มเเละชุ่มช่ืนของธรรมชาติ จากความเป็นอยู่ท่ีเคยเรียบง่าย 

กลายเป็น ความยุ่งเหยิง ซบัซ้อน  วุน่วายมากขึน้บอ่ยครัง้ท่ีผู้ วิจยัเกิดความเหน่ือยล้าจากการใช้ชีวิตท่ีอยู่ท่ามกลางความเจริญ

ของสงัคมเมืองทําให้โหยหาพืน้ท่ีท่ีผ่อนคลายทางความรู้สึกท่ีเหน่ือยล้า ทําให้นึกถึงภาพความทรงจําในอดีตเม่ือวยัเยาว์ท่ี

ประทับใจ มีความสุข สนุกสนาน ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบตัวซึ่งเป็นความผูกพันของผู้ วิจัยท่ีมีต่อ

ธรรมชาติในวยัเด็กเน่ืองด้วยผู้ วิจยัเกิดเเละเติบโตจากครอบครัวท่ีอาศยัอยู่ชานเมือง การได้คอยเฝ้ามอง สงัเกตและได้ว่ิงเล่น

จบัแมลงชนิดต่างๆ เปรียบเสมือนเพ่ือนเล่น ของเล่น รวมถึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ของชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความสุขและ

สนกุสนานในช่วงเวลานัน้ ซึ่งภาพความประทบัใจในความสขุเหล่านัน้ เป็นภาพท่ีเติมเต็มความรู้สกึช่วยผ่อนคลายความอ่อน

ล้าจากการดําเนินชีวิตในปัจจบุนัของผู้ วิจยั 

จากความประทบัใจในความงดงามทางคณุค่าทางศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีเป็นขัน้ตอนผ่านเทคนิควิธีการ 

และวสัดท่ีุหลากหลาย ผสมผสานความประณีตละเอียดอ่อนและ พิถีพิถันใน ฝีมือของครูช่างงานหตัถศิลป์ของไทยโบราณ 

ก่อให้เกิดเป็นเเรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ ค้นคว้า อตัลกัษณ์ของงานหตัถศิลป์ไทยเพ่ือพฒันาสู่งานศิลปกรรมร่วมสมยั 

จากเทคนิคในงานหตัถศิลป์ไทย ด้านงานฉลลุาย งานลายรดนํา้ เเละงานประดบักระจก แสดงผ่านรูปทรงของเเมลงท่ีตดัทอน

ให้เกิดความเรียบง่าย ตามอารมณ์ความรู้สึก   สะท้อนถึงภาพความทรงจําและความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตหน่วยเล็กๆทีเป็น

ส่วนเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ นํามาเเสดงออกถึงภาพความประทบัใจ ความสุข รวมทัง้เป็นการอนุรักษ์

เผยแพร่งานหตัถศิลป์ของไทย พฒันาสูง่านศิลปกรรมร่วมสมยัประเภทศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยสร้างสรรค์ 
1. เพ่ือนําเสนอผลงานศิลปะสื่อผสม ด้วยเทคนิควิธีการและวสัดจุากงานหตัถศิลป์ของไทย มุ่งเน้นแนวคิดการ

สร้างสรรค์และการเเสดงออกในแนวทางสว่นบคุคล 

2. เพ่ือแสดงออกถึงความรู้สกึประทบัใจ ความสขุ จากความทรงจําท่ีผกูพนักบัธรรมชาติในอดีต 

3. เพ่ือค้นหาอตัลกัษณ์ของงานหตัถศิลป์ไทยท่ีสามารถนํามาประยกุต์ในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม 
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4. เพ่ือรวบรวมกระบวนการในการสร้างสรรค์วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเป็นขัน้ตอนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา         

องค์ความรู้  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
แผ่นเหลก็ สีรองพืน้ สีสเปรย์ ทินเนอร์ นํา้มนัสน หรดาน กาวกระถิน ฝักส้มป่อย ดินสอพอง สีเฟลก็ซ์ ทองคําเปลวเเท้100% 

กระจกสี หวัเพชรตดักระจก กาวพลงัตะป ูหลอดไฟ สายไฟฟ้า 

 

วิธีการดาํเนินงานวิจัย 
เป็นงานวิจยัสร้างสรรค์โดยการทดลองและปฏิบติังานศิลปะสื่อผสม และกระบวนการสร้งสรรค์ผลงานในแนวทาง

ลกัษณะเฉพาะตนั มีการพฒันาแนวความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการตามลําดบั  โดยแบง่ขัน้ตอนในการวิจยัดงันี ้ 

1. สํารวจแรงบนัดาลใจและท่ีมาของแนวความคิดในการสร้งสรรค์จากประสบการณ์ตรงท่ีได้สมัผสักบัความอดุม

สมบรูณ์ของธรรมชาตในอดีต จากสถานที่จริง ข้อมลูทางเอกสารตา่งๆ 

2. ศกึษาค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงานหตัถศิลป์แบบดัง้เดิม ประเภทงานฉลลุาย งานลายรดนํา้ และงานประดบั

กระจก ทัง้ในสว่นของแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวสัด ุ    

3. สรุปและสร้างกรอบแนวคิด เนือ้หา และวตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์ให้ชดัเจน 

4. สร้างเเบบร่าง 2 มิติ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเเนวคิดและเนือ้หาโดยกําหนดรูปทรง สี พืน้ผิว และอารมณ์ความรู้สกึ

ภายใน 

5. สร้างแบบร่าง 3 มิติ ท่ีพฒันามาจากแบบร่าง 2 มิติ ให้มีความสมัพนัธ์ใกล้เคียงกับมิติของผลงานจริงขยาย

ผลงานตามแบบร่าง 3 มิติ ทัง้ในส่วนของรูปทรง สี วสัด ุพืน้ผิวทดลองแสงท่ีมีความสมัพนัธ์กับอารมณ์และ 

ความรู้สกึภายใน เร่ิมจากเทคนิค การฉลลุวดลายบนแผ่นโลหะตามแบบท่ีกําหนดไว้ เสร็จแล้วรองพืน้ทําสีดํา 

6. เม่ือทําสีและส่วนของงานฉลลุวดลายซึง่เป็นโครงสร้างหลกัของผลงานเรียบร้อยแล้วจึงเร่ิมขัน้ตอนการประดบั 

กระจกสีในสว่นด้านในผลงาน 

7. เม่ือประดบักระจกสีในสว่นของด้านในผลงานเรียบร้อยเเล้วจงึเร่ิมขัน้ตอนการทําลายรดนํา้ในสว่นของด้านนอก

ผลงาน  

8. ประกอบรูปทรงของผลงานทดลองระบบไฟและหลอดไฟชนิดต่างเพ่ือค้นประเภทของเเสงท่ีสามารถ 

สร้างบรรยากาศตามอารมณ์และความรู้สกึท่ีกําหนด  

9. สรุปผลงานวิจยัโดยนําผลงานและกระบวนการวิจยัทัง้หมดมาเขียนเรียบเรียงรายงานการวิจยัด้วยภาพข้อมลู 

ภาพข้อมูลการสร้างสรรค์ ภาพผลงานและการวิเคราะห์ผลงาน เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของรายงาน

ผลการวิจยั 

10. จดัทํารายงานการวิจยัและสร้างสรรค์ฉบบัสมบรูณ์ 

 

ผลของการวิจัย 
จากการศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเร่ือง “ศิลปะสื่อผสมแรงบลัดาลใจจากงานหตัถศิลป์ไทย” 

พบวา่คณุคา่และการแสดงออกของผลงานประกอบขึน้จาก เร่ือง แนวเร่ือง เนือ้หา รูปทรง เทคนิควิธีการ ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้

เร่ือง : เป็นเร่ืองราวความทรงจําความผกูพนัธ์ กบัแมลงชนิดตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง 

แนวเร่ือง : แสดงถึงความหมายและความรู้สกึประทบัใจ ความสขุ ความผกูพนัธ์ของผู้ วิจยัท่ีมีต่อแมลต่างๆ ซึง่มีอยู่

ในธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์รอบตวัเม่ือวยัเยาว์ก่อเกิดเป็นภาพความทรงจํา ท่ีสร้างความประทบัใจอนัเป็นสว่น 
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เติมเตม็ความสขุทางด้านจิตใจในการดําเนินชีวิตทา่มกลางวิถีของปัจจบุนั 

เนือ้หา : เป็นเนือ้หาทางด้านรูปทรง และสญัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการประสานกนั ของทศันธาต ุ เส้น สี นํา้หนกัพืน้ผิว 

แสงเเละเงา ของส่วนต่างๆ เช่น รูปทรงกับพืน้ท่ีว่าง เส้นของลวดลายท่ีฉลุ พืน้ผิวสีดํากับผิวของทองคําเปลวด้านนอกของ

ผลงาน พืน้ผิวท่ีมนัวาวของกระจกสีท่ีอยู่ด้านในของผลงาน สะท้อน ความระยิบระยบัแวววาวออกมา แสงเเละเงาท่ีส่องมา   

ตกกระทบเกิดเป็นเส้นสายของลวดลายฉล ุบนพืน้ท่ีวา่งของพืน้เเละผนงัท่ีอยู่รอบผลงาน เป็นการทํางานร่วมกนัในกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม 3 มิติเป็นการผสานกนัเพ่ือเเสดงความสมัพนัธ์ของรูปทรง เส้น สี พืน้ผิว นํา้หนกั แสงเงา และ

พืน้ท่ีวา่ง แสดงออกถึงความรู้สกึประทบัใจ ความงาม และความสขุ 

รูปทรง : ท่ีมาและเเรงบนัดาลใจมาจากแมลงชนิดต่างๆ เช่น ปีกและลวดลายของเเมลงปอ ลวดลายของ ปีกผีเสือ้ 

นํามาผสมผสานกัน มีการตดัทอนเพ่ือไม่บ่งบอกว่าเป็นรูปทรงของแมลงชนิดใด เกิดเป็นรูปทรงใหม่ท่ีมีความหมายสมัพนัธ์

กบัเเนวความคิด 

เทคนิควิธีการ : ในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมชิน้นี ้ได้นําเอาเทคนิควิธีการของงานหัตถศิลป์ไทยมาเป็น       

เเนวทางในการสร้างสรรค์โดยเเบง่เป็น 3 เทคนิควิธีการดงันี ้ 

• เทคนิคงานฉลลุาย เป็นส่วนของด้านนอกของรูปทรงเกิดจากความประทบัใจในลกัษณะของลวดลายท่ีถกูเน้น 

ด้วยพืน้ท่ีว่างของลายฉลุ ซึ่งลวดลายของผลงานได้มาจาก ลวดลายของปีกแมลงมีการตดัทอนเเละจัดวาง

จงัหวะของช่องไฟให้เกิดความสมัพนัธ์กนัของรูปทรง ลวดลายและพืน้ท่ีวา่ง  โดยวิธีแยกชิน้สว่นของผลงานเป็น 

8 สว่น ฉลลุวดลายบนแผ่นโลหะตามเเบบและลวดลายท่ีได้สร้างไว้ หลงัจากนัน้จงึรองพืน้ทําสีดํา  

• เทคนิคงานลายรดนํา้เป็นส่วนของด้านนอกของรูปทรงโดยนําเอาลกัษณะท่ีตดักันของพืน้ผิวดําและผิวทอง    

ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของงานลายรดนํา้ โดยมีการจดัวางรูปทรงของลาดลายท่ีตดัทอนมาจากลวดลายของปีก

ผีเสือ้ ให้มีทิศทางท่ีผสานกลมกลืนกับจังหวะช่องไฟของลายฉลุเเสดงถึงความสุขสว่าง และความสง่างาม 

โดยเร่ิมจากปรุเเบบตามลวดลายท่ีสร้างขึน้ เตรียมวัสดุสําหรับเขียน หลังจากนัน้ เ ค่ียวกาวกระถิน

ต้มฝักส้มป่อย  แล้วคั่ว ดินสอพอง  เต รียมหรดาน  จากนัน้ ทําความสะอาดพืน้ ผิวด้วย ดินสอพอง 

แล้วเร่ิมโรยเเบบ เขียนลาย ขัน้ตอนการเช็ดรักใช้วัสดุเทียบเคียงคือสีเฟล็กซ์เสร็จเเล้วจึง ปิดทองคําเปลว 

แล้วรดนํา้จนปรากฏเป็นลวดลายทองตามเเบบ 

• เทคนิคงานประดบักระจก เป็นส่วนของด้านนอกของรูปทรง โดยการนําเอาลกัษณะของกระจกสีท่ีมีลกัษณะ

พืน้ผิวท่ีมนัวาว ตดัเป็นชิน้เล็กๆ จัดวาง เรียงต่อกันเป็นเส้นประ อย่างเป็นจังหวะ คล้ายกับลวดลายของ 

ปีกแมลง ติดกระจกสีล้อไปตามเเนวเส้นของลายฉลท่ีุทําไว้ โดยใช้โครงสีส่วนรวมเป็นสีเขียว และมีการแทรกสี

ฟ้าสีครามและสีแดงเม่ือเเสงมากระทบผิวของกระจกจะสะท้อนความระยิบระยบัของเเสงสีตา่งๆ ออกมา 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสมแรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมไทยชิน้นี  ้เป็นการสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาก

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะตามแนวความคิดท่ีกําหนดไว้ เป็นการทดลองเทคนิคและการค้นคว้าวีธีการสร้างสรรค์รูปแบบ

ใหม่ โดยมีการมีการผสมผสานเทคนิควิธีการจากงานหตัถศิลป์ของไทย ประเภทงานฉลลุาย งานลายรดนํา้ และงานประดบั

กระจก ทําให้เกิดการเรียนรู้และประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาในการสร้างลวดลายที่ฉลบุนแผ่นโลหะด้วยความหนา

ของแผ่นโลหะมีความหนาน้อย จงึทําให้มีข้อจํากดัในการสร้างลวดลายท่ีมีขนาดใหญ่และนอกจากนีแ้ผน่ของลายฉลนุัน้ยงัต้อง

ทําหน้าท่ีเป็นโครงสร้างของผลงานอีกด้วย ปัญหาการเขียนนํา้ยาหรดานในขัน้ตอนของเทคนิคงานลายรดนํา้ ผิวของแผ่นโลหะ

มีการรองพืน้ก่อนทําสีบางเกินไป พืน้ผิวของผลงานจงึยงัไมเ่รียบดีพอจงึมีผลทําให้การยดึเกาะของนํา้ยาหรดานท่ีเขียนลงไปไม่

ค่อยติดเท่าท่ีควร ส่งผลถึงขัน้ตอนเช็ดรักซึ่งทําให้นํา้ยาหรดานหลดุบ้างในบางจุด ต้องเเก้ปัญหาด้วยการเขียนซ่อมเเละปิด
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ทองคําเปลวรวมถึงการรดนํา้อีกครัง้ นอกจากนีย้ังประสบปัญหาในเร่ืองของนํา้หนักของผลงานท่ีมีขนาดหนักมาก และ

งบประมาณท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูกว่าท่ีคาดการณืไว้ จึงจําเป็นจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการ

อย่างรัดกมุ สําหรับการสร้างสรรค์ผลงานชิน้ตอ่ไป 

 

บทสรุป 
ผลงานวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเร่ือง ”ศิลปะสื่อผสมแรงบนัดาลใจจากงานหตัถกรรมไทย” เป็นการ

สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากแรงบนัดาลใจ และประสบการณ์ตรง ของผู้ วิจยัได้สมัผสัรับรู้ และผกูพนัธ์ท่ามกลางความอดุมสมบรูณ์

ของธรรมชาติรอบกายในวยัเยาว์ ภาพความประทบัใจ ความสขุ  เป็นภาพความทรงจําท่ีได้ถกูหล่อหลอมในตวัตนของผู้ วิจยั 

ให้มีทศันคติการมองโลกท่ีดีและดําเนินชีวิตชีวิตอย่างเรียบง่าย นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้รับอิทธิพลด้านเทคนิควิธีการจากงาน

หตัถศิลป์ของไทยประเภท งานฉลลุาย งานลายรดนํา้ งานประดบักระจกซึ่งมีวสัดแุละวิธีการที่มีลกัษณะเฉพาะตวั มีการใช้

แสงไฟมาผสมผสานเป็นอีกหนึง่ทศันะธาตใุนการแสดงออก เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึให้บรรลตุามเป้าหมายของผลงาน 

จงึทําให้ผลงานท่ีสร้างสรรค์มีการพฒันารูปแบบท่ีเป็นแนวทางเฉพาะตนท่ีชดัเจนขึน้ไปเป็นลําดบั  

การสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีก่้อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ผลงานได้อย่าง

เป็นระบบ สามารถแสดงขัน้ตอนตามลําดบัได้อย่างชดัเจน และ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ได้พอสมควร 

อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีก่้อให้เกิดการค้นคว้าทดลอง ค้นหาแนวทางการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะ

บุคคล ตามแนวความคิดและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ การค้นหารูปทรง วัสดุ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์เป็นการ

ผสมผสานกลมกลืนอันก่อนเกิดเป็น ผลงานท่ีมีเอกภาพอย่างลงตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงานศิลปะให้พฒันา

เจริญก้าวหน้าตอ่ไปและอาจก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ ท่ีสนใจท่ีจะศกึษาค้นคว้าและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
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ขัน้ตอนการเขียนนํา้ยาและเช็ดรักและปิดทองคําเปลวในสว่นงานลายรดนํา้ 

 
 

ภาพผลงานสมบูรณ์ 

 
ช่ือภาพ : แพรวพราว 

เทคนิค   : ส่ือผสม(Mixed Media) ฉลเุเผน่เหลก็ ลายรดนํา้ปิทองคําเปลวประดบักระจกสีและ 

  หลอดไฟ 

ขนาด   : 110 x 70 x 70 เซน็ติเมตร  

ปีที่สร้าง : 2559 
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  รายละเอียดของผลงานสร้างสรรค์                                            
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การอนุรักษ์ประตมิากรรมและลวดลายประดบัสะพานในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสะพาน
มหาดไทยอุทศิ 
Preservation of Decorative Sculpture and Ornaments at the Bridge in Bangkok (Case Study  
“Mahadthai Uthit Bridge”) 
 

จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ1 คณุยตุ เอ่ียมสะอาด2 และ พิเชฐ เขียวประเสริฐ1 

Jakapan Vilasineekul1, Kunnayut Eiamsa-ard2 and Pichate Kiewprasirt1 
 

บทคัดย่อ  
สํานกัผงัเมือง กรุงเทพมหานครได้รับโอนโบราณสถาน 39 แห่งมาอยู่ในความดแูลรับผิดชอบตามนโยบายกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ตลอด 12 ปีท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครได้บรูณะ

ซ่อมแซมสะพานท่ีขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นระยะ  ท่ีผ่านมา การอนรัุกษ์สะพานท่ีมีคณุค่าทางศิลปกรรมมกัเป็น

การซอ่มเสริมโครงสร้างให้มีความแข็งแรงขึน้  สว่นงานศิลปกรรมท่ีเป็น ลวดลายประดบัตกแต่งซึง่แตกหกัเสียหายมกัซ่อมแซม

โดยช่างท่ีขาดความรู้และทักษะทางศิลปะ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะหมดคุณค่าทางสุนทรีย์ลง เน่ืองจากสํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานครขาดผู้ เช่ียวชาญด้านนี ้ และกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คําแนะนําก็ยงัขาดบุคลากรและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัในการเก็บข้อมลู  ปัจจบุนั จึงยงัไม่มีการศกึษาและสํารวจลวดลายประดบัสะพานท่ีมีคณุค่าทางศิลปกรรมแต่ละแห่ง

อย่างจริงจัง  โครงการนีต้ัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับประติมากรรมและลวดลายประดับ

สะพานท่ีสร้างขึน้ในรัชกาลท่ี 5  และรัชกาลท่ี 6 สําหรับใช้เป็นแนวทางอนรัุกษ์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนกัวิจยัด้าน

ศิลปะและด้านวิศวกรรม และได้รับการสนบัสนนุจากสํานกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร  โครงการได้เลือกสะพานมหาดไทยอทิุศ

เป็นกรณีศึกษาเพราะมีลวดลายหลากหลายองค์ประกอบ  ขัน้ตอนการศึกษาประกอบด้วยการสืบค้นเอกสาร อธิบายประวติั

ความเป็นมา จําแนกความหมายและคณุคา่ทางสนุทรีย์ของลวดลายศิลปกรรม มีการคดัลอกลายขนาดเท่าจริงด้วยวิธีการวาด

เส้น และการสํารวจสภาพความเสียหายของลวดลายแต่ละองค์ประกอบ  มีการทําสําเนาสามมิติเพ่ือใช้สําหรับเทียบเคียงใน

การซอ่มแซมในอนาคต  โดยใช้ 2 วิธีการคือ การถอดแมพิ่มพ์ซิลิโคนและหลอ่ปลาสเตอร์  และการทํา 3D สแกน ด้วยเคร่ืองมือ

ชนิดต่างๆ การสร้างไฟล์ดิจิตอล และทําสําเนา 3 มิติจากไฟล์ดิจิตอลด้วยวิธีการ CNC  ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ได้

ข้อสรุปแนวทางซอ่มแซมสะพานมหาดไทยอทิุศ และแนวทางศกึษาสะพานแหง่อ่ืน  

คาํสาํคัญ : ประติมากรรม ลวดลายประดบั การทําสําเนา 3 มิติ การทําพิมพ์และการหลอ่ สแกนเนอร์ 3 มิติ  

   เคร่ืองจกัรกลซเีอ็นซ ีการขึน้รูปชิน้งานต้นแบบ 
 

Abstract 
With reference to the policy of decentralising to local governmental organisations, the Department of 

City Planning, Bangkok Metropolitan Administration has been assigned to be responsible for 39 archaeological 

sites since May 27, 2004. Over the past 12 years, BMA has occasionally renovated the bridges which were 

registered as archaeological sites. The preservation of the bridges, however, mostly turned up as the making for 

construction support whereas the treatment of damaged decorative ornaments were usually handled by unskilled 
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craft men. These eventually led towards deterioration of aesthetic value.  With the fact that the Department of City 

Planning is lacking for experts in this field while the Department of Fine Art is still in need of staff and modern 

technology, the complete study and survey for bridges with fine art ornaments is not yet to be done. This project 

is conducted with the aim to survey and collect the data about sculptures and ornaments of bridges which were 

constructed in the reign of King Rama V and King Rama VI. The collected data will be used for preservation 

purpose. With the support from the Department of City Planning, BMA, this project is the collaboration between 

researchers in Fine Arts and Engineering. Mahadthai Uthit bridge was selected to be the case study as it 

contained different patterns and types of ornaments. The study process includes : documentation works to have 

historical background, classification of the meaning and aesthetic value of ornaments, reproduction of the 

patterns at actual size by hand drawing, survey damages of each ornament, mold making and plaster casting, 3D 

scanning and reproduction by CNC. The study’s findings brings about the directions for preserving not only 

Mahadthai UThit bridge but also other bridge. 

Keywords : Sculpture, Decorative Ornaments, 3D Reproduction,  Molding and Casting, 3D Scanner,  

 CNC- Computer Numerical Control, RP-Rapid Prototype and RT-Rapid Tooling 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
สะพานข้ามคูคลองในกรุงเทพมหานครท่ีสร้างขึน้ตามแนวพระราชดําริในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 นอกจาก       

จะสร้างขึน้เพ่ือเช่ือมเส้นทางคมนาคมในพระนครแล้ว ยังเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางศิลปะด้วย โดยเฉพาะ

ประติมากรรมและลวดลายประดบั สะพานเหล่านีจ้ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม  แต่ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีท่ีผ่านมา มี

สะพานหลายแห่งถูกรือ้ หรือถูกแก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม  ลวดลายประดับสะพานเหล่านัน้ถูกทําลายไปด้วยโดยเหลือ

หลักฐานให้ศึกษาสืบค้น  แม้กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ทะเบียนสะพานจํานวนหนึ่งท่ียังคงคุณค่าทางศิลปะ และมี

ความสําคญัประวติัศาสตร์เป็นโบราณสถานแล้วก็ตาม  สะพานเหล่านีก็้ยงัอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความเสียหายจากสาเหต ุเช่น 

ความเส่ือมสภาพของวสัด ุการกดักร่อนจากมลพิษในอากาศ การขาดแคลนงบประมาณดแูลรักษาอย่างต่อเน่ือง การซ่อมแซม

โดยช่างท่ีขาดทกัษะความชํานาญ ความสัน่สะเทือนและอบุติัเหตจุากการจราจร การขยายช่องทางจราจรบนสะพานท่ีอาจ

เกิดขึน้ จลาจลและการปราบปราม อทุกภยัท่ีอาจเกิดขึน้ เป็นต้น 

วตัถปุระสงค์ของโครงการคือ การจดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัประติมากรรมและลวดลายประดบัสะพานท่ีสร้างขึน้ใน

รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 ท่ีมีคุณค่าทางสุนทรีย์และประวัติศาสตร์  ซึ่งมีความเส่ียงสูงท่ีจะหมดคุณค่าทางสุนทรีย์ลง  

โครงการนีจ้ะสร้างฐานข้อมลูสําคญั ในการอนรัุกษ์ประติมากรรมและลวดลายประดบัสะพานต่อไปในอนาคต เป้าหมายหลกั

ของการดําเนินโครงการประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสํารวจสภาพ และการทําสําเนาสามมิติโดยวิธีการทําแม่พิมพ์ 

และการทํา 3D สแกน เพ่ือการอนรัุกษ์ซอ่มแซมอย่างถกูต้องในอนาคต 

การสํารวจเบือ้งต้นก่อนเร่ิมโครงการพบว่า สะพานมหาดไทยอทิุศซึ่งมีอายคุรบ 100 ปี ในวนัท่ี 23 ตลุาคม 2557 

(ช่วงเวลาในการดําเนินการ) เป็นสะพานที่เหมาะจะใช้เป็นกรณีศึกษา  เน่ืองจากมีลักษณะ 3 ประการ คือ ประการที่ 1  

สะพานแห่งนีย้งัมีรูปทรงเดิมตัง้แต่เร่ิมเปิดให้ประชาชนใช้งาน  จึงเป็นสะพานท่ีมีความจริงแท้ (Authenticity) ในด้านรูปแบบ

ของศิลปกรรมอยู่สูง ซึ่งปัจจุบนักรุงเทพมหานครเหลือสะพานท่ียงัไม่ถูกขยายช่องทางจราจรเพียงจํานวนน้อย ประการท่ี 2 

สะพานแหง่นีมี้ลวดลายประดบัท่ีมีคณุคา่ทางสนุทรีย์ (Aesthetic Value) ลวดลายประดบัสะพานในแต่ละจดุมีลกัษณะเฉพาะ

และมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะประติมากรรมนนูต่ํารูปคนเต็มตวัซึ่งมีอยู่แห่งเดียว ประการสุดท้าย ลวดลาย

ประดบัสะพานสว่นใหญ่ยงัอยู่ในสภาพดัง้เดิม (Originality) ไมถ่กูดดัแปลงซอ่มแซมมากนกั   
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วิธีการดาํเนินงาน 
คณะผู้ ดําเนินงานในโครงการวางกรอบการทํางานในโครงการนีเ้ป็น 10 สว่น ดงันี ้

1. การสืบค้นและรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย หลกัฐานเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  

2. การสํารวจความเหน็ชมุชนตอ่ความเป็นโบราณสถาน 

3. การออกแบบแผนผงัและการสํารวจสภาพประติมากรรมและลวดลายปนูปัน้ประดบัสะพาน 

4. การบนัทกึข้อมลูลวดลายประดบัสะพานด้วยการถ่ายภาพ และการวาดเส้นขนาดเทา่จริง 

5. การเขียนแบบสะพานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6. การทําแมพิ่มพ์และหลอ่ปลาสเตอร์ลวดลายประดบัสะพาน และการตกแตง่ปลาสเตอร์ให้มีความคมชดั 

7. การบนัทกึข้อมลูลวดลายประดบัสะพานแบบสามมิติโดยใช้เทคโนโลยี 3D สแกนแบบตา่ง ๆ 

8. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูการทํา 3D สแกน  

9. การวิเคราะห์ผลการสํารวลสภาพ เพ่ือบง่ชีล้วดลายท่ีมีความเสียหาย หรือมีการแก้ไขจากต้นแบบดัง้เดิม 

10. การรายงานผล และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณะ 
 

ผลการศึกษา 
การศกึษาในโครงการนีไ้ด้ผลการศกึษา  

1. ด้านประวติัความเป็นมามีความชดัเจนหลายประการ อาทิ ปีท่ีก่อสร้าง ประติมากรผู้ รับผิดชอบการปัน้

ประติมากรรมนนูต่ํา ผู้ รับผิดชอบและบริษัทรับก่อสร้าง   

2. ด้านการสํารวจสภาพ สามารถจําแนกประเภทและตําแหน่งของลวดลายท่ีมีความเสียหาย อาทิ การดดัแปลง

แก้ไขโดยจงใจในการซอ่มแซมก่อนหน้า หรือการซอ่มแซมโดยช่างท่ีขาดทกัษะ และการแตกหกัเสยีหายท่ียงัไมไ่ด้รับการ

ซอ่มแซม และได้ข้อเสนอในการซอ่มแซม   

3. การใช้เคร่ืองมือ 3D สแกนทําให้ไฟล์ภาพสามมิติ ซึง่ใช้เป็นมาตราฐานตรวจวดัในการซอ่มแซมครัง้ตอ่ไป   และใช้

ในการสร้างสําเนา 3 มิติด้วยวิธีการ CNC นอกจากนี ้การศกึษาในโครงการทําให้ได้ข้อสรุปถึงข้อดี และข้อด้อยของการใช้

อปุกรณ์ 3D สแกนประเภทตา่ง ๆ   

4. ได้หลกัฐานปลาสเตอร์สําหรับใช้เป็นต้นแบบ ในการหลอ่ปนูสําหรับใช้ในการซอ่มแซมครัง้ตอ่ไป 

5. ได้หลกัฐานเป็นภาพถ่ายของลวดลายทกุตําแหน่ง และทกุองค์ประกอบ 

6. ได้งานเขียนแบบเป็นไฟล์ดิจิตอล และงานวาดเส้นทกุองค์ประกอบขนาดเทา่แบบ  
ประวัตแิละความสาํคัญของสะพานมหาดไทยอุทศิ 

ท่ีมาของการก่อสร้างสะพานมหาดไทยอทิุศเร่ิมจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดําริจะ

สร้างสะพานข้ามคลองมหานาคเช่ือมจากปลายถนนบริพัตรฝ่ังวัดสระเกศมายังจุดตัดถนนหลายสาย บริเวณเชิงสะพาน    

ผ่านฟ้าลีลาศเพ่ือเช่ือมเส้นทางให้ประชนชนเดินทางได้สะดวก แต่ยังไม่ทันได้สร้างก็เสด็จสวรรคต  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ      

กรมพระดํารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขณะนัน้จึงร่วมกบัข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยบริจาคเงินจํานวน 

41,241 บาท 61 สตางค์ พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานนามว่า “สพานมหาดไทยอทิุศ”  และทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมศขุาภิบาล กระทรวงนครบาลสร้างสะพานขึน้ ในการนี ้ได้พระราชทานบรมราชานญุาตให้กรม   

ศขุาภิบาลจ่ายเงินสมทบค่าก่อสร้างเพ่ิมเติม  รวมค่าก่อสร้างสะพานทัง้สิน้ 57,053 บาท 29 สตางค์  ทัง้ยงัโปรดเกล้าฯให้ทํา

โมเดลจําลองของสะพานไปตัง้ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั3  หลกัฐานจาก

ราชกิจจานเุบกษา เร่ืองการทําโมเดลสะพานไปตัง้ถวายหน้าพระบรมศพ  ทําให้ทราบว่าการออกแบบสะพานมีขึน้ในช่วงเวลา 

                                                 
3 รายงานการสร้างสพานมหาดไทยอทุิศ. (2457, 8 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 31 หน้า 1758-1760. 
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1 ปีหลงัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จสวรรคต คือราวปีพ.ศ.2454 การก่อสร้างสะพานแห่งนีจ้ึงใช้เวลา 3 ปี

นบัตัง้แตอ่อกแบบไปจนถึงสร้างเสร็จสมบรูณ์ และเสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดสะพานในปีพ.ศ.2457   
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและคุณค่าของศลิปกรรม 

สะพานมหาดไทยอทิุศ ถกูออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท ยไูนเต็ด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั มีกระทรวงนครบาลควบคมุ

การก่อสร้างด้วยเทคนิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ Hennebique System4  ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบใหม่ และเป็น

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทยขณะนัน้5  มีลกัษณะเป็นสะพานโค้งมีความลาดเล็กน้อยเหมาะสมกับ

ความยาว  คอสะพานผายออกอย่างงดงาม  มีเสาเป็นโครงสร้างรับสะพานสี่ต้น  เสาแต่ละต้นมีความหนาเท่าความกว้างของ

สะพาน  และมีช่วงห่างกนั 15 เมตร  เสาสองต้นอยู่ริมตลิ่งสองฝ่ังคลอง อีกสองต้นตัง้อยู่ในคลอง ระหว่างเสาทําเป็นวงโค้งรับ

กนัเป็นจงัหวะสามช่วง  ราวสะพานทัง้สองข้างโค้งทอดไปตามความยาวของสะพาน  สะพานมีความยาว 46.2 เมตร รวมทาง

ลาดท่ีคอแล้วยาว 53.5 เมตร พืน้ถนนระหว่างขอบทางกว้าง 5 เมตร  ขอบทางกว้างเพียง 50 เซนติเมตร6 การตกแต่งอยู่ท่ี    

ราวพนกัสะพานทัง้ด้านนอกและด้านในทําด้วยปูนคอนกรีตหล่อ    กลางสะพานทัง้สองข้างมีป้ายช่ือสะพาน ระบุปีท่ีสร้าง 

ประดับด้วยวงจักรหัวและท้าย  สองข้างของป้ายมีซุ้มหน้าจั่วตัง้ขึน้สี่ซุ้ ม  ประดับตกแต่งลายหัวเสาแบบตะวันตก และมี

พวงมาลยัใบลอเรลประกอบ  กึ่งกลางภายในหน้าจัว่ด้านหวัป้ายมีอกัษรย่อ จปร. อีกซุ้มหนึ่งมีเลข ๕ เป็นเคร่ืองหมายแสดงว่า

สะพานแห่งนีส้ร้างเพ่ืออทิุศถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ภายในซุ้มด้านล่างประดบั

ด้วยประติมากรรมนนูต่ํารูปชายหญิงและเด็กในอาการโศกเศร้า  ราวสะพานแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมภายในบรรจปุนูปัน้หล่อรูป

พวงหรีดวงกลมพันด้วยใบลอเรล  คั่นกลางด้วยแถบริบบิน้ห้อยลงมา  ท่ีราวสะพานยังมีซุ้มย่อยอีกข้างละสี่ซุ้ม  แต่ละซุ้ม

แบ่งเป็นสองตอน  ตอนบนประดบัรูปนูนต่ําเป็นรูปราชสีห์ยืนบนแท่นหันหน้าไปทางกลางสะพาน  ซึ่งแสดงถึงข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทยท่ีร่วมใจกนับริจาคเงินสร้างสะพานแหง่นี ้ สว่นตอนลา่งประดบัด้วยภาพนนูต่ํารูปเพ่ืองอบุะห้อยอยู่ระหว่าง

หมดุสี่เหลี่ยมสองข้างด้วยริบบิน้ ตรงกลางพวงประดบัดอกไม้เป็นจดุเดน่ ด้านบนซุ้มมีพวงมาลยัใบลอเรลประดบังดงาม 

ประติมากรผู้ ปัน้ลวดลายประดบัสะพานสนันิษฐานว่าเป็น นายวิตโตริโอ โนวี Vittorio Novi ชาวอิตาลี มาจากเมือง

ลนัโซดินเตลวี Lanzo d’Intelvi ใกล้ทะเลสาบโคโม  เข้ามารับราชการตัง้แต่ปีพ.ศ. 2455 เป็นผู้ ปัน้ลวดลายประดบัพระท่ีนัง่

อนนัตสมาคม ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทิพยาภรณ์ช้างเผือก ชัน้ท่ี 5  หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์

ช้างเผือก ในปัจจบุนั  
สุนทรียภาพด้านความหมายและคตคิวามเช่ือ 

วตัถปุระสงค์ในการสร้างสะพานแห่งนีอ้ย่างหนึ่งคือการถวายเป็นพระราชกศุลดงัปรากฏความในราชกิจจานเุบกษา7 

ซึ่งเป็นคติความเช่ือของไทยท่ีจะสร้างกุศลอุทิศแก่ผู้ ล่วงลับ  ช่ือของสะพาน “มหาดไทยอุทิศ” ก็ปรากฏความหมายนีด้้วย  

นอกจากนี ้ลวดลายประดบัสะพานยงัสื่อความหมายเป็นการแสดงความอาลยั  ประติมากรรมนนูต่ํารูปคนเป็นหวัใจสําคญัใน

การส่ือความหมาย  คนทัง้ 4 ในภาพถูกจัดแบ่งออกเป็นคู่  เป็นการสร้างความหมายเชิงความสัมพันธ์ระหว่างคน  โดยมี

ประธานของภาพเป็นชายกบัหญิงและมีส่วนขยายเป็นเด็กชายกบัเด็กเล็ก ท่าทางของชายกําลงัประคองเด็กชายมาทําความ

เคารพ  สว่นหญิงยืนปิดหน้าร้องไห้ เธออุ้มเดก็น้อยแนบข้างตวัด้วยมืออีกข้างหนึ่ง  ในมือของเด็กถือช่อดอกซ่อนกลิ่น  ภาพทัง้

คู่สอดคล้องกนัในเร่ืองความเศร้าโศกเสียใจ  ภาพกลุ่มคนต่างเพศและวยัท่ีมีความสมัพนัธ์นีอ้าจสื่อแสดงถึงความหมายของ

ครอบครัว อนัประกอบด้วยพ่อแม่และลกูท่ีแต่งกายบอกถึงยคุสมยั หรืออาจเป็นตวัแทนของราษฏรซึง่มาชมุนมุพร้อมหน้ากนั 

รูปคนแบบเหมือนจริงนีแ้สดงออกทางความรู้สกึท่ีผู้ชมรับรู้ได้ง่าย แตค่วามหมายของการสร้างสะพานนีช้ดัเจนขึน้เม่ือพิจารณา

                                                 
4 Hennebique system คิดค้นโดย François Hennebique วิศวกรชาวฝร่ังเศส พฒันามาจากการสร้างบ้านท่ีประเทศเบลเยียม ท่ีใช้คอนกรีตเสริมโครงสร้างด้วย 

  เหลก็เป็นแนวกนัไฟในปี 1879 และจดสทิธิบตัรในปี 1892 ต่อมาได้พฒันานํามาใช้การสร้างสิง่ปลกูสร้างประเภทอ่ืนท่ีต้องการความแข็งแรงเชิงโครงสร้าง 
5 Bangkok Times. 1914, October 24. National Archives Thailand. 
6 Ibid. 
7 ราชกิจจานเุบกษา, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่4, เลม่ 31 หน้า 1758-1760. 
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ประติมากรรมร่วมกันกับซุ้มหน้าจัว่  ซึ่งมีองค์ประกอบตกแต่งด้วยหน้าจัว่ เสา คาน และลวดลายประดบั  เป็นลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรมท่ีมีใช้มาตัง้แต่ยุคกรีก  ทําให้ซุ้มนีด้เูหมือนวิหารน้อย ศาล แท่นบูชา หรือซุ้มประดบัหลมุฝังศพแบบตะวนัตก  

อนัมีความหมายเป็นสถานท่ีสถิตย์แหง่ดวงวิญญาณหรือสิ่งควรสกัการะ  เร่ืองราวความเป็นมาของสะพานชดัเจนย่ิงขึน้อีกเม่ือ

พิจารณาว่า ในจดุกึ่งกลางภายในหน้าจัว่เหนือรูปคนขึน้ไป มีอกัษรย่อ “จปร” บรรจภุายในป้ายกลม และอีกซุ้มหนึ่งมีเลข “๕” 

ซึง่หมายถึงพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  องค์ประกอบในซุ้มทัง้หมดจึงสื่อความหมายร่วมกนัถึงความอาลยัและ

ความนอบน้อมต่อพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ ๕ ท่ีเพ่ิงเสด็จสู่สวรรคาลยั  ความหมายดงักล่าวกระจ่างชดัขึน้อีกเม่ือสงัเกตว่า ราว

สะพานแห่งนีบ้รรจุรูปพวงหรีดแทนท่ีจะใช้ลูกกรงตามปรกติ  ซึ่งแสดงถึงความอาลัยและความเคารพ  ควรสังเกตด้วยว่า 

พวงมาลยัและพวงหรีดท่ีเป็นลวดลายประดบัมีลกัษณะอย่างเดียวกนั 

นอกจากนี ้ซุ้มน้อยท่ีประดบัด้วยรูปนนูต่ําราชสีห์ยืนบนแท่น  และพวงอุบะท่ีประดบัตกแต่งด้านล่างมีความงดงาม

ลกัษณะอย่างไทย แม้พวงอุบะจะเป็นแบบอย่างศิลปะตะวนัตก แต่ประติมากรก็พยายามปรับให้เข้ากับบริบทของไทย อาทิ 

การปัน้ดอกทานตะวันและรวงข้าวเป็นองค์ประกอบของอุบะ  ซึ่งลักษณะการตกแต่งทัง้หมดนี ้แสดงถึงความร่วมใจของ

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่บริจาคเงินสร้างสะพานแห่งนี ้อีกทัง้ตําแหน่งของรูปนนูต่ําราชสีห์ท่ีซุ้มน้อยนีห้่างออกมาจาก

ซุ้มใหญ่กลางสะพาน ทําให้ความหมายหลกัและความหมายรองแยกจากกันได้อย่างมีเหตผุล  แต่เป็นองค์ประกอบตกแต่ง

สะพานร่วมกนัได้อย่างมีกาละเทศะ 

ควรกลา่วด้วยวา่ กลวิธีสื่อความหมายของศิลปกรรมบนสะพานแห่งนีเ้ป็นการใช้รูปแบบศิลปะเหมือนจริงผสมผสาน

กับความหมายของสถาปัตยกรรมและความหมายของสญัลกัษณ์  ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปกรรมอย่างใหม่ท่ีไม่คุ้นตาประชาชน

ทัว่ไปในช่วงเวลาเม่ือร้อยปีท่ีแล้ว 
การสาํรวจความเหน็ชุมชน 

การสํารวจความเหน็ของชมุชนโดยใช้แบบสอบถาม ทําให้เหน็วา่ การสญัจรบนสะพานมีความคบัคัง่ตลอดเวลา ซึง่มี

ผลตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัสะพาน โดยเฉพาะการสมัผสัของผู้สญัจรกบัลวดลายโดยตรง เพราะไหล่ทางเดินแคบต้องเดิน

ชิดราวสะพาน  และมีรถยนต์นํา้หนักเกิน 1.5 ตัน หรือรถที่บรรทุกเกิน 15 คน สัญจรอย่างสม่ําเสมอ ทัง้ที่มีป้ายห้ามปัก

ประกาศไว้  ในด้านคณุคา่เชิงประวติัศาสตร์ ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าสะพานแห่งนีเ้ป็นโบราณสถานท่ีมีความงามแตกต่าง

จากสะพานแหง่อ่ืน และเหน็วา่ การอนรัุกษ์สะพานแหง่นีจ้ะช่วยสง่เสริมด้านเศรษฐกิจของชมุชน 
การสาํรวจสภาพ และทาํแบบบันทกึความเสียหาย 

คณะดําเนินงานไม่พบข้อมลูของประติมากรรมและลวดลายจากหน่วยงานใดที่สามารถใช้อ้างอิงได้หรือสามารถใช้

ระบชุดัเจนวา่ ลวดลายองค์ประกอบใดมีความจริงแท้และเป็นของดัง้เดิม จึงใช้วิธีการเทียบเคียงรูปแบบและลกัษณะลวดลาย

ท่ีนายวิตโตริโอ โนวี สร้างท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  เพ่ือวิเคราะห์ว่า เม่ือแรกเร่ิมลวดลายบนสะพานมหาดไทยอทิุศมีสมบรูณ์

และความคมชัดเพียงไร การสํารวจรอบแรกพบว่า ในภาพรวม ลวดลายแต่ละองค์ประกอบมีสภาพดี แต่สังเกตได้ว่า              

มีลวดลายบางตําแหน่งท่ีผิดเพีย้นไปจากลวดลายเดียวกันในตําแหน่งอ่ืน  ผู้ สํารวจจึงออกแบบเคร่ืองมือสํารวจโดยใช้วิธี

เปรียบเทียบ ขัน้ตอนแรกมีการจําแนกลวดลายแต่ละประเภท และกําหนดรหัสหมายเลขทุกองค์ประกอบ ระบุในเอกสาร       

ในขัน้ตอนสํารวจใช้เทียบเคียงความเหมือน ความแตกตา่งของรายละเอียดแตล่ะลวดลาย เช่น เม่ือสํารวจกลุม่พวงหรีด ชิน้ A4 

ต้องดเูปรียบเทียบกบัชิน้ A3 และ A5 ด้วย หรือประติมากรรมนนูต่ําผู้ชายผู้หญิงและเด็กก็สํารวจด้วยวิธีการเทียบเคียงกนัทัง้  

4 ด้านของสะพาน  
สรุปสภาพของประตมิากรรมและลวดลาย 

ผลการสํารวจลวดลายแต่ละประเภททกุองค์ประกอบทําให้ระบถุึงความเสียหายได้โดยละเอียด  และสามารถสรุปได้

ว่า ประติมากรรมและลวดลายทัง้สะพานมีสภาพสมบูรณ์ร้อยละ 80 ลวดลายในทุกองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี  

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้มกัเป็นรายละเอียดยงัไม่กระทบโครงสร้างของลวดลายมากนกั  โดยรวมลวดลายทัง้หมดยงัคงสภาพ
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ความจริงแท้และความดัง้เดิมไว้ได้  มีเพียงลวดลายบางตําแหน่งท่ีเสียหายอย่างหนกัจากการซ่อมแซมโดยขาดความรู้ โดย

ดดัแปลงแก้ไขโอย่างไม่คํานึงถึงลกัษณะดัง้เดิม หรือทําขึน้ใหม่จนผิดรูปทรงไปอย่างเห็นได้ชดั และสงัเกตได้ว่า ลวดลายด้าน

นอกสะพานทัง้สองฝ่ังมีความคมชัดและสึกหรอน้อยกว่าด้านในสะพาน ซึ่งถูกขัดสีจากผู้สัญจรผ่าน  นอกจากนี ้ยังพบว่า

ลวดลายในส่วนท่ีไม่ถูกสมัผสัมากนกั ยงัมีรายละเอียดคมชดัอยู่มาก เน่ืองจากชัน้สีท่ีมีความหนาช่วยป้องกันการเสียหายท่ี

เกิดขึน้ได้ 
ประเภทของความเสียหาย 

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบังานประติมากรรมและสะพาน สามารถแบง่ออกเป็นลกัษณะตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1. ความเสียหายท่ีปนูซีเมนต์ ได้แก่ บิ่น หกั แตก รอยร้าว รอยแตก ผกุร่อน ผิวสกึ 

2. ความเสียหายประเภทสี ได้แก่ สีหนา สอีดุตนั สลีอกหลดุ  

3. ความเสียหายจากการซอ่มแซมโดยขาดความรู้ จนลวดลายเปลี่ยนหรือผิดรูปจากเดิม  

4. ความเสียหายจากการเปล่ียนแปลงลวดลายท่ีสนันิษฐานวา่เกิดจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงด้านวฒันธรรมจาก

ทางราชการช่วงปี พ.ศ.2485-2488 บริเวณจบัปิง้ของเดก็ ตวัอกัษร8และตวัเลขบนป้ายสะพาน9 

5. ความเสียหายท่ีเกิดจากสิ่งแปลกปลอม เช่น รอยคราบตา่ง ๆ การใช้สะพานเป็นท่ียดึโยง  
การเกบ็ข้อมูลจากภาพถ่าย 

ภาพถ่ายลวดลายทกุองค์ประกอบเป็นบนัทึกสภาพในปีท่ีสํารวจ (2557-2558) สําหรับใช้เทียบเคียงและตรวจสอบ

เทียบเคียงร่วมกบัข้อมลูในแบบบนัทกึสภาพที่สํารวจ  เพราะภาพถ่ายแสดงให้เหน็ร่องรอยความเสียหายอย่างชดัเจน เช่น รอย

แตกร้าว ลักษณะลาย พืน้ผิว และสีท่ีแตกต่างกัน ทําให้ระบุถึงการดัดแปลงแก้ไขลวดลายในแต่ละตําแหน่งได้ เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังบนัทึกภาพขัน้ตอนการทํางาน ภาพเหตุการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณสะพานและชุมชนโดยรอบ เพ่ือให้

บนัทกึบรรยากาศ และการใช้งานสะพานท่ีเกิดขึน้จริง 
การคัดลอกแบบด้วยการวาดเส้น 

การคดัลอกลวดลายด้วยวิธีการวาดเส้นด้วยมือเป็นภาพลายเส้นปากกาลงนํา้หนกัแสงเงา ลกัษณะงานเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมโบราณ  ซึง่ได้ภาพท่ีคมชดั แสดงรายละเอียดชดัเจน  นอกจากการแสดงให้เหน็คณุคา่ทางสนุทรีย์ของศิลปกรรม

ชิน้นีแ้ล้ว  ภาพลายเส้นขนานเทา่แบบชดุนีย้งัสามารถใช้เป็นหลกัฐานในการซอ่มแซมในอนาคต 
การเขียนแบบแผนผังด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

โครงการ ฯ นีดํ้าเนินการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ข้อมลูต้นแบบที่เป็นไฟล์ดิจิตอล และแบบจําลอง   

3 มิติเสมือนจริง โดยอ้างอิงแบบท่ีได้จากสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร และจากการวดัพืน้ท่ีจริง  ซึ่งบันทึกขนาดและ

สดัสว่นจริงไว้ได้ทัง้หมด และสามารถจดัเก็บในระบบคลาวด์ ทําให้สะดวกสําหรับการศกึษาขัน้ตอ่ไป 
การทาํแม่พมิพ์ หล่อปลาสเตอร์ และการปรับแต่งสาํเนา 3 มติ ิ

หลังจากพิจารณาข้อมูลท่ีบันทึกจากภาพถ่ายและการสํารวจสภาพ  คณะดําเนินการได้คัดเลือกลวดลายทุก

องค์ประกอบในตําแหน่งท่ีเห็นว่า มีความจริงแท้ท่ีสุดและสมบูรณ์  เพ่ือทําการเก็บสําเนา 3 มิติ ด้วยการถอดพิมพ์ซิลิโคน 

เพราะคณุสมบติัของยางซิลิโคนสามารถไหลซอกซอนเข้าไปเก็บรายละเอียดของงาน รวมถึงเข้าไปในตําแหน่งท่ีเป็นส่วนเว้า

หรือซอก (undercut) ได้เป็นอย่างดี และเม่ือซิลิโคนแห้งแล้วจึงทําพิมพ์ครอบด้วยเรซิ่น เพ่ือรักษาทรงของพิมพ์ซิลิโคนให้คงรูป 

เม่ือได้แม่พิมพ์ทัง้หมด แล้วจึงทําการหล่อด้วยปลาสเตอร์จากแม่พิมพ์ซิลิโคน เพ่ือเก็บเป็นสําเนาในการซ่อมแซมครัง้ต่อไป  

ขัน้ตอนสําคญัได้แก่ การวิเคราะห์หาความคมชดัของลวดลายท่ีความคมชดัแบบเดียวกนักบัเม่ือเร่ิมต้นสร้าง  ซึง่สนันิษฐานได้

จากความหนาของชัน้สีท่ีปกปิดปนูซีเมนต์ไว้  การขดัแตง่สําเนาปลาสเตอร์มีการขดุลกึลงไปจากพืน้โดยอิงจากความหนาของ 

                                                 
8 การปรับปรุงตวัอกัสรไท. (2485, 1 มถินุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 59 ตอนท่ี 35 หน้า 1137.  
9 การใช้เลขสากลเปนเลขไท. (2485, 24 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 59 ตอนท่ี 73 หน้า 2905. 
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ชัน้สี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีร่องหรือมีซอกลกึเข้าไป เช่น พวงมาลยั ลายประดบัซุ้ม หรือรายละเอียด บริเวณชัน้เปลือกตาของรูป

นนูต่ําผู้ชาย นอกจากนี ้มีการปัน้เติมสว่นท่ีสกึหรือบิ่นไป เช่น มือของเดก็ผู้ชาย หวัเสา เป็นต้น  
การทาํ 3D สแกน และการทาํสาํเนา 3 มติด้ิวยเคร่ือง CNC 

การทํา 3D สแกน ในโครงการนีใ้ช้อปุกรณ์ 3 ชนิด สามารถสรุปผลการใช้งานได้ดงันี ้

1. เคร่ืองเลเซอร์สแกนเนอร์ แบบมีขาตัง้และแขนเคลื่อนไหว (Laser) มีข้อดีดงันี ้สามารถเก็บรายละเอียดผิวชิน้งาน

ได้ดีเย่ียม ความเร็วในการสแกนสงูมาก และเข้ามมุแคบ ๆ ได้ดี อย่างไรก็ตามเคร่ืองสแกนชนิดนีมี้ราคาค่อนข้างสงูและต้องทํา

การย้ายตําแหน่ง Arm เม่ือสดุระยะแขน  

2. เคร่ืองสแกนแบบวดัคา่ด้วยแสง และกล้องถ่ายภาพไมเ่คลื่อนไหว (Tripod-mounted Structured Light) มีข้อดี

ดงันี ้ คือ ราคาถกู เก็บรายละเอียดผิวชิน้งานได้ดี และถ่ายภาพได้ทําให้เก็บสีผิวชิน้งานได้ด้วย แตเ่ม่ือปฏิบติังานต้องทําการ

ย้ายและเปล่ียนขนาด Tripod บอ่ย ๆ และต้องมีการ Calibrate กล้องก่อนการใช้งาน รวมถึงทําการสแกนได้ช้า 

3. เคร่ืองสแกนแบบแบบวดัค่าด้วยแสง กล้องมือถือเคลื่อนไหวอิสระ (Handheld) ท่ีได้ทําการทดสอบและพบข้อดี

ได้แก่ ราคาพอสมควรไม่แพงมากเกินไป และมีความคล่องตวั และเคลื่อนย้ายตําแหน่งได้ง่าย อย่างไรก็ตามมีข้อด้อยคือ เก็บ

รายละเอียดผิวได้ไมดี่ และเข้ามมุแคบไมไ่ด้เพราะต้องทิง้ระยะระหวา่งเคร่ืองและชิน้งาน 

ดังนัน้เพื่อให้ได้ข้อมูลดิจิตอลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด จึงสรุปได้ว่าเคร่ืองสแกนแบบเลเซอร์สแกนเนอร์ มีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุสําหรับการทํางานภาคสนามในลกัษณะนี ้ และอาจใช้เคร่ืองสแกนแบบวดัค่าด้วยแสง  และกล้องถ่ายภาพ

ไม่เคลื่อนไหวสามารถนํามาใช้งานร่วมด้วยได้  จากนัน้จึงนําไฟล์ข้อมลูไปใช้ทําสําเนา 3 มิติ ด้วยการแกะโฟมโดยใช้เคร่ือง 

CNC  การทดลองได้ผลดี  วิธีการนีอ้าจพฒันานํามาใช้แทนการทําแมพิ่มพ์และหลอ่ปลาสเตอร์ในอนาคต 
 

สรุป 
ผลการศึกษาในโครงการนี  ้นอกจากได้ข้อมูลสําคัญในการซ่อมแซมลวดลายประดับสะพานมหาดไทยอุทิศ           

อนัประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพวาดลายเส้น ไฟล์ภาพ 3 มิติจากการทํา 3D สแกน ปลาสเตอร์สําเนา 3 มิติ และผลการสํารวจ

สภาพลวดลายทุกองค์ประกอบ รวมไปถึงข้อเสนอแผนการซ่อมแซม  ซึ่งโครงการส่งมอบรายงานแก่สํานักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรแล้ว  ผลการศึกษาในโครงการนีย้งัเป็นแนวทางสําหรับศึกษาสะพานแห่งอ่ืน ซึ่งปัจจุบนั 

คณะผู้ ดําเนินโครงการได้ทําการวิจัยต่อเน่ืองใน “โครงการวิจัยการหล่อและการทําสําเนาสามมิติจากประติมากรรมและ

ลวดลายประดบัสะพานเจริญรัช ๓๑”  นอกจากนี ้ผลการศกึษาในโครงการนีย้งัได้ค้นพบข้อมลูสําคญัหลายประการ ดงันี ้

1. ผลการสํารวจพบวา่ มีลกัษณะทางศิลปกรรม และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัสะพานถกูแก้ไขโดยไมมี่การบนัทกึเป็น

หลกัฐานว่า สัง่การโดยใคร และแก้ไขเม่ือใด อาทิ รูปปัน้เด็กชายบนสะพานจากลกัษณะเดิม คือ ใส่จบัปิง้มาเป็นสวมกางเกง 

และตวัอกัษรและตวัเลขบนป้ายช่ือท่ีเหน็ได้ชดัวา่ มีการแก้ไขหลายครัง้ การศกึษาเอกสารได้ข้อสรุปชดัเจนว่า ประติมากรผู้ ปัน้

ประติมากรรมนนูต่ําเป็นนายวิตโตริโอ โนวี โดยมีหลกัฐานภาพถ่ายนายแบบจากทายาทในประเทศอิตาลี 

2. การซ่อมแซมลวดลายโดยช่างท่ีขาดความรู้ สร้างความเสียหายให้แก่งานศิลปกรรมมากกว่า ความเสียหายท่ีเกิด

จากอบุติัเหต ุและการสกึหรอตามอายกุารใช้งาน 

3. การใช้เคร่ืองมือ 3D สแกน และการทําสําเนาด้วยวิธีการถอดพิมพ์หล่อปลาสเตอร์ซึง่เป็นวิธีการที่ทํากนัมาดัง้เดิม 

มีข้อประโยชน์ และข้อด้อยต่างกัน  การอนรัุกษ์ซ่อมแซมศิลปกรรมประเภทนีจํ้าเป็นจะต้องใช้งานสําเนาจากวิธีการ   ทัง้ 2 

แบบ โดยใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพของงาน หรืออย่างน้อยสามารถใช้เป็นคู่เทียบ หรือต้นแบบในการซ่อมลวดลายให้ถกูต้องใน

อนาคต 

4. ลวดลายประดบัท่ีถูกปรับเปล่ียนแก้ไขไปจากต้นแบบดัง้เดิมแล้ว หากยงัในสภาพดีไม่ควรแก้ไข จนกว่าจะเกิด

ชํารุดเสียหาย หรือหากในอนาคตหน่วยราชการท่ีดแูลมีความประสงค์ท่ีจะนําชิน้งานต้นแบบไปเก็บรักษาในพิพิธภณัฑ์ จึงค่อย
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ภาพที่ 1 ไฟล์ท่ีได้จากการ 3D สแกนน่ิงด้วยเคร่ือง Laser 

ทําสําเนา 3 มิติมาเปลี่ยนแทน 
 

คาํขอบคุณ 
โครงการบริการทางวิชาการนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร การสนบัสนนุทางวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และความร่วมมือจากสํานกัผงัเมือง 

กรุงเทพมหานคร บริษัท จีโอเวิร์คส์ จํากัด บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ที-เซนเตอร์อาร์ต จํากัด Mr.Paolo 

Piazzardi ประชาชนในพืน้ท่ีและผู้ใช้สะพานท่ีให้ข้อมลู รวมทัง้นกัศกึษาจากทัง้สองมหาวิทยาลยัท่ีร่วมทําโครงการ 
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ภาพที่ 2 สําเนา 3 มิติปลาสเตอร์หลงัจากขดัแตง่แล้ว  

              จดัแสดงท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
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การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถงึวัฒนธรรมการให้ของไทย 
Thai Dessert Design and Brand Identity Design Manifesting Thai Tradition of Giving 
 

ขจรศกัด์ิ จ้อยศรีเกตุ1 

Kajonsak Joysrikat1 

 

บทคัดย่อ 
วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีแสดงเอกลกัษณ์ความเป็นชาติ เป็นสิ่งท่ีแสดงศกัด์ิศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ

ชาติท่ีมีวฒันธรรมอนัดีงามและสืบทอดกันมาอย่างอนัยาวนาน การสืบทอดวฒันธรรมไทยจึงเป็นสิ่งสําคญัต่อการ

พฒันาประเทศและสงัคมไทย เพราะทําให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ประเทศไทยนัน้เป็นเมือง

พุทธ เราจึงสามารถเห็นประเพณีต่างๆของคนไทยท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาอยู่แทบตลอดทัง้ปี คนไทยส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัประเพณีต่างๆ เพราะคนไทยเช่ือในเร่ืองของการทําความดีการทําบุญทําทานในวนัสําคญั ไม่ว่าจะ

เป็นวนัสําคญัทางศาสนาหรือวนัมงคลต่างๆ  วฒันธรรมไทยท่ีดีงามอย่างหนึ่งของคนไทยนัน้คือคือวฒันธรรมการให้ 

การให้เป็นการสร้างความดีท่ีง่ายท่ีสดุ คนไทยมกัชอบแบ่งปันข้าวปลาอาหาร ผลไม้ สิ่งของหรือว่าขนมต่างๆ เราจึง

พบเห็นขนมอยู่ตามแหล่งท่องเท่ียวแทบทกุพืน้ท่ี ถกูนํามาวางจําหน่ายเพ่ือเป็นของฝากหรือซือ้กลบัเพ่ือรับประทาน

เอง ขนมหรืออาหารนอกเหนือจากการเป็นของท่ีไว้สําหรับบริโภค แล้วยงักลายมาเป็นเคร่ืองมือในการให้เพ่ือแสดง

ความรู้สกึต่างๆ ท่ีผ่านมาขนมไม่ได้ถกูทําขึน้มาเพ่ือการให้โดยตรงแต่ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือบริโภคและประกอบพิธีกรรม

ประเพณีบางอยา่งเทา่นัน้  

การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาวฒันธรรมการให้เก่ียวกบัขนมของคนไทย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ออกแบบขนมสําหรับการให้ในวันสําคัญและโอกาสสําคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันขึน้ปีใหม่ วันสงกรานต์หรือใน

โอกาสวนัครบรอบตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุวฒันธรรมการให้ของคนไทยและเพ่ือศกึษาความเช่ือ ประเพณีและ 

วฒันธรรมการให้ของคนไทย ซึง่นํามาสูก่ารออกแบบ 

ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร การลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์จาก

ผู้ เช่ียวชาญด้านอาหาร ด้านการออกแบบ และจากการสอบถามความเห็นผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปีในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาสู่การวิเคราะห์สรุปผลให้สอดคล้องและตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ เพ่ือ

นํามาสูก่ารออกแบบขนม การออกแบบบรรจภุณัฑ์และการออกแบบอตัลกัษณ์ของแบรนด์ 

 จากนัน้ผู้วิจยัได้นําผลงานการออกแบบมาทําการประเมินผลการออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญเพ่ือสรุปข้อมลูท่ี

ได้จากการศกึษาดงักลา่วสามารถยืนยนัสมมติฐานท่ีว่าการออกแบบขนมในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างมาจากความเช่ือและ

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและประเพณีการให้ของคนไทยนัน้ สามารถส่งเสริมและแสดงถึงวฒันธรรมการให้ได้อย่าง

ชดัเจน ทําให้กลุม่เป้าหมายมีความเข้าใจรับรู้ถงึคณุคา่และความสําคญัของการให้ได้อยา่งลกึซึง้ 

คาํสาํคัญ : การออกแบบขนม อตัลกัษณ์ของแบรนด์ 
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Abstract 
 Culture represents uniqueness, pride and proudness of people in the nation for having been 

inherited such graceful culture. Thai culture inheritance plays significant role in reflecting and developing 

nation and society in tandem with creating unity of people in the nation. Thais are mainly Buddhist as the 

religion is depicted in prominent customs and traditions all year long. Thais cherish and treasure culture 

and customs which resembles our belief in doing good deed and giving merits on religious days and 

honorable events. One of best Thai cultural is a tradition of giving. Giving is easiest deed to do. Thais are 

brought up with food sharing culture as desserts are in every local souvenir shops. Local hand-made 

gifts and local deserts is treated as souvenir to express cares and feelings. Previously, desserts were not 

directly crafted for souvenir but for consumptions and traditional ceremonies. 

For the purpose of this research, researcher had studied giving tradition of Thai culture intending 

to design Thai desserts dedicated to giving occasions such as National Mother's Day, New Year's Eve 

and Songkran Days by transforming Thais' beliefs, traditions and cultures into desserts design and 

craftsmanship. 

The researcher had studied by collecting data via documentations, fieldworks, interviews with 

dessert experts, professional dessert designers and performing questionnaire on Bangkok citizens aged 

between 20 - 60 and finalized the result of the research in accordance with desired objective leading to 

dessert and package design and brand identity design. 

The research was presented to and evaluated by professionals to assured the assumptions that 

new dessert design crafted from Thais' beliefs and uniqueness of cultures and inherited customs could 

prominently enforce and resemble the uniqueness of the culture, acknowledge target group to deeply 

value and realize the sentimentality of giving. 

Keywords : Thai Dessert Design, Brand Identity 
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การออกแบบส่ือบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพสําหรับ 
เดก็ปฐมวัย 
Media Integration Design to Develop Spatial and Visual Intelligence for Early Childhood 
 

สรีิธร สนัแดง1 

Sireetorn Sandaeng1 

 

บทคัดย่อ  
 การ วิจัย ในค รั ้ง นี มี้ วัตถุประสง ค์ เ พ่ือหาแนวทางในการออกแบบ ส่ือบูรณาการ ท่ีช่ วยพัฒนาความ                   

สามารถด้านมิติสมัพนัธ์และจินตภาพ สําหรับเด็กปฐมวยั โดยช่วงอายขุองเด็กปฐมวยันัน้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการรับรู้ 

สิ่งแวดล้อม และใช้ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์และจินตภาพ  ในการจําแนกวตัถ ุ ขนาด  การเคลื่อนที่ ตําแหน่ง ดงันัน้ 

ความสามารถด้านมิ ติสัมพัน ธ์และ จินตภาพ  จึ ง เ ป็นรากฐานสําคัญ ท่ีจะ นํา ไปสู่ การ เ รียน รู้และการพัฒนา 

ความสามารถในด้านต่างๆ ต่อไป แต่เน่ืองด้วยสถานศึกษาในแต่แห่งมีสื่อการสอน ทรัพยากร และบริบทของท้องถ่ิน 

ท่ีแตกต่างกันไป โรงเรียนในต่างจังหวัด มักขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เน่ืองจากงบสนับสนุนด้านสื่อการเรียน 

การสอนนัน้ มี น้อย  จากการสอบถามคุณครูปฐมวัย  ในโรง เ รียนต่างจังหวัด  พบปัญหา  คือ  สื่ อ ท่ีช่ วยพัฒนา 

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพมีน้อย และไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้ท่ีเด็กเรียนอีกทัง้ยังไม่สอดคล้อง 

กับบริบทวัฒนธรรมท้องถ่ิน วิธีการวิจัย คือ รวบรวมเอกสารเก่ียวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ, 

สาระการเรียนรู้ตามแผนการสอนอนุบาล 1 และการออกแบบส่ือการเรียนรู้ ข้อมูลภาคสนามเก่ียวกับบริบทวัฒนธรรม 

ของชุมชน ข้อมลูบุคคลจากการสมัภาษณ์ครูผู้ สอนระดบัปฐมวยั ซึ่งผู้ วิจยัสรุปการออกแบบส่ือบูรณาการเพ่ือพฒันาความ 

สามารถด้านมิติสมัพนัธ์และจินตภาพ สําหรับเดก็ปฐมวยั มีทัง้หมด 5 สื่อการเรียนรู้ ดงันี ้

 1. ครอบครัวสขุสนัต์ สง่เสริมเร่ืองการสื่อความหมายของมิติสมัพนัธ์และจินตภาพด้วยการวาดภาพ   

 2. บ้านของเรา สง่เสริมเร่ืองตําแหน่งของสิ่งตา่งๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั 

 3. โรงเรียนของฉนั สง่เสริมเร่ืองการสงัเกตสิ่งตา่งๆ และสถานท่ีจากมมุมองท่ีตา่งกนั  

 4. ชมุชนของเรา สง่เสริมเร่ืองการอธิบายการเคลือ่นท่ีของคนและสิง่ตา่งๆ  

 5. อาชีพในฝัน สง่เสริมเร่ืองการตอ่เข้าด้วยกนัและการแยกออก 

ผู้ วิจัยได้ทําการออกแบบร่างสื่อบูรณาการทัง้ 5 สื่อการเรียนรู้ ให้ผู้ เ ช่ียวชาญดู นําข้อเสนอแนะจากผู้ เ ช่ียวชาญมา 

ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนัน้นําสื่อบูรณาการไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง คือ นักเรียนอนุบาล 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อทุยัธานี จํานวน 15 คน ใช้เวลาในการทดลอง สปัดาห์ละ 5 ครัง้ 

ครัง้ละ 30 นาที เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ รวมทัง้หมด 10 คาบเรียน การประเมินผลสมัฤทธ์ิของสื่อบรูณาการวดัผลด้วยการ 

ทําแบบทดสอบ  ก่อนและหลังการทดลองใช้สื่อ  เ พ่ือหาค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิต 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุม่ทดลอง และการทดสอบคา่ (t-test ) แบบ dependent  

 ผลการวิจัยพบว่า  การออกแบบสื่อบูรณาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพนี ้

มีเนือ้หาด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพท่ีเหมาะสม ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

สาระการเ รียนรู้ตรงกับสาระการเ รียนรู้ ท่ี เด็กเ รียน  ขนาดของส่ือมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  วัสดุมีความ 
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หลากหลายและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และมีความน่าสนใจในการนําเสนอ โดยภาพรวมทัง้หมดผู้ เช่ียวชาญประเมิน 

ให้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถด้านมิติส ัมพันธ์และจินตภาพหลังใช้สื่อสูงกว่า 

ก่อนใช้สื่ออย่างมีนยัสําคญั 0.01 ทัง้ 5 สื่อการเรียนรู้ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

คาํสาํคัญ : สือ่บรูณาการ ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์และจินตภาพ 
 

Abstract 
 The purposes of this research is design media integration design guideline to develop a Spatial and 

Visual Intelligence for early childhood. Age range of the early childhood using the five senses to perceive the 

environment and using a Spatial and Visual Intelligence for analysis of the object, Size, Movement and Position. 

So Spatial and Visual Intelligence is important foundation that will lead to learning and development capabilities in 

the future. But, each of the schools with teaching media and resources to the local context is different. Schools in 

the countryside are learning media are scarce. Because the budget of support learning media for teaching the 

less. After made questionnaire with early childhood teacher found a problem is media to develop a Spatial and 

Visual Intelligence have less and does not match the learning of early childhood are also not consistent with the 

context of local culture. Research method : Data gathering about a Spatial and Visual Intelligence, Early 

childhood lesson plan and how to design the learning media. Fieldwork Information about the cultural context of 

the community. Information from personal interviews with teachers of early childhood. 

There are 5 integrated media used as tools to Develop Spatial and Visual Intelligence in this experiment 

which are 

 1. Happy Family ; promotes Spatial and Visual Communication through drawing, photographs              

and pictures. 

 2. Our Home ; Explores Spatial perception. 

 3. Our School ; Encourages different distance and angle view at objects and places. 

 4. Our Community ; Explains movements of humans and objects. 

 5. Dream Job ; Introduces an idea of connect and disconnect. 

and Draft 5 integrated media to early childhood expert for Suggestions for improvement. Testing with targeted 

group in this experiment is 15 students in the second semester of their 2016 academic year at Baan Nong Bom 

Gluay School. The experiment is a 30 minute trial that runs 5 times a week. It takes up   2 weeks or 10 classes in 

total. The evaluation of the integrated media used to Develop Spatial and Visual Intelligence are assessed by pre 

and post media tests to analyse the targeted group’s data in search of a basic statistic of percentage, a mean 

and a standard deviation, as well as a dependent T-test result. 

 Results of this research : Content about Spatial and Visual Intelligence are proper, The illustrations are 

consistent with the context of the local culture, The size of the media are appropriate to using. The material is 

diverse and safe to the child and interesting presentation. Overall, experts estimate that the average level good. 

also test result reveals that early childhood has significantly higher achievement score 0.01 as the presumed 

hypothesis. 

Keywords : Media Integration, Spatial and Visual Intelligence 
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การออกแบบส่ือปฏสัิมพนัธ์เพื่อการท่องเที่ยวจงัหวัดภเูก็ตสาํหรับนักท่องเที่ยวจีน 
Interactive Media Design Promoting Phuket Tourism for Chinese Tourists 
 

พงศธร ตัง้สะสม1 

Pongsatorn Tangsasom1 

 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบนัประเทศจีนกลายเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง จนนับได้ว่าชาวจีนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่สําหรับเศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีมี

ความสําคัญในประเทศไทย ซึ่งจากงานวิจัยนักท่องเท่ียวจีนปี 2556 พบว่า หนึ่งในจังหวัดท่ีนักท่องเท่ียวจีนนิยม

ท่องเท่ียวอย่างจงัหวดัภูเก็ตมีอตัราการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัสงู แต่น้อยกว่าจงัหวดัเชียงใหม่และกรุงเทพฯ จากการ

สํารวจจากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวจีนพบว่า ส่ือแนะนําการท่องเท่ียวจงัหวดัภเูก็ตท่ีสามารถตอบสนองการใช้งาน

ของนกัท่องเท่ียวจีนได้นัน้ยงัไม่แพร่หลาย ทําให้ต้องพฒันาส่ือท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของนกัท่องเท่ียวจีน

ให้เหมาะสม Smashing magazine ได้สํารวจพฤติกรรมการใช้สื่อมลัติมีเดียในประเทศจีน พบว่ามีการใช้สื่อจาก

โทรศพัท์มือถือสงูมาก ทําให้เกิดการสร้างส่ือบนปฏิสมัพนัธ์บนโทรศพัท์มือถือ ได้รับความนิยม กว่าการสร้างส่ือแบบ

หลายแพลตฟอร์ม จึงเป็นการเหมาะสมท่ีจะศกึษาวิจยัการออกแบบส่ือปฏิสมัพนัธ์ ประเภท แอปพลิเคชนั สําหรับมือ

ถือ เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ตให้เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเท่ียวสําคญัสําหรับนกัทอ่งเท่ียวจีน 

โดยวิธีการศึกษาผู้ วิจัยได้ทําการรวบรวมและทําการสํารวจข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ สังเกต และสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็นนักท่องเท่ียวจีนท่ีเคยท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตและนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดย

เช่ือมโยงตามวตัถปุระสงค์และประเด็นสําคญัของงานวิจยัผ่านแนวความคิดและทฤษฎีการออกแบบ User Interface  

อนันํามาสูก่ารสร้างผลงานออกแบบแอปพลเิคชนั เพ่ือการทอ่งเท่ียวจงัหวดัภเูก็ตสําหรับนกัทอ่งเท่ียวจีน 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ทําการออกแบบ แอปพลเิคชนั โดยนําข้อมลูสําคญัจากการศกึษาพฤติกรรม

นกัทอ่งเท่ียวจีน พบวา่นกัทอ่งเท่ียวต้องการข้อมลูการเดินทางท่ีชดัเจนของเวลาและราคาจากระบบโดยสารสาธารณะ 

ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวและรูปภาพจากสถานท่ีจริง ปัญหาความกังวลต่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและ

วฒันธรรม รวมถงึการศกึษารูปแบบของแอปพลิเคชนั ท่ีเหมาะสมสําหรับนกัท่องเท่ียวจีนมาประกอบเป็นฟังก์ชนัและ

คณุลกัษณะในงานออกแบบ 

จากนัน้ผู้วิจยันําผลงานการออกแบบทําการประเมินผลการออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้แบบสอบถาม

ในการประเมิน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดบัมากท่ีสดุ สําหรับการประเมินผลงานออกแบบโดย

กลุ่มผู้ ใช้งาน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวสามารถยืนยัน

สมมติฐานท่ีว่าการออกแบบส่ือปฏิสัมพันธ์ ประเภท แอปพลิเคชัน สามารถสร้างความพึงพอใจและส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวในจงัหวดัภเูก็ตได้ 

คาํสาํคัญ : ส่ือปฏิสมัพนัธ์ นกัทอ่งเท่ียวจีน ภเูก็ต 
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Abstract 
The Asian country providing the highest number of tourists to Thailand is China. Thus, Chinese 

tourists have become the main target of the visitor economy in Thailand as tourism industry plays an 

important role in Thai economy. According to a research on Chinese tourists in 2013, one of popular 

destinations in Thailand is Phuket, which has a high tourist rate but still lower than Chiang Mai and 

Bangkok. Interviews with Chinese tourists reveal that media tools for promoting Phuket tourism among 

Chinese travelers are still lacking and require more development to suit their needs. Smashing magazine 

has investigated multimedia behavior in China and founded a very high rate of mobile phone usage. 

Interactive media on mobile phones has gain more popularity than other platforms. Thus, it is appropriate 

to conduct a research on interactive media design in a mobile application form to promote Phuket as one 

of main destinations for Chinese tourists. 

The information was gathered and observed by interviewing as well as conducting a survey for 

Chinese tourists who have experience in traveling in Phuket. Then, it was analyzed in accordance with 

the objectives and major research interests using related theories to create User Interface, which leads to 

the design of application to promote Phuket tourism for Chinese tourists. 

Based on the data analysis, the application has been designed according to Chinese tourists’ 

behavior. The data shows that Chinese tourists require clear and accurate information about schedule 

and public transportation fee, tourist information and photos of actual attractions. They also concern 

about their safety as well as Thai culture. Other Chinese travel applications are also used as examples to 

create a suitable tool with necessary functions and features for Chinese tourists. 

The survey is conducted to evaluate the application. The result shows that experts in the field are 

very satisfied while users are satisfied with the application. The hypothesis is confirmed that the 

interactive media design in a form of a mobile application can boost travelers’ satisfaction and Phuket 

tourism. 

Keywords : Interactive media, Chinese tourists, Phuket 
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การออกแบบผลิตภณัฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์แมวไทย 
Product Design Reflecting Siamese Cat Identity 
 

พงษ์พิสทุธ์ิ ศรีสด1 

Pongpisut Srisod1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะ เพ่ือให้คนทั่วไปได้ตระหนักและเห็น

ความสําคัญของแมวไทย เน่ืองจากแมวไทยเป็นสัตว์เลีย้งท่ีอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตัง้แต่โบราณ แมวไทยมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั แตกต่างจากแมวสายพนัธุ์ อ่ืน และเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดบันานาชาติ น่าเสียดายท่ีแมว

สายพนัธุ์ไทยท่ีเคยมีถึง 17 สายพนัธุ์ซึง่ได้บนัทกึไว้ในตําราสมดุข่อยได้สญูพนัธุ์ไปแล้วถึง 12 สายพนัธุ์ เหลืออยู่เพียง 

5 สายพนัธุ์เทา่นัน้ในปัจจบุนั หากละเลย ไมใ่ห้ความสําคญั แมวไทยก็จะสญูพนัธุ์และสญูหายไปอยา่งน่าเสียดาย 

 สําหรับระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแมวไทยและการออกแบบผลิตภณัฑ์ ผู้วิจยัใช้การ

ผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) กบั การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยการวิจยัเชิงคณุภาพมุง่หาข้อมลูเก่ียวกบัแมวไทยอย่างครบถ้วนและรอบด้านด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 

Interview) กบันกัอนรัุกษ์แมวไทยและการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมอย่างใกล้ชิด (Participant Observation) สว่น

การวิจยัเชิงปริมาณนัน้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือประมวลผลประกอบการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ี

จะออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

 การนําผลจากการวิจยัดงักลา่วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการบรูณาการระหว่างองค์ความรู้ด้านการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts) กบักระบวนการทําเคร่ืองเคลือบดินเผา (Ceramics) เป็นของใช้

ในชีวิตประจําวนัและของที่ระลกึขนาดเล็ก (Small Souvenir) จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนทัว่ไปรู้จกัและตระหนกัถึง

คณุค่าของสายพนัธุ์แมวไทยท่ียงัคงเหลืออยู่ทัง้ 5 สายพนัธุ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนรัุกษ์สตัว์เลีย้งคู่บ้าน    

คนไทยท่ีเป็นมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมของชาติให้คงอยูต่อ่ไปนานเทา่นาน  

คาํสาํคัญ : แมวไทย อตัลกัษณ์ อนรัุกษ์ 
 

Abstract   
 The objective of the research is to design and create artifacts that motivate the public to 

recognize the value of Siamese cat. Having cats in the house have been Thai way of life for a long time. 

Siamese cats, have their own unique identities though they shared common qualifications of the other 

felines. Specific kinds of Siamese cat are internationally well-known. Accordingly, 17 kinds of Siamese cat 

have been recorded on ancient pulp book, where only five survived. This misinterpretation of Thai people 

may lead to the extinction of all Siamese cats. 
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The combination of qualitative and quantitative research methodology has been deployed to 

collect and gather all information and data. For qualitative research, in-depth Interview and participant 

observation are tools in order to collect comprehensive information about Siamese cat while the 

satisfactory of specific products are gathered via questionnaires upon the quantitative research. 

The finished products are the integration of expertise knowledge on visual communication arts 

and ceramics that designed and created, which based on the processed and compiled data. They are 

daily life products for example: coffee set, screened T-shirt, scarf, and tote. Hopefully, these small 

utensils with Siamese cat identities would serve as reminders for people to realize the value of Siamese 

cat and encourage them to be parts of the conservation of Thai heritage through the Siamese cat. 

Keywords : Siamese Cat, Identity Design, Conservation 
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การออกแบบอัตลักษณ์สินค้าพืน้บ้านจากมรดกวัฒนธรรมจงัหวัดพษิณุโลก 
Local Product Identity Design from the Cultural Heritage of Phitsanulok Province 
 

อญัชลี พยคัฆ์เดช1 

Anchalee Payakdech1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบอัตลักษณ์สินค้าพืน้บ้านจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัด

พิษณโุลก สามารถส่ือสารสินค้าให้มีบทบาทในวิถีชีวิตผู้บริโภคปัจจบุนัมากย่ิงขึน้โดยยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไทย

ได้อยา่งเหมาะสม โดยมีรากฐานศิลปะวฒันธรรมรองรับซึง่วฒันธรรมและภมิูปัญญา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสงัคม

ท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิงยวดต่อการพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก เน่ืองด้วยจงัหวดัพิษณุโลกมีความโดดเด่นและมีความ

หลากหลายทางวฒันธรรมมีผู้ มีความรู้ด้านภมิูปัญญาไทยมากมายกระจายอยู่ทกุพืน้ท่ีซึง่หากสามารถพฒันาและใช้

ประโยชน์จากทุนดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ีแล้วก็จะนํามาซึ่งการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและ

สงัคมไทยรวมถึงเพิ่มความน่าสนใจการประยกุต์ใช้รูปแบบของศิลปวฒันธรรม ท่ีได้นํามาผสมผสานกนัสร้างสรรค์ให้

เกิดเป็นลวดลายท่ีมีเอกลกัษณ์และมีความงามทางศิลปะเฉพาะตวั ปัจจุบนันี ้ผู้คนได้ให้ความสนใจในแบบอย่าง

ศิลปะตะวนัตกมากขึน้ทําให้ศิลปะไทยขาดช่วงหายไปไม่มีการพฒันาการท่ีต่อเน่ือง จึงได้นํารูปแบบของความเป็น

ไทยมาประยกุต์ใช้ในงานออกแบบเพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสนิค้าให้ได้มากย่ิงขึน้ 

 แนวทางการศึกษาหารูปแบบของอตัลกัษณ์สินค้าพืน้บ้านจากมรดกวฒันธรรมจงัหวดัพิษณุโลกมีวิธีวิจัย

โดยเร่ิมจากการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดพิษณุโลก และการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูทางด้านเชือ้ชาติ วิถีการดําเนินชีวิต อาชีพ ศิลปวฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน กลุ่มเป้าหมาย 110 

คน จากนัน้ได้ทําการวิเคราะห์สนิค้าพืน้บ้านและจดัประเภทและลกัษณะของสนิค้า เพ่ือนําข้อมลูมาใช้เป็นแนวทางใน

การออกแบบสินค้าและอตัลกัษณ์และนําผลงานออกแบบไปประเมินผลโดยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบและ

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมินผลงานออกแบบในแง่ของการส่ือสารการออกแบบการใช้งานเพ่ือหาข้อบกพร่องและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารวมทัง้เป็นข้อมลูสําหรับอ้างอิงให้แก่ผู้ ท่ีสนใจการออกแบบอตัลกัษณ์

สนิค้าพืน้บ้านของจงัหวดัพิษณโุลก ท่ีต้องการแสดงถงึวฒันธรรมได้อยา่งเหมาะสม 

 ผลงานการวิจยัสามารถสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบได้ดงันี ้

 ตราสญัลกัษณ์สินค้าพืน้บ้านจังหวัดพิษณุโลก, ตัวอย่างอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ตัวอย่างสี

ประจําจังหวัด, ตัวอย่างเลขนศิลป์พืน้ฐานประจําจังหวัด, เลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์, ตัวอย่างสินค้าของท่ีระลึก, 

ตวัอยา่งส่ือสิง่พิมพ์ 

คาํสาํคัญ : สนิค้าพืน้บ้าน การออกแบบอตัลกัษณ์ มรดกทางวฒันธรรม 
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Abstract 
 This research aim to study local product corporate identity from arts and the cultural heritage; 

Phitsanulok Province, which able to communicate the product that play a key role in consumer lifestyle 

now and still Thai unique appropriately by support from arts and culture foundation. The cultural and 

wisdom are one element of society that the most important to development Phitsanulok Province. Due to 

Phitsanulok is outstanding, it has a cultural diversity and there is a lot of literati in Thai wisdom which 

spread in every areas. If we can develop and take advantage of this, we will can value creation and add 

value to economic and social. Moreover, it added interest in model on arts and culture which led the 

unique pattern and exclusive arts as design process procedural to product. Nowadays, most of people 

interest in western arts, which lead to lose Thai arts and discontinuous its development. This research 

used Thai unique to applied in product design that forward to value added. 

 Study method of local product corporate identity from the cultural heritage; Phitsanulok Province 

used research methodology by collected document data that related to Phitsanulok Province and in – 

depth interviews for sample ethic, way of living, occupation, arts and culture and local knowledge. The 

samples of this research were 110 people. And then analysis local products, classify and the 

characteristics of the product for lead the data to guidelines product design and identities that assessed 

by design strategy expert and target group to find out in terms of communication, design and usability. 

This research would like to find out the mistake and suggestion. Besides, to benefit in education as well 

as a source for the person who interest in local product corporate identity will see the connection from 

arts and culture foundation; Phitsanulok Province. 

 The result of this research can be identified as design sample for the province, graphic design 

work piece as follows:  

 Local product brand, graphic design on packaging, examples souvenirs and examples of 

media. 

Keywords : Local product, Corporate identity, Cultural heritage 
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สถาปัตยกรรมใต้ดนิกับบริบทแวดล้อมความเป็นเมือง 
Underground Architecture: Environment and Context of City 
 

จฬุาลกัษณ์ นิปัจการสนุทร1 

Julalak Nipadjakansoontorn1  

 

บทคัดย่อ 
สถาปัตยกรรมใต้ดิน ในประวตัิศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม  ในยคุแรกเร่ิมเป็นสิ่งปลกูสร้างท่ีเกิดจากเง่ือนไขทาง

ธรรมชาติ ท่ีมนษุย์สร้างสิ่งปลกูสร้างขึน้เพ่ือป้องกนัตนเองจากสภาพแวดล้อมท่ีโหดร้าย  ก่อนถกูพฒันาในรูปแบบต่างๆ 

ทัง้เพ่ือการเกษตร  การบูชาพระเจ้า หรือเพ่ือหลบซ้อนจากภยัสงคราม  และมีการขยายรูปแบบการอยู่อาศยัตัง้แต่แบบ

หนึ่งครอบครัวไปจนถึงอยู่อาศัยแบบชุมชน จากการกล่าวถึงสถาปัตยกรรมใต้ดินของเบอร์นาร์ด รูดอบสกี ้(Bernard 

Rudofsky) ในหนงัสือ Architecture without Architect ให้รายละเอียดถึงท่ีว่างท่ีน่าสนใจของสถาปัตยกรรมใต้ดินท่ีเกิด

จากสภาพอากาศ และรูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินของจีน  การศกึษาเบือ้งต้นบนจากเอกสารชีใ้ห้เห็นว่า สถาปัตยกรรม

ใต้ดินเกิดจากเง่ือนไขของบริบทแวดล้อม ทัง้ลกัษณะภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ, สภาวะสงัคมอย่างเช่นสงคราม หรือใน

ปัจจุบันสถาปัตยกรรมให้ดินเกิดจากการเติบโตของสังคมเมืองท่ีมีความต้องการในการใช้พืน้ท่ีท่ีสูง โดยปัจจัยเหล่านี ้

ตอบสนองต่อความต้องการการปกป้อง (Protection), ความกลมกลืน (Harmony) และความสมัพนัธ์ (Relate) กบับริบท

แวดล้อมโดยรอบ 

 วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัท่ีว่างของการแสดงตนของสถาปัตยกรรมท่ีบ่งถึงสถานะ การเป็น

สถาปัตยกรรมใต้ดิน การรับรู้ในสถาปัตยกรรมใต้ดิน ความแตกต่างของการรับรู้ในสถาปัตยกรรมใต้ดินกบับนดินลกัษณะ

ระนาบเหนือหวัชอ่งปิดและชอ่งเปิด (Solid and Void) รวมไปถงึรูปแบบการปิดล้อม นํามาทดลองออกแบบสถาปัตยกรรม

ใต้ดินท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมและกิจกรรมท่ีขดัแย้งกับบริบทแวดล้อมเดิมในสภาวะปัจจุบนัท่ีบริบทเมืองมีความหนาแน่น   

จํานวนประชากรท่ีส่งผลต่อการใช้พืน้ท่ีสาธารณะ ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการเคล่ือนท่ีของผู้ ใช้ซ้อนทบักันเป็น

จํานวนมาก รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ี บนพืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีผู้ใช้ผา่นพืน้ท่ีอยา่งน้อย 20 คนตอ่ 1นาที 

 จากเง่ือนไขการทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมใต้ดินในพืน้ท่ีชมุชนเมือง นําไปสู่ปัจจยัการเลือกสถานท่ีตัง้และ

บริบทแวดล้อมในการศึกษาทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมใต้ดินท่ีตอบสนองต่อความต้องการปกป้องตนเอง, ความ

กลมกลืนและความสมัพนัธ์กบับริบทแวดล้อมโดยรอบซึง่ในท่ีนีพิ้จารณาพืน้ท่ีโครงการเป็นยา่นแขวงพญาไท อนสุาวรีย์ชยั

สมรภูมิเพ่ือในเกิดกระบวนการศึกษาทดลองในกิจกรรมท่ีแตกต่างกันบนพืน้ท่ีเดียวกัน สร้างกระบวนการรับรู้แก่ผู้ ใช้ท่ี

แตกต่างกัน ภายใต้มิติการรับรู้และความสมัพนัธ์กับบริบทแวดล้อม  ท่ีจะเกิดในสถาปัตยกรรมใต้ดินบนพืน้ท่ีท่ีมีความ

หนาแน่นด้านการใช้พืน้ท่ี  การซ้อนทบัของกิจกรรมบนพืน้ท่ีสาธารณะ  ซึง่พืน้ท่ีเป็นบริเวณท่ีมีการจํากัดความสงูอาคาร 

หรือพืน้ท่ีท่ีไม่ควรควรแก่การสร้างสิ่งปลกูสร้างขนาดใหญ่ท่ีเป็นการทําลายทศันียภาพของเมือง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

การศึกษาและทดลองออกแบบนี ้คือ นําสถาปัตยกรรมใต้ดินมาพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะให้ยงัคงแสดงถึงอตัตะของพืน้ท่ี 

โดยการจําแนกพืน้ท่ีกิจกรรมด้วยการจดัการในการรับรู้ทางสถาปัตยกรรม  และออกแบบรูปแบบการใช้พืน้ท่ีให้สอดคล้อง

กบัการเปลี่ยนถ่ายของผู้ ใช้ด้วยทางสญัจร โดยท่ีผู้ ใช้ยงัรับรู้ถึงความเป็นไปบนภาคพืน้ ขณะอยู่ในใต้ดิน โดยมุ่งเน้นการ

                                                 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand. 
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จดัการพืน้ท่ีเมืองด้วยสถาปัตยกรรมใต้ดิน  โดยนําปัจจยัท่ีทําให้เกิดสถาปัตยกรรมใต้ดินในอดีตมาพฒันาให้เป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริบทเมืองในปัจจบุนั 

คาํสาํคัญ : สถาปัตยกรรมใต้ดิน มิติการรับรู้ ความสมัพนัธ์ บริบทเมือง 

 

Abstract 
Underground architecture in the early age, according to the history of architecture, was built with the 

natural conditions to protect humans from dangerous environment. Later, it has been developed for many 

purposes such as agricultural, religious, and sheltering purposes. Its sizes have been also extended from 

one-family to communal sizes. Bernard Rudofsky, in his books ‘Architecture without Architect, illustrates the 

interesting aspect of blank space of underground architecture caused by weather and Chinese local 

architecture. From the studies of this text, it was found that underground architecture was influenced by all 

environmental contexts, namely geography, weather, social conditions such as warfare. Nowadays 

underground architecture is influenced by the development of urban which requires wider and bigger spaces 

responding with the needs of protection, harmony, and relation with environmental context. 

 This thesis’s objective is to study the levels of space of representation which identifies classes, 

underground architecture being, perceptions of underground architecture, difference in perceptions between 

underground and ground architecture in plane above solid and void, and blockade form. These aspects were 

experimented in designing underground architecture used in activities that both support and contradict with 

crowded urban context. The numbers of population affecting the use of public spaces which consists of 

various activities were also studied on public spaces where people use them at least 20 people per a minute. 

 The experimental conditions of designing underground architecture in urban area lead at of the 

conditions of choosing locations and contexts to study the experimental designs of underground architecture 

responding the needs of protection, harmony and relation to the context.In this project; Victory Monument, 

Phayathai area; is considered. In the process of experiment of various activities on the same location, the 

difference in the process of perception making was made for the users in the dimensional perception and 

relation to the context which would happen in underground architecture crowded and superimposed with the 

activities. These locations are limited in the height of buildings due to the scenery of the city. The expected 

result is to use underground architecture in application with public spaces,whereas the identity of the location 

is still showed by separate the activity areas with visual-ordering techniques, perception in architecture. The 

using of location still supports the movement and migration of the population or users and allows user to 

perceive and know what is happening on the ground while they are underground. The conditions of 

underground architecture are developed to be applicable with present urban context 

Keywords : Underground Architecture, Perception, Relation, Urban Context 
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การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู รวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค(MIA)       
เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจสําหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
Using the Learning Package and Murdoch Integrated Approach to Promote Ability of 
English Reading Comprehension for Mattayomsuksa II Students 
 

กันยพร ณ อุบล1   

Kanyaporn Na U Bon1 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้จุดมุงหมายคือ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ รวมกับการสอนอาน

แบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร –คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนและหลังเรียน

ดวยชุดกิจกรรมรวมกับการสอนแบบ MIA 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรม

การเรียนรู รวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/11 

จํานวน 40 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling )  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558  เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และคา ที   t-test for dependent Samples   

            ผลการวิจัย พบวา 

      1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) เพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ   

81.10 / 83.31 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

       2.  ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการ

เรียนรูรวมกับการสอนแบบ MIA หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู การสอนอานแบบเมอรด็อค การอานเพื่อความเขาใจ การบูรณาการ 

 

Abstract  
Using the learning package and Murdoch Integrated Approach to Promote Ability of English 

Reading Comprehension for Mattayomsuksa II students 

                                                 
1 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวดัสรุาษฎรธานี 84000 ประเทศไทย 
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 The purpose of this research were to 1) construct and find the efficiency of the learning 

package and Murdoch Integrated Approach in English for science – Mathematic subject  2)  To compare 

the ability of English reading comprehension of Mattayomsuksa II students prior and after being taught by 

learning package and  MIA 3) to study the satisfaction of Mattayomsuksa II students  being taught by 

learning package and  MIA  

 The sampling group in this research consisted of 40 students to studied in the subject English 

for Science and Mathematic selected by Purposive sampling .The study instruments were 1) the learning 

packages, the package evaluation from, the exercises was conducted after each lesson completion, the 

achievement test, pretest and post -test, the questionnaire asking about the student’s satisfaction of 

studying form the data was statistically analyzed means, standard deviation and  

t- test. The results of this study were as follows 

1. The efficiency of the learning packages in ability of English reading Comprehension and  

Murdoch Integrated Approach had efficiency of 81.10 /83.31 

 2.  The students’ s average scores of the posttest were higher than pretest average score at .05 

 3.  The students ’s  satisfaction toward the activity package was at the high level. 

Keywords : Learning Package, Murdoch Integrated Approach, English Reading Comprehension,    

Integration 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในสังคมโลกปจจุบัน  โลกแหงยุคขอมูลส่ือสาร ไรพรมแดน ซึ่งเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ

สารสนเทศตางๆ ทําใหผูคนสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว กระแสพลวัตรดังกลาวไดนําโลกเขาสูมิติสัมพันธ

ในรูปแบบที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขอมูลขาวสารมีการติดตอกันไดอยางรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในแสวงหาความรูของมนุษย ผูที่รูภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษไดดียอมไดเปรียบในการศึกษาหาความรู

ไดดวยตนเอง หากมีความรูหลายภาษาก็จะทําใหไดเปรียบมากย่ิงขึ้น ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศของนานาประเทศจึงมุงเนนพัฒนาผูเรียน ใหมีความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษในการศึกษา

หาความรูดวยตนเอง  เพื่อใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน ประกอบกับสังคมในยุคปจจุบัน    

ผูที่อานภาษาอังกฤษไดดี ยอมไดเปรียบในการอานตําราตางๆ เพราะปจจุบันตําราตาง ๆ ลวนเปนภาษาอังกฤษ 

จากบทบาทความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษ  ซึ่งผูวิจัยเปนครูสอนวิชา ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โ ร ง เ รี ย น         

สุราษฎรพิทยาจึงตระหนักถึงความสําคัญและพยายามท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนในโครงการพิเศษ ที่สมควรจะไดรับการฝกและพัฒนาการการอานภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ เพื่อศึกษาหาความรูและติดตามความกาวหนาของวิทยาการตางๆ ซึ่งก็สอดคลองกับความเห็นของ จันทรา 

ตันติพงศนุรักษ  (2541) ที่กลาววา โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนภาษาท่ีสองแลว ถือวานักเรียนตองการอานเพื่อ

จุดประสงคทางวิชาการ (Reading for Academic Purpose ) มากที่สุด เกรบ และสโตเรอร (Grabe and  Stoller, 

2001) กลาววาจากการศึกษาแนวคิดในการสอนภาษาของ คราเชน (Krashen, 1987)  ที่วา กระบวนการเรียนการ
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สอนภาษาที่สองจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือมีการจัดกระบวนการเรียนภาษาท่ีคลายๆ กับการสอนภาษาที่หนึ่ง

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น การสอนภาษาจึงควรเนนความหมาย (Meaning ) มากกวารูปแบบ (Form) แนวคิดนี้

ยังสอดคลองกับแนวคิดของ โมฮาน (Mohan,1986) ที่เห็นวาหองเรียนภาษาตางประเทศ จะไมใชเปนสถานท่ีที่เรียน

ภาษาเทานั้น  แตเปนสถานที่ที่ผูเรียนภาษาจะไดรับความรูดานเนื้อหาอื่นๆ ไปดวย จึงเสนอใหสอนภาษาแบบบูรณา

การภาษากับเนื้อหา (Language and Content ) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลาวถึงการเปรียบเทียบ

การเรียนภาษา เพื่อการส่ือสารระหวางบุคคล กับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยผูเช่ียวชาญดานการสอน

ภาษาพบวา นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในระดับพื้นฐานได  หลังจากการเรียนในระยะเวลาเพียง 

2 ป แตนักเรียนไมสามารถใชภาษาเชิงวิชาการได เกรบ สโตเรอ และ คอมมินส (Grabe, Stoller, 2001 and 

Communins, 1987, 1989)  กลาววา ถานักเรียนตองการพัฒนาทักษะภาษาเชิงวิชาการ ดานพุทธพิสัย (Cognitive 

Academic Language Proficiency : CALP) จะตองใชเวลา7 ป ซึ่งก็สอดคลองกับ คอมมินส (Cummins, 1938) ที่

กลาววาถึงแมวานักเรียนสวนใหญจะไมไดชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ใชภาษาอังกฤษแตนักเรียนยอมจะมีโอกาสใช

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได  

จากความสําคัญของการอานและสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและหาแนวทางในการ

พัฒนาทักษะการอาน ซึ่งพบวาวิธีการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษมีอยูหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ซึ่งผูวิจัยไดนํามาใชคือการใชชุดกิจกรรมรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค 

(MIA) ซึ่งเปนวิธีที่นาสนใจวิธีหนึ่ง เพราะเปนวิธีการสอนที่คิดคนขึ้นมาเพื่อใชพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนที่เรียน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญจะเนน

ผูเรียนลงมือปฏิบัติเอง และยังสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ในการเรียน ผูเรียนมีบทบาทมาก

ที่สุด ผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาช้ีแนะและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ในกรณีที่ผูเรียนไมเขาใจหรือประสบปญหา

การเรียน การอานดวยวิธีนี้ ยังมีกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงความสามารถ

ในการสื่อความหมาย ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัย (นรินทร โพธิ, 2549)  ที่กลาววา การอภิปรายที่ใชการอานโดยวิธี

(MIA) มีการใชทักษะที่ผสมผสาน ทักษะทั้งสี่ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน การสอนดวยวิธี

(Murdoch, 1986) : มีรายละเอียดตามขั้นตอนการสอนอานแบบบรูณาการทั้ง 7 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คําถามนํา

กอนการอาน ขั้นตอนที่ 2 ทําความเขาใจกับคําศัพท ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอานเนื้อเร่ือง ขั้นตอนที่ 4 ทําความเขาใจเนื้อเร่ือง 

ขั้นตอนที่ 5 ถายโอนขอมูลในรูปแบบอื่นๆ ขั้นตอนที่ 6 การทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลและ

การแกไข จากขั้นตอนการอานแบบบรูณาการของเมอรด็อค ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีการอานตามขั้นตอนของ     

เมอรด็อคดังกลาว มาพัฒนาการอานใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานในระดับสูงตอไป 

1.  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอร

ด็อค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

         2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังเรียนดวยการใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานการบูรณาการของเมอรด็อค (MIA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

          3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการ

ของเมอรด็อค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
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อุปกรณและวิธีการ 
ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ เ อกสาร ตําราตางๆ 

ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยมีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้ 

 ชุดกิจกรรมที่  1   เร่ืองที่   The Digestive System ชุดกิจกรรมที่ 2 เร่ืองที่ Food and Nutrition   

 ชุดกิจกรรมที่  3   เร่ืองที่   The Skeleton System ชุดกิจกรรมที่ 4 เร่ืองที่ Frog’s life cycle 

 ชุดกิจกรรมที่  5   เร่ืองที่   Save our Environment 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา  2558 จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน  118  คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/11 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2558  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 40 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

           แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

รวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ศึกษาหลักสูตรคูมือครู เอกสารที่เก่ียวของ ในการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2551 และศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเมอรด็อค และ

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

2. ศึกษาการสรางสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอร็ด็อค โดยมี

องคประกอบดังนี้ คูมือการใชชุดกิจกรรม คําแนะนําสําหรับครู ขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงคการ

เรียนรู แผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค นําชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบ สรุปผลการประเมินของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนแบบเมอรด็อค ที่สราง

ขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.49  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.51 

3. แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธี 

สอนแบบบูรณาการของเมอรด็อค ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

               3.1  ศึกษาหลักสูตร คูมือครู  มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2551 และศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

              3.2 วิเคราะหเนื้อหา ผลการเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา  หนวยการเรียนรูเร่ือง  

Learning English through Science   และสรางขอสอบจํานวน 50 ขอ     

               3.3 นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบวาสามารถวัด

จุดประสงคไดครอบคลุมเนื้อหา ในหนวยการเรียนรูเร่ือง  Learning English through  Science หรือไม โดยใชตาราง 

(IOC)  (Index of Item Objective Congruence)  โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC  ต้ังแต 0.6 - 1.00 จํานวน 40 ขอ   

นําแบบทดสอบท่ีผานการพิจารณามาทดลองใชกับกลุมทดลอง เพื่อหาคาความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r)  

แบบทดสอบรายขอ ผลปรากฏวาขอสอบมีความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.25 ถึง 0.79 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 

0.20 ถึง 0.80 คัดเลือกขอสอบที่เขาเกณฑคือคาความยากงายระวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 
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ขึ้นไป นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวแลวมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.78 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุม

ตัวอยาง 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอรด็อค  

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน  6 ดานคือ ดานเนื้อหา ดานคุณภาพสื่อ       

ดานกระบวนการ ดานสถานท่ี ดานประโยชน  และดานการวัดผลและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตาม 

ขั้นตอนดังนี้ 

            4.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารตางๆ และศึกษาแนวการสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

            4.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอน

แบบบูรณาการของเมอรด็อค  แบบมาตราสวน ( Rating Scale )  5 ระดับ  ของลิเคิรท จํานวน  22 ขอ 

           4.3  กําหนดคาน้ําหนักการใหคะแนน  แบบวัดความพึงพอใจ   5 ระดับ ( บุญชม ศรีสะอาด . 2554 ) 

     คาเฉล่ีย 4.51 –  5.00        หมายถึง         พึงพอใจมากที่สุด  

                      คาเฉล่ีย 3.51 –  4.50        หมายถึง         พึงพอใจมาก  

                    คาเฉล่ีย 2.51 –  3.50        หมายถึง         พึงพอใจปานกลาง              

                    คาเฉล่ีย 1.51 –  2.50        หมายถึง         พึงพอใจนอย  

                    คาเฉล่ีย 1.00 –  1.50        หมายถึง         พึงพอใจนอยที่สุด 

          4.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยนําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญประเมินความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่ตองการวัด จากนั้นนําผลมาพิจารณา หาคาของ IOC ไดคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60 -1.00 โดยคัดเลือกขอที่มีคาความสอดคลองของขอคําถามกับการประเมิน ที่มีคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.6 ขึ้นไป 

       4.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนน

เนื้อหาวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจ จํานวน 22 ขอ ไปใชกับกลุมทดลองตอไป  

1. ทดสอบกอนเรียน (pretest ) กับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 

เพื่อความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. นักเรียนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาดานวิทยาศาสตรรวมกับการสอน

แบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) หนวยการเรียนรูเร่ือง Learning English through Science. สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามลําดับขั้นตอนที่อธิบายในแตละชุดกิจกรรม ทั้งหมด 5 ชุด  

3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post- test ) เม่ือเรียนครบทุกชุดของชุดกิจกรรมการเรียนรู ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. นักเรียนทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาวิทยาศาสตร เร่ือง Learning English through Science   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 2 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยและขอมูลที่ไดจากนักเรียนทําแบบทดสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตอไป 
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ผลและวจิารณ 
การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ที่เนนเน้ือหา

วิทยาศาสตร เร่ือง Learning English through Science โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการสอนและผลลัพธ     

( 1E / 2E ) ตามวิธีการของ ชัยยงค พรหมวงศ (2531) ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร ( 1E / 2E )   

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพเทากับ 80.37/81.21 ซึ่งเปนไปตาม  

                 เกณฑที่ต้ังไว โดย  1E  คือคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดในชุดกิจกรรมและ 2E  ไดจากการทํา 

                 แบบทดสอบหลังจากเรียนดวยชุดกิจกรรมในแตละชุด  

รอยละของคะแนนการทําแบบฝกยอยระหวางการใชชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดกิจกรรมที่ 2 ชุดกิจกรรมที่ 3 ชุดกิจกรรมที่ 4 ชุดกิจกรรมที่ 5 

79.75 80.37 79.87 81 81.25 

รวมเฉล่ียรอยละ  80.45 

1E / 2E  =80.37/81.25 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อคสําหรับนักเรียน 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ  80.37 /81.25  ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวคือ 80/80 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. t sig 

กอนเรียน 40 40 18.30 2.78 

หลังเรียน 40 40 31.60 1.15 

27.22 0.00** 

 

               2. จากตารางท่ี 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มี

คาเฉล่ีย 18.30 และ 31.60 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของ

เมอรด็อค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ มาก คือมีคาเฉล่ียเทากับ ( x  = 4.25) เม่ือพิจารณาราย

ดานพบวา ดานท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดมีอยู 3 ดานคือ ดานที่ 1 ดานเนื้อหามีคาเฉล่ียเทากับ ( x = 4.62) 

รองลงมาคือ ดานที่ 2 ดานคุณภาพของสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x  = 53) และดานสุดทายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

การวัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ยเทากับ ( x  = 4.57) และประเด็นที่ไดคะแนนภาพรวมอยูในระดับมากคือ ดาน

ประโยชนที่ไดจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ  ( x  = 4.37) และรองลงมาคือดานกระบวนการภาพ

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x  = 4.17 ) และระดับสุดทายที่ไดคุณภาพอยูในระดับปานกลางคือ ดาน

สถานที่ มีคาเฉล่ียเทากับ ( x  = 3.2) 
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สรุป 
1. จากผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการสอนอานแบบบูรณาการของ          

เมอรด็อค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   พบวาชุดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 80.37 /81.25  ซึ่งสูงกวา

เกณฑที่กําหนด  ที่เปนเชนนี้เพราะวาชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการพัฒนาอยางเปนระบบ ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอน

การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และจากหลักสูตรของโรงเรียน ศึกษา

รายละเอียดของเน้ือหาและสาระการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และศึกษาขอบเขตของเนื้อหาจากหนังสืออานประกอบเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน วารสาร บทความเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ  

มีการวิเคราะหผูเรียน  ซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ทีมีทักษะการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่า ซึ่งนักเรียน

ตองใชทักษะในการอานอยางมากในการอานเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เปนวิชาการ  

จากขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ผานการพัฒนาจนไดชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ มีประสิทธิภาพ 

80.37/81.25 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได โดยไดยึดหลักการสรางและการนําไปใชของ ชัยยงค พรหมวงศ 

(2523) และสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545) ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรูสามารถสรางแรงจูงใจ ความสนใจในการ

ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนเกิดความกระตือรือรน จากการท่ีไดปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูเปนเพียงผูชี้แนะ และให

คําปรึกษา 

 2. จากผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ที่ระดับ .01  การที่ไดผลเชนนี้ มาจากการจัดทํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนส่ือที่มีกิจกรรมการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย 

และเราความสนใจของนักเรียนโดยเนนเนื้อหาวิทยาศาสตร  การเรียนรูจากงายไปยาก  การเรียนรูเปนการฝกอยางมี

ขั้นตอนตามหลักการ ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

3. จากการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู     

อยูในระดับ  “มาก” ที่เปนดังนี้เพราะการจัดการเรียนการเรียนการสอน มีการดําเนินการอยางเปนระบบและมีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมอยางชัดเจน ตามกระบวนการ และสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง เชน 

นักเรียนไดรับการกระตุนความสนใจ การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชนการดึงความรูเดิมเพื่อเช่ือมโยงความรูใหม 

ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรู จัดบรรยากาศการเรียนการสอนเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและแสดงถึง

ความสามารถในการใชภาษา การใหนักเรียนรับรูเนื้อหาทางภาษา การใชส่ือ ที่ทันสมัย ตรงกับความสนใจของ

นักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดใชภาษาจริงๆ ในสถานการณตางๆ  รวมทั้งมีการสรุปผลการเรียนรู

รวมกัน และประเมินผลตามสภาพจริง  เปนการเรียนรูที่มีความหมาย และนอกจากนี้ในระหวางปฏิบัติกิจกรรมผูสอน

ไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดสรางสรรค และอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ  อีกทั้งยังไดลองผิดลองถูก รวม

คิดรวมทํา มีการประเมินตนเอง และประเมินผลงานของเพื่อนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ทําใหนักเรียนทราบผลการทํากิจกรรมและปรับปรุงแกไขในชุดการเรียนตอๆ ไป 

            นอกจากน้ีผูสอนยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ภายในบริบทที่เก่ียวของ 

สงผลทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค นักเรียนคนควาและอานขอความตางๆ จากส่ือตางๆ ได เหลานี้เปนเคร่ือง
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แสดงใหเห็นวานักเรียนเกิดการเรียนรูและความรูสึกที่ดีตอการเรียนที่พัฒนาทักษะการอาน จึงเปนเหตุใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกที่ดีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  
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การใชเครือขายการเรียนรูเอดโมโดในการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
Application of Edmodo Learning Network in Biology Learning of Mattayomsuksa 6 Students  
 

สลับศรี เจริญเวช1 

Salubsri Charoenwet1 

 

บทคัดยอ   
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและพัฒนาแบบฝกที่มีการใชเครือขายการเรียนรู Edmodo เรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกท่ีใชเครือขาย

เครือขายการเรียนรู Edmodo เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนผานเครือขายการ

เรียนรู Edmodo ประชากรเปนกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จํานวน     

169 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองเรียนพิศษวิทยาศาสตร 

จํานวน 28 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เปนการวิจัยแบบกลุมเดียว (one group pretest and posttest design) เคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมออนไลน แบบฝกออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบสอบถามความคิดเห็น ทําการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใช ทดสอบกอนเรียน นักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนผาน

เครือขายการเรียนรู Edmodo และทําแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ทําแบบสอบถามเจตคติท่ีมีตอการเรียนผาน

เครือขายการเรียนรู Edmodo ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกออนไลนท่ีใชประกอบการเรียนผานระบบเครือขายการ

เรียนรู Edmodo  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.56/81.23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 คาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนคิดเปนรอยละ 33.13 และ 66.51 ตามลําดับ นักเรียนมีเจตคติตอการ

เรียนผานระบบเครือขายออนไลน Edmodo มีคาเฉล่ีย 3.95. อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : เอดโมโด ระบบเครือขายการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนออนไลน เจตคติ 

 

Abstract   
The objectives of this study were to 1) Create and develop online practical exercises based on Edmodo 

learning network on the unit of Biodiversity 2) Compare students’ learning performance prior to and post online 

learning session on the unit of Biodiversity 3) Study students’ attitudes toward Edmodo online learning platform. 

The population group was 169 of Mattayomsuksa 6 students in science program from Suratpittaya School in the 

first semester of 2016 academic year and the samplings included 28 students in special program by randomized 

sampling. The methodology used was one group pretest and posttest design. Research instruments were online 

lesson plan, online practical exercises and self-reported survey questionnaires.  Reliability and efficiency of those 

research instruments were assessed. Pretest was carried out prior to the learning session. Students were 

required to sign up into Edmodo online learning network and participate in learning activities provided. After 

learning session on the unit of Biodiversity was done students were asked to take posttest to examine their 

                                                 
1 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 ประเทศไทย 

  Science Learning Area, Suratpittaya School, Amphoe Mueang, Surat Thani Province 84000, Thailand.  
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learning performance. Questionnaires were also administered to check students’ attitudes toward Edmodo online 

learning platform. The obtained data were analyzed using statistics of Means, Standard Deviation and t-test. The 

results revealed that the efficiency of online practical exercises, E1/E2 was 80.56/81.23 and learning performance 

of students was significantly increased at 0.05. Pretest and posttest mean scores in percentage were 33.13 and 

66.51 respectively. Students also showed positive attitudes toward online learning platform, at the high level with 

average rating score of 3.95. 

Keywords : Edmodo, Learning network, Learning performance, Online learning, Students’ attitudes 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหความสําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร เน่ืองจากกระบวนทาง

วิทยาศาสตรเปนการพัฒนาวิธีคิดแบบเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ การเรียนรูวิทยาศาสตรทําใหผูเรียน

ไดเชื่อมโยง ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควา และสรางองคความรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

รวมท้ังใชขอมูลท่ีหลากหลายในการตัดสินใจ  รวมท้ังมีความสามารถในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2551) อยางไรก็ตาม จากการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test - O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิชา

วิทยาศาสตรพบวามีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 โดยคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ ปการศึกษา 2557 และ 2558 คิดเปน 

32.54 และ 33.40  ตามลําดับ ในสวนของโรงเรียนสุราษฎรพิทยา ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน วิชา

วิทยาศาสตรมีคะแนนเฉล่ียเปน 37.91 และ 39.38 ตามลําดับ ซึ่งแมวาจะสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ แตก็ยังจัดอยูในกลุม

ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า (สุราษฎรพิทยา, 2558) 

นอกจากน้ีพบวาผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของไทยคอนขางตํ่าเม่ือเทียบเคียงกับนานา

ประเทศ จากขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (Trends in International Mathematics and 

Science Study-TIMSS) โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับสมาคมการประเมินผล

การศึกษานานาชาติ เพ่ือศึกษาแนวโนมผลการจัดการศึกษาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี 2 ในป 2556 พบวาผลการทดสอบนักเรียนไทยมีคาเฉล่ียในวิชา วิทยาศาสตรคิดเปน 451 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับ

นานาชาติ คือ 500 คะแนน โดยประเทศไทยเปนอันดับที่ 25 จากประเทศที่เขาสอบทั้งหมด 45 ประเทศ จัดอยูในกลุมตํ่า 

(สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, 2556)  

ในปเดียวกันการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment -PISA) ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินระบบการศึกษาของประเทศในการเตรียมตัว นักเรียนท่ีจะจบการศึกษาภาคบังคับในความพรอมท่ีจะ

เรียนรู และเปนประชาชนท่ีมีคุณภาพในอนาคต ผลการทดสอบ PISA เปนตัวชี้วัดศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดย

เนนทักษะทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และทักษะการอาน เพ่ือกระบวนการในการเรียน และการแกปญหา ผลการ

ประเมินพบวานักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคาเฉล่ียนานาชาติทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ีย  425 จาก

คาเฉลี่ยนานาชาติ 496 คิดเปนอันดับที่ 49 จากประเทศที่เขาสอบ 65 ประเทศ นอกจากนี้ยังพบวามีแนวโนมของผลการ

ประเมินในภาพรวมตํ่าลงทุกวิชา เม่ือเปรียบเทียบจากการประเมินคร้ังแรก (สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, 2556) 

 เห็นไดวาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรของผูเรียนในประเทศไทยยังไม

ประสบผลเปนท่ีนาพอใจ ซึ่งยอมสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสรในระยะยาว จึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งในการยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหใกลเคียงกับมาตรฐานของระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งจะเปนการสราง

โอกาสในการแขงขันระดับเวทีโลกท้ังในดานเศรษฐกิจ และการศึกษาใหกับอนาคตของประเทศ จึงตองเรงพัฒนาผูเรียนในทุก



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 P-39 

ดานโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะ และมีความรูตรงตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับตางๆใหสูงขึ้น โดยการกระตุนกระบวนการคิดใหนักเรียน

เกิดการเรียนรู และพัฒนาทางสติปญญาแบบยั่งยืน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดผลดีในสถานการณตางๆ ซึ่งเปน

แนวทางหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ มา

ใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

และทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในโลกปจจุบัน 

โปรแกรม Edmodo เปนระบบเครือขายทางการศึกษา (learning network) ท่ีมีผูใชงานเพ่ือการเรียนการสอนท่ัวโลก

ในปจจุบันกวา 34 ลานบัญชี (Edmodo, 2014) ลักษณะเดนของโปรแกรม คือการอํานวยความสะดวกในการสื่อสารของ

นักเรียนกับครูผูสอน และระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกันเองนอกเหนือจากในหองเรียนปกติ  นักเรียนสามารถเขาถึงสื่อการเรียน

ไดทุกท่ี ทุกเวลาที่เชื่อมตอกับเครือขาย การสื่อสารและมีปฏิสัมพันธกันของสมาชิกตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหงาน

สําเร็จลงได เปนรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) และการเรียนรูรวมกัน (collaborative learning) ซึ่ง

สงเสริมการเรียนไดเปนอยางดี จากขอมูลทางดานการวิจัยไดมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานของ

เครือขาย Edmodo อยางตอเน่ืองนับต้ังแตการใชงานคร้ังแรกในป 2551  (ทวิพงศ, 2553) การเรียนในระบบเครือขายออนไลน

ท่ีสรางขึ้น จึงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว และมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ งานวิจัยของ ภูรดา งามพิมพ 

(2556) ท่ีไดศึกษาการใชเครือขายสังคม Edmodo ในการพัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ืองสูตรและฟงกชันเอ็กเซล 2007 พบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคาดัชนีประสิทธิผลคิดเปนรอยละ 58 นอกจากน้ียังพบวาผลจากการทดลองใช 

Edmodo ในการจัดการชั้นเรียนแลวปรากฏวานักเรียนใหความสนใจและต้ังใจเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันเม่ือนักเรียนสนใจใน

การเรียนเพ่ิมขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ียังทําใหใหนักเรียนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนนอยลง 

โรงเรียนสุราษฎรพิทยามีนโยบายในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพ่ือมุงความเปนเลิศทางดานวิชาการ

ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard) และการสงเสริมศักยภาพนักเรียนในการคิด วิเคราะห การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู โดยมุงหวังใหผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีในการสืบคนความรู เพ่ือใชประโยชน

ในการศึกษาตอ ผูวิจัยจึงไดนําโปรแกรม Edmodo มาประกอบการจัดการเรียนการสอนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ

ใหกับนักเรียนและสงเสริมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานระบบเครือขายการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนผานระบบเครือขายการเรียนรูแบบออนไลนดวย

โปรแกรม Edmodo 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือสรางแบบฝกออนไลนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพโดยใชโปรแกรม Edmodo 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ในการเรียนผานระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo 

3. เพ่ือสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนผานระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo 

 

วิธีการ 
 ระเบียบวธิีวิจัย 

แนวทางในการวิจัยคร้ังน้ีใชรูปแบบ One group pretest and posttest design  
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 ประชากร 
กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ในภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2559 หองเรียน 6/6, 6/8, 6/9 6/10 และ 6/13 จํานวน 169 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (SMTE – Science 

Math Technology Environment) จํานวน 28 คน 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1. วิเคราะหหลักสูตร ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรูรายวิชา ว30245 (ชีววิทยาเพิ่มเติม 5)    

เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะหผูเรียน และสํารวจความพรอมในการเรียนผานเครือขายการเรียนรู Edmodo 

2. ออกแบบและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo ตามแผนการ

จัดกิจกรรม 9 สัปดาห จํานวน 20 ชั่วโมง จัดเตรียมเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู ใบงาน แหลงเรียนรู ในหนวย

การเรียนเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

3. จัดสราง หาประสิทธิภาพและคุณภาพ ของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดกิจกรรมออนไลน แบบฝกออนไลน  จํานวน 6 ชุด 110 ขอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 90 ขอ 

และแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนจํานวน 16 ขอ 

4. สรางหองเรียนเสมือนจริงโดยใชโปรแกรมในระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo (learning management 

system) นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) ศึกษาการใชงานหองเรียนเครือขายการเรียนรู Edmodo จากคูมือการใช

งาน ลงทะเบียนเพ่ือเขาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (posttest) และทําแบบสอบถามความคิดเห็น 

6. เก็บรวบรวมขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมในหองเรียนระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo ของนักเรียน

จากฐานขอมูล progress chart ทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
 เครื่องมือและการสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยั  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนผานระบบเครือขายออนไลน Edmodo  เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ 

จํานวน 9 แผน 20 ชั่วโมง มีคาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective Congruence-IOC) 0.76-1.00                

2.  แบบฝกออนไลนประกอบการเรียนผานระบบเครือขาย Edmodo เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ 

จํานวน 6 ชุดรวม 110 ขอ ใชเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.83 - 0.90 ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80.56/81.23 

3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

90 ขอ การประเมินคาดัชนีความสอดคลองความ IOC คิดเปน 0.86 คาความยากงาย (p) เทากับ 0.59 คาอํานาจในการ

จําแนก (r) เทากับ 0.57 คาความเช่ือม่ัน Kuder - Richardson 20 (KR-20) เทากับ 0.76 โดยทําการเปรียบเทียบผลการ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยคา t-test 

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนผานเครือขายการเรียนรู Edmodo 

จํานวน 16 ขอ แบงออกเปนดานระบบการใชงาน และสภาพแวดลอมในการเรียน แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น     

Cronbach α 0.90 
 วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 1.  คะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 2.  นักเรียนทําแบบฝกออนไลน 6 ชุด จํานวน 110 ขอ บันทึกผลคะแนน 

 3.  นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนดวยระบบออนไลน 
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ผลและวจิารณผล 
1. แผนการจัดกจิกรรมเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ผานระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo 

   แผนที่ เร่ือง สื่อการเรียนรู ภาระงาน จํานวน(ช่ัวโมง) 

1 ปฐมนิเทศ และแนะนํา Edmodo คูมือการใชงาน 

Edmodo 

ศึกษาการใชงาน และ 

sign up 

1 

2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) แบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 1 

3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ    Power Point  slide  

ใบงาน แบบฝก 

ผังมโนทัศนการจัด 

หมวดหมูสิ่งมีชีวิต 

2 

4 อาณาจักร มอเนอรา (Kingdom 

Monera) 

 Power Point  slide  

ใบงาน แบบฝก 

ความสําคัญของสิ่งมีชีวิต

ในอาณาจักร Monera 

3 

5 อาณาจักร โปรติสตา (Kingdom 

Protista) 

 Power Point  slide  

ใบงาน แบบฝก 

ประโยชน และโทษของ 

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร 

Protista 

3 

6 อาณาจักร ฟงไจ (Kingdom Fungi)  Power Point  slide  

ใบงาน แบบฝก 

บทบาทของ Fungi   

ในระบบนิเวศ 

3 

7 อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) Power Point  slide 

ใบงาน แบบฝก 

ความหลากหลายและ

ความสําคัญของพชื 
3 

8 อาณาจักรสัตว (Kingdom Animalia) Power Point  slide 

ใบงาน แบบฝก 

ลักษณะสําคัญของ

สิ่งมีชีวิตใน Animalia 
3 

9 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) แบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
1 

รวม 20 

2. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกออนไลน 
 เกณฑมาตรฐาน E1/E2 ท่ีใชคือ 80/80 โดยคา E1 เปนคะแนนท่ีคิดจากการทําแบบฝกออนไลน 6 ชุด จํานวน 110 ขอ 

และคา E2 เปนคะแนนท่ีไดการทดสอบหลังเรียน ผลการพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกออนไลน (E1/E2) สรุปได

ในตารางท่ี 1  
      ตารางที ่1 สรุปผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกออนไลน (E1/E2) ในกลุมตางๆ 

ที่  ขนาดของกลุม คา E1/E2 

1 

2 

3 

4 

กลุมขนาดเล็ก 

กลุมขนาดกลาง 

กลุมขนาดใหญ 

กลุมทดลอง 

78.06/ 76.38 

79.44/ 78.87 

80.25/80.34 

80.56/81.23 

3. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ตารางที ่2 ผลการทดสอบ t-test คะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน                        N   x  S.D.  

กอนเรียน                     28 33.13 4.10 30.59* 

หลังเรียน                     28 66.51 8.72  

P< 0.05 
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4. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนผานระบบเครอืขายการเรียนรู Edmodo 
ตารางที ่3 ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถาม จํานวน 28 คน 

ระดับผลการประเมิน              แปลผล  
ดานการประเมิน / รายการประเมิน 

x   SD  

ดานระบบการใชงาน 
1. ความเหมาะสมของระบบเครือขาย Edmodo  

2. ความเปนมิตรของระบบการเรียน (User friendly) 

3. ระบบการเรียนเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความหลากหลาย 

4. ฉันชอบเรียนผานระบบเครือขาย Edmodo 

5. ฉันพอใจและเหน็ประโยชนการเรียนดวยระบบเครือขาย Edmodo 

6. ระบบเครือขาย Edmodo ชวยใหฉันไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น  

 

4.10 

3.78 

4.08 

3.78 

3.90 

3.88 

  

1.02 

0.75 

0.91 

0.65 

0.72 

0.78 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ดานสภาพแวดลอมในการเรียน 
7. ฉันรวมแสดงความคิดเห็นในการทํางานกลุม 

8. ฉันชอบทํางานรวมกับสมาชิกในกลุมของฉัน 

 

3.80 

4.08 

  

0.65 

0.83 

 

มาก 

มาก 

9. การสื่อสารกับเพื่อนในกลุมชวยในการเรียนของฉัน 

10. ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมการเรียน 

11. เครือขาย Edmodo ชวยใหฉันไดเรียนรูดวยตนเอง 

4.15 

4.28 

3.93 

0.88 

0.99 

0.80 

มาก 

มาก 

มาก 

12. กิจกรรมทําใหฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 4.25 0.99 มาก 

13. เครือขาย Edmodo ชวยพัฒนาทักษะในการแกปญหาของฉัน 

14. ฉันมีแรงจูงใจในการเรียนผานระเครือขาย Edmodo 

3.75 

3.60 

0.78 

0.68 

มาก 

มาก 

15. เครือขาย Edmodo ชวยพัฒนาทักษะในการคิดของฉัน 3.75 0.69 มาก 

16. กิจกรรมในเครือขาย Edmodo ชวยใหเกิดบูรณาการหลายทักษะ 4.20 1.00   มากที่สุด 

เฉลี่ย 3.95  0.82     มาก 

5. ภาพกิจกรรมในเครือขายการเรียนรู Edmodo 
 
 
 
 

   
                          

ภาพที่ 1 กิจกรรมในเครือขายการเรียนรู Edmodo ผาน website www.edmodo.com 

 

สรุป 
จากผลการศึกษาพบวา แบบฝกออนไลนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ใชประกอบการจัดการเรียนรูวิชา

ชีววิทยาเพ่ิมเติม 5 (ว30245) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ผานระบบเครือขาย Edmodo     

ดังภาพท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 80.56/81.23 เปนไปตามเกณฑ 80/80 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.83-0.90 ซึ่ง

คอนขางสูง แบบฝกดังกลาวไดผานกระบวนการสรางและพัฒนา รวมท้ังทดลองใชในกลุมขนาดตาง ๆ ตามหลักวิชาการ สงผล

ใหมีคุณภาพตรงตามท่ีกําหนดไว แผนการจัดกิจกรรมการเรียนผานเครือขาย Edmodo ท่ีเปนสวนประกอบสําคัญในการศึกษา 

มีคุณภาพตรงตามที่หลักสูตรกําหนด โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.76-1.00 การวางแผน ออกแบบ
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กิจกรรมและเตรียมการในการสรางและหาประสิทธิภาพของแบบเครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี เปนไปตามลําดับขั้นตอน สงผลให

นักเรียนเกิดการเรียนรู สามารถลงมือฝกปฏิบัติ ทบทวนบทเรียนดวยตนเองเปนท่ีนาพอใจ การออกแบบแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยละเอียด รอบดานท้ัง

ความสอดคลอง (IOC) ความยากงาย (p) อํานาจในการจําแนก (r) และความเช่ือม่ัน (KR-20) ซึ่งทุกคาผานเกณฑการ

ประเมินในระดับดี ทําใหแบบทดสอบมีคุณภาพนําไปใชวัดความรูของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ แบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีใชในการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนผานระบบเครือขาย Edmodo แบงเปนดานระบบการใชงาน และ

ดานสภาพแวดลอมในการเรียนท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูเรียน แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความเชื่อม่ันดวยคา 

Cronbach alpha (0.90) มีคุณภาพในระดับดีเหมาะสมในการนําไปใชวัดเจตคติของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมในเครือขาย

การเรียนรู Edmodo   

การสรางบทเรียนออนไลน จากการศึกษาของภูรดา (2556) บนเครือขายสังคม Edmodo พบวามีประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือ 84.78/80.11 สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลนมีคาเทากับ 0.58 สวนในดานทัศนคติ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนอยูในระดับมาก กิจกรรมการเรียนผานระบบเครือขายออนไลนชวยใหผูเรียนเกิด

ความรูความเขาใจ สามารถสรางองคความรูไดดวยตัวเอง และเกิดการพัฒนาทักษะท่ีนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการ

เรียนรูเน้ือหาอื่นๆ ท่ีมีการใชสื่อสังคมออนไลนไดอยางหลากหลาย (วณิชชา, 2556) 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบวาคะแนนทดสอบเฉล่ียหลังการใชแบบฝกออนไลนเร่ือง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สูงกวาคะแนนทดสอบเฉล่ียกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ .05 t(28) =31.59, p <0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาการเรียนรูแบบออนไลนผานระบบเครือขาย 

Edmodo ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพเน่ืองจากในกิจกรรมการใชเรียนบน

เครือขาย Edmodo นักเรียนสามารถยอนกลับไปทบทวนเร่ืองท่ีมีขอสงสัยหรือตองการศึกษาทําความเขาใจในเน้ือหาไดตามท่ี

ตองการ และนักเรียนยังไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ไดมีกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในขณะท่ีผลจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีมีตอ

การเรียนผานระบบเครือขายการเรียนรู Edmodo ทั้งในดานระบบการใชงาน และสภาพแวดลอมในการเรียนมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนอยูในระดับมาก (3.95) เน่ืองจากนักเรียนสามารถใชงานโปรแกรมไดอยางสะดวก งายดาย เขาถึงสื่อการเรียนการสอน 

รวมท้ังสื่อสารกับครู และเพ่ือนๆ ไมจํากัดเวลา และสถานที่ นักเรียนยังเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของกลุม และการ

เรียนในรูปแบบออนไลนผานระบบเครือขายการเรียนรูรวมกันตลอดจนเพ่ิมโอกาสพัฒนาทักษะท่ีใชในการเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง ทําใหเกิดความกระตือรือรน สงผลใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาเรียน เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมท้ังบูรณา

การทักษะทางดานการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยตรง 

ขอคันพบขางตนสอดคลองการศึกษาผลการเรียนโดยใชเครือขาย Edmodo ของนักเรียนชั้นประถมปท่ี 5 ในวิชา

คณิตศาสตรพบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก นักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร และสาระความรูอยางรวดเร็วทําให

นักเรียนมีความสนใจมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมประกอบกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม และกระแสความนิยมของ

เว็บเครือขายสังคม (social network) สงผลใหการจัดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีต้ังไว (ทวิพงศ, 2553) และผลการวิจัย

ทางดานเจตคติ และความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานเครือขาย Edmodo ในกลุมทดลองของนักศึกษาช้ันปท่ี 

1 ท่ีเรียนวิชาศิลปการสื่อสารพบวาอยูในระดับดีเน่ืองจากโปรแกรมมีลักษณะท่ีงายตอการใชงาน (สุนันชัย, 2556) จากเหตุผล

ท่ี Edmodo มี user interface ท่ีใชงานไดสะดวก ทําใหผูเรียนเขาถึงสื่อการเรียนและครูผูสอนไดโดยงายทําใหไดรับความนิยม

จากผูใชโดยท่ัวไป ในการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในสวนของระบบพบวานักเรียนมีความเห็นวารูปแบบการใชงาน

ของโปรแกรม Edmodo มีสวนคลายคลึงกับ facebook นักเรียนสวนใหญใชเวลาไมมากในการสรางความคุนเคยและเรียนรู
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การใชงาน  ในสวนของสภาพแวดลอมในการเรียนจะเห็นวานักเรียนสามารถเรียนรูไดจากกลุมการทํางานรวมกัน และการ

ชวยเหลือกัน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูตามแนว social cognitive learning ท่ีผูเรียนเกิดการเรียนรูจากปฏิสัมพันธของ

สมาชิกในกลุม และมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของกลุม ซึ่งนาจะสงผลตอการสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยเชนเดียวกัน 
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การผลิตอฐิบล็อกประสานจากเถ้าลอยกะลามะพร้าว 
Production of Interlock Brick from Coconut Shell Fly Ash   
 

สขุมุ โฆษิตชยัมงคล1 สวุฒัน์ เณรโต1 และ ฑิพาภรณ์ ทรัพย์สมบรูณ์2 

Sukum Kositchaimongkol1, Suwat Neantoe1 and Tipaporn Subsomboon2  

 

บทคัดย่อ 
ศึกษาการทําอิฐบล็อกประสานท่ีผสมเถ้าลอยจากการเผาไหม้กะลามะพร้าว โดยมีส่วนผสม ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ : ทรายละเอียด : เถ้าเบากะลามะพร้าว : นํา้ 5 สูตร คือ CB1 (1:1:2:0.9), CB2 (1:1:3:0.9), CB3 

(1:2:2:0.9), CB4 (1:0:3:0.9) และ CB5 (1:0:5:0.9) พบว่าสามารถขึน้รูปเป็นอิฐบลอ็กทรงส่ีเหล่ียมแบบบลอ็กตรง 

ขนาด 12.5 x 25 x 10 cm ได้ดี เม่ือนําไปทดสอบความต้านทานแรงอดัตามมาตรฐาน มผช. 602/2547 ดงันี ้CB3 > 

CB1 > CB2 > CB4 > CB5 (8.29 > 6.70 > 6.26 > 5.76 และ 4.82 MPa.) ตามลําดบั พบว่าทัง้ 5 สตูรผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับนํา้หนกั มีค่าเฉล่ียความต้านทานแรงอดัไม่น้อยกว่า 2.5 MPa สตูร CB3 มีค่า

ความต้านทานแรงอดัเฉล่ีย 8.29 MPa ผา่นเกณฑ์อิฐบลอ็กประสานชนิดรับนํา้หนกั (เกณฑ์มาตรฐานมีค่าเฉล่ียความ

ต้านทานแรงอดัไม่น้อยกว่า 7.0 MP.) ผลการทดสอบการดดูกลืนนํา้ของอิฐบล็อกประสานทัง้ 5 สตูร ดงันี ้CB5 > 

CB4 > CB2 > CB1 > CB3 (226.41 > 199.87 > 176.07 > 136.78 และ 127.01 kg/m3) ตามลําดบั ซึง่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานผลติภณัฑ์ มผช. 602/2547 ทกุสตูร  

คาํสาํคัญ : เถ้าลอย อิฐบลอ็กประสาน เถ้ากะลามะพร้าว 

 

Abstract 
Study in production of interlock bricks mixed with fly ash from burned coconut shell was done.  

The materials used were Portland cement, fine sand, fly ash from coconut shell ash and water which were 

mixed in 5 formulas.  There were CB1 (1:1:2:0.9), CB2 (1:1:3:0.9), CB3 (1:2:2:0.9), CB4 (1:0:3:0.9) and 

CB5 (1:0:5: 0.9).  It was found that all five mixture were well able to mold to give 12.5 x 25 x 10 cm 

strength rectangular bricks.  When the bricks were tested the compressive force resistance and water 

absorption according the Thai community product standard 602/2547, the result  were CB3> CB1> CB2> 

CB4> CB5 (8.29> 6.70> 6.26> 5.76 and 4.82 MPa., respectively.  All bricks made from five formula 

passed the bearing interlock brick standards with the average compressive force resistance not less than 

2.5 MPa. The CB3 brick had the average compressive force resistance of 8.29 MPa., which pass the Thai 

community product standard (the average compressive force resistance not less than 7.0 MPa.) The 
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results from the absorption of the 5 formulated bricks were CB5 > CB4 > CB2 > CB1 > CB3 (226.41 > 

199.87 > 176.07 > 16.78 และ 127.01 kg/m3), respectively, which all passed the Thai community product 

standard 602/2547. 

Keywords : Fly ash, Interlocking brick, Coconut shell ash 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
อิฐบลอ็กประสานเป็นวสัดกุ่อสร้างและงานตกแต่งสวน มีหลายรูปแบบ สามารถจดัวางได้หลากหลาย ตาม

ความต้องการของผู้ ใช้งาน  วสัดใุช้ในการทําอิฐบล็อกประสานประกอบด้วยวสัดผุสม วสัดุประสานและนํา้ ซึ่งวสัดุ

ผสมประกอบด้วย ดินลกูรัง หินฝุ่ น และทราย  วสัดปุระสานประกอบด้วยปนูซีเมนต์  การทําอิฐบลอ็กประสานเร่ิมต้น

นําวสัดุดงักล่าวมาผสมในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมอดัเป็นก้อน  บ่มให้ตวัอย่างแข็งประมาณ 28 วนั ก็สามารถนําอิฐ

บลอ็กประสานไปใช้งานได้  อิฐบลอ็กประสานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ชนิดรับนํา้หนกั เป็นอิฐบลอ็กประสานท่ีใช้

ก่อเพ่ือรับนํา้หนกัโครงสร้างอาคาร เช่น ก่อเสา และก่อผนงั  2) ชนิดไม่รับนํา้หนกั เป็นอิฐบลอ็กประสานท่ีใช้ก่อผนงั 

กัน้ห้อง หรือสว่นอ่ืนๆ ภายในอาคารท่ีไมต้่องรับนํา้หนกัโครงสร้างอาคาร (มผช. 602/2547) 

อิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับนํา้หนกั มีการศกึษาค้นคว้าหาวสัดมุาทดแทนวสัดผุสม เพ่ือนําวสัดเุหลือทิง้มา

ใช้ประโยชน์ หรือลดนํา้หนักของอิฐบล็อกประสาน โดยยังคงคุณสมบติัรับแรงอดัได้ มีนํา้หนักและการดูดกลืนนํา้

สูงสุด ตามมาตรฐานท่ีกําหนด วัสดุเหลือทิง้หรือวัสดุท่ีมาทดแทนวัสดุผสมมีหลากหลายชนิด เช่น เถ้าจากไม้

ยางพารา กะลาปาล์ม  ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ อาบีดีน และคณะ (2558) ศึกษาอิฐบล็อกประสานท่ีมีส่วนผสมของ

เถ้าไม้ยางพาราในอตัราสว่นของดินลกูรัง : เถ้าไม้ยางพารา  : ทราย : ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เท่ากบั 3 : 2 : 1 : 1 

เหมาะสมสําหรับการใช้งานอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับหนัก หรือใช้งานเพ่ือการประดบัตกแต่ง และจรูญ (2557) 

ศึกษาส่วนผสมเถ้าและกะลาปาล์มนํา้มันทดแทนดินลูกรังและทราย ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ประชุม และคณะ 

(2558ก) ใช้เศษพลาสติกอีวีเอเป็นวสัดผุสมในการทําอิฐบลอ็กประสาน พบวา่อตัราสว่นของอิฐบลอ็กประสานจากฝุ่ น

หินปนู : เศษพลาสติกอีวีเอ : ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เท่ากบั 5.94 : 0.06 : 1 เป็นอตัราท่ีเหมาะสมและมี

สมบติัตามมาตรฐาน และใช้ฝุ่ นหินภเูขาไฟในการผลิตอิฐบลอ็กประสานด้วยเคร่ืองอดัแบบมือโยก  ประชมุ และคณะ 

(2558ข) 

จากการศึกษาโรงงานตัวอย่างผู้ ผลิตกะทิสําเร็จรูปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ท่ีใช้กะลามะพร้าวเป็น

เชือ้เพลิงในการเผาไหม้ของหม้อต้มไอนํา้ เหลือเถ้าหนักขนาดใหญ่จากการเผาไหม้ประมาณวันละ 2,000-3,000 

กิโลกรัม และมีเถ้าลอยหรือฝุ่ นท่ีถูกดักจับด้วยระบบไซโคลน ประมาณวันละ 200-300 กิโลกรัม ซึ่งการกําจัดเถ้า

ดงักล่าวทางโรงงานต้องขอใบอนญุาตทางราชการเพ่ือฝังกลบนอกโรงงาน และมีต้นทนุในการดําเนินการจ้างบริษัท

อ่ืนมากําจดั ประมาณตนัละ 1,500-2,000 บาท  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเห็นว่าเถ้าลอยหรือฝุ่ นมีขนาดเลก็มีความเหมาะสมท่ี

นํามาใช้เป็นวสัดทุดแทนทรายในการทําอิฐบล็อกประสาน เพ่ือเป็นการลดต้นทนุในการผลิตอิฐบล็อกประสานและ

การกําจดัเถ้าลอย  สว่นเถ้าหนกัมีขนาดใหญ่ไมเ่หมาะสม สําหรับทําอิฐบลอ็กประสานเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ย่อยให้มีขนาดเล็ก  งานวิจัยนีมี้ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการนําเถ้าลอยจากการเผาไหม้

กะลามะพร้าว มาใช้เป็นวสัดทุดแทนวสัดผุสมผลิตอิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับนํา้หนกั ท่ีมีคณุสมบติัตามมาตรฐาน

ตอ่ไป 
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วิธีการทดลอง 
1.  วัสดุและดาํเนินการทาํอฐิบลอ็กประสาน 

วสัดุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการทําอิฐบล็อกประสานประกอบด้วย ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1  ทราย

ละเอียด และเถ้าลอย จากไซโคลนของการเผาไหม้กะลามะพร้าวโรงงานแห่งหนึ่งในจงัหวดันครปฐม (ภาพท่ี 1) มี

ขนาดอนภุาคเฉลี่ย 193 ไมโครเมตร และมีองค์ประกอบทางเคมีดงัตารางที่ 1 และนํา้ โดยมีส่วนผสม ปนูซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ : ทรายละเอียด : เถ้าลอยจากกะลามะพร้าว : นํา้ ทัง้หมด 5 สูตร คือ CB1 (1:1:2:0.9),  CB2 

(1:1:3:0.9), CB3 (1:2:2:0.9), CB4 (1:0:3:0.9) และ CB5 (1:0:5:0.9) (ตารางท่ี 2) นํามาผสมด้วยเคร่ืองผสม (ภาพ

ท่ี 2)  นําสว่นผสมท่ีได้นํามาทําอิฐบลอ็กประสานรูปทรงส่ีเหล่ียมแบบบลอ็กตรง ขนาด 12.5 x 25 x 10 เซนติเมตร 

ด้วยเคร่ืองอดัแรงคน (ภาพที่ 3)  ทิง้ให้แห้งเป็นเวลา 1 วนั ทําการบ่มที่อณุหภมูิห้องเป็นเวลา 28 วนั จากนัน้นํามา

ทดสอบคณุสมบติัตอ่ไป 

 
2.  การทดสอบคุณสมบัตคิวามต้านทานแรงอัด และการทดสอบการดูดกลืนนํา้ 

นําอิฐบล็อกประสานท่ีมีอายกุารบ่ม 28 วนั สตูรละ 5 ก้อน มาทดสอบการดดูกลืนนํา้และทดสอบความ

ต้านทานแรงอดั ปรับผิวหน้าอิฐบล็อกประสานให้เรียบ โดยใช้แผ่นไม้ประกบด้านข้างและหยดปนูเกร้าท์ ด้วยอตัรา

สว่นผสมปนูตอ่ทรายหยาบ เท่ากบั 1 : 2 ผสมนํา้ เท่ากบั 0.75 เท่า ตามช่องว่างให้เต็มทกุช่อง บ่มในท่ีร่ม 14 วนั แล้ว

นําไปทดสอบความต้านทานแรงอัด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อิฐบล็อกประสาน (มผช. 602/2547) และ

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม คอนกรีตบลอ็กไมรั่บนํา้หนกั (มอก. 58-2530) 
 
             ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยกะลามะพร้าว 
องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละ (โดยนํา้หนัก) องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละ (โดยนํา้หนัก) 

SiO2 35.07 K2O 10.38 

Al2O3 3.10 P2O5 5.37 
Fe2O3 2.13 MnO 0.15 
CaO 25.00 อ่ืนๆ 15.65 
MgO 3.15 

                
ตารางที่ 2 อตัราสว่นผสมการทําอิฐบลอ็กประสาน 
สูตร ส่วนผสมในการทาํอฐิบล็อกประสาน โดยนํา้หนัก (kg.) นํา้หนักต่อก้อน  

(kg.) ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียด เถ้าลอย นํา้ 
CB1 (1:1:2:0.9) 1 1 2 0.9 4.942 
CB2 (1:1:3:0.9) 1 1 3 0.9 4.914 

CB3 (1:2:2:0.9) 1 2 2 0.9 4.973 
CB4 (1:0:3:0.9) 1 0 3 0.9 4.821 
CB5 (1:0:5:0.9) 1 0 5 0.9 4.817 
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    ภาพที่ 1 เถ้าลอยจากไซโคลนของการเผาไหม้กะลา                 ภาพที่ 2 การผสมวตัถดิุบทําอิฐบลอ็กประสาน 

                  มะพร้าวจากหม้อต้มไอนํา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การทําอิฐบลอ็กประสานจากแมพ่ิมพ์คนัโยก                                   ภาพที่ 4 อิฐบลอ็กประสาน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลของส่วนผสมอฐิบลอ็กประสานต่อคุณสมบัตคิวามต้านทานแรงอัด 
 จากการทดลองสว่นผสมอิฐบลอ็กประสานทัง้ 5 สตูร CB1 (1:1:2:0.9), CB2 (1:1:3:0.9), CB3 (1:2:2:0.9), 

CB4 (1:0:3:0.9) และ CB5 (1:0:5:0.9) สามารถขึน้รูปเป็นอิฐบล็อกประสานได้ดี ไม่มีรอยแตกร้าว เม่ือครบ

กําหนดการบ่มที่อณุหภูมิห้อง 28 วนั นําอิฐบล็อกประสานทัง้ 5 สตูร มาทดสอบหาค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงอดั

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน มผช. 602/2547 อิฐบล็อกประสานชนิดไม่รับนํา้หนกั มีค่าเฉลี่ยความ

ทานต้านแรงอดัไม่น้อยกว่า 2.5 MPa. และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานชนิดรับ

นํา้หนกั มีคา่ความต้านทานแรงอดัเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 7.0 MPa. พบว่าทัง้ 5 สตูร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน 

มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานชนิดไม่รับนํา้หนกั (ภาพท่ี 5) โดยสตูร CB5 (1:0:5:0.9) ได้ค่าความต้านทาน

แรงอดัต่ําสดุ 4.82 MPa. และสตูร CB3 (1:2:2:0.9) ได้คา่ความต้านทานแรงอดัเฉล่ียสงูสดุ 8.29  MPa. เม่ือพิจารณา

อิฐบล็อกประสานเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน มผช. 602/2547 อิฐบล็อกประสานชนิดรับนํา้หนกั มีสตูร CB3 

(1:2:2:0.9) มีค่าความต้านทานแรงอดัเฉล่ีย 8.29 MPa. สงูกว่าเกณฑ์  จากภาพท่ี 5 สตูร CB1 (1:1:2:0.9) และ CB2 

(1:1:3:0.9) มีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ย 6.7 MPa. และ 6.26 MPa. และสูตร CB4 (1:0:3:0.9) และ CB5 

(1:0:5:0.9) มีคา่ความต้านทานแรงอดัเฉล่ีย  5.76 MPa. และ 4.82 MPa. ตามลําดบั จะเห็นได้ว่าเม่ือเพิ่มปริมาณเถ้า

ลอยจากการเผาไหม้กะลามะพร้าวในสูตรการทําอิฐบล็อกประสานมีผลให้ค่าความต้านทานแรงอัดเฉล่ียลดลง 
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เน่ืองจากค่าความต้านทานแรงอดัของอิฐบล็อกประสานส่วนหนึ่งมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชนัของปนูซีเมนต์ทําหน้าท่ี

เป็นวสัดเุช่ือมประสานระหวา่งมวลทัง้หมด ดงันัน้เม่ือเพิ่มปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสตูรการทําอิฐบลอ็กประสานกบัคา่ความต้านทานแรงอดั 
 

เถ้าลอยและลดปริมาณปนูซีเมนต์ทําให้ปฏิกิริยาไฮเดรชนัของปนูซีเมนต์ลดลงไปด้วย ซึง่สอดคล้องกบั จรูญ (2557) 

ท่ีพบวา่เม่ือเพิ่มปริมาณเถ้าและกะลาปาล์มนํา้มนัในสว่นผสม มีผลทําให้การดดูกลืนนํา้เพิ่มขึน้และคา่ความต้านทาน

แรงอดัของอิฐบลอ็กประสานลดลง 

 
2. ผลของส่วนผสมอฐิบลอ็กประสานต่อการดูดกลืนนํา้ 

เม่ือนําค่าความหนาแน่นของอิฐบล็อกประสานทุกสตูร เปรียบเทียบกับเกณฑ์การดูดกลืนนํา้สงูสดุ ตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช. 602/2547 พบว่าทกุสตูรผ่านเกณฑ์ โดยค่าความหนาแน่นของอิฐบล็อกประสาน

เพิ่มขึน้ค่าการดดูกลืนนํา้สงูสดุลดลง จากภาพท่ี 6 ผลการทดสอบการดดูกลืนนํา้ของอิฐบล็อกประสานทัง้ 5 สตูร 

พบว่า CB5 > CB4 > CB2 > CB1 > CB3 (226.41 > 199.87 > 176.07 > 136.78 และ 127.01 kg/m3) ตามลําดบั 

สตูร CB5 (1:0:5:0.9) มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยต่ําสดุ 1,674.45 kg/m3 แต่มีค่าการดดูกลืนนํา้สงูสดุเฉล่ียมากสดุ 

226.41 kg/m3 และสตูร CB3 (1:2:2:0.9) มีค่าความหนาแน่นเฉล่ียมากสงูสดุ 1,763.50 kg/m3 แต่มีค่าการดดูกลืน

นํา้สงูสดุเฉล่ียต่ําสดุ 127.01 kg/m3  เห็นได้ว่า เม่ือเพิ่มปริมาณเถ้าลอยจากการเผาไหม้กะลามะพร้าวในสตูรการทํา

อิฐบลอ็กประสาน จะมีผลให้ค่าความหนาแน่นเฉล่ียลดลงและการดดูกลืนนํา้สงูสดุเพิ่มขึน้  แสดงว่าเถ้าลอยจากการ

เผาไหม้กะลามะพร้าวมีผลตอ่คา่ความหนาแน่นและการดดูกลืนนํา้สงูสดุ (ประชมุ และคณะ 2558)  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นอิฐบลอ็กประสานกบัคา่การดดูกลืนนํา้ 
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สรุปผลการทดลอง 
 อิฐบล็อกประสานทัง้ 5 สตูร ท่ีใช้วสัดทุดแทนจากเถ้าลอยกะลามะพร้าว มีคณุสมบติัตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชมุชน มผช. 602/2547 สตูร CB3 (1:2:2:0.9) เหมาะสําหรับอิฐบล็อกประสานชนิดรับนํา้หนกั และสตูร 

CB5 (1:0:5:0.9) เหมาะสําหรับอิฐบลอ็กประสานชนิดไมรั่บนํา้หนกั 
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ผลของสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถนิต่อการงอกและการเจริญเตบิโตของต้นกล้าหญ้าข้าวนก
สีชมพู ข้าวเหนียวพันธ์ุ กข 6 และคะน้า 
Effects of Aqueous Extract of Leucaena Leaves on Seed Germination and Seedling Growth 
of Little Barnyard Grass, Sticky Rice RD6 and Chinese Kale 
 

วิไลวรรณ แก้วเกิด1 และ กณัฑรีย์ ศรีพงศ์พนัธุ์1 

Wilaiwan Kaewkerd1 and Guntharee Sripongpun1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินท่ีเป็นของเหลือจาก

กระบวนการผลิตอาหารสตัว์ต่อการงอกและการเจริญเติบโตท่ีทดสอบด้วยค่าความยาวต้นและความยาวรากของต้น

กล้าพืช 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนกสีชมพ ูข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และคะน้า เม่ือพืชมีอาย ุ7 วนั  โดยปัจจยัที่ศึกษา 

ได้แก่ รูปแบบวิธีการเตรียมสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถิน (ของเหลว และของแข็งท่ีแห้ง)  ความเข้มข้นของสารสกดั

ของใบกระถิน (0, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100% เม่ือทดสอบกบัหญ้าข้าวนกสีชมพ ูและข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6;  

0, 5, 10, 15, 20% เม่ือทดสอบกบัคะน้า) ตลอดจนเปรียบเทียบความไวในการตอบสนองของพืชท่ีทดสอบต่อสาร

สกดัของใบกระถิน  ดําเนินการตามวิธีของ ISTA (1996) ทดสอบ 4 ซํา้ แต่ละซํา้ทดสอบกบัเมลด็พืชจํานวน 20 เมลด็ 

พบว่าสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินท่ีความเข้มข้นต่ํา ๆ กระตุ้นความยาวต้น แต่ท่ีความเข้มข้นสงู ๆ ยบัยัง้ความยาว

ต้นของพืชท่ีทดสอบ  สว่นสารสกดัของใบกระถินท่ีความเข้มข้นสงู ๆ มีผลยบัยัง้การงอกของเมลด็และยบัยัง้ความยาว

รากของพืชท่ีทดสอบ โดยความเข้มข้นของสารสกดัของใบกระถินท่ีมีผลต่อพืชท่ีทดสอบแต่ละชนิดจะแตกต่างกนัไป 

ซึ่งความไวในการตอบสนองต่อสารสกัดใบกระถินของพืชท่ีทดสอบเรียงลําดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี ้คะน้า>ข้าว

เหนียวพันธุ์ กข 6>หญ้าข้าวนกสีชมพู อีกทัง้พบว่ารูปแบบวิธีการเตรียมสารสกัดของใบกระถินท่ีต่างกันเฉพาะท่ี

ทดสอบกบัหญ้าข้าวนกสีชมพท่ีูมีผลต่อการงอกและความยาวราก  โดยสารสกดัรูปแบบของเหลวมีผลยบัยัง้การงอก

และความยาวรากได้ดีกว่ารูปแบบของแข็งท่ีแห้ง (p<0.05) ส่วนรูปแบบของสารสกดัใบกระถินที่ส่งผลต่อความยาว

ต้นมีเฉพาะกับข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยสารสกัดใบกระถินรูปแบบของเหลวมีผลกระตุ้นความยาวต้นได้ดีกว่า

รูปแบบของแข็งท่ีแห้ง (p<0.05)   

คาํสาํคัญ : สารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถิน การงอก การเจริญเติบโต หญ้าข้าวนกสีชมพ ูข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 คะน้า 

 

Abstract 
 This study aims to investigate effects of aqueous extract of Leucaena leaves (SL) on seed 

germination, shoot and root lengths of 7 days old on 3 test plant species, viz. little barnyard grass (G), 

sticky rice RD6 (R) and Chinese kale (K). Variables in the study were forms of SL preparation (liquid and 

dry solid), concentrations of the SL (0, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100% for G and R; 0, 5, 10, 15, 20% for 

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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K). Comparisons between susceptibilities of test plant species were also included. The experiments were 

conducted with 4 replications of 20 seeds for each replication. The SL showed both stimulatory and 

inhibitory effects on shoot elongation of test plant species. The inhibitory effect was much more 

pronounced at higher concentrations, while the lower concentrations showed stimulatory effects. 

Moreover, the high concentrations of SL exhibited obvious inhibition effects on seed germination and root 

length of each test plants at different effective concentrations. The susceptibilities of the plant species 

can be relatively arranged as follows: K>R>G. The different forms of SL resulted in different seed 

germination and root length was observed only the test experiments on G, viz. liquid form showed 

significantly higher effects than dry solid form. Conversely, the different effects on shoot height of the test 

plant species were largely due to different form of SL were found only the test experiment on R, viz. liquid 

form showed significantly higher stimulatory effect on shoot height than dry solid form (p<0.05).  

Keywords : Aqueous extract of Leucaena leaves, Seed germination, Growth, Little barnyard grass,  

                   Sticky rice RD6, Chinese kale 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
วชัพืชทําให้ผลผลิตของข้าว สบัปะรด อ้อย และข้าวโพดในประเทศไทยลดลง 25-75%, 50%, 60% และ 

80% ตามลําดบั (ชลีุพร, 2559) แต่การควบคมุวชัพืชด้วยสารฆ่าวชัพืช (herbicides) อย่างไม่ถกูวิธี  อาจส่งผล

กระทบในด้านต่าง ๆ และทําให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม (Aktar, et al., 2009)  กระถินเจริญเติบโตได้ดีในเขต

ร้อน ใบมีคณุค่าทางโภชนาการ แต่จะมีสารพิษ เช่น mimosine และ tannin (Van Hoven and Furstenburg, 1992) 

ปนเปือ้นออกมาในนํา้แช่ใบกระถินท่ีเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตอาหารสตัว์ท่ีต้องสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการ

บําบดั อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสารสกัดของใบกระถินมีศักยภาพในการยับยัง้การงอกและการเจริญเติบโตของ

วชัพืชและพืชบางชนิด (Khare and Bisaria, 2000; Pieres et al., 2001; Ishak and Sahid, 2014; Kalpana and 

Navin, 2015) ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา  

1. ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินตอ่การงอกและการเจริญเติบโตของพืช 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าข้าวนกสี

ชมพ ูข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และคะน้า  

2. เปรียบเทียบความไวในการตอบสนองระหวา่งพืชทดสอบทัง้ 3 ชนิดตอ่สารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถิน 

3. เปรียบเทียบผลของรูปแบบวิธีการเตรียมของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินต่อการงอกและการเจริญ 

เติบโตของพืชทดสอบ 

เน่ืองจากวิธีการเตรียมสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถินรูปแบบของแข็งท่ีแห้งต้องผ่านความร้อนมากกว่า

รูปแบบของเหลว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถิน  แต่สารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถิน

รูปแบบของแข็งท่ีแห้งจะสะดวกในการเก็บรักษามากกว่ารูปแบบของเหลวท่ีเน่าเสียได้ง่ายกว่า ผลการวิจัยจะเป็น

ประโยชน์ในการจดัการวชัพืชในพืน้ท่ีเกษตรกรรม และเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายสําหรับการบําบดันํา้แช่

ใบกระถินท่ีเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตอาหารสตัว์ได้ด้วย รวมทัง้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้

สารเคมีด้วย  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 (1) พืชทดสอบ 

       การวิจยัครัง้นีเ้ลือกตวัแทนวชัพืช คือ หญ้าข้าวนกสีชมพ ู(Echinochloa  colona L. Link) (Poaceae) 

ซึง่เป็นวชัพืชร้ายแรงท่ีพบในนาข้าวในประเทศไทย (หฤทยั, 2552) และตวัแทนพืชปลกูประเภทใบเลีย้งเด่ียวท่ีเลือก 

คือ ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 (Oryza sativa L.) (Poaceae) เน่ืองจากงานวิจยัสว่นใหญ่ศกึษาในข้าวเจ้า (เช่น สพุตัรา 

และคณะ, 2557; บญุรอด และคณะ, 2557) คณะวิจยัจึงเลือกข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 มาเป็นตวัแทนพืชปลกูใบเลีย้ง

เด่ียว ซึง่ยงัมีการศกึษาน้อย  อีกทัง้ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 ให้ผลผลิตสงู คณุภาพดี มีกลิ่นหอม ต้านทานต่อโรคใบจดุสี

นํา้ตาลได้ดี และปรับตวัได้ดีแม้ในสภาพท่ีการดแูลรักษาอาจไม่เต็มท่ีและในพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยโรคและแมลงรบกวน 

ได้รับความนิยมบริโภคอยา่งกว้างขวางในประเทศไทย และเป็นอาหารหลกัของประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ (โครงการเกษตรพอเพียง, 2559) และตัวแทนพืชปลูกใบเลีย้งคู่ที่เลือก คือ คะน้า พันธุ์ทวีโชค 

(Brassica alboglabra Bailey) (Brassicaceae หรือ Cruciferae)  ซึง่ได้รับความนิยมบริโภคกนัทัว่ไป เช่น ในปี   

พ.ศ.2558 มีพืน้ท่ีปลูกคะน้าทั่วประเทศไทยมากถึง 75,919 ไร่ มีผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ 102,771,991 กก. 

(ระบบสารสนเทศการผลติทางด้านเกษตร, 2559)   

 (2) การเตรียมสารสกดัด้วยนํา้จากใบกระถิน 

      เก็บใบกระถินสด (Leucaena leucocephala  Lam. de Wit (Fabaceae  หรือ Leguminosae)  มาจาก

ต้นกระถินท่ีสงูประมาณ 1.5-2.0 ม. ท่ีขึน้ในบริเวณใกล้บริษัทลดัดา จํากดั นํามาเตรียมให้มีรูปแบบดงันี ้

     (2.1) รูปแบบของเหลว 

             ล้างใบกระถินให้สะอาด อบท่ี 60°C นาน 24 ชม.  ชัง่ใบแห้งนีม้า 100 ก. แช่ด้วยนํา้กลัน่ 500 มล. 

ท่ีอณุหภมิูห้อง (29±2°C) นาน 24 ชม. กรองด้วยผ้าขาวบาง นึ่งฆ่าเชือ้ด้วยหม้อนึ่งอดัไอนํา้ (autoclave) ท่ีความดนั 

15 ปอนด์/นิว้2  ท่ี 121°C นาน 15 นาที  จะได้นํา้แช่ใบกระถินรูปแบบของเหลวท่ีความเข้มข้น 100%  นํามาเจือจาง

ด้วยนํา้กลัน่ท่ีผา่นการ autoclave ให้มีความเข้มข้นอ่ืน ๆ ได้แก่ 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 และ 100%   

    (2.2) รูปแบบของแข็งท่ีแห้ง  

            ดําเนินการเช่นเดียวกบัรูปแบบของเหลว แตย่งัไม่ผ่านการ autoclave  ชัง่นํา้หนกัก่อนอบ  แล้วอบท่ี 

60°C  จนได้นํา้หนกัคงท่ี เก็บให้เย็นในโถดดูความชืน้ (desiccator)  วิธีการเตรียมโดยชัง่นํา้แช่ใบกระถินท่ีเตรียมได้

ในรูปของแข็งท่ีแห้งท่ีมีนํา้หนักคงท่ีนีม้าเติมนํา้กลัน่ลงไปจนได้นํา้หนักเท่ากบันํา้หนักของนํา้แช่ใบกระถินก่อนอบ   

คนผสมให้เข้ากนัเท่าท่ีสามารถทําได้   นําไป autoclave ท่ีความดนั 15 ปอนด์/นิว้2 ท่ี 121°C นาน 15 นาที จะได้นํา้

แช่ใบกระถินท่ีเตรียมจากสารสกดัรูปแบบของแข็งแห้งท่ีความเข้มข้น 100%   แล้วนํามาเจือจางด้วยนํา้กลัน่ท่ีผ่าน

การ autoclave ให้มีความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 และ 100% 

(3) วิธีการทดลอง 

      (3.1) ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินตอ่การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชท่ีทดสอบ   

  นําสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถินทัง้รูปแบบของเหลวและของแข็งท่ีแห้งท่ีเตรียมท่ีความเข้มข้น 

ต่าง ๆ คือ 0 (ชดุควบคมุ), 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100% เม่ือทดสอบกบัหญ้าข้าวนกสีชมพ ูและข้าวเหนียวพนัธุ์ 

กข 6; 0, 5, 10, 15, 20% เม่ือทดสอบกบัคะน้า  โดยเติมสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินรูปแบบและความเข้มข้นท่ี

ต้องการปริมาตร 5 มล. เพียงครัง้เดียวตลอดการทดลอง 7 วนัลงในจานทดลอง (petri dish ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
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9 ซม.) ท่ีภายในรองด้วยกระดาษเพาะเมลด็ 2 ชัน้ท่ีผ่านการฆ่าเชือ้แล้ว  แล้วนําเมล็ดพืชท่ีทดสอบท่ีผ่านการแช่นํา้  

24 ชม.จํานวน 20 เมลด็ต่อจานทดลอง วางเรียงให้กระจาย ปิดฝาครอบจานทดลอง วิธีการทดลองทัง้หมดใช้เทคนิค

ปลอดเชือ้  นําไปเก็บใน growth chamber ที่ช่วงมืด: สว่าง = 12 ชม.:12 ชม. ที่ 25°C ความชืน้สมัพัทธ์ 80%  

ดําเนินการ 4 ซํา้  บนัทกึผลการทดลองเป็นคา่เปอร์เซน็ต์การงอกของเมลด็  ความยาวต้น และความยาวรากเป็นซม. 

      (3.2) การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลการทดลองท่ีได้ของพืชทดสอบแต่ละชนิดท่ีความเข้มข้นต่างๆ 

ของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถิน ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  สว่นความแตกต่างของค่าเฉล่ียของผลการ

ทดลองท่ีได้ระหว่างการทดสอบด้วยสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินท่ีเตรียมในรูปแบบของเหลวกบัรูปแบบของแข็งท่ี

แห้งทดสอบด้วย Independent t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

 

ผลและวจิารณ์ 
1. ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินตอ่การงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 

    ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินทัง้รูปแบบของเหลวและรูปแบบของแข็งแห้งต่อการงอกของพืชท่ี

ทดสอบท่ีมีอาย ุ7 วนั (รูปท่ี 1) พบวา่ท่ีความเข้มข้นสงูสดุของสารสกดัท่ีทดสอบ (คือ 100% ของสารสกดัท่ีทดสอบกบั

หญ้าข้าวนกสีชมพ ูและข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 หรือ ท่ี 20% ของสารสกดัท่ีทดสอบกบัคะน้า) รูปแบบของเหลวยบัยัง้

การงอกของหญ้าข้าวนกสีชมพ ู ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 59.74, 88.61 และ 97.10% ตามลําดบั  สว่น

รูปแบบของแข็งท่ีแห้งยบัยัง้การงอกของหญ้าข้าวนกสีชมพ ู  ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 36.36, 75.95 และ 

100% ตามลําดบั  สว่นท่ีความเข้มข้นต่ํา ๆ ของทัง้สองรูปแบบของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินสําหรับหญ้าข้าวนก

สีชมพ ูและข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 มีผลกระตุ้นการงอกบ้าง แต่ผลยงัไม่ชดัเจนนกั เน่ืองจากพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ 

   ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินทัง้รูปแบบของเหลวและรูปแบบของแข็งแห้งต่อความยาวต้นของพืช

ท่ีทดสอบท่ีมีอาย ุ7 วนั (รูปท่ี 1)  พบวา่รูปแบบของเหลวท่ีความเข้มข้นต่ํา ๆ มีผลกระตุ้นความยาวต้นของพืชทดสอบ 

เช่น หญ้าข้าวนกสีชมพท่ีูความเข้มข้น 5-20% และคะน้าท่ีความเข้มข้น 5-10% ในทํานองเดียวกนัพบว่าสารสกดัด้วย

นํา้ของใบกระถินรูปแบบของแข็งท่ีแห้งมีผลกระตุ้นความยาวต้นของพืชทดสอบเช่นกัน เช่น หญ้าข้าวนกสีชมพูท่ี

ความเข้มข้น 5-20%   ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 ท่ีความเข้มข้น 10% และคะน้าท่ีความเข้มข้น 5% แต่ท่ีความเข้มข้นสงู ๆ 

พบว่าสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินทัง้สองรูปแบบยบัยัง้ความยาวต้นของพืชทดสอบ เช่น สําหรับรูปแบบของเหลว 

พบผลการยบัยัง้ความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพู  ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้า ท่ีแตกต่างจากชุดควบคุม

อยา่งเดน่ชดัท่ีความเข้มข้นตัง้แต ่50, 25 และ 15%  ตามลําดบั   สว่นสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินรูปแบบของแข็งท่ี

แห้งพบผลการยบัยัง้ความยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพ ู  ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และคะน้า ท่ีแตกต่างจากชดุควบคมุ

อย่างเด่นชดัท่ีความเข้มข้นตัง้แต่ 50, 75 และ 15%  ตามลําดบั  ผลท่ีได้สอดคล้องกบั Khare and Bisaria (2000) ท่ี

พบวา่สารสกดัของใบกระถินท่ีความเข้มข้น 20-40% กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นกล้าถัว่เหลือง สว่นท่ีความเข้มข้น

สงู ๆ  คือ 80-100% ยบัยัง้การเจริญเติบโตของต้นกล้าถัว่เหลือง 
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   ผลของสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินทัง้รูปแบบของเหลวและรูปแบบของแข็งแห้งต่อความยาวรากของ

พืชที่ทดสอบท่ีมีอาย ุ7 วนั (รูปที่ 1)  พบว่าที่ความเข้มข้นสงูสดุของสารสกดัที่ทดสอบ (คือ 100% ของสารสกดัท่ี

ทดสอบกับหญ้าข้าวนกสีชมพู และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 หรือ ที่ 15% ของสารสกัดที่ทดสอบกับคะน้า) รูปแบบ

ของเหลวยบัยัง้ความยาวรากของหญ้าข้าวนกสีชมพ ู ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 85.02, 100 และ 100% 

ตามลําดบั  ส่วนรูปแบบของแข็งท่ีแห้งยบัยัง้การงอกของหญ้าข้าวนกสีชมพ ูข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 และ คะน้า ได้ 

84.04, 100 และ 100% ตามลําดบั 

2. การเปรียบเทียบความไวในการตอบสนองระหวา่งพืชทดสอบทัง้ 3 ชนิดตอ่สารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถิน 

    โดยภาพรวมพบว่าความไวในการตอบสนองระหว่างพืชทดสอบทัง้ 3 ชนิด สามารถเรียงลําดบัจากมาก

ไปน้อยได้ดงันี ้ คะน้า>ข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6>หญ้าข้าวนกสีชมพ ู(รูปท่ี 1) ซึง่สอดคล้องกบัผลการทดลองของสพุตัรา 

และคณะ (2557) ท่ีพบว่าสารสกดัหยาบจากหวัข่าด้วย 80% ethanol fraction A ท่ีความเข้มข้นสงูสดุ คือ 5% มีผล

ยบัยัง้การงอกและการเจริญเติบโตทางด้านความยาวต้นและความยาวรากของต้นกล้าพืชท่ีใช้ทดสอบท่ีมีอาย ุ 7 วนั 

โดยมีลําดบัความรุนแรงของผลกระทบเรียงตามลําดบัดงันี ้คะน้า>ข้าว>หญ้าข้าวนก ตลอดจนสอดคล้องกบัผลการ

ทดลองของภัทริน และคณะ (2555) ที่พบว่าสารสกัดด้วยนํา้จากใบดาวเรืองสามารถยับยัง้การงอกและการ

เจริญเติบโตของพืชใบกว้าง เช่น กวางตุ้งได้มากกวา่วชัพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก   อีกทัง้ ผลการทดลองในการวิจยั

นีพ้บว่าความไวในการตอบสนองต่อสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินของพืชท่ีใช้ทดสอบต่างชนิดกนัมีค่าแตกต่างกนั   

อาจเน่ืองมาจากลกัษณะรูปร่างของเมลด็และเปลือกเมลด็ของพืชท่ีใช้ทดสอบมีความแตกต่างกนั เช่น จากการสงัเกต

พบว่าเปลือกของเมลด็คะน้าและข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 มีความหนาของเปลือกเมล็ดน้อยกว่าเมล็ดของหญ้าข้าวนก   

สีชมพู ซึ่งสอดคล้องกับอุดมเดชา และอัญชนา (2557) ที่รายงานว่า ความหนาของเปลือก สารที่เคลือบอยู่ที่ผิว

เปลือก ความเข้มข้นของนํา้ อณุหภมิู และการสกุแก่ของเมล็ดท่ีต่างกนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการดดูนํา้ของเมล็ดพนัธุ์ 

ซึง่เป็นปัจจยัร่วมท่ีมีผลตอ่การงอกของเมลด็   

3. เปรียบเทียบผลของรูปแบบวิธีการเตรียมของสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถินต่อการงอกและการ

เจริญเติบโตของพืชทดสอบ 

     พบว่ารูปแบบของสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถินท่ีเตรียมมีผลต่อการงอกและความยาวรากอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เฉพาะกบัหญ้าข้าวนกสีชมพ ู โดยรูปแบบของเหลวยบัยัง้การงอกได้มากกว่ารูปแบบ

ของแข็งท่ีแห้ง  สว่นการยบัยัง้ความยาวต้นท่ีความเข้มข้นสงู ๆ พบว่ามีเพียงข้าวเหนียวพนัธุ์ กข 6 ท่ีรูปแบบของเหลว

มีผลยบัยัง้มากกวา่รูปแบบของแข็งแห้งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

สรุปและเสนอแนะ 
สารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินมีศกัยภาพในการควบคมุการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกสีชมพ ู 

โดยควรเตรียมในรูปแบบของเหลวและให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึน้กว่าท่ีเตรียมในการวิจยันี ้หรือความถ่ีในการใช้ควร

เพิ่มขึน้ แต่ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรใช้ในพืน้ท่ีท่ีมีการปลูกพืชปลูก เช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และคะน้าอยู่ด้วย  

เน่ืองจากพืชทัง้สองชนิดดงักล่าวมีความไวในการตอบสนองต่อสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินมากกว่าหญ้าข้าวนก   

สีชมพ ูโดยลําดบัการตอบสนองตอ่สารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินเรียงจากมากไปน้อยได้ดงันี ้ คะน้า>ข้าวเหนียวพนัธุ์ 
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กข 6>หญ้าข้าวนกสีชมพ ูอีกทัง้ พบว่าสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินท่ีความเข้มข้นต่ํา ๆ (5-20%) มีผลกระตุ้นความ

ยาวต้นของหญ้าข้าวนกสีชมพไูด้ 

อยา่งไรก็ตาม ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในวชัพืช และพืชปลกูชนิดอ่ืน ๆ ด้วย รวมทัง้ควรมีการศกึษาเพิ่มเติม

ในสภาพพืน้ท่ีจริงด้วย เพ่ือให้สามารถสรุปผลได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

 

คาํขอบคุณ 
 งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป) ของบณัฑิตวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ 2558 

ครัง้ท่ี 2  และขอขอบคณุบริษัทลดัดา จํากดั ตําบลสามควายเผือก อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ท่ีเอือ้เฟือ้

สถานท่ีในการทําการวิจัย ตลอดจนภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ท่ีอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
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ความเข้มข้นของสารสกัดด้วยนํา้ของใบกระถิน
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รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวต้น และความยาวรากของพืชทดสอบท่ีอาย ุ7 วนัเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม  

จากการทดสอบด้วยสารสกดัด้วยนํา้ของใบกระถินในรูปแบบของเหลวและรูปแบบของแข็งท่ีแห้ง ท่ีความ

เข้มข้นตา่ง ๆ  
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การประเมินวัฏจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตนํา้มะพร้าวบรรจุขวด 
Life Cycle Assessment of Coconut Water Bottling Process  
 

นพพร อดุมพรประภา1 และ ชติุมา จารุศิริพจน์1 

Nopporn Udompornprapa1 and Chutima Jarusiripot1 
 

บทคัดย่อ 
มะพร้าวเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชืน้ของประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิกโดยประเทศอินโดนิเซียเป็น

แหล่งท่ีมีการผลิตมะพร้าวมากท่ีสดุของโลก รองลงมาได้แก่ฟิลิปปินส์ และเวียดนามสําหรับประเทศไทยมลูค่าการ

ส่งออกมะพร้าวสดเพ่ิมขึน้เกือบสามเท่าตวัจากมลูค่า 510.32 ล้านบาทในปี 2552 มาเป็น 1,346.53 ล้านบาทในปี 

2557 มะพร้าวสามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ได้หลายชนิด ในอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมนํา้มะพร้าวใช้มะพร้าวพนัธุ์ท่ี

เก็บเก่ียวผลอ่อนหรือพนัธุ์มะพร้าวนํา้หวานหรือนํา้หอม เป็นสําคญั การส่งออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมนํา้มะพร้าวมี 2 

รูปแบบท่ีสําคญัคือ ผลมะพร้าวปอกเปลือกแช่เย็นและนํา้มะพร้าวบรรจขุวด งานวิจยันีมี้เป้าหมายในการประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดล้อม และปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลอ่ยจากกระบวนการในรูปปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ของการผลิตนํา้มะพร้าวบรรจขุวดขนาด 280 มล. โดยอาศยัหลกัการประเมินวฏัจกัร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ตาม ISO 1040. ขอบเขตการศึกษาเป็นแบบเกททูเกท (gate-to-gate) ซึ่งประเมินเฉพาะ

กระบวนการผลิตนํา้มะพร้าวเท่านัน้ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้เป็นข้อมลูจากกระบวนการผลิตจริง และนํามาแปลผลเป็น

รายการบญัชีสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรมโอเพนแอลซีเอ (Open LCA).  ผลจากงานวิจยันีจ้ะระบตํุาแหน่งท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : นํา้มะพร้าว การประเมินวฏัจกัรชีวิต บรรจขุวด 
 

Abstract 
Coconut is a plant that grows well in tropical region of Asia Pacificcountries, Indonesia is the 

world's largest coconut producer followed by the Philippines and Vietnam. However, the coconut export 
of Thailand has been increased in the volume and valueinalmost triplicatefrom 510.32 million baht in 2009 
to 1346.53 million baht in 2014.  Several parts of coconut can be used to produce a variety of products, 
especially water of young and fragrant coconutsto produce beverages. The exported coconut products 
are in a variety forms, such as whole peeled-chilled coconut or the bottled coconut water, etc. In this 
research, the major goal is to assess environmental impacts and greenhouse gas emission from the 
process of water coconut bottle in 280 ml. size, using the life cycle assessment approach according to 
ISO 1040. The scope for the life cycle assessment is gate to gate which assesses only the coconut water 
production process. The presented data was collected from the actual production process and 
interpreted as inventory analysisusing Open LCA. The results from this research will identify the hot spot 
of the process for further improvement. 
Keywords : Coconut  water, Life cycle  Assessment, Bottling 

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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“ผลงานทศันศิลปอันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ (ชวง บุนนาค)” 
“A Collective Work of Visual Art Inspiration from Somdet Chao Phraya Borom Maha 
Srisuriyawong (Chuang Bunnak)” 
 

ชัยณรงศ วิรุฬพัฒน1 

Chainarong Wirunphat1 

 

บทคัดยอ 
ผลงานสรางสรรคศิลปะไทยรวมสมัย  ไดแรงบันดาลใจ จากประวัติและผลงานศิลปกรรมที่สมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูเปนแมกองสราง แสดงออกทางทัศนศิลปผานงานจิตรกรรม  ตีความ

เชิงสัญลักษณ เชน ภาพพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เนนรายละเอียดแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ขณะท่ีภาพ

เดียวกันมีรูปแบบอิสระ แทนความอิสระในการแสดงออกทางศิลปะ เปนตน  ใชเทคนิคทางจิตรกรรม การใชพื้นที่วาง

และสีที่  แบนเรียบ เปนระเบียบ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาทางอารมณและความคิด  ซึ่งกระบวนการสรางสรรค

ไดพัฒนาความคิด จิตใจ รูจักปลอยวาง สูความสงบทางจิตใจและทําใหเกิดสมาธิ  

คําสําคัญ : ทัศนศิลป ระนาบ ความสงบ สมาธิ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
 

Abstract 
Thai contemporary art creations. Inspired Art and History from Somdet Chao Phraya Borom 

Maha Srisuriyawong (Chuang Bunnak), supervised construction. Expression of the visual art with 

painting. Interpreted as symbolic Chakri  Maha Prasat Hall on details Thai traditional painting the same 

picture and a free-form. Media, the freedom of artistic expression such as painting techniques. Use of 

space and Color plane tidiness development to reflect the emotions and thoughts. The creative process 

for developing the mind to let oneself on Peace of mind and concentration. 

Keywords : Visual art, Plane, Peace, Concentration, Somdet  Chao Phraya Borom Maha Srisuriyawong                    

(Chuang Bunnak) 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
ทัศนศิลป (ศิลปะไทย) 

 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน 
ดวยความเล่ือมใส ศรัทธาและสํานึกในคุณูปการอันย่ิงใหญของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 

บุนนาค) รัฐบุรุษผูมีความสําคัญย่ิง ผูมีคุณธรรม จริยธรรมอันพรอมมูลที่มีตอประเทศชาติตลอดชวงชีวิตการรับ
                                                 
1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 10600  ประเทศไทย 

  Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Science, Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU, Bangkok 10600,  

  Thailand. 
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ราชการ จนนําไปสูการเสนอชื่อทานสูยูเนสโก(UNESCO) เพื่อพิจารณาประกาศใหเปนบุคคลสําคัญของโลกซ่ึงคาด

วาจะประกาศอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2561 เพื่อเปนเกียรติแหงการฉลองครบรอบ 150 ป ของการปฏิบัติราชการ

ในตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เม่ือคร้ังทรงพระเยาว ทานมี

ผลงานอันสําคัญย่ิง 7 ดาน ดังนี้ ดานกฎหมาย ดานวิทยาศาสตร ดานการศึกษา ดานวรรณกรรม ดานการพัฒนา

ประเทศ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานการสงเสริมสันติภาพและขันติธรรม จนกลายเปนบุคคลท่ีเปนที่ยอมรับของ

นานาชาติ อีกทั้งนําการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา จากคุณูปการและภารกิจดังกลาวมา ผูสรางสรรคเกิด

ความเล่ือมใส ศรัทธาโดยเฉพาะอยางย่ิงดานวิทยาการสมัยใหมทางงานชางและศิลปกรรมของไทยอันนับไดวาเปน

แรงบันดาลใจที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปชุดนี้ 

การสรางสรรคทัศนศิลปชุดนี้ จึงใหหัวขอวา “ผลงานทัศนศิลปอันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจาพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)” ซึ่งเกิดจากการตีความและส่ือความหมายจากประวัติและผลงานดานศิลปกรรม       

ที่เก่ียวของกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ใหเปนผลงานทัศนศิลปในมุมมองที่เปนลักษณะ

เฉพาะตัวของผูสรางสรรค โดยเลือกเนื้อหาบางสวนมาใชเปนแรงบันดาลใจเปนตนวา เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงเปน

ผูสําเร็จราชการแผนดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทบาทและผลงานสําคัญนานัปการท่ีสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ไดดําเนินการทั้งท่ีเปนการนําศิลปวิทยาการแขนงใหมจากชาติตะวันตกนํามาปรับใช

กับศิลปวัฒนธรรมอันเปนรากฐานเดิมของชาติ จนเกิดเปนผลงานสรางสรรคที่ลักษณะเฉพาะตัว และยังสงผลตอการ

สรางแบบแผนของสัญลักษณตางๆ ใหกับประเทศสืบเนื่องเรื่อยมา บทบาทและผลงานอันหลากหลายซ่ึงลวน

กอกําเนิดขึ้นจากวิสัยทัศนอันกวางไกลแบบไมทิ้งศิลปวัฒนธรรมฐานเดิมของแผนดินเกิด ดวยอัจฉริยภาพท้ัง 7 สาขา 

ประกอบดวย สาขากฎหมาย สาขาวิทยาศาสตร  สาขาการศึกษา  สาขาวรรณกรรม  สาขาการพัฒนาประเทศ  สาขา

ขันติธรรมและสันติภาพ  และสาขาศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งทานมีบทบาทและเปนผูสรางสรรคผลงานช้ินสําคัญไวอยาง

มากมาย รวมถึงงานชางศิลปกรรมไทยดวย 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) มีความสนใจในวิทยาการสมัยใหมที่พวกมิชชันนารี

นําเขามาเผยแพร  โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับดานสถาปตยกรรม  วิชาการชาง  และเทคนิคตางๆ ตามแบบอยาง

ตะวันตก อีกทั้งเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในศิลปกรรมไทย จึงมีบทบาทสําคัญในการประยุกตรูปแบบศิลปกรรม

ไทยกับศิลปะตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน เปนการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบและความคิดดานศิลปะของไทย 

เกิดส่ิงกอสรางและศิลปกรรมขึ้นมากมาย การสรางแบบศิลปะไทยประยุกต ผสมศิลปะแบบตะวันตก ซึ่งเปนที่นิยม

กันมากในสมัยนั้น 

ดวยการเล็งเห็นถึงบทบาทอันสําคัญของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ผูมีคุณูปการหลากหลาย

ดานแกสังคมไทย โดยเฉพาะในดานการชางและศิลปกรรมของไทย ผนวกกับเนื่องในวาระที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดดําเนินการจัดทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประเภททุนสนับสนุนการวิจัย

แบบมุงเปา งานวิจัย/งานสรางสรรคเพื่อเชิดชูเกียรติขึ้น จึงไดจัดเสนอโครงการงานสรางสรรค เพื่อเปนการยกยอง 

เกียรติคุณของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ดังที่ เฟรยลิง (Frayling,1993 : p 4) กลาวไวได

อยางนาสนใจวา “การวิจัยผานศิลปะจัดเปนความพยายามบันทึก เพื่อส่ือสารผลจากการสรางสรรคงานศิลปะและ

สะทอนกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน แลววิเคราะห สังเคราะห เปนองคความรูที่สามารถนํามาเผยแพรให เขาใจได 

ยอมจะเปนประโยชนตอการขยายระเบียบและประเพณีดานการวิจัยทางศิลปะ”  
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การสรางสรรคผลงานของขาพเจาจากการวิเคราะหไดนําเร่ืองราวที่นาสนใจมาสรางสรรคผลงาน คือเนื้อหา

เก่ียวกับเขามหาสวรรค พระนครคีรี และการสรางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท มาเปนแรงบันดาลใจ โดยนํารูปทรง

สถาปตยกรรม โครงสรางสถาปตยกรรมที่รวมสมัยกันมาสรางรูปราง รูปทรงใหมที่เนนความเปนระนาบ ประณีตอันมี

ที่มาจากงานจิตรกรรมไทยทางหน่ึง แสดงออกเชิงสัญลักษณ ซึ่งเปนความจริงตามธรรมชาติผานการตีความหมายสู

ความงามอยางอยางไทยประเพณีผสมกับความเรียบงาย  แสดงออกถึงความสงบและสมาธิที่ไดพัฒนาอารมณ 

ความคิด จิตใจ และการสรางสรรคอยางมีสติ ผานสัญลักษณโดยใชรูปแบบเปนตัวแทนความเปนพอคือ ภาพที่มี

ความประณีต ละเอียดและเรียบเนียน สวนภาพที่หยาบซ่ึงเขียนภาพเดียวกันนั้นแทนความเปนลูก ซึ่งเรียนรูเร่ืองราว

ตางๆผานพอ ผลงานศิลปะจึงเปนตัวแทนการส่ือสารของพอกับลูกในมุมมองและความรูสึกของผูเปนพอ  ซึ่งจะ

นําไปสูการใชชีวิตอยางรูคุณคาและการรูจักปลอยวางอารมณเพื่อใหจิตใจสงบขึ้น  

เขามหาสวรรค พระนครคีรี เม่ือคร้ังดํารงตําแหนงเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนแมกองสรางเขา

สมณะหรือที่เรียกวา เขามหาสวรรค นับวาเปนผลงานงานศิลปกรรมไทยที่มีความเก่ียวของกับสมเด็จเจาพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เขามหาสวรรค พระนครคีรีหรือที่ชาวบานมักเรียกวา “เขาวัง” สรางขึ้นในป พ.ศ. 2402  

ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา  พระนครคีรี มีพระท่ีนั่งที่ประทับและตึกประเทียบ ปอม ศาลา มีประตู

กําแพงวัง ซึ่งมีแบบอยางสถาปตยกรรมตะวันตก ดังที่ วิบูลย ล้ีสุวรรณ (2548 : 127) ไดอธิบายไววา ในพระนครคีรีมี

แบบอยางสถาปตยกรรมตะวันตกแบบศิลปะนีโอคลาสสิกหรือศิลปะคลาสสิกใหมมาสรางพระท่ีนั่งสําคัญ เชน พระท่ี

นั่งเพชรภูมิไพโรจน  พระท่ีนั่งปราโมทยมไหศวรรย พระท่ีนั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท และพระท่ีนั่งราชธรรมสภาเปนตน             

มีตําหนักสัณฐาคารสถาน หอพิมานเพชรมเหศวร หอพระจตุเวทประดิษฐพจน และหอชัชวาลเวียงชัยมี 5 ปอม 

ปอมธตฐปองปก ปอมวิรุฬหกบริรักษ ปอมวรูปกษปองกัน ปอมเวสสวรรณรักษาและปอมวัชริทราภิบาล เปนตน 

การสรางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคโปรดให

สรางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึ้น  ภายหลังจากเสร็จกลับจากประพาสสิงคโปรและชวา  เม่ือ  พ.ศ. 2419  แตเดิมจะ

สรางพระท่ีนั่งเปนยอดโดม  การสรางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทนี้  สรางเปนตึกสามช้ัน  เจาพระยาภาษุวงษมหา

โกษาธิบดี (ทวม  บุนนาค) เปนแมกอง นายยอน คลูมิตธ เปนผูออกแบบหลังคาเปนยอดโดม  แตสมเด็จเจาพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ ไดกราบบังคมทูลขอใหทําเปนยอดปราสาท  ดังนั้นพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทจึงเปนศิลปะ

ผสมผสานระหวางศิลปไทยและตะวันตก  ซึ่งเรียกกันตามสามัญวา  “ฝร่ังสวมมงกุฎ” หรือ “หัวมงกุฎ ทายมังกร”    

การตีความบทบาทสําคัญดานศิลปกรรมไทยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) สูแรง

บันดาลใจสรางผลงานท้ัง 3 ชิ้น สัญลักษณที่ใชส่ือความหมายถึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  

เชนภาพเหมือนและภาพแบบจิตรกรรมไทย สวนส่ิงมีชีวิตและวัตถุภายนอกท่ัวไปเปนภาพที่ปรากฏใหเห็นไดใน

ปจจุบันเขียนตามแบบจิตรกรรมไทยผสมกับเทคนิคจิตรกรรมสากล รูปแบบด่ังกลาวจึงแสดงออกมาในแบบจิตรกรรม

ไทยก่ึงนามธรรม และภาพท่ีวาดดวยวิธีการอิสระเปนสัญลักษณที่ส่ือถึงความอิสระในการสรางสรรคสศิลปะ   

การตีความผลงาน “ เจดียแดง(วัดพระแกวนอย)” เปนการเขียนภาพสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง บุนนาค)ในแบบก่ึงเหมือนจริงอยูซุมวงโคงสถาปตยกรรมแบบตะวันตกกับเจดียแดงและศาลาแบบศิลปะ         

นีโอคลาสสิคบนพื้นสีทอง ซึ่งเปนการเขียนแบบจิตรกรรมไทยอันหมายความวา ความรุงเรือง การผสมผสานกับ

วิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตก สายน้ําที่คดเค้ียวไปมา หมายถึงสายใยความสัมพันธ  การตีความการสรางสรรค

ภาพ “เขาวัง” เปนสถาปตยกรรมรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิคและภาพ “พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” ตีความหมายและ 
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เขียนตามแบบจิตรกรรมไทยแสดงใหเห็นถึงความผสมผสานกันระหวางศิลปไทยกับศิลปะตะวันตก  

ดังกลาวมาขางตน ขาพเจาไดนํามาใชในการพัฒนาอารมณ แนวความคิดและพัฒนารูปแบบผลงานใหมี

คุณภาพที่ดีขึ้น จากการวิเคราะห ตีความรูปแบบทางศิลปกรรมกับชีวิตปจจุบันส่ือออกมาในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อใช

เปนแนวทางใหนักศึกษาและผูที่สนใจไดศึกษา ไดเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบตอไป

ในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อสรางสรรคผลงานทัศนศิลปอันมีที่มาจากแรงบันดาลใจในการศึกษาประวัติและผลงานศิลปกรรมที่

เก่ียวของกับสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เพื่อเชิดชูเกียรติอันเนื่องในวาระแหงการฉลอง

ครบรอบ 150 ป การนําไปสูการเสนอช่ือสูยูเนสโก (UNESCO) เพื่อพิจารณาประกาศใหเปนบุคคลสําคัญของโลกในป 

พ.ศ. 2561เพื่อเปนเกียรติแหงการฉลองครบรอบ 150 ป ของการปฏิบัติราชการในตําแหนงผูสําเร็จราชการแผนดินใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2. เพื่อสรางสรรคผลงานทัศนศิลป เร่ือง “ผลงานทัศนศิลปอันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจาพระยาบรม

มหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)” อันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะและแลกเปล่ียนองคความรูดานวิชาการทางทัศนศิลป

ประเภท จิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคศิลปะระหวางนักเรียน นิสิตนักศึกษา 

คณาจารยและผูสนใจดานศิลปะรวมสมัยของไทย 

3. เผยแพรผลงานสรางสรรคทัศนศิลปในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลักดันสูการใชประโยชนจริง โดยนํา

ผลงานสรางสรรคทัศนศิลป ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม จัดนิทรรศการและติดต้ังในหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อีกทั้งเพื่อสรางเครือขายการพัฒนาอันจะสงผลตอการสรางสรรคศิลปะ

รวมสมัยของไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประจําชาติสืบไป  

 

แนวความคิด 
จากประวัติและผลงานของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ในคุณธรรม จริยธรรมอันดี

งาม กอปรดวยความรูดานวิทยาการสมัยใหมนํามาพัฒนาดานงานชางและศิลปกรรมไทย สูความบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานทัศนศิลป ตีความหมายใหมเพื่อถายทอดความงามอันประสานกลมกลืนกันออกมาในรูปแบบงาน

จิตรกรรม ดวยวิธีการแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และภาพเดียวกันใชวิธีการเขียนแบบอิสระ แทนความอิสระใน

การแสดงออกและการสรางสรรคศิลปะ การใชพื้นที่วางและสีที่แบนเรียบ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาทาง

อารมณและความคิด  ซึ่งกระบวนการสรางสรรคไดพัฒนาความคิด จิตใจ ใชชีวิตอยางรูคุณคา รูจักปลอยวาง สูความ

สงบทางจิตใจและสมาธิ 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. สรางแนวคิด แรงบันดาลใจพื้นฐานในการสรางสรรคผลงาน  และศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การสรางสรรค เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการสรางสรรคผลงาน 

2. จัดกระบวนความรู เนื้อหาสาระเชิงสัญลักษณที่ไดจากการคนควา วิเคราะห ตีความและสรุป

แนวความคิดสูการสรางสรรคผลงาน 

3. วางแผนการจัดสรรองคประกอบดวยแบบรางผลงานเบ้ืองตน เพื่อกําหนดหาทิศทางการทํางาน เชน ราง

ภาพขาวดํา เม่ือไดรูปแบบที่เหมาะสมจึงรางภาพสีและขยายเปนผลงานจริง 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานตามที่ไดเตรียมการ เชน สี เฟรมและ

ผาใบสําหรับขยายเปนผลงานจริง 

5. แกไขปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณตามความตองการ และขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษาโครงการและ

ผูเช่ียวชาญทางทัศนศิลป เปนตน 

6. นําผลงานจริงไปแสดงในนิทรรศการหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการ ดานงานวิจัยและสรางสรรค  

 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิค สีอะคริลิค  อุปกรณ เฟรมผาใบ ดินสอ ยางลบ พูกัน ฯลฯ 

 

องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค  
ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูมีบทบาทสําคัญและ

เปนแมกองสรางผลงานศิลปกรรมของไทย จากความเล่ือมใสศรัทธา ในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามกอปรดวยความรู

ดานวิทยาการสมัยใหมนํามาพัฒนาดานงานชางและศิลปกรรมไทย  การศึกษาคนควาทดลองและสรางสรรคผลงาน

ศิลปะทําใหเกิดความรู เขาใจถึงความความงามของการผสมผสานกันระหวางศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตก          

เห็นวิธีการการสรางสรรคและแกปญหาไดชัดเจนขึ้น  เทคนิค วิธีการสรางผิวระนาบ เรียบทางจิตรกรรมนั้นสามารถ

พัฒนาอารมณ จิตใจ สรางสมาธิและจะนําไปสูการใชชีวิตอยางมีสติ รูคุณคาและปลอยวางสูความสงบ เรียบงาย 

ดานรูปแบบ แนวทางการแสดงออก กลวิธีการสรางสรรค ตีความหมายใหมเพื่อถายทอดความงามอันประสาน

กลมกลืนกันออกมาในรูปแบบงานจิตรกรรม ตีความเชิงสัญลักษณ ถายทอดเร่ืองราวเปนภาษาภาพ นอกจากนี้

ผลงานทัศนศิลปสามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและเปนประโยชนทางวิชาการดานงานสรางสรรคแก

สังคมดวย 

 

คําขอบคุณ  
ผูวิจัยงานสรางสรรคขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา     

ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัย และท่ีปรึกษาโครงการ ผูชวยศาสตรจารย ธณฤษภ  ทิพยวารี ที่ใหคําปรึกษาจนสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี  
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เอกสารอางอิง 
ปรีชา เถาทอง. การวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ องคประกอบ เทคนิค วิธีการ และปจจัยทางทัศนศิลป  

“สามเหล่ียมวัฒนธรรมสูแสงสุวรรณภูมิ”. โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ.(สําเนา). 

วิบูลย  ล้ีสุวรรณ. ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณถึงศิลปะสมัยใหม.กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือลาดพราว, 2548. 

Frayling, C. Research in Art and Design. Royal College of Art Research,1(1) 
 

รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “เขาวัง” 

2. ขนาด : 60x80 cm. 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “เจดียแดง” (วัดพระแกวนอย) 

2. ขนาด : 60x70 cm. (รวมกรอบ) 

 

รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 3 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” 

2. ขนาด : 60x80 cm. 
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“พระพุทธบาทในจิตสาํนกึ”  
“Buddha’s Footprint of My Conscious Mind” 
 
สุชา ศิลปชัยศรี1 และ นฤมล ศิลปชัยศรี1 

Sucha Silpachaisri1 and Narumol Silpachaisri1 

 

บทคัดยอ 
 ขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัยจากการตระหนักในพระธรรมคําสอนของพุทธศาสนา อันเปน

แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานผานสัญลักษณรอยพระพุทธบาทที่จินตนาการขึ้นดวยจิตสํานึกอันระลึกถึง   

สัจธรรมแหงชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย โดยใชวัสดุที่สะทอนถึงความไมจีรังยังยืน เชน ซากกระดูกสัตวนํามารอยเรียง

ขึ้นใหมใหเกิดความงาม พรอมประดับดวยวัสดุที่ดูระยิบระยับ เพื่อระลึกในใจเสมอถึงความไมแนนอนสะทอนใหเห็น

ความงามในการใชชีวิตอยางเบิกบานเปนสุข 

คําสําคัญ : พุทธศาสนา พระพุทธบาท สัจธรรม กระดูก 

 

Abstract 
 I create Thai contemporary art from realizing in Dhamma of Buddha. This is my inspiration to 

create an imaginative Buddha’s footprint as my artwork which are the truths of born, old, hurt and die. 

The material that I use reflecting anything does not last long; for example, animal bones that are 

beautifully arranged with glitteringly material in order to remind about an uncertainty reflecting beauty in 

joyful and happy lifestyle. 

Keywords : Buddhism, Buddha’s footprint, Truth, Bone  

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ศิลปะไทย 

 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 การสรางสรรคงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในความเช่ือทางพระพุทธศาสนาโดยใชสัญลักษณแทนองค

พระพุทธเจาปรากฏหลักฐานมาตั้งแตคร้ังอินเดียโบราณ โดยมีพื้นความเช่ือคือเพื่อสักการะกอนที่จะมีการสราง

พระพุทธรูป หนึ่งในสัญลักษณที่มีการสรางเพื่อแทนองคพระพุทธเจาคือ รอยพระพุทธบาท หลักฐานทางโบราณคดี

เก่ียวกับรอยพระพุทธบาทที่พบในประเทศไทยประกอบดวยรอยพระพุทธบาทคู รอยพระพุทธบาท 1 รอย พระพุทธ

บาท 4 รอย ดวยเทคนิคหลากหลายทั้งที่เปนประติมากรรม จิตรกรรม และงานประณีตศิลป ความหลากหลายทาง

เทคนิคและรูปแบบทางศิลปกรรมผานชวงเวลานับต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ในศิลปะทวารวดีแสดงใหเห็นถึง

                                                 
1 สาขาวิชาหตัถศลิป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Thai Craft Pohchang Academy of  Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Bangkok 10200, Thailand. 
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ขอบเขตของการสรางสรรคดวยการอาศัยจินตนาการและความสามารถตีความดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ที่แตกตางกัน อาทิ รอยพระพุทธบาทคูที่ปรากฏหลักฐานเกาสุดในอารยธรรมทวารวดี บริเวณแหลงโบราณคดี      

สระมรกต  อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนงานสลักหินรูปรอยพระบาทคูตรงกลางมีกงลอธรรมจักร  

ปรากฏอยู พระพุทธบาทที่ใชวิธีการหลอโลหะและสลักลวดลาย อาทิ พระพุทธบาท 4 รอย ศิลปะสุโขทัย ปจจุบัน    

จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครแสดงเร่ืองราวประกอบจารึกที่แสดงถึงการเดินเวียนประทักษิณของ   

พระสาวกในการบูชารอยพระพุทธบาท 

 ตอมาความศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธเจาที่นําเสนอผานรอยพระพุทธบาทจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ปรากฏในเอกสารโบราณที่วาดวยเรื่อง พระพุทธบาท ที่สําคัญไดแก บุณโณวาทคําฉันท เปนวรรณคดีในสมัยอยุธยา

ซึ่งเปนคําฉันทที่ไดแรงบันดาลใจมาจากคัมภีรปุณโณวาทสูตรซ่ึงเปนพระสูตรหน่ึงในพระสุตตันตปฎก เนื้อเร่ืองไม

เพียงบอกเลาถึงท่ีมาของการสรางรอยพระพุทธบาทเทานั้นแตยังแสดงภาพชีวิต ความศรัทธา และการสราง         

พระมณฑปเพื่อสวมครอบรอยพระพุทธบาทไวดวย  

จากวรรณคดีเร่ือง บุณโณวาทคําฉันท นําไปสูวรรณคดีอีกหลายสํานวน ทั้งโครงนิราศพระพุทธบาท นิราศ

พระบาท โคลงลิลิตด้ันตํานานพระพุทธบาท เปนตน ซึ่งวรรณคดีเหลานี้ไมเพียงบอกเลาเร่ืองราวของท่ีมาของการ

สรางรอยพระพุทธบาทเทานั้น ยังแสดงภาพชีวิต และการแสดงออกซึ่งความศรัทธาที่มีตอองคพระพุทธเจาดวย 

การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมดวยสัญลักษณ รอยพระพุทธบาทในศิลปะไทย จึงมีความหลากลายดวย

เชนกัน อนึ่ง หลักฐานที่เดนชัดที่สุด คือ รอยพระพุทธบาทที่แสดงถึงความเปนมหาบุรุษ มงคล 108 ประการ และ

รองรอยไตรภูมิที่แสดงถึงความเปนผูอยูเหนือสรรพส่ิง รวมกับรอยพระพุทธบาทที่แสดงถึงพระธรรมคําสอนของ    

พระพุทธองค สอดคลองกับคําที่ปรากฏในพระไตรปฎกที่วา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นพระพุทธองค 

การสรางสรรคศิลปกรรมเรื่อง “พระพุทธบาทในจิตสํานึก” สรางขึ้นจากการแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ได

จากหลักธรรมคําสอนซ่ึงเปนตัวแทนของการมีอยูจริงของพระพุทธเจาผานรอยพระพุทธบาทท่ีไดรับการเคารพ

สักการะมานานหลายศตวรรษ โดยใชการตีความในเร่ืองไตรลักษณอันเปนสามัญลักษณะที่มนุษยสามารถเขาถึงและ

ส่ือสารไดอยางซ่ือตรง จนนําไปสูกระบวนการสรางสรรคผานสัญลักษณรอยพระพุทธบาทซึ่งมีความเปนมงคลมี

รูปทรงงดงามโดยนํามาเปนแรงบันดาลใจสรางจินตนาการกอรูปขึ้นใหม ประกอบกับการระลึกถึงสัจธรรมแหงชีวิต 

การเกิด แก เจ็บ ตาย โดยใชวัสดุที่สะทอนถึงความไมจีรังยังยืน เชน ซากกระดูก เปรียบเสมือนแกนคํ้ายันชีวิตเปน

วัสดุที่ไดจากส่ิงมีชีวิตอันดับสูญส้ินรูปกายละท้ิงซึ่งรูปทรงเกา  นํามารอยเรียงขึ้นใหเกิดความงาม พรอมประดับดวย

วัสดุที่ดูระยิบระยับ เพื่อระลึกในใจเสมอถึงความไมแนนอนสะทอนใหเห็นความงามในการใชชีวิตอยางมีสติ เบิกบาน

เปนสุข รูคุณคาตระหนักถึงคุณคาแหงลมหายใจ ยอมรับและเขาใจหลักการดําเนินชีวิตวาชีวิตคือสัจธรรมเปนความ

จริงที่แนนอน เกิด แก เจ็บ ตาย ยอมเปนเร่ืองธรรมดา 
 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน  
1. เพื่อนําเสนอแนวความคิด อารมณความรูสึก ในจิตสํานึกที่มีตอหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา 

2. เพื่อใหตนตระหนักถึงสัจธรรมอันนําไปสูการใชชีวิตอยางมีสติ รูคุณคา  

3. เพื่อทดลองใชวัสดุธรรมชาติ เชน กระดูกสัตวในการสรางสรรคผลงาน 

4. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะอันไดรับแรงบันดาลใจจากรอยพระพุทธบาท 

5. เพื่อเผยแพรผลงานสรางสรรคสูสาธารณะชน 
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แนวความคิด 
 เพื่อแสดงใหเห็นถึงสัจธรรมความไมเที่ยงแทในชีวิตผานสัญลักษณรอยพระพุทธบาทที่สรางสรรคขึ้นอัน

นําไปสูการใชชีวิตอยางรูคุณคาตระหนักถึงความสุขความเบิกบานแหงลมหายใจ 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
การสรางสรรคผลงานของขาพเจามีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. สรางสรรคภาพรางตนแบบจากขอมูล แนวความคิด และแรงบันดาลใจ ในการสรางภาพรางเปนเพียง

ภาพรางโครงสรางช้ินงานโดยไมกําหนดรายละเอียดเนื่องจากช้ินงานสรางขึ้นดวยวัสดุและวัสดุธรรมชาติ (กระดูก

สัตว) เม่ือนําภาพรางไปขยายและสรางสรรคจริงขาพเจาจะใชจินตนาการ วิจารณญาณ ประกอบกับการเลือกวัสดุให

ลงตัวกับผลงานอีกคร้ัง เม่ือไดภาพรางตามตองการจึงสรางเฟรมผาใบโดยใชขนาดขยายตามสัดสวนของภาพราง 
 

 
 

ภาพที่ 1 การใชสีอคิลิคสีขาวอุดรอยผนังสรางพื้นผิวลงบนช้ินงาน  และการขึ้นโครงสรางดวยแถบลายลูกไม 

 

2. รางโครงสรางของช้ินงานโดยใชดินสอพยามยามรางอยางเบามือ และเวนสวนรายละเอียดไว จากนั้น

สรางพื้นผิวโดยรวมโดยใชสีอคิลิค ในที่นี้ตองใชสีอคิลิคสีขาวอุดรอยผนังเพราะตองการความนูนและคงตัวของช้ันสี 

หากเปนสีอคิลิคเขียนภาพท่ัวไปชั้นสีอาจมีการยุบตัว หลังจากช้ันสีแหงจึงขึ้นโครงสรางของชิ้นงานดวยแถบลายลูกไม 

3. เตรียมและเลือกวัสดุที่จําเปนตอการสรางสรรค โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ลางกระดูกใหสะอาดนําไปตมน้ําเดือด ตากแดดใหแหงและนํามาอบดวยลมรอนในเตาไฟฟา  

  3.2 นํากระดูกไปผ่ึงบนกระดาษบางเพื่อใหน้ําและน้ํามันในกระดูกคลายตัวออกใหมากที่สุด  
 

 
 

ภาพที่ 2 นํากระดูกใสหมอเพื่อตม และการอบดวยหมออบลมรอน 
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3.3 นํากระดูกใสในกระบะทรายแหงตากแดดเพ่ือดูดซับส่ิงไมพึงประสงคออกจากวัสดุใหหมด

ระยะเวลาขึ้นอยูกับสภาพอากาศและขนาดของช้ินวัสดุจึงมีความจําเปนตองเฝาสังเกตุเปนระยะ 

3.4 นํากระดูกมาผ่ึงบนกระดาษบางในภาชนะเปดเพื่อใหกระดาษซับนํ้าและนํ้ามันในกระดูกระหวาง 

รอการนําไปใชงาน กอนนําวัสดุไปใชตองเคาะเบาๆเพื่อใหเศษฝุนผงท่ีติดใหหลุดออก 

3.5 สําหรับกระดูกปลาควรพึงกระทําอยางระมัดระวัง กระดูกปลาท่ีนํามาใชตองผานการทําใหสุกดวย

วิธีการนึ่งเทานั้น หากตมหรือทอดดวยความรอนกระดูกอาจเสียรูป เม่ือเวลาผานไปสีในกระดูกอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับชนิดของกระดูกนั้น 
 

 
 

ภาพที่ 3 การนํากระดูกไปผ่ึงบนกระดาษบาง  และการนํากระดูกใสในกระบะทรายแหงเพื่อซับน้ํามัน 

 

4. เลือกรูปทรงของวัสดุ (กระดูก) ใหตรงกับที่ตองการและนํามาประดับบนช้ินงานดวยแทงกาวอคิลิคเพราะ

ตองการคุณสมบัติที่แหงเร็วมีความยืดหยุนของกาวที่ลงตัวไมแข็งจนเกินไป ดังนั้นกอนสรางสรรคผลงานตองมีการ

เก็บรวบรวมวัสดุไวเปนจํานวนคอนขางมาก ทั้งนี้รวมไปถึงวัสดุอื่นดวยเชน เลือม แถบลูกไม ลูกปด เพื่อใหสะดวกและ

สามารถเลือกใขใหตรงกับจินตนาการ 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเลือกรูปทรงของกระดูกใหตรงกับที่ตองการ รูปตัวอยางนํามาประกอบเปนรูปดอกไมรวง 

            และการประดับตกแตงดวยวัสดุอื่น เชน แถบลูกไม ลูกปด เล่ือม 

 

5. หลังจากประดับวัสดุ (กระดูก) เรียบรอยจึงประดับรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมดวยแถบลูกไม ลูกปด เล่ือม 

โดยเลือกสรรวัสดุที่ลงตัวและมีความเขากันไดกับวัสดุธรรมชาติ (กระดูก) เชน สี ลักษณะรูปรางรูปทรง ขนาด ใหเกิด

ความลงตัว 
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ภาพที่ 5 วัสดุที่ใชในการสรางสรรค แถบลูกไม กระดูกสัตว ลูกปด เล่ือม 
 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิค สีอะคริลิค ปะติดดวยวัสดุผสม กระดูกสัตว เปลือกหอย ก่ิงไมใบไมแหง แถบลายลูกไม เล่ือม ลูกปด  

อุปกรณ เฟรมผาใบ ดินสอ ยางลบ กรรไกร พูกัน กาว 
 

องคความรูทีไ่ดรับจากการสรางสรรค 
องคความรูที่ไดรับจากการสรางสรรคพระพุทธบาทในจิตสํานึก คือ การคัดสรรวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ที่

สําคัญคือ กระดูกสัตว  มีกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อใหกระดูกแหงสนิทสะอาด กระบวนการดังกลาวมีขั้นตอนดังนี้  

- ลางกระดูกสัตวใหสะอาดแชน้ําคางคืนนํามาลางอีกคร้ัง จากนั้นจึงตมดวยน้ําเดือด ตากแดดใหแหงใน

ชวงเวลาแดดจัด (ประมาณ 11.00-15.00 น.) และนํามาอบดวยลมรอนในเตาไฟฟาอุณหภูมิคงที่ 250 องศาฟาเรนไฮ 

- นํากระดูกไปผ่ึงบนกระดาษบางลองกระดาษ 2-3 ชั้นเพื่อใหน้ําและน้ํามันในกระดูกคลายตัวออกใหมาก

ที่สุด หม่ันสังเกตเปนระยะหากกระดาษเร่ิมเกิดคราบใหเปล่ียนกระดาษใหมจนคราบที่เกิดบนกระดาษเร่ิมหมดไป 

- นํากระดูกใสในกระบะทรายแหงตากแดดเพื่อดูดซับส่ิงไมพึงประสงคออกจากวัสดุใหหมด หรือใชวิธีนําไป

ค่ัวกับทรายวิธีนี้จะไดความรอนและไลความชื่นไดเร็วแตอาจทําใหชิ้นกระดูกเสียหาย หลุดออกจากขอ 

- สําหรับกระดูกปลาควรพึงกระทําอยางระมัดระวัง กระดูกปลาที่นํามาใชตองผานการทําใหสุกดวยวิธีการ

นึ่งหรืออบเทานั้น หากตมหรือทอดดวยความรอนกระดูกอาจเสียรูป  

- สีในกระดูกอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับชนิดของกระดูก อยางไรก็ตามถึงแมจะใชกระบวนการ

ดังกลาวกระดูกยังคงเปนวัสดุธรรมชาติที่ไมคงทนและคงมีคราบเอ็น คราบน้ํามันที่กําจัดไมหมดหลงเหลืออยู 

การคัดสรรวัสดุเพื่อใชในการสรางสรรคที่เนนเร่ืองเก่ียวกับสัญลักษณมีความสําคัญ ไมเพียงเฉพาะ

ความหมายในตัววัสดุจะตองสัมพันธกับแนวความคิดนอกเหนือจากอาศัยรูปทรงที่งดงามแลว กระบวนการจัดการกับ

วัสดุต้ังแตขั้นตอนการเตรียมนับวาเปนองคความรูที่ผานการทดลองและเปรียบเทียบผลจนสามารถเกิดวิธีการท่ี

เหมาะสมในการจัดการกับวัสดุที่มีประสิทธิภาพได 
 

เอกสารอางอิง 
กรมศิลปากร. ประชุมวรรณคดีเรื่อง พระพุทธบาท. กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร ,2556. 

ความสัมพันธทางพุทธศาสนและพุทธศิลประหวางศรีลังกา พมา และไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร 

ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. 

บุณโณวาทคําฉันท และสุภาษิตอิศรญาณ. พระนคร : รุงเรืองธรรม, 2502. 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : สัจจะ 

2. ขนาด : 80x100 cm. 
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 รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : ส่ีรอย 

2. ขนาด : 70x100 cm. 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 3 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : เบิกบาน 

2. ขนาด : 95x120 cm.  



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 C-16 

การใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐานเพื่อสรางสรรคละครเวทีเรื่อง  
“มัทนะพาธา” 
The Use of Project Based Learning for Producing the Play “Madanabadha” 
 

ปวริส มินา1 

Pawaris Mina1 

 

บทคัดยอ 
 ผลงานสรางสรรคละครเวทีเร่ือง “มัทนะพาธา” เปนผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากบทละครพูดคําฉันท

เร่ือง “มัทนะพาธา” ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  โดยวรรณกรรมเร่ืองนี้ไดรับการยกยองวาเปนยอด

แหงบทละครพูดคําฉันทของไทย  ผลงานสรางสรรคเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูและเขาใจในเนื้อหาของบท

ละครพูดคําฉันทเร่ืองนี้ผานการวิเคราะห การตีความ การแสดง และการออกแบบองคประกอบทางศิลปะการแสดง ใหแก

นักศึกษาสาขาวิชาการละคร  โดยใชกระบวนการจัดเรียนการสอนแบบ “การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน” 

(Project-Based Learning) มาเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน 

 ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสาขาวิชาการละครมีความรูและเขาใจในเนื้อหาของบทละครพูดคําฉันทเร่ืองนี้มาก

ย่ิงขึ้น  สามารถวิเคราะหและตีความเน้ือหาของบทละครไดอยางมีเหตุผล   และสามารถนําความรูที่ไดจากการตีความมา

ออกแบบองคประกอบทางการแสดงละครเวทีไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ผูเรียนยังไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  รูจักการวาง

แผนการทํางานและบริหารจัดการในดานตาง ๆ  ไดฝกการเปนผูนํา  ผูตาม  ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะ

การคิดขั้นสูง  (Higher  Order  Thinking)  และสามารถประเมินศักยภาพของตนเองไดดีย่ิงขึ้น     

คําสําคัญ : ละครเวที องคประกอบทางศิลปะการแสดง ศักยภาพของตนเอง 

 

Abstract 
 The theatre research project “Madanabadha” was inspired by the verse drama Madanabadha or The 

Romance of a Rose written by His Majesty King Rama VI. This literature book was considered to be the best play 

in verse form of Thailand. The purpose of this theatre creative research is to create a better understanding 

in the content of this verse drama through the process of play analysis, play interpretation, acting, and 

theatre design for drama students. This theatre creative research was presented as a stage play using 

teaching method called “Project-Based Learning” for the process. 

 The results of the study demonstrated that theatre learners could understand the meaning of this 

verse drama than before. They could analyze and interpret this literary text reasonably and apply their 

knowledge to design the elements of performance. Through the process of working in this theatrical 

production, the students have gained solving problems skills, planning and time-management skills. 

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Theatre Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 C-17 

Moreover, they also had opportunity to learn collaboration, teamwork, and creative thinking skills, 

especially higher order thinking. At the end of the production, the learners can make self-evaluation that 

lead to their improvement. 
Keywords : Theatre, Elements of performance, Self-evaluation 
 

รูปผลงานสรางสรรค  (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ผลงานสรางสรรคละครเวทีเร่ือง “มัทนะพาธา” 

จัดแสดงเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

การออกแบบเคร่ืองแตงกายผลงาน

สรางสรรคละครเวทีเร่ือง “มัทนะพาธา” 
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การบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตรา
ผลงานของโลนนี่ โกรนดาลห 
A Tenor Trombone Solo : Launy Grøndahl’s Concerto for Trombone and Orchestra 
 

นรเศรษฐ อุดาการ1 

Norrasate Udakarn1 

 

บทคัดยอ 
การบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนในบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตรา ผลงานของ

โลนน่ี โกรนดาลหในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพใน การบรรเลงเคร่ืองทรอมโบนรวมกับวงออรเคสตรา

และคิดคนแนวทางการฝกซอมและสรางแบบฝกหัดที่เหมาะสมแกการฝกซอมเพื่อใหสามารถบรรเลงบทเพลงที่ศึกษา

ไดอยางถูกตองทั้งในดาน ความรูเก่ียวกับบทเพลง เทคนิคการบรรเลงและการเตรียมตัวสําหรับการแสดง การแสดง

รวมกับวงเชียงใหมซิมโฟนีออรเคสตรา มีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.30 ณ โรงละครกาดสวนแกว 

ศูนยการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม รวมระยะเวลาการแสดงประมาณ 17 นาที 

ขอเสนอแนะสําหรับการฝกซอมการบรรเลง  ผูแสดงกําหนดใหนักอิเล็กโทนมาทําหนาที่นักดนตรีสนับสนุน

เพื่อใหเกิดความคุนชินกับเสียงประสานและแนวดนตรีสนับสนุน เนื่องจากอิเล็กโทนสามารถที่จะบรรเลงโนตบทเพลง

ใหไดเสียงใกลเคียงกับเสียงของวงออรเคสตรา ซึ่งสงผลใหผูแสดงสามารถลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแสดง

และชวยใหผูแสดงบรรเลงบทเพลงไดดีและแมนยํามากขึ้น  

คําสําคัญ : เทเนอรทรอมโบน การบรรเลงเด่ียว โลนนี่ โกรนดาลห 

 

Abstract 
The objective of this tenor trombone solo performance was to establish a higher level of 

efficiency of the performance with a symphony orchestra, 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 5 March, 2016. The performance lasted 

approximately 17 minutes  

Recommendations for the preparation, the performer‘s used an electone player for the 

accompaniment in practice session. Because of electone’s abilities, the performer can practice the 

performance with the sound like orchestra that help to practice as much as possible. This can help the 

performer to reduce the mistakes and understand the harmony of the piece. 

Keywords : Tenor Trombone, Solo, Launy Grøndahl 

 

                                                 
1 วิทยาลยัดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 50000 ประเทศไทย 

  College of Music, Payap University, Chiang Mai 50000, Thailand. 
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ประเภทของผลงานสรางสรรค 
ดุริยศิลป (การแสดงดนตรี) 

 

ที่มา และความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
บทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตรา ผลงานของโลนนี่ โกรนดาลห (Launy Grøndahl) 

นักประพันธชาวเดนมารกเปนบทเพลงบรรเลงเด่ียวสําหรับเทเนอรทรอมโบนกับวงออรเคสตราที่มีความทาทายและมี

ทวงทํานองที่เปนเอกลักษณซึ่งเปนตัวแทนของบทเพลง Scandinavian Late Romantic อีกทั้งยังเปนบทเพลงบรรเลง

เด่ียวบทหลักที่นักเทเนอรทรอมโบนตองทําการศึกษาและฝกการบรรเลง เนื่องจากบทเพลงน้ีถูกกําหนดใหเปนบท

เพลงหลักในการสอบคัดเลือกและการแขงขันการบรรเลงในระดับนานาชาติมากมายหลายรายการ อาทิ Robert 

Marsteller Trombone Competition ซึ่งจัดขึ้นโดย International Trombone Association ย่ิงไปกวานั้น บทเพลงนี้

ยังเปนบทเพลงหลักที่นักทรอมโบนในระดับนานาชาติเลือกนําไปบรรเลงบันทึกเสียง อาทิเชน Joseph Alessi หัวหนา

กลุมทรอมโบนประจําวงนิวยอรกฟลฮาโมนิคออรเคสตราและ Christian Lindberg นักทรอมโบนชาวสวีเดน 

บทเพลงนี้ประกอบไปดวยรายละเอียดมากมาย ทั้งการศึกษาประวัติความเปนมาของบทเพลงและ

ผูประพันธ ลักษณะเฉพาะของดนตรี Scandinavian ในชวงยุคโรแมนติกตอนปลาย เทคนิคการบรรเลงเด่ียวเทเนอร

ทรอมโบนประกอบกับการบรรเลงเด่ียวรวมกับวงออรเคสตรา ซึ่งในการแสดงคร้ังนี้เปนวงออรเคสตราประจําจังหวัด

เชียงใหมที่เกิดจากการรวมตัวของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรักในการสรางเสียงดนตรีในจังหวัด

เชียงใหม โดยจะเปนการกระจายความรูทางดานการบรรเลงดนตรีคลาสสิกและเปนการเสริมสรางโอกาสการเรียนรู

รวมกันระหวางวาทยากร ผูบรรเลงเด่ียวและนักดนตรีทุกคนในวงที่รวมกันสรางและถายทอดบทเพลงใหกับผูฟง ซึ่งจะ

เปนการแสดงบทเพลงนี้คร้ังแรกสําหรับสังคมดนตรีคลาสสิกของจังหวัดเชียงใหม 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษาองคความรูเก่ียวกับบทเพลง ประวัติความเปนมาของบทเพลงและผูประพันธ รวมไปถึงเทคนิค

และวิธีการตางๆท่ีใชในการบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนรวมกับวงออรเคสตรา 

2. ศึกษาคนควาแนวทางการฝกซอมใหมและสรางแบบฝกปฏิบัติที่เหมาะสมแกการฝกซอมการบรรเลง

เด่ียวเทเนอรทรอมโบน  

3. บันทึกการบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนบทคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตราผลงาน

ของโลนน่ี โกรนดาลหรวมกับวงเชียงใหมซิมโฟนีออรเคสตรา  
 

แนวความคิด 
แรงบันดาลใจของงานสรางสรรคในครั้งนี้มีที่มาจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ ความชื่นชอบและความสนใจ

สวนตัวของผูแสดง ที่มีความสนใจในผลงานการประพันธสําหรับเคร่ืองทรอมโบนของนักประพันธชาวยุโรปเหนือและ 

Scandinavian ในชวงยุคโรแมนติกตอนปลาย ซึ่งถือไดวาเปนกลุมประเทศที่มีความพิเศษและมีความเปนเอกลักษณ

ในตัวตนของแนวดนตรีองกลุมชนชาติท่ีมีทวงทํานองและการประสานเสียงที่มีความแตกตางจากดนตรีคลาสสิกใน

แผนดินใหญ ด่ังเชน กลุมประเทศยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก ที่มีนักดนตรีและนักประพันธที่มีชื่อเสียง
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มากมายหลายทาน อาทิ โวลฟกัง อะมาเดอุส  โมสารท (1756-1791) ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน (1770-1827) เซอรเก   

รัคมานินอฟ (1873-1943) ปเตอร  อีลิทช ไชคอฟสกี (1840-1893) เปนตน ซึ่งถือวาเปนดนตรีคลาสสิกกระแสหลัก

ของโลกต้ังแตยุคกลางจนถึงปลายยุคโรแมนติก โดยบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและออรเคสตราของโลนนี่  

โกรนดาลหนี้ ถือวาเปนบทเพลงท่ีเปนตัวแทนของดนตรียุโรปเหนือและ Scandinavian ในชวงยุคโรแมนติกตอนปลาย

ที่สะทอนทวงทํานองที่ เปนเอกลักษณเฉพาะเปนของตนประกอบการบรรเลงเสียงประมานสนับสนุนจาก                 

วงออรเคสตราขนาดใหญที่มีการเพิ่มเปยโนเขาไปเพื่อทําให บทเพลงมีความนาสนใจและมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  

ประการท่ีสองคือ ความคาดหวังของผูแสดงที่ตองการใชบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและ         

ออรเคสตราบทนี้เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูรวมกันระหวางตัวผูแสดงและนักดนตรีในวงออรเคสตรา  ในคร้ังนี้ไดรับ

เกียรติจากวงเชียงใหมซิมโฟนีออรเคสตรา ซึ่งเปนวงออรเคสตราประจําจังหวัดเชียงใหมที่เกิดจากการรวมตัวของ

นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความรักในการสรางเสียงดนตรีในจังหวัดเชียงใหมและจะเปนคร้ังแรกใน

ภาคเหนือที่จะนําบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและออรเคสตรา ผลงานการประพันธของโลนนี่ โกรนดาลหมา

บรรเลงใหสาธารณชนไดรับชมกัน จึงถือไดวาเปนอีกขั้นของการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในจังหวัดเชียงใหมและ

ภาคเหนือ 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
การบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนในบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตราผลงานของ

โลนนี่ โกรนดาลห รวมกับวงเชียงใหมซิมโฟนีออรเคสตรา (The Chiangmai Symphony Orchestra) ในครั้งนี้ เปน

การแสดงหนึ่งในการแสดงคอนเสิรต “Brasska” บรรเลงโดยวงเชียงใหมซิมโฟนีออรเคสตราซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของ

นักดนตรีอิสระ  อาจารย  นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปจากหลากหลายสถาบัน อาทิ วิทยาลัยดุริยศิลป 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โรงเรียน

ดาราวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม โรงเรียนนานาชาติเกรสซ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งมีความ     

ทาทายและตองเตรียมตัวเปนอยางดีกอนทําการแสดง โดยผูแสดงไดแบงการฝกซอมออกเปน 3 สวน คือ 1. การ

ฝกซอมทางความคิด 2. การฝกซอมจากแบบฝกหัด 3. การฝกซอมการแสดง 

การฝกซอมทางความคิด (Mind Practice) เปนขั้นตอนแรกในการวางแผนการฝกปฏิบัติ อีกทั้งยังเปน

การศึกษารายละเอียดของบทเพลง และนักประพันธในลักษณะของการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ หรือส่ือสารสนเทศ

ดานอื่นๆ โดยรวมไปถึง การศึกษาโดยการฟงบทเพลงจากแผนบันทึกเสียงประกอบกับการศึกษาโนตดนตรีไปพรอมๆ

กัน ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหผูศึกษาสามารถทําความรูจัก คุนเคยกับบทเพลงไดอยางรวดเร็ว  

การฝกซอมจากแบบฝกหัด ขั้นตอนนี้เปนการฝกปฏิบัติโดยการใชแบบฝกที่มีอยูแลวหรือแบบฝกที่พัฒนา 

ขึ้นมาดวยตัวเองโดยใชองคประกอบของบทเพลงท่ีจะตองบรรเลงมาเปนตนแบบ ตัวอยางเชน ทอนบรรเลงเด่ียวแรก

ของทรอมโบนในบทเพลงนี้ ตองใชพลังและคุณภาพเสียงดีและเต็มกําลังเสียงของเคร่ืองลมทองเหลือง ดังนั้นการ

พัฒนาแบบฝกก็สามารถใชทวงทํานองท่ีบรรเลงจริงในบทเพลงมาเปนตนแบบ โดยใชอุปกรณเสริมในการฝกซอมมา

ชวยเชน ใส Practice Mute หรือ Silence Mute ซึ่งจะเปนการฝกพละกําลังในการเปาลมของผูแสดง โดยตัว Mute  

จะดูดซับเสียงและความดังในการบรรเลงลงไปเกือบครึ่ง เปนการบังคับใหผูบรรเลงจะตองใชลมและการดันลมเพิ่ม
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มากข้ึน สงผลใหในการแสดงจริงผูสามารถใชลมในการบรรเลงไดอยางเต็มที่และจะทําใหคุณภาพเสียงที่ไดออกมา

อยางเต็มพลังมากขึ้น 

การฝกซอมการแสดง เนื่องจากโอกาสในการรวมบรรเลงหรือเขาฝกซอมกับวงออรเคสตราจริงสําหรับ

นักศึกษาและนักทรอมโบนทั่วไปมีนอยมาก จึงทําใหผูแสดงมักจะขาดประสบการณ ขาดสมาธิ และต่ืนเตนเม่ือมี

โอกาสไดแสดงจริง ดังนั้นวิธีการเตรียมความพรอมสําหรับการแสดง ผูแสดงจึงใครเสนอแนวทางในการฝกปฏิบัติเพื่อ

ในเกิดความคุนเคยและลดขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น คือ การฝกซอมรวมไปกับการเปดไฟลเพลงท่ีบันทึกเสียง ซึ่งจะทํา

ใหผูฝกซอมสามารถรูถึงรายละเอียดอื่นๆของบทเพลง บรรยากาศในการบรรเลงรวมกันเคร่ืองดนตรีกลุมอื่นๆ อีกทั้ง

ยังเปนการเรียนรูทักษะการฟงซ่ึงกันและกัน ซึ่งทักษะน้ีเปนทักษะสําคัญในการบรรเลงเปนกลุม ย่ิงไปกวานั้น           

ยังสามารถเรียนรูถึงการตีความและรูปแบบการบรรเลงของนักทรอมโบนคนอื่นๆ ซึ่งลวนแตเปนนักดนตรีในระดับ

อาชีพแทบทั้งส้ิน  

ย่ิงไปกวานั้น เพื่อใหการแสดงจริงรวมกับวงออรเคสตรามีความถูกตองสมบูรณที่ สุด ผูแสดงจึงให            

นักอิเล็กโทนมาชวยเปนนักดนตรีสนับสนุนในการฝกซอมการแสดง โดยนักอิเล็กโทนจะบรรเลงแนวสนับสนุนแทน        

วงออรเคสตราทั้งหมดเพื่อเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย และยังสามารถทําใหผูแสดงสามารถฝกซอมการแสดง

ไดสะดวกย่ิงขึ้น 

 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
บทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตราผลงานของโลนน่ี โกรนดาลหเปนบทเพลงท่ีมีความ

ทาทายและตองอาศัยความสามารถในการบรรเลงทรอมโบนเปนอยางสูง โดยบทเพลงน้ีตองใชเทคนิคสําหรับการ

บรรเลงทรอมโบนมากมาย แตเนื่องจากการดําเนินกระบวนการฝกปฏิบัติเคร่ืองในขั้นตอนของการเตรียมตัวกอนการ

แสดงและในสวนของการฝกซอมสวนตัวที่ผูแสดงไดวางแผนและหลักปฏิบัติไวในชวง 3 เดือนแรก ผูแสดงพบวาการ

ดําเนินการฝกปฏิบัติดังกลาวไมไดเปนไปตามแผนการดําเนินงานและขาดความตอเนื่องในการฝกปฏิบัติเคร่ือง โดยมี

สาเหตุจากขอจํากัดของตารางสอนและภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นสงผลใหผูแสดงมีระยะเวลาในการฝก

ปฏิบัติสวนตัวที่ไมแนนอน ยากแกการวางแผนการฝกปฏิบัติตามแผนดําเนินการเดิมที่ใชระยะเวลาในการฝกปฏิบัติ

คร้ังละไมตํ่ากวา 2 ถึง 3 ชั่วโมง ดังนั้น ผูแสดงจึงทบทวนแผนการดําเนินการเดิมและสรางแผนการฝกปฏิบัติขึ้นมา

ใหม โดยใหชื่อแบบฝกนี้วา “แบบฝก 60 นาที” ซึ่งยึดหลักการบริหารเวลาเปนสําคัญและเนนการวางแผนการฝก

ปฏิบัติใหมีการฝกปฏิบัติครบทุกดาน โดยใชเวลาในการฝกปฏิบัติในแตละรอบ 60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงตอ 1 รอบการ

ฝกปฏิบัติ และใหมีการปฏิบัติซ้ําเม่ือมีเวลาหรือมีโอกาส ซึ่งจะเปนการยํ้ากระบวนการฝกปฏิบัติใหเปนไปตามแผนท่ี

ไดปรับปรุงใหมและยังเปนการใชเวลาสําหรับการฝกปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย แบบฝกปฏิบัตินี้สามารถแบง

ออกเปน 5 ชวง โดยใชชวงระยะเวลาเปนตัวแบง ดังนี้ 
 

5 นาทีแรก “Start the Drill” 
 

สวนนี้เปนสวนแรกของการฝกปฏิบัติโดยยึดตามหลักการฝกปฏิบัติของนักกีฬาที่ตองมีการอบอุนรางกาย

กอนการฝกซอมหรือการแขงขันเสมอ เนื่องจากทรอมโบนเปนเคร่ืองลมทองเหลืองที่ตองใชการเคล่ือนไหวของสวน
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ตางๆของรางกายขณะการบรรเลงหลายสวน ดังนั้นเพื่อใหการฝกปฏิบัติบรรลุผลและหลีกเล่ียงการเกิดอาการ

บาดเจ็บของผูแสดง ขั้นตอนนี้จึงมีความจําเปนและสามารถนํามาปรับใชกับการฝกปฏิบัติทรอมโบนได ดังนี้ 

1. การยืดกลามเนื้อในสวนตางๆของรางการ อาทิ ตนคอ หลัง แขนทั้ง 2 ขาง โดยจะเปนการออกการ

เคล่ือนไหวที่เนนการเคล่ือนไหวที่สอดคลองกับการเคล่ือนไหวของรางกายในการปฏิบัติเคร่ือง 

2. การฝกปฏิบัติแบบฝกการหายใจ โดยเนนการปรับสภาพของกระบวนการหายใจของรางกายที่เปนการ

หายใจปกติไปสูการหายใจที่พรอมสําหรับการปฏิบัติเคร่ืองคลายกับการอบอุนรางการของนักกีฬาท่ีตองการ

กระบวนการหายใจที่มากกวาและมีประสิทธิภาพสูงกวาการหายใจในการดํารงชีวิตทั่วไป 
 

นาทีที่ 6 - 10 “Buzzing”  
 

“Buzzing” หรือการ “เปาปากเปลา” ถือวาเปนหัวใจหรือแกนหลักของนักเลนเคร่ืองลมทองเหลือง เนื่องจาก 

การเปาปากเปลาคือตนกําเนิดของการผลิตเสียงสําหรับการบรรเลงเคร่ืองลมทองเหลือง โดยการเปาลมผานริมฝปาก

ใหเกิดการส่ันสะเทือนที่ริมฝปากและเกิดเปนเสียงขึ้น ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเปรียบเสมือนการทบทวนพื้นฐานการบรรเลง

กอนที่จะพัฒนาตอไปสูการฝกปฏิบัติที่เปนเทคนิคขั้นสูงตอไป 
 

นาทีที่ 11 – 20 “Techniques Development” 
 

บทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตรา ผลงานของโลนนี่ โกรนดาลหเปนบทเพลงท่ีมีความ

ทาทายและตองอาศัยความสามารถในการบรรเลงทรอมโบนเปนอยางสูง โดยบทเพลงน้ีตองใชเทคนิคสําหรับการ

บรรเลงทรอมโบนมากมาย ซึ่งสามารถสรุปเปนเทคนิคหลักได 7 ประการโดยแบงเปนเทคนิคที่ใชในทอนแรก             

4 ประการ ทอนที่สอง 2 ประการและทอนสุดทายอีก 1 ประการ ซึ่งมีดังนี้   
 

ทอนที่ 1 Moderato Assai ma Molto Maestoso การหายใจอยางรวดเร็ว (Quick Breathing) การบรรเลง

เลียนเสียงรอง (Cantabile or Singing Style) ความแมนยําในการบรรเลง (Notes Accuracy) การบรรเลงข้ันคู

กระโดด (Large Interval) ซึ่งสามารอธิบายสรุปไดตามภาพโนตตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
จากภาพเปนตัวอยางของทอน Introduction จากทอนที่ 1 ของบทเพลงคอนแชรโต โดยทรอมโบนตอง

บรรเลงแนวทํานองหลักอยางตอเนื่องรวม 10 หองดวยความแมนยําทั้งระดับเสียงและการทําเคร่ืองหมายดังนั้นการ

หายใจอยางรวดเร็วจึงเปนเทคนิคที่จําเปนอยางย่ิงสําหรับการบรรเลงในทอนนี้ ขณะเดียวกัน ผูแสดงตองปรับสําเนียง

ใหมีน้ําเสียงที่นุมนวลมากขึ้นในชวงทายตามคําวา “Dolce” ที่หมายถึง “ออนหวานและนุมนวล” กอนกลับไปบรรเลง

อยางหนักแนนและชัดเจน ดวยคําวา “Pesante” 
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ทอนที่ 2 Quasi una leggenda การปรับตําแหนงคันชัก (Slide Adjustment) การบรรเลงโนตสูง (High 

Register) ทอนนี้เปนทอนที่มีทองทํานองหลักอยูในชวงเสียงที่สูงมากสําหรับทรอมโบน ดังนั้นเพื่อใหสามารถบรรเลง

ทอนนี้ไดอยางสมบูรณผูแสดงใครขอแนะนําแบบฝกหัดการบรรเลงโนตในชวงเสียงสูง Range Building for 

Trombone ของ Tom Ervin หรือการฝกการบรรเลงบันไดเสียงและ Arpeggio ในชวงเสียงต้ังแตโนต B – flat 

harmonic series ที่ 4 ขึ้นไปเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อบริเวณปากและสรางความคุนชินกับระดับ

เสียงของโนตที่อยูในชวงเสียงสูงของทรอมโบน 
 

ทอนที่ 3 Finale, Maestoso – Rondo การเคล่ือนที่ของคันชัก (Slide technique) 

 
ทรอมโบนเปนเคร่ืองดนตรีที่ใชการเคล่ือนที่ของคันชักเปนหลักในการบรรเลง ดังนั้นในทอนนี้การฝกการ

เคล่ือนที่ของคันชักจึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางมากสําหรับผูแสดง ซึ่งสามารถทําการฝกซอมไดจากการฝกหัดการบรรเลง

บันไดเสียงทั้งเมเจอรและไมเนอรโดยพยายามคิดหาตําแหนงคันชักแทน (Alternate Position) เพื่อนํามาปรับใชใน

การแสดงจริง ซึ่งสามารถทําใหการเคล่ือนที่ของคันชักเปนธรรมชาติและเกิดความคุนชินมากย่ิงขึ้นซ่ึงจะสงผลให       

ผูแสดงเกิดความม่ันใจและชํานาญในการบรรเลงไดเปนอยางดี 
 

นาทีที่ 21 – 45 “The Repertoire” 
 

การฝกการบรรเลงบทเพลงหลักหรือทอนบรรเลงเด่ียวหลัก ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้คือบทเพลงคอนแชรโต

สําหรับทรอมโบนและวงออรเคสตราผลงานของโลนนี่ โกรนดาลห ซึ่งการฝกปฏิบัติในสวนนี้คือหัวใจสําคัญของการ

ฝกปฏิบัติ ผูแสดงจะตองยึดหลักการบริหารเวลาท่ีดีในการฝกดังนั้นในการฝกปฏิบัตินี้จะตองเปนการฝกที่

เฉพาะเจาะจง เนนยํ้าในสวนหรือทอนเพลงที่มีความยากหรือในสวนที่ผูแสดงมีปญหาในการบรรเลง โดยไม

จําเปนตองเร่ิมฝกปฏิบัติต้ังแตชวงเร่ิมตนบทเพลง แตใหมุงฝกปฏิบัติในสวนที่ประสบปญหาไมวาจะอยูในทอนที่ 2 

หรือทอนที่ 3 ของบทเพลง ย่ิงไปกวานั้นการฝกปฏิบัติในสวนนี้ยังสามารถรวมไปถึงการฝกแบบฝกหัดที่สามารถนํามา

ปรับใชกับการบรรเลงบทเพลงคอนแชรโตสําหรับทรอมโบนบทนี้ไดอีกเชนกัน 
 

นาทีที่ 46 – 55 “Mind Practice” 
 

คือการศึกษาโดยปราศจากการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีแตศึกษาจากการฟงบทเพลงจากแผนบันทึกเสียง

ประกอบกับการศึกษาโนตดนตรีไปพรอมๆกันหรือการศึกษาขอผิดพลาดของผูแสดงเองจากการฟงไฟลบันทึกที่บันทึก

ไวขณะทําการฝกปฏิบัติในขั้นตอน “The Repertoire” ซึ่งวิธีการน้ีจะทําใหผูศึกษาสามารถทําความรูจัก คุนเคยกับ 

บทเพลงไดอยางรวดเร็วและยังเปนการทบทวนและพบขอผิดพลาดของตนจากการบรรเลงและสามารถจดบันทึก

ขอผิดพลาดนั้นแลวนําไปแกไขปรับปรุง ย่ิงไปกวานั้นยังสามารถนําการบันทึกเสียงในคร้ังกอนๆมาศึกษาเปรียบเทียบ

เพื่อหาพัฒนาการในการบรรเลงของผูแสดงไดอีกเชนกัน  
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นาทีที่ 56 – 60 “Relaxation”  
 

ปดทายการฝกปฏิบัติดวยการบรรเลงแบบฝกหัดที่ผูแสดงคุนชินและไมไดยากมากนัก เพื่อเปนการบรรเลง

ผอนคลายกลามเนื้อริมฝปากและกลามเนื้อในสวนตางๆของรางกาย ไมใหเกิดอาการแกรงหรือยึดมากเกินไปจนอาจ

ทําใหเกิดอาการปาดเจ็บในการฝกซอมคร้ังตอไปได ซึ่งในการศึกษาในคร้ังนี้ผูแสดงไดเลือกบทเพลงส้ันจาก

แบบฝกหัด Vocalise หมายเลข 3 จากหนังสือ Melodious Studies from Macro Bodoghni Book 1 เรียบเรียงโดย 

Johannes Rochut ซึ่งเปนขอที่ผูแสดงคุนชินและฝกซอมบอยที่สุด 

 

องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค หรอืปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 อุปสรรคสําคัญสําหรับการสรางสรรคการบรรเลงเด่ียวเทเนอรทรอมโบนช้ินนี้คือ การบริหารเวลา เนื่องจาก

ผูแสดงมีภารกิจเปนอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีการกําหนดกรอบหนาที่ไวอยางชัดเจนทั้งในเร่ืองของ     

การสอน การทําผลงานทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานดานกิจกรรมนักศึกษาและงานบริหาร อีกทั้งยัง

มีภาระหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งสงผลกระทบ

โดยตรงตอการวางแผนและการเตรียมตัวสําหรับการแสดงผลงานสรางสรรคของผูแสดงใหมีความลาชาและขาดความ

ตอเนื่อง ทําใหผูแสดงจําเปนตองดําเนินการพัฒนาแนวทางการฝกซอมใหมเพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมในการ

แสดงไดทันตามกําหนด ซึ่งเปนที่มาของการสราง “แบบฝกปฏิบัติ 60 นาทีสําหรับทรอมโบน” ขึ้น เพื่อใชในการฝกซอม

เพื่อลดขอจํากัดในดานการบริหารเวลาของผูแสดง 

ย่ิงไปกวานั้น ผูแสดงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเตรียมการแสดง คือ การใชนักอิเล็กโทนเปน 

นักดนตรีคูซอม หรือเปนนักดนตรีสนับสนุนระหวางการฝกซอมนั้นเปนส่ิงที่ดีและสามารถชวยใหผูแสดงมีความคุนชิน

กับบริบทตางๆ ของบทเพลงไดดีมากย่ิงขึ้น และยังเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูแนวการบรรเลงของเครื่องดนตรี

ชนิดตางๆ ที่บรรเลงอยูในวงออรเคสตราผานการบรรเลงเสมือนจริงของเครื่องอิเล็กโทน เนื่องจากการฝกซอมรวมกับ

วงออรเคสตราจริงนั้น ผูแสดงสามารถทําไดเพียงชวง 1 สัปดาหกอนการแสดงจริงเทานั้น  
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การลดอุณหภูมิสุกตัวของเคลือบผลึก 
Reduction of Maturation Temperature in Crystalline Glaze 
 

นิติ ยงวณิชย1 

Niti Yongvanich1 

 

บทคัดยอ 
 เคลือบผลึกโดยท่ัวไปมักเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1250°C (Cone 7-8) เพื่อใหเกิดการสุกตัว (การหลอมของ

เคลือบ) แตดวยอุณหภูมิสูงจึงเปนอุปสรรคตอการใชดินชนิดที่ไมทนตอความรอนสูง เชน สโตนแวร เปนตน ซึ่งเปนดิน

ซึ่งไดรับความนิยมในหมูศิลปนและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น นอกจากการปรับสูตรที่มีความซับซอนสูง การเติมสาร

ชวยหลอมก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหเคลือบหลอมตัวที่อุณหภูมิตํ่าลง อยางไรก็ตามดวยสัดสวนปริมาณของ

สังกะสีออกไซดที่ลดลงจึงมีความเส่ียงวาดอกผลึกขนาดใหญอาจเกิดขึ้นไดยาก จากการทดลองปรับสูตรผานการ

เติมฟริตที่ปริมาณเหมาะสมสามารถลดอุณหภูมิการเผาลงไดถึงประมาณ 1200°C (Cone 5) แตยังคงธํารงไวซึ่งดอก

ผลึกที่นาหลงไหล ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอความเสถียรของดินชนิดอื่นนอกจากพอรซเลน ผลงานเคลือบ “เหมันต” 

เปนผลงานเคลือบตัวอยางของการปรับปรุงกระบวนการเผาเคลือบผานการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตรกอใหเกิด

ผลผลิตที่ยังคงความงามท่ีเปนไปไดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เปนงานที่ใชเคลือบผลึกเปนส่ือในการแสดงออก   

เชิงสัญลักษณสําหรับฤดูหนาว ซึ่งเปนฤดูที่มีทั้งความงามที่นาสะพรึงและความหฤหรรษที่ร่ืนเริง อุณหภูมิยะเยือกจาก

ฤทธาแหงสุริยาที่แผวลงเปรียบดังกระบวนการเผาเคลือบที่ใชอุณหภูมิตํ่ากวาปกติ ลักษณะเฉพาะของเหมันตสะทอน

ผานดอกผลึกสีขาวบริสุทธิ์ดุจเกล็ดหิมะแรกแยมแหงฤดูกาลที่ปราศจากมลทิน อาจกลาวไดวาเปนผลงานปราศจาก

การใชรงควัตถุใด ๆ เพื่อคงความไรเดียงสาที่นาฉงนแหงเหมันต  

คําสําคัญ : เคลือบผลึก การสุกตัว เหมันต 

 

Abstract 
 Conventional crystalline glazes were fired in the 1250°C range (Cone 7-8) for maturation (glaze 

melting). However, this high temperature range presents an obstacle for usage of medium-ranged clay 

such as stoneware, which is widely used by artists and in industry. Besides highly complicated 

adjustment of formula, addition of fluxing agent is an alternative in order to allow the glaze to melt at lower 

temperatures. However, given the fraction of zinc oxide being decreased, there exists a probable risk 

that macroscopic crystals might be difficult to form.  Experimental studies of modification of glaze formula 

through frit addition have resulted in a firing temperature decrease down to 1200°C (Cone 5) with 

comparable occurrence of charming crystals. Such reduction might be beneficial to other types of clay 

besides porcelain.  “Winter” is an example of improvement in glaze firing process resulted from research 
                                                 
1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

 Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, 

Thailand. 
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ช้ินงานที่ 1 

ช้ินงานที่ 2 ช้ินงานที่ 3 

in the field of materials science, yielding tangible outputs that still maintain within themselves industrially 

practical beauty.  This work utilized a crystalline glaze as a symbolic expression of winter season. This 

season is composed of both unnerving beauty and festive fun. Freezing temperature induced by receded 

radiation of the sun is analogous to reduction in glaze-firing temperature during processing. The 

characteristic of winter is also reflected in virginal white crystals resembling the very first unpolluted and 

unstained snowflakes of the season. Thus, this creative work employed no color pigments or stains to 

retain the incredulous innocence of the winter. This glazeware work  

Keywords : Crystalline glaze, Maturation, Winter 
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การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมยัแนวไทยประเพณี เรื่อง“วิถีชีวิตริมทาง” 
Thai Traditional Contemporary Painting “The Way of Life Along the Way” 
 

ปนท ปล้ืมชูศักด์ิ1 

Panot Pluemchusak1 

 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยประกอบผลงานสรางสรรคนี้เปนการศึกษาคนควาและประมวลแนวทางการสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณีเร่ือง “วิธีชีวิตริมทาง”โดยไดศึกษาลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมฝาผนัง    

แบบไทยประเพณีโดยเฉพาะภาพบุคคลชาวบานหรือตัวกากที่มีความหลากหลายในการถายทอดอารมณความรูสึก

ผานสีหนาเเละทาทางมาเปนแนวทางในการพัฒนาและถายทอดผลงาน ใหออกมาในลักษณะเฉพาะตัวโดยสะทอน

เห็นถึง ความสุข การพักผอนของชีวิตในอีกแงมุมหนึ่งของสังคมเมืองใหญ  

คําสําคัญ : จิตรกรรมรวมสมัย ไทยประเพณี  

 

Abstract  
 This is the research included with the creative art which is study about Thai traditional 

contemporary art to narrate the way of people life by using the ordinary people characters in the painting 

to express the relaxation and happiness feeling through their faces and gestures to reflex another point of 

view of the big city.  

Keywords : Contemporary Painting, Thai Traditional 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค  
จิตรกรรม 

 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน   
ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะของสังคม วิถีทางในการ

ดําเนินชีวิตของผูคนมีความเปนอยูในลักษณะรูปแบบที่เรียบงายเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีน้ําใจ สมถะ พอเพียง ความสุข 

ความอิ่มเอมใจ เกิดจากการปรับตัวและมองเห็นส่ิงที่เกิดขึ้น และมีอยู จากสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหสังคมไทยมีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ว รวมทั้ง

ความกาวหนาทางการติดตอส่ือสารที่สามารถเช่ือมโยงกันอยางอิสระและรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปดรับและเรียนรู     

ส่ิงใหมมาสูสังคมไทยอยางไมมีจํากัด  สภาพแวดลอมของสังคมเมืองใหญในปจจุบันเต็มไปดวยความศิวิไลซ      

ความเจริญกาวหนาและ พัฒนาการท้ังทางดานเทคโนโลยี ดานวิทยาการตางๆ ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วสงผล

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบผลติภัณฑ คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
  Department of Product Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Tha Phra Palace, Bangkok 10200, Thailand. 
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กระทบโดยตรงกับผูคนที่ดํารงชีวิตอาศัยอยูในสังคมเมืองใหญ มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดาน วัฒนธรรม สังคม 

เศรษฐกิจ รวมทั้งลักษณะรูปแบบของการดําเนินชีวิต จากความเปนอยูที่เรียบงาย กลายเปน ความยุงเหยิง ซับซอน  

วุนวายมากขึ้น เพื่อความอยูรอดทามกลางความเจริญที่รวดเร็ว ความจําเปนในการอยูรอดในสังคมปจจุบัน มีผลให

เกิดการ ด้ินรน แขงขันตอสูเพื่อการดํารงอยูในเมืองใหญ     

จากความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของสังคมไทยสงผลตอแนวทางในการดําเนินชีวิตของผูคน การท่ี

ไดสัมผัสรับรูส่ิงที่ไดกลาวมาแลว กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสุข

การพักผอนของวิถีชีวิตธรรมดาในอีกแงมุมหนึ่งทามกลางความเจริญของสังคมเมืองใหญ 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน   
1. สรางสรรคงานผลงานจิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณี โดยมีแรงบันดาลใจดานเนื้อหา รูปแบบและ

วิธีการ จากภาพชาวบานหรือตัวกาก ในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

2. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณี ถายทอด เร่ืองราววิถีชีวิตจากสังคมปจจุบัน 

3. เพื่อสะทอนใหเห็นถึง แงมุมความสุขการพักผอน จากวิถีชีวิตธรรมดาอีกแงมุมหนึ่งของเมืองใหญ 

4. เพื่อสรางประสบการณ ความรูจากการทํางานสรางสรรคงานจิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณี 

 

แนวความคิด  
 แสดงออกในเร่ืองราวของวิถีชีวิตคนไทยในสังคมปจจุบัน ผานแงมุมชีวิตธรรมดา เพื่อสะทอนใหเห็นถึง 

ความสุข แบบงายๆซ่ึงเกิดจากการหยุดพัก  ความเหนื่อยลา จากการดําเนินชีวิตในแตละวัน ที่เต็มไปดวย 

ความวุนวาย ยุงเหยิง ทามกลางความเจริญของสังคมเมืองใหญ  

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน   
เพื่อใหการสรางสรรคผลงานเปนไปตามวัตถุประสงคและแนวความคิด จึงจําเปนที่จะตองมีการดําเนินงาน

สรางสรรคอยางเปนระบบและตอเนื่อง  นับต้ังแตการวางแผนในการดําเนินงานกระบวนการของการสรางสรรค

ผลงาน  และผลงานสรางสรรคที่เสร็จสมบูรณ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากวิถีชีวิตในแงมุมตางๆ ที่ไดสัมผัสโดยตรงจากบรรยากาศและสภาพแวดลอม 

2. ศึกษาขอมูลภาพถาย  เอกสาร  หนังสือตางๆ ที่ไดจากบรรยากาศและสภาพแวดลอมจริงซึ่งจะเปนขอมูล 

       ที่สอดคลองกับการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งผลงานที่เคยสรางสรรค 

3. ศึกษาและรวบรวมขอมูลผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสตางๆ โดย 

ศึกษาในสวนของเน้ือหาเร่ืองราว ในการนําเสนอรูปแบบและเทคนิควิธีการในการถายทอด 

4. เก็บขอมูล ดวยการบันทึกภาพถาย และภาพลายเสน 

5. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในสวนของวิถีชีวิตในสภาพแวดลอมจริง กับสวนของผลงานจิตกรรมไทย แบบ

ประเพณี ที่บันทึกดวยภาพถาย และ ภาพลายเสน มารวบรวมสําหรับทําภาพรางผลงาน 

6. สรางภาพรางผลงานท่ีสะทอน ความคิด และอารมณความรูสึก ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

7. ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน 
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8. วิเคราะหผลงาน ปรับปรุง แกไข พัฒนา ผลงานสรางสรรคใหสมบูรณตามวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

จนเสร็จสมบูรณ 

9. สรุปและประเมินผลของผลงานสรางสรรคโดยนําผลงานและกระบวนการสรางสรรคทั้งหมดมาเขียน     

เรียบเรียงเปนเอกสาร   

 

เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน  
สีอะคริลิก และทองคําเปลว  บนผาใบ 

 

วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เฟรมผาใบ สีอะคริลิก ทองคําเปลว แปรง พูกัน ดินสอ สมุดสะเก็ตช กลองถายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขอมูลของวิถีชีวิตแงมุมตางๆ ในสภาพเเวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวกาก หรือตัวชาวบานในงานจิตรกรรมฝาผนังที่เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 
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วัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางสรรค และบรรยากาศขณะสรางสรรคผลงาน 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรางผลงานสรางสรรค 

 

องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค  
จากการศึกษา คนควา และ สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณี เร่ือง “วิถีชีวิตริมทาง”

พบวาคุณคาและการแสดงออกของผลงาน ประกอบขึ้นจาก เร่ือง แนวเร่ือง เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการ ซึ่งพอ

สรุปไดดังนี้ 

 เรื่อง : เปนเร่ืองราวที่เก่ียวกับวิถีชีวิตมุมหนึ่งในสังคมเมืองใหญ ในกิจกรรมการพักผอนมุมหนึ่ง ซึ่งไดรับ  

แรงบันดาลใจสวนหนึ่งจากงานจิตกรรมไทยแบบประเพณีตามผนังพระอุโบสถ ที่นอกจากจะแสดงเรื่องราว คติความ

เช่ือทางศาสนา เชน พุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย เชน การ
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ดําเนินชีวิต การแตงตัว การกิน กิจกรรมตางๆ วัฒนธรรม ประเพณี อาคารบาน เรือน ฯลฯ ซึ่งมีคุณคาทั้งในแงมุม

ศิลปกรรมและทางประวัติศาสตร 

 แนวเรื่อง : แสดงความหมายและความรูสึกถึง ความสุขการพักผอนของชีวิตแบบงายๆจากความตึงเครียด 

ในการทํางานแสดงออกบรรยากาศของชีวิตธรรมดามุมหนึ่งของสังคมเมืองใหความรูสึก มีความสุข พักผอน         

ตามความสนใจของเเตละกลุมคน เปนความแตกตางในการดําเนินชีวิตทามกลางความสับสนวุนวายของเมืองใหญ 

ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวิถีชีวิตที่มีความสุข จากการดําเนินชีวิตที่ในงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ 

 เนื้อหา : เปนเน้ือหาที่เกิดขึ้นจากการประสานกันของ เสน รูปทรง  สี น้ําหนัก พื้นผิว ของทัศนธาตุตางๆ   

ในผลงาน เชน รูปทรงของกลุมคนและสภาพแวดลอมโดยตัดทอนใหเปนรูปแบบอุดมคติ ลักษณะแบนๆ ตัดเสน    

ขอบคมใหน้ําหนักแสงเงาเล็กนอยมีการใหคาน้ําหนักออนและแกสัมพันธกับสีมีการสรางพื้นผิวเทียมของพื้นกระเบื้อง  

ผนัง และลวดลายของเส้ือผา ดวยวิธีการลวงตาดวยวิธีการทางจิตรกรรม มีโครงสีโดยรวมท่ีมีความสดและความจัด

ของสี สรางบรรยากาศท่ีสดช่ืน มีชีวิตชีวา  เปนการทํางานรวมกันในกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม ของเสน 

รูปทรง  สี น้ําหนัก  พื้นผิว โนมนําใหรูสึกถึงมีความสุข มีชีวิตชีวาของชีวิตในอีกแงมุมหนึ่ง       

 รูปแบบ : ไดรับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่มีลักษณะเปนอุดมคติไมแสดงปริมาตร

แบบเหมือนจริง ทั้งในสวนของภาพบุคคลที่เขียนแบบแบนตัดเสนขอบคม มีการสรางน้ําหนักเพียงเล็กนอย  เชน    

ภาพตัวกาก หรือภาพชาวบาน ภาพของทิวทัศน ตึก อาคาร บานเรือน ส่ิงกอสรางที่ไมไดแสดงทัศนียภาพดวยระยะ 

มิติ ความลึก แบบเหมือนจริงตามแบบอยางศิลปะตะวันตก แตแสดงออกดวยทัศนียภาพแบบคล่ีภาพขึ้นทางสูง   

เปนแบบเสนขนาน  จะไมแสดงระยะ มิติ และความลึกในภาพซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมแบบประเพณี

ของไทย นํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรครูปแบบของบุคคล และสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน  

ลงในผลงาน   

เทคนิควิธีการ : สรางสรรคสรางผลงานดวยสีอะคริลิกซ่ึงนอกจากจะใหในเร่ืองความสะดวกสบายในการ  

ใชงานแลว ยังแสดงถึงความเปนสีของยุคปจจุบัน เปนผลผลิตจากความเจริญกาวหนาเทคโนโลยีและกระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม ใหคาของสีที่มีความสดและจัด ซึ่งตางจาก การใชสีของงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่ใชสีฝุนซ่ึงไดจาก

ธรรมชาติ เชน ดิน หิน เขมาไฟ ฯลฯ ผสมกับกาวจากยางตนไม หรือหนังสัตว เปนการปรับใชวัสดุที่ใชในการ

สรางสรรคผลงานการจากส่ิงรอบตัวสะทอนถึงความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอม โดยตัวสีจะสามารถสรางโทนสี

และบรรยาการที่อบอุน นุมนวล  สอดคลองกับรูปแบบของวิถีชีวิต ซึ่งจากการวิเคราะหเร่ืองของสีแลวเทคนิคของ      

สีอะคริลิก จึงมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแนวความคิดในการสรางสรรค นอกจากนี้ยังมีการสรางพื้นผิว 

ดวยการปดทองคําเปลวสรางความตางใหกับพื้นผิว ความนาสนใจ และคุณคาใหกับผลงาน ซึ่งเปนอิทธิพลหน่ึงที่ได

จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  สรางความกลมกลืนใหกับ เร่ืองราว เนื้อหาและ ความหมายตาม

วัตถุประสงคในระดับหนึ่ง   

 

บทสรุป 
          การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยแนวไทยประเพณี เร่ือง“วิถีชีวิตริมทาง” เปนการสรางสรรคที่เกิดขึ้น

จากแรงบันดาลใจ และประสบการณตรง ของขาพเจาแสดงออกในเร่ืองราวของวิถีชีวิตคนไทยในสังคมปจจุบัน    

ผานแงมุมชีวิตธรรมดา เพื่อสะทอนใหเห็นถึง ความสุข การพักผอนแบบงายๆ ตามเเนวทางของเเตละกลุมคนจากการ 
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ดําเนินชีวิตในแตละวัน ที่เต็มไปดวย ความวุนวาย ยุงเหยิงทามกลางความเจริญของเมือง 

ผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ เปนการสรางผลงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย  โดยไดรับแรงบันดาลใจและอิทธิพล

ทางดาน เร่ืองราว เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิควิธีการ ที่ไดจาการศึกษาผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีตามผนัง

พระอุโบสถ นํามาวิเคราะหและสังเคราะหขึ้นใหม ดวยแนวความคิดและการแสดงออกสวนบุคคล เปนการทํางาน

รวมกันในกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม ของทัศนธาตุทางศิลปะ สรางบรรยากาศในผลงานตามความคิด

ความรูสึก ซึ่งการสรางสรรคและนําเสนอ รูปทรง ความคิด เทคนิควิธีการที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการสรางสรรค 

และกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคและการวิเคราะหผลงานไดอยางเปนระบบ สามารถแสดง

ขั้นตอนตามลําดับไดอยางชัดเจน  

อยางไรก็ตามการสรางสรรคผลงานชิ้นนี้กอใหเกิดการคนควาทดลอง คนหาแนวทางการแสดงออก          

ในรูปแบบเฉพาะบุคคล ตามแนวความคิดและวัตถุประสงคที่กําหนดไว การคนหารูปทรง วัสดุ เทคนิควิธีการในการ

สรางสรรคเปนการผสมผสานกลมกลืนจนเกิดเปนผลงานท่ีมีเอกภาพอยางลงตัวซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา

ผลงานศิลปะตอไปและอาจเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ ที่จะศึกษาคนควาและเปนแนวทางในการสรางสรรค 
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รูปผลงานสรางสรรค   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “พรุงนี้รวย” 

2. ขนาด : 60 x 80 cm. 
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1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “บายวันอาทิตย” 
2. ขนาด : 60 x 80 cm. 
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นวัตกรรมการประพันธเพลงสมัยใหม 
New Innovative for Music Composition  
 

เอกราช เจริญนิตย1 

Ek-karach Charoennit1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อนําผลมาใชในการประพันธเพลงสําหรับเดี่ยวกีตาร  ผูวิจัยไดประพันธ       

บทเพลง  Pasqual  โดยไดแรงบันดาลใจทฤษฎีขั้นคูเสียง ที่ใชสอนในวิชาการประพันธเพลงที่คณะดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วัตถุประสงคเพื่อเปนส่ือการเรียนการสอนวิชาการประพันธเพลงในระดับอุดมศึกษา บทเพลงที่

ประพันธในคร้ังนี้  ผูวิจัยใชเทคนิคทางดนตรีในการประพันธเพลง เร่ิมจากการวางโครงสรางของบทเพลง (Musical 

Form) การวางเสียงประสานของบทเพลง บทเพลงมีลักษณะดนตรีแบบ ไรกุญแจเสียง (Atonal) เนนความสําคัญ    

ในการเคล่ือนที่ของทํานอง (Melody line)  บทเพลงเพลงจะมีความยาว 4 – 6  นาที  ผูวิจัยมุงเนนที่จะใหงานช้ินนี้

สามารถชวยใหนักกีตารคลาสสิกมีบทเพลงรูปแบบดนตรีสมัยใหมเพื่อการแสดงเด่ียว (Guitar Recital) อันจะสงผลใน

การพัฒนาทักษะการบรรเลง  การศึกษาวิธีการประพันธเพลง การบทประพันธสําหรับกีตาร และสามารถใชเปน      

ส่ือการสอนวิชาการปฏิบัติกีตาร  การประพันธสําหรับเคร่ืองมือกีตาร เพื่อจะเปนการพัฒนาทักษะการเรียนกีตารได

มากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ : การประพันธเพลง การบรรเลงเด่ียวกีตาร ดนตรีสมัยใหม กีตารคลาสสิก โนตเพลงสําหรับกีตาร 

 

Abstract  
The research aims to study and introduce a composition for guitar solo. The composition was 

inspired from music theory on intervals used as teaching material in composition class at Silpakorn 

University. The music theory used to compose initiated from complex musical form, harmony, and 

characteristics of atonal. The composition’s duration are 4 to 6 minutes and can be used as teaching 

material. The research also aims to use this composition to offer classical guitarist a novel guitar recital 

never been composed before. Therefore, this innovation will improve guitarists’ ability in playing solo, 

knowledge of composition, and ability to learn guitar. 

Keywords : Composition, Guitar Solo, New Music, Classical Guitar, Music Notation for Guitar 
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ที่มา และความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
ในขณะท่ีดนตรีแบบเดิมยังคงอยู บทเพลงสมัยใหมก็เร่ิมการเปล่ียนแปลงขึ้น ภาคหลังยุคศตวรรษที่ 20 

(20th Century Music) ถึงปจจุบัน  นักดนตรีเร่ิมแสวงหารูปแบบดนตรีที่ไมเหมือนกับแนวทางในยุคกอน การคนหา

กลุมเสียงที่แปลกไปกวาเดิม ไมมีโนตสําคัญเกิดขึ้น ที่เรียกวาไรกุญแจเสียง(Atonal) มีระยะหางระหวางเสียงที่เร่ิมผิด

แปลกไปจากเดิม ไรทวงทํานอง ความตองการที่อยากจะทําใหเกิดความเสียงแปลกใหมนี้ จึงมีแนวคิดในสรางแถวโนต

เพื่อการประพันธเพลง จึงเปนที่มาและความสําคัญของงานวิจัยช้ินนี้ ซึ่งจะเปนการศึกษาจากทฤษฎีขั้นคูเสียงเปน

หลัก โดยไดนําแนวคิดของการสรางบันไดเสียงเดิมแบบไดอะโทนิก และโครมาติกมาเปนพื้นฐาน หลังจากทดลองสราง

แลวนํามาเรียงกันใหสมบูรณเปนแถวโนตที่จะใชในการประพันธ ผลปรากฏวา เกิดเปนแถวโนตชนิดอื่นๆขึ้นอีก

มากมาย สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมมีที่ส้ินสุด นับเปนประโยชนตอการศึกษาวิชาทฤษฎีดนตรี การวิเคราะห

ดนตรี การเรียบเรียงดนตรี โดยเฉพาะการประพันธดนตรี เสียงดนตรีแนวใหมที่ไดจากการประพันธบทเพลงสรางสรรค

ชิ้นนี้ จัดเปนนวัตกรรมการคิดคนเสียงในรูปแบบใหมเพื่อสรางบทเพลงแนวใหม  ซึ่งไมไดมีการแพรหลายหรือเขียนไว

เปนตําราใหศึกษาจนเปนที่ยอมรับและ นิยมกันนับต้ังแตอารโนลด โชนเบิรกชาวออสเตรีย (ค.ศ.1874-1951)  

ผูประพันธเพลงไวหลายรูปแบบตามแนวความคิดในชวงปลายสมัยโรแมนติกที่เร่ิมตนในฐานะผูที่เดินตามรอยของ     

ริชารด วากเนอร  ( ค.ศ.1813 - 1883) นักแตงเพลงชาวเยอรมัน   ริชารด สเตราส (ค.ศ.1820 - 1910) นักแตงเพลง

ชาวเยอรมัน   กุสตาฟ มาหเลอร (ค.ศ.1860 -  1911) คีตกวีและวาทยกรชาวโบฮีเมียน-ออสเตรียนและ โยฮันเนส 

บรามส (ค.ศ.1833 - 1897) คีตกวีและวาทยกรชาวเยอรมัน  จนถึงปจจุบัน  นับเปนการสรางทฤษฎีใหมที่แตกแยก

ออกจากเดิมอยางมีเหตุผลเรียกตัวเองวาดนตรีสมัยใหม โดยยึดหลักการสรางทฤษฎีแถวโนต,  สรางกลุมโนตและ

กระจายตัวโนต  ซึ่งจะมีลักษณะที่ขัดจากเดิมโดยไมสามารถหาโนตหลักได  เพราะลําดับโนตที่สรางขึ้นเกิดจากการ

สลับที่ของกลุมเสียง มิไดมีระดับเสียงที่เรียงกันเทานั้น แตยังรวมไปถึงเสียงที่กระโดด  ในทิศทางการเคล่ือนที่ของโนต

ลักษณะตางๆ กัน   เพื่อจะดําเนินทํานองไปตามเคาโครงพื้นฐานท่ีสรางไวในตอนแรกท่ีเรียกวา แถวโนต และนํามา

หมุนเวียนสลับลําดับขั้นแบบวิธีการทางคณิตศาสตรซึ่งเปนจุดประสงคของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  และเพื่อนําความรู

ความเขาใจออกแสดงเพื่อการคนควา  วิจารณ  ในเทคนิค และขั้นตอนของการสรางแถวโนตเพื่อการประพันธเพลง

สมัยใหมนั่นเอง  

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อประพันธบทเพลงบรรเลงสําหรับการเด่ียวกีตาร ดวยนวัตกรรมสรางสรรคสมัยใหม บทเพลงมีความ

ยาวประมาณ 4 นาที 

2. เพื่ออธิบายวิธีการ และเทคนิคการสรางสรรคบทเพลง 

3. เพื่อสรางบทประพันธที่มีเร่ืองราวของความทุกข ความยินดี แสดงดวยความเรียบงายของทวงทํานอง

กระโดดขึ้นลง  

4. เพื่อการจัดทําโนตเพลงประกอบ เผยแพรไปยังสถาบันอดุมศึกษาท่ีสอนวิชากีตารในระดับปริญญาตรี   

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษาทฤษฎีสากล  นําองคประกอบที่สําคัญ 4 กลุม  มากําหนดเทคนิคขั้นตอนการประพันธบทเพลง    
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2. อธิบายลักษณะแนวคิดทางดนตรีและเขียนคําอธิบายบทเพลง 

3. อธิบายเทคนิคการประพันธ เร่ืองราวของบทประพันธ 

4. ทํารูปเลมตรวจสอบคร้ังสุดทาย และสงโรงพิมพดําเนินการ 

5. บันทึกเสียง ผสมเสียง ผลิตซีดีออดิโอ และหนังสือโนตเพลงจํานวน 50 ชุด เลือกนักกีตารเพื่อเลนบทเพลง 

6. จัดการแสดงผลงานในรูปแบบคอนเสิรต 
 

เทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 
1. การนําขั้นคู 2 ไมเนอร (minor 2rd) ขั้นคูไตรโทน (Tritone) ขั้นคู 4 เปอรเฟค  (Perfect 4 th ) มาวางเรียงกัน 

2 แบบ ดวยเทคนิคการพลิกกลับของขั้นคู คือ  

1.1 minor 2rd   Tritone   Perfect 4th  วางโนตเสียง   F    F#   C     G 

1.2  minor 2rd   Tritone   Perfect 4th   วางโนตเสียง  F    E     A#   D# 

2. นําโนตที่วางเรียงกันมาสรางแถวโนต (Tone Row) ชนิดตางๆ กัน เพื่อเปนตนแบบในการสรางบทเพลง

เพลง  

3. ใชหลักการสรางแนวทํานอง (Melodic Line) การเลนซ้ําในระดับเสียง การเลนจังหวะท่ีเหมือนกัน  การ

ยกระดับเสียงทํานองขึ้นลงเปนระยะหางชวงทบ  ในทํานองแบบไรกุญแจเสียง 

4. ทางดานเสียงประสาน (Chord) คํานึงถึงลักษณะดนตรีแนวนอน และเสียงประสานที่เกิดจากขั้นคูขางตน 

5. ใชเทคนิคของความเปนดนตรีกีตารโดยเฉพาะ เชน อารเปโจ การรูดสาย การเลนสะบัดเสียง  การแปร

ความหมายของเพลงตามจินตนาการของผูแสดง 

 

องคความรูที่ไดจากการสรางสรรค และขอเสนอแนะ 
1. การซํ้าเปนเทคนิคที่นักประพันธเพลงท่ัวไปนิยมใชในการประพันธเพลง แตการนําขั้นคูเสียงมาซ้ําแลว 

เรียงใหม เพื่อสรางองคความรูดานการประพันธเพลงนั้นยังไมเปนที่แพรหลายในการประพันธเพลง 

2. จากตนแบบแถวโนต 2 ชุด ที่วางไว หากนําบันไดเสียงโครมาติก 12 ชุด ก็จะสามารถสรางชนิดใหมไดอีก 

24 แถวโนต 

3. จาก 24 แถวโนต  ใชบันไดเสียงโครมาติกผสมกับเทคนิคอื่น เชน การพลิกกลับ การถอยหลัง การสลับของ

โนตอีก 12 คร้ัง  24 x12 ก็จะเกิดแถวโนตขึ้นใหมอีก  288   แถวโนต จึงนับวาพอเพียงสําหรับแถวโนตที่ตองการนํามา

วางไวเปนตนแบบกอนการลงมือการประพันธเพลง 
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บทคัดยอ 
การสรางนวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสในคร้ังนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองทางดานกลองชุดชั้นตนที่ประกอบดวย วีดีทัศนสาธิตการสอน, รูปภาพ

โนตดนตรีและเสียงสาธิตประกอบการเรียนโดยผสมผสานจุดเดนของแนวทางการเรียนรูดานกลองชุด 2 ลักษณะ   

เขาดวยกันคือ 1) การศึกษาเรียนรูแบบเนนทฤษฎีการอานโนต และ 2) การศึกษาเรียนรูแบบเนนการฟงและการ

ปฏิบัติประกอบดวยเนื้อหาบทเรียนจํานวน 12 บท โดยรูปแบบการเรียนรูจะเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในดานการฟง, 

การคิดวิเคราะห, การเขียน และการปฏิบัติ จากนั้นจึงบรรจุเนื้อหาชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดช้ันตน    

ลงในส่ืออิเล็กทรอนิกสโดยผูที่สนใจสามารถเขารวมเรียนรูได ในรูปแบบออนไลน และดวยชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในยุคปจจุบันจึงทําใหสามารถเขาถึงและรองรับผูที่สนใจไดเปนจํานวนมาก 

ดังนั้นการบูรณาการองคความรูรวมกับเทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยจึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู

เทคนิคหรือ วิธีการฝกเก่ียวกับกลองชุดช้ันตนไดดวยตนเองตามลําดับเนื้อหา หรือสามารถศึกษายอนกลับไดโดยไม

จํากัดจํานวนรอบทุกที่ทุกเวลาตามตองการดวยอุปกรณเคร่ืองมือติดตามตัวตางๆเชนโทรศัพท หรือคอมพิวเตอร     

อีกทั้งยังตัดปญหาเร่ืองระยะทางระหวางผูเรียนกับผูสอน โดยสามารถสอบถามขอสงสัยเพิ่มเติมผานชองทางโซเชียล

มีเดียชวยลดขอจํากัดทางดานเวลาของผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ : ชุดการเรียนรูดวยตนเองกลองชุดชั้นตน ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

Abstract 
 The purposes of the innovation for basic drum-set self-learning material created by electronic 

media aim to create the basic drum-set self-learning material which consists of teaching videos, note 

images, and demonstration audio for learning.  This material mixes features of 2 drum set learning 

materials together, i.e. 1) note-reading theory learning pattern, and 2) listening and practical learning 

pattern. 

 This basic drum-set self-learning material consists of 12 learning chapters.  The learning 

patterns emphasizes the learners to use their listening, critical thinking, writing, and practical skills.  The 

contents are arranged in order for more convenience during self learning.  Also, the content for the basic 

                                                 
1 วิทยาลยัดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม 50000 ประเทศไทย 

  College of Music, Payap University, Chiang Mai 50000, Thailand. 
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drum-set self-learning material will be uploaded in electronic media. Those who are interested can attend 

the online learning as well.  Moreover, the electronic media channel which is very famous nowadays will 

allow more people to be able to access to this learning materials. 

 Therefore, the integration the knowledge with modern electronic media technology allows the 

learners to learn additional basic drum set techniques and methods by themselves in order of content, or 

allows the learners to go back to study back-chapters whenever they want with personal devices; such 

as smart phones, or laptop computers.  This method also eliminate the problems of distance between the 

instructor and learners.  Learners are able to ask questions via social media channel to eliminate the 

limitation of time for the each learners very well. 

Keywords : Self-learningbasic drum-setelectronic, Media 
 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
ดุริยศิลป 

 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน 
การสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองขุดช้ันตน มีที่มาจากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาเรียนรู บวกกับ

ประสบการณในการสอน รวมทั้งการสังเกตการเรียนรูในดานกลองชุดของผูอื่น สรุปไดวาการเรียนรูดานกลองชุดมีอยู

2ลักษณะใหญ คือ 1) การศึกษาเรียนรูแบบเนนทฤษฎีการอานโนต และ 2) การศึกษาเรียนรูแบบเนนการฟงและการ

ปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรูทั้ง 2 แบบนี้มีจุดเดนและจุดดอยแตกตางการไป โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. การศึกษาเรียนรูแบบเนนทฤษฎี การอานโนต 

จุดเดนการศึกษาเรียนรูกลองชุดแบบเนนทฤษฎี การอานโนต จะเร่ิมตนโดยการเรียนรู และทําความเขาใจ

ในดานทฤษฎีการอานโนตกอน จากน้ันจึงลงมือปฏิบัติ ซึ่งขอดีของการเรียนรูในลักษณะนี้คือ ผูเรียนจะสามารถอาน

โนตและปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความเขาใจในดานทฤษฎีอยางลึกซ่ึง สามารถอธิบายท่ีมาที่ไปการเลนของ

ตนเองและผูอื่นได 

จุดดอยการเรียนรูกลองชุดในลักษณะนี้ จะมุงเนนไปท่ีการสนใจในความถูกตองทางทฤษฎีและการอานโนต

เปนหลัก โดยการฟงคิดวิเคราะหเปนเร่ืองรอง ทําใหผูเรียนยึดติดกับการอานโนต หรือไมสามารถปฏิบัติไดหากขาด

โนตเพลงตนแบบ 

2. การศึกษาเรียนรูแบบเนนการฟงและการปฏิบัติ 

จุดเดนการศึกษาเรียนรูแบบเนนการฟงและการปฏิบัติจะเร่ิมตนดวยการฟงจากน้ันจึงนําไปสูการคิด

วิเคราะหและการปฏิบัติ ซึ่งขอดีของการเรียนรูในลักษณะน้ีคือ ผูเรียนจะมีทักษะในการฟงและสามารถปฏิบัติส่ิงที่ได

ฟงไดอยางคลองแคลว โดยที่ไมตองมีการอานโนตเพลงประกอบ 

จุดดอยการเรียนรูกลองชุดในลักษณะน้ี จะมุงเนนไปที่ทักษะการฟงและนําไปปฏิบัติ ซึ่งผูเรียนจะไม

สามารถอธิบายหรือถายทอดส่ิงที่ตนเองเลนใหผูอื่นในลักษณะของทฤษฎีและตัวโนตได อีกทั้งผูเรียนจะตองใช

ความจําเพียงอยางเดียว ไมสามารถบันทึกส่ิงตนเองศึกษามาในรูปแบบของตัวโนตได 
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หลังจากไดพิจารณาจุดเดน และจุดดอยของการศึกษาเรียนรูกลองชุดทั้ง2แบบผูวิจัยจึงไดออกแบบชุดการ

เรียนรูดวยตนเอง เร่ือง  กลองขุดช้ันตน โดยนําจุดเดนของการเรียนรูกลองชุดแบบเนนทฤษฎีการอานโนต และ

การศึกษาเรียนรูแบบเนนการฟงและการปฏิบัติ รวมเขาไวดวยกัน โดยมีแนวทางการเรียนรูจากการฟง, คิดวิเคราะห, 

รอง, ปฏิบัติ และการเรียนรู ทฤษฎี ควบคูกันไป  ซึ่งในสวนของเน้ือหาบทเรียนในชุดการเรียนรูดวยตัวเองช้ินนี้จะเร่ิม

ต้ังแตพื้นฐาน เชน ทานั่ง, การจับไมกลอง, สัญลักษณแทนสวนตางๆ ของกลองชุด, แบบฝกหัด คาโนต, รูปแบบ

จังหวะ (Pattern), ลูกสงกลอง (Fill), ทฤษฎีเบื้องตน รวมไปถึงการแกะโนตทอนเพลง (Form)  ซึ่งผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดต้ังแตเร่ิมตน จนถึงสามารถนําไปปฏิบัติบทเพลงชั้นตนได 

ผูวิจัยเล็งเห็นวาในสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีแตความเรงรีบ ผูคนสวนใหญจะตองปฏิบัติหนาที่ของตน แขง

กับเวลา และตองบริหารเวลาของตนใหมีประโยชนสูงสุด ซึ่งผูที่มีความสนใจในการเรียนกลองชุดอาจจะไมสะดวกใน

การเดินทางไปเรียนตามสถาบันตางๆ หรือมีเวลาวางที่ไมแนนอน ผูวิจัยจึงไดออกแบบและสรางชุดการเรียนรูดวย

ตนเอง ที่บูรณาการรวมกับเทคโนโลยีของส่ืออิเล็กทรอนิกสซึ่งผูเรียนจะสามารถเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับกลองชุด

ชั้นตนไดดวยตนเอง โดยปราศจากขอจํากัดทางดานเวลาและสถานท่ี  

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง เก่ียวกับกลองชุดชั้นตน รวมกับการใชเทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกสเปน

ชองทางในการเผยแพร และสรางระบบ รวมเปนการเรียนรูดวยตนเองท่ีสมบูรณและทันสมัย 

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจบทเรียนกลองชุดชั้นตน ต้ังแตพื้นฐานอยางเปนระบบ ได

ดวยตนเองผานชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกสโดยปราศจากขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี 
 

แนวความคิด 
การสรางนวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดช้ันตน ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้มีแรง

บันดาลใจที่มาจากสาเหตุและปจจัยหลัก3ประการคือ 

ประการท่ีหนึ่ง ผูวิจัยมีความมุงหวังที่จะสรางผลงานชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือเปนอีกหน่ึงทางเลือก

สําหรับผูที่สนใจ ในการเรียนรูดานกลองชุดชั้นตนไดดวยตนเอง โดยในชุดการเรียนรูดวยตนเองช้ินนี้ ผูวิจัยไดนําเอา

ความรูและประสบการณจากการเรียนและการสอน และการศึกษาคนควาเก่ียวกับวิชากลองชุดชั้นตนในแบบตางๆ 

ผานการกล่ันกรอง ฝกหัด ทดลอง และสรุปเนื้อหาที่สําคัญเก่ียวกับการฝกกลองชุดต้ังแตเร่ิมตน ใหมีลักษณะการ

เรียนรูแบบบูรณาการคือ เรียนรูทั้งในดานปฏิบัติ และทฤษฎีไปพรอมกัน ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจ

ต้ังแตพื้นฐานจนสามารถนําไปใชงานไดจริง  

ประการท่ีสอง เนื่องจากในปจจุบันส่ือการเรียนรูทางดานดนตรีที่เปนภาษาไทยและท่ีไดมาตรฐานยังมีอยู

นอย ผูวิจัยจึงมีความมุงหวังเปนอยางย่ิงวา ผลงานชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองชุดชั้นตน จะเปนจุดเร่ิมตน 

และเปนหนึ่งในแรงผลักดัน รวมถึงเปนแรงบันดาลใจใหแกนักดนตรีรุนหลังของประเทศไทย ในการการฝกฝน ศึกษา

หาความรู พัฒนาตนเองจนเปนที่ยอมรับ และนําความรูความสามารถของตนมาสังเคราะห สรางเปนผลงานส่ือการ

เรียนรูในรูปแบบตางๆ เพื่อเผยแพรใหเปนประโยชนกับผูอื่นตอไป 

ประการท่ีสาม ในโลกยุคปจจุบันที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิงคือการใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสของผูคนทั่วโลก ทําใหการติดตอส่ือสารหรือการนําเสนอขอมูลตางๆ สามารถกระจายสูผูคนจํานวนมาก 
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ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  การสรางนวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส จึง

สามารถชวยแกไขขอจํากัดทางดานระยะทาง และเวลา ของผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถเขาถึง

ผูคนจํานวนมากไดจากทั่วประเทศ 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
ผูวิจัยไดวางแผนการพัฒนาและสรางนวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดช้ันตน ดวยส่ือ

อิเล็กทรอนิกสดังขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาองคความรู เก่ียวกับชุดการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก  1) ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง       

2) ความหมายของชุดการเรียนรูดวยตนเอง  3) ประเภทของชุดการเรียนรู และ 4) กระบวนการ การเรียนรูดวยตนเอง 

2. ศึกษาผลงานชุดการเรียนรูดวยตนเองของศิลปนกลองชุดในระดับสากลไดแก  1) Dave Weckl (1960) 

2)  Dennis Chambers (1959) และ 3) John Riley (1954) 

3. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลความรูดวยการสัมภาษณผูเ ช่ียวชาญดานกลองชุดที่ เปนที่ยอมรับใน

ระดับประเทศ จํานวน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดานการทําผลงานสรางสรรค จํานวน 1 ทาน รวมเปน 3 ทานคือ  

3.1 สันตชัย อุศลพิศาลสุทธ อาจารยผูสอนกลองชุดใหกับศิลปนผูมีชื่อเสียงหลายทาน อีกทั้งเปน

ผูเช่ียวชาญดานการต้ังเสียงกลองชุดและการบันทึกเสียง และเปนมือกลองท่ีมีการแสดงสด และการบันทึกเสียงกลอง

ใหกับศิลปนที่มีชื่อเสียงหลายทาน อีกทั้งยังเปนเจาของและผูกอต้ังผลิตภัณฑเก่ียวกับกลองชุด ในย่ีหอ Soo Custom 

Drums 

3.2 สุทธิพงษ ปานคง มือกลองวง Infinity และ วง Etc อีกทั้งยังเปนศิลปนใหกับผลิตภัณฑเก่ียวกับกลอง

ชุด ย่ีหอชั้นนําของโลก ไดแก Yamaha และ Zildjian 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ และขอคําแนะนําผูเช่ียวชาญ ในหัวขอที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการสราง

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองชุดชั้นตน คือ  

- ประสบการณในการศึกษาดานกลองชุดชั้นตนของผูเช่ียวชาญ 

- ประสบการณในการสอนดานกลองชุดชั้นตนของผูเช่ียวชาญ 

จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและขอคําแนะนําผูเช่ียวชาญ ในหัวขอที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอการ

สรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองชุดชั้นตน สามารถสรุปเนื้อหาไดดังนี้ 

ผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ทาน เรียนรูดานกลองชุดจากการศึกษาดวยตนเอง ผานการดู การฟง คิดวิเคราะห และ

การปฏิบัติ อีกทั้งยังศึกษาทฤษฎีดนตรีรวมกับการทุมเทแรงกายแรงใจในการฝกซอม จนสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมา

เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยท้ัง 2 ทานมีลักษณะในการถายทอดความรูใหแกผูอื่นโดยใช

หลักการดังกลาว ซึ่งผูวิจัยไดนําหลักองคความรูในการฝกและการสอนกลองชุดดวยตนเองผานการดู การฟง          

คิดวิเคราะห และการปฏิบัติ ของผูเช่ียวชาญท้ัง 2 ทานมาศึกษา และนํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการสราง

ผลงานช้ินนี้ 

3.3 นอกเหนือจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานกลองชุด 2 ทานแลว ผูวิจัยยังไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรคอีกหนึ่งทานคือ ผูชวยศาสตราจารย นรเศรษฐ อุดาการ เพื่อขอคําแนะนําเก่ียวกับ
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แนวทางในการผลิตผลงานสรางสรรคในรูปแบบชุดการเรียนรูดวยตนเองใหดําเนินไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม 

โดยผูเช่ียวชาญไดแนะแนวขั้นตอนในการสรางผลงานสรางสรรคเปนลําดับ อีกทั้งเปนที่ปรึกษาหลักในการสรางชุด

การสอนช้ินนี้ 

4. การออกแบบชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองชุดชั้นตน 

ผูวิจัยไดนําหลักแนวคิดดังกลาวรวมกับองคความรูตางๆ ดานกลองชุดที่ไดจากการศึกษาดวยตนเอง และ

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาเรียบเรียงและพัฒนาออกแบบเปนชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง กลองชุดชั้นตน โดยใน

ชุดการเรียนรูดวยตนเองช้ินนี้ไดออกแบบใหมีลักษณะการเรียนรู โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ1) เรียนรูพื้นฐานเบื้องตน

ทั้งหมดเก่ียวกับกลองชุด  2) ฝกปฏิบัติจากการฟง  3) คิดวิเคราะห  4) ฝกรอง  5) ฝกปฏิบัติ รวมกับการเรียนรูและ

การทําความเขาใจในทฤษฎี และการเขียนโนตเพลงในหัวขอนั้นๆ อีกทั้งยังเสริมเนื้อหาดานเคร่ืองหมายสัญลักษณ

ทางดนตรีตางๆ ไปจนถึงการเรียนรูเร่ืองโครงสราง (Form) ของเพลง และนําไปปฏิบัติในรูปแบบเต็มเพลง เพื่อให

ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดกับการปฏิบัติจริง  

5. ขั้นตอนการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน 

ผูวิจัยไดสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน โดยการบันทึกภาพวีดีทัศน และบันทึกเสียง 

รวมเปนขอมูล (File) ระบบ Full HD  

6. ขั้นตอนการเผยแพรดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 

เม่ือสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดช้ันตน เปนที่เรียบรอยขั้นตอนการเผยแพรดวยส่ือ

อิเล็กทรอนิกสมีลักษณะดังนี้ 

6.1 เปนการเรียนรูแบบออนไลนผานกลุมโปรแกรมเฟสบุค (Group Support) โดยมีผูวิจัยเปนผูดูแล 

เร่ิมแรก ขอมูลวีดีทัศนทั้งหมดจะถูกนําเขาไปบรรจุในโปรแกรมยูทูป (YouTube) และนําลิงค (Link) ขอมูลที่ได บรรจุ

ลงในกลุมโปรแกรมเฟสบุค 

6.2 เร่ิมตน ผูเรียนจะถูกเชิญเขากลุมเฟสบุคจากน้ันจึงเร่ิมศึกษาดวยตนเองผานลิงคที่เช่ือมตอกับ

โปรแกรมยูทูปที่จัดเรียงไวตามลําดับ หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถาม หรือเสนอขอคิดเห็นได โดยการพิมพ

คําถาม หรือการสงวีดีโอการปฏิบัติเขาไปในกลุมโปรแกรมเฟสบุค 

6.3 ในแตละบทเรียนจะมีการสอดแทรกแบบฝกหัด โดยผูเรียนสามารถปฏิบัติตามและบันทึกวีดีทัศน   

สงเขามาในกลุมเพื่อใหผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง อีกทั้งจะเปนตัวอยางใหแกผูเรียนทานอื่นไดทําการศึกษา หรือ

แสดงความคิดเห็น 

6.4 ขอมูลวีดีทัศน, รูปภาพแบบฝกหัดโนตเพลงและขอมูลการถามตอบทั้งหมด จะถูกบันทึกไวในระบบ

กลุมโปรแกรมเฟสบุค ผูเรียนสามารถยอนดูขอมูลทั้งหมดไดตามตองการ 

 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
1. เทคนิคการบันทึกภาพวีดีทัศนและบันทึกเสียงในขณะเดียวกัน (Real time) 

2. การปรับแตงมิติ (mixed) ของเสียงโดยผูเช่ียวชาญ ณ หองบันทึกเสียงมาตรฐานสากล 

3. เทคนิคการตัดตอภาพวีดีทัศน และผสมรวมกับขอมูลเสียง 
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4. ในการเผยแพร มีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 2 ประเภทรวมกันคือ 

1) โปรแกรมเฟสบุค (Facebook) สําหรับการจัดต้ังกลุมการเรียนรู 

2) โปรแกรมยูทูป (YouTube) สําหรับการสรางลิงค (Link) เช่ือมตอกับขอมูลวีดีทัศน 

 

องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค หรอืปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ในการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน แบงเปน 2 สวนหลัก คือ 1) การบันทึกภาพ         

วีดีทัศน 2) การบันทึกเสียง โดยทั้ง 2 สวนจะตองดําเนินการไปพรอมกัน (Real time) ซึ่งในสถานการณจริงอาจเกิด

ปญหา ความบกพรองทางดานเทคนิคในการถายวีดีทัศนหรือการบันทึกเสียง ไดการเตรียมความพรอมทั้งในดาน

อุปกรณเคร่ืองมือในการบันทึกวีดีทัศนและเสียงจึงมีความจําเปนอยางย่ิงดังนั้นผูวิจัยจึงไดเตรียมความพรอมโดย

ศึกษาระบบของการบันทึกภาพวีดีทัศนและเสียงอยางละเอียด และใหทีมงานผูบันทึกบันทึกภาพวีดีทัศน  และ

บันทึกเสียง ทําการติดต้ังอุปกรณลวงหนากอนถายทําจริง เปนเวลา 2 วัน และทําการซอมใหญเพื่อตรวจเช็คระบบ

การบันทึกภาพและเสียงลวงหนากอนถายทําจริง 1 วัน ซึ่งสามารถเสริมสรางความพรอมและทําใหการดําเนินการ

สรางชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตนดําเนินไปไดอยางสะดวกมากย่ิงขึ้น 

สําหรับการเตรียมความพรอมในดานเทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกสที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ผูวิจัยมี

ความเห็นวาควรทําการศึกษาขอมูล และระบบการทํางานตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวนเพื่อที่จะสามารถใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดอยางคลองแคลวและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแกไขปญหาทางเทคนิคเฉพาะหนาตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 
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รูปผลงานสรางสรรค 
 

 
 
1. ชื่อผลงานสรางสรรค : นวัตกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเองสําหรับกลองชุดชั้นตน ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 

The innovation for basic drum-set self-learning material created by electronic media 

2. ขนาด : จํานวน 12 บท ความยาว 3.09 ชั่วโมง 
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ผลงานประติมากรรม : ควาย : ลมหายใจชาวนาไทย 
Sculpture Work : Water Buffaloes : Thai Farmers’ breath 
 

ใกลรุง อัตนโถ1  

Klairung Attanatho1 

 
บทคัดยอ 

ขาว เปนผลิตผลหลักทางเกษตรกรรมของประเทศไทย ซึ่งในอดีตที่ผานมา ควายเปนสวนสําคัญในการผลิต

ขาวของประเทศไทย 

ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางคนกับควาย สะทอนใหเห็นในหลากหลายรูปแบบของวัฒนธรรมไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองเลาขาน นิทานพื้นบานและเพลงไทย และความสัมพันธอันลึกซ้ึงนี้ ไดหย่ังรากลึกลงไปเปน

สวนหนึ่งของวิถีไทย 

เปนที่นาเสียดายวา สายใยแหงความสัมพันธอันลึกซ้ึงและยาวนานนี้ ถูกทําลายลง ดวยการแทนท่ีแรงงาน

ควาย ดวยแรงเคร่ืองจักร ดวยเหตุผลนานาประการของระบบทุนนิยม 

นานนับสิบป ที่ควายถูกแทนที่ดวยเคร่ืองจักรมากขึ้นเร่ือยๆ เพียงเพราะเคร่ืองจักรสะดวกสบายกวา ทํางาน

ใหมากกวาในเวลาท่ีเทากัน แตในขณะเดียวกัน - เคร่ืองจักรไดทําลายระบบนิเวศและความสัมพันธของสรรพส่ิงมีชีวิต

ทั้งหลายในระบบนิเวศ ไดรวดเร็วมากขึ้นอีกหลายเทา 

งานสรางสรรคชิ้นนี้ สรางขึ้นดวยความระลึกถึง การเกษตรกรรมในแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งเปนระบบ

เกษตรกรรมที่อยูรวม อิงอาศัยกับธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยกันและกันอยางแทจริง รูปปนควายเหลานี้ตองการส่ือถึง

ควายในขณะพักผอนหลังจากทํางานหนักเคียงคูชาวนาไทยตลอดมา 

คําสําคัญ : ควาย ระบบทุนนิยม ระบบนิเวศ การระลึกถึง การเกษตรกรรม  

 

Abstract 
Rice is the main agricultural produce in Thailand with water buffaloes long playing a crucial role 

in rice farming and influencing Thai culture. 

The strong relationship between humans and animals has been shown in many Thai songs and 

folklores about the sturdy reliable water buffalo. This water buffalo-related to culture was rich with 

interesting tails. The relationship between farmers and water buffaloes has been such a close and strong 

one with an entire culture rooted on it. 

Sadly, this link has been irreparably damaged by the replacement of the noble buffalo by 

machines, driven by the drastic capitalization of the country. 

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบผลติภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั กรุงเทพมหานคร 10540 ประเทศไทย 

  Product Design Department, School of Architecture and Design, Assumption University, Bangkok 10540, Thailand.  
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More than a decade ago, the country’s farmers began using agricultural machinery on a large 

scale, replacing the water buffaloes as partners in the fields, as machines are more convenient and 

produce results many times faster than animals with the unfortunate destruction of the ecosystem faster 

than the old ways. 

This work wants to signify the nostalgia of the old-time agricultural way of living in Thailand which 

was once the truly agricultural ecosystem. The water buffaloes were sculpted in relaxing poses, after the 

long hours working in the field. 

Keywords : Water Buffalo, Capitalization, Ecosystem, Nostalgia, Agricultural 
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ผลงานวิจัยและสรางสรรคเรื่อง “เสียงแหงทางสายกลาง” 
Research and Creativity Title “The Voice of the Middle Path”  
 

อนุสรณ ศิริปน1 

Anusorn Siripin1 

 

บทคัดยอ 
 โครงการวิจัย เร่ือง “เสียงแหงทางสายกลาง” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนความรูสึกและตองการถายทอด

ประสบการณ ความรู ในมิติทางดานคุณคา และความซาบซ้ึงทางความดีงามในจิตใจของเรื่องเลาในอดีต (Story 

Telling) ที่มีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตทามกลางยุคการส่ือสารไรพรมแดนผานผลงานศิลปะส่ือประสม (Mixed Media 

Art) จํานวน 1 ชิ้น 1) เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคงานศิลปะส่ือประสม 2) เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการการทํา

ประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache) และ เทคนิคการใชอีพ็อกซ่ี (Epoxy) ในการสราง

ผลงานศิลปะส่ือประสม 3) เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีมีแบบอยาง เปนอัตลักษณของตนเองดวยผลงานศิลปะไทย

รวมสมัยเชิงวิชาการ ผานกระบวนการสรางสรรคที่มุงหวังใหเกิดผลสะทอน ประสบการณ สุนทรีย ตามรูปแบบและ

จินตนาการความรูสึก  4) เพื่อนําองคความรูที่ไดจากการสรางสรรค ทั้งทาง ดานกระบวนการและเทคนิควิธีการ ใช

เปนส่ือดานการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ที่นําเอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมา

บูรณาการกับงานสรางสรรค และเปนส่ือทางเลือกผานผลงานสรางสรรคของตนที่อาจหรือนาจะมีผลสําคัญตอการ

พัฒนาจิตใจของบุคคลทั่วไป 5) เพื่อประโยชนในการสอนวิชาทัศนศิลป โดยวัตถุประสงคของรายวิชาเพื่อการเรียนรู

และเขาใจผลงานสรางสรรคจากทัศนธาตุตางๆ รวมถึงทฤษฎีการใชสีซึ่งเปนองคความรูจากกระบวนการสรางสรรค 

คําสําคัญ : การสรางสรรคงานศิลปะส่ือประสมผานการฟงจากเร่ืองเลาในอดีต ศิลปะส่ือประสม ประติมากรรม

กระดาษอัดเปเปอรมาเช  

 

Abstract 
 “The Voice of the Middle Path” was aimed at reflecting and sharing the researcher’s feelings, 

knowledge and experience in aspects of value and appreciation of the spiritual virtues of storytelling from 

the past that affect people’s ways of life in the midst of borderless communications through 4 mixed 

media works of art, the objectives of which are 1) studying the methods and the creation of mixed media 

works of art, 2) studying Paper Mache methods and techniques as well as epoxy application techniques 

used in creating mixed media works of art, 3) creating contemporary academic works of art that express 

unique styles and original identities, the creation process of which is intended to reflect experience and 

aesthetic in connection with a particular form, feeling and imagination, 4) using the obtained body of 

knowledge, including the creation process, methods and techniques for teaching at the Faculty of 

                                                 
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Information and Communication Technology, Silpakorn University, Phetchaburi 76120 Thailand. 
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Information and Communication Technology where computer programs are integrated with creative 

productions; and providing alternative references useful for creating personal works of art and significant 

for the spiritual uplifting of people in general, and 5) applying the increased body of knowledge gained 

during the creation process of the works of art in teaching visual art courses whose objectives include 

learning to understand and appreciate creative works of art based upon visual elements and color theory. 

Keywords : The Voice of the Middle Path, Mixed Media Art, Paper Mache 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ประติมากรรมส่ือประสม (Mixed Media) 

 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 สมัยกอนที่เทคโนโลยียังไมพัฒนามากนัก และยังไมเขามามีบทบาทมีอิทธิพลครอบงําตอทุกชีวิตไดมากเทา

ยุคดิจิตอลนี้ “การฟง” จะทําใหเรารับรูขอมูล แงมุม ความคิดตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง  ไมวาจะฟงคําบอกเลา 

คําส่ังสอนจากพอแม ปูยา ตายาย คําเตือนจากครูบาอาจารย เสียงสวดมนตของตัวเราเองกอนนอน หรือแมแตคํา

เทศนาส่ังสอนของหลวงตาหลวงปู หรือการฟงบทเพลงที่ครํ่าครวญดวยเน้ือหาของความทุกข ความสุข  มวาเสียงจะ

ส่ือสารเร่ืองราวในทางที่ดีหรือไมดีก็ตาม การทําความเขาใจในความหมายของบาป บุญ คุณ โทษ คุณธรรม เหลานี้ 

ผานการเลาเร่ือง 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art) โดยนําเอาความรูที่ไดจาก

การฟงเร่ืองเลาในอดีต มาถายทอดความคิด จินตนาการ ความรูสึก ผานผลงานสรางสรรค จํานวน 1 ชิ้น จาก

ประสบการณที่เกิดจากเร่ืองราวหรือเหตุการณ 

 2. เพื่อนําเอาความรูประสบการณการถายทอดองคความรู อันเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่เลาสืบตอ

กันมาในอดีตมาเปนแรงบันดาลใจ โดยถายทอดผานกระบวนการสรางสรรคทั้งวิธีคิด การแทนคารูปแบบกลวิธี 

เทคนิค และวิธีการ แกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดชึ้นไดเสมอในการสรางสรรค 

 3. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีมีแบบอยางเปนอัตลักษณของตนเองดวยผลงานศิลปะไทยรวมสมัย (Thai 

Contemporary Art) เชิงวิชาการที่ผานกระบวนการสรางสรรคที่มุงหวังใหเกิดผลสะทอน ประสบการณ สุนทรีย ตาม

รูปแบบและจินตนาการ ความรูสึก 

 4. เพื่อนําองคความรูที่ไดจากกระบวนการการสรางสรรคทั้งหมด มาใชเปนส่ือดานการเรียนการสอนใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดยนําเอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมาบูรณาการกับงานสรางสรรค 

และเปนส่ือทางเลือกผานผลงานสรางสรรคของตนอันมีผลสําคัญตอการพัฒนาจิตใจของบคุคลทั่วไป 

 5. เพื่อประโยชนในการสอนในรายวิชาทัศนศิลป โดยวัตถุประสงคของรายวิชาเพื่อการเรียนรูและเขาใจ ตอ

งานสรางสรรค จากทัศนธาตุตางๆ รวมถึงทฤษฎีการใชสีซึ่งองคความรูจากกระบวนการสรางสรรค  
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แนวความคิด 
       ในสภาวะปจจุบัน การดําเนินชีวิตทามกลางการส่ือสารเทคโนโลยี หรือ "ยุคของการส่ือสารไรพรมแดน" ทํา

ใหการรับรู เร่ืองราว เหตุการณ ตางๆ ที่มีความรวดเร็วและเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีความคลาดเคล่ือนและ

บกพรอง ทําใหขาดมิติในดานคุณคาและความซาบซ้ึงทางจิตใจ จนทําใหเราลืมเลือนคุณคาจากวิถีทางเดิมๆ ที่เต็ม

เปยมไปดวยความรูสึก แตในขณะเดียวกันการรับส่ือจากการไดยินหรือไดฟงเร่ืองราวตางๆ ในอดีตทั้งที่การส่ือสาร

เทคโนโลยียังไมมีความเจริญกาวหนาเหมือนในยุคปจจุบัน การถายทอดความรูจาก มารดา บิดา ครูอาจารย ผานการ

ฟงและการเลาบอกตอกันมา ที่มีเนื้อหาอันเปยมคุณคา ทางความคิด ความรูสึก การตีความของแตละบุคคลที่ไมมีถูก

หรือผิด หากแตเปนประสบการณเดียวกันที่เคยไดยินเร่ืองเดียวกันนี้ต้ังแตเด็ก อาจทําใหใครบางคนยอนระลึกถึงผูเลา

เหลานั้น หรือเหตุการณเหลานั้นมาใชเตือนสติตัวเองใหเปนคนดีและใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต ดังนั้นการ

ฟงคจาก เร่ืองเลาในอดีตคร้ังนี้จึง เปนเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินชีวิตดวยทางสายกลางในพุทธประวัติ ชวงกอนที่

พระพุทธเจาตรัสรู โดยที่ไดฟงไดยินเสียงจากการดีดพิณ 3 สาย 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. เนื้อหา : นําเสนอเร่ืองเลาในอดีต (Storytelling in the Past) เหตุการณที่ไดรับทั้งบอกตอๆ กันมา      

ผานส่ือ (Media) ทั้งในอดีตและปจจุบัน และการใชภาพ "หู" ซึ่งเปนสัญลักษณของการฟง และการไดยิน 

    1.1) ขั้นตอนการศึกษาจากขอมูลพื้นฐาน 

 ขอมูลจากตําราและเอกสาร การสรางสรรคผลงานวิจัยและสรางสรรค “เสียงแหงทางสายกลาง” ได

ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับเร่ืองเลาและเหตุการณที่มีอิทธิพลตอแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานการดําเนิน

ชีวิตดวยทางสายกลาง โดยศึกษาจากผลงาน ชื่อ "เสียงพิณ 3 สายของเจาชายสิทธัตถะ" ไดแรงบันดาลใจจากสวน

หนึ่งของพุทธประวัติ ชวงกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู โดยมีเอกสารประกอบคือ สมุดภาพพระพุทธประวัติ           

"ทรงบําเพ็ญ ทุกรกิริยา ปญจวัคคียเฝาปฏิบัติ พระอินทรดีดพิณถวายขออุปมา" ฉบับอนุรักษภาพเขียนทางพระพุทธ 

ศาสนา โดย ครูเหม เวชกร โดยเว็บมาสเตอรบัวบานเต็มที่ลานธรรมจักร วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549   

 1.2) ขอมูลจากประสบการณสวนตัวและผลงานของผูวิจัยที่ผานมาในชวงป พ.ศ. 2545 -2556 

 - ไดรับประสบการณโดยตรงจากการดํารงชีวิตที่อยูทามกลางความเจริญทางเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารยุคไรพรมแดน ทั้งในทางตรงและทางออม และไดถายทอดผลงานจิตรกรรม  

 ชื่อภาพ " เสียงพิณ 3 สายของเจาชายสิทธัตถะ " ป พ.ศ. 2556 

 เทคนิค สีอะคริลิกบนผืนผาใบ (Acrylic on Canvas) 

 ขนาด 120 x 120 เซนติเมตร  

 

 - การศึกษาลักษณะวิธีการและไดถายทอดผลงานทางเทคนิค ศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art) 

 ชื่อภาพ " การเดินทางสูความสุข " ป พ.ศ. 2546 

 เทคนิค ส่ือประสม  (Mixed Media)  

 ไดรับรางวัล "เหรียญเงินแหงชาติ" คร้ังที่ 52 สาขาส่ือประสม พ.ศ. 2546 
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 - การศึกษาลักษณะวิธีการและถายทอดผลงานทางเทคนิค ประติมากรรมกระดาษอัด  หรือ        เป

เปอรมาเช (Paper Mache) ซึ่งเปนงานศิลปะอยางหนึ่งที่อาศัยคุณสมบัติความคลองตัวของวัสดุอุปกรณประเภท

กระดาษมาทําผลิตภัณฑชิ้นงานขนาดตาง ๆ ไดงาย เช่ือกันวา จีนเปนชนชาติแรกที่เร่ิมทํางานประเภทนี้ มานับเปน

ศตวรรษแลว ตอมาชนชาติเปอรเซีย และญี่ปุน  ก็ไดทําหัตถกรรมกระดาษอัดโดยเฉพาะหนากากสําหรับใชรวมเฉลิม

ฉลองในงานเทศกาลตางๆ ในศตวรรษที่ 17 เปนชวงเวลาท่ีหัตถกรรมกระดาษอัดไดแพรหลายในประเทศแถบทวีป

ยุโรป โดยเร่ิมจากประเทศฝรั่งเศส ไดบัญญัติศัพทหัตถกรรมกระดาษอัดไววา ปาเปยร มาเช (Papier-Mâché) ซึ่งมา

จากคําวา ปาเปยร (Papier) หมายถึง กระดาษ กับ มาเช (Mâché) หมายถึง การบดเค้ียว อัดหรือยอยสลาย 
 

 ชื่อภาพ " White Clay Buddha " 

 เทคนิค ประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache)

 ป พ.ศ. 2556 
 
 

1.3) ขอมูลที่ศึกษาการสรางภาพราง หรือ สเก็ตช (Sketch) 

            ภาพรางแนวความคิด เร่ือง เสียงแหงทางสายกลาง 

การสรางภาพรางเปนการประมวลเน้ือหา ขอมูล และกระบวนการทางความคิดที่ตอบสนองวิธีการทํางาน 

ทางทัศนศิลป โดยเลือกทํางานในรูปแบบ ศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art) เปนการถายทอดทางแนวความคิด

ที่มาจากแนวงานของตนเองในงานจิตรกรรมสีอะคริลิก (Acrylic) ปพ.ศ. 2556 ซึ่งถายทอดแนวคิดที่ไดรับแรงบันดาล

ใจในเร่ือง การดําเนินชีวิตดวยทางสายกลางจากพุทธประวัติ และเปนเหตุการณที่จริง หรือ ถูกปรุงแตง ปรับเปล่ียนไป

ตามยุคสมัยที่ถูกบอกเลาสืบตอกันมาผานส่ือตางๆ การสรางมโนภาพจากความจริงอันมีคุณคานี้ยอมเกิดจาก

จินตนาการเพื่อเพิ่ม สีสัน หรือ รสชาติ อันเปนกุศโลบายเพื่อความซาบซึ้งในคําสอนตามความเช่ือของบุคคลตาม    

ยุคสมัย ขาพเจาจึงนําเหตุการณกอนที่ เจาชายสิทธัตถะ จะตรัสรูเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยการไดยินเสียงจาก

การดีดพิณ 3 สาย ในขณะบําเพ็ญทุกรกิริยาจนพบทางสายกลาง การสรางภาพรางจึงเร่ิมตนจากการประมวลภาพ

ทางความคิด ประกอบกับจินตนาการถึงภาพที่จะเกิดขึ้น โดยใชแนวคิดและเน้ือหาเปนประเด็นสําคัญ รวมทั้งวิธี

นําเสนอโดยการคํานึงถึงผลในการมองเห็น ความเหมาะสม ขนาด และพื้นที่อันเกิดจากการผสมผสานวัสดุและ

เทคนิคทางจิตรกรรม เพื่อสรางภาพรางตนแบบกอนทํางานจริง  

 

 แบบภาพราง (Sketch) ตนแบบกอนทํางานจริง 

 เร่ืองเสียงแหงทางสายกลาง  

 

 

 เม่ือสรุปความคิดจากมโนภาพเบื้องตนจึงนําไปสรางภาพราง 2 มิติ เพื่อสะดวกและงายตอการหาความ

เปนไปไดในการสรางสรรค และคํานึงถึงรายละเอียดทุกสวนท่ีประกอบเขาดวยกัน ไมวาจะเปนพื้นที่วาง (Space) 

แสงและเงาท่ีเกิดจากการจัดวางตําแหนง (Position) ของรูปราง (Shape) รูปทรง (Form) ที่มีขนาดแตกตางกัน  
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สี (Color) ที่เลือกใชซึ่งเปนกระบวนการทางจิตรกรรมสีอะคริลิก จึงมีบทบาทสําคัญใน การสรางอารมณความรูสึก

ตอผลงาน 

1.4) ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 : การทําพื้นหลัง (Background) 

และ สวนที่ 2 : การทําตัวละครประกอบของช้ินงาน 

2. รูปแบบ : นําเสนอรูปแบบศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art) ซึ่งเปนรูปแบบผลงานที่ประยุกตและ

ผสมผสาน เพื่อทําใหเกิดผลงานทางศิลปะ เปนการถายทอดเร่ืองราว หรือวาการเลาเหตุการณ ผานรูปทรง 3 มิติ จะ

ทําใหผูชมผลงานสามารถซึมซับขอมูลไดเร็วขึ้น และไดเห็นถึงความแตกตางระหวางเหตุการณจริงกับเร่ืองเลา ซึ่งเปน

เหตุใหนําความรูทางดานศิลปะ 2 แขนง คือ จิตรกรรม และ ประติมากรรม มารวมกัน  

3. เทคนิคและวิธีการ :  

3.1) เทคนิคศิลปะส่ือประสม (Mixed Media Art)  

3.2) คนควาหาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งขอมูลในเชิงความคิด และเทคนิควิธีการ 

3.3) แสดงออกดวยการใชเทคนิคประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache) และ        

เทคนิคการใชอีพ็อกซี่ (Epoxy) 

 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
การสรางสรรคผลงาน แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 :   การทําพื้นหลัง (Background) แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 

1) การประกอบกรอบท่ีทํามาจากไมขนาด 150 x 150 เซนติเมตร แลวปูปดดวยไมอัดแผนเรียบ ขนาด         

6 มิลลิเมตร ไมควรใชผาแคนวาส (Canvas) มาขึง เพราะไมสามารถยึดติดงานที่เปนองคประกอบได  

 

 ภาพการประกอบกรอบเฟรมไม (Frame)  

  ขนาด 150 x 150 เซนติเมตร 
 
 

2) การทํา "หู" ซึ่งเปนองคประกอบหลักของผลงาน โดยการปนดินขึ้นรูปใบหูที่มีลักษณะเหมือนจริง ขนาด 

กวาง 70 เซนติเมตร x ยาว 145 เซนติเมตร x สูง 60 เซนติเมตร เม่ือปนดินเสร็จก็นําแบบปน ไปทําพิมพหลอโดยใชไฟ

เบอรกลาส (Fiberglass) เปนวัสดุเพื่อทําพิมพ 

 

           
 
         

 

 ภาพการปนหูที่ปนดวยดินกอนทําพิมพ      ภาพหูที่ทําพิมพดวยไฟเบอรกลาส 
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3) การประกอบกรอบพ้ืนหลัง (Background) โดยการนําหูที่ทําจากไฟเบอรกลาส มายึดติดกับกรอบเฟรม

ไมโดยใชน็อตเพื่อทําใหวัตถุ "หู" ติดแนนกับพื้นไม โดยการวางหูไวทางดานขวาของกรอบเฟรม แลวเก็บรายละเอียด

โดยใชอีพ็อกซี่ (Epoxy) อุดและตกแตงใหพื้นผิวเรียบ โดยใชกระดาษทรายและเคร่ืองลูกหมูขัดแตง 

4) การตกแตงพื้นหลัง (Background) โดยใชเทคนิคการใชสีพลาสติกสีขาวดานพนเคลือบโดยใชพูกันลม 

หรือแอร บรัช (Air Brush) เพื่อใหไดพื้นผิวที่มีสีที่เรียบและดูสะอาด 
  
 
    
  
 
 
 

สวนที่ 2 :   การทําตัวละครประกอบของชิ้นงาน โดยใชเทคนิคและวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ 

1) การขึ้นโครงโดยใชลวด และกระดาษหนังสือพิมพ ในการทําโครงสรางเบื้องตน (Basic Structure)  
 
 
        
     
 

     - วัสดุและอุปกรณ เชน ลวด คีมหนีบลวด กระดาษหนังสือพิมพ เทปกาว  

 

   
 
 
 
    
 

2) การใชกลวิธีเทคนิคการทําประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache) โดยการนําเย่ือ

กระดาษรีไซเคิลพอกโครงสรางเบ้ืองตนที่ทําไวของตัวละครแตละตัว และนํามาตากใหแหงใชระยะเวลาประมาณ 2 

วัน เพื่อที่จะดําเนินในวิธีการตอไป  

     - วัสดุที่ใชในการทํากกลวิธีเทคนิค ประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache) 

  

 

 

 

                         1. ถาดรังไขกระดาษ             2. กาวลาเท็กซ (Latex)    3. เคร่ืองปนกระดาษแบบมือถือ 
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- เทคนิคการทํา ประติมากรรมกระดาษอัด หรือ เปเปอรมาเช (Paper Mache) 

 

  1. นําถาดรังไขกระดาษแชน้ําทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อใหกระดาษ

เปอยยุย แลวนําถาดรังไขกระดาษท่ีแชน้ําจนเปอยมาทําใหละเอียดย่ิงขึ้นโดยใชเคร่ือง

ปนแบบมือถือหรือใชมือขย้ีใหละเอียดมากที่สุด 

        2. นําถาดรังไขกระดาษท่ีปนละเอียดแลวมากรองเอานํ้าออกใหหมาดๆ ถาดรังไขกระดาษ จํานวน      

1 แผน เม่ือกรองน้ําออกแลวจะไดกระดาษเปอยหมาดๆ ประมาณ 5 กํามือ จากนั้นนํากระดาษที่หมาดๆ มาผสมกับ

กาวลาเท็กซ (Latex) ในอัตราสวน กระดาษ 5 สวน ตอกาว 2 สวน  คลุกเคลาและนวดใหเปนเน้ือเดียวกัน จนได

กระดาษลักษณะเหมือน

ดินพรอมที่ จะนํามาปน

   
 
 

3) การใชกลวิธเีทคนิคอีพ็อกซี่ (Epoxy) ในการปนและตกแตงเก็บรายละเอียดโครงสราง เบื้องตนที่ทําไวของ

ตัวละครแตละตัว 

    - วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทํากลวิธีเทคนิคอีพอกซี  (Epoxy) 

        1. กาวอีพ็อกซี่ ชนิด A   

        2. กาวอีพ็อกซี่ ชนิด B 

        3. ดินสอพอง 

        4. เคร่ืองมือปน 

                   - กลวิธีเทคนิค อีพ็อกซี่  (Epoxy) 

นําอีพ็อกซ่ี (Epoxy)  ที่มีคุณสมบัติเหมือนกาวชนิดขนเหนียว ซึ่งประกอบดวยสวนผสม 2 ชนิด กาวอีพ็อกซ่ี ชนิด A 

และกาวอีพ็อกซ่ี ชนิด B ในอัตราผสม 1 ตอ 1 ผสมและกวนใหเขากันเปนเน้ือเดียวกันใชเวลาประมาณ 2 นาที 

จากนั้นนํามาคลุกเคลากับดินสอพองเพื่อใหเกิดความยืดหยุนที่พอดีเหมาะสําหรับการขึ้นรูปและงายตอการเก็บ

รายละเอียดของตัวละคร ในการปนเราสามารถใชน้ําสะอาดมาชวยใหกาวอีพ็อกซี่ ไมติดมือ 

หมายเหตุ : ในขั้นตอนนี้ถาผสมอีพ็อกซี่ (Epoxy) A และ B เสร็จ ตองรีบดําเนินการปนทันที เพราะภายในประมาณ 

15 นาที อีพ็อกซ่ี (Epoxy) ที่ผานการผสมแลวจะแหงแข็งและไมสามารถนํามาใชงานได 

4) ขั้นตอนการเสร็จส้ินของตัวละคร โดยใชเทคนิค การระบายสีดวยสีอะคริลิก (Acrylic)  
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องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค หรอืปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ผลงานสรางสรรคเชิงวิชาการชุด "เสียงแหงทางสายกลาง" เปนการนําเสนอเน้ือหาและทัศนคติที่มีตอ

เร่ืองราว  เหตุการณ ที่บอกเลาสืบตอกันมาจากอดีต และยังคงปรากฏตามส่ือตางๆ ในปจจุบัน โดยเลือกถายทอด

ผานผลงานประเภทประติมากรรมส่ือประสม (Mixed Media) ซึ่งผลสําเร็จของงานวิจัยเนนไปเพิ่อวัตถุประสงคในดาน

การออกแบบและศึกษาคนควาศิลปะประเภทส่ือประสม จากการศึกษาคนควาการนําเสนองานวิจัยนี้ ทําใหพบ

เทคนิควิธีการ รูปแบบ กระบวนการสรางสรรค รวมท้ังกระบวนการทางความคิด อันสงผลถึงการเรียนรูและความ

สมบูรณของผลงานดังปรากฏในผลงานวิจัยและสรางสรรค ผลงานวิจัยนี้แสดงเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการ

สรางสรรคในระดับที่นาพึงพอใจ ดวยรูปแบบการนําเสนอทางเทคนิคและวิธีการที่มีความยากในการส่ือความหมาย

ในเชิงทัศนศิลป รวมทั้งการสรางสุนทรียศาสตร การสรางสรรคพบปญหาตางๆ ในกระบวนการทํางาน จากปญหาท่ี

เกิดขึ้น ทําใหเกิดการคิดวิเคราะห จัดการและแกปญหา จนสามารถสรางกระบวนการทางความคิดและการสรางสรรค

ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งยังสรางความนาสนใจในรูปแบบการนําเสนอ ซึ่งเกิดจากประสบการณการ

สรางสรรคผลงานวิจัยที่เปนรูปแบบที่ผสมผสานระหวาง ศิลปะประเภทจิตรกรรม กับศิลปะประเภทประติมากรรม 

อยางไรก็ตามการสรางสรรคผลงานวิจัยยังคงเปนการทดลองหาขอสรุปในกระบวนการ สรางสรรคและวิธีคิด อาจเกิด

ความผิดพลาดจากประสบการณจากการทํางานที่นอย อีกทั้งความพรอมของอุปกรณ ทั้งกระบวนการทํางานยังคง

ตองการระบบวิธีคิด วิเคราะหและสังเคราะห ออกมาเปนผลงานท่ีสมบูรณ  และนําองคความรูที่ไดจากการสรางสรรค

ทั้งหมด มาใชเปนส่ือดานการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนส่ือทางเลือกที่อาจจะมี

ผลสําคัญตอการพัฒนาจิตใจของบุคคลทั่วไป ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัย/สรางสรรคไปตอยอดหรือใช

ประโยชนหรือนําไปสูการแกปญหาอยางเปนรูปธรรมในดานการใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  ซึ่งผลการวิจัยนี้

สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองเตือนความทรงจําและสรางแรงบันดาลใจในดานการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาทาง

พุทธศาสนา และสามารถใชเปนแบบแผนไดจริงในการใชชีวิตทามกลางสภาพสังคมในปจจุบัน 

 

รูปผลงานสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “เสียงแหงทางสายกลาง” / The Voice of the Middle Path 

  2. ขนาด : 150 x 150 เซนติเมตร  
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ผลงานสรางสรรคนาฏศิลปไทยรวมสมยั ชุด “จากดิน...สูฟาสุราลัย” 
The Creation of a Thai Contemporary Dance : “From Earth…to Heaven” 
 

ปณณทัต โพธิเวชกุล1 

Pannatat Po-dhivejakul1 

 

บทคัดยอ 
 นาฏศิลปไทยรวมสมัย ชุด “จากดิน...สูฟาสุราลัย” เกิดขึ้นจากความตองการของผูสรางสรรค ที่ตองการ

สรางงานศิลปะการแสดง เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผูเสด็จสูสวรรคาลัย เพื่อ

แสดงถึงความรัก ความศรัทธา และความซาบซ้ึงของประชาชน ที่มีตอพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของ

พระองค ผูสรางสรรคจึงนําการลอยโคมในเทศกาลยี่ เปงมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางงานชิ้นนี้ โดยนํา

แนวความคิดของการจุดโคมลอยปลอยขึ้นสูทองฟาเพื่อบูชาพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส มาเปน

แรงบันดาลใจและเปรียบเทียบในแงความหมาย ภาพของความรูสึก แลวนํามาปรับใชเพื่อวางโครงเร่ืองใหกับงาน

สรางสรรคชิ้นนี้ 

 การพัฒนางานสรางสรรคหลังจากทําการสืบคน สังเคราะห และวิเคราะหขอมูล จะมุงเนนที่การทํางาน

รวมกันของศิลปนหลายฝาย ดังนี้ ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบทาและลีลา ผูออกแบบเคร่ืองแตงกาย ผูออกแบบแสง 

ผูจัดทําอุปกรณประกอบการแสดง ผูคัดเลือกภาพและดนตรีประกอบการแสดง นักแสดงดานนาฏศิลปไทยรวมสมัย 

และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฝกการเคล่ือนไหวโดยใชความรูสึกและความเช่ือภายในท่ีไดรับจากเพลง

และเร่ืองราวที่กําหนดให โดยมีผูกํากับลีลาเปนผูเลือกสรรทาทาง ทําใหมีทาทางของความรูสึกที่บอกเลาเร่ืองราวท่ี

ส่ือสารได ทําใหผูสรางสรรคและนักแสดงท่ีอยูในกระบวนการสรางงาน ไดรับความรู ความเขาใจที่แตกตางไปจาก

นาฏศิลปไทยแบบด้ังเดิม ในแงของการถายทอดเร่ืองราวและความรูสึก นอกจากนี้ ผูออกแบบในดานอื่น ๆ ยังได

เรียนรูการร้ือโครงสรางเดิม และสรางงานออกแบบใหมที่สรางอยูบนพื้นฐานโครงสรางเดิม 

คําสําคัญ : นาฏศิลปไทยรวมสมัย ดิน สุราลัย ย่ีเปง 

 

Abstract  
 The aim of this creative research, The Creation of a Thai Contemporary Dance: “From Earth…to 

Heaven,” is to create a performance to honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej and to reflect the 

love, faith, and gratitude of the people toward the contribution which he made to our country. The creative 

researcher creates a story of this performance by using the inspiration from the floating lanterns in Yee 

Peng festival; the concept of floating the lanterns in order to worship the Lord Buddha in heaven. In 

comparative terms, the meaning and the mood image, then applied to the plot for the performance piece.  

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Drama and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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 The development for the creative process after synthesis and analysis is to focus on the 

collaboration of many artists - choreographer, costume designer, lighting designer, props master, visual 

and music technician, performers, and undergrad students from Bunditpatanasilpa Institute. They 

practice to dance and move on the feelings and beliefs in the music and story that have been assigned 

to. Choreographer will create the series of movements that communicate the story. Working on the 

process of this creative research project makes the creative researcher, and performers in the process 

gain the knowledge and understanding that is different from Thai traditional or folk dance. Moreover, 

other artists in this creative research gain more knowledge in de-construction and re-construction their 

works base on the original art forms. 

Keywords : Thai Contemporary Dance, Earth, Heaven, Yee Peng 
 

รูปผลงานสรางสรรค  
 

  
  

 1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทยรวมสมัย 

 2. ชื่อผลงานสรางสรรค : “จากดิน...สูฟาสุราลัย” 

 3. ขนาดความยาวของการแสดง : ประมาณ 20 นาที  
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ศิลปะภาพพมิพโลหะชุด “พลังแหงชีวติ” 
Printmaking Etching : “The Spirit” 
 

มนพัทธ พวงขุนเทียน1 

Manapatt Puangkhunthien1 

 

บทคัดยอ 
ปญหาสังคมในปจจุบันนี้มีมากมายและหลากหลาย ทําใหจิตใจผูคนเปล่ียนไป  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ

จิตใจในดานลบจนสามารถทําอยางไรก็ไดเพื่อใหตนเองอยูรอดถึงแมจะผิด  หรือเกิดความรูสึกทอแท  ส้ินหวัง จนตอง

หนีปญหาโดยการแกปญหาแบบคิดส้ัน  แตอยางไรก็ตามในสังคมก็ยังมีมุมท่ีดีที่ใหกําลังใจผูคน ซึ่งขาพเจาไดเห็นคน

พิการที่ประกอบอาชีพอยางสุจริตตามกําลังความสามารถของตนเองและพวกเขาก็ยังมีรอยย้ิมอยูเสมอ  ขาพเจารูสึก

ประทับใจพวกเขาเหลานี้ที่เปนบุคคลที่นายกยองและนาช่ืนชม  ถึงแมรางกายพวกเขาจะพิการ แตพวกเขาก็มีจิตใจที่

เขมแข็งเปนนักสู  ไมทอถอยตอโชคชะตา  พวกเขาภาคภูมิใจในส่ิงที่เปนอยูและมีอยู  ดํารงชีพอยูในความสุจริต  ส่ิงนี้

จึงเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะของขาพเจาที่ตองการจะส่ือความหมายของพลังแหงชีวิตที่มีคุณคา 

โดยแสดงออกผานงานสรางสรรคศิลปะดวยเทคนิคภาพพิมพโลหะ ที่แสดงภาพในรูปแบบเหมือนจริงโดยใชภาพ

บุคคลและสภาพแวดลอมที่เหมือนจริง ประกอบกับการจัดสรรน้ําหนักแสงและเงาขึ้นมาใหมใหส่ือความรูสึกถึงความ

งดงาม   ความสุข และความหวังในชีวิต  ซึ่งผลงานสรางสรรคชุดนี้จะสะทอนคุณคาของพลังแหงชีวิตสะทอนไปสู

สังคมที่อาจจะมีใครบางคนตองการไดรับกําลังใจในการดํารงชีวิตตอไป 

คําสําคัญ : ภาพพิมพโลหะ พลังแหงชีวิต  

 

Abstract 
 Nowadays, there are lots of social problems and they are variety. The problems make people’s 

mind change. It might impact people’s minds into negativity to do whatever they want to be to survive. 

Even though it is not the right thing or when people are desperate in their lives until they have to run away 

from the problems by thinking in a short term solution. However, in our society, we still have good thing to 

support human as the handicapped people who work morally to make their living with their smiling faces. 

I am impressed these kind of people who support others. They should be admired and praised, even 

though they handicaps, they have strong minds, and are fighters, never give up their fate. They are proud 

o f who they are and what they have. They live their lives with righteousness. This thing is my inspiration 

to create my piece of art. The technique of my piece of art is etching presents the realistic looking objects 

and portraits that composing the tone, the light and the shadow to convey the emotions of value, 

happiness and hope in people’s life.  I want to communicate the meaning of the spirit in these people’s 
                                                 
1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 10600  ประเทศไทย 

  Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Science, Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU, Bangkok 10600,   

  Thailand. 
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mind reflecting to society that might have someone need the will power and power to continue living their 

lives. 

Keywords : Etching, The Spirit 
 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ทัศนศิลป (ศิลปะภาพพิมพ)  
 

ที่มา และความสาํคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 ประสบการณตางๆท่ีเราพบรอบตัว บางคนอาจมองไมเห็นหรือมองขามไปดวยความชินชาหรือไมใสใจ

นํามาคิด บางคนมองเห็นแลวกระทบความรูสึกในดานลบและไมสามารถมองเห็นแงคิดความดีความงามที่เกิดขึ้นได  

บางคนประสบการณและส่ิงที่เห็นเขามากระทบความรูสึกและเกิดแงคิดอันดีงามสอนใหเรียนรูชีวิตและไดแงคิด

สอนใจ  ซึ่งเปนสุนทรียภาพในการรับรูส่ิงตางๆท่ีพบรอบตัวผานผัสสะตางๆกระทบใจ เกิดความรูสึกมองเห็นคุณคา 

ความดี  ความงาม และความจริง มิใชเพียงแคตาเห็น  

ย่ิงสภาพสังคมในปจจุบันนี้ หากมองเห็นดวยตา ไดยินผานหู ก็คงไดรับรูปญหาที่มีอยูมากมาย ทั้ง

สภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรม การจราจรแออัด  ความเรงรีบแขงขัน การเอาเปรียบคดโกง  ความอดอยากยากจน  การ

กออาชญากรรมตางๆ   คนเจ็บปวยและคนพิการ ซึ่งส่ิงเหลานี้หากเรารับรูโดยไมนํามาคิดใครครวญและหาคุณคา เรา

ก็จะเกิดความกดดันคับของใจ และนํามาซ่ึงความรูสึกและอารมณในดานลบทั้งเครียด โกรธ รังเกียจ กดดัน ทอแท  

ทอถอย และหดหูกับปญหาตางๆท่ีเราเห็นรอบตัว  แตขาพเจากลับคิดอยากชวนผูคนใหหันมามองปญหาที่พบเปน

กําลังใจและเห็นคุณคาความดีความงามในปญหาตางๆที่นาเรียนรู  ดังเชน การที่ขาพเจาไดพบเห็นคนพิการหรือคน

ยากคนจนท่ีพยายามตอสูด้ินรนทํามาหากินอยางสุจริต ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึกกระทบใจเห็นความพยายาม และ

หัวใจนักสูของพวกเขา และไดรับรูถึงพลังแหงชีวิต (Spirit) ที่มีเปยมลน ทําใหพวกเขาเอาชนะขอจํากัดทางกาย  

ยอมรับ และกาวขามความรูสึกทอแทหดหู และกลับกลายเปนกําลังใจในการดํารงชีวิตอยางสุจริต และมีความสุข ย้ิม

ไดกับชีวิตที่ตนเองเปนอยู  

ส่ิงนี้จึงเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจา ที่ตองการจะสะทอนใหเห็นถึงความไม

สมบูรณของชีวิตที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกคน  แตมิใชใหยอมจํานนกับชีวิตที่ลําบากยากจนและบกพรองทางกาย  ชวน

ใหทุกคนเรียนรูกับชีวิตของตนและมีพลังแหงชีวิตที่เขมแข็งพรอมตอสูฟนฝา ใหดํารงชีวิตในทางสุจริต  ภูมิใจใน

ตนเองและมีความสุขไดทุกเม่ือแมจะเผชิญความยากลําบาก 
 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อทดลองสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพที่นําเสนอเปนภาพบุคคลในเร่ืองราวที่พบเห็นไดรอบตัว 

และแสดงถึงพลังแหงชีวิตที่เขมแข็งพรอมตอสูฟนฝา แมรางกายจะไมสมบูรณ 

2. เพื่อสรางสรรคผลงานที่สงผลกระทบใจใหคนมองเห็นความดี ความงาม ที่ซอนอยูในความไมสมบูรณ

ภายนอก แตรับรูความดี ความงามไดดวยการใชใจสัมผัส 

3. เพื่อศึกษา คนควา ทดลอง และสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีสะทอนชีวิตของมนุษยในมุมมองที่เห็นคุณคา 

เห็นโอกาส และสรางแรงบันดาลใจ ใหคนในสังคม 
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4. เพื่อศึกษา และสรางสรรคการใชแสง เงา และการใชน้ําหนัก ในการสรางผลงานภาพพิมพ ที่ทําใหเกิด

การรับรูถึงอารมณความรูสึกที่แสดงออกผานภาพบุคคล 

 

แนวความคิด 
 ชีวิตแตละชีวิต เม่ือไดเกิดมาแลว จงรักษาคุณคาและพลังแหงชีวิตไว ดวยการสรางประโยชน เรียนรูชีวิต 

และทําในส่ิงที่ถูกตองดีงาม 
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. คนหาเร่ืองราวท่ีเปนแรงบันดาลใจ โดยการศึกษาขอมูล และการออกสํารวจ เก็บภาพเร่ืองราวตางๆใน

สังคม 

2. สรางแนวความคิดจากแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น 

3. ศึกษาขอมูลในเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคผลงานภาพพิมพโลหะ และแนวคิดของผลงาน 

4. วางแผนและทดลองแบบรางผลงานเบื้องตน 

5. เตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

6. ปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานตามแผนงานท่ีวางไว 

7. แกไขปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณตามท่ีตองการ 

8. เผยแพรผลงานในรูปแบบนิทรรรศการแสดงตอสาธารณชน  

9. เขียนเอกสารประกอบการสรางสรรคเปนเอกสารทางวิชาการ 

 

เทคนิค และวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
- เทคนิค  

ภาพพิมพโลหะ (Etching) 

- วัสดุ อุปกรณ 
แทนพิมพ  

แมพิมพสังกะสี 

หมึกพิมพ 

เหล็กปลายแหลม 

ตัวกันน้ํากรด 

กระดาษพิมพ 

อางน้ํากรด 

น้ํากรดไนตริก 

ตูเปายางสน 

ยางสน 

ดินสอไข 

เตาไฟฟา 
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กระดาษกาวนํ้า 

กระดานไมอัดสําหรับขึงงาน 

ถุงมือ  หนากาก 

 

องคความรูทีไ่ดจากการสรางสรรค หรอืปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
1. ไดเรียนรูและเขาใจ ถึงชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะชีวิตของผูพิการที่รางกายไมสมบูรณแตเปยมดวย

พลังชีวิต ทําใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสรางสรรคผลงานที่สะทอนใหเห็นบุคคลท่ีมีพลังชีวิต

พรอมตอสูฟนฝากับอุปสรรคตางๆ 

2. ไดสรางสรรคผลงานที่แสดงออกและสะทอนใหเห็นถึง ความเขมแข็ง ความเปนนักสู ความงามของ

จิตใจในการประกอบอาชีพสุจริตที่นาช่ืนชม  ถึงแมทุกคนในภาพจะมีรางกายท่ีไมสมบูรณ ยากจน แต

รอยย้ิมและแววตาท่ีปรากฎในภาพก็รวมเปนสัญลักษณหนึ่งที่ส่ือความหมายและความรูสึก ที่อาจ

สงผลกระทบตอจิตใจของผูชมได 

3. ไดศึกษา ไดคนควา ไดทดลองและไดสรางสรรคผลงานในเทคนิคภาพพิมพโลหะ โดยการใชเร่ืองราวท่ี

เปนจริง มีอยูจริง โดยการจัดองคประกอบดังนี้ เชนใชรูปทรงบุคคลเปนจุดเดนของภาพเนนความไม

สมบูรณของรางกายแตในรายละเอียดบนใบหนากับมีรอยย้ิม ดูมีความสุข ใชรูปทรงของสิ่งของ 

อุปกรณ ในการประกอบอาชีพที่ดูเรียบงายธรรมดา เปนจุดรองของภาพ และรูปทรงของสภาพแวดลอม

ที่ชวยประกอบใหภาพสมบูรณขึ้น ที่แสดงถึงเร่ืองราวชีวิตของบุคคลในภาพ ซึ่งผูชมสามารถรับรูและ

รูสึกได   เพื่อส่ือสารใหสังคมเห็นความงดงามและเกิดพลังชีวิตจากภาพท่ีขาพเจาสรางสรรคขึ้น 

4. ไดเรียนรูกระบวนการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ ที่ตองทดลอง และแกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน 

เพื่อใหเกิดความสมบูรณตามแผนงานที่ต้ังไว เชนการใชรูปทรงตางๆในภาพในการส่ือความหมาย 

ความรูสึก การใชน้ําหนัก แสง เงา ในการควบคุมบรรยากาศสรางมิติใหเกิดในภาพ เชนจาก

สภาพแวดลอมที่ความเปนจริงซ่ึงมองไมงดงามแตส่ือใหเห็นความงดงามไดจากการจัดสรรนํ้าหนัก 

แสง  และเงา ที่สามารถทําใหบรรยากาศดูอบอุนละมุน มีความหวัง กอใหเกิดพลังแหงชีวิตที่รูสึกได 

และนํ้าหนัก แสง เงา ชวยสรางมิติของรูปทรงตางๆใหดูสมจริง มีความงาม มีความรูสึก หลอมรวมเปน

เอกภาพเดียวกัน 
 

เอกสารอางอิง 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 
 

 
 
                    1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “The Spirit No.1”  

                        2. ขนาด : 33 x 50 cm. 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 
 

 
 

1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “The Spirit No.2” 

2. ขนาด : 33 x 50 cm. 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 3 
 

 
 

                               1. ชื่อผลงานสรางสรรค : “The Spirit No.3” 

                               2. ขนาด : 33 x 50 cm. 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาต ิ“ศิลปากรวจิัยและสรางสรรค คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

The 10th Silpakorn University National Conference for Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

January 23-25, 2017 

 

 C-66 

สื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบื้องตนโดยมีระดับศักยภาพของ 
สมองในชวงอายุ 3-6 ป 
Media Design for Promoting Learning in Autistic Patients Mental Age between 3-6 Years Old 

อนุตรประภา แสงรัศมี1 

Anootaraprapha Sangratsamee1 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบของเลนสําหรับเด็กออทิสติก เพ่ือสงเสริม 

การเรียนรูทางดานพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กออทิสติกและการชวยเหลือตนเองในชี วิตประจําวันโดยใช 

ลักษณะภาพประกอบท่ีมีบริบทสิ่งแวดลอมความเปนไทยใสลงไปในของเลนเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจงายขึ้น 

เน่ืองจากปจจุบันสื่อสงเสริมการเรียนรู ท่ีโรงพยาบาลและโรงเรียนใชสอนเด็กออทิสติกน้ันยังไมมีการนําเอาบริบท 

ความเปนไทยนํามาประยุกขใสลงไปในภาพประกอบเพ่ือทําของเลน          

 การด ําเน ินงานว ิจ ัยใช ว ิธ ีการรวบรวมข อมูลในการทําส ื่อส งเสร ิมการเร ียนร ูได ด ังน ี้ ศึกษาอาการของ 

เด็กออทิสติกระยะเบื้องตนจากเอกสารทางการแพทย, หลักการออกแบบรูปแบบลายเสนและสีที่เหมาะสมสําหรับ 

กลุมเปาหมาย, หลักการใชวัสดุที ่เหมาะสมกลุมเปาหมาย เก็บขอมูลเชิงลึกจากครูผู สอนที่โรงเรียนละอออุทิศ, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลกรุงเทพ เพ่ือนํามาออกแบบสื่อโดยใชวิธีสอบถามขอมูลเชิงลึกและ 

ไดรวบรวมขอสรุปมาออกแบบเปนสื่อสงเสริมทักษะทางสังคมเปน 2 ประเภท ดังน้ี  1. สื่อสอนจับคู คน, สัตว, สิ่งของ จํานวน 

36 ชิ้น  2. สื่อสอนเรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวัน จํานวน 25 ชิ้น ผูวิจัยไดออกแบบเครื่องมือท่ีมีรูปแบบลายเสนและ 

การใชสีตางกันมา 3 แบบ ไดแก  1. การนํารูปแบบลายเสนของอาจารยประหยัด พงษดํา มาใสในงาน  2. การใชรูปถาย 

มาจากสิ่งของจริงมาใสในสื่อ  3. การออกแบบโดยใชรูปแบบจิบลิสตูดิโอมาประยุกขใชในงาน โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดาน 

การแพทย 5 คน และผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา 5 คน ทําการตรวจสอบและแนะนํา หลังจากน้ันจึงไดนําไปใชกลุม 

เปาหมายจํานวน 5 คน 

 ผลการวิจัยพบวา  1. สื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กออทิสติกระยะอาการเบื้องตนโดยมีระดับศักยภาพของสมอง 

3-6 ปน้ี มีเน้ือหาเหมาะสมในการใชภาพท่ีสงเสริมทักษะทางสังคมและชวยเหลือตนเอง  2. ผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยท้ัง  

5 ทาน มีความเห็นวาสื่อท่ีทําจากผามีความนาสนใจและปลอดภัยกับกลุมเปาหมายเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อแบบเกาท่ีมักใช 

แตกระดาษและไมอัด  3. ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาไดเลือกรูปแบบท่ี 3 โดยใหเหตุผลวาการออกแบบควรอยูในรูปแบบ 

ภาพการตูนเพราะจะไดเสริมสรางจินตนาการเด็กในขณะท่ีผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเลือกรูปแบบท่ี 2 เพราะตองการ 

กลุมเปาหมายเรียนรูภาพจากรูปจริง  4. ผูเชี่ยวชาญท้ัง 10 ทาน ประเมินภาพรวมในการใชสื่อออกมาในระดับท่ีดี  5. ระหวาง 

การใชสื่อทดลองกับกลุมเปาหมาย  กลุมเปาหมายมีความสนใจและมีสมาธิในการฟงมากขึ้นขณะท่ีครูผูสอนใชสื่อของผูวิจัย  

6. ผูวิจัยคนพบวาการทํารูปแบบส่ือจับคู หรือเรียงลําดับเหตุการณน้ันสามารถทําใหกลุมเปาหมายสรางปฎิสัมพันธท่ีดีกับ 

ครูผูสอนไดโดยระหวางการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมผูวิจัยคนพบวา กลุมเปาหมายพยายามพูดคุยและ 

เลาเรื ่องราวในชีวิตประจําวันตัวเองผานการเลนสื่อ  7. ผูวิจัยคนพบวาแมวาศักยภาพทางสมองและสติปญญาของ              

เด็กออทิสติกจะมีมาไมเทาเด็กปกติท่ัวไป แตการสงเสริมทักษะทางสังคมใหเด็กออทิสติกรูจักชวยเหลือตนเองและเขาสังคมน้ัน 

คือสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเด็กออทิสติกโตมาชวยเหลือตัวเองไดไมเปนปญหาของสังคม 

คําสําคัญ :  สือ่สงเสริมการเรียนรู ของเลนผา ภาพประกอบ เด็กออทิสติก 
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Abstract 
 This research have objective about studying in Media design for autisms children for develop their own 

social skill and help them to improve their daily activity. By using illustrate that including Thai context so the 

targets can understand the media easily. Hospital and school in Thailand now a days are using the media that 

don’t have Thai context included in their media toys. 

 The researcher processing by collect the information of media design with observe the documentary 

about autisms from medical file, theory of illustrate and color is suitable for autism children, theory about material 

that suitable for autisms, inside interview with teaching expert from Laooautid School, Srinakharinwirot University, 

Bangkok Hospital for designing by ask them the questionnaire and summarize data to be these following 2 kinds 

of media : 1. 36 pieces of matching game Human animal object,  2. 25 pieces of sequencing game by using 

illustrate from their living activity. The researcher design 3 kind of design following 1. Ajan Prayat Pongdum 

direction. 2. Using real picture from their daily life activity, 3. Design by using Ghibi studio apply with the design. 

By giving the 5 specialists of Medical team and Education Team prove and suggest. After that the researcher 

bring the media using with 5 different samples. The result shows that 1. This media design for autisms children is 

suitable for the target. 2. 5 specialists of Medical Team have opinion about material should be more interesting 

and safe for the target compare with the old one that used wood material and paper. 3. 5 specialists of Education 

team have chosen the design 3 because they believe that carton kind can build the target’s imagination while the 

Medical team have chosen the design 2 because they believe that  the target should learn from the real pictures. 

4. The whole 10 specialists evaluated the design as a good level  5. The targets are interested in the media and 

have more concentrate with the teacher 6. The researcher fond this Media design make good relationship 

between teacher and the target during the researcher observe participating and non-participating  fond that the 

target want to tell their own story in their real life by the media. 7. The researcher found that although he ability of  

Autisms children is the same as normal children, improving and supporting their ability of social skill is important 

for helping them can live their real life.  

Keywords : Media design, Fabric toys, Illustrate, Autisms children 
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