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Message from the Chairman of Silpakorn University Council 

Thailand's membership in the ASEAN Community commencing in 2015 will generate numerous 

political, economic, social and cultural changes within the region, compelling every country to rapidly adjust 

itself to cope with the stream of potential transformations. Education is, therefore, the key mechanism that will 

give the community power and strength it needs to lead the nations towards stable and sustainable 

development. 

Higher education institutes, as the generators of bodies of knowledge, are required to produce 

scholars with their potential great enough to meet such streaming changes by enhancing their educational 

quality to meet international accreditation standards at the world-class universities level. Supporting the roles 

of Thai higher education industry is a crucial strategy in developing and preparing our country to enter the 

ASEAN Community. It is necessary for Silpakorn University to take a proactive approach, for the benefit of 

society, in creating new bodies of knowledge by developing the existing bodies of knowledge found in our 

research studies, and more abundantly in our creative art products which have long been accumulated and 

rendered the unique identity of Silpakorn University. 

What a great pleasure to see that the Research and Development Institute realizes the importance of 

the aforementioned issue and, therefore, has been hosting an international conference, where various 

disciplines of knowledge are shared and integrated, for six consecutive years. It opens a window of 

opportunity lor scholars and students from and outside the country to disseminate their research studies and 

creative arts. This event also serves as a forum for the exchange of experiences and opinions, which will lead 

to a cooperative planning to promote and improve our researchers' capacity to be competitive in the world's 

arena. Besides the presentation of national and international research products, the conference also includes 

plenary discussions, special leclures, performances for arts and cultures conservation, and exnibitions of 

creative arts by foreign academics from India. Korea, Malaysia. Singapore, Turkey, and the USA, which 

exemplifies an international academic cooperation netvdork. 

I would like to take this opportunity to extend my regards and gratitude to the Organizing Committee 

and everybody who takes part in this particular event, especially the Research and Development Institute 

whose effort and contribution has consistently brought about a great academic forum. May this conference 

achieve all its desired aims and accomplishments. 

(Professor Emeritus Khunying Khaisri Sri-Aroon) 

Chairman of Silpakorn University Council 
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Message from the President of Silpakorn University 

The vision of Silpakorn University is to emphasize, encourage, and elevate the potential of our 

personnel in order to maintain Silpakorn's status as "a leading creative university", as stipulated in the 

university's strategic development plan. One of the key driving factors in achieving the said objective 

is to reinforce our academic strength by promoting the constant production of high quality research 

studies and creative arts. 

Therefore, hosting an academic conference is one way to give the researchers, artists, 

scholars and students from and outside the university an opportunity and space to present and 

disseminate their research studies and creative arts as well as to share with one another their bodies 

of knowledge, experiences and ideas, which will lead to the building up of academic cooperation 

networks and the implementation of enriched knowledge. The conference will create an academic 

atmosphere that encourages and motivates the University's staff to become more interested in 

conducting research studies and inventing creative arts. To serve this purpose, the Research and 

Development Institute, on behalf of Silpakorn University, has organized the 6'h Silpakorn University 

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

The conference consists of a variety of presentation formats namely lectures, poster displays, 

exhibitions and performances. Among the exhibits are also the works submitted by the participants 

from India, Korea, Malaysia, Singapore, Turkey, and the USA. This is a process of preparing ourselves 

to be part of ASEAN Community in 2015 which will bring forth educational development towards 

international standing and world-class competitiveness. 

On behalf of Silpakorn University, I would like to express my delight and appreciation to the 

Research and Development Institute for its success in organizing this conference through which the 

University's potential as a producer of research studies and creative arts, the unique identity of 

Silpakorn has been declared and recognized nationally and internationally. Last of all, I wish all the 

organizing teams and those who participate in the conference greater happiness and prosperity. 

Acting President of Silpakorn University 
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Message from the Director of Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI) 

Chairperson of the Subcommittee on the Higher Education Research Network in Lower Central 

Thailand 

Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: 

Integration of Art and Science has been held annually for six consecutive years with the aim of 

disseminating academic works, both in form of research studies and creative arts, by the academics, 

students and enthusiasts from and outside the country. ltalso serves as a forum for 

exchanging experiences, knowledge and ideas derived from their research studies and creative arts 

so as to promote knowledge extension which will lead to academic collaboration and application of 

such knowledge for the benefit of the community and society. A crucial part of this conference which 

represents the unique identity of Silpakorn University is the performance section featuring arts and 

cultures participated by our neighboring communities in the conservation and passing on of our 

cultural heritage. 

In commemoration of the 69Ih anniversary of Silpakorn University, SURDl has opened the 

Department of Creativity, and is actively raising a special fund to support the creative projects carried 

out by Silpakorn University lecturers who are the members of faculties that provide art and design 

instructions. The fund is entitled, "Silpakorn University's 69th Anniversary Creativity Fund". In addition 

to funding the creation of art and design works, SURDl also sponsors the conservation of works of art. 

Specially included in the program of this year's conference is a lecture titled "The Conservation of the 

Works of Art and Ancient Historical Sites in Thailand" in order to distribute the artistic and scientific 

stories of the conservation of works of art, the conservation for the benefit of local communities, as well 

as the advancement of the conservation projects conducted by Silpakorn University Art Center. The 

objective is to raise the level of knowledge, understanding, and awareness concerning the care and 

protection of the nation's valuable works of art, which will subsequently lead to the establishment of 

the Center of Excellence for Conservation. 



Starting in 2015, Thailand will become part of the ASEAN Community, which will result in a 

number of inevitable changes in politics, economy, societies and cultures. SURDl has realized the 

importance of the University's preparedness for being part of the ASEAN Free Trade Area, particularly 

our mission in raising awareness and storing knowledge ready to develop researchers with high 

potentials enough to have their places at the international forums. We, therefore, have invited several 

distinguished experts with exceptional experience and expertise in economics, social sciences, history 

and arts to appear at this conference to help strengthen our foundation of knowledge and show us the 

way that leads to further educational development. 

The organization of an international research conference this year, like those of the preceding 

years, has reached a successful accomplishment as a result of the cooperation received from the staff 

members from all departments and units. The Research and Development Institute, once again, would 

like to give special thanks to the SURDl Advisory Committee and Board Committee, the Subcommittee 

on the Higher Education Research Network in Lower Central Tha~land, Office of the 

Higher Education Commission (OHEC), Graduate School, Faculty of Decorative Arts, Faculty of 

Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, the Organizing Advisory Committee, the 

Conference Committee, all of the Proceedings Subcommittees, the expert peer reviewers, all 

departments at Silpakorn University, and all SURDl staff members. SURDl would be pleased to accept 

any comments or suggestions regarding this event for further improvement in the next conference. 

(Assistant Professor, Dr. Alice Thienprasert) 

Director of Silpakorn University Research and Development Institute 

Chairperson of the Subcommittee on the Higher Education Research Network in Lower Central 

Thailand 



คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ

สรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัย

และงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ไดพบปะแลกเปล่ียน

ขอมูล และองคความรูใหมๆ     ที่เกิดจากการศึกษา คนควา ตลอดจนเปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัย

และผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขายระหวาง

นักวิจัยท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค    ที่ตอบสนองตอ

ความตองการของชุมชน สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณคณะท่ีปรึกษา ผูนําเสนอผลงาน  ทุกทาน 

ผูทรงคุณวุฒิที่ใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ วิทยากร ผูดําเนินรายการประจําหอง คณะกรรมการดําเนินงานการ

ประชุมวิชาการฯ ที่มีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวาองคความรูจากการประชุมวิชาการฯ คร้ังนี้จะ

เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 

   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคฯ 

      มกราคม 2556 

 



Foreword 

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

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

national and international academic conference for the presentation of research and creative works called  

“The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration of 

Art and Science.” The objectives of this event are to create and encourage an atmosphere that facilitates the 

production of research and creative works within and outside the university, as well as provide an opportunity 

for faculty members, researchers, and academics to meet and exchange new information and knowledge 

gained from their research and study. It also serves as a platform for young academics to present their 

research projects and creative works to the public. The conference will also created network of researchers 

within and outside Silpakorn University and collaboration among them so that they can produce research and 

creative works that respond to the needs of national and international communities and societies. 

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

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

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

hope that the knowledge gained form the conference will henceforth benefit our academia, community, 

society, and nation.  

 

The Conference Organizing Committee

     of Silpakorn University International Conference  

on Academic Research and Creative Arts: 

Integration of Art and Science 

January 2013 
 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ก 

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

กําหนดการและแผนที่ ง 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค  ซ 

 

บรรยายพิเศษ 
วันพธุที่ 16 มกราคม 2556 
• พิพิธภัณฑชีวิต II  (นาฬิกาทราย) L-1  

รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสดิ์  

อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• เกมเพื่อการเรียนรู เร่ืองตารางธาตุ (Game – based Learning : Periodic Table)           L-5 

อาจารยจักรพันธ เชาวปรีชา 

อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

• การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธโดย  Andre Caplet              L-14 

อาจารยดําริห บรรณวิทยกิจ 

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

วันศกุรที ่18 มกราคม 2556 
• แนวความคิดและตัวอยางการอนุรักษแหลงโบราณคดีเพื่อประโยชนของชุมชนทองถิ่น L-21 

รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ 

อาจารยประจําคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ  L-27 

ผูชวยศาสตราจารย อภิชัย ภิรมยรักษ 

อาจารยประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• วิทยาศาสตรในการอนุรักษศิลป  L-35 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม 

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• การพัฒนางานอนุรักษศิลปะภายในหอศิลป  L-38 

นายสุชา ศิลปชัยศรี 

นายชาง (นักวิชาการชางศิลป) หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 
ผลงานสรางสรรคของศิลปนไทยและตางประเทศ 

Republic of India 
• “Untitled” A-1  

 Goutam DAs     

Malaysia 
• asmat A-3  

 Prof. Madya Mohamad Omar Bidin    

• Death Investment # 1,2,3,4 A-5  

 Mohd. Al-khuzairie Ali    

• Homeland A-8  

 Shamsu Mohamad      

• 1. King ‘EL’     2. Queen ‘EL’ A-10 

 Umibaizurah Mahir @ Ismail    

Republic of Korea 
• Case A-13 

 Ryu Nan-Ho 

• 1. (Chulhwa-Buncheongbal) A-14 

2. (Chulhwa-Buncheonghwangari) 

3. (Jayeon-Yoojujunja) 

Hyun-moon, Shin 
• Mother , me and my kids. A-20 

 Myung-Hee Kim 
• Scenery of  snowy day A-24 

 Kang  Hwa-Su 

• Sounding Clay Series: Accumulation A-25 

 Steven Low Thia Kwang 

• 1. Tea Table A-27 

 2. My House of Happiness 

 Young-Hee Jang 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

Republic of Turkey 
• “Hope” A-31 

 Mutlu Başkaya 

United States of America 
• Polka Dot Skies A-33 

 Douglas Black 

Thailand 
• “Symbol of life” A-35 

 Prof. Asst. Sayumporn Kasornsuwan 

• “การเดินทาง...ของสายน้ํา”  A-41 

 ผูชวยศาสตราจารย ประภากร สุคนธมณี 

• ตนแบบแมพิมพถวยชาทางเครื่องเคลือบดินเผาโดยเทคโนโลยี CAD : CAM  A-47 

 อาจารยชานนท ไกรรส 

• “มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซอนของเสนใย”  A-53 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล 

• ละครรวมสมัย “ทุติยะวิเศษ”  A-60 

 มุจรินทร  อิทธิพงษ 

• วิถีชีวิตชนบท  A-64 

 รองศาสตราจารย ทินกร กาษรสุวรรณ 
 

ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ  

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. สรภัญญอีสาน:  สุนทรียภาพพื้นบานบนฐานของความงาม บัญชา เกียรติจรุงพันธ O-1 

ตามแนวทางพุทธศาสนา   

2. ชุมชนกับศิลปะ และการสรางสรรคงานศิลปะในชุมชน :  ปรมพร ศิริกุลชยานนท O-3 

ศิลปะการตองลาย จังหวัดลําปาง  

3. อิทธิพลของปจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ อนุชา แพงเกษร และคณะ O-5 

สภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ   

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

4. การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา อนุชา แพงเกษร และคณะ O-19

ดานศิลปะและการออกแบบเพื่อคนพิการ 

5. โครงการศึกษา เกณฑการวิจารณและการถายทอด สุคนธรส คงเจริญ O-32 

องคความรูผานการออกแบบพื้นที่ภายใน 

6. การอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตร : จากสถานีรถไฟธนบุรีถึง กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย O-41 

พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. ภูมิปญญาทักษิณ : เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด  ปยาภรณ อรมุต O-49 

อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2. พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  กิตติพล สระบัว และคณะ O-57 

(OTOP) ประเภทอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี 

3. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติ วิวัฒน จันทรกิ่งทอง และคณะ O-65 

ทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย 

4. กลยุทธการผลิตละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ  ณัฐชา เพชรดากูล และคณะ O-70 

(ซิทคอม) : กรณีศึกษาบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด  

และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด 

5. ภาพพจนในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ปรัชญา ใจภักดี O-78 

6. ความเขาใจและความสามารถในการพูดคํานามของเด็ก สุกานดา ทองประศรี O-86 

 ที่มีความตองการพิเศษ : กรณีศึกษา เด็กปญญาออน 

7. วัฒนธรรมที่สะทอนจากระบบคําเรียกญาติในภาษาเมี่ยน(เยา) จตุพร โดมไพรวัลย O-94 

8. ที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง วรกร ธรรมภิบาลอุดม O-102 

 ของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก  

 อําเภอปาเซรมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

9. การศึกษาเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังในบทละครในกับ กษมา สุรเดชา O-110 

 บทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

 เลิศหลานภาลัย 

10. การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอด ปริวัตร เปล่ียนศิริ O-117 

 ตําแหนงผูนําในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ: กรณีศึกษา  

 ชุมชนบานแมคองซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

11. การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน O-124 

 ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอ 

 ความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆ 

12. ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล กาญจนา จันทรประเสริฐ O-132 

 ชั้นปที่ 2 ในรายวิชา PHY 135 : ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาล จุฑามาศ เรืองจุย และคณะ O-138 

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

2. การวิเคราะหสมุนไพรในตํารับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ สุธิกานต วุฒิอนุสรณ และคณะ O-146 

ดวยสถิติเชิงพรรณนา  

3. การวิเคราะหสารประกอบระเหยที่ใหกล่ินสําคัญในน้ํามัน สันติ ชาญธนกิจวาณิชย และคณะ O-148 

หอมระเหยมะนาวไทยโดยใช Gas Chromatography- 

Olfactometry (GC-O) รวมกับ Gas Chromatography-Mass  

Spectrometry (GC-MS)  

4. เปรียบเทียบผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทและกรดออน ยิ่งลักษณ การะวิโก และคณะ O-150 

ในการลดปริมาณเชื้อที่กอใหเกิดโรคในปลาหมึกสดแชเยือกแข็ง  

5. ศึกษาการออกแบบฟารมเล้ียงวารานัสเชิงการคา  ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ O-152 

6. ผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ และคณะ O-160 

ทางเคมี และประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของ 

หญาเนเปยร  

7. เครื่องผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซใชความรอน โชติวุฒิ ประสพสุข และคณะ O-168 

จากชีวมวล  

8. การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล  กฤษฎา พรหมแกว และคณะ O-170 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรระดับชาติ  

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1 "เกาอี้" :  การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรม เรวัฒน อามิน P- 1 

 การใชงาน  

2 การตีความระบบพื้นที่ของตึกแถวสูการออกแบบ นนทลี แซจึง P-3 

 สถาปตยกรรม 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

3 การศึกษาชานเรือนไทยภาคกลางสูการออกแบบ ทนงศักดิ์ แกวกัลยา P-5 

 พื้นที่สวนกลาง 

4 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ ทิพยลักษณ โกมลวณิช และคณะ P-7 

 สินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรด 

5 การออกแบบสถาปตยกรรมโดยใชเทคนิคภาพยนตร :  ทวิช ธานี P-15 

 กรณีศึกษาการตัดตอ และการเคลื่อนไหวของที่วาง, 

 เวลาในภาพยนตร เพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 

6 ขอจํากัดทางพื้นที่ กับ มิติของการอยูอาศัยในงาน ฌัลลิกา บุญพา P-17 

 สถาปตยกรรม 

7 โครงการทดลองออกแบบ พื้นที่เปลี่ยนผานจากสภาวะหนึ่ง งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ P-19 

 ไปสูอีกสภาวะหนึ่ง "ระหวางพื้นที่ปจจุบัน กับ พื้นที่หลัง 

 ความตาย" 

8 พื้นที่ชั่วคราวของสถาปตยกรรมโรงแรมจากพฤติกรรม ภูริวัฒน ไชยมีสุข P-22 

 นักทองเที่ยวกลุมสะพายเป 

9 สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบและ ธนาคาร โมกขะสมิต P-24 

 ปจจัยพื้นฐาน 

10 อิทธิพลของคติชาวบานลานนาที่ปรากฏผานประติมากรรม ณัฐกาญ ธีรบวรกุล P-31 

 รูปตัวมอม ในภาคเหนือ 
 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง  พิสิษฐ สุวรรณแพทย และคณะ P-38 

 เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร 

 และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง  พิสิษฐ สุวรรณแพทย และคณะ P-40 

 เร่ือง อุณหภูมิสําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ 

 เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 การศึกษาความสมดุลชีวิตการทํางานของพนักงาน จิตรลดา จันทรดวง P-42 

 สายปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจายสินคา 

 ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

4 คตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาที่มีอิทธิพล ธีระ จันทิปะ P-50 

 ตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

5 ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร P-52 

 องคกร และความสุขในองคกร ระหวางพนักงานชาวไทย และคณะ 

 ในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน กรณีศึกษา  

 บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ 

 บริษัท โอมิค จํากัด 

6 ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจ วิวัฒน จันทรกิ่งทอง และคณะ P-60 

 ภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว 

7 ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ปยาภรณ อรมุต P-68 

 ตําบลเกาะสาหราย  อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

8 ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปน สุทธินันทน พรหมสุวรรณ และคณะ P-76 

 ผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถในการจัดการ 

 ของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคม 

 เศรษฐกิจอาเซียน 

9 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทย สุทธินันทน พรหมสุวรรณ และคณะ P-84 

 ที่มีผลตอความคาดหวังและความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ 

 เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1 การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากน้ํามันเมล็ดเงาะดวย ภควรรณ ชัยขจรวัฒน และคณะ P-92 

 กระบวนการอินเตอรเอสเตอรริฟเคชั่นโดยใชเอนไซมไลเปส 

2 การศึกษาการจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กที่ กัญจนา ทองสนิท และคณะ P-94 

 เหมาะสม สําหรับอุตสาหกรรมประกอบรถบริการสาธารณะ 

3 การศึกษาการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยคํานึงถึงรายวิชา กัญจนา ทองสนิท และคณะ P-96 

 ที่มีอาจารยผูสอนมากกวา 1 ทาน โดยพิจารณาตนทุนรวม 

4 การศึกษาการใชประโยชนจากหนังวารานัสเชิงการคา ธนโชติ ธรรมชาติ  และคณะ P-98 

5 การสรางแบบจําลองการกอตัวของตะกรันสําหรับขายงาน วรรณทิพา โอภาปญญโชติ P-104 

 เครื่องแลกเปล่ียนความรอนในกระบวนการผลิตโพลีโพรพิลีน 

6 การสํารวจการจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครือขาย หัสกร พึ่งฮั้ว และคณะ P-112 

 อินเตอรเน็ต 

7 การสํารวจแบคทีเรียที่หายใจแบบใชออกซิเจนในน้ําทะเล ดลภูมิ สุริยันต และคณะ P-114 

 จากบออนุบาลเตาทะเลของศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล  

 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  



  

สารบัญ (ตอ) 
 

8 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑ  วันวิสาข เข็มเงิน P-116 

 แกวในกระบวนการอบออน 

9 ผลของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการใหความรูเบื้องตน ธนพล แซเตียว และคณะ P-124 

 เกี่ยวกับยาแกเด็กปฐมวัย 

10 ผลของความเครียดตอการเหนี่ยวนําการหลั่งทีเอนเอฟ- บารมี ชาญชญานนท และคณะ P-126 

 แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจโดยเซลลสรางกระดูก 

11 ผลของซอรบิแทนไตรสเตียเรทตอกลไกการตกผลึกของ ปวิชญา โภชฌงค และคณะ P-134 

 เนยโกโก 

12 ภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ดวงมณี แสนมั่น และคณะ P-136 

 หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ความชุกและความสัมพันธ 

 ตอระดับเมทฮีโมโกลบิน 
 

ผลงานสรางสรรค 

1. “จิตรกรรมชุด: อุปมาอุปไมยไทย” อัฏฐพล คงพัฒน C-1 

2. ศิลปะการแสดงชุด “เสียงกังวาล” กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ C-3 
3. “อาสวกิเลส”                สิทธิกร เทพสุวรรณ C-5 
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• Humanities and Social Sciences 
1. Factors Influencing Competency of the Trade Along  Nawit Amage et al. OE-1 

the Thai - Malaysia Border Trade Entrepreneurs to  

Support the ASEAN Economic Community 

2. A Framework for the Development of Appropriate  Danuvat Suwanvong et al. OE-9 

Strategies and Administrative Model of Higher Education  

Institutions for the Three Southern Border Provinces in  

Thailand: An Emphasis for Sustainable Development  

and the ASEAN Community 

3. Factors Influencing Service Innovation for  Walailak Rattanawong et al. OE-17 

Entrepreneurs in the Thai Tourism Sector 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

4. The Factors Affecting Women Executives’ Career  Parichat Thudam et al. OE-25 

Development in Thai Public Sector 

5. An Analysis of Export Performance in Thai Rubber  Punninon Sirisuwat et al. OE-33 

Product Industry 

6. Factors Affecting E-marketing Adoption by Small and  Kanokwan Kanchanatanee et al. OE-41 

Medium Sized Enterprises in Thailand 

7. Factors Related to University and Industrial Sector  Yanyong Kodcharat et al. OE-49 

Collaboration of Knowledge Transfer in Southern Thailand 

8. Antecedents and Consequences of Work Engagement:  Korkaew Jankingthong et al. OE-57 

A Literature Review 

9. The Apprehension of Lanna Arts and Culture of Tertiary  Tawipas Pichaichanarong  OE-65 

Level Students 
 

POSTER  SESSION  

• Humanities and Social Sciences 

1 A Study of English Speaking Strategies in EFL  Bundit  Anuyahong PE-1 

 Learners Used at Thai-Nichi Institute of Technology 

• Sciences and Applied Sciences 

1 Degradation of Caffeic Acid in Subcritical Water Boonyanuch Suaylam et al. PE-3 

2 Effect of Drying Processing on the Stability Patcharakamol Sutasanawichanna PE-5 

 of Pyrazines et al.  

ภาคผนวก 

• คําขออนุมัติจัดการประชุม 

• คําส่ังแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน 

 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 

 “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

• คําส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 

 “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 
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การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 
“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 6  : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

 

 

1.  ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 

 “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

 

2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ  

    เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  

    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

   

3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยและสรางสรรค เพื่อประโยชนตอ   

การเรียนการสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคทั้งในและตางประเทศ  มาอยางตอเนื่อง 

ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมา

โดยตลอด  การจัดเวทีเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่เปนขั้นตอนสําหรับการสรางงานวิจัยสรางสรรค 

เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงาน        

ที่หลากหลาย ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและสรางสรรคมากย่ิงขึ้น นอกจากผูวิจัยสรางสรรค    

ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานแลว ยังมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหน่ึงท่ีแสดงถึง

มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัย  

 การจัดโครงการดังกลาว นอกจากจะเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยและสรางสรรค           

ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยและ

สรางสรรคทั้งระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัย

และสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากย่ิงขึ้นอีกดวย  

 

4.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคทั้งที่เปนผลงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

3. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคของ 

ตนเองสูสาธารณชน 

4. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงานและขอมูลของการวิจัยและสรางสรรคระหวางนักวิจัยจาก 

หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 
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5. เพ่ือใหเกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง 

หนวยงาน/สถาบัน 

6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 

5. วิธีดําเนินการ  
1. การเตรียมงานการประชุมวิชาการ 

2. การบรรยายพิเศษ 

3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 

5. นิทรรศการงานสรางสรรค  

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและหนวยงานตางๆ  

8. การแสดงบนเวทีประกอบการบรรยายพิเศษ  

9. การแสดงบนเวทีภาคค่ํา/การแสดงวงดนตรีลูกทุง 

 

6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 การเตรียมงานการประชุมวิชาการ  ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555  – 15 มกราคม 2556 

วันประชุมวิชาการ วันที่  16 - 18  มกราคม 2556 

 

7.  สถานที่ดําเนินงาน 
 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา   และหอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

8.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการประชุมจํานวน  500  คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. อาจารย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ครูระดับมัธยมศึกษา 

3. นักเรียน/นักศึกษา 

4. ผูสนใจทั่วไป 

5. คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 
6. คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน  
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9.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค รวมทั้งผูเขารวมประชุม มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและ

สรางสรรคผลงาน 

2. นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค ไดเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 

3. เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวจิัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

4. เกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน 

5. ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนผลงานและขอมูลของการวิจัยและสรางสรรคระหวาง

นักวิจัยและสรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 

 

10. ตัวชี้วัดความสําเรจ็ของโครงการ 
1. ตัวช้ีวัดผลผลิต / Output : 

-  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จํานวนของผูเขารวมโครงการ จํานวน 500 คน  

-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม     

   โครงการ ไมตํ่ากวารอยละ 80 

       2.   ตัวชี้วัดผลลัพธ/ Outcome : 

             -   ผูนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคสามารถนําผลงานท่ีนําเสนอไปขอตําแหนงทางวิชาการ 

  หรือ เปนหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานได 

 -  นักศึกษาที่นําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคสามารถนําไปเปนหลักฐานการขอสําเร็จ 

  การศึกษาได 

 

11. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ 
     สกอ. : องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

     สกอ. : องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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กําหนดการ 
การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 

“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 
วันที่ 16 - 18 มกราคม 2556 

ณ ศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และ หอศลิปสนามจันทร  
มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร จ.นครปฐม 

------------------------- 
 

วันพธุที่  16  มกราคม  2556 
11.30 – 13.20 น. ลงทะเบียน 

13.20 – 14.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “งานสรางสรรคปจจัยหลักทางดานวิชาการเพื่อการพัฒนา   

องคความรูทางดานศิลปะ” 

 โดย   ผูชวยศาสตราจารย สรรเสริญ  มิลินทสูต 

  ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย  

14.10 – 14.40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)” 

 โดย  รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสด์ิ  

  อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.40 – 15.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ เกมเพื่อการเรียนรู เร่ืองตารางธาตุ (Game – based 

Learning : Periodic Table)” 

 โดย     อาจารย จักรพันธ เชาวปรีชา 

  อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15.10 – 15.40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “แรงบันดาลไทยสําหรับการออกแบบเคร่ืองแตงกาย” 

 โดย    ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล 

  อาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.40 – 16.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การตีความบทเพลง Suite Persane  ประพันธโดย Andre Caplet” 

 โดย    อาจารย ดําริห   บรรณวิทยกิจ 

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.10 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การจัดสรรทุนสรางสรรคโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ” 

 โดย    ศาสตราจารย ปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ 

16.30 น. ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง มอบผลงานภาพพิมพ เพ่ือระดมทุนสรางสรรค 69 ป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17.00 – 18.00 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการฯ และนิทรรศการ  

18.00 – 19.00 น. งานเล้ียงรับรอง ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19.00 – 21.00 น. การแสดงบนเวทีภาคค่ํา 

ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
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หมายเหต ุ:  1.  การบรรยายพิเศษจัด ณ หองประชุมชั้นบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

2.  เวลา 13.30 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ การสรางสรรคผลงาน    

     เคร่ืองปนดินเผาและภาพพิมพ” ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง 

 สนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 

วันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม 2556 
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.20 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “โอกาสของศิลปากรในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

   โดย  นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.20 – 11.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ประเทศไทยกับ ASCC ในมิติทางวัฒนธรรม” 

   โดย  นายวีระ  โรจนพจนรัตน 

    ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

11.10 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับธุรกิจการสงออกของไทย” 

   โดย  นายสุวรรณ  คงขุนเทียน 

    กรรมการผูจัดการบริษัท โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ Workshop 

13.30 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค ภาคบรรยาย  

  กลุมสาขาศิลปะและศิลปประยุกต  

  กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  กลุมสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

หมายเหตุ   1.  เวลา 09.30 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ การสรางสรรคผลงานเคร่ืองปนดินเผา 

และภาพพิมพ” ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

2.  เวลา 14.00 – 17.00 น.  การบรรยายพิเศษเร่ือง “การออกแบบเสียงและศิลปะเสียง”           

โดย  หลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมช้ันบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

 

วันศกุรที ่18 มกราคม 2556 
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การอนุรักษงานศิลปกรรมและโบราณสถาน 

 ในประเทศไทย” 

 โดย  นายสหวัฒน  แนนหนา  อธิบดีกรมศิลปากร 
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 10.10 – 10.40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวความคิดและตัวอยางการอนุรักษแหลงโบราณคดีเพื่อ 

  ประโยชนของชุมชนทองถ่ิน” 

 โดย  รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ 

  อาจารยประจําคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.40 – 11.10 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ” 

 โดย  ผูชวยศาสตราจารย อภิชัย ภิรมยรักษ 

  อาจารยประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.10 – 11.40 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “วิทยาศาสตรในการอนุรักษศิลป” 

 โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา  บุญเต็ม 

  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.40 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษเร่ือง “การพัฒนางานอนุรักษศิลปะภายในหอศิลป” 

 โดย  นายสุชา ศิลปชัยศรี  

  นายชาง (นักวิชาการชางศิลป) หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหต ุ:   การบรรยายพิเศษจัด ณ หองประชุมชั้น M  หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 จังหวัดนครปฐม 

----------------------------- 

 

 















 

บรรยายพิเศษ 

วันพุธท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2556 
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ชื่อผลงาน :    พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)  

Living Museum II (Nostalgia)  
 

ชื่อผูสรางสรรค  :   รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสด์ิ1 

Assoc. Prof. Kamol Phaosavasdi1 

 

บทคัดยอ 
  จากประวัติศาสตรที่ผานมา กลุมคนท่ีถูกลืมไปจากกระแสเศรษฐกิจหลักในเมืองไทย คือ ชุมชนชนบทและชุมชน

ที่มีรายไดนอยเปนเพราะพวกเขาขาดแคลนทรัพยากรที่เปนโครงสรางและเปนพื้นฐาน และพวกเขายังถูกละเลยจากการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย เชื่อกันวาพลังของคนในชุมชนท่ีมีรายไดตํ่านี้จะทําใหการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นไดและเอาชนะ

อุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ  

 จากการวิจัยเก็บขอมูลในพ้ืนที่ พบวาคําวาการพัฒนาชุมชนนั้นกวางมากและตองอาศัยความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกันและคําม่ันสัญญาจากคนในชุมชน จากการที่ไดรับฟงขอมูลท่ีบอกเลาเร่ืองราวและความตองการของชุมชนแลว

เห็นไดวาแกนสําคัญอยูที่วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 

 ผลงานสรางสรรคที่รวมมือกับชุมชน  แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดการชุมชนและทําใหสภาวะความเปนอยู

ของคนในชุมชนน้ันดีขึ้นได  

คําสําคัญ :  Community art based, Video art, Video documentary 

 
Abstract 
              Historically, urban, low-income communities in Thailand have been left out of the economic 

mainstream and, because of a fundamental and structural lack of resources, are often underserved in areas 

critical to quality of life and human development.  We believe that real change in low-income neighborhoods 

to overcome these factors can only come from empowering grassroots, community institutions. 

          As evidenced by the range of issue areas in which we work, our definition of community development 

is broad, and relies heavily on the priorities and commitments of the groups. We count on these groups to 

inform us of their communities' needs and those issues that are critical to their residents' daily lives. 

          Through our work in participate with community institutions, we strive to enhance community groups' 

ability to organize their constituents, and improve social a conditions in their neighborhoods. 

Keywords :   Community art based, Video art, Video documentary 

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค :  Video Art 

 

                                          
1 คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

  Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Patumwan Bangkok 10330, Thailand. 
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แนวความคิด 
จากการเช่ือมโยงความสัมพันธในตอนที่ 1  “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” ที่เนนเร่ืองราวระหวาง ชุมชน, พื้นที่และ

วิถีชีวิต ชุมชนนางเล้ิงกับความอยูรอดในพื้นที่เมืองอันหนาแนนในปจจุบัน แสดงใหเห็นวาคุณคาของความเปนคนนางเล้ิง

ของเขานัยหนึ่งคือ เก็บงําความหลัง   . . . .อดีตท่ีเคยพุงขึ้นไปจนถึงสูงสุด และรวงหลนลงมาสงบราบเรียบราวทองทะเลไร

คล่ืนลม  

       ชุมชนนางเล้ิงท่ีมีเร่ืองราวหลากหลายผานกาลเวลาอันยาวนาน   บางคร้ังในเร่ืองเดียวกันแตสามารถถายทอด

ผานภาพเคล่ือนไหวในแงมุมและความคิดเห็นที่หลากหลาย  เร่ืองราวในอดีตที่ถูกเลาผานตกทอดกันมา ยังคงวนเวียนอยู

ในชุมชน  งานช้ินนี้จึงตองการบันทึกเร่ืองราวจากผูคนในชุมชนท่ีมีตอเหตุการณตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนนางเล้ิง   โดย

เสนอใหเห็นทั้งเร่ืองปรุงแตง เร่ืองสวนตัว เร่ืองท่ีฟงเขามาอีกทีหน่ึง เร่ืองท่ีเลาตามๆกันมาคือรองรอยจางๆ ที่สามารถ

นําไปสูความจริงไดเชนเดียวกัน  การบันทึกขึ้นใหมนี้เปรียบเสมือนเปนหลักฐานปจจุบัน ที่ทําใหคนในชุมชนเองสามารถ

มองเห็นความคิดของบุคคลอื่นในมุมตางๆ บันทึกน้ีคือการรวบรวมภาพของนางเล้ิง ในขณะท่ีทุกอยางยังดําเนินตอไป

เหมือนพิพธิภัณฑแสดงภาพถายแหงชีวิตและเรื่องราวยอนอดีต ในเวลาเดียวกันก็สะทอนส่ิงสําคัญที่สุดของชุมชนนางเล้ิง

ที่พวกเขายังคงมีอยูเสมอ คือความสัมพันธที่ดีตอกัน และความภูมิใจ ที่ไดเปน ..คนนางเล้ิง 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

การมีอยูของชุมชมเล็กๆ บางชุมชนถูกมองขาม แมมันจะอยูในมหานครกรุงเทพฯ สภาพที่อยูแออัด ตกแตง

บริเวณโดยรอบดวยกองขยะนานาชนิด หนวยงานภาครัฐไดเขามาแกปญหาแตก็มักเปนแบบขอไปที เด็กถูกปลอยปะ

ละเลย ยาเสพติดหาซื้องายเหมือนยาพาราเซตามอล เด็กๆ สามารถรับรูเร่ืองเพศไดจากประสบการณตรง ครอบครัว

แตกแยก พอแมผูปกครองอยูกันอยางปากกัดตีนถีบ หาเชากินคํ่า ซึ่งเปนแรงขับสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาการตางคนตาง

อยูของคนในชุมชน โดยท่ีปกติแตละบานก็เปนเหยื่อของเคราะหกรรมอันเปนผลจากการกระทําของตนเองอยูแลว ย่ิง

แยกกันคิด แยกกันทํา แยกกันอยูอีก ปญหาย่ิงลุกลามจนแกไมตก ชีวิตชาวชุมชนนางเล้ิงยํ่าอยูในวงจรอดสู หาทางออก

ไมไดเสียที ดังน้ันเม่ือชุมชนน้ีมีปญหารุมเรามากเชนน้ี คนในชุมชนเองจึงเล็งเห็นถึงความเปนไดในการนําศิลปะเขามา

เยียวยา และไดที่จะนําศิลปะที่วากันวาเหมือนยาวิเศษแกไดสารพัดโรคเขามาขับเคล่ือนใหเกิดวงจรที่ดีขึ้นแกคนในชุมชน 

(ศิลปะชุมชน) เพ่ือบอกถึงการมีอยูของชุมชน 

 “ตองการสรางวัฒนธรรมเล็กๆแกเด็กสลัม 

             เพ่ือใหพวกเขาไดเกิดวงจรชีวิตใหมที่ดีขึ้น” 

 

ผลงาน “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” และ “พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)” คือการนําวิธีการทางศิลปะมา

สะทอนถึงปญหาที่มีอยูเพ่ือใหบุคคลภายนอกหรือผูที่มีสวนเก่ียวของในการแกไขปญหาเหลานี้เขามามีบทบาท งานศิลปะ

เองนั้นไมอาจแกไขปญหาไดโดยตรง แตงานศิลปะสามารถเปนเคร่ืองมือตอรองทางสังคมอีกแรงหน่ึงของชุมชน หรืออยาง

นอยที่สุดก็เปนเสนทางในการสืบคนขอมูลเชิงลึกของชุมชนตอไปในอนาคต ในขณะเดียวกันผลงานช้ินนี้ยังนําเสนอใหเห็น

ถึงการท่ีคนในชุมชนไดนําศิลปะเขาไปแกปญหาของเด็กในชุมชน ในลักษณะของศิลปะชุมชน (community art) อีกดวย 
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วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
ผลงานช้ินนี้ พูดถึงส่ิงที่มันอยูจริงในพื้นที่นางเล้ิง เร่ืองราวของแตละชีวิตในนางเล้ิงลวนมีความแตกตาง

หลากหลาย ซึ่งเต็มไปดวยความนาสนใจ ภาพความเปนจริงที่ปรากฏน้ัน สะทอนใหเห็นถึงชีวิต ความเปนอยูและทัศนคติ

ของผูคนที่มีตอชุมชนของตนแมนวากาลเวลาจะเปล่ียนแปลงไปนานแคไหน แตความผูกพันเช่ือมโยงกันระหวางส่ิงตางๆ

ในชุมชนนางเล้ิงนั้นจะยังคงอยูตลอดไป  

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
เก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน นํามาวิเคราะห ประมวลและสรางสรรคผลงาน ตาม

ขั้นตอนและแนวคิด ดังตอไปนี้  

1. ศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูลเชิงลึกในแงมุมตางๆ ของนางเล้ิง อาทิ ประวัติความเปนมา ผูอาศัย 

อาชีพ ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู ความทรงจํา เร่ืองเลา ตลอดจนปญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. เขาไปคลุกคลีและทํากิจกรรมรวมกับคนชุมชนเพื่อศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม และสรางสัมพันธภาพที่ดีเพ่ือให

เกิดความคุนเคยและไววางใจท่ีจะใหขอมูลในแงมุมตางๆ โดยมีระยะเวลาต้ังแตเร่ิมทําโครงการพิพิธภัณฑ

ชีวิต I (ระหวาง) จนถึง พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย) โดยใชระยะเวลารวมทั้งส้ินเกือบ 3 ป 

3. ต้ังประเด็นการคนควาเร่ืองราวเก่ียวกับนางเล้ิง โดยอาศัยแนวความคิด “ระหวาง (Between)” ซึ่งก็หมายถึง 

ส่ิงท่ีอยูกลาง ส่ิงท่ีสัมพันธกัน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงชุมชนนางเล้ิงไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนความสัมพันธ

ระหวางคนกับอาชีพ  ความสัมพันธระหวางคนกับประวั ติศาสตร  ความสัมพันธระหวางคนและ

ศิลปะวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางคนกับชุมชน และความสัมพันธระหวางคนกับคน 

4. เก็บและรวบรวมขอมูลโดยยึดแนวความคิด “ระหวาง” เปนหัวใจหลัก ในการสัมภาษณและบันทกึเทปบุคคล

ตางๆ ที่ใชชีวิตอยูในนางเล้ิง  

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดมา และทําการคัดเลือกขอมูลที่ใกลเคียงกับแนวความคิดหลักมากที่สุด 

6. ตัดสินใจที่จะนําเสนอผลงานศิลปะ (video art) ผานรูปแบบสารคดี (documentary) เพื่อส่ือวาผลงานท่ี

ผลิตออกมาเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการนําเสนอผานเรื่องเลาขนาดยอม (small narrative) 

7. วางแผนโครงสรางผลงาน (video art) โดยไมใชวิธีการเลาเร่ืองตามลําดับเวลาเหมือนสารคดีทั่วไป แตจะทํา

ใหเร่ืองเลาแตละเร่ืองมีความเปนเอกเทศ ไมวาจะดูตอนไหนก็สามารถเขาใจเร่ืองที่เกิดขึ้นได โดยไมตองดู

ต้ังแตเร่ิมตน เพราะผลงงานชิ้นนี้ไมมีการขึ้นตนและลงทาย และปฏิเสธวิธีการเลาเร่ืองแบบเร่ืองเลาขนาด

ใหญ (mega narrative) ในรูปแบบร้ือถอนโครงสราง “Deconstruction”  

8. ผลิตผลงานช้ินที่ 1 “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” และทําการนําเสนอผลงานท่ีเสร็จส้ินในชุมชน ณ บริเวณ

หนาโรงภาพยนตรเฉลิมธานี ซึ่งเปนโรงภาพยนตรที่เลิกกิจการไปแลว แตยังคงเปนอนุสรณแหงความทรงจํา

ของคนในชุมชน  

9. เม่ือโครงการที่ 1 ไดเสร็จส้ินลง ผูดําเนินโครงการไดเล็งเห็นวายังมีขอมูลที่มีคุณคาควรแกการนําเสนออยูอีก

มากมาย จึงไดริเร่ิมทําการเก็บและรวบรวมขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง ภายใตแนวความคิด “พิพิธภัณฑชีวิต II 

(นาฬิกาทราย)” โดยมีรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมือนกันคือนําเสนอผานเร่ืองเลาขนาดยอม (small narrative) 
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แตที่แตกตางไปจาก “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” ก็คือการนําเสนอเร่ืองเลาผานตัวหนังสือ ภาพเคล่ือนไหว 

(stop motion) และเสียง (soundtrack) เพ่ือเปดจินตนาการของผูชม 

10. ผลงานไมไดเปนภาพตัวแทนของส่ิงที่เกิดขึ้น (representation) แตเปนการนําเสนอขอเท็จจริง (fact) และส่ิง

ที่ปรากฏ (present) 
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
ภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง  

 

คําขอบคุณ  
ชุมชนนางเล้ิง  

หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองทุนสรางสรรคศิลปกรรมศิลป พีระศรี คร้ังที่ 11 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 

รูปผลงานสรางสรรค 
 

 

 

 

1. ชื่อผลงาน  :  พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย) 

                                                        Living Museum II (Nostalgia)  
               2. ผูออกแบบ : รศ.กมล เผาสวัสด์ิ 

                                          Assoc. Prof. Kamol Phaosavasdi 

               3. เทคนิค : วิดีโออารต  
Video Art 

               4. ปที่สรางสรรค : พ.ศ. 2554 

2011 (ค.ศ.) 
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ชื่อผลงาน  : เกมเพื่อการเรียนรู เร่ืองตารางธาตุ 

Game-based Learning : Periodic Table 
 

ชื่อผูสรางสรรค :  จักรพันธ เชาวปรีชา1 

Jakraphan Chaopreecha1 

 
บทคัดยอ 

การออกแบบเกมเพ่ือการศึกษาเปนกระบวนการออกแบบเพ่ือเนนการใหความรูและ ความสนุกจากการเลนเกม

ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ใชดึงดูดผูเลนใหกลับมาเลนเกมอยางสม่ําเสมอ การผูกองคความรูเขากับการเลนอยางแนบเนียน 

(Intrinsic Gameplay) เปนส่ิงที่ผูออกแบบสามารถทําไดหากเขาใจองคประกอบหลักของการออกแบบเกม (Game 

Design) เชน แนวความคิด (Concept) กฎการเลน (Rule) ขั้นตอนการเลน (Procedure) ผลลัพธ (Outcome) การ

ตอบสนองตอผูเลน (Feedback) รวมถึงองคประกอบเนื้อเร่ือง (Dramatic Elements) เปนตน วัตถุประสงคของงานวิจัย

ชิ้นนี้คือการศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบเกมเพ่ือการศึกษา รวมถึงวิธีในการนําเกมไปใชในวิชาเรียน โดยมีการ

วิเคราะหเน้ือหาบทเรียนเร่ืองตารางธาตุ เน่ืองจากเปนบทเรียนพื้นฐานของวิชาเคมีที่นักเรียนจะตองนําไปศึกษาบทเรียน

เร่ืองอื่นๆ เม่ือไดประเด็นที่ตองการเรียนรูแลวจึงนําไปออกแบบเปนเกมที่มีเน้ือหาเหมาะสม และสามารถทําใหผูเลนเขาใจ

บทเรียนไดดีย่ิงขึ้น เกมท่ีไดพัฒนาโดยใชโปรแกรมแฟลช สรางเปนเกมออนไลน มีระบบฐานขอมูล ที่สามารถแกไขระดับ

ของเกมได เน้ือหาเกมเปนเกมปองกันฐานโดยมีฉากการเลนเปนตารางธาตุ ระหวางฉากมีมินิเกม (Mini Game) เร่ือง

โครงสรางอะตอม กราฟกใชโทนสีพาสเทล และมีการออกแบบคาแรคเตอรใหมีเร่ืองราว เกมมีการทดลองกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 50 คน จากนั้นนํามาประเมินผลความพึงพอใจจากการเลนเกม รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาเกมตอไป ผลที่ไดพบวาผูเลนมีความพึงพอใจตอเกมทั้งดานความเหมาะสมของเกม และดาน

ประโยชนที่ไดรับ โดยมีเจตคติที่ดีขึ้นตอการเรียนวิชาเคมี บทเรียนเร่ืองธาตุและตารางธาตุ 
คําสําคัญ :  เกมเพื่อการเรียนรู  ตารางธาตุ  การออกแบบเกม 

Abstract  
 Game-based Learning design is considered as a design process concerning knowledge and 

enjoyment from the game playing. The principle of this kind of process is how to motivate the players to take 

part in the game frequently. The strategy of creating the intrinsic gameplay is to combine knowledge and 

game elements (concept, rule, procedure, outcome, feedback, and dramatic elements) together. The 

objective of this research is to study the process of game-based learning design and the application of using 

game in class. The main theme of this game concerns the periodic table and atomic structures, which 

basically is in chemistry and related fields. Game designers firstly have to analyze the content of subject and 

design the game method. It is developed by the flash action script program and created as a game on-line 

                                          
1 คณะเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู จ.ภูเก็ต 83120 ประเทศไทย 

  Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket 83120, Thailand. 
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database. The game characteristic is called tower defense style, containing many levels from easiest to most 

complex level. Each level is separated by mini games that present atomic structure lesson. Game graphics is 

designed in pastel color with comic style consisting of a story and several characters created from elements. 

This game was tasted by 50 participants. The results show that the participants are satisfied in terms of the 

game’s appropriateness and positive attitude towards the study of chemistry in the lesson of elements and 

periodic tables. An in-depth interview is also used to direct the game-based learning development in the 

future. 

Keywords :   game- based learning, serious game, periodic table, game design 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค :  เกมและส่ือแบบมีปฏิสัมพันธ (game and interactive) 

 

แนวความคิด 
 ผลงานเกมนี้สรางเร่ืองราวจากคุณสมบัติของธาตุในตารางธาตุที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน เพ่ือสรางความสนใจ

และดึงดูดผูเลน การแทนคาสัญลักษณทางวิทยาศาสตรดวยการเลาเร่ือง (Storytelling) ชวยในการส่ือความหมายเชิงซอน

ภายใตเร่ืองราวที่สรางขึ้น การเลนเกม (Game Play) เปนการทําซ้ําที่ชวยในการสงเสริมความจํา สรางความรูใหมจากการ

ติดตอเร่ืองราวสรางพัฒนาการในกระบวนการคิด การออกแบบมุงเนนการสรางองคความรูที่สอดแทรกกับวิธีการเลนอยาง

แนบเนียน (Intrinsic Gameplay) เพ่ือใหผูเลนไมรูสึกวาถูกยัดเยียดความรู ทั้งนี้ผูออกแบบจะตองเขาใจองคประกอบของ

เกมเปนอยางดี 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 ผลงานนี้สรางขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาส่ือสรางสรรค ในหมวดเกมที่ถูกมองเปนเพียงการเลนสนุกโดย

ปราศจากประโยชน ซึ่งแทจริงแลวนักออกแบบเกมสามารถนําองคความรูมาวิเคราะหเพื่อถายทอดลงสูกระบวนการเลน

เกม (Procedure) ใหเกิดความเขาใจในองคความรูนั้น ทั้งยังแฝงดวยความสนุกในรูปแบบของเกมจึงถูกเรียกวาเกมเพื่อ

การเรียนรู (Game-Based Learning) (Bergeron,2006;Koster, 2004) นอกจากนี้เกมเพื่อการเรียนรูทั่วไปมักออกแบบ

โดยไมคํานึงถึงกระบวนการเลน (Gameplay) ทําใหผูเลนรูสึกวาถูกยัดเยียดองคความรูในระหวางเลนเกม  

 องคความรูที่ถูกนํามาทดสอบเพ่ือสรางเปนเกมตนแบบไดคัดเลือกจากหมวดวิชาวิทยาศาสตรสําหรับมัธยม

ปลายซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร นักเรียนเองยังจําเปนตองใชความรูในการ

สอบเพื่อเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา แมแตนักเรียนมัธยมปลายสายศิลปยังตองคาดหวังใหมีความรูทางวิทยาศาสตร

เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต วิชาเคมีจัดเปนวิชาท่ีมีความเปนนามธรรมสูง เน่ืองจากเปนวิชาท่ีทําความเขาใจธาตุตางๆใน

ระดับโมเลกุล ผูเรียนจําเปนตองสรางภาพข้ึนมาในความคิดเพื่ออธิบายองคความรูนั้น จากหัวขอวิชาเคมีไดทําการออก

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุดเพ่ือสอบถามถึงบทเรียนท่ีเขาใจไดยาก ความเห็นถึงบทเรียนที่มีความยากและสําคัญตอการ

เรียนวิชาเคมีมากที่สุดไดแกพื้นฐานวิชาเคมีเร่ืองตารางธาตุ จึงไดเลือกบทเรียนนี้ทั้งดวยเหตุผลที่เปนความรูพื้นฐานในการ

เรียนตอในบทเรียนอื่นๆตอไปในอนาคต 
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 ความรูในเร่ืองธาตุและตารางธาตุที่นํามาใชเพื่อการออกแบบเกม เปนความเขาใจในเร่ืองคุณสมบัติ 

องคประกอบ และ ตําแหนงของธาตุในตารางธาตุ องคประกอบที่สําคัญตามตารางธาตุคือมวล และจํานวนอิเลคตรอน 

เร่ืองตางๆเหลานี้ มีความจําเปนในการสรางความเขาใจเพ่ือนําไปสูหลักการสรางพันธะระหวางมวลในขั้นตอนถัดไป 

ตําแหนงของธาตุในตารางนั้นยังถูกจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติที่ปรากฏ เชน ความเปนโลหะ อโลหะ ความเปนกรด ดาง

เปนตน 

 การออกแบบเกมเพื่อการศึกษาเปนศาสตรหนึ่งที่ถูกเขาใจคลาดเคล่ือนท้ังในกระบวนการออกแบบและผลลัพธ 

โดยมุงเนนไปที่เน้ือหาความรู มากกวา กฎการเลนและความสนุกที่ไดซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ใชดึงดูดผูเลนใหกลับมาเลน

เกมอยางสม่ําเสมอ การผูกองคความรูเขากับการเลนอยางแนบเนียนเปนส่ิงที่สามารถทําไดหากเขาใจองคประกอบหลัก

ของการออกแบบเกม (Game Design) เชน แนวความคิด (Concept) กฎการเลน (Rule) ขั้นตอนการเลน (Procedure)  

ผลลัพธ (Outcome) การตอบสนองตอผูเลน (Feedback) รวมถึงองคประกอบเนื้อเร่ือง (Dramatic Elements) เปนตน 

(Fullerton, 2008;Zimmerman, 2004) การผนวกองคความรูเขาไปน้ีถูกเรียกวา Intrinsic Gameplay (Kerr, 2006; 

Prensky, 2007) ดวยเหตุนี้จึงไดทดลองสรางส่ือเกมที่ใหความรูเร่ืองตารางธาตุจากการเลน โดยผนวกเอาทฤษฎีการ

ออกแบบเกมเขากับความรูในวิชาเรียนเพ่ือสรางรูปแบบเกมเพื่อการศึกษาท่ีใชไดผลจริง ทั้งน้ีตัวผลงานมุงเนนไปท่ีการ

พัฒนาความรูใหผสานกับรูปแบบการเลนในแบบ Intrinsic Gameplay (Prensky, 2007) ซึ่งจะมีผลกับความสนุกของเกม

มากกวาเกมเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษากระบวนการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู   

2.  ศึกษาวิธีการนําเกมมาใชเปนส่ือในการเรียนการสอน 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
 1. ศึกษาทฤษฎีดานตางๆท่ีจะนํามาใชในการออกแบบ 

  1.1 เน้ือหาวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมปลายเร่ืองตารางธาตุ 

  1.2 ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู 

  1.3 ทฤษฎีดานการออกแบบเกม 

 2. ออกแบบเกมเบื้องตน พัฒนาแนวความคิด กฎ กระบวนการเลน เพ่ือนําไปทดสอบใหไดแนวคิดเกมพื้นฐานที่

มีความสนุก และยังส่ือความหมายการเรียนตามท่ีไดกําหนดไว  

 3. ทดสอบเกมดวยส่ือแบบกระดาษ เน่ืองจากการพัฒนาเกมเปนกระบวนการท่ีซับซอน การปรับองคประกอบ

เกมใหสามารถเลนไดและมีความสนุกจึงเปนสวนท่ีตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก การทดสอบเกมดวยตนแบบที่ทําดวย

กระดาษจึงสามารถลดตนทุนในการพัฒนาเกมไดมาก ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและกระบวนการเลนของเกมนั้นๆ ในบางครั้ง

การพัฒนาเกมดิจิทัลอาจทําไดงายกวา  

 4. พัฒนาเอนจิน เกมตนแบบ การออกแบบ Algorithm ที่ถูกนํามาใชกับเกมตนแบบดิจิทัล เพ่ือทดสอบการเลน 

กราฟก สวนติดตอผูใช ศึกษาการทํางานของเกมเพื่อพัฒนาสูระบบที่ใหญขึ้นในท่ีสุด 
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 5. เกมตนแบบ 1  เปนเกมที่ยังขาดความสมบูรณในดานกราฟก เสียง หรือสวนติดตอผูใช แตเกมควรมีระบบที่

ออกแบบไวอยางครบถวนเพื่อทดสอบการเลนกับกลุมเปาหมาย (Play-Testing) โดยผลลัพธจะนําไปพัฒนาในขั้นตอน

ถัดไป ขั้นตอนนี้จะชวยอธิบายแนวโนมเกมที่จะเปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการออกแบบ (Novak, 2005) 

 6. เกมตนแบบ 2 เปนเกมที่พัฒนาใหมีความสมบูรณมากขึ้นโดยเฉพาะดานกราฟก และสวนติดตอผูใช เพ่ือให

กลุมทดสอบเห็นภาพของเกมท่ีมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 7. ปรับปรุงเกมครั้งสุดทายกอนนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย เนนการปรับองคประกอบสวนตางๆ เชน การ

โตตอบกับผูใช (Feedback), เสียง, เพลงประกอบ, สวนติดตอผูใช, ความสมดุลยของเกม (Balance) เปนตน 

 8. ทดสอบเกมกับกลุมเปาหมาย 

 9. ประเมินผล 

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
 การออกแบบเกมแบงออกเปน 2 ชวง คือ 

1. การออกแบบรางแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหทักษะท่ีนํามาใชเปนโจทย ในขั้นตอนออกแบบรางผูออกแบบตองนําเนื้อหาองค

ความรูพื้นฐานมาวิเคราะหเพ่ือจําแนกทักษะยอยในดานตางๆ เน่ืองจากเปนขอจํากัดของผูเลนที่สามารถเรียนรูไดเพียงคร้ัง

ละ 1 ทักษะ เม่ือแตละทักษะไดถูกพัฒนาไปจึงจะเกิดการรวมกันเปนองคความรูไดในท่ีสุด (Aldrich, 2009) 

  1.2 การออกแบบการเลน (Game Play) เกมที่ออกแบบขึ้นมีลักษณะเปนเกมปองกันฐาน (Tower 

Defense) และเกมแคชชวล (Casual) ในขั้นตอนการออกแบบน้ีตองคํานึงถึงระบบการเลนโดยรวมทั้งหมดเพ่ือให

องคประกอบมีความสัมพันธตอกัน   การเลนที่มีความสัมพันธกับทักษะการเรียนจึงจัดเปนสวนหน่ึงของการเลนที่มีผลตอ

การเรียนรูอยางแทจริง (Prensky, 2007) 

2. การพัฒนาโปรแกรม ผูออกแบบตองทํางานกับทีมพัฒนาเพ่ือเลือกเคร่ืองมือหรือเอนจิน (Engine) ที่เขาถึง

อุปกรณการเลนของกลุมเปาหมาย เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล เคร่ืองเลนเกมพกพา เลนผานเว็บ หรือ โทรศัพทมือถือ 

เปนตน ในงานชิ้นนี้ไดคํานึงถึงกลุมวัยรุนที่มีการเลนเกมผานอินเทอรเน็ตจึงไดพัฒนาเกมดวยโปรแกรมแฟลช (Flash) 

สามารถเลนผานเว็บเบราเซอรที่ติดต้ัง แฟลชเพลเยอร (Flash Player) ตัวโปรแกรมรองรับกราฟกแบบเวกเตอร เทคนิคการ

สรางแบงตามองคประกอบสวนตางๆของเกม ดังนี้ 

  2.1 กราฟก การแสดงผลและสวนติดตอผูใช ใชกราฟกแบบเวกเตอร ภาพเคล่ือนไหวของตัวละคร ถูก

วาดขึ้นทีละเฟรม (Frame by Frame) โดยบรรจุอยูในมูวีคลิป (Movieclip) ซึ่งโหลดเขาจากภายนอกโปรแกรมเพ่ือความ

ยืดหยุนในการจัดการหนวยความจํา (Memory) ขนาดของสวนแสดงผล และสวนติดตอผูใชถูกออกแบบที่ความกวาง 960 

พิกเซลเพื่อรองรับการแสดงผลผานเว็บ ปุมรับขอมูลตางๆใชคลาสที่ออกแบบมาในโปรแกรมแฟลชเอง ทําให

กระบวนการพัฒนาทําไดเร็วขึ้นและเปนระบบ 

  2.2 เกมเอนจิน หมายถึงโครงสรางของเกม กระบวนการทํางานของ Algorithm และ Logic ตางๆท่ี

พัฒนาใหทํางานโตตอบกับผูเลน (Mcshaffry, 2009) โดยออกแบบในลักษณะเปนโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented) ที่

พัฒนาดวย แอคชันสคริปต3 (actionscript3) ซึ่งเปนภาษาที่เขียนไดในโปรแกรมแฟลช 
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  2.3 ฐานขอมูล และสวนเช่ือมตอกับเอนจิน ฐานขอมูลที่ใชเปนโอเพนซอส (Open Source) คือ 

MySQL และเช่ือมตอกับแฟลชผาน PHP เพ่ือใชในการเก็บขอมูลของผูเลนติดตามผล พฤติกรรมการเลน 

  2.4 สวนติดตอผูใช และสวนแสดงผลโตตอบผูเลน เม่ือผูเลนมีการกระทําตางๆในเกม ซึ่งจัดเปนสวนที่

มีความสําคัญในการส่ือความหมายตอผูเลนใหเขาใจการทํางานอยางเปนขั้นตอน  การออกแบบการโตตอบ (Feedback) 

ที่ส่ือความหมายไดดียังมีผลตอการเรียนรูเน้ือหาทางวิชาการท่ีสอดแทรกอยูในเกม การทํางานท่ีซับซอนของโปรแกรมหรือ

เกมจะทําใหผูเลนหลงทางและใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานของโปรแกรมมากกวาเนื้อหา (Pedersen, 2009)  

 เกมท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะถูกทดสอบโดยกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและแกไขสวนที่ขาดการส่ือ

ความหมาย ระบบที่ไมจําเปนในเกมจะถูกตัดออกไป เพ่ือใหเกมมีความกระชับและนาเลนมากย่ิงขึ้น แบบประเมินที่นํามา

ใฃในการทดสอบแบงออกเปน 2 หัวขอคือประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบเกม และประเมินประโยชนที่คิดวาไดรับจาก

การเลนเกม  จากการใหกลุมทดลองไดทดลองจํานวน 50 เลนเกมทั้งหมดโดยอิสระ ไมจํากัดชวงเวลาในการเลน เน่ืองจาก

เปนเกมออนไลน ที่สามารถเขาไปเลนไดตามความตองการของผูเลน ชวงระยะเวลาทดลองจํานวนสามสัปดาห จึงไดทํา

การประเมินผล ผลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจเปนดังนี้  

  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด x 

ความเหมาะสมของเกม       

เนื้อหาเกม 22.86 60.00 14.29 2.86 0.00 4.03 

วิธีการเลน 5.71 40.00 34.29 17.14 2.86 3.29 

ความสนุก 8.57 42.86 34.29 14.29 0.00 3.46 

ตัวละคร 28.57 34.29 31.43 5.71 0.00 3.86 

สี 20.00 40.00 34.29 5.71 0.00 3.74 

User Interface(สวนติดตอผูใช) 8.57 62.86 25.71 0.00 2.86 3.74 

คําแนะนําในการเลน 5.71 45.71 31.43 8.57 8.57 3.31 

ความสะดวกในการเขาถึงเกม 20.00 45.71 25.71 5.71 2.86 3.74 

ประโยชน       

ไดความรู 54.29 40.00 5.71 0.00 0.00 4.49 

มีความสนใจในวิชาเคมีมากข้ึน 22.86 37.14 34.29 5.71 0.00 3.77 

Game Portal เหมาะสมกับการใชศึกษาหาความรู 14.29 57.14 28.57 0.00 0.00 3.86 

เห็นสมควรใหมีการออกแบบเกมเพื่อการเรียนเรื่องตางๆอีก 57.14 37.14 5.71 0.00 0.00 4.51 

ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ 
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 ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือเห็นสมควรใหมีการออกแบบเกมเพื่อการเรียนเร่ืองตางๆอีก และมีความพึงพอใจตอ

เน้ือหาเกม จากการสัมภาษณกลุมผูเลนยังพบวาผูเลนมีเจตคติตอวิชาเคมีที่ดีขึ้น เพราะเกมสามารถลดรูปแบบความ

ซับซอนของเน้ือหาและอธิบายความรูอยางเปนขั้นตอน จากการทํางานทั้งหมดจึงสรุปกระบวนการออกแบบเกมเพ่ือการ

เรียนรูไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กระบวนการออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรูเพ่ือสรางการใหความรูใน Intrinsic Gameplay 

 

โครงสรางและกระบวนการออกแบบเกมตนแบบนี้สามารถใชเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาสูบทเรียนเร่ืองอื่นๆ 

ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่เขาถึงกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนไดดีย่ิงขึ้น ผูสอนควรเนน

ขั้นตอนการออกแบบในสวนของ Pre-Production เพื่อสรางระบบการเลนที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา(Ellington, 1980) 

จากนี้ยังสามารถนําไปพัฒนาลงบนส่ืออื่นๆ เชน เกมการด เกมกระดาน เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนอุปกรณ

คอมพิวเตอร 
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รูปผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ฉากในเกม ออกแบบใหเปนฉากในครัวเนื่องจากเปนพื้นที่ในชีวิตประจําวันที่มีสารประกอบตางๆ

รอบตัว ใชรูปแบบลายเสนและสีที่เหมาะสมกับเกมแคชชวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ตัวละครตางๆในเกม ตัวดําเนินเร่ืองเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุตางๆตามตารางธาตุ ใหผูเลนจดจํา     ไดงาย 

ถึงประโยชนของธาตุตางๆ ศัตรูในเกมเปนมนุษยตางดาวเพื่อเปนสัญลักษณแทนความรูทางวิทยาศาสตร 
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ภาพที่ 4 – 5 กระบวนการเลนเกม สรางความสัมพันธกับการจดจําตารางธาตุดวยวิธีการเลน 

ใหผูเลนเลือกและวางการดเสริมตามชองตารางธาตุ ความสามารถของการดจะสูงขึ้นเม่ือ     ผูเลนวาง

ธาตุที่สุมกําหนดขึ้นในชองตารางที่ถูกตอง 

 

1. ชื่อผลงาน  : Game-based Learning : Periodic Table 
            2. ผูออกแบบ  : จักรพันธ เชาวปรีชา 

            3. เทคนิค : เกมแฟลช, ขนาด 960x500  

            4. ปที่สรางสรรค  : 2552 
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คําขอบคุณ  
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูที่ชวยใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย อัจฉรีย 

จันทลักขณา และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ที่กรุณาใหคําแนะนําตอการศึกษา วิจัย ตลอดจนคําแนะนําอื่นๆที่

เปนประโยชนอยางย่ิง ขอบพระคุณอาจารยธันยา นวลละอองผูใหคําแนะนําในเร่ืองการออกแบบเกม อาจารยศรัณย โพธิ์

รุง ในการสละเวลาชวยออกแบบและเขียนโปรแกรม ขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ

ขอขอบคุณสถาบันวิจยัและพัฒนาที่ชวยติดตอประสานงานใหคณะผูวิจัยจนแลวเสร็จ 
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การตีความบทเพลง Suite Persane ประพนัธโดย Andre Caplet 
Musical Interpretation of Andre Caplet’s Suite Persane  
 
ดําริห บรรณวิทยกิจ1 

Damrih Banawitayakit1  

 
บทคัดยอ 
 แตเดิมบทประพันธมาตรฐานของวงเคร่ืองเปาลมไม สวนใหญประพันธใหสําหรับวง woodwind quintet 

ซึ่งเปนวงท่ีประกอบดวย flute oboe clarinet horn และ bassoon บทเพลงสําหรับวง woodwind quintet 

มาตรฐานเหลาน้ี มีความสําคัญในคลังวรรณกรรมดนตรีของเคร่ืองลมไมเทียบเทากับบทเพลงสําหรับ string quartet 

ของเคร่ืองสายในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก แตเพลงที่ประพันธสําหรับวงเคร่ืองลมไม 10 ช้ิน double woodwind quintet 

หรือ woodwind decette เพิ่งเร่ิมนิยมในชวงตนศตวรรษที่ 20 น้ีมีจํานวนไมมากและไมคอยเปนท่ีรูจักแพรหลายนัก  

ผูวิจัยเองไดสัมผัสรับรูถึงบทเพลงประเภทน้ี และเกิดความประทับใจเมื่อคร้ังท่ีผู วิจัยกําลังศึกษาปริญญาโท 

ดานการแสดงดนตรีและไดเขารวมบรรเลงกับวง University of Miami Woodwind Ensemble   

 ลักษณะเฉพาะของเสียงวง double woodwind quintet มีความโดดเดนและมีลักษณะคลายวงออรเคสตรา 

ขนาดเล็กเปนอยางมาก เน่ืองจากบุคลิกอันโดดเดนของเคร่ืองไมแตละชิ้น เชน เสียงฟลุตท่ีใหอารมณและความรูสึก 

พร้ิวไหว เสียงโอโบท่ีใหอารมณหวานซึ้ง เสียงคลาริเนตท่ีเต็มเปยมดวยสีสันอันสดใสและมีบุคลิกอันคลองแคลวและ 

ในบางคร้ังก็ใหนํ้าเสียงท่ีลุมลึกนาฟง กรปอกับพลังเสียงอันสงางามของฮอรน เปดโอกาสใหผูประพันธมีพื้นท่ีในการ 

ผสมสีสันเพราะเคร่ืองดนตรีทั้ง 5 ถูกจัดวางไวเปนคูๆ ทําใหมีอิสระในการผสมสีไดมากกวา woodwind quintet 

มาตรฐานที่เปนที่นิยมในชวงศตวรรษท่ี 19   

 ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงท่ีตนเองสนใจศึกษาในวิจัยฉบับน้ี 1 เพลงคือ Suite Persane ประพันธโดย Andre 

Caplet ท่ีมีสํานวนเพลงแบบ French Impressionism  บทเพลงน้ีมีความนาสนใจทั้งในแงของเน้ือหา  สังคีตลักษณ  

และเทคนิคการประพันธ ซึ่งผูวิจัยพยายามจะสะทอนภาพใหเห็นวาการประพันธเพลง ใหกับวงลักษณะน้ีไดทลาย 

ขอจํากัดของวง  woodwind quintet แบบดั้งเดิมไปแทบหมดสิ้น เปดโอกาสในการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีแบบใหมๆ 

ซึ่งทําใหเกิดสีสันใกลเคียงวงออรเคสตรามากข้ึน สามารถสรางความประทับใจตอผูฟงไดเปนอยางดี   

 

คํานํา  
 Andre Caplet (1878-1925) เปนนักแตงเพลงและวาทยากรรชาวฝร่ังเศสรวมสมัยเดียวกับ Claude Debussy 

(1862-1918) และ Albert Roussel (1869-1937) ทานศึกษาวิชาการประสานเสียงและวิชาเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี 

สําหรับวงออรเคสตรากับ Leroux วิชาการประพันธเพลงกับ Lenepveu และวิชาการบรรเลงเปยโนประกอบกับ Paul 

                                                 
1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย 

  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan District, Bangkok 10170, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 L-15 

Vidal ที่สถาบัน Paris Conservatoire เน่ืองจากทานชื่นชอบและนิยมในผลงานของ Debussy คีตกวีรุนพี่เปนอยางมาก 

จึงทําใหทั้งสองเกิดความสนิทสนมชอบพอกันเปนพิเศษ ผลงานแตงเพลงในชวงแรกๆของ Caplet ก็มักจะ 

ไดรับอิทธิพลของ  Debussy ฝมือการแยกเคร่ืองดนตรีสําหรับวงออรเคสตราและการฝมือการอํานวยเพลงของ Caplet 

นับวาดีเยี่ยมจนถึงขนาดที่ Debussy ไววางใจใหทําโนตสกอรเพลง Le Martyre de Saint Sebastien จากโนตเปยโนของ 

Debussy เปนวงออรเคสตราขนาดใหญ ซ่ึง Caplet เปนผูอํานวยเพลงเองในการแสดงครั้งแรก  

        ผลงาน Suite Persane (Persian Suite) นี้เปนบทเพลงชุดในสําเนียงเพลงแบบตะวันออกกลาง ซ่ึงใชบันไดเสยีงท่ีมคีู 

2 ออกเมนเตดผสมอยูเปนสําคญั ลักษณะการแตงเพลงเลียนสาํเนียงตะวันออกนั้น เร่ิมเปนท่ีนิยมในหมูคีตกวีชาวฝร่ังเศส 

ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากผลงานของ Debussy ใน Prelude สําหรับ solo piano ซึ่งใชทั้ง 

บันไดเสยีง whole tone และ บันไดเสยีง pentatonic อยางเดนชดั Suite Persane ประกอบข้ึนดวยบทเพลง 3 ทอน  

              ทอนท่ี 1 Scharki ใชทํานองหลักในลักษณะซ้ํากัน 3 คร้ัง โดยใชเทคนิคในการประสานเสียงและการผสมเคร่ือง 

ดนตรี แตกตางกันในแตละคร้ังที่ทํานองกลับมา 

            ทอนท่ี 2 Nihawend เปนลักษณะเพลงแบบเพลงเตนรําพื้นเมืองใชบันไดเสียง pentatonic และการประสาน 

เสียงแบบขนานคู 5 

              ทอนที่ 3 Iskia Samaisi แสดงอารมณสนกุสนานเราใจของจังหวะเตนรําของชาวเปอรเซียไดอยางชัดเจน 

งานวิจัยฉบับน้ีมุงเนนในประเด็นดานตีความบทเพลงในฐานะวาทยากร โดยใชกระบวนการวิเคราะหโครงสราง 

สังคีตลักษณ เทคนิคการออรเคสเตรชันของกลุมเคร่ืองลมไมในยุคอิมเพรสชันนิส และศึกษาบริบททางสังคมและ 

วัฒนธรรมในชวงเวาลาท่ี Andre Caplet ประพันธบทเพลงช้ินนี้เพื่อหาแนวในการตีความท่ีเหมาะสม  
 

ผูวิจัยไดตั้งกรอบการศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้  
1. ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชีวประวัติการทํางานของ Andre Caplet 

2. ศึกษาในเชิงโครงการสรางทางคีตลักษณของบทเพลงและศึกษาเทคนิคการออรเคสเตรชันที่ Andre Caplet 

ใชในการประพันธสําหรับวง woodwind ensemble ในยุคอิมเพรสชันนิสตอนตน 

3. สรางตัวอยางการตีความและนําเสนอบทเพลงฝกหัดมาตรฐานใหกับวง woodwind ensemble ในระดับอุดมศึกษา 

ของไทย และรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของกับบทเพลงท่ีคัดสรรคเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาวงมาตรฐานประเภท 

woodwind ensemble 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย   
1. ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชีวประวัติการทํางานของ Andre Caplet      

2. วิเคราะหโครงสรางสังคตีลกัษณ การออรเคสเตรชัน  และทฤษฎีดนตรีท่ีเกี่ยวของ 

3. จัดการสอบคดัเลือกสมาชิกวง Silpakorn Repertory Ensemble เพ่ือเปนวงตนแบบในการบันทึกเสยีง  

4. นําเสนอแถบบันทึกเสยีงหรือซีดี และการแสดงประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการ 

• ฝกซอมอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ังในชวงระยะเวลา 3 เดือน 
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• บันทึกเสยีง 2 วันท่ีหองซอมดนตรีช้ัน 6 ตกึจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• แสดงผลงานคร้ังท่ี 1 ท่ี โรงเรียนนานาชาติแฮรโรว เมื่อวันท่ี 6 ม.ีค. 2555 

• แสดงผลงานคร้ังท่ี 2 ท่ี ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค. 2555 

• นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจัย" วันท่ี 16 ม.ค. 2556 

 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีแบงการศกึษาออกเปน  4 สวน ไดแก  

 1.  การศึกษาความเกี่ยวของทางสังคม วัฒนธรรม และอิทธิพลทางดนตรีของ Claude Debussy ที่มีตอ Andre 

Caplet พบวา ในชวงเวลาท่ี Andre Caplet ประพันธบทเพลง Suite Persane นั้นเปนชวงเวลาหลังจากเหตุการณสําคัญ 

ทางวัฒนธรรมโลกในประเทศฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1900 กรุงปารีสไดรับการคัดเลือกใหจัดการแสดงนิทรรศการโลกภายใตช่ือ 

The Exposition Universelle of 1900 โดยจัดแสดงผลงานแหงความสําเร็จของมนุษยชาติที่คิดคนและสรางข้ึนในชวง 

ศตวรรษกอน เพ่ือท่ีจะกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพทางการสรางสรรคของมนุษยชาติในทุกมิติ โดยใช 

แนวคิดในการนําเสนอและจัดวางนิทรรศการน้ีในแบบศิลปะ Art Nouveau 

 งานศิลปะและดนตรีประจําชาติตางๆทั่วโลกไดรับเชิญใหไปแสดงที่งานนี้เชนกัน ในประวัติศาสตรไทยก็มีการ 

บันทึกวาคณะละครของนายบุศยมหินทรไดเดินไปแสดงท่ียุโรปในป พ.ศ. 2443 ซึ่งตรงกับป ค.ศ. 1900 พอดิบพอดี 

การที่มีดนตรีที่แตกตางมากมายหลากสําเนียงมาแสดงเปนคร้ังแรกในแผนดินยุโรปคร้ังน้ี ถือเปนปรากฎการณ 

สําคัญทางดนตรีท่ีผลิกโฉมหนาการประพันธเพลงของนักประพันธพลงชาติตะวันตกอยางมีนัยสําคัญตั้งแตนั้นเปนตนมา 

 Suite Persane ของ Andre Caplet ก็เชนกัน ช่ือเพลงเปนภาษาฝรั่งเศส คําวา Suite Persane 

แปลความหมายตรงตัว แปลวา "เพลงชุดสําเนียงเปอรเซีย"  ซ่ีง Caplet ไดรับแรงบันดาลใจ จากการไปเที่ยวนิทรรศการ 

น้ีอยางแนนอน ลักษณะของการใชบันไดเสียงท่ีมีลักษณะเฉพาะของดนตรีอาหรับ เปนพื้นฐานสําคัญท่ีทําใหบทเพลงฟง 

เปนเพลงแขกอาหรับ แต Caplet ก็เฉลียวฉลาดพอท่ีจะผสมผสานการใชคอรดท่ีมีลักษณะเฉพาะของดนตรียุค 

อิมเพรสชันนิสไว และวาดลวดลายการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีทานไดเรียนรูจากคีตกวีร ุนพี่ Claude Debussy 

ไดอยางนาประทับใจ Debussy เองก็ไดประพันธเพลงชุดหน่ึงชื่อ Prelude for Piano ไวโดยใชบันไดเสียงที่มีช่ือเรียกวา 

whole tone scale ซึ่งไดรับอิทธิพลจากดนตรี Gamelan ของประเทศอินโดนีเซีย  

  สภาพสังคมและวัฒนธรรมในประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะในกรุงปารีสน้ัน เต็มไปดวยสีสันและการตื่นตัวในการ 

สรางนวัตกรรมใหม อาทิ การสรางหอไอเฟลออกแบบโดย Gustave Eiffel การบันทึกเสียงบนแผนเสียง การเกิด 

เคร่ืองยนตรดีเซลท่ีเติมนํ้ามันถั่วลิสงซ่ึงประดิษฐโดย Rudolf Diesel ภาพยนตรท่ีถายทําดวยฟลมท่ีสามารถถายทอด 

เสียงไดเปนคร้ังแรกของโลก การประดิษฐกลองโทรทัศนท่ีใหญท่ีสุดในโลกสมัยน้ัน เกิดสถาปตยกรรมในแนวใหมที่ละท้ิง 

รูปแบบดั้งเดิมโดยบริษัทท่ีประกอบดวยสถาปนิกช้ันนําของยุโรป 3 ทาน ไดแก Gesellius Lindgren และ Sarinen 

และนวัตกรรมอื่นๆล้ําสมัยอีกมากมาย สวนในดานศิลปกรรม ไดเกิดแนวทางในการออกแบบแนวใหมท่ีเรียกวา "Art 

Nouveau"  

 "Art Nouveau" หรือ “New Art” ซ่ึงเปนแนวทางการออกแบบงานศิลปะและงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่เปน 
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ท่ีนิยมมากในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ลักษณะเฉพาะของศิลปะแนว Art Nouveau ในยุคน้ันทําใหเกิดสาขาใหม 

ทางศิลปะที่ปจจุบันรูจักกันดีในสาขามัณฑนศิลป ถือเปนยุดเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในการใชองคความรูทั้งศาสตรและศิลป 

มาประยุกตใชและเพิ่มคุณคาและคุณภาพชีวิตชองคนในยุคน้ันไดเปนอยางดี 

 2.  วิเคราะหเทคนิคการทําออรเคสเตรชันสําหรับเคร่ืองเปาลมไมของดนตรีในยุคอิมเพรสชันนิสพบวา 

นักประพันธเพลงในกลุม ดนตรีแบบอิมเพรสชันนิส ใชการเทคนิคการออรเคสเครชันแบบเดียวกับที่จิตรกรในกลุม

อินเพรสชันนิสลงสีบนผืนผาใบ ซึ่งมีจุดประสงคในการสรางภาพลวงตา โดยการแตมสีหลากหลายเฉดมาจัดวางติดตอกัน 

ทําใหเกิดภาวะลวงตาแลวมองเปนสีอื่น ความงามในความคลุมเครือของภาพทําใหเกิดเสนหและอรรถรสในการชม 

อยางมาก  ดนตรีของ Caplet และ Debussy ก็เชนกัน ทานท้ังสองใชเทคนิคเฉพาะในการจัดวางสีสันของเคร่ืองดนตรี 

โดยคํานึงลักษณะความเขม ความกังวาน ความถี่สูงต่ํา และเสียงโอเวอรโทนที่ซอนอยูในเน้ือเสียงของเคร่ืองดนตรี 

แตละช้ินและนาํมาผสมผสานออกมาไดตรงตามแนวคิดแบบศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสไดอยางมหัศจรรย   

           ความเขาในเร่ืองความเขมของเสียง ลักษณะความกังวานของเสียงซึ่งสรางจากวัสดุท่ีแตกตางกัน ความถี่สูงต่ํา 

อันเกิดจากการสั่นสะเทือนของเสียงท่ีมีเสียงโอเวอรโทนที่เปลงออกมาแตกตางกันตามลักษณะการกําเนิดเสียงของเคร่ือง

ดนตรีตางชนิด เปนสิ่งจําเปนท่ีนักดนตรีและวาทยากรจะตองมีความเขาใจ อยางมากในการตีความผลงาน 

แบบอิมเพรสชันนิส โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานของ Caplet ผลการวิเคราะหสังคีตลักษณ ไดผลดังน้ี  

 ทอนที่1  เปน Sonata Form  

• Exposition ตั้งแตหองเพลงท่ี 1-61 

• Development section ตั้งแตหองเพลงท่ี 62-82 

• Recapitulation ตั้งแตหองเพลงที่ 83-94 โดยท่ีทํานองชวงทายของ Exposition ไมไดกลับมา 

• Coda ตั้งแตหองเพลงท่ี 94-104 (จบทอนเพลง) 
 ทอนที่ 2  เปน Sonata Form ท่ีมทํีานองเดียวท่ีมี "สวนนําเสนอ" แบบ Mono Thematic Exposition 

• หองเพลงท่ี1 เปนจังหวะอิสระของทํานอง pentatonic ในเปนสวนนําท่ีเรียกวา introduction 

• ทํานองหลักในสวน  Exposition เร่ิมตั้งแตหองเพลงที่ 2-37 

• Development section เร่ิมตั้งแตหองเพลงท่ี 38-102 

• Recapitulation เร่ิมตั้งแตหองเพลงที่ 103-146 (จบทอนเพลง) 
 ทอนที่3  ซ่ึงเปนทอนสุดทายของบทเพลงนี้ อยูสังคีตลกัษณแบบ Sonata Form เชนกันแตในชวง Development 

ใชเทคนิคการประพันธแบบ Fugue เขามารวมดวย 

• Exposition เร่ิมตั้งแตหองเพลงท่ี 1-91 

• Transition เร่ิมตัง้แตหองเพลงท่ี 92-102  

• Development section เร่ิมตั้งแตหองเพลงท่ี 103-371 

• Recapitulation เร่ิมตั้งแตหองเพลงที่ 372-459 

• Coda เร่ิมตั้งแตหองเพลงท่ี 460-482 (จบทอนเพลง) 
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3.  การตีความ การปรับวง และการบรรเลงบทเพลงของ Andre Caplet จําเปนตองศึกษาภูมิหลังทาง 

ประวัติศาสตรของผูประพันธกับผูนําลัทธิอิมเพรสชันนิส ผูวิจัยไดคนพบถึงมิตรภาพอันแนนแฟนของ Claude Debussy 

และ  Andre Caplet ในฐานะเพ่ือนรวมงานที่ไววางใจกันมากในบทบาทตางๆ คือ  

1) ในบทบาทผูทําออรเคสเตรชันบทเพลง Le Martyre de Saint Sebastein จาก piano score ใหเปน 

สกอรเพลงสําหรับวงออรเคสตราขนาดใหญซ่ึงถือวา เปนผลงานรวมชิ้นเอกของทั้งสองทานดวยความเชื่อถือใน 

ความสามารถของทั้งสองฝาย  

2)  ในบทบาทวาทยากรท่ีเชี่ยวชาญในผลงานของ Debussy บทบาทในฐานะเพื่อนสนิท ดังท่ีปรากฎใน 

จดหมาย  Debussy เขียนถึง Caplet ในวาระตางๆท่ีแสดงออกความสนิทสนมท้ังเร่ืองสวนตัว และ เรื่องงานดนตรีท่ี 

Debussy กลาวถึงการซอมและงานแสดงคอนเสิรตท่ีนําเพลง Iberia ของมาแสดง และใหทานไปรวมฟงการฝกซอม 

และทานก็มีจดหมายมาเลาถึงการตีความ ของวาทยากรท่ีไมคอยจะเขาใจ บทเพลงของทานเทาท่ีควร 

และกลาวถึงความเสียดายท่ี Caplet มิไดมาอยูดวย ซึ่งคงจะไมมีปญหาเร่ืองการตีความเพลง Iberia เพลงน้ี 

ดังตัวอยางจดหมายท่ี Debussy เขียนถึง Caplet: 

 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1910 

      "As for Iberia, only the third movement worked as it should; with two others we'll have to start all over 

again..... The 'ultra-Spanish'  rhythm of the first went all 'left-bank' under our young Capellmeister's 

intelligent conducting and the 'perfumes of the night' seeped out discreetly from under the bolster, 

presumably so as not too upset anybody. I wish you'd been there to share my suffering; a desire you will 

please interpret as containing a dash of egoism and a large dose of friendship." 

 

วันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1911 

     "Truly, we can do nothing about it; our soul is bequeathed to us by a set of completely unknown people, 

who, through their descendants, act upon us all to often without our being able to do much about it" 

 จากกระบวนการวิจัยท่ีผูวิ จัยไดวางแผนการศึกษาไวอยางเปนข้ันเปนตอน โดยการเปดรับสมัครและ 

คั ด เลื อก นิสิ ต  นั กศึ กษาที่ มี ค ว ามสามารถ โดด เด นด านดนต รีจากมหา วิทยาลั ย ท่ั วก รุ ง เทพมหานคร 

มารวมตัวกับภายใตชื่อวง "Silpakorn Repertory Ensemble" และทําการฝกซอม ในชวงเวลาไมต่ํากวา 3 เดือน 

และมีการแสดงคอนเสิรตหลายคร้ัง ในการฝกซอมทอนที่จะตองคํานึงถึงเรื่องการเลือกความเร็วของจังหวะ (tempo) 

ใหมากท่ีสุด อยาใหชาและเลนหนวงจนเกินไป การปรับสมดุลของ intonation ของคอรดที่มีเสียงกระดาง ที่ผูเลนไมควร

เลนดวยความเขมของเสียงมากจนเกินไป ความยากลําบากอีกเร่ืองคือ การเลน unison ในทํานองหลัก การทํา dynamics 

contrast ก็มีความสําคัญเปนอยางมากตลอดทั้งบทเพลง ในทอนท่ี 2 ผูประพันธเลือกท่ีจะใชทํานอง 

ท่ีออนหวานนุมนวลที่สรางจากบันไดเสียง pentatonic ที่ใหบรรยากาศของการเดินทางของขบวนคาราวาน ท่ีคอยๆ 

เคลื่อนมาจากท่ีไกลๆ เขามาใกลแลวเคล่ือนจากออกไป โดยภาพรวม ผูวิจัยพบวา บทเพลง Suite Persane ประพันธโดย 
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Andre Caplet เหมาะสมกับการเปนบทเพลงมาตรฐานในการเรียนวิชา woodwind ensemble ในระดับอุดมศึกษา 

เปนอยางมากเพราะเปนบทเพลงท่ีมี ระดับความยากเหมาะสมกับผู เ รียนระดับอุดมศึกษาชวงชั้นป ท่ี2-3 

มีความหลากหลายทางเทคนิคในการเรียนรูท้ังในมิติของการเลน unison การเลนบันไดเสียงแบบรวดเร็วท่ีเปนบันได 

เสียงเมเจอร บันไดเสียงไมเนอรแบบปกติและแบบอาราบิก การเทียบเสียงคอรดท่ีมีเสียงกระดางหูแบบยุคอิมเพรสชันนิส 

ซ่ึงจะตองปรับความเขมและนํ้าหนักของเสียงไดอยางถูกตองจึงจะฟงออกมาไดไพเราะ ประกอบกับความเขาใจใน 

วัฒนธรรมและบริบททางสังคมของชาวปารีสในยุคน้ันก็มีสวนชวยดานจินตนาการของผูเลนทําใหเขาแบงวรรคตอน       

ในการทําประโยคเพลงและเติมแตมสีสันในนํ้าเสียงของเขาไดดีข้ึน นับเปนบทเพลงมาตรฐานสําหรับวงประเภท double 

woodwind quintet ท่ีจะพัฒนาดานเทคนิคการเลนอันหลากหลายใหกับนักศึกษาและยกระดับความคิดความเขาใจ 

ดานดนตรีท่ีมีจุดเนนแตกตางจากบทเพลงมาตรฐานสําหรับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆท้ังหมดในประเทศไทยท่ีมุงเนนไปที่เพลงท่ีมี

สําเนียงเยอรมันและอิตาเลียนมากเกินไป บทเพลง Suite Persane ของ Andre Caplet จึงเปนบทเพลงที่เหมาะสําหรับ 

นิสิต นักศึกษาไทยท่ีเลนเคร่ืองเปาลมไมและฮอรน ท่ีจะไดศึกษาเพลงในสไตลอิมเพรสชันนิสมากข้ึน หากไมมีโอกาส เลน 

เพลงยุคนี้กับวงออรเคสตราขนาดใหญ หรือเปนบทเพลงพื้นฐานในการเลน เพลงสไตลอิมเพรสชันนิสตอไป 

กับวงออรเคสตราขนาดใหญในอนาคต  
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Concept and Example of Archaeological Site Conservation for Benefit of Local Community 
แนวความคิดและตัวอยางการอนุรกัษแหลงโบราณคดีเพื่อประโยชนของชุมชนทองถ่ิน 
 
Surapol Natapintu1 

สุรพล นาถะพินธุ1  

 

Abstract 
 This paper presents an experience in archaeological research and archaeological site 

conservation programs conducted at the archaeological site of Ban Pong Manao which is located in a 

small village, called Ban Pong Manao, in Tambon Huai Khun Ram, Amphoe Phatthananikhom, Changwat 

Lopburi, Central Thailand. Remains of late prehistoric culture were found at this village and were illegally 

looted in early CE 2000. Archaeological research at this site was started here in 2001 and has been 

continued up to the present. The academic research has been carried out along with activities designed 

for developing this archaeological site into local school children self-educating center and community 

museum. Four years of closely and friendly works between a team includes lecturers and students of the 

Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University and another team comprises 

local elderly people and children of the village and members of the local administrative organizations 

have led to the successfully establishment of a small and locally organized “Ban Pong Manao Community 

Museum” which is at the present become quite well known in Lopburi Province. The number of student 

and tourist visited the museum increases markedly during the past few years. This made the local 

administration organizations to allocate budgets to support activities for maintenance and management of 

the museum as well as to improve public facilities and infrastructure of Pong Manao village and its 

neighboring communities. With a better transportation network, villagers and school children can now 

travel with more convenience and safe. Besides, Ban Pong Manao Comminity Museum becomes an easy 

to access and a favorite tourist attraction of Lopburi province. This has also led to an economic 

improvement of the local populations of this small area of central Thailand. Contribution of archaeology to 

the improvement of quality of life became quite clear to local population and local administration 

organizations of this area as well. 

Brief Background of Archaeological Researches at Ban Pong Manao 
 Up to CE 2000, Ban Pong Manao is still a small village in Tambon Huai Khun Ram, Amphoe 

Phatthananikhom, Changwat Lopburi. This village is located about 45 kilometers to the Northeast of the 
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center of Amphoe Phatthananikhom and 85 kilometers to the Northeast of the center of Lopburi town. The 

area of this village and its immediate vicinity are mainly undulating terrain under the influences of the 

Pasak river which is located about 10 kilometers to the West of Ban Pong Manao. 

 In February of the year 2000, a group of looters from other districts of Lopburi province visited 

the archaeological site which is located in the area of the local temple, named Wat Pong Manao, and 

looted the site. Fortunately, the looting of this archaeological site was stopped by local district authority 

after it was occurred for a few days. As soon as the looting was terminated, the local villagers, who now 

knew that the area of the temple is quite archaeologically interesting, enlarged the looting pit in order to 

create an archaeological site museum there. Numerous ancient human skeletons and archaeological 

artefacts were found in this enlarged looting pit. The most attractive archaeological find discovered in the 

enlarged looting pit is a human skeleton with a small bronze bowl placed up side down over the jaw of 

the skeleton. During this period, the local villagers also developed a local organization named “The 

Assembly for Conservation of Archaeological Site and Natural Resources of Tambon Huai Khun Ram, 

Amphoe Phattthananikhom, Changwat Lopburi” as the mean to protect and conserve the archaeological 

site and its natural surroundings. Later, in March, 2000, the Faculty of Archaeology, Silpakorn University 

was requested by the local organization to assist in a program to develop Ban Pong Manao 

archaeological site into a local education center and museum. 

 In October, 2000, the first academic archaeological activity was conducted at Ban Pong Manao 

archaeological sites by a team included students of the Faculty of Archaeology, Silpakorn University 

under the directing of the present author. This archaeological activity was quite a small scale excavation 

because of very limited time and financial support available. The main purpose of the excavation was to 

straighten the baulks of the skeleton displaying trench dug previously by local villager and to preliminary 

study the stratigraphy of the site. Archaeological evidence found in this first excavation suggested that 

the looted areas of the site were used specifically as a large cemetery during the ancient times which is 

very probably dated to late iron age of the prehistoric periods of Central Thailand. 

 In October 2001, an archaeological excavation campaign under the directing of the present 

author was conducted at Ban Pong Manao. Three more excavation campaigns were later conducted at 

this archaeological site in 2002. Excavations were also operated in 2003 and 2004. Archaeological 

research conducted up to 2004 at Ban Pong Manao had already excavated in altogether 10 excavation 

squares located at various locations with in this archaeological site. 

 Archaeological Excavations in the Excavation Squares No. 1 to 4 as well as in the Excavation 

Squares Nos. 8, 9 and 10 were conducted by the Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, 

Silpakorn University while excavations in the Excavation Square No. 5, 6 and 7 were operated by the 

team of Italian Archaeologists directed by Dr. Roberto Ciarla and Dr. Fiorella Rispoli. These Italian 

researchers were invited to join the research project entitled “The Research on Ban Pong Manao 
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Archaeological Site” and were financially supported by the Italian Ministry of Foreign Affairs. The main 

purpose of the excavation of these invited Italian researchers was to identify the general habitation areas, 

not the cemetery, of the prehistoric population at Ban Pong Manao.  

 The excavations conducted by the Department of Archaeology have found that the excavated 

areas labeled as the Excavation Squares No. 1, 2, 3 and 4 had been used specifically as cemetery 

during the late prehistoric times. In all of these excavation squares human skeletons buried in extended 

position were found at the depth about 40 centimeters below the present ground surface of the site. In 

other words, the human burials were found just under the upper most natural clayey soil of about 40 

centimeters thick which formed after the abandonment of the ancient occupations at Ban Pong Manao. 

Pottery is the main offering found in almost every burial. Bronze ornaments, glass beads, semiprecious 

stone beads and iron implements were found in many burials. 

 In an excavation area, labeled as the Excavation Square No. 5, archaeological deposits of about 

30 – 50 centimeters thick comprising potsherds, animal bone fragments and some ornamental artifacts 

were found. There was no human burial found in this excavation square. The deposit is interpreted as 

remains resulted from domestic activities. Thus, this portion of archaeological site is believed to be a part 

of habitation area rather than cemetery. The result of the excavation also suggests that the areas close to 

the Eastern limit of Pong Manao Temple might have been used mainly as habitation area, but of quite a 

limited scale. 

 In another excavation area, labeled as the Excavation Squares No. 6, archaeological deposits 

quite similar in characteristic to that found in the Excavation Square No. 5 were found. However, a large 

pot containing skeleton of a very young infants was found in the deposit in this Excavation Square. 

 Excavation in the Excavation Square No. 7 found a very thin archaeological deposit comprised 

mainly of potsherds. It is about 10 centimeters thick in average. However, bones of the feet of a human, 

which still lying in anatomical order, were found at the southern baulk of the excavation square. The 

archaeological evidence suggests this area might have been a part of the prehistoric cemetery of Ban 

Pong Manao. 

 In the Excavation Square No. 8, which is located near the southern edge of the site and close to 

the bank of the natural stream bordered the southern limit of the site, archaeological deposits quite similar 

to those found in the Excavation Square No. 5 and 6 were found along with a few postholes. This area, 

thus, is interpreted as a part of ancient habitation area, but of quite a limited scale. 

 Excavation in the Excavation Square No. 9 has not been finished and the lower natural soils have 

not been reached yet. However, archaeological deposits so far excavated, which contain mainly 

potsherds, animal bone fragments, snails and artifacts quite similar to those found in the Excavation 

Square No. 5 and 6, suggest this area might have been used as habitation area of a limited scale. 
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 The Excavation Square No. 10 is located close to the western edge of archaeological site, which 

is the location where 2 small natural streams, that bordering the northern and southern edges of the site, 

combining together to become a larger stream and flowing further west to drain to the main river of this 

area, namely the Pasak River. Archaeological deposits of about 1 meter thick were found in this 

Excavation Square. Much archaeological artefacts, ecofacts and features were found in the deposits. 

Obviously, this area would have been the main habitation area of the prehistoric settlement of Ban Pong 

Manao. No, extended human burial was found in this Excavation Square No. 10. However, 2 jar burials 

were discovered in the deposits in this Excavation Square. The 2 jar burials were found at different 

location and depth. Interestingly, each jar burial contained a skeleton of very young infant. These are 

similar to the jar burial found in the Excavation Square No. 6 which is located about 200 meters to the 

East of the Excavation Square No. 10. 

 
Concept and Activities in Developing Ban Pong Manao into Community Museum 
 Since CE 2000, when the first archaeological activity was started, a plan for the establishment of 

Ban Pong Manao Community Museum was also developed. According to the main concept of the plan, 

the main purpose of Ban Pong Manao Community Museum is to be a self-studying center managed by 

local villagers that can provide knowledge on history of local area to the local school students, not aim 

primarily as to be the tourist attraction. It is lucky that, just after the looting activity occurred here, the local 

villagers and a few local government services cooperated in conservation activity and developed 

Association for the Preservation of Archaeological Site and Natural Resources of Tambon Huai Khun 

Ram, Phatthananikhom district, Lopburi province. The association contributed much effort in finding 

financial support for the first phase of archaeological study and museum development here while the staff 

includes lecturer and students of the Department of Archaeology, Silpakorn University, under the 

direction of the present author, was responsible for gathering academic archaeological knowledge and 

presenting the knowledge to public. 

 At the end of the first archaeological campaign in CE 2000, the Ban Pong Manao Community 

Museum was established at the archaeological site which is in the area of the village temple, called Wat 

Pong Manao. The initial museum was very simple and small. It was composed of a few small showcases 

displaying archaeological artifacts that the local villagers collected from looters’ trenches and some 

photographs of archaeological artifacts with accompanied descriptions. 

 At that time, a strategic plan for the development Ban Pong Manao Community Museum was 

also designed by cooperation team between the Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, 

Silpakorn University and the local Association for the Preservation of Archaeological Site and Natural 

Resources of Tambon Huai Khun Ram, Phatthananikhom district, Lopburi province. Academic as well as 

public cultural awareness improvement activities were included in the plan. The main academic activities 
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comprise archaeological excavations that will be conducted every year during 2001 – 2004, with financial 

supports from the local Huai Khun Ram Sub-district Administration Organization, in order to improve 

knowledge on this archaeological site and to immediately transform the knowledge into new 

presentations and exhibitions in the museum. The major public cultural awareness improvement activities 

include press releases, to distribute the up to date information about the site and the museum to the 

wider public, conducted at the archaeological site during the archaeological excavation campaign of 

every year. Training local school children to be the museum guides was also included in the strategic 

plan for the development Ban Pong Manao Community Museum. 

 Four years of closely and friendly cooperation between lecturers and students of the Department 

of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University on one part and local villagers and local 

administrative organizations on the other part has led to the successfully development of a more 

established but still locally organized “Ban Pong Manao Community Museum” which is at the present 

quite well known in Lopburi Province. According to the information gained from questionnaires that all of 

the visitors are always requested to fill, the majority of visitors appreciate the archaeological information 

and knowledge obtained at the museum. Interestingly, much admiration to the museum is due to the 

excellent capability to provide information about the archaeological site of the trained junior museum 

guides of this museum. 

The number of student and tourist visited the museum increased every year since the officially 

opening of the museum, and even increased markedly since the last few years. This made the local sub-

district administration organization as well as the provincial administration organization and the Governor 

of Lopburi province to allocate more budgets to support activities for the museum physical improvement 

and the maintenance and management of the museum. Budgets were also allocated for improving public 

facilities and infrastructures of Pong Manao village and its neighboring communities. For instance, local 

small and rugged roads linking villages in this area has been replaced by wider asphalt roads. With a 

better transportation network, villagers and school children can now travel with more convenience and 

safe. Besides, Ban Pong Manao Comminity Museum becomes an easy to access and a favorite tourist 

attraction of Lopburi province. Some female villagers start using their free times to make handicraft from 

local material formerly considered as almost no value and wasted in order to earn some additional 

incomes. That is, locally made bark ropes, originally used for fastening straw and grass into sheaves for 

milking-cow raising, are handed weaved into purses and handbags for selling, as souvenirs, to visitors to 

the museum. Expenditures of visitors have led to a little economic improvement of the local populations of 

this small area of central Thailand. Obviously, the local population has a some what better quality of life. 

It is quite convincing to the present author that contribution of archaeology to the improvement of 

quality of life became quite clear to local population as well as to the local Sub-district Administration 

Organization and the Provincial Administration Organization. In other words, advantages and importance 
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of conservation of archaeological site and cultural remains are now better understood. In addition, it is 
quite clearly observable that more people in this rural area of central Thailand now realize that 
“conservation, which is normally viewed only as a mean for protection, can also be considered as a 
mean for progress and development”. 

 

  
Comparison of the road to the village of Ban Bong Manao in CE 2000 (left) and in 2003 (right) 
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บทนํา 
 

 ภาพจิตรกรรมไทยท่ีเขียนไวตามผนังโบสถวิหารมาตั้งแตสมัยโบราณ คงมิใชเขียนไวเพื่อตกแตงผนังเพียง

อยางเดียว  ภาพจิตรกรรมฝาผนังแตละยุคแตละสมัยเปนเสมือนศูนยกลางหรือแหลงความรูใหผูคนในชุมชนไดศึกษา

ความรูเก่ียวกับศาสนา  นอกจากนี้รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังไดสะทอนใหเราเห็นถึงความงดงาม ดานการ

แสดงออกทางศิลปะและถายทอดวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของผูคนในสมัยน้ัน ๆ ดวย 

                   ภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียนดวยสีฝุนผสมกาว  เขียนไวทั้งดานในและดานนอกของพระอุโบสถ  สวน

ใหญจะเขียนบนผนังปูน  เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตมรสุม มีความรอนและความช้ืนสูง  กอใหเกิดปญหาแกพื้น

ผนัง ทําใหเกิดการกะเทาะหลุดรอน  บางก็โดนนํ้าฝนชะลางจนเกิดความเสียหายอยูตลอดเวลา  ถาไมทําการอนุรักษ

ไวแลว  มรดกทางดานศิลปกรรมอันลํ้าคาคงจะตองสูญส้ินไป 

การคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ    มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการทดแทนภาพ

จิตรกรรมตนแบบในกรณีที่ตนแบบเกิดการชํารุดเกินกวาจะทําการซอมแซมหรือเกิดการสูญหาย  ผลงานที่ไดทําการ

คัดลอกไวจะชวยในการศึกษาและสืบคนตอไป  ในขณะเดียวกันเราสามารถศึกษา   เรียนรูและเปรียบเทียบจิตรกรรม

ฝาผนังจากหลายวัดพรอมกันในเวลาเดียวโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปในพื้นที่จริงจึงชวยใหการศึกษาคนควาทําได

สะดวกมากย่ิงขึ้น    ซึ่งในการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังเราจะตองศึกษาใหเขาใจถึง รูปแบบ เทคนิควิธีการในการ

เขียนของชางโบราณและลักษณะเฉพาะตัว  ตลอดจนการเตรียมวัสดุที่จะใชใหมีความใกลเคียงกับของเดิม  ในการ

คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษจะตองคัดลอกทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีการใหสมบูรณทุก ๆ สวน เพื่อ

การศึกษาอยางลึกซ้ึง  จึงเลือกที่จะคัดลอกตามขนาดจริงและบนพื้นผิวจริงเหมือนตนแบบเดิมทุกประการ  วิธีการ

เขียนสีและเทคนิควิธีการก็ยังคงแบบประเพณีเดิมไว  เพื่อใหการคัดลอกไดผลใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุดท้ัง 

รูปแบบ ขนาด วัสดุ เทคนิควิธีการ ตลอดจนความงามและความรูสึกท่ีไดรับจะตองเสมือนหนึ่งเปนช้ินงานเดียวกัน  

ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยอยางถูกตอง  ชัดเจน  เปนขอมูลสําหรับการอนุรักษภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในอนาคต  

 ดังนั้นการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังนอกเหนือจาก  เพื่อการศึกษาคนควาแลวยังชวยอนุรักษศิลปกรรม

ซึ่งเปนสมบัติของชาติไมใหสูญหายไปกับสภาพและกาลเวลาซ่ึงนับวันจะมีความชํารุดเสียหายอยางรวดเร็วเกินกวาที่

จะทําการอนุรักษและซอมแซมไดทันเวลา เนื่องจากปญหามีจิตรกรรมฝาผนังจํานวนมากท่ัวประเทศท่ีเสียหายและ

                                          
1 ภาควิชาศลิปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Thaiart, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 L-28 

ทรุดโทรม อีกท้ังปญหางบประมาณและกําลังพลในการอนุรักษซอมแซมไมเพียงพอ  การคัดลอกจึงเปนทางเลือกหน่ึง

ที่จะชวยอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังใหคงอยู 

 
ที่มาและความสําคัญ 
 การคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังในขั้นตนการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

ในภาควิชาศิลปไทย ไดมีโอกาสเรียนรูและศึกษารูปแบบและเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณจากวัด

ในสมัยตางๆ    และเม่ือไดทําการเรียนการสอนในสถานท่ีจริงเราไดเห็นสภาพของจิตรกรรมฝาผนังที่ทรุดโทรมและมี

ความเสียหายเกือบทุกวัด  ในแตละปที่เขาไปศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังก็มีความชํารุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นทุกป  จึง

เกิดแนวคิดที่จะตองดําเนินการอะไรบางอยางเพื่อใหจิตรกรรมฝาผนังเหลานั้นใหคงอยูใหเราไดศึกษา   เม่ือพิจารณา

ถึงการซอมแซมก็ดูจะเกินกําลังความสามารถของภาควิชาที่จะดําเนินการได  ถาจะใหหนวยงานของรัฐบาลเขามา

ดําเนินการในการซอมแซมก็ไดบางสวนเนื่องจากขาดกําลังและทีมงานที่มีความรูความสามารถเพียงพอ    

ดังนั้นดวยความรูและความชํานาญของบุคลากรในภาควิชาศิลปไทย  จึงเล็งเห็นวาภาควิชามีความสามารถ

ที่จะทําการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังได   ในระยะแรกเร่ิมตนดวยการไดรับเงินสนันสนุนจากบริษัทเอกชนให

คัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม เขตบางขุนนนท  กรุงเทพฯ  ปละหน่ึงผนัง  ตอมาทางภาควิชาศิลปไทย

ไดรับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินใหดําเนินการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม

ทั้งหลัง    และเม่ือการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเสร็จส้ินลง  จึงเห็นไดวาผลงานท่ีปรากฏสําเร็จลงมีคุณคาและเปน

ประโยชนเหลือคณานับตอการศึกษาและการอนุรักษ    สามารถใชทดแทนจิตรกรรมฝาผนังของเดิมไดจริงตาม

วัตถุประสงคที่วางไว   

 
ขั้นตอนกระบวนการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง หอพระไตรปฎก วัดระฆังโฆสิตารามฯ  ในครั้งนี้  ภาควิชาศิลปะไทยมี

วัตถุประสงคที่จะอนุรักษทั้งรูปแบบและวิธีการใหสมบูรณย่ิงทุก ๆ สวน เพื่อการศึกษาอยางลึกซึ้ง  จึงเลือกท่ีจะ

คัดลอกตามขนาดจริงและบนพื้นผิวไมกระดานจริง เพ่ือใหเปนเหมือนแบบเดิมทุกประการ  วิธีการเขียนสีและเทคนิค

วิธีการก็ยังคงแบบประเพณีเดิมไว  เพื่อใหการคัดลอกไดผลใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุดท้ังทางดาน  ขนาด ความ

งาม  ความรูสึก  ทั้งนี้เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยอยางถูกตอง  ชัดเจน  เปนขอมูลสําหรับการ

อนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนังในอนาคต 

 

กระบวนการคัดลอกแบงออกเปนข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 
๑. ขั้นตอนในการศึกษาขอมูล 
๑.๑  การสํารวจสภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 นับต้ังแตการบูรณปฏิสังขรณหอพระไตรปฎกหลังนี้  ในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ ๒๐๐ ป เม่ือ พ.ศ.

๒๕๒๕  หอพระไตรปฎกหลังนี้ก็เส่ือมสภาพ ชํารุดทรุดโทรมลงดายกาลเวลาอีกชวงหน่ึง ณ ปจจุบัน  เทาที่สํารวจดวย

สายตา จะเห็นไดวา โครงสรางไมหลายช้ินจะผุกรอนลงและหลุดไปหลายชิ้น  สภาพสีที่ทาไวภายนอกจะมีการหลุด

รอนและแตกปริทั้งหลัง  สภาพหอพระไตรปฎกเกือบทั้งหลังถึงเวลาท่ีตองบูรณะอีกคร้ังหนึ่ง 
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 สําหรับการสํารวจสภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรวม  ชั้นสีรองพื้นหลายสวนไดหลุดหายไปจากเดิมบางแลว 

และอีกหลาย ๆ สวนมีลักษณะโปงตัว  โดยสภาพท่ัวไปหอพระไตรปฎกแหงนี้ไดเปดใหผูคนไดเขาไปทุกวัน  ประตูและ

หนาตางจะมีการเปดในตอนกลางวัน และปดในตอนกลางคืน  มีการระบายอากาศตลอดเวลา ไมอับชื้น  จะมีตัวแปร

เพียงไมก่ีประการที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย  อันไดแก 
 
ความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลง    

 จะมีอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวันและอุณหภูมิที่เย็นในตอนกลางคืน  จะมีอุณหภูมิที่ตางกัน  เม่ือนานวัน

หลายปก็ทําใหเกิดการชํารุดไดดี 
ความเสียหายที่เกิดจากฝน     

 สภาพสีที่ทาไวภายนอกเส่ือมสภาพหมดแลว  เม่ือฝนตกฝาไมจะเก็บความชื้นไว ทําใหเกิดผลเสียหายกับ

ภาพจิตรกรรมภายในได 
ความเสียหายที่เกิดจากคน 

 เนื่องจากหอพระไตรปฎกแหงน้ีเปดใหคนเขาชมทุกวัน  การชํารุดท่ีเกิดจากคนไดแก เม่ือมีการเดินหรือวิ่ง  

ตัวหอจะมีการส่ันสะเทือนของโครงไม ตัวพื้นและฝา  มีผลกับจิตรกรรมบางสวนที่โปงพอง  หลุดกะเทาะเร็วขึ้น   

ความชํารุดจากการจับและสัมผัสของคนที่เขาไปชม  เม่ือบอยคร้ังขึ้นเกิดการเสียหายได   ชวงเวลาเทศกาลมีการ

ประพรมน้ํา  ซึ่งปรากฏใหเห็นรองรอยของน้ําแปงดินสอพองจากเทศกาลสงกรานต 

 
๑.๒  การศึกษาขอมูลเรื่องขนาด สัดสวนและวัสดุพ้ืนผิว 
 จากการเก็บขอมูลในสวนนี้เร่ิมจากการเขียนแบบแปลนของหอพระไตรปฎก  วัดขนาดของผนังแตละดาน  

วามีขนาดกวาง ยาว และสูงเทาไร  ระยะหางของเสาประตูและหนาตาง  ตลอดจนการกําหนดประเภทของวัสดุพื้นผิว  

ในท่ีนี้หอพระไตรปฎกมีลักษณะเปนฝาไม  เม่ือไดแบบแปลนก็กําหนดเร่ืองหรือตําแหนงของภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วา

เร่ืองใดอยูในตําแหนงใด  เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลภาพตอไป 

 การวัดสัดสวนของภาพดวยการใชเทปวัดทั้งแนวนอน  แนวด่ิง ใชมาตราสวนเปนเซนติเมตร เพ่ือใหไดความ

ละเอียดที่คลาดเคล่ือนนอยที่สุด  เม่ือไดขนาดสัดสวนทั้งหมดแลวนํามาเขาสเกล  เพ่ือจะไดขนาดสัดสวนที่ใกลเคียง

กับความเปนจริงในอัตราสวนที่ยอลงมาจากความเปนจริงและดวยเทคโนโลยี  คอมพิวเตอรสามารถนํารายละเอียดท่ี

ไดมากําหนดภาพ ๓ มิติ ของหอพระไตรปฎกจําลองขึ้นมาได 

 
๑.๓  การบันทึกและจัดเก็บขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 ในการเตรียมการจัดเก็บขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง  หอพระไตรปฎก  คร้ังนี้ ไดมีการนําเทคโนโลยีในยุคนี้  

มาจัดเก็บขอมูลภาพดวย ไดแก  การบันทึกภาพดวยสไลดและการบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล  นอกจากนี้ยังมีการ

นําเคร่ืองสแกนมาใชในการสแกนผนังแตละสวนไวดวย 

  - การบันทึกขอมูลดวยกลองดิจิตอล   เปนการบันทึกขอมูลที่รวดเร็วและฉับไว  ชวยใหการบันทึก

ขอมูลในขั้นตนสมบูรณและไมจํากัดจํานวน  สามารถตรวจสอบและถายเพ่ิมเติมไดขณะปฏิบัติการ  อีกท้ังเปนการ

ประหยัดรายจายในการซื้อฟลม 
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  - การบันทึกภาพดวยฟลมสไลด   สามารถทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับความตองการในการ

นําไปใช  ในท่ีนี้ประกอบดวยสไลดหลายขนาดดวยกัน  สวนใหญนําสไลดที่ไดไปใชในการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ เพราะ

สามารถจะเก็บรายละเอียดของภาพไดดีมาก  ย่ิงขนาดของฟลมมีขนาดใหญใหญเทาใดก็ย่ิงเพิ่มความละเอียดในการ

บันทึกไดมากย่ิงขึ้น 

  - การบันทึกขอมูลดวยเคร่ืองสแกนผนัง       มีการนําเคร่ืองสแกนแบบพิเศษมาใชสําหรับสแกน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  การนําเคร่ืองสแกนแบบพิเศษมาปรับเพื่อใชในการสแกนภาพผนัง จะสามารถบันทึกสภาพ

รองรอย ตลอดจนรายละเอียดทุกประการไดอยางครบถวน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ดวยสัดสวน ๑ ตอ ๑  ภาพที่ไดจากการ

สแกนมีขนาด ๒๑ x ๓๑ เซนติเมตร  จะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอรแบบพกพา  เม่ือสแกนภาพผนังครบทั้งหมดแลว นํา

ภาพเหลานั้นมาประกอบใหสมบูรณในคอมพิวเตอร แลวพิมพออกมาขนาดเทาผนังจริง เพ่ือประโยชนในการนําไปใช

ในการคัดลอกตอไป 

  ขอมูลภาพทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอรและเก็บแยกประเภทไวในแผนซีดีแบงเปนประเภท

และหมวดหมู  สามารถนําไปใชไดหลายลักษณะ  ไมวาจะเปนการใชรวมกับคอมพิวเตอรตัวอื่น หรือพิมพออกมาเปน

ภาพเพื่อศึกษาหรือคัดลอก หรือทําส่ือส่ิงพิมพอื่น ๆ 

  คอมพิวเตอร   เพื่อการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะและแบบ

พกพาเพื่อนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม 

  การบันทึกดวยการถายภาพ    จะตองบันทึกภาพโดยรวมท่ีมีขนาดเต็ม และบันทึกแบงยอยลงมา

เร่ือยจากขนาดสัดสวนท่ีใหญจนมาหาเล็กสุด  บันทึกภาพองคประกอบของภาพและรายละเอียดตาง ๆ รวมถึงการ

บันทึกแบบเจาะใหเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งหมด 

 
๑.๔  การศึกษาลายเสนและองคประกอบของภาพ 
 ในสมัยกอนมีการเก็บรายละเอียดของลายเสนดวยการรางแบบบนกระดาษ หรือไมอยางนั้นก็ใชวิธีเอา

กระดาษแกวใสทาบบนผนังและคัดเสนออกมา เพ่ือใชเปนแบบในการนําไปคัดลอกตอไป  การลอกเสนดวยวิธีนี้สราง

ความเสียหายใหเกิดแกงานจิตรกรรมมากเกินไป 

 สําหรับในการคัดลอกในครั้งน้ีเพื่อความรวดเร็วและแมนยํา ไดมีการนําเอาเคร่ืองสแกนแบบพิเศษมา

ประยุกตใชกับผนัง โดยเคร่ืองสแกนจะสัมผัสกับผนังเพียง 4 จุดเล็กเทาน้ัน และไมเกิดความเสียหายมากนัก เพราะ

จุดทั้ง ๔ จุดที่สัมผัสผนัง จะเปนวัสดุที่ออนนุม  เราคงไมสามารถจะหลีกเล่ียงการสัมผัสได  แตเราสามารถเลือกใชวิธี

สัมผัสผนังเพียงจุดเล็ก ๆ แตสามารถเก็บภาพรายละเอียดของสี  โครงสรางภาพ และรองรอยของภาพจิตรกรรมฝา

ผนังไดเกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีขนาดเทากับของจริงในอัตราสวน ๑ : ๑  จึงทําใหไดรายละเอียดท่ีสมบูรณแบบ  

เม่ือนําภาพยอย ๆ จากการสแกนมาประกอบกัน  เราจะไดภาพผนังเต็มที่มีขนาดเทาของจริงทุกประการ และเราไดนํา

ภาพท่ีสมบูรณนี้มาทําการคัดลอกภาพลายเสนออกมา เพื่อใชในการเปนตนแบบในการคัดลอกตอไป  ก็เปนอีกวิธี

หนึ่งที่นําเอาเทคโนโลยีสมัยปจจุบันมาใชกับการทํางานที่เปนแบบประเพณี 

 
๑.๕  การศึกษาขอมูลโครงสรางของสี 
 การศึกษาขอมูลโครงสรางของสีที่ชางโบราณใช โดยการกําหนดแยกยอยเปนผนังออกไป  นําภาพถายผนัง

แตละสวนมาประกอบกันในแตละกลุมใหผสมสีตามเทคนิคการใชสีฝุนแบบโบราณผสมเปรียบเทียบสีตาง ๆ ให
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เหมือนหรือใกลเคียงกับสีจริง ณ ตําแหนงเดียวกันบนภาพฝาผนัง  ทําใหครบทุกสีที่มีเพ่ือจําแนกสีตาง ๆ สําหรับการ

วิเคราะหและเลือกใชสีใหถูกตองเมื่อทําการคัดลอก 

 
๒. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคัดลอก 
๒.๑  การเตรียมและคัดเลือกไมสําหรับเขียน 
 ในการเขียนภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปฎกในครั้งนี้มีความสําคัญมากหลายประการ คือ เปน

ภาพจิตรกรรมยุคแรกของกรุงรัตนโกสินทร ที่เขียนบนฝาไมกระดานดวยฝมือพระอาจารยนาค  ทางภาควิชาศิลปไทย

จึงมีวัตถุประสงคที่จะอนุรักษทั้งรูปแบบและวิธีการใหสมบูรณย่ิงทุก ๆ สวน เพื่อการศึกษาอยางลึกซ้ึง  จึงเลือกท่ีจะ

คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังใหเปนแบบเดิมทุกประการ  เร่ิมต้ังแตการสรางผนังไมจําลองที่มีขนาดช้ินไมเทาของเดิมและ

มีการเขาล้ิน  เซาะรอง  ประกอบกันเพื่อความแข็งแรง  เม่ือเขียนภาพจิตรกรรมลงไปเสร็จ ผูที่ศึกษาจะเห็นไดถึง

ลักษณะของวัสดุที่เขียน  เทคนิควิธีการ และรูปแบบ ที่ปรากฏอยางสมบูรณ 

 
ภาพรางลายเสน        
             ภาพรางลายเสน   การรางภาพตนแบบลายเสนในการคัดลอกในครั้งนี้ อาศัยภาพท่ีไดจากการสแกนภาพ

จิตรกรรมฝาผนังมาเปนตนแบบในการคัดเอาเสนโครงสราง  ในขั้นตนคัดลอกภาพลายเสนจากแบบลงบนกระดาษไข 

โดยใชพูกันจุมหมึกดําในการคัดเสน จะไดภาพโครงสรางของตัวภาพ และรองรอยตําแหนงของการหลุดรอนที่กะเทาะ

ออกไปดวย  หลังจากน้ันจึงนําไปลอกลงบนพื้นไมกระดานท่ีจัดเตรียมไว  การคัดลอกลายเสนลงบนไมกระดานน้ีตอง

คํานึงถึงความถูกตองตรงกันของตําแหนงที่มีอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนังจริง 
 
การผสมสี      
           การผสมสี การเขียนระบายภาพดวยสีฝุนนั้นตองนําสีฝุนมาผสมกับกาว เพราะสีฝุนตัวเดียวไมมีคุณสมบัติที่

จะยึดเกาะพ้ืนไดดวยตัวเนื้อสีเอง  ตองนํามาผสมกับกาวประเภทใดประเภทหน่ึง  ในครั้งนี้เราใชสีฝุนผสมกับกาว

กระถิน  โดยทําตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

๑.ตักสีฝุนลงใสในโกรงเคลือบหรือถวยแกว  สมัยกอนใชกะลาเพราะสะดวกและหางายไดโดยทั่วไป 

๒.นําน้ํากาวกระถินที่เตรียมไวมาใสลงผสมกับสีแตเพียงนอยไมตองมาก  ถามากเกินไปสีจะเหนียวขน การ

ผสมกาวและสีแตละสีพอสมควรและตองเผ่ือไวเพื่อเติมน้ําในขณะท่ีเขียนดวย  ถาผสมกาวมากเกินไปเม่ือ

ทาหรือระบายภาพแหงแลว  กาวจะหดตัวรัดดึงเอาสีบนพื้นแตกราน ถาสีที่ใชผสมกาวนอยสีก็อาจจะไม

เกาะพื้นไดดีเทาที่ควร จะหลุดรอนเปนฝุนได 

๓.เม่ือใสกาวและสีเขาในโกรงเดียวกันแลว  คนใหเขากันชา ๆ ตีเม็ดสีใหแตกใหกาวซึมแทรกใหทั่ว  บดใหสี

และกาวเขากันจนเหนียว 

๔.เม่ือบดสีจนละเอียดเขากันดีแลว เพ่ือสะดวกในการระบายใหเจือนํ้าสะอาดเพียงเล็กนอยเปนคราว ๆ ไป  

คนใหเขากันจนกวาจะพอเหมาะกับการนําไประบาย 

๕.สีบางสีจะมีน้ําหนักเบา  เชน  สีจากดิน  สีเขมา  สีเขียว  สีคราม  เม่ือผสมกับกาวแลวบด   สีบางสีกวน

เทาไรก็ไมยอมจมน้ํา หรือไมยอมเขากัน  เม่ือเปนดังนี้ใหใชแอลกอฮอลผสมลงไปเพียงเล็กนอย  แอลกอฮอล

จะชวยใหโมเลกุลของสีมีน้ําหนักขึ้น  สมัยกอนใชเหลาขาวหรือเหลาโรงผสม 
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๖.ปญหาอีกประการหน่ึงคือ การผสมสีใหเกิดเปนสีตาง ๆ ที่ไมซ้ํากัน  ซึ่งเปนปญหาในสมัยกอนเพราะสีมี

อยูจํากัดเพียง ๕ สีคือ  สีดํา  สีแดง  สีขาว  สีคราม และสีเหลือง  สมัยปจจุบันมีสีมากขึ้น ปญหาในสวนนี้จง

ลดนอยลงไป  แตจะหยิบยกมาใหเห็นเปนตัวอยาง พอสังเขป 

 

ถาตองการใหสีออนลงกวาสีเดิม ใหผสมสีขาว 

  สีแดงชาด  ผสมกับ  สีขาว เรียกวา  สีหงสชาด 

  สีเหลือง      “     “    “  สีนวล 

  สีดํา      “     “    “  สีมอหมึก 

  สีคราม      “     “    “  สีมอคราม 

ถาตองการใหสีเขมขึ้นโดยผสมสีดําลงในสีหลัก 

  สีแดง  ผสมกับ  สีดํา       เรียกวา  สีแดงตัด 

  สีคราม      “     “    “  สีครามแก 

  สีดินแดง      “     “    “  สีดินตัด 

นอกจากนี้นอกเหนือจากสีขาวและสีดําที่ใชผสมแลว  ยังมีการนําสีตาง ๆ มาจับคูผสมกัน  เชน  สีแดงผสม

กับเหลืองเปนสีสม    สีครามผสมกับสีเหลืองเปนสีเขียว    สีครามผสมกับสีแดงเปนสีมวง   การผสมสีใหเกิด

เปนสีตาง ๆ ขึ้นใหมนั้นขึ้นอยูกับประสบการณและความชํานาญของชางแตละคน 

๗.สีแตละสีที่ผสมเสร็จแลวควรจัดเก็บไวในภาชนะใหมิดชิด เพ่ือปองกันฝุนและส่ิงสกปรก  และหม่ันตรวจดู

สมํ่าเสมอ  ถาสีงวดหรือแหงใหหยอดนํ้าเติมลงไปในสี 

 
การเขียนระบายสี       
            สีฝุนน้ันเปนสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ เวลาจะระบายจะตองระบายเปนขั้นตอน เพราะคุณสมบัติของสีฝุน เกิด

จากการนําสีฝุนผสมกับกาวและสามารถจะทําละลายกับน้ําไดตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการระบาย จะตอง

ระบายสีที่เขมหรือคลํ้ากอนเสมอ  แลวจึงจะระบายสีที่มีน้ําหนักออนหรือสีที่สวางทับภายหลัง  การที่ระบายสีเขมกอน

ก็เพ่ือปองกันสีออนไมใหขึ้นมาผสมกับสีเขมทําใหคาของสีลดลงไป 

 การระบายสีควรระบายแตบาง ๆ อยาใหสีหนาเกินไป จะทําใหหลุดกะเทาะไดงายในภายหลัง  และควร

เขียนจากดานบนของพื้นที่ลงมาหาดานลางเพื่อปองกันสีหยดหรือเปรอะภาพท่ีเขียนไวตอนลาง  สวนใหญจะระบายสี

ในสวนที่เปนพื้น และฉากหลังกอน  เชน  ตนไม  โขดหิน  สถาปตยกรรม  แลวจึงเขียนระบายภาพคนหรือสัตวใน

ภายหลัง  หลังจากนั้นจึงจะเขียนในสวนที่เปนรายละเอียดของภาพ  จึงปดทอง  ตัดเสน  เก็บรายละเอียดภายหลัง 
 
การปดทอง         
                ภาพจิตรกรรมไทยมักนิยมใชทองคําเปลวปดประดับลงในภาพที่เปนสวนของเคร่ืองประดับ  เคร่ืองแตง

กาย  ส่ิงกอสราง  ในการปดทองจะใชยางมะเด่ือระบายสวนของภาพที่ตองการจะปดทองใหทั่ว  แลวผ่ึงทิ้งไวใหยาง

มะเด่ือหมาด ๆ จึงจะปดทองคําเปลวทับลงไป  ถาตองการใหพื้นที่ที่ปดทองมีความสดใสมักนิยมใชสีรงหรือสีเหลือง

ระบายทับในพื้นที่บริเวณที่จะปดทองเสียกอน  สีเหลืองจะชวยใหทองคําเปลวสุกสวาง เพราะโดยคุณสมบัติของ

ทองคําเปลวจะโปรงแสงถายางมะเด่ือที่ทาไวไมแหงสนิท  เม่ือปดทองจะทําใหทองจม ไมขึ้นเงาสดใส หมองคลํ้า 
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 วิธีปดทองคําเปลว  ถาบริเวณพ้ืนที่ที่ตองการปดทองมีพื้นที่ขนาดใหญ ก็ปดโดยการกดแนบกระดาษใหสนิท

กับพื้น ใชมือลูบเบา ๆ ใหทองติดกับพื้น  ถาเปนพื้นที่เล็กควรจะแบงทองปดใหเหมาะแกพื้นที่ เพ่ือไมใหเหลือเศษทอง

ทิ้งเสียเปลา ๆ  ในขณะท่ีปดทองไมควรจะมีลมหรืออยูในที่โลง  เพราะทองคําเปลวบางและเบามากอาจจะถูกลมพัด

และปลิว ทําใหยากตอการปดใหเรียบรอยได 

 เม่ือปดทองคําเปลวเสร็จแลวสักระยะหนึ่ง จึงใชพูกันหรือแปรงขนออน ๆ ปดทองคําเปลวใหแนบกับพื้น ใน

สวนท่ีเกินออกมาจากที่ไมไดทายางมะเด่ือไวจนหลุดออกมา 

 
การตัดเสน      
            ในการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทย การตัดเสนถือวาเปนส่ิงสําคัญของภาพทั้งหมด  จากการสังเกตการตัด

เสนของพระอาจารยนาค  ทานจะตัดเสนไดอยางม่ันคงและเด็ดขาด มีพลังในตัวเอง  ดูมีชีวิตชีวาและสวยงาม  การ

ตัดเสนถือเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีจะบงบอกถึงความสามารถเฉพาะตัวไดดีที่สุด 

 เสนที่ชางรุนกอนใช มีอยู ๓ ลักษณะ ดวยกัน 

 - เสนหนา      เรียกวา   “ เสนกาฬ ”  เพื่อเนนหรือคัดภาพใหชัดขึ้น 

 - เสนขนาดกลาง   เรียกวา  “ เสนรูป ”   ใชสําหรับเขียนสวนละเอียดภายในรูปภาพ 

 - เสนขนาดเล็ก    เรียกวา  “ เสนแร ”  ใชเขียนวัตถุตาง ๆ ใหดูซอนกัน 

 การตัดเสนในงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาคน้ัน  เร่ิมตัดเสนในสวนของเสนโครงสราง

หลักกอนสวนอื่น ๆ  หลังจากน้ันจึงตัดเสนในสวนยอย  การใชเสนของพระอาจารยนาคจะไมซับซอนมาก  ทานมักจะ

ใชเสนท่ีเด็ดขาด แมนยํา และมั่นคงในการตัดเสนรูปทรงตาง ๆ  ไมซับซอนหรือซอยใหเสนเล็กจนเกินไปจนเกินงาม   

ทานใชหลักของความพอดี  เสนแตละเสนจะใหอารมณความรูสึกไดอยางชัดเจน  ซึ่งทําไดยากในการใชเสนในงาน

จิตรกรรมไทย 

 การตัดเสนบนพื้นทอง  จะตัดเฉพาะในสวนที่เปนเคร่ืองประดับหรือโล  อาวุธ  เปนตน  ในขั้นตอนนี้จะตัด

เสนเปนลําดับสุดทายเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย    และตองใชสะพานรองมือเพื่อไมใหมือสัมผัสภาพเขียนในขณะ

ตัดเสน 

 มักนิยมตัดเสนบนทองดวยสีแดงหรือน้ําตาล         เพ่ือใหเสนที่ตัดลงไปเห็นเดนชัดและขับกับสีทองสวยงาม 

การเก็บรายละเอียดขั้นสุดทาย      สวนใหญจะเปนการเขียนโฉบนํ้าหนักในสวนที่เปนรายละเอียดของเคร่ืองแตงกาย

หรือลวดลาย  เพื่อใหดูรูสึกนูนออกมา  แตสําหรับในสวนของการคัดลอกเพื่อใหเกิดผลสมบูรณ จะเพิ่มเนนโฉบสีใน

สวนของรองรอย และชิ้นสวนท่ีกะเทาะหลุดออกดวย  เพื่อใหดูจริงจังขึ้น  จะไดความรูสึกที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก

ภาพจิตรกรรมท่ีเปนของเดิม 

 
การตรวจสอบความถูกตอง      
             ในขั้นตอนนี้เราจําเปนที่จะตองนําผลงานท่ีคัดลอกเสร็จแลว  นําไปเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมที่เปนภาพ

ตนแบบ ณ สถานที่จริง เพราะบางคร้ังดวยขนาดและความสะดวกในการคัดลอกในการใชพื้นที่  จึงมีการปฏิบัติงาน

ในอีกพื้นที่หนึ่ง  ดังนี้จึงตองมีการนําผลงานที่คัดลอกไปเปรียบเทียบกับภาพจริง และปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ 

จนกวาจะเสร็จสมบูรณ 
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 ในการดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบน้ี นอกเหนือจากทีมผูคัดลอกจะตรวจสอบกันเองแลว  ยังมี

คณะกรรมการภายในภาควิชารวมตรวจสอบความถูกตองดวยอีกคร้ัง   จะเห็นไดวาในขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือใหไดมา

ซึ่งผลงานคัดลอกที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดีจะตองมีความพิถีพิถันในขั้นตอนการทํา  เสมือนหน่ึงเปนผลงานช้ิน

เดียวกันกับผลงานตนแบบจริง   ที่จะตองศึกษาทุกพื้นท่ีใหเขาใจอยางถองแทและปฏิบัติตามดวยความเคารพ

ตนแบบที่เปนผลงานช้ินครูจึงจะถือไดวาเปนผลงานคัดลอกที่มีคุณภาพควรคาแกการศึกษาตอไป  
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วิทยาศาสตรในการอนรุักษศิลป 
Science in Art Conservation 
 
รัชฎา  บุญเต็ม1  
Radchada  Buntem1  
 

บทนํา 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญตอกระบวนการอนุรักษศิลป ต้ังแตโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ 

จนถึงวัสดุศิลปที่มีขนาดเล็ก เชน ลูกปดแกว  โดยที่การอนุรักษ (Conservation) สามารถแบงออกเปน 2 อยางคือ 

การอนุรักษเชิงปองกัน (Preventive conservation) และการสวนรักษา (Conservation treatment) โดยท่ี

กระบวนการอนุรักษมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  ตรวจสอบชนิดของวัสดุที่ใชทําโบราณวัตถุ 

2.  ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นกับโบราณวัตถุ 

3.  ปฏิบัติการสงวนรักษาโบราณวัตถุ  

4.  ซอมแซมโบราณวัตถุสวนที่ชํารุด 

5.  การดูแลและรักษาโบราณวัตถุภายหลังการสงวนรักษา 

ซึ่งกระบวนการอนุรักษจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือนักอนุรักษมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบของวัสดุที่ใชทํางานศิลป

ตางๆ สําหรับวัสดุที่ใชในงานศิลปะ แบงเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้  

1. สารอนินทรีย เชน หิน  โลหะ เซรามิกส  แกว 

2. สารอินทรียจากพืชและสัตว เชน ไม  กระดาษ  ผา พลาสติก สวนตางๆของสัตว 

สําหรับวิธีการวิเคราะหมีทั้งแบบที่ทําลายเน้ือวัสดุ (invasive) เพ่ือหาชนิดของธาตุในเนื้อวัสดุ และแบบไมทําลายเน้ือ

วัสดุ (non-invasive) โดยใชแสงในชวงความยาวคล่ืนตางๆกัน ต้ังแตชวง X-ray (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 0.01-

10 nm), visible (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 390 - 750 nm), Infrared (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 750 nm - 1 mm) โดย

แสงในชวงความยาวคล่ืนตางๆ จะใหขอมูลเก่ียวกับโครงสราง องคประกอบทางเคมีในเนื้อวัสดุ ลักษณะการเกิด

พันธะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชอนุภาคท่ีมีพลังงานสูง เชน อิเล็กตรอน ในเทคนิค Scanning Electron 

Microscopy [2] เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของพื้นผิววัสดุ ซึ่งการวิเคราะหดวยเทคนิคตางๆเหลานี้นอกจากจะให

ขอมูลที่เปนประโยชนในแงขององคประกอบทางเคมีของเนื้อวัสดุ ยังใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการเส่ือมสภาพ และวิธี

การบูรณะซอมแซมที่อาจสงผลทําใหกระบวนการเส่ือมสภาพเกิดเร็วขึ้น 

 

เทคนิคทางวิทยาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหเนื้อวัสดุ 
ในกระบวนการวิเคราะหเนื้อวัสดุดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้น เร่ิมตนดวยการใชสายตาในการสังเกต

ทดสอบดวยวิธีการใชสารเคมี ไปจนถึงเทคนิคทาง spectroscopy ที่ใชแสงในชวงความยาวคล่ืนตางๆ ต้ังแต X-ray 

(ความยาวคล่ืนอยูในชวง 0.01-10 nm) ไปจนถึง Infrared (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 750 nm - 1 mm) 

                                          
1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ในการวิเคราะหนั้นมักเร่ิมตนดวยเทคนิค X-ray radiography เพื่อทําการวิเคราะหสภาพและการ

เส่ือมสภาพของวัตถุ และเทคนิคนี้ยังถูกนํามาใชในการวิเคราะหระหวางการเก็บรักษา และหลังการเก็บรักษาเพื่อดู

ลักษณะการเปล่ียนแปลงสภาพของวัตถุและปจจัยที่อาจสงผลตอการเสื่อมสภาพของวัตถุ นอกจากนี้ยังมีการใช

เทคนิค X-ray fluorescence spectroscopy ในการหาชนิดและปริมาณของธาตุองคประกอบในเซรามิกสโบราณ มี

การนําเทคนิค XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) และ EXAFS (Extended X-ray Absorption 

Fine Structure) มาศึกษาเลขออกซิเดชันและลักษณะการเกิดพันธะของไอออนทองแดงในลูกปดแกวโบราณทาง

ภาคใตของประเทศไทย  สําหรับเทคนิค X-ray Diffraction  ใชในการศึกษาองคประกอบที่เปนผลึกในวัตถุโบราณ  มี

การนําเทคนิคนี้มาวิเคราะหชนิดของของ pigment ในเซรามิกสโบราณ  และการหาชนิดของผลึกเกลือบนผนังโบสถ 

แสงในชวง visible (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 390 - 750 nm) ใชในการศึกษา electronic transition ใน

สารประกอบที่มีสี โดยมีการนําเทคนิคน้ีมาศึกษาชนิดของ pigment ที่ใชในภาพเขียนโบราณ และใชในการศึกษา 

electronic transition ของแกวสี  สําหรับแสงในชวง Infrared (ความยาวคล่ืนอยูในชวง 750 nm - 1 mm) ถูก

นํามาใชในเทคนิค IR และ Raman Spectroscopy ซึ่งเปน 2 เทคนิคที่เก่ียวของกับการส่ันของพันธะ ใหขอมูล

เก่ียวกับหมูฟงกชันของสารตาง ๆ ในชิ้นงาน  มีการใช Raman Spectroscopy ในการศึกษาแกวโมเสคยุคโรมัน ซึ่ง

จากตําแหนงและรูปแบบของ Raman spectrum ทําใหสามารถระบุชนิดขององคประกอบในแกวโมเสคนี้ได และมี

การนํา Raman Spectroscopy ไปใชในการหาโครงสราง  และการสึกกรอนของพื้นผิวแกว  

มีการใชอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงยิงลงไปบนผิวของช้ินงานเพื่อวิเคราะหลักษณะของพ้ืนผิวในแทคนิค 

Scanning Electron Microscopy (SEM) อิเล็กตรอนที่ยิงลงไปบนผิวของชิ้นงานยังสงผลใหอิเล็กตรอนวงในของธาตุ

ที่อยูบนพื้นผิวหลุด หลังจากนั้นอิเล็กตรอนท่ีมีระดับพลังงานสูงกวาคายพลังงานในชวง X-ray แลวเขาไปแทนที่ ซึ่ง

พลังงานของ X-ray ที่คายออกมาจะมีคาเฉพาะขึ้นอยูกับชนิดของธาตุ และถูกตรวจสอบโดย Energy Dispersive X-

ray Spectroscopy (EDS) ดังนั้นเทคนิค SEM-EDS จะชวยในการวิเคราะหลักษณะของพื้นผิว รวมทั้งชนิดและ

ปริมาณของธาตุบนพื้นผิว ซึ่งมีประโยชนในการวิเคราะหวิเคราะหวัตถุโบราณและใหขอมูลเก่ียวกับกลไกการ

เส่ือมสภาพของเนื้อวัตถุ 

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่วิเคราะหหาชนิดและปริมาณขององคประกอบในวัตถุโบราณ ซึ่งอาจตองมีการ

ทําลายช้ินงานบางแตใหผลที่ถูกตองเที่ยงตรงมากกวาคือ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และ 

Inductively-coupled plasma atomic emission spectrophotometry (ICP-AES) โดยตองมีการบดชิ้นงานใหเปน

ผงแลวละลายในตัวทําละลาย ซึ่งมีผูนํา 2 เทคนิคนี้มาใชกับวัตถุโบราณ แตพยายามทําใหเกิดผลเสียกับวัตถุใหนอย

ที่สุด นอกจากน้ียังนําเทคนิคนี้ไปใชในการวิเคราะหสารประกอบที่เกิดขึ้นในกระบวนการเส่ือมสภาพ เชน การเกิด

ผลึกเกลือบนพื้นผิวของผนังโบสถหรืออิฐโบราณ ซึ่งเกลือเหลาน้ีจะถูกดูดซับดวยวัสดุดูดซับที่เหมาะสมและสามารถ

นํามาวิเคราะหชนิดและปริมาณของธาตุองคปประกอบดวย AAS และ ICP-AES ได 
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การพัฒนางานอนุรักษศิลปะภายในหอศิลป 
The Development of the Art Conservation in the Art Center 

 

สุชา ศิลปชัยศรี 1 

Sucha Silpachaisri1 

 

บทนํา 
 
 บทความน้ีจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรประสบการณและใหเห็นความสําคัญของงานอนุรักษศิลปะผานโครงการท่ีได

เกิดขึ้นในหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรและโครงการท่ีไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงงาน

อนุรักษศิลปะนี้เปนสวนหนึ่งในนโยบายหลักของหอศิลปและอยูในโครงสรางของ Art Lab Projectซึ่งจะทําใหหอศิลปมี

การจัดการความรูและขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองทั้งในดานการบริหารจัดการและเกิดความชํานาญ เชี่ยวชาญในตัวบุคลากรซึ่งไดรับมอบหายใหปฏิบัติหนาท่ี 

 ในปจจุบันหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการจัดกิจกรรม และนิทรรศการศิลปะเปนประจําทุกป  เชนการแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติ การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ซึ่งเปนการพัฒนาและสงเสริมเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัยมาเปนระยะเวลายาวนานมีศิลปนหลายทานท่ีเติบโตขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว ณ ปจจุบันหอศิลปในฐานนะ

ผูดูแลรักษาสมบัติอันมีคุณคามีผลงานสะสมที่ตองไดรับการดูแลรักษาเปนจํานวนมาก หอศิลปไดเล็งเห็นความสําคัญของ

งานอนุรักษศิลปะอันเปนพันธะกิจหลักที่ตองปฏิบัติควบคูไปกับงานนิทรรศการโดยตรง 

 การอนุรักษศิลปะของหอศิลปมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมอันเปนสมบัติของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและถือเปนสมบัติของชาติใหมีสภาพสมบูรณ ยืดอายุการเส่ือสภาพของผลงานศิลปกรรมออกไปใหยาวนาน และ

พัฒนาระบบการดูแลจัดเก็บงานศิลปะของหอศิลปใหเปนไปอยางมีระบบ ถูกตองตามแบบแผนและหลักการศึกษาดูงานท่ี

สถาบัน Centre for Cultural Materials Conservation     สิงหาคม – กันยายน 2554 วิชาการอนุรักษ รวมไปถึงการ

พัฒนาและสงเสริมบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความเก่ียวของกับงานศิลปะทั้งโดยตรงและโดยออมใหมีความรูความเขาใจ 

เล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษ นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาและปลุกฝงบุคลากรของหอศิลปใหมีองคความรูในดานการ

อนุรักษ การดูแลรักษาผลงานศิลปะ อีกท้ังในอนาคตอาจมีการรวมมือกับหนวยงาน อาจารย ศิลปน นักวิชาการสาขา

ตางๆ เพื่อพัฒนาการอนุรักษใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นไป 
 

                                                        
1 หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Sanam Chandra Art Gallery, Silpakorn University, NakhonPathom 73000, Thailand. 
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1 การจัดตั้งงานอนุรักษศิลปะ 

 ในป พ.ศ.2548 หอศิลปไดรับงบประมาณโครงการกอสรางอาคารศิลปกรรมไทยและศิลปะรวมสมัย ม.ศิลปากร 

สนามจันทร นครปฐม เพื่อรวมฉลองในวาระมงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 

50 พรรษา โดยอาคารนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปกรรมฝพระหัตถสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมถึงผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแหงชาติ ศิลปะเครื่องปนดินเผา

แหงชาติ และศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ซ่ึงเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผลงานที่มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร อาคาร แบงการใชงานอยู 4 สวนคือ 1.หอศิลป2.ศูนยอนุรักษผลงานศิลปะ 3.หองสมุดศิลปะ 4.อาคารจัด

กิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงท้ัง 4 สวนที่ไดกําหนดไว ในการน้ีหอศิลปเห็นความสําคัญของพันธะกิจหลัก

ประกอบกับเปาประสงคการใชงานของตัวอาคาร ดังนั้นหอศิลปจึงเห็นควรใหจัดตั้งหองอนุรักษผลงานศิลปะขึ้นภายในหอ

ศิลปสนามจันทร โดยหองอนุรักษผลงานศิลปะน้ีมีจุดประสงคเพ่ือทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษาผลงานศิลปกรรม

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนับวาเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในการจัดตั้งสวนอนุรักษศิลปะใหเกิดเปนรูปเปนรางข้ึนภายในองคกร

แตท้ังน้ีหองอนุรักษผลงานศิลปะที่เกิดข้ึนไดเพราะดวยการใหความสนับสนุนจากฝายศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัย

และพัฒนา ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรไดไปเรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณในโครงการและกิจกรรมท่ีไดจัดข้ึน 

 
 

 
การซอมและฟนฟูชิ้นงานศิลปกรรม 
 

ในปจจุบันการปฏิบัติงานอนุรักษศิลปกรรมของหอศิลปมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมอันเปน

สมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากรและถือเปนสมบัติของชาติใหมีสภาพสมบูรณยืดอายุการเสื่อสภาพของผลงานศิลปกรรม

ออกไปใหยาวนาน โดยมีวิธีการ ขั้นตอนอันประกอบไปดวย การตรวจสอบสภาพ การทําความสะอาดและคืนสภาพ การ

ซอมแซม การเสริมความม่ันคง การรายงานสรุปผลโดยรวมไปถึงการซอมและฟนฟูสภาพผลงานประติมากรรมท่ีอยู

ภายใตความดูแลของหอศิลป 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

  L-40 

 
การซอมและฟนฟูงานประติมากรรม     ตนป 2555 
 

โดยการอนุรักษผลงานประติมากรรมน้ีหอศิลปไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปนอยางดีอีกท้ังไดรับความ

รวมมือจากศิลปนและประติมากรมืออาชีพในการซอมแซมผลงานดังกลาวใหมีสภาพสมบูรณ ม่ันคงแข็งแรงโดยเม่ือแลว

เสร็จกายภาพของชิ้นงานแลดูเหมือนงานช้ินเดิมทุกประการ ท้ังยังนําความรู ประสบการณทีมีมาปรับใชในการจัด

นิทรรศการศิลปะ 

 
 

 
การซอมและฟนฟูงานประติมากรรม     ตนป 2555 
 

 โดยเฉพาะหลักการอนุรักษเชิงปองกัน ซ่ึงเร่ิมนํามาใชกับงานนิทรรศการสัญจรเปนลําดับตน เน่ืองจาก

นิทรรศการสัญจรมีการเคลื่อนยายผลงานศิลปกรรมอยูบอยคร้ังจึงอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงานไดหอศิลป

จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพ่ืองานนิทรรศการสัญจรขึ้นเพื่อพัฒนางานนิทรรศการ

ศิลปกรรมสัญจร และระบบการดูแลรักษางานศิลปะของนิทรรศการสัญจรใหเปนไปอยางมีระบบ ถูกตองตามแบบแผน 

รวมไปถึงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความเก่ียวของกับงานนิทรรศการศิลปะใหมีความรูความเขาใจ

ในการอนุรักษกับงานนิทรรศการนอกจากน้ียังเปนการพัฒนาและปลุกฝงบุคลากรของหอศิลปใหมีองคความรูในดานการ

อนุรักษ การดูแลรักษาผลงานศิลปะ อันเกี่ยวของโดยตรงกับงานหลักของหอศิลปเชนการหยิบยกเคล่ือนยายผลงาน การ

บรรจุหีบหอ การควบคุมดูแลการติดตั้งในการจัดแสดงนิทรรศการ 
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โครงการการอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่องานนิทรรศการสัญจร     ตุลาคม 2555 
 

นอกจากนี้ในระยะเวลาท่ีผานมาหอศิลปไดจัดกิจกรรม โครงการ ท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับงาน

อนุรักษขึ้นเพ่ือการพัฒนางานอนุรักษศิลปะภายในหอศิลปอาทิเชนการสงบุคลากรเขารวมโครงการอนุรักษผลงาน

ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ครบ 84 พรรษาโครงการดังกลาววาดวยเน้ือหาเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปะ 

มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหอศิลปเห็นความสําคัญของโครงการดังกลาวจึงสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม และมี

ผลงานศิลปกรรมบางสวนจากหอศิลปท่ีถูกนําไปทําความสะอาด ซอมแซมอีกดวย  

 

 
โครงการการอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่องานนิทรรศการสัญจร     ตุลาคม 2555 

 

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษผลงานศิลปกรรม     เมษายน 2554 
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จากโครงการดังกลาวหอศิลปจึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษผลงานศิลปกรรม ภายใตแผน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดานศิลปะรวมสมัยไทย – เอเชีย ป 2553การจัดสัมมนาคร้ังน้ีเพื่อเปนจุดเร่ิมในการดูแล

รักษาผลงานศิลปกรรมภายในหอศิลป เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา มีความรูพื้นฐานในการดูแลรักษาผลงานศิลปะ และ

สามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชตอยอดกับหนวยงานของตน กิจกรรมคร้ังนี้เปนเปาประสงคของหนวยงานที่จะ

อนุรักษผลงานศิลปกรรมใหมีสภาพอันสมบูรณ คงสภาพชิ้นงานใหมีอายุยาวนานออกไป และผูเขารวมการสัมมนาเกิด

ความรูความเขาใจในการอนุรักษผลงานศิลปกรรม ถายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ แนวความคิด แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน อีกท้ังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกอันดีในการปฏิบัติหนาที่กิจกรรมในคร้ังนี้ไดจัดขึ้น ณ หอศิลปสนามจันทร

ระหวางวันที่ 26 - 30 เมษายน 2554 ในการนี้หอศิลปไดเชิญวิทยากรอันมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญดานการ

อนุรักษผลงานศิลปกรรมจากกรมศิลปากร     อาทิเชน    อ.ขวัญจิตเลิศศิริ อ.สมศักด์ิ แตงพันธ อ.ชลิต สิงหศิริ การสัมมนา

ประกอบไปดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน หลักการอนุรักษ การจัดเก็บจัดแสดงและการเลือกใชวัสดุ โครงสราง

จิตรกรรม การอนุรักษจิตรกรรมบนผืนผาใบและกระดาษ 

 

 
การศึกษาดูงานที่สถาบัน Centre for Cultural Materials Conservation     สิงหาคม – กันยายน 2554 
  

ในระยะเวลาตอมาฝายศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดโครงการพัฒนา

หลักสูตรอนุรักษศิลปเพ่ือจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานอนุรักษศิลป ซึ่งเปนการตอยอดองคความรูจาก “โครงการ

อนุรักษผลงานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ”ซึ่งในปจจุบันยังไมมีหลักสูตรท่ีผลิตบุคลากรซ่ึงมีความรูโดยตรงในสาขา

ดังกลาว หลักสูตรนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย และทางมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับสถาบัน Centre 

for Cultural Materials Conservation (CCMC) University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย สถาบันดังกลาวมีพันธกิจ

ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดานการอนุรักษโดยเฉพาะ ในการน้ีทางหอศิลปไดรับเกียรติและสง

บุคลากรเขารวมโครงการดังกลาว โดยเดินทางไปฝกอบรมการทํางานอนุรักษ ณ สถาบัน Centre for Cultural Materials 

Conservation (CCMC) University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เปนระยะเวลา 5 สัปดาห โดยประกอบไปดวย

การรวมเขาชั้นเรียนกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน CCMC  
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การศึกษาดูงานที่สถาบัน Centre for Cultural Materials Conservation     สิงหาคม – กันยายน 2554 

 

 การรวมฝกงานกับหนวยงานอนุรักษศิลปะของสถาบัน CCMC การรวมฝกงานอนุรักษกับหองสมุดประจํารัฐ

วิกตอเรีย และทัศนศึกษาตามสถานที่สําคัญภายในเมืองเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความรู

ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ ฝกทักษะความชํานาญเฉพาะทางเพื่ออนุรักษผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย 

และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอนุรักษศิลป 

 งานอนุรักษศิลปกรรมภายในองคกรอาจถือไดวาเปนเร่ืองที่สําคัญถึงแมจะอยูในชวงเวลาที่กําลังพัฒนาก็ตาม และ

ในอนาคตอันใกลหอศิลปจะทําการพัฒนางานอนุรักษทั้งระบบใหเชื่อมโยงและเปนหน่ึงเดียวกัน เชน ระบบการจัดเก็บ

ดูแลรักษา ระบบทะเบียนผลงาน ระบบการตรวจสอบสภาพและฟนฟู และอาจรวมไปถึงการจัดการพ้ืนท่ีใหเปนสถาน

เรียนรูอันสําคัญในดานศิลปะ 

 

 



 

   ผลงานสรางสรรคของศิลปนไทยและตางประเทศ 
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Title: “Untitled” 
Country: India 
Artist name: Goutam DAs 
 

Concept  
Express your motivative concept and inspiration 
In bottle series of works, the wine bottles have taken different shapes and forms. Impression of the grape 

vine takes us to a journey through the vineyards. The dual bottles is an inspiration from love whereas the 

reclining bottle represents leisure and dreamy mood. The goblet in the bottle gives a feeling of dripping 

of life energy. There are different bottles of various shapes. Some of them are very organic in from; often 

taking the shape of a women standing with her hand in the waist. Some are like fruits, animals etc. 

Background 
Identify sources and background, and describe its significance   
His works on terracotta and stoneware bodes are largely influenced by his immediate surroundings. The 

surroundings include nature, society and everyday life. Its changes up and downs and everyday 

happenings etches the small details of his works. The forms and shapes of his works are directly inspired 

by the commodities used in everyday life. Even architectural patterns and interplayed in his sculptural 

forms. 

Process or Methods 
First he prepared the clay with brick dust. He laid the tiles and cut the required sizes and made the forms 

he used engob for the colour effect. After drying the works he fired them at low temperature in wood kiln. 
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Figures 

        1. Name of works-----“Untitled”         
2. Technique/Style, Size------3ft/3ft 
3. Concept---- Same as      

Students’ information  
The students will be attended the workshop during January18-20, 2013 with their 2 biscuits in 
Prachuapkhirikhan province.  

1. Name Mr. Falguni Samanta…………………………… Sex    M / F 
2. Name Mr, Tan gzhi lin…………………………………. Sex    M / F 
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Title:  asmat 
Country:   Malaysia 
Artist name:  Prof. Madya Mohamad Omar Bidin 
 

Concept 

A visit to Bali and Lombok in Indonesia has inspired me to design my work piece. The research study 

was to collate an understanding  in regards to its philosophy, patterns and motifs on wood carving in Bali 

especially in Lombok. The motif by the Asmat indigenous tribe uses basic elements with curvilinear, 

circles and dotted lines with red, white and ocher for colors.  

These wood carving motif were transferred and transformed and contemporarized to ceramic giving that 

authentic feel to the work piece. 
 
Background  
Identify sources and background, and describe its significance Sources from Bali based On Hindu 

Carving and Lombok from the Asmat indigenous tribe. 

 
Process or Methods 
Kneading,  roll into slab, then stamping method to create textures. 
 
Techniques and materials 
Slab technique, clay, glaze and oxides. 
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Figures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

1. Name of works          
2. Technique/Style, Size 
3. Concept      
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Title:  Death Investment # 1,2,3,4 
Country:   Malaysia 
Artist name:   Mohd. Al-khuzairie Ali 
 
Concept 
Express your motivative concept and inspiration 

The natural properties of the actual clay is what interests me; it’s soft, incredibly tactile as far as mediums 

go, and easy to manipulate. Plus, the whole process of using this medium really instills a sense of 

patience in the person who is using it and this motivates me to really explore this medium. 

I want people to appreciate the work of ceramic par with the works from other mediums. Being a ceramic 

sculptor isn’t just about getting to grips with creativity and having to always come up with good ideas, 

but it also involves a strong familiarity with the various stages of production, from shaping the raw clay to 

colouring it, and getting the work ready for the firing stages. In some ways, it’s a lot like being a scientist. 
 
Background 

Identify sources and background, and describe its significance   

Mohd. Al-khuzairie Ali, 28-year-old, graduated with B.A (Hons) Art and Design (Ceramic) from Universiti 

Teknologi MARA in 2008, Khuzairie’s one of the country’s youngest generation of ceramicists who 

consistently pushes beyond conventional boundaries of ceramics within a contemporary framework. His 

works previously exhibited in South Korea and Singapore last year.  

 
He represented Malaysia in the 2011 Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011, Icheon World 

Ceramic Center, Republic of Korea and was awarded with an Honorable Mention. Khuzairie, who is one 

of the winners of the Malaysian Emerging Artist Award (MEAA) in 2009 and his works are collected by 

various institutions and private collectors including National Visual Arts Gallery Malaysia, Universiti 

Teknologi MARA and Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia. - taken from the 

literature PLATOON catalog by Rachel Jenagaratnam (freelancer art writer) 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 A-6 

Process or Methods 

I usually prioritize use ceramics as my main medium and I then combine it with other mediums to make a 

total artwork. 

As far as obstacles go, the real challenge lies in keeping the momentum going and to constantly keep 

working. This is an inherent issue, and any mistakes that happen in the production stages merely 

become a challenge to make myself a better artist. 

 
Techniques and materials 

I use slip-casting technique and hand built. I am comfortable using stoneware clay, exploration on it. It is 

easily to shape and has a strength of its own aesthetics. 
 

Figures 

1.  3.  
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2.               4.  

 
            

1. Name of works : Death Investment # 1, 2, 3, 4 
         
2. Technique/Style, Size:  

Size   : 13cm x 6cm x 4cm 
Medium  : Porcelain and mixed media 
Year  : 2012 

 
3. Concept  : Artist Statement 
 
Title  : Death investment 

I use a cigarette as a subject for this artwork. Percentage of today's society on smoking is very  high. 

Cigarettes are the best selling products traded worldwide. Gain money from the sale of  cigarettes is very 

encouraging. It is a huge industry that positive in the business to make money;  it is also among the 

highest product can generate economic benefits to a country, but it  also brings negative effects on 

human health. 
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Title:   Homeland 
Country:   Malaysia 
Artist name:   Shamsu Mohamad 
 

Concept: 
My ceramic sculpture was inspired by the beautiful nature; the jungle, mountain, stone, river, clouds etc. 

The shape was a form of simplified mountain and tress. There are a few steps and doors which signified 

the mystery of God creation and welcoming us to appreciate our beautiful nature surrounding us. 

  

Background 
The idea of this sculpture based on my childhood experience. My homeland rich with flora and faunas, 

fresh air and crystal clear of river’s water. Due to the development of country, everything start to change, 

my homeland was polluted. 

   

Process or Methods 
By using bio-cera clay, I created my sculpture in a solid form instead of conventional ceramic technique 

such as slab, pinching or wheel thrown. 

 

Techniques and materials 
The bio-cera clay that I used was formulated with rice husk, sawdust, coconut fiber, sand and fibers of 

palm oil.  
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Figures 

 

 
 

1. Name of works: Homeland         
2. Technique/Style, Size: pressing and knocking, Height: 1 ft, Wide: 5 Inch 
3. Concept: Exploration of beautiful nature.      
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Title:              1. King ‘EL’          2. Queen ‘EL’ 
Country:  Malaysia 
Artist name:   Umibaizurah Mahir @ Ismail 
 

Concept 
Express your motivate concept and inspiration 

“I want to alter people’s perception of ceramics. Modern times are bringing big changes to the making of 

ceramics, as it transforms from a functional form to modern artistic or sculptural forms”. I regard clay as a 

form of vehicle for communication between religion, people, and across the cultures. For me, it provides 

a means for constantly evaluating our place in our time. 

Clay is akin to life, it is unpredictable but with many possibilities. Working with clay is the most fascinating 

medium but it also has its downside and frustration that one can undertake, either full of surprises or just 

pure disappointment, depending on the complexity of the form. The process is on-going and has 

intuitively made me understand the interaction of the medium and the materials that I work with.  
 

Background 
Identify sources and background, and describe its significance   

Umibaizurah Mahir has been a full-time artist since 2004, and is recognized as one of the first artists in 

Malaysia to develop the medium of ceramics within a contemporary framework. A graduate from 

UniversitiTeknologi MARA, Malaysia (UiTM) in 2000, today, she can be described as one of the country’s 

most important ceramists with her distinctively naïve yet provocative works that dwell on issues of 

development. The artist utilizes industrial paints and fine art techniques to create works that are imbued 

with a strong sense of playfulness, femininity, and personal identity. Some of her ceramics provide a 

glimpse to her thoughts concerning the psychodynamics, sociology and culture of consumption and 

gender. 

Umi, as she is better known, has found her own voice and standing as an artist with promising 

accomplishments in the local and international art scene. With numerous group exhibitions in the past, 

many at international venues including Sweden, London, Singapore, Japan, Korea, Indonesia, and 

Pakistan. – (asiart ARCHIVE) http://www.aaa.org.hk 
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Process or Methods 

My technical process can be both complex and challenging. These pieces go through as many as 5 to 6 

firings. I keep firing, experimenting, exploring, and trying different things – layering the color; glazes and 

oxides, stains, adding images , layering images, subtracting them, reapplying and the process goes on 

until I am truly satisfied with what I see before me. 

My clay pieces, adorned with unusual objects found around the environment, seem simple. In fact, they 

penetrate deep beyond the superficial layer of experience and explore complicated issues that relate to 

human perceptions. Whatever the subject matter, they belie a feminine touch that conveys the message 

in its own subtle manner. 

 

Techniques and materials 

I have been utilizing other various mediums into my works as well. Clay alone wasn’t enough of a challenge  

for me to exploit all aspects of the medium, from materials to method and its processes. 

I use hand-built and slip casting technique, which I then abstract, distort, dissect and piece together using 

porcelain clay. 

1. 2. 

1. Name of works  :  1- King ‘EL’                     2-  Queen ‘EL’  

2. Technique/Style, Size : Size   : 38cm x 24.5cm x 24.5cm 

      Medium  : Porcelain 
      Year  : 2012 
3. Concept   : Artist’s statement 
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I usually use toys as subject for many different issues; responses to everyday objects, as a symbol of life;  

reflections of desire, politics, globalization, cultural values, consumer culture, spirituality, beauty, and  

transformation. 

Throughout history, the elephant has played an important role in human economies, religion, and culture.  

Elephants have been subjected to various cultural depictions in popular culture, mythology and 

symbolism. They are both revered in religion and are also known for their prowess. To me, elephant as the 

symbolizes of strength and power. King 'EL' and Queen 'EL', this artwork, decorated with an image of the 

drawing by using image transfer techniques. Artist deliberately presented this elephant looks like a cute 

baby elephant. It is to remind that these animals should be controlled because it is nearly extinct on earth.            
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Title:   Case 
Country:   Korea 
Artist name:   Ryu Nan-Ho 
 

Concept 

 Korean traditional patterns of  modern reinterpretation 

Background 

Process or Methods 

Wheel work, Carving with “Bakji” technique 

Techniques and materials 

Wheel work, MixClay, Slip 

Figures 

 
 

1. Name of works : Case         
2. Technique/Style, Size: Wheel Work, Ø18. H8cm 
3. Concept:  Korean traditional patterns of  modern reinterpretation    
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Title:  
1.  (Chulhwa-Buncheongbal) 
2.  (Chulhwa-Buncheonghwangari) 
3.  (Jayeon-Yoojujunja) 

Country: Korea 
Artist name: Hyun-moon, Shin 
 
Concept 

1. Clay is centered onto the potter’s wheel, where it will be given a shape. 

2. After the clay has taken shape, it is dipped into white porcelain slip. 

3. Different types of iron oxide are then used to make sure the finish has a colored, yet natural 

looking surface. 

4. The piece is then wood fired for 3 days. During that time, the ash from the wood will stick to the 

clay, giving it further texture. 

 

Background 
 
EDUCATION 
Seoul National University of Science & Technology                                             March 1996 

 Major of Ceramic Art 

 

Seoul National University of Science & Technology Graduate School                 March 1999 

 Graduate of Ceramic Art 

 

Kongju National University                                                          March 2010 
 Bachelor of Ceramic Design 

SOLO EXHIBITION 
2012  The 9th Hyeon Moon Shin Solo Exhibition in Nami-Island Gallery 

 2011  The 8th Hyeon Moon Shin Solo Exhibition in Kyung-in Gallery 

2010  The 7th Hyeon Moon Shin Solo Exhibition in Gana Art Space in Insadong 
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2009  The 6th Hyeon Moon Shin Private View Solo Exhibition in Beautiful-Tea Museum 

2009  The 5th Hyoen Moon Shin Solo Exhibition in Sung-bo Gallery 

2008  The 4th Hyoen Moon Shin Solo Exhibition in Sung-bo Gallery 

2006  The 3rd Hyoen Moon Shin Solo Exhibition in Nanum Gallery in Guri-Art Center 

2004  The 2nd Hyoen Moon Shin Solo Exhibition in Eve Gallery in Guri Youth Center 

2003  The 1st Hyeon Moon Shin Solo Exhibition in Tong-In Gallery 

-13 times received prizes in Art Competition 

-120 times participated in Selected Group Exhibition 

 

OVERSEA EXHIBITIONS 
2011 Jjeu-bo Ceramic Art Festival in Jjeu-bo museum in China 

2009 Jjeu-bo Ceramic Art Festival in Jjeu-bo museum in China 

2009 Suburban Gama Private View Exhibition in Tokyoname Suburban Gama Gallery in Japan 

2009 European Art 09 in Parades Expo in Geneve in Switzerland 

2008 Osaka Seri Pottery Festival in Osaka in Japan 

2007 Osaka Seri Pottery Festival in Osaka in Japan 

2004 Korea- France Pottery Art Festival in Art Leah Debussy French National Ceramics Museum 

 

PRESENT 
The chairman of Association of a special occupation potters, The chairman of commission of 

International Ceramic festival in Nami 

 Island, Representative of Dojagimaeul, The chief of Gyounggi-do Art Craft section in Korea Fine Arts 

Association, A member of Maksabal Association, A member of Kum-Kang Ceramic Artists Association, A 

lecture in Kong-ju National University. 

 

Process or Methods 
 
Techniques and materials 
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Figure 

 
1 Title Chulhwa-Buncheong-bal 

2. Technique/Style, Size -75*75*38 

3. Concept-Clay is centered onto the potter’s wheel, where it will be given a shape. 

    After the clay has taken shape, it is dipped into white porcelain slip. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Title Chulhwa-Buncheong-hwangari 

2. Technique/Style, Size -98*98*95. 

3. Concept- Different types of iron oxide are then used to make sure the finish has a colored, yet natural 

looking surface. 
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1 Title Natural glaze Teapot 

2. Technique/Style, Size-32*21*38(cm) 

3. Concept-The piece is then wood fired for 3 days. During that time, the ash from the wood will stick to 

the clay, giving it further texture. 
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Title:   Mother , me and my kids.  
Country:  Korea 
Artist name:  Myung-Hee Kim 
 

Concept   
I want to express my stories about my every emotion through my works using clay. The emotions are 

when I was a kid with my mother and other one is about when I raise up my two sons. 

 

Background 
When I was a university student, I studied about visual design(graphic design). After graduate my school, 

I became a Illustrator.  I draw illustrations for a fairy tale books or national text books. After then, I make 

dolls like human body to express about mother’s warmth mind to decorate everywhere in the Nami Island 

in Korea.   

Present, I am a leader of Ceramic Studio in Nami Island. 

 

Process or Methods 
 I make my dolls using coiling method to upward to make a shape and plate method using clay. 

  

Techniques and materials 
-brown mixing clay to make bodies 

-put it in the kiln and heated up at 750 
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Figure    

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Name of works: two-bird-one-stone  

2. Technique/Style, Size: using plate method/   60 cm 

3. Concept: I use to a busy mother. So I want to express to take a rest with my babies to read books. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Name of works:  I love picture books.   

2. Technique/Style, Size: using plate method/    30cm 

3. Concept:  My baby enjoyed reading picture books with me even he didn’t know alphabets. 

                   I was a Illustrator to make picture books so I know how picture books good to babies.      

So I also enjoyed that time. 
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1. Name of works: Mom, I wonder about my future.     

2. Technique/Style, Size: using plate method /  40cm 

3. Concept: In baby’s case:  Mom,  I wonder about my future. 

                   In mother’s case: I wonder about my baby’s future. 

                   They look at the sky and imagine about wonderful future each other. 
  

 

 

1. Name of works: It’s time to take a rest. 

2. Technique/Style, Size : using plate method/   : 25cm 

3. Concept:  I start to fall sleep with warm sunshine when I was reading a book. 
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The pictures while I made my works. 
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Title:  Scenery of  snowy day 
Country:   Korea 
Artist name:   Kang  Hwa-Su 
 

Concept 
I expressed is the scene studio next to a tree and snow falling winter, one day, suddenly looked 

Background 
The pictorial representation of Slip Techniques by Vessel whit a kind of Korean traditional ceramics 

bunchung of the production process using the slip technique 

Process or Methods 
Vessels made after rubbing the primary slip and drew a picture. 

 and the spray as a way to slip back 

Techniques and materials 
Coiling,white slip, Iron Clay  

Figures 

 
1. Name of works :Scenery of a snowy day       

2. Technique/Style, Size: Coiling , Rectangular Vessel , 26*12*70 

3. Concept: One day in the winter ……    
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Title:   Sounding Clay Series: Accumulation 
Country:  Korea 
Artist name:  Steven Low Thia Kwang 
 

Concept 
This series of Art Works is an extended series of Steven’s Sounding Clay. The idea revolves around the 

concept of the accumulation of a single form, multiplying to a complex structure. This common behavior 

is with relation to cell growth or molecular attraction. By applying this concept to Sounding Clay, Steven 

wishes to explore the various sound possibilities created. The differences in sounding between a single 

or when two and more clay balls fuses together, which the way of performing the instruments due to the 

change in structure, may affect the way of sounding as well.  

 

Background 
Within these three years, Steven has been experimenting with the creation of music instruments using 

Ceramic. He is interested with the communication of clay using sounds. Hence he experiment with 

different possible forms, clay properties and new means to produce sound with clay. Till date, he has 

exhibited his first installation of ceramic music instruments at Vermont Art Centre 2010, Thow Kwang 

Pottery Jungle, Singapore 2011 and Ceramic Music Festival, Indonesia 2012. 

 

Process or Methods 
For this installation which he is proposing, he will explore with the idea of Ceramic Percussion 

instruments. Here he intended to hand thrown various round clay ball and attached them together to form 

a greater form. The numbers of round clay ball added will be shown in series, hence clear for the public, 

when interacting with the Art Work, to hear the change in sounding. Also, due to the change in shape, it 

is interesting to explore and find a way of playing the percussion. These art works will then be fired in low 

firing temperature for sounding. Firing methods is decided upon Pit firing so as to draw connection to the 

event workshop, also low firing temperature would give a mellow sounding to the instruments, and this he 

would love to explore along side with the change of forms.  
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Techniques and materials 
White Stone ware.  

Hand Throwing (Round clay ball) and Hand Building (Fusing the clay balls together) 

Pit Firing/ Paper Kiln firing Method 

 

Figures 
*See Previous attached file 

Sketch is provided 

 
Students’ information  
The students will be attended the workshop during January18-20, 2013 with their 2 biscuits in Prachuapkhirikhan 

province.  

1. Name  Ng Yang Ce  Sex    Female 
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Title:    1. Tea Table 
   2. My House of Happiness 

Country:    Korea 
Artist name:     Young-Hee Jang 
 

Concept: 
1. The tea table is set by my hands, by my pottery. 

Although the cups of tea themselves may be small, these are the most fulfilling and satisfying. 

2. My children and my house, filled to the brim with love and happiness. 

With a building material called “pottery”, I am slowly but steadily building a “house”. 

Background 
2006~2010 Dameum Group Exhibition. Pottery Village Group Exhibition. Show Hand Artie Fair. Living 

Design Fair. Housing Brand Fair. Craft Trend Fair. Table & deco Fair etc.  

2009. Huilong Art Competition Award 

2010. War, the peaceful reunification of Art Award. 

   Presently;  Manager of Café Dojagimaeul. (Café Pottery Village) 

Process or Methods 
1. A slab of clay is set down & roll of clay is coiled upwards, giving a rough shape. 

2. It is then left out until the surface has dried a bit. 

3. Designs are then etched & carved onto the surface of the half-dry clay. 

4. White slip is then used to fill in between the empty spaces. 

5. A “sgraffito” technique is then used to create more contrasting outlines. 

Techniques and materials 
-“Sgraffito” technique. 

(two layers of contrasting slip, which are then scratched to produce outlines.) 

-Earthenware clay. 

-Various colored slips. 
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Figures 

 

                                                1.  Name of works -Tea Table / 

                                                     Style, Size- 86*43*18 (cm) 

 

                                                   2.My House of Happiness. 

                             Small, but leaves a feeling of fulfillment & content 
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Title:   “Hope” 
Country:   Turkey 
Artist name:   Mutlu Başkaya 
 

Concept 
This work makes a criticism to social situations..  

 

Background 
A metal ladder sometimes extends into such bowls and sometimes extends towards a broad space 

outside from the limited space inside. Therefore, this ladder is hope which saves us from a point with no 

exit… However, the direction of the ladder must be under right side. Otherwise, hope may drag us into a 

futile effort as well. The hopelessness created on the people in society by daily politics may be carried to 

hope through small dreams if one thinks optimistically. The ladder is the symbol of hope in the form 

created based on this idea. When we are depressed on the other hand, the ladder is the symbol of the 

journey from light to darkness. Where this ladder goes toward is unknown and uncertainties may drag a 

person into hopelessness. 

 

Process or Methods 
Giving the feeling of “hope” or sometimes “hopeless” using cemaic and mixed media. 

 

Techniques and materials 
Hand shaping - mixed media – raku firing 

Clay, raku glaze and metal ladders  
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Figures 

 

                      
 

                           1.   “Hope”          

2.   Hand shaping-Raku-Mixed Media, 80x80X15cm 

3.  “Hope”      
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

                                                                                                                                                           A-33 

 
 
 

 
 
 

Title:   Polka Dot Skies 
Country:   USA  
Artist name:   Douglas Black 

Concept: 
My inspiration is found within nature, and in the beauty of our mystery. 

Ceramic has infinite possibility to explore expressively, while the clay nurtures us in the process to evolve 

creatively.  

A spacey colored polka dot was discovered from the ash glaze made of the wild cherry blossom tree. 

This series, 'Polka Dot Skies', began… We are all dots connecting the universe. 

Background: 

I am from America, living and exhibiting my ceramics and sculptural installations in Japan for more than 

20 years. 

In touching clay, I sense a relation to common spirits who have created ceramics throughout history, 

spiritually and functionally. 
 
Process or Methods: 
Hand built. I create towards visions of interest, through form & symbol. 

I try new materials, finding chance along the way, and discover by the nature of mistakes. 

Techniques and materials: 
Black stoneware fired to 1270C. Red & yellow overglaze are painted, along with 

gold luster, and fired again to 800C in multiple firings. 

Figures    
1. ‘extraordinary‘      
2.  cone 10, + overglaze & gold luster. Size: H-233 x L- 212 x   W-150mm 

3.  vessel- Polka Dot Skies 
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1. ‘cosmic guardian‘      

2. cone 10, + overglaze & gold luster. Size: H-441 x  L- 212 x   W-150mm 

3. vessel- Polka Dot Skies    
     
 
 
 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

  A-35 

 

 

 

 
Title:   “Symbol of life” 
Country:   Thailand  
Artist name:   Prof. Asst. Sayumporn Kasornsuwan  
 

Concept 
In Thailand, we use leaves as the food container. The green leaves can help us to reserve our food and 

protect this world from the pollution. Form of leaves reflects lively living of people. Leaves also use as the 

fuel in this work piece to represent how useful it is.  

 

Background 
Starting from traditional idea and Thai local wisdom and the way of living according to His Majesty the 

King Rama 9 said about the sufficient lives of Thai people.  

 

Thai society is the agriculture society. We have a lot of plentiful land to do the agriculture every season.   

At the end of each season, we will grow the other plants and get the profit of them in the market. We learn 

how to reserve the food and fruits when it’s out of season and keep it in our house to eat. That’s why Thai 

people never lack of food.  

 

Process or Methods 
After passed the mixed clay into the extruder, I did coiling to control the clay. In the decoration, I paint the 

white color slip and scrub it until its surface shine by using the rock. After the clay shrink, I bring it into the 

kiln and fire it around 1,100 °C to prevent cracking.  

 

Smoke firing 
Smoke firing is happened after firing with 1,100 °C, the controlled temperature. In smoke firing we use 

only 800 °C with the natural fuel such as hay, leaves, and wood. I did the smoke firing kiln by using brick 

as a material. During the brick, it should have space to let the air flow. Sometime we can use 200 liter gas 

tank as a kiln as well.  
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Techniques and materials 
The main material of this ceramic art is the 50 cm. deep clay from Pak-puan, Loei province. This clay is 

the earthen ware. The fire resistance is from the low until medium level or 800-1,100 °C. We can get the 

orange until brown color after firing. Moreover this clay is good for hand forming to create the big- sized 

pottery.  
 

Figures 

 
                      

1. Name “ Symbol of life” 

2. Size 90x90x120cm. 

3. Smoke firing  
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ชื่อผลงาน :     “การเดินทาง...ของสายน้ํา” 

“Watercourse”   
 

ชื่อผูสรางสรรค :  ผูชวยศาสตราจารย ประภากร สุคนธมณี1    

Asst. Prof. Prapakorn Sukonthamanee1 

 
บทคัดยอ 
 จาก กก กลายเปนเสนใย และเปนผลิตภัณฑใหมอีกรูปแบบหนึ่งแตกตางไปจากเดิม   นอกจากมีคุณคาท้ัง

การเปนงานศิลปะและการประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว อาจกลาวไดวาเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกก

อีกทางหนึ่ง   และจากผาทอมัดหม่ีไหมแปรเปล่ียน  เพิ่มเติมเปนงานสรางสรรคเชิงศิลปกรรม โดยที่กระบวนการทอได

รวบรวมความเปนสัจจะวัสดุเสนใยกก นํามาทดลองใชสรางสรรคผลงานใหมีคุณคา  มากกวาการเปนเสนใยปกติ  

และแสวงหาความลงตัวจากเสนใยไหมและเสนใยกกใหมากที่สุด  อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายแกการทอจากเทคนิค

การทอธรรมดา เปนการทอเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีมีความชัดเจน  นับวาเปนการสืบทอดงานมัดหม่ีศิลปะด้ังเดิมของ

ไทย  พรอมทั้งไดสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน  ดํารงรักษาวัฒนธรรมการทอผาในรูปแบบของลวดลายทอแบบด้ังเดิม

และลวดลายการทอใหมแบบงานศิลปะประยุกต 

คําสําคัญ : สายน้ํา  การทอมัดหม่ี   มัดหม่ี   การทอ   กก    

  
Abstract 

The Kok (Cyperaceae) or reed is a source of fiber and could be transformed into a new product.  

In addition to being the art, it could also be utilized for its most effective usage which is another added 

value of Kok.  Mudmee artwork is a variety of different styles using Kok (cyperaceae) fibers.  It is 

imagination and creation through the process of weaving technique and in trying to search for the perfect 

blend between Kok (cyperaceae) and silk fibers, thereby expressing the uniqueness.  The results 

express the local knowledge and the wisdom of Thais in preserving the traditional weaving form and 

creating new styles in the concept of applied arts. 
Keywords : Watercourse,  Mudmee weaving, Mudmee or Ikat, Weaving, Kok(Cyperaceae) 

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค : ศิลปะส่ิงทอ 

 
แนวความคิด 
 สายนํ้า  สายใยสําคัญของการหลอเล้ียงสรรพส่ิงบนโลกมนุษย   

 เม่ือสายนํ้าไหล เอื่อย-เอื่อย แตมีแรงกระเพื่อมของระลอกน้ํามวนตัวตีกระทบริมฝง 
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  Department of Applied Arts Studies, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Wang Tha Phra , Bangkok 10200, Thailand. 
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 ย่ิงมีส่ิงใดมาขวางทางการไหลของสายน้ํา ย่ิงทําใหระลอกน้ํามีแรงกระเพื่อมมากย่ิงขึ้น 

 เปรียบเสมือนจิตใจของมนุษย ย่ิงมีส่ิงใดมากระทบกระเทือนใหขุนมัว  

 ถาไมรูจักระงับใหใจสงบนิ่ง กลับจะย่ิงทําใหจิตใจมัวหมองมากขึ้นเทานั้น... 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 สายน้ํา  เปนแนวความคิดหลักในการเร่ิมตนของกระบวนการสรางสรรค จากแนวความคิดท่ีแสนธรรมดา 

นําเสนอในรูปแบบของความธรรมดาบนแนวคิดใหม เกิดเปนผลงานสรางสรรคส่ิงทอที่มีเอกลักษณพิเศษดวย

กระบวนการธรรมดาแตแฝงไปดวยความพิเศษของเสนใย 

 มัดหม่ี เปนเทคนิคหน่ึงในกระบวนการทอท่ีมีลักษณะพิเศษ เปนเอกลักษณเฉพาะตัวกลาวคือ ลวดลายที่

เกิดจากการมัดเสนใยทั้งเสนทางพุงและเสนทางยืน แลวนําไปตมยอมสี  รอยซึมของสีที่เกิดจากการมัดจะวิ่งเขาหา

กันเกิดเปนรอยเหล่ือมลํ้ากันบนเสนใยในระหวางการทอ เสนใยท่ีใชในการทอผามัดหม่ีนับแตอดีตจนถึงปจจุบันสวน

ใหญนิยมเลือกใชเสนใยจากธรรมชาติไดแก   เสนใยไหม  และเสนใยฝาย  

 กก  เปนเสนใยประเภทหน่ึงที่สรางสรรคขึ้นจากวัชพืชซ่ึงขึ้นอยูตามธรรมชาติ  ดิมนํากกมาตากแหง  ยอมสี  

ทอสานเปนเส่ือเพื่อใชสอยเพียงเทาน้ัน     กกในประเทศไทยมีอยูหลากหลาย   ทั้งกกนา  กกบาน  กกราชินี  หรือใน

ตระกูลเดียวกันอาทิ ไหล  ผือ ธูปฤาษี  เปนวัชพืชที่ไมมีคุณคาใดๆในระบบเศรษฐกิจ    เมื่อนํามาทอเปนเส่ือ  แลว

แปรรูปจากเส่ือเปนผลิตภัณฑ  อาทิเชน  ที่รองจาน ที่รองแกว กลองใสกระดาษทิชชู  เปนตน นับเปนการเพ่ิมมูลคา

ของกกขึ้นอีกทางหน่ึงนั้น และดวยความตองการท่ี      จะสรางมูลคาเพิ่มแกกกที่ตากแหงซึ่งมีอยูมากมายเกินความ

ตองการของผูบริโภค  โดยการพัฒนาเสนใยกกยกขึ้นอีกระดับหน่ึง    สรางสรรคผานกระบวนการทอมัดหม่ีแบบ

ด้ังเดิมท่ีใชเฉพาะเสนใยฝาย หรือเสนใยไหมนั้น  ดวยการนําเสนใยกกมาทอรวมกับเสนใยไหม    สรางสรรคใหเปน

ผลิตภัณฑใหมอีกรูปแบบหนึ่งแตกตางไปจากรูปแบบเดิม       

 การทอ เร่ิมจากเพียงแนวคิดที่จะนําเทคนิคการทอผามัดหม่ีไหม และการสานเส่ือกก มาผสานกันใหเกิด

ความแปลกใหม ใหมีความหลากหลายนาสนใจมากกวาการทอเปนผืนผา  จากผาทอ แปรเปล่ียน เพิ่มเติมเปนงาน

สรางสรรคเชิงศิลปกรรม โดยไดรวบรวมความเปนวัสดุทองถ่ิน ไหม และ กก ที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน  

นํามาทดลองใชในทางสรางสรรคการทอใหมากกวาการเปนเสนใยปกติ   และแสวงหาความลงตัวจากเสนใยไหมและ

เสนใยกกใหมากที่สุด 

 
วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

๑. เพ่ือศึกษากระบวนการทอมัดหม่ี โดยเลือกใชเสนใยประเภทกกมาทอรวม แสดงออกถึงความเปน 

เอกลักษณเฉพาะตัว 

๒.  เพ่ือพัฒนางานทอมัดหม่ีใหมีความหลากหลายในการเลือกทอผสานกับวัสดุอื่น 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
กระบวนการเสนทางยืน : ไหม 

๑. การคนเสนยืน 

 
คนเสนยืนหนากวาง ๑๐๐ เซนติเมตร 

 

๒.การยอมสี 

         
                                 เตรียมเสนยืน    เตรียมสียอม(สีเคมี)            เตรียมน้ํายอม(ชุบเสนยืนใหเปยกหมาด) 

             
                           ใสเกลือ                              นําสวนที่ตองการลงจุมในน้ําสียอม           นําข้ึนลางน้ําสะอาด ผึ่งใหแหง 

 

๓.การสืบเสนไยไหม หรือ การสืบหูก การเก็บตะกอ หรือการเก็บเขา  

       
                    คอยๆทําการผูกเสนยืนจากเครือชุดใหมเขากับเครือชุดเกาทีละเสน จบครบทั้งเครือ 
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๔.การโยงเสนใยไหมเขากับโครงกี่ทอผา 

        
 

       
  - หลังจากสืบเสนยนืเสร็จ นําทัง้เครือมาแผและขึงโยงออกใหเปนแนวยาวตามความยาวของเสนยนืที่ทําการคน  

 - คอยๆมวนเสนยนืจากทางดานปลาย เขาไปหาทางหัวฟม  

 - นําเขาแขวนกับโครงก่ีทอผา จัดเรียงเสนยืนใหเปนระเบียบกอนทําการทอตอไป  

 

กระบวนการทางเสนพุง  : กก  

๑. คัดขนาดที่เหมาะสมที่ความยาวเกิน ๑ เมตร และตัดตนกก 

๒. จักตนกกใหไดขนาด ๓-๔ เสนตอ ๑ ตน นําเสนใยกกที่จักไดแบงเปนกํา ๆ รวบปลาย มัดหรือผูกดวยเสนกกเอง 

เพ่ือความสะดวกในการตาก และการนําไปยอม  

๓. นํากกที่จักแลวพรอมมัดเปนกําเรียบรอยแลวไปผ่ึงตากแดดใหแหงสนิท  

๔. นําเสนใยกกแชน้ําทิ้งไวกอน ๑ คืน กอนยอมคอยนําเสนใยขึ้นสะเด็ดน้ํา เตรียมยอมสีเสนกกตอไป 

๕. นําเสนใยกกที่ยอมสีเสร็จเรียบรอยผ่ึงแดดใหแหง  กอนนําไปเตรียมการทอ  

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิค : มัดหม่ี 

อุปกรณ : เสนใยไหม เสนใยกก ก่ีทอผา สียอม  

 

คําขอบคุณ 

 ครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาศิลปะ และการทอ ซึ่งหมายรวมถึงครูชาวบาน...หวยขี้หนู ที่ถือไดวาเปน

ครูคนแรกผูจับมือสอนการพุงกระสวยรวมถึงกระบวนการทอมัดหม่ีไหมทั้งหมด  
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รูปผลงานสรางสรรค   

 

 
ภาพรางผลงานและเสนยืนที่ยอมสีเรียบรอยแลว  

 

     
 

   ชื่อผลงาน : การเดินทาง...ของสายน้ํา  

   ชื่อศิลปน  : ประภากร  สุคนธมณี 

   เทคนิค  :  มัดหม่ีซอน (ระหวางเสนใยไหมและเสนใยกก) 

   ขนาด  : ๑๒๐ x ๖๐๐ เซนติเมตร 

   ป  : ๒๐๑๐ 
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ชื่อผลงาน : ตนแบบแมพิมพถวยชาทางเครื่องเคลือบดินเผาโดยเทคโนโลยี CAD : CAM  
 

ชื่อผูสรางสรรค : อาจารยชานนท ไกรรส1 

    Lecturer Chanon Krairos1 
 

บทคัดยอ 
  การสรางสรรคตนแบบพิมพถวยชาทางเคร่ืองเคลือบดินเผาคร้ังน้ี ไดออกแบบสรางสรรคผลงานจากโปรแกรม

สําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ (CAD) และใชเคร่ืองจักร CNC ในการควบคุมและขึ้นรูปตนแบบพิมพ (CAM) ดวยวัตถุดิบ

ปูนปลาสเตอร เพ่ือใหไดตนแบบพิมพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การปฎิบัติงาน 

 จากนั้นนําตนแบบพิมพมาหลอแบบพิมพปูนปลาสเตอร ขึ้นรูปดวยเนื้อดินสโตนแวร และตกแตงตาม

กระบวนการทางเคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อใหไดผลงานสําเร็จถวยชา ที่มีทั้งประโยชนใชสอยอันเหมาะสม ตลอดจนความ

งดงามของรูปทรง สี และพ้ืนผิว  

 ดังนั้นการบูรณาการความรูอันเกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถเอื้อประโยชนแกการทํางานดาน

ศิลปะและการออกแบบ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคไดอยางย่ังยืน 

   
คําสําคัญ 

• Ceramic Case Mold หมายถึง ตนแบบพิมพทางเครื่องเคลือบดินเผาท่ีสามารถผลิตแบบพิมพออกมาไดจํานวน

มาก 

• Mass Production หมายถึง การผลิตซํ้าเชิงอุตสาหกรรมเปนจํานวนครั้งละมากๆ 

• CNC หมายถึง คอมพิวเตอรหรือไมโครโปรเซสเซอรสําหรับใชควบคุมการทํางาน (Computer Numerical 

Control)  เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติตางๆ เชน เคร่ืองกัด เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน 

• CAD หมายถึง การออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Design and 

Drafting) 

• CAM หมายถึง การนําขอมูลคําส่ังของ CAD มาขึ้นรูปผลงานดวยเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ (Computer Aided 

Manufacturing) 

 
Abstract 
 The creation of tea cup ceramic case mold. In order to meet the standard quality for mass production 

as well as decrease the process of production, ceramic case mold of tea cup is planned to develop by 

utilizing two major computer technology. The first one is CAD as in the 3-dimensional design process. The 

second one is CNC used in controlling and forming the case mold (CAM) with the plaster. 

                                          
1 ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Ceramics, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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 Then the master will be molded with stoneware body and aesthetically decorated in color, texture, 

and appropriate shape for well functioned purpose. 

 All in all, bringing the integrated today’s technology to the art and design process helps us solving 

vast solution, creating innovation and also be part of developing creativity knowledge for good. 
 
Keywords 

• Ceramic Case Mold is the master mould that can be produced in large amounts of moulds. 

• Mass Production is the production of large amounts of standardized products, including and 

especially on assembly lines. 

• CNC stands for Computer Numerical Control. It is computer or microprocessor using as controlling 

the machine operating for example milling, lathe, drill or cut machine. 

• CAD stands for Computer Aided Design and Drafting. It is computer tool to help in design and 

drafting process. 

• CAM stands for Computer Aided Manufacturing. It is CAD order put to use forming by automatic 

machine process.  

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค  : เคร่ืองเคลือบดินเผา (Ceramics)  

 

แนวความคิด 
 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสรางสรรคผลงาน เพ่ิมความสะดวกเท่ียงตรงตอคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต 

เปนการบูรณาการเทคโนโลยีใหเอื้อประโยชนแกการออกแบบสรางสรรคตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาน้ันมีหลายขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน นับต้ังแตการออกแบบรวมไปถึงการ

สรางตนแบบ ในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมท่ีตองใชฝมือและแรงงานจากมนุษย สงผลใหเกิดความลาชา ขาดความ

แมนยําและสามารถที่จะเกิดความคลาดเคล่ือนจากรูปแบบเดิมที่ไดออกแบบไว ดังนั้นจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช

ประกอบในการผลิต ตนแบบและแมพิมพ ซึ่งจะสงผลใหมีความรวดเร็ว  ถูกตองและแมนยํามากย่ิงขึ้น เพ่ือตอบสนองและ

เพ่ิมมาตรฐานทางดานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในปจจุบันมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการ

ทํางานสามารถที่จะลดระยะเวลา มีความสะดวกในการทํางานและมีความเท่ียงตรงไดมากย่ิงขึ้น เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

ตลอดจนอุปกรณที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น ชวยใหในแตละขั้นตอนของการทํางานถูกถายทอดผานเทคโนโลยีและสรางสรรค

ผลงานออกมาเปนช้ินงานไดตรงตามรูปแบบในระยะเวลาท่ีส้ันลง เพ่ือตอบสนองความเปล่ียนแปลงการผลิตเคร่ืองเคลือบ

ดินเผาตามเทคโนโลยีที่ไดเกิดขึ้นในปจจุบัน  

ดวยเหตุผลดังกลาว  ขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะนําเสนอผลงานที่สรางสรรค  จากการใชเทคโนโลยีที่มีอยูใน

ภาคอุตสาหกรรม  โดยออกแบบสรางสรรคผลงานจากโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ (CAD) และใชเคร่ืองจักร CNC ในการ
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ควบคุมและขึ้นรูปตนแบบพิมพ (CAM) เม่ือไดตนแบบพิมพที่มีความถูกตองและสวยงามเรียบรอยแลว จะนํามาสรางสรรค

ตามกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อใหไดผลงานสําเร็จถวยชา ที่มีทั้งประโยชนใชสอยอัน

เหมาะสม ตลอดจนความงดงามของรูปทรง สี และพื้นผิว กอใหเกิดการสรางสรรคที่บูรณาการความรูผสมผสานกับ

เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถเอ้ือประโยชนแกการทํางานดานศิลปะและการออกแบบ จะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคไดอยางย่ังยืน 

   
วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

1. เพ่ือศึกษาถึงเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในปจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการสรางสรรคผลงานใหส้ันลงและเพิ่มมาตรฐานการสรางสรรครูปแบบของ

ผลงานใหสูงขึ้น 

3. เพ่ือนําเสนอทางเลือกใหมสําหรับการออกแบบและการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาใหรวดเร็วย่ิงขึ้น 

4. เพ่ือเผยแพรความรูเชิงประยุกตสรางสรรค เปนการนําเสนอแนวทางใหม และเปนการพัฒนาการสรางสรรค

ทางดานการออกแบบและการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผา ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นแกนักเรียน, นักศึกษา, ครู, 

อาจารยและผูที่มีความสนใจ 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1. เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเก่ียวของกับการสรางสรรคผลงาน 

2. ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับผลงานเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

3. วิเคราะหขอมูล ออกแบบ และเลือกวิธีการสรางสรรคใหมีความสอดคลองตอรูปแบบของผลงาน 

4. สรางสรรคผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ และใชเคร่ืองจักร CNC ในการควบคุมการ

ขึ้นรูปตนแบบแมพิมพถวยชา 

5. สรางสรรคถวยชาตามกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ 

6. สรุปผล นําเสนอผลงาน รวบรวมเอกสารเพื่อเผยแพรความรูเชิงสรางสรรค 

 
เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 

• เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ 

• เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ 

• วัตถุดิบตามกรรมวิธีสรางสรรคทางเคร่ืองเคลือบดินเผา 

• เคร่ืองมือ อุปกรณตามกรรมวิธีสรางสรรคทางเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ 

• An Algebraic to Geometric Query Processing in CAD/CAM Applications (Online Resources: Screens 

3). 2012., (cited 2012 Jan 13). Available from: http://ACM Digital Library 

• CAD/CAM for mould makers (Online Resources: Screens 4). 2012., (cited 2012 Jan 13). Available 

from: http://proquest.umi.com 

• Creating Ceramic Art Using Rapid Prototype (Online Resources: Screens 3). 2012., (cited 2012 Jan 

10). Available from: http://ACM Digital Library 

• From digital to analogue or the rebirth of a teapot (process demonstration) (Online Resources: 

Screens 4). 2012., (cited 2012 Jan 11). Available from: http://ACM Digital Library 

• Mold/Die Software Features CAD, CAM Enhancement (Online Resources: Screens 3). 2012., (cited 

2012 Jan 13). Available from: http://proquest.umi.com 

• 3D Sketching Using Interactive Fabric for Tangible and Bimanual Input (Online Resources: Screens 

4). 2012., (cited 2012 Jan 12). Available from: http://proquest.umi.com 
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รูปผลงานสรางสรรค 
 

 
 

 
1. ชื่อผลงานสรางสรรค : แบบรางแกวชา 250 cc. 

            2. ชื่อผูออกแบบ : ชานนท ไกรรส 

            3. เทคนิค, ขนาด : การเขียนแบบสามมิติ, เสนผาศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร 

            4. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2555 
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1. ชื่อผลงานสรางสรรค : แบบรางตนแบบพิมพ 

            2. ชื่อผูออกแบบ : ชานนท ไกรรส 

            3. เทคนิค, ขนาด : การเขียนแบบสามมิติ, 140 x 190 x 50 มิลลิเมตร 

            4. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2555 
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ชื่อผลงาน : “มิติสีของงานส่ิงทอ การทับซอนของเสนใย” 

”Fibers Illusion” 
 

ชื่อผูสรางสรรค :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล1 

Assit. Prof. Namfon Laistrooglai (Ph.D)1 

 
บทคัดยอ 
 งานศิลปะส่ิงทอ (Textile Art) หรือศิลปะจากเสนใย (Fiber Art) เปนงานศิลปะแบบส่ือผสมที่อาศัยเทคนิค

หลากหลายชนิด เชน การเย็บผา ถักผา ทอผา ยอมสี งานพิมพวัสดุ โดยใชวัสดุหลักจากกระบวนการผลิตส่ิงทอ เชน

เสนใยธรรมชาติของฝาย ไหม ขนสัตว หรือเสนใยประดิษฐ เชน เรยอน โพลีเอสเตอร เสนโลหะ เสนเอ็น 

 ผลงานสรางสรรค  (Fibers Illusion) “มิติสีของงานส่ิงทอ การทับซอนของเสนใย” โดยเลือกวัสดุผาเน้ือ

ออรแกนซา (Organza) เพราะเปนการทดลองในคุณสมบัติของเนื้อผาบางโปรงแสงและการใชความตางในนํ้าหนัก

ของสีที่ตางกันไป โดยเสนใยที่ใชทอเปนเสนใยโพลีเอสเตอร แบบไหมเสนเล็กแวววาว ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทรงรูป

ดวยตัวเองในระดับหนึ่ง 
แนวความคิด มิติสีของงานสิ่งทอ ทําใหเกิดบรรยากาศและการรับรูที่ตางกัน ย่ิงในวัสดุที่โปรงแสงและมัน

วาว การทับซอนเปนช้ันๆ (Layer) ทั้งสีเดียวกัน หรือตางสีกัน ทําใหเกิดสีและคานํ้าหนักใหมไมซ้ํากัน แนวคิดเร่ือง

มิติของสีการผสมของสี เห็นไดจากงานจิตรกรรม ภาพพิมพจากศิลปนที่มีชื่อเสียงหลายคนแตในงานศิลปะส่ิงทอยังไม

ปรากฏใหเห็น 
 กระบวนการสรางสรรคผลงานใชวิธีการทดลองเชิงปฏิบัติใชวัสดุผาเน้ือออรแกนซา (Oganza) ตัดรูปรางใน

แบบตางๆ และนํามาเรียงซอนหลายช้ิน การทําเทคนิคเลาะเสนใยของรูปรางนั้นทําใหเกิดประสบการณใหม สราง

อารมณ ความรูสีจากที่เปล่ียนไป หรือรอยตอที่ทับซอนของผาในแตละชิ้นสรางความรูคลายการผสมสีน้ําทั้งที่เปนในสี

เดียวกันแตคานํ้าหนักตางกัน สวนสีที่ตางกันจะทําใหเกิดสีใหมและหลายคาน้ําหนัก ตัวเสนใยที่เปนเสนยืนใหคา

น้ําหนักท่ีออนกวาเสนใยที่เปนเสนพุง เพราะเกิดจากโครงสรางการทอและการเรียงตัวของเสนใยท่ีเปนระเบียบกวา ย่ิง

เน้ือผาของเสนใยท่ีมีความมันแวววาว มากเทาใดย่ิงทําใหการแสดงคาสีอิ่มมากขึ้น (Saturation) เทคนิควิธีการเรียง

ผาท่ีทับซอน ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนใหความรูสึกที่แตกตางกัน ย่ิงการเรียงแบบแนวนอนชนิดเดียวและซอนแนว

ทําใหการผสมของสีดูกลมกลืนและเปนมิติของสีที่หลากหลาย ทั้งความนุมนวล มีน้ําหนัก 
 ผลการทดลองจากงานสรางสรรค ทําทั้งหมด 30 ชิ้น ในระยะเวลาทั้งหมด 4 ป ดวยเทคนิครายละเอียดที่

ตางกันผลงานไดนําไปจัดแสดง เพ่ือสังเกต และพูดคุยกับผูดู หรือใหทราบการรับรูมิติของสี การทดลองนอกจากจะ

ทํางานสรางสรรคที่เปนศิลปะส่ิงทอ แลวใหนําผลงานสรางสรรคลักษณะน้ี นําไปทดลองกับการทํางานออกแบบเคร่ือง

แตงกาย ชิ้นงานอื่นๆ หรือใหความตอเนื่องของแนวความคิด ซึ่งเปนเร่ืองที่นาศึกษาตอไป 

 
 

                                          
1 ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแตงกาย คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
  Department of Fashion Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Wang Tha Phra , Bangkok 10200, Thailand. 
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คําสําคัญ 
 • Transparent 

 • illusion 

 • Fibers 

 • Fabrics 

 • Layer 

 • colors variation 
 
Abstract 
 Textile Art , Fibers  Art , Mixed media that need many techniques such as sewing, Knitting, dying 

and Printing. The key materials from production process need natural fiber such as cotton, silk, wool or 

linen or polyester. 

Fibers Illusion : The colour dimension of textile art and overlapping fibers is an experiment  of the 

chosen fabric, Organza. This special type of fabric is translucent material. There is a wide choice of 

colors and fabric quality  among  the same fabric with the shimming or other special optical quality. And 

among the properties  that researcher have to consider an make careful selection. 

The concept of colour in fabric/ textile art is a key idea that researcher has to make a smart-

choice. Some type of fibers are overlapping and make an interesting optical phenomenal. Each yarn or 

fiber is not the same. It has unique optical quality such as color tonal value when these yarns are woven 

or put together they produce an interesting over all optical effect. The technique seems common in 

disciplines of painting or print making but rarely practiced in textile art. 

The creative process is concerned with an experiment with organza. The fabric is cut into pieces 

and  organized them then observed the outcome. Overlapping of pieces of fabric functions in the manner 

similar to colour. Aesthetic emotion of viewer is provoked as colour mixing in painting. Overlapping of 

fabric pieces give a wide range of outcome in artistic experiment. A wide range of colour qualities and 

tonal valued are obtained. The two key structure of viewing art has to be taken in consideration. The  

warp yarn give a lower tonal than the  weft yarn, because of the structure of the weaved material produce  

visualable a desirable effect. The degree of luster  vary as the degree of colour saturation. 

The technique of overlapping pieces of fabric can make different choices of warp and weft 

which make different kinds of colour harmony, colour dimension and tonal value.  

During the past 4 years the researcher had worked on 20 pieces of fabric art. The art work had 

been exhibited. Observation and interview had been done. Result of colour dimension and its application 

in colour design will be carried on 
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Keywords 
• Layer  

      • Repeat 

              •  Colour 

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค : ศิลปะส่ิงทอ (Textile Art) 
 
แนวความคิด 
 ผลงานศิลปะส่ิงทอของขาพเจาใชประสบการณจากการทํางานส่ิงทอในวิธีการตางๆ เชน การทอ การถัก 

การปก การเย็บ การพิมพ ฯลฯ บนวัสดุหลายชนิด ผสมผสานแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรม ของจิตรกร แนว 

Expressionist ชื่อดัง “Mark Rothko” จุดเดนของงานอยูที่การใชคาของสีตางกัน ในการแสดงอารมณความรูสึก

เทคนิคการสรางผลงานของเคาคือการใชสีสองสีขึ้นไป    ที่แตละสีตางมีความอิ่มตัวตางกัน    และการจัดวาง

องคประกอบของรูปทรงส่ีเหล่ียมในมิติตางกัน รอยตอของสีแตละรูปทรงแสดงการผสมผสานอยางนิ่มนวลคลาย

ความรูสึกของผา 
 ขาพเจานําแนวคิดนี้มาใชกระบวนการสรางสรรคผลงานส่ิงทอ  ใชวิธีการทดลองปฏิบัติจากวัสดุผาเนื้อ

ออรแกนซา (Oganza) ตัดรูปแบบรางในแบบตางๆ นํามาเรียงซอนหลายช้ิน การทําเทคนิคการเลาะเอาเสนใยของ

เสนดายพุงออก เหลือเสนดายยืนบางสวน รอยตอ หรือรอยที่ทับซอนของผาในแตละชิ้นเหมือนสรางความรูคลายกับ

การผสมสีของสีน้ําทั้งในสีเดียวกันแตคาน้ําหนักตางกัน สีที่ตางกันจะทําใหเกิดสีใหมและหลายคาน้ําหนัก  

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 ในขณะท่ีประเทศไทยเปนแหลงที่ผลิตส่ิงทอ เส้ือผาสําเร็จรูป และงานแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย จํานวนมาก แต

พื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในเร่ืองเหลานี้ตองอาศัย พัฒนาการของศิลปะส่ิงทอเปนพื้นฐานจากที่สําคัญในการ

สรางแนวความคิดใหม ของการทํางานศิลปะส่ิงทอจะถูกดัดแปลง เพื่อเอาไปใชงานในการออกแบบส่ิงทอ แฟชั่น

เคร่ืองแตงกาย ในอนาคตตลอดจนจํานวนศิลปนสายส่ิงทอ ยังมีจํานวนนอย ทําใหไมเปนที่รูจักทั่วไป เม่ือเปรียบเทียบ

กับศิลปะในสายอื่นๆ การทํางานในคร้ังน้ีจะแสดงใหเห็นความตอเน่ืองจากแนวคิดผลงานศิลปะส่ิงทอและการ

นําไปใชในงานออกแบบ 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
 

1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในศิลปะ ส่ิงทอ  

2. เพ่ือสรางผลงานศิลปะ ส่ิงทอเพื่อใช สําหรับงานเครี่องแตงกาย 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
 • ศึกษาผลงานส่ิงทอและเคร่ืองแตงกายประเภทตางๆ 

• ศึกษาผลงานของศิลปน  Mark Rothko ในแงมุมตางๆ ทั้งดานแนวความคิด เทคนิคการสรางงาน ทฤษฏี

ศิลปนใชในการสรางสรรค 

• สเก็ตซแบบรางของผลงาน 

• คัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ทดลองวัสดุหลากหลายประเภท เพ่ือใหไดผลตามแบบรางและแนวความคิดและ 

สรุปที่.....ออรแกนซา ซึ่งมีความโปรงแสง มันวาวระยิบระยับ 

• ตัดช้ินผาในแตละสี 
• เลาะเสนใยของเสนดายพุง 

• การจัดวางเลเยอร แตเลเยอรของเนื้อผา 

• ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
วัสดุ ผาออรแกนซา 

กรรไกร 
จักร 
เข็มดายสีตางตาง 

เทคนิค    การเลาะเสนใย ของเนื้อผาออรแกนซาโดยเลาะเสนดายพุงออกบางสวนคงเหลือไวซึ่งเสนดายยืนบางสวน 

จากนั้นจัดวางองคประกอบของงาน ที่คํานึงถึงรูปทรงน้ําหนัก และสีของเนื้อผาทับซอนกันเปนเลเยอร โดยใชเทคนิค

การเย็บและปก เพ่ือการยึดติดของเนื้อผา 
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รูปผลงานสรางสรรค 
(ประกอบดวย) 

 

 
 

        FIG 1:1  FIBERS ILLUSTION 
 

ชุด evening wear ที่ประกอบไปดวยเส้ือโคทและกระโปรง ที่ทําจากผาออรแกนซา ดวยเทคนิค

การทับซอนของผาโปรงแสง หลายเลเยอร เพ่ือสรางมิติ โดยเลือกกลุมสี เพ่ือในการทับซอนกันเพื่อสราง

น้ําหนักของสีทั้งสีเขมและออนโดยซับในผา (lining) เปนผาเครป เพ่ือความสบายในการสวมใส 

           
วัสดุ     ผาออรแกนซา, ผาเครป, ไหมปก, ดาย 
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        FIG 1:2  FIBERS ILLUSTION 
 

ชุด day wear และ evening wear เปนชุดเดรสส้ันทําดวยผาเจอรซี่ประกอบดวยผาออรแกนซา 

ที่ใชคอนเซบป รูปทรงส่ีเหล่ียมหลากหลายไซดทับซอนกันหลายเลเยอร เพ่ือใหเกิดนํ้าหนักและสีใหม 

           
         เทคนิค    mix-media 

วัสดุ     ผาออรแกนซา, ไหมปก, ดาย 
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     TITLE THE RIVER 

     คอนเซบป    ถายทอดความสวยงาม ระยิบระยับของสายน้ําดวยไหมออรแกนซาที่ทับซอนกัน กอใหเกิดความ 

                       ระยิบระยับ และใหน้ําหนักความเขมออนที่ตางๆ กันใหอารมณเหมือนสายน้ําถูกพระอาทิตยสองแสง 

      

      เทคนิค    mix-media 
      วัสดุ     ผาออรแกนซา , ดายปก 
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ชื่อผลงาน : ละครรวมสมัย “ทุติยะวิเศษ” 
 
ช่ือผูสรางสรรค :  มุจรินทร  อิทธิพงษ1 

Mutjarin Ittiphong1 

 
บทคัดยอ 

การแสดงละครรวมสมัย “ทุติยะวิเศษ” เปนผลงานวิจัยสรางสรรค จัดแสดงขึ้นเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕  เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ   และเน่ืองในโอกาสที่องคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ไดมีมติประกาศยกยอง ศ.ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 

เปนบุคคลสําคัญของโลก  

คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดรวมรําลึกถึงพระคุณของทานในฐานะท่ีทานเคยดํารง

ตําแหนงคณบดีคนแรกของคณะอักษรศาสตร  โดยการนําผลงานการนิพนธนิยายเร่ือง “ทุติยะวิเศษ” ของทาน       

มาตีความและดัดแปลงเปนละครเวทีรวมสมัย อันเปนการบูรณาการศาสตรทางดานวรรณกรรมและศิลปะการละคร   

เขาดวยกัน  นําเสนอในรูปแบบละครเวทีแบบสัจนิยม (Realistics Theatre) โดยใชเทคนิคการแสดงรูปแบบของ    

คอนแสตนติน สตานิลาฟสก้ี (Constantin Stanislavski) เนนที่ประเด็นการศึกษาและผูหญิง เปนสารหลัก 

(Massage)  ในการนําเสนอ   

นอกจากเปนการระลึกถึงพระคุณของทานในการจัดแสดงละครเวทีในคร้ังนี้  ผูสรางสรรคมีวัตถุประสงค

สําคัญในการเนนยํ้าถึงอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตรของทาน  โดยนําเสนอใหเห็นผานแนวทางในการบูรณาการ

ศาสตร ๒ แขนง(วรรณกรรมและศิลปะการแสดง) มาสรางสรรคจนเกิดเปนผลงานละครเวทีรวมสมัย ๑ เร่ือง 

คําสําคัญ : ละครรวมสมัย   ศิลปะการแสดง  บทละคร 

 
Abstract 

The performance of contemporary theatre; “Thud-Ti-Ya-Visat” is a productive research, which 

staged on the 16th December, 2012. This performance is regarding to the occasion of the 

commemoration of M.L. Boonlua Debyasuvan centennial birth anniversary as well as the occasion that 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has recognised her as an 

eminent personalities with the worldwide significance, who was widely acknowledged as a teacher, 

educational administrator, language and literature specialist and a writer. She was also a tireless 

advocate for girls and women. 

                                          
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Music and Dramatic Art, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Faculty of Arts, Silpakorn University honours her favour as the first Dean of the faculty. Her novel; 

“Thu-Ti-Ya-Viset” was interpreted and adapted to be a contemporary play. This was the integration of 

literature and performing arts. A presentation was in the form of Realistic Theatre, with using Constantin 

Stanilavski’s techniques. Moreover, the theme of presentation focused on education and feminist. 

Apart from the honours of her innumerable benefactions by staging this performance, creators 

significantly aimed to concentrate on her literature intelligences. This is through the presentation of 

integration of two disciplines; literature and performing arts as well as created a contemporary theatre. 

Keywords :  Contemporary Theatre, Performing Art, Playwrite 

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค :  การแสดงละครรวมสมัย 

 

แนวความความคิด 

นิยายเร่ือง “ทุติยะวิเศษ” เปนนิยายที่แสดงใหเห็นถึงโลกทัศน ชีวทัศนและความงดงามในจิตใจคนในชวงยุค

รัตนโกสินทรตอนปลายโดยผานการเรียนรูตางๆท้ังจากประสบการณตรงและประสบการณออม  นิยายดังกลาวมีตัว

ละครจํานวนมากและนําเสนอในหลายประเด็นอันเกิดจากบริบททางสังคมในชวงเวลาน้ันๆ  ตลอดจนผลท่ีเกิดจาก

เหตุตางๆท่ีตัวละครไดเลือกกระทํา  

อยางไรก็ตาม ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดหยิบยกประเด็นเร่ืองการศึกษาและความเปนผูหญิงท่ี

แสดงออกผานตัวละครหลักๆ  จึงทําใหเกิดความแตกตางและความนาสนใจในตัวละครผูหญิงทั้งหมด  ผูวิจัยจึงเลือก

หยิบประเด็นดังกลาวขึ้นมาเปนประเด็นหลักในการนําเสนอผลงานสรางสรรคคร้ังนี้ 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 

 การนํานิยายเร่ือง “ทุติยะวิเศษ” ของ ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ มาตีความและดัดแปลงเปนละครรวม

สมัยน้ัน   เปนการบูรณาการศาสตรทางดานวรรณกรรมและละครเวทีเขาดวยกันโดยยังพยายามนําเสนอใหเห็นถึง

คุณคาและอัจฉริยะภาพทางวรรณศิลปของผูประพันธ  อีกท้ังยังเปนการตอยอดและสรางสรรคงานเวทีรวมสมัยอีก

ประการหนึ่ง 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
๑. เพ่ือนําเสนอผลงานสรางสรรคอันเกิดจากการบูรณาการศาสตรดานวรรณกรรมและศิลปะการแสดง

รวมสมัยเขาดวยกัน 

๒. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง 

๓. เพ่ือเปนการสรางสรรค ตอยอดและพัฒนางานทางดานศิลปะการแสดง 

๔. เพ่ือเปนการยกระดับคุณคาทางดานจิตใจ  กอใหเกิดสุนทรียภาพ 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
๑. รวบรวมขอมูลพื้นฐาน  โดยผานการวิเคราะห สังเคราะห และตีความ  จากนิยายเร่ือง “ทุติยะวิเศษ”  

๒. การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรม  โดยพิจารณาใหบทละครมีสภาพตามจริงตามธรรมชาติของการ

ดําเนินเร่ืองอันเปนไปตามปกติวิสัยมนุษย  ซึ่งอางอิงตามองคประกอบสําคัญในบทละคร ๖ ประการ

ของอริสโตเต้ิล (๓๘๔ กอนคริสตศักราช-๓๒๒ กอนคริสตศักราช)  ดังตอไปนี้ 

๒.๑ โครงเร่ือง (Plot) 

๒.๒ ตัวละคร (Character) และลักษณะนิสัยของตัวละคร (Characterization) 

๒.๓ ความคิด(Thought) 

๒.๔ การใชภาษา(Diction) 

๒.๕ เพลง (Song) 

๒.๖ ภาพ (Spectacle) 

๓. การดําเนินการซอม  โดยแบงทีมงานออกเปน ๒ ทีม  กําหนดซอมดังตอไปนี้ 

๓.๑ ทีมนักแสดงสมทบ  เร่ิมซอมทุกวันอังคาร  ต้ังแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยใชเวลา

ซอมชวง ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เนนการซอมในรูปแบบการดนสด (Improvisation Technique) 

๓.๒ ทีมนักแสดงหลัก  เร่ิมซอมทุกวันศุกรและเสาร  ต้ังแตวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย

แบงเปนการอานบท ซอมเจาะและซอมรวม ตามเวลาที่สะดวกของแตละคน  เนนรูปแบบการซอมโดย

อาศัยลมหายใจ (Breathing Technique) และจังหวะ (Tempo Technique)  

๓.๓ ทีมนักดนตรี  กําหนดเวลาซอมแลวแตสะดวกของศิลปนรับเชิญ  โดยเลือกเพลง “ขับไม

บัณเฑาะว” เปนเพลงหลักของเร่ือง 

๔. กําหนดจัดแสดงในวันอาทิตยที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. 

๕. ประเมินผล 

๖. สังเคราะหองคความรูใหม 
 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
 
 ละครเวทีรวมสมัยในรูปแบบสัจนิยม(Realistics Theatre) โดยใชเทคนิคการแสดงรูปแบบของคอนแสตนดิน 

สตานิลาฟสก้ี (Constantin Stanislavski) 

 

ใชอุปกรณในการนําเสนอผลงานดังตอไปนี้  

๑. เคร่ืองบันทึกภาพเสียง/เคร่ืองดนตรี 

๒. คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการตัดตอ/เสียงและการประพันธ 

๓. เคร่ืองฉายภาพ 

๔. เคร่ืองเลนวีดิทัศน 

๕. เคร่ืองเสียง 
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คําขอบคุณ  
 
 ผศ. ดร. สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

อ.สกุล บุญยทัต รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร 

อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

รศ. พงษศิลป อรุณรัตน หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

ทีมงานและนักแสดงทุกทาน 
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รูปผลงานสรางสรรค 
 

ละครเวทีรวมสมัย ๑ เร่ือง 
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ชื่อผลงาน :   วิถีชีวิตชนบท 
 

ชื่อผูสรางสรรค :  รองศาสตราจารย ทินกร กาษรสุวรรณ1 

Assoc. Prof. Tinnakorn Kasornsuwan1 

 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคงานศิลปะของขาพเจาเกิดจากประสบการณในปจจุบันและภูมิหลัง  นํามาเปนสาระหลักในการ

ทํางาน   สภาพแวดลอมมีบทบาทและอิทธิพลในการดํารงชีวิต  ความเรียบงายในชนบทบวกกับสภาพแวดลอมที่มี

ธรรมชาติที่สมบูรณ  ชีวิตตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน  ลักษณะของครอบครัวใหญ  หมูบานที่ใกลชิดติดกันเปนวิถีการดํารง

อยูของชีวิตในชนบท มีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานเปนกิจกรรมที่เช่ือมโยงความสนิทสนมของกลุมคนในชนบทมากย่ิงขึ้น  

มีความผูกพัน  ความสงบสุข  ความสนุกสนาน  มีชีวิตอยูแบบพอเพียง  ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นตางลวนเปนเร่ืองของการ

ดํารงชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมในชนบท 

 ผลงานชุด “วิถีชนบท” เปนการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพที่ขาพเจานําสาระมาจากประสบการณและภูมิ

หลังมาผสมผสานกับจินตนาการในการสรางภาพ  สรางรูปแบบ  รวมท้ังเนื้อหาเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดกิจกรรม   ตาง ๆ ใน

ชนบทหรือกิจวัตรประจําวันในการดํารงอยูในงานศิลปะโดยมุงนําลักษณะของความกลมกลืน  จัดวางองคประกอบศิลป

ใหเปนลักษณะความประสานอยูรวมกันกอใหเกิดความงามทางสุนทรียภาพ 

คําสําคัญ :  วิถีชีวิตชนบท 
 
ขอบเขตของการสรางสรรค 

 ขาพเจานําเสนอผลงานในรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi-Abstract)  เพ่ือแสดงออกถึงเนื้อหาเร่ืองราวการดําเนิน

ชีวิตในชนบท แวดลอมดวยธรรมชาติ  ภายใตสัญลักษณรูปทรงของบานหลังใหญ  เคร่ืองไมเคร่ืองมือในการเล้ียงชีพและ

ผลผลิต   เจดีย  รูปทรงของพระพุทธรูป  โดยการจัดภาพใหอยูในบรรยากาศเปนจริงและเหนือจริงแบบ 2 มิติ 

 
ประเภทของผลงานสรางสรรค : ภาพพิมพโลหะ 

 
แนวความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรคเปนหลักสําคัญของการสรางสรรคผลงานศิลปะ เพราะเปนตัวกําหนดภาพองครวมของงาน

ศิลปะท่ีจะปรากฏออกมาในรูปของกระบวนการใชเทคนิคตาง ๆ ทางศิลปะ กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางงาน สงผล

ใหครอบคลุมถึงเนื้อหาท่ีตองการแสดงออก 

                                                 
1 ภาควิชาภาพพิมพ คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Graphic Arts, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Wang Tha Phra , Bangkok 10200, Thailand. 
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 ขาพเจานําเร่ืองราวของภูมิหลังและปจจุบันท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตชนบทส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติ  มีความอุดม

สมบูรณ    มีการทํามาหากินแบบพอเพียง  มุงเนนทางดานการเกษตรกรรมและบรรยากาศในชุมชนหมูบานชนบทมา

สรางจินตนาการตามความคิดฝนของขาพเจา  เพื่อใหเกิดความรูสึกอบอุน  สงบ  ผอนคลาย  มีความสนุกสนาน  รูปทรงที่

นํามาใชจะเปนรูปทรงจากเครื่องไมเคร่ืองมือในการทํามาหากิน   รูปทรงบาน    กองฟาง    ผลผลิตตาง ๆ   เจดีย    

ของเด็กเลนในวัยเด็ก  ฯลฯ   ซึ่งเปนตัวแทนความอุดมสมบูรณ    ส่ือสัญลักษณตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน    ขาพเจาได

นํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ  

 
ที่มาและความสําคัญของผลงานสรางสรรค 

 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ หมูบานในชนบทมีความสําคัญ  เร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับชีวิตคนใน

ชนบท  กิจกรรมทางวัฒนธรรมในหมูบานที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงรากเหงาของวิถีในการดําเนินชีวิต  มีความสงบ  เรียบ

งายไมซับซอน  มีความเอื้อเฟอตอกัน  เปนพื้นฐานสําคัญในการอยูรวมกันของคนในครอบครัวเล็ก ๆ จนถึงครอบครัวใหญ 

 ขาพเจารูสึกไดถึงความสําคัญของวิถีชีวิตในชนบทและสภาพแวดลอมที่สมบูรณทางธรรมชาติ  สามารถนํามา

พัฒนาทางความคิดและจิตใจของสังคมในชนบทไดดี  นอกจากนี้ขาพเจายังเห็นวาการนําเน้ือหาเร่ืองราวชีวิตในชนบทมา

แสดงออกในทางศิลปะในรูปสัญลักษณ  เนนคุณคาทางศิลปะในชั้นเชิงการใชทัศนธาตุ  การจัดองคประกอบของภาพซ่ึงมี

ความสําคัญในกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพ  รวมทั้งยังสามารถเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจนําไปพัฒนา

ผลงานตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปนการคนควาและพัฒนาทางความคิดในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ 

 2.  เพ่ือเปนการทดลองและคนควาทางเทคนิคใหสอดคลองกับเนื้อหา รูปทรง 

3.  เพ่ือนําความรูและประสบการณจริงจากการสรางสรรค  ถายทอดแนวความคิด วิธีการ  วิธีคิด  ตลอดจน

แนวทางแกปญหาการสรางสรรคใหแกนักศึกษาและผูสนใจศิลปะภาพพิมพ 

4.  เพ่ือแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคที่มุงเนนเนื้อหาวิถีในชนบทเปนสําคัญนั้น  เม่ือนําสาระเร่ืองราว รวมถึง

สัญลักษณตาง ๆ ในชนบท  เชน  เคร่ืองไม  เคร่ืองมือในการทํามาหากิน  ผลผลิต นํามาจัดองคประกอบ ทําใหมีเหตุผลใน  

การใชทัศนธาตุตาง ๆ นําเสนอออกมาไดอยางนาสนใจและมีความสุนทรีย 

 5.  เพ่ือเปนการนําเสนอท่ีมุงเนนการแสดงออกในเชิงความรูสึกและอารมณ 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการปฏบิัติงานภาพพิมพรองลึก (Intaglio) 
-แผนโลหะ (Plates)    -แผนโลหะทองแดง (Copper Plates) 

-แผนโลหะสังกะสี (Zinc Plates)   - น้ํากรดและสารเคมี (Acid and Chemicals) 

-กรดเฟอริคคลอไรด (Ferric Chloride Acid)  -น้ํามันวานิชดํา (Varnish Toa) 

-น้ํามันสน (Turpentine)    -น้ํามันทินเนอร (Thinner) 

-น้ํามันเบนซินขาว (White Benzene)   -น้ําปลาหรือซีอิ๊ว (Black Soy Sauce) 

-น้ํายาลางจาน (Waterless  Hand Cleaner)  -น้ํามันพืช (Refined Soybean Oil) 
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-ครีมลางมือ (Cleaning Cream)   -หมึกพิมพ (Etching Ink) 

-วาสลีน (Vaseline)    -ขี้ผ้ึง (Bee Wax) 

-ผงยางสนบริสุทธิ์ (Rosin)    -ผงแอสฟลต้ัม (Asphaltum Powder) 

-กระดาษพิมพ (Paper Print)   -กระดาษปรูฟ (Newsprint) 

-ผาสักหลาด (Blankets/Printing Felts)  -ลูกกล้ิง (Rollers) 

-กระดาษกาวนํ้า (Masking Tape)   -ฟองน้ํา 

-กระดานไมอัด     -พลาสติกบางใส 

-แปงฝุน      -กระดาษไขลอกลาย (Tracing Paper) 

-กระดาษซับหมึก (Blotter)    -ถุงมือ (Gloves) 

-แปรง (Brushes)     -เตาความรอน (Hot Plates) 

-ตะไบเหล็ก (Files)     -แทนพิมพ (Presses) 

-เคร่ืองตัดเพลท (Draw Tool)   -เคร่ืองขัดเพลท 

-เหล็กขัด (Burnisher)    -เคร่ืองมือเหล็กขีด (Etching Needles) 

-อาง (Tray)     -โตะหินออน (Marble Slabs) 

-พื้นที่เก็บกระดาษ     - ตูโรยยางสน (Aquatint Area) 

-พื้นที่ทําความสะอาดแมพิมพ   -พื้นที่ปฏิบัติงานอางน้ํากรด (Acid Area) 

- การตัดแผนแมพิมพดวยเคร่ือง   -การตัดแผนแมพิมพดวยมือ 

วิธีการดําเนินงาน 
1. อุปกรณตาง ๆ ประกอบดวยแผนทอง  น้ํามันวานิชดํา, น้ํามันเบนซินขาว, น้ํามันสน, สีหมึกสําหรับพิมพงาน, 

เหล็กปลายแหลม, พูกัน, กระดาษกาวน้ํา, กระดาษไข, ผาสาลู  ฯลฯ 

 2. หองสําหรับแชแมพิมพ มีอางน้ํากรดพลาสติก  สวนผสม  กรดเฟอริคคลอไรด 1 กิโลกรัมตอนํ้าอุน 1 ลิตร หรือ

กรดเฟอริคคลอไรด 5 กิโลกรัมตอน้ําอุน 5 ลิตร  เปนกรดที่ใชกัดผิวหนาของแมพิมพโลหะทองแดง  สารละลายน้ีจะทํา

ปฏิกิริยากับทองแดง    กัดกรอนเนื้อทองแดงทําใหเกิดออกไซดสีเหลือง 

 3. การเคลือบแผนแมพิมพโลหะทองแดงหลังจากการขัดคราบใหสะอาดแลว  ใหนักศึกษาตั้งแผนแมพิมพให

เอียงเล็กนอยหรือ 45 องศา วางบนกระดาษปรูฟ ใชพูกันแบบชุบน้ํามันวานิชดําผสมน้ํามันเบนซินขาวเล็กนอย  อยาใหมี

ความเขมขนมาก เร่ิมระบายน้ํามันวานิชดําจากสวนบนกอนคอย ๆ เล่ือนลงมาตามลําดับจนเต็มแผนแมพิมพ  ทิ้งไวให

แหง  พยายามอยาใหเม็ดฝุนละอองตาง ๆ มาเกาะแมพิมพเด็ดขาด ในขณะท่ีแผนแมพิมพยังไมแหงสนิท 

 4. นําแผนแมพิมพคว่ําหนาลงบนกระดาษปรูฟ ใชสีสเปรยสีดําพนเคลือบลงบนผิวดานหนาของแผนแมพิมพให

ทั่วแผน  เพื่อปองกันไมใหน้ํากรดกัดในขณะแชในอางกรด 

 5. นํากระดาษไขทาบลงบนแบบรางพรอมรางตามแบบ  เขียนเฉพาะโครงสราง   จากนั้นนํากระดาษไขท่ีราง

แบบเสร็จแลวนํามาทาบลงบนแผนแมพิมพที่มีฉนวนกันกรดเคลือบอยู ใชปากกาหมึกแหงรางตามแบบลงบนแผนแมพิมพ 

ใหกดน้ําหนักมือพอประมาณ  จะทําใหลายเสนติดลงบนผิวของฉนวนกันกรด 

 6. จากน้ันนําแผนแมพิมพที่ไดรางแบบลงบนผิวหนา มาขีดเขียนดวยเหล็กปลายแหลมหรือขีดลายสานเสนใน

หลายทิศทางเพื่อสรางน้ําหนักออนแกตามตองการ 
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 7. นําแผนแมพิมพที่เขียนเสร็จแลวหยอนลงไปในอางนํ้ากรด โดยมีเทปกาวพลาสติกเกาะติดอยูดานหลังของ

แผนแมพิมพ เพ่ือเปนหูสําหรับยกขึ้นยกลงจะสะดวกตอการทํางาน  แชน้ํากรดประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 8. หลังจากครบในเวลาท่ีกําหนด  นําแผนแมพิมพขึ้นจากอางแชน้ํากรด มาชําระลางคราบนํ้ากรดท่ีติดเกาะอยู

บนแมพิมพดวยน้ําเปลาใหสะอาด  จากนั้นใชน้ํามันสนหรือน้ํามันพืชและเศษผาหมุนวนเปนวงกลมใหฉนวนกันกรด

ละลายออกจากแมพิมพ  ใชน้ํายาลางจานเทลงแผนแมพิมพผสมกับน้ําเปลา ลางใหสะอาดไมใหมีคราบเหลืออยูบน

แมพิมพ 

 9. นําแผนแมพิมพโลหะมาขจัดคราบออกไซดที่เกาะติดอยูบนแมพิมพอีกคร้ังดวยน้ําปลาหรือซีอิ๊ว  จากน้ันลาง

น้ําปลาหรือซีอิ๊วออกใหหมด  นําแมพิมพซับดวยกระดาษปรูฟทิ้งไวใหแหง 

 10. จากน้ันนําแผนแมพิมพมาตะไบใหเอียง 45 องศา ทั้ง 4 ดานใชน้ํามันเบนซินขาวชุบเศษผาทําความสะอาด

แมพิมพอีกคร้ังกอนนําไปอัดหมึกพิมพ 

 11. นําเกรียงตักสีหมึกพิมพมาวางบนแผนแมพิมพ  จากนั้นใชยางปาดสีหมึกพิมพในแนวนอนสลับแนวต้ังใหทั่ว

ทั้งแผน 

 12. ใชผาสาลูเช็ดดึงสีหมึกท่ีเกาะอยูบนผิวแมพิมพ เช็ดหมุนเปนวงกลมสลับแนวต้ังและแนวนอน  เปนการดึง

หมึกออกจากสวนบนผิวแมพิมพที่เราไมตองการ  สีหมึกสวนที่เหลือจะเกาะอยูตามรองลึกของเสน  จากนั้นนํากระดาษไข

ชนิดบางมาเช็ดทําความสะอาดบนผิวแมพิมพ  จะสังเกตเห็นวาแผนแมพิมพจะใสสวางขึ้นพรอมที่จะนําเขาแทนพิมพ 

 13. นําแผนแมพิมพที่พรอมเขาแทนพิมพมาเช็ดขอบแมพิมพทั้ง 4 ดานดวยเศษผาชุบนํ้ามันเบนซินขาวให

สะอาด 

 14. นํากระดาษปรูฟ 2 แผนวางทับบนแทนพิมพใหตรงกลางแทน  จึงนําแมพิมพวางทับบนกระดาษปรูฟ ตาม

ดวยกระดาษพิมพผลงานที่เตรียมทําช้ืนไวแลว  นํากระดาษปรูฟอีก 1 แผนปดทับแลวนําผาสักหลาดวางทับบนกระดาษ

ปรูฟ หมุนเกลียวซายขวาใหน้ําหนักของลูกกล้ิงกดทับเทากันหมุนแทนใหลูกกล้ิงวิ่งผานแมพิมพไปหยุดท่ีปลายผา

สักหลาดอีกดานหนึ่ง เสร็จกระบวนการพิมพ 

 15. นําผลงานมาวางบนกระดาษไมอัดปดดวยกระดาษกาวน้ําทั้ง 4 ดาน ทิ้งไวใหแหงสนิทประมาณ 5-7 วัน จะ

ทําใหกระดาษและสีหมึกพิมพแหงสนิทและชวยใหกระดาษผลงานดึงเรียบ 

 16. นําแผนแมพิมพมาลางสีหมึกออกดวยนํ้ามันสนผสมน้ํายาลางจาน  ใชเศษผาวนใหทั่วแมพิมพ แลวใช

น้ําเปลาลางออกใหสะอาด 

 17. นํากระดาษปรูฟมาซับน้ําที่เกาะบนแมพิมพ และตากพัดลมใหแหงสนิท เพื่อไมใหเกิดคราบตาง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นได 

 18. จะสังเกตเห็นวาแผนแมพิมพสะอาดขึ้น พรอมที่จะพิมพผลงานช้ินตอไป     ถานักศึกษาจะเก็บรักษาแมพิมพ

เน่ืองจากพิมพครบตามจํานวนแลวใหใชน้ํามันวานิชดําทาเคลือบแมพิมพใหทั่ว ทิ้งไวใหแหงสนิท แลวนําแปงมาประคบให

ทั่วแมพิมพ 
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รูปผลงาน 

 

 
 

      ชื่อภาพ   บาน 2    ป 2555    

เทคนิค  อินทากลิโอ   
ขนาด    71 x 106 cm. 

 
 

 
 
ชื่อภาพ  “Memory of Life in Thai Country. II” 
เทคนิค  Etching, Aquatint 
ขนาด  79.5 x 101 เซนติเมตร  ป 2004 



 

   ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดบัชาติ 

      วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2556 



 

    กลุมสาขาวิชาศลิปะและศิลปประยุกต 
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สรภัญญอีสาน:  สุนทรยีภาพพื้นบานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา 
SORAPHAN ISAN:  Folk Aesthetics Based on Buddhist Aesthetics  
 
บัญชา เกียรติจรุงพันธ1 

 Buncha Kiatkarimgphan1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
  การสวดสรภัญญ คือการขับที่มีการเอื้อนเสียงสูงตํ่าใหเกิดความไพเราะ ถือวาเปนเพลงขับเพื่อจริยธรรม   

สรภัญญอีสานเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดตอๆกันมา เปนศิลปะพ้ืนบานทั้งเน้ือหาในบทรอง กิริยาอาการแสดงออก 

เคร่ืองแตงกายและเครื่องประกอบพิธีกรรมซ่ึงมีความงามที่มีลักษณะเฉพาะ การศึกษาเร่ือง สรภัญญอีสาน:  

สุนทรียภาพพื้นบานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1). เพ่ือศึกษาสุนทรียภาพ

พื้นบานของสรภัญญอีสาน 2). เพ่ือศึกษาสุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานบนฐานของความงามตามแนวทาง

พุทธศาสนา   

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ 4 แนวคิด 

ประกอบดวย แนวคิดมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม  แนวคิดสัญญะวิทยา แนวคิดสุนทรียภาพพื้นบาน และ

แนวคิดความงามตามแนวทางพุทธศาสนา ใชวิธีการเก็บขอมูลทุติยภูมิ และวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม ดวยวิธีการ

และเครื่องมือตางๆ ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึก, การประชุมกลุมยอย ประชากรและกลุมตัวอยางไดจากการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชเกณฑคัดเลือกชุมชนท่ีสืบทอดสรภัญญอีสานในกิจกรรมทางศาสนาและทางสังคม 

จํานวน 6 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมูบาน ไดแก 1. บานนาเชือก จังหวัดกาฬสินธุ  2. บานหัวบึง จังหวัดขอนแกน           

3. บานโนนคูน จังหวัดชัยภูมิ  4. บานสอง จังหวัดมหาสารคาม 5. บานนํ้าโผ จังหวัดยโสธร 6. บานหนองตาไก 

จังหวัดรอยเอ็ด  ในการวิจัยคร้ังนี้มีกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม คือ กลุมผูรู 18 คน กลุมผูปฎิบัติ  60 คน กลุมผูใหขอมูล

ทั่วไป 18 คน  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการแบบสามเสา และนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 

Analysis)  

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้   

  1.  สุนทรียภาพพ้ืนบาน หมายถึง ความงามตามความเขาใจของบุคคลในทองถ่ินที่มองส่ิงรอบตัวและมี

ทัศนะวางาม  โดยที่บุคคลในทองถ่ินมิไดรับรูวาทฤษฎีวาดวยความงามของนักวิชาการหรือจากแนวคิดตะวันตกวา

เปนอยางไร จากความเขาใจดังกลาวนําไปสูการศึกษาสุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานซึ่งพบวามี 4 ประการ

คือ  ก). งามที่เรียบงายตามสภาพเทาที่มีอยูและเปนอยู   ข). งามที่ใชภูมิปญญาปรับใชซึ่งทําใหมีลักษณะเฉพาะ   

ค). งามที่ไมมีการแบงแยกอยางชัดเจนระหวางผูแสดงกับผูชม  ง). งามที่มีความหลากหลาย มีอิสระในการคิด การ

สรางสรรค และการแสดงออก  และผลจากการศึกษาวิจัย พบวา 1).  ความงามดานเนื้อหาของบทกลอนสรภัญญ

พบวากลอนของทุกหมูบานใชถอยคําเรียบงาย ไมยึดติดฉันทลักษณ ไมแนนอนชัดเจนเร่ืองการสัมผัส แตจะเนน

                                                 
1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 ประเทศไทย  

  Faculty of Education, KHON KAEN University, Khon Kaen Povince 40002, Thailand. 
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ใจความที่ตองการบอกเลาออกมาอยางซ่ือๆ  มีอิสระในการสรางสรรค  2). ความงามดานรูปแบบของทวงทํานอง 

พบวาทุกหมูบานใชทวงทํานองตามสภาพท่ีมี ที่เปน ไดแก ก.เปนทวงทํานองท่ีสืบทอดกันมาโดยไมทราบตนกําเนิด  

ข. ทวงทํานองที่ปรับปรุงขึ้นใหมของแตละทองถ่ิน ซึ่งพบวาแตละหมูบานมีทั้งรูปแบบของทวงทํานองท่ีเหมือนกันและ

มีความหลากหลาย  1.3) ความงามดานการแตงกายและทาทางการแสดงออก พบวาทุกหมูบานมีการแตงกายและ

การแสดงออกดังนี้คือ  ก. แตงตามแนวนิยมในเคร่ืองแตงกายการไปทําบุญที่วัดและแสดงออกตามกิริยามารยาทของ

พุทธศาสนิกชน  ข. แตงกายใหพรอมเพรียงกันในยามเทศกาลหรือมีการประกวดแขงขันและแสดงออกอยางพรอม

เพรียงกัน อยางไรก็ตามเคร่ืองแตงกายและการแสดงออกเหลานั้นลวนแตเรียบงายตามสภาพเทาท่ีมีอยูและเปนอยู  

ปรับใชตามภูมิปญญา มีความหลากหลาย มีอิสระในการสรางสรรคและการแสดงออก 1.4) ความงามดานพิธีกรรม

และเครื่องประกอบพิธีกรรม พบวาทุกหมูบานมีเคร่ืองประกอบพิธีกรรมคือพานดอกไมธูปเทียนจัดอยางเรียบงายตาม

ความเช่ือ ปรับใชตามสภาพเทาที่มีอยูและเปนอยู  1.5) ความงามดานการสืบทอด พบวา ก. มีการถายทอดตามวิถี

สังคมด้ังเดิมคือสอนในที่พักอาศัย  ข. ถายทอดอยางเปนระบบคือสอนนักเรียนที่โรงเรียน ทุกหมูบานยังใชวิธีการสืบ

ทอดอยางเรียบงายตามภูมิปญญา และไมแปลกแยกระหวางผูเรียนกับผูแสดงคือสวดสรภัญญไปพรอมกัน 

  2. สุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา หมายถึง 

การศึกษาถึงสรภัญญอีสานวางามซ่ึงเปนความงามที่ใชฐานคิดตัดสินวางามอยางไรบาง จากการพิจารณาใครครวญ

ตามความเช่ือและการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งพบวามีความงาม 4 มิติ มีดังน้ี  

ก. งามเพราะเนื้อหาสาระกลาวถึงสัจธรรม ขอคิด หรือเร่ืองที่เปนประโยชน   ข. งามเพราะชวยใหความประพฤติดีมี

ศีล จิตใจมีความต้ังม่ัน และมีสติปญญา  ค. งามเพราะชวยทําใหรูขมใจ ใหมีสุข และใหพนจากปญหา  ง. งามเพราะ

มีที่พึ่ง และแนะนําถึงบทบาทหนาที่  ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา  2.1) เน้ือหาของสรภัญญของทุกหมูบานไดกลาวถึง

สัจธรรม ขอคิด หรือเร่ืองที่เปนประโยชน   2.2) ผูสวดสรภัญญของทุกหมูบานไดรับการยอมรับวาเปนผูมีกิริยาอาการ

สงบเสงี่ยม เขาวัดฟงธรรมรูจักวิธีทําสมาธิภาวนา และเปนผูมีสติปญญาดีรูจักเหตุผลในการตัดสินใจ  2.3) ผูสวดสร

ภัญญทุกหมูบานเปนผูรูจักอดทนอดกล้ันมีความยับย้ังชั่งใจ และมีวิถีชีวิตแบบชาวบานไมรํ่ารวยแตมีความสุข และ

ผลจากการรองสรภัญญชวยใหเขาใจสัจธรรมซึ่งนํามาใชในการพิจารณาแกปญหาชีวิตไดดี  2.4)  พบวาผูสวดสร

ภัญญทุกหมูบานม่ันใจวาตนเองมีที่พึ่งคือยึดถือเอาพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง นอกจากนี้ยังพบวาตนเองเปนผูมีคุณคาใน

สังคมสามารถสรางประโยชนแกสังคมได และเห็นวาตนเองไดแสดงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  

สรุป 
การสวดสรภัญญของชาวอีสานท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีมีศิลปะของทองถ่ินซึ่งเปนความงามแบบพ้ืนบาน อันเปน

ความงามที่บูรณาการและปรับประยุกตมาจากภูมิปญญา ความเช่ือตามแนวทางคําสอนของพุทธศาสนาท่ีส่ังสมเร่ือง

ความดี ความงาม และความจริงซึ่งนําไปสูความสันติสุข 
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ชุมชนกับศลิปะ และการสรางสรรคงานศิลปะในชุมชน : ศิลปะการตองลาย จังหวัดลําปาง 
Community and Art, and Art Creation in the Community: Art of Papercut in Lampang 
Province 
 

ปรมพร ศิริกุลชยานนท1 

Paramaporn Sirikulchayanont1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ศิลปะ ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอภาษาของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของแตละสังคมหรือชุมชน 

และไดกลายมาเปนศิลปะประจําถ่ินที่สรางสรรคขึ้นโดยมีคุณคาทางสุนทรียภาพมากกวาประโยชนใชสอยในปจจุบัน

มีโครงการกิจกรรมท่ีนําศิลปะไปเก่ียวของกับชุมชนเกิดขึ้นมากมายซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดนี้มักจะเรียกวาเปน 

“โครงการศิลปะชุมชน”ทั้งนี้กิจกรรมศิลปะชุมชนที่นําอัตลักษณของชุมชนมาเปนประเด็นหลักในการนําเสนอนั้นมักจ

ะออกมาในสองรูปแบบ คือ เปนการนําศิลปะประจําถ่ินของชุมชนมานําเสนอผานการคัดเลือกจากมุมมอง 

ของผูจัดกิจกรรมซึ่งเปนคนนอก หรือกลุมผูจัดกิจกรรมเลือกสารที่ตองการนําเสนอแลวโอนถายใหชุมชนเปนผูนําเสนอ 

ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม ผลของการทํากิจกรรมท้ังสองรูปแบบ นี้มักมีชองวางอยูตรงท่ี

ชุมชน, สารที่นําเสนอ และกลุมผูทํากิจกรรมยังคงแยกสวนออกจากกัน  และคนทั่วไปหรือผูชมจะไมสามารถเชื่อมโยง

ความเขาใจไปยังกระบวนการสรางสรรคของชุมชนและตัวชุมชนนั้นๆได  ทําใหการทําโครงการศิลปะ 

กับชุมชนไมสามารถ   เข า ถึ งความงามของศิลปะประจํา ถ่ินไดอย างแทจ ริ ง  ไมสามารถสร างความ 

ตระหนักรูถึงคุณคาของศิลปะที่เกิดขึ้นในชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่และยังไมสามารถส่ือสารความสําคัญนั้นๆ ออกไป

ยังผูชมภายนอกไดอีกดวย 

 งานวิจัยช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนําเสนอตนแบบหนึ่งของการทํากิจกรรมศิลปะกับชุมชน ผาน 

การสรางกิจกรรมทางศิลปะที่สงเสริมใหผูคนในชุมชนตระหนักรูถึงคุณคาของศิลปะประจําถ่ินและสามารถท่ีจะเลือก 

สาร/ความสําคัญนั้นๆส่ือตอไปยังผูชมภายนอกได โดยเลือกศิลปะ “ตองลาย” ของจังหวัดลําปางเปนกรณีศึกษา

ศิลปะการตองลายหรือตอกกระดาษ เปนงานศิลปะพื้นถ่ินประเภทหน่ึงท่ีใชเคร่ืองมือมีคมประเภทส่ิวมาตอกฉลุ

กระดาษใหเกิดลวดลายตางๆ โดยใชแรงกดส่ิวใหคมของส่ิวฉลุกระดาษตามลายท่ีลอกไว  งานตองลายกระดาษ 

ของลําปาง นี้คร้ัง หนึ่งเคยผูกโยงกับวถีิชีวิตของชุมชนโดยมีวัดเปนส่ือกลาง แตเร่ิมสูญไปตามกาลเวลา  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผานการสรางกิจกรรมจริง ณ พื้นที่จริงซ่ึงเปนกรณีศึกษาเพื่อนําเสนอ ตน แบบ 

ของการ ทํากิจกรรม  ศิลปะกับชุมชน โดยเร่ิมจากการทําการบันทึกขอมูลจากการทํางานของสลามณฑล ปนตาสี 

ชางฝมือที่ทํางานตองลายกระดาษซึ่งเปนผูสืบสานใหความรูอยางตอเนื่องและโดดเดนทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค 

และสรางกิจกรรมศิลปะขึ้น ณ วัดไหลหินหลวง เน่ืองจากเปนสถานท่ีที่สะทอนความสัมพันธทางสังคมของชุมชน 

หมูบานและวัดภาย ในพื้นที่เดียวกันไดอยางดี และยังมีความเปนไปได ของการสานตอรูปแบบศิลปะท่ีมี ความ เก่ียว 
                                                 
1 ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลยัศลิปากร (วังทาพระ) 31 ถนนหนาพระลาน เขตพระนคร กทม. 10200 ประเทศไทย 

  Department of Art Theory, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University (Wang Thapra) 31 Na Phralan Road, Phranakorn,  

  Bangkok 10200, Thailand. 
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เน่ืองกับวัดและชุมชนแตกําลังจะเลือนหายไป โดยมีผูเขารวมคือ สลามณฑล ปนตาสี เปนผูถายทอดความรูข อง 

ศิลปะการตองลาย และนักเรียนจํานวน 15 คน จากโรงเรียนไหลหินวิทยาซ่ึงเปนคนรุนใหมที่ อยูอาศัยภายในชุมชน 

วัดไหลหินนี้  

 ขั้นตอนของการทํากิจกรรมนั้นเร่ิมจาก ใหนักเรียนเปนผูเลือกลวดลายท่ีปรากฎบนผนังวิหารวัดไหลหิน 

โดยไมจํากัดการสรางสรรคและเลือกตามความพอใจของตนเอง ซึ่งสะทอนถึงคุณคาที่คนในชุมชนมอง เห็นและ เปน 

ผูเลือกที่จะนําเสนอใหแกผูชมซ่ึงเปนคนนอก เม่ือไดลวดลายที่ตองการนําเสนอแลว จึงนํามาผานกระบวนการ เรียนรู 

ภูมิปญญาการตองลายจากการถายทอดของสลา  หลังจากกิจกรรมการ "ตองลาย" นี้ส้ินสุดลง ตัวผลงานที่เปนศิลปะ 

ตองลายกระดาษนี้ไดถูกนํามาประดับประดาบริเวณศาลาบาตรของวัดไหลหินหลวงในบริบทด้ังเดิมเพื่อทําหนาที่ในก

ารประดับตกแตงอยางที่เคยเปนมาและเปนเสมือนนิทรรศการศิลปะเพื่อเผยแพรผลงานใหผูคนในชุมชนและผูคนภาย

นอกไดชื่นชม และนําแมแบบของช้ินงานไปจัดแสดงภายในหอพิพิธภัณฑโบราณลานนาภายในวัด 

ผลการวิจัย 
 กิจกรรมที่ไดสรางขึ้นนั้นสามารถถายทอดภูมิปญญาของงานศิลปะประจําถ่ินสูคนรุนใหมตัวแทนชุมชน 

โดยนอกจากที่ผูเขารวมจะไดความรูจากการฝกปฏิบัติในกิจกรรมแลวยังเกิดความภาคภูมิใจจากผลงานที่ได สราง 

ดวยตนเองซ่ึงนําไปสูการตระหนักรูและหวงแหนในคุณคาทางศิลปกรรมท้ังในศิลปะการตองลาย และศิลปกรรมภาย 

ในวัดไหลหินที่ไดจากการบันทึกลวดลายและถายทอดออกมาและนําไปสูการสืบสานตอในงานประเพณีทางศาสนา 

อื่นๆ สวนผลงานท่ีไดนํามาประดับภายในวัดนั้นเปนการนําศิลปะ การตองลายกลับสูบทบาทเดิมที่มีความสัมพันธกับ

วัด อีกคร้ังและยังเปนเสมือนการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะรวมสมัยที่เนนความงามทางสุนทรียศาสตร ผูชมจะ 

ไมไดชมเพียงแคชิ้นงานสุดทายท่ีออกมาเปนลายตองกระดาษเทานั้นแตแมแบบภายในพิพิธภัณฑยังสามารถทําให 

เขาใจและเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนรูรูปแบบศิลปะดังกลาวอีกดวย  

 ดังนั้นผลของงานวิจัยผานกิจกรรมนี้จึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมศิลปะกับชุมชนในรูปแบบนี้เปนรูป

แบบหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําใหชุมชนเห็นถึงคุณคาของการสรางสรรคงานศิลปะประจําถ่ินได เนื่องจากชุมชน 

เปนผูเลือก “สาร” เปนผูทําการสรางสรรค ทําใหเกิดการตระหนักรูในความสําคัญของศิลปะประจําถ่ิน และนําไป 

สืบสานตอ นอกจากนี้ รูปแบบการเผยแพรไปยังบุคคลท่ัวไป ที่มีความสัมพันธกับบริบททองถ่ินยังสามารถถายทอด 

คุณคาและความรูในวงกวางอีกดวย  

สรุป 
 การทําโครงการศิลปะชุมชนใดๆน้ัน หัวใจหลักของการจัดกิจกรรมศิลปะชุมชนคือ การที่คนในชุมชนหรือ 

พื้นที่นั้นๆเปนผูเลือก “สาร” หรือคุณคาที่ตนมองเห็นเพื่อนําเสนอสูคนนอก และทายที่สุดผูชมจากภายนอก จะไมได 

เห็นเพียงผลงานสรางสรรคที่เกิดจากมุมมองของคนนอกหรือเปนเพียงผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม แตจะสามารถ เห็น 

ภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการสรางสรรคอันจะนําไปสูความเขาใจ เห็นคุณคาและการอนุรักษสืบสานตอไป  

เอกสารอางอิง 
วิบูลย ล้ีสุวรรณ. 2527. ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน. กรุงเทพฯ : ปาณยา.  

Roberts, Warren E. 1972. Material Culture 11 Folk Crafts in Folklore and Folklife. Chicago : University of 

Chicago.Tilden, Freeman. 1977.  Interpreting Our Heritage. North Carolina : University of North Carolina 

Press.  
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อิทธิพลของปจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในท่ีอยูอาศัย เพื่อ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
The Influences and Effectiveness of Interior Environment Design for Residence for  
Quality of Life of Old Age 
 

อนุชา แพงเกษร1 และ นพพร วิวรรธกะ1 

Anucha Pangkesorn1 and Nopporn Viwattaka1   

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา (1) อิทธิพลของปจจัยตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุ (2) ประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

โดยใช (ก) การวิจัยเชิงปริมาณใหผูสูงอายุ จํานวน 200 คน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และ (ข) การวิจัยเชิง

คุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูสูงอายุ จํานวน 10 คน โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลอง

ความสัมพันธ     

 ในการวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา (descriptive statistics/frequency) การ

วิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น(hierarchical regression analysis) และการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path 

analysis) เพ่ือชี้แจงคุณลักษณะและความสัมพันธของตัวแปรทุกตัว 

ผลการศึกษาพบวา (1) ผูสูงอายุเพศชาย เปนขาราชการกอนเกษียณ มีรายไดสูง และมีความเช่ือและทัศนคติ

ในหลักจริยธรรมอันมีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ และ (2) การออกแบบ

สภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 3 มิติ คือ (ก) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุมีสุขภาพ

แข็งแรงขึ้น (ข) ดานครอบครัวมีความรักและความสุขมากขึ้น และ (ค) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน มีความสบายใจมากย่ิงขึ้น  

คําสําคัญ :  สภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย  ผูสูงอายุ  คุณภาพชีวิต  

 

Abstract 
This research aimed at investigating (1) the influences and (2) the effectiveness of interior 

environment design for Quality of Life of old age, The 200 elders member who live in Bangkok Metropolis 

are participated in the survey by questionnaire and 10 the elders member are select for in-dept interview. The 

methods of data analysis were complete by descriptive statistics/frequency, hierarchical regression analysis 

and path analysis. 

The analysis revealed following to the resources (1) Most of male elderly are pre-retirement 

government employed, who has a high salary and moral attitude are significant in attention to their living 

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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environment. (2) Interior environmental design has had effectively to elderly quality of life especially in 

healthy, family happiness, and safety. For interior planning and dwelling functioning, most of the elderly 

suggested that the most priority concern for a better quality of life is safety, accommodation, and 

environmental surrounding. 

Keywords :   Interior Environment Design for Residence,  Old Age, Quality of Life 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดและอยูใกลตัวบุคคลมากท่ีสุด จะทําหนาที่กําหนดสถานภาพ 

บรรทัดฐาน และคานิยมของบุคคล เพื่อเปนแนวทางเบ้ืองตนในการปฏิบัติตนและปูรากฐานในการดํารงชีวิตใหกับ

บุคคล โดยกลาวไดวาครอบครัวเปนสถาบันหลักและสถาบันสําคัญ ที่จะกําหนดวิถีชีวิตของบุคคลและความ

เจริญกาวหนาของสังคม จะทําใหบุคคลในสังคมมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันครอบครัวมีองคประกอบ 2 อยาง ไดแก 

บานพักอาศัย และสมาชิกในครอบครัว โดยไดมีการจําแนกไว 3 ระดับ คือ 1. สมาชิกผูสูงอายุ  2. สมาชิกอายุระดับกลาง  

และ 3. สมาชิกอายุเยาว  

ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง โครงสรางประชากรของไทยกําลัง

เปล่ียนแปลงไปสู “สังคมผูสูงอายุ” และการท่ีอัตราสวนเก้ือหนุนผูสูงอายุลดลงอยางตอเนื่อง ภาวะเชนนี้จะสงผล

กระทบโดยตรงตอผูสูงอายุในอนาคตอันใกล โดย เฉพาะกับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย เน่ืองจากผูสูงอายุมีเวลาอยูกับ

บานมากขึ้น แตที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยไมมีมาตรฐานที่แนนอน และยังเปนการสรางที่อยูอาศัยซึ่ง

ยังไมเอื้ออํานวยหรือเปนการสรางเพื่อเตรียมความพรอมไวสําหรับรองรับการอยูอาศัยของผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันกําลัง

เปนกลุมคนท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของและรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน

ยังไมมีแผนการจัดการกับที่อยูอาศัยอยางเปนรูปธรรม และยังไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจัง ซึ่งเปน

อุปสรรคสําหรับการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ สภาพแวดลอมท่ีแออัดคับแคบ มีมลพิษทางกล่ินและเสียงจาก

ควันรถของสังคมเมือง แมกระทั่งการเกิดอุบัติเหตุล่ืนลมเปนประจํา อันเน่ืองจากการจัดพื้นท่ีและเลือกใชวัสดุที่ไม

เหมาะสม ที่ต้ังบานพักอาศัยไมมีความปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งหลักการปรับเปล่ียนบานสําหรับผูสูงอายุจะตอง

คํานึงถึงสรีระ รวมถึงสภาพแวดลอมที่สงผลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุและคนภายในครอบครัว 

การศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดจากนักวิชาการ รวมถึงการเก็บขอมูลเบื้องตนจากการสอบถามและ

สัมภาษณ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาปญหา อุปสรรคและปจจัยของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในท่ี

อยูอาศัย เกิดจากท้ังตัวบุคคลและส่ิงแวดลอม ซึ่งพอที่จะประมวลประเด็นปญหาดังกลาวไดดังรายละเอียดตอไปนี้ (1) 

ปจจัยสวนบุคคล โดยพบวาผูสูงอายุชวงอายุ 60 - 65 ป มีมากที่สุด สวนใหญเปนเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ มี

การศึกษาสูงขึ้น มีรายไดจากการเกษียณอายุ อาศัยอยูกับครอบครัว และยึดติดกับเขตทําเลที่ต้ังของท่ีอยูอาศัย ปจจัย

ตางๆ นี้ทําใหผูสูงอายุมีความตองการที่แตกตางกันดวยเพ่ือใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง (2) ปจจัยดาน

ความเชื่อและทัศนคติ ในเรื่องคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสงผลถึงปญหาทางดานรางกายและจิตใจ อีกทั้งความ

เช่ือเก่ียวกับศาสตร ฮวงจุย ที่มีอิทธิพลตอการเลือกบานท่ีพักอาศัยอยูเสมอๆ (3) ปจจัยทางพฤติกรรม ประกอบดวย

พฤติกรรมภายใน อันเปนสาเหตุที่ทําใหเจ็บปวย และพฤติกรรมภายนอก ที่เปนการเปล่ียนแปลงจากความเส่ือมถอย

ของรางกาย อีกท้ังความสามารถในการปฏิบัติงาน ปญหาดังกลาวมีผลตอการจัดวางพื้นท่ีใชสอยใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมของผู สูงอายุเปนอยางย่ิง (4) ปจจัยดานการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ที่มีผลตอคุณภาพ
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ชีวิตของผูสูงอายุ โดยคํานึงถึง ราคา รูปแบบและสภาพแวดลอมรอบๆ บริเวณบาน ส่ิงอํานวยความสะดวกสบาย

ภายในบาน และองคประกอบอื่นๆที่เหมาะสม เชน ความสูง และสัดสวนของเฟอรนิเจอร ประตู หนาตาง ระดับพื้น 

การติดต้ังราวจับ แสงสวาง การทําความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนการเลือกใชสีและวัสดุ จาก

ปจจัยดังกลาวเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยตรงทั้งสุขภาพทาง

รางกายและจิตใจ ที่จะทําใหผูสูงอายุอยูดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

จากอิทธิพลของปจจัยขางตน มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเปนอยางมาก หากมี

การศึกษาหาเสนความสัมพันธของแตละตัวแปรอยางมีนัยสําคัญแลว ก็จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางการออกแบบ

สภาพแวดลอมภายในอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชือ่วาปจจัยดังกลาวขางตนมีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้นเพื่อ

การเปนสรางดุลยภาพแหงชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใหใชชีวิตในบั้นปลายอยางสะดวกสบาย มีความสุขไดอีก

ยาวนาน และสรางความเชื่อม่ันทางกายและทางใจ นอกจากน้ีขอคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้ยังสามารถนําไปพัฒนา 

ปรับปรุง เพ่ือใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย หรืออาคารสาธารณะตางๆ ที่เอื้อตอการใชงานที่มี

ประโยชนใชสอย ใหสอดคลองและตอบรับการใชพื้นที่ภายในอาคารอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูสูงอายุ และสมาชิก

ในครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหไดทํากิจกรรมรวมกันภายในบานและบริเวณท่ีอยูอาศัยไดอยางมีความสุข 

วัตถุประสงคของการวิจัย: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) อิทธิพลของปจจัยของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ 

ผูสูงอายุเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยภายในบานพักอาศัยและสอดคลองกับ

ความ เปนอยูของผูสูงอายุ 

            (2) ประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

                  เพ่ือเปนตนแบบ (prototype) ในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน (interior architecture)  

 เปนกระบวนการเรียนรูและถายทอดองคความรู  
 

1. วธิีการดําเนินการวิจยั 
การวิจัยในคร้ังนี้ไดใชแนวทางการวิจัยแบบ “การวิจัยและพัฒนา” (Research and Development, R & D) 

โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดสําหรับแนวทางการวิจัยเปนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) คณะผูวิจัยไดกําหนดใหมีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อสํารวจปญหาเบ้ืองตนเก่ียวกับ

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา โดยกําหนดใหมีขั้นตอนยอยสําหรับการวิจัยไวดังนี้ 

1) แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ จากผูสูงอายุในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานท่ีซื้อหรือสรางเสร็จแลว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยูในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเม่ือไดขอมูลมาแลวจะนําไป

วิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path analysis) ในดานการวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการ

หาคาสถิติตางๆ ทั้งสถิติเบ้ืองตนและสถิติวิเคราะห โดยมีการทดสอบความเช่ือถือได (reliability test) ของ

มาตรวัดของตัวแปรตางๆกอนนําไปใชจริง และไดแปลงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร 

2) แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach):  ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 

interview) ในประเด็นเร่ือง การออกแบบสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความ
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เช่ือและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม เพ่ือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก

จากผูสูงอายุ จํานวน 10 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ (ดูภาพ 4) 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) เปนการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยตามผลการวิจัยที่ได

จากการสํารวจเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 1 และจากการสํารวจเอกสารงานวิจัยเดิมๆ ซึ่งจะไดประเด็น

ที่ใหมๆ หลังจากผลการวิจัยในคร้ังนี้กับงานวิจัยเดิม อันจะนําไปสูการพัฒนาและออกแบบสภาพแวดลอมภายในท่ีอยู

อาศัยใหม ซึ่งจะทําใหไดขอสรุปวาการออกแบบใหมนี้ จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเด็นตางๆ ที่

สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของกลุมตัวอยาง 
2. ประชากรเปาหมาย 

 2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ:  ผูสูงอายุในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานท่ีซื้อหรือ

สรางเสร็จแลว ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรผูสูงอายุที่แนชัดวามีการซื้อหรืออายุ

อยูในบานที่สรางเสร็จแลวจํานวนเทาใด 

2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก

ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุในครอบครัวที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรรหรือบานท่ีสรางแลว จํานวน 10 คน 
3. การสุมตัวอยางประชากร 

3.1 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ:   ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัวแทน

ประชากรเปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตาม

โอกาสทางสถิติ เพ่ือใหเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย ทําการสุมตัวอยางผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัยอยูในบาน

ที่ซื้อหรือสรางเสร็จแลว ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ราย  ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดย

ทําการสุมตัวอยางในระดับหมูบานจัดสรร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และในระดับครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียด

ในการใชวิธีการสุมตัวอยาง 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ในระดับเขต ปจจุบันกรุงเทพ ฯ มี 50 เขต ทําการสุมเขตในเขตที่มีหมูบานจัดสรรท่ีเปนตัวอยาง 10 เขต 

ขั้นท่ี 2 ในระดับหมูบาน ทําการสุมหมูบานจัดสรร ในการสุมคร้ังน้ีไดจํานวนหมูบานจัดสรรท่ีเปนตัวอยาง   

4 หมูบาน 

ขั้นที่ 3 ในระดับครัวเรือน ทําการสุมครัวเรือนจากหมูบาน ท่ีมีผูสูงอายุเลือกซื้อบานหรือมีการปลูกท่ีอยู

อาศัย โดยการทําตารางบัญชีรายช่ือผูสูงอายุจากขอมูลสํานักงานโครงการฯ หมูบานละ 5 ครัวเรือน 

พบวาประชากรตัวอยางเปนชายรอยละ43.0 มีอายุเฉล่ีย 62.1 ป แตงงานรอยละ 75.5 นับถือศาสนาพุทธ

รอยละ 96.5 อาชีพเปนลูกจางบริษัทรอยละ 32.1 รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 29.4 มีการศึกษาต้ังแต

จบชั้นประถมศึกษาจนถึงจบปริญญาโท ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 40.8 รายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 

30,850 บาทตอเดือน และมีสมาชิกในบานเฉล่ีย 4 คน 

3.2 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ: สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูสูงอายุที่

เขาเกณฑผูสูงอายุที่ไดใหนิยามไวในบทที่ 1 มากอน 1 คนและทําการสัมภาษณ เปนบุคคลแรก จากนั้นผูวิจัยใช

เทคนิควิธีการแบบบอลลหิมะ (snowball sampling) ในการหากลุมตัวอยางในการสัมภาษณคนตอไป ทั้งนี้เนื่องจาก

จะทําใหไดกลุมบุคคลที่เปนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน หรืออาจเปนสมาชิกของกลุมหรือ

ชมรม ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่หลากหลายจากผูสูงอายุที่มีพื้นฐานอาชีพแตกตางกัน และอาจมีวิถีชีวิตอื่นๆ ที่
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คลายคลึงกันก็ได อันจะทําใหผูวิจัยมองเห็นมุมมองท่ีแตกตางทางดานความคิด การใชชีวิตประจําวัน และกิจกรรมที่

ผูสูงอายุแตละคนดําเนินชีวิตอยูในแตละวัน โดยคาดหวังวาผูสูงอายุที่มีกลุมเพื่อน หรือสามารถแนะนําคนที่รูจักใหกับ

ผูวิจัยไดมีโลกทัศนและมีสังคมท่ีคอนขางกวางเปดเผยตัวเอง และอาจมีวิสัยทัศนรวมกันในการใชชีวิตผูสูงอายุอยางมี

ความสุข ซึ่งผูวิจัยตองการสัมภาษณผูสูงอายุจํานวน 10 คน  

ผูวิจัยสัมภาษณประชากรคือ ผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัย อยูในหมูบานจัดสรรหรือบานที่สรางแลว จํานวน 

10 คน ประกอบอาชีพคาขายขนมหวาน ขายอาหารสัตว อาจารยพิเศษ ทํางานศิลปะ ดูแลบานบริการสังคม และ

ไมไดประกอบอาชีพ อยางละ1 คน และเปนแมบาน 3 คน ประชากรกลุมนี้มีอายุตํ่าสุด 60 ป อายุสูงสุด 65 ป ซึ่งใน

ที่นี้จะพบวากลุมตัวอยางท่ีเปนแมบานมีจํานวนมากกวากลุมอื่นๆ ทั้งนี้เน่ืองจากเปนบุคคลท่ีมีสวนชีวิตสวนใหญใน

การทํากิจกรรมตางๆ อยูที่บานพักอาศัย อันจะนําไปสูการใหขอคิดเห็นที่มีรายละเอียดคอนขางมาก เก่ียวกับปญหา 

อุปสรรค แนวทางปรับปรุง และการใชประโยชนจากสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะและทําใหผูสูงมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

4. การสรางมาตรวัด และการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด : ตัวแปรหลักท่ีใชในการศึกษา  

คร้ังนี้ประกอบดวย 

4.1 มาตรวัดความเช่ือและทัศนคติ  (BELIEF & ATTITUDE) จํานวนขอคําถาม 12 รายการ คาความ

เช่ือถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .803 ดังตาราง 1 

ตอไปนี้ 

ตาราง 1 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเชื่อและทัศนคติ (200 ราย) 

ความเช่ือและทัศนคติ                                                              SD MIN MAX 

ดานหลักจริยธรรม     27.52 5.04 15.00 36.00 
- ทานเชื่อในกฎแหงกรรม “ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว”   9.33 .98 7.00 10.00 

- ทานเชื่อวาการภาวนา สวดมนตจะทําใหขึ้นสวรรคได  6.26 2.41  0.00 10.00 

- ทานยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมะ อยางเครงครัด  7.60 1.67 2.00       10.00 

- คนในสังคมปจจุบันมีความซื่อสัตย สุจริตมากขึ้น  4.32 2.13 1.00 10.00 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม     26.13 4.79 15.00 38.00 
- วัยรุนในปจจุบันนี้ ขาดการดูแลเอาใจใสตอพอแม  5.54 1.93 1.00 10.00 

- ทานอบรมส่ังสอนลูกหลาน ใหกราบไหวผูใหญ   8.80 1.39 6.00 10.00 

- ทานคิดวา การรอยมาลัยถวายพระ เปนส่ิงจําเปน  5.61 1.81 1.00   9.00 

- ทานคิดวาชองวางระหวางวัย มีผลกระทบตอทาน  6.18 2.23 1.00 10.00 
ดานโชคชะตา      22.88 7.03 6.00 34.00 
- การทําบุญ จะทําใหชีวิตของทานมีความสุข   8.01 2.19 3.00 10.00 

- การปลอยนก ปลอยปลา ทําใหทานมีโชคลาภ   5.53 2.18 0.00 10.00 

- ทานมีความเช่ือวา โชคชะตาเปนตัวกําหนดชีวิตทาน  4.91 2.33 0.00 10.00 

- ทานเชื่อเรื่องส่ิงที่มองไมเห็น เชน ผีสาง เทวดา   4.43 2.87 0.00 10.00 

       มาตรวัด                                          จํานวนตัวแปร                    สัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได 

ความเช่ือและทัศนคติ    12                   0.803 
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ผลจากตาราง 1 ปรากฏวา มีความเชื่อและทัศนคติดานหลักจริยธรรม ในกฎแหงกรรม “ทําดีไดดีทําชั่วได

ชั่ว” มีคาเฉล่ีย 9.33 คะแนนท่ีสูงกวาคาเฉล่ียอื่นๆ ซึ่งมีคาความแตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดความ

เช่ือและทัศนคติ มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือถือได อยูในระดับดี (.796 - .811)  

4.2 มาตรวัดปจจัยทางพฤติกรรม (BEHAVIOR) จํานวนขอคําถาม 8 รายการ คาความเชื่อถือไดของ

มาตรวัดอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .499 ดังตาราง 2 ตอไปนี้ 

ตาราง 2 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนปจจัยทางพฤติกรรม 

       ปจจัยทางพฤติกรรมภายใน 1 เดือน(จํานวนจริง)                        SD MIN MAX   N 

พฤติกรรมภายใน   10.51 7.71 2.00     37.00 112 
 - ทานรูสึกมีความสุข เม่ือไดอยูกับลูกหลาน  3.55 3.16 1.00 17.00 115 

 - ทานไดไปทองเที่ยวกับลูกหลาน   1.91 1.71 0.00 10.00 175 

 - ทานรูสึกโมโห หรือหงุดหงิดงาย   2.09 3.12 0.00 20.00 163 

 - ทานมีปญหาเร่ืองหลงลืม   1.88 2.50 0.00 10.00 175 
พฤติกรรมภายนอก   21.12 17.12 0.00 61.00 134 

 - ทานพบแพทยบอยแคไหน   .92 1.13 0.00 4.00 192 

 - ทานเคยไดรับอุบัติเหตุภายในบานพักอาศัย  .39 .78 0.00 5.00 180 

 - ทานออกกําลังกายบางหรือไม   8.12 9.53 0.00 30.00 194 

   - ทานมีงานอดิเรกบางหรือไม   7.56 8.56 0.00 30.00 153 

           มาตรวัด                                               จํานวนตัวแปร              สัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได 

   ความเช่ือและทัศนคติ         8                  0.499 

ผลจากตาราง 2 ปรากฏวา การออกกําลังกายมีคาเฉล่ีย 8.12 คะแนนท่ีสูงกวาคา เฉล่ียอื่นๆ ซึ่งมีคาความ

แตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดพฤติกรรม มีคาสัม ประสิทธิ์ความเช่ือถือได อยูในระดับคอนขางดี  
 

             4.3 มาตรวัดการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (INTERIOR ENVIRONMENTAL) : 
                จํานวนขอคําถาม 16 รายการ คาความเช่ือถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Cronbach’s alpha) เทากับ .676 ดังตาราง 3 ตอไปนี้ 
 

ตาราง 3 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย (200 ราย)  

เกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอม               SD MIN MAX  
     ที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 

ดานทําเลที่ตั้ง       24.68 5.84 12.00 38.00 
- ทานเห็นดวยวา บานต้ังอยูแถบชานเมือง    9.24 1.01 6.00 10.00 

- บานที่ดีควรอยูใกลวัด ศาสนสถาน     5.74 2.52 1.00 10.00 

- บานของทานตองอยูติดถนนใหญ     4.82 2.29 0.00 10.00         

- บานในฝนของทานตองอยูในแหลงชุมชน    5.15 2.25 1.00 10.00 
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ตาราง 3 (ตอ)  

เกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอม               SD MIN MAX  
     ที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 

ดานราคา       23.38 4.06 15.00 30.00 
- ทานตัดสินใจซื้อบานพักอาศัยที่ราคา     7.07 1.55 3.00 10.00 

- ราคาบานขึ้นอยูกับความพึงพอใจเปนที่ต้ัง    6.33 1.50 2.00 10.00 

- ทานคิดวาบานราคาแพง จะทําใหทานมีความสุข   3.11 2.24 0.00   8.00 

- บานราคาประมาณ 4-5 ลานบาทเปนราคาเหมาะสม   6.86 2.24 0.00 10.00 
ดานประโยชนใชสอย      25.57 6.09 12.00 40.00 
- หองนํ้าที่มีขนาดใหญ ทําใหทานรูสึกดี    7.14 1.85 2.00 10.00 

- บานพักอาศัยของทานจําเปนตองมีหองรับแขก    7.38 1.77 1.00 10.00 

- ทานดูรายการโทรทัศนเปนประจําในหองนอน    3.93 2.93 0.00 10.00 

- ในหองน่ังเลนของทาน มีเกาอี้พนักพิงนั่งสบาย    7.12 2.79 1.00 10.00 
ดานการปองกนัเพ่ือความปลอดภัยในบาน    30.17 5.07 21.00 39.00 
- ทานคิดวาหองน้ํา เปนหองที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด                9.01 1.32 5.00 10.00 

- ทานคิดวา โทรศัพทควรมีไวอยูทุกหอง    5.74 2.69 0.00 10.00 

- การปูพื้นไมทําใหทานรูสึกปลอดภัยไมล่ืนลมไดงาย   9.09 1.20 5.00 10.00 

- ทานคิดวาสัญญาณกันขโมยเปนส่ิงจําเปน    6.32 2.82 1.00 10.00 

             มาตรวัด                                           จํานวนตัวแปร             สัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได 

เกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอม                   16                    0.676 

ผลจากตาราง 3.5 ปรากฏวา ผูสูงอายุเห็นดวยวา บานต้ังอยูแถบชานเมืองจะมีอากาศดีมีคาเฉล่ีย 9.24 

คะแนน  ที่สูงกวาคาเฉล่ียอื่นๆ ซึ่งมีคาความแตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดเกณฑในการออกแบบ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ มีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือถือได อยูในระดับคอนขางดี ตามตาราง 3   

5. วธิีการวิเคราะหขอมลู: ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics-

frequency)) การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path analysis) (ดูภาพ 2 ประกอบ) และการวิเคราะหถดถอยพหุ

เชิงชั้น (hierarchical regression analysis) (ดูภาพ 3 ประกอบ) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใช

โปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ (ดูภาพ 4ประกอบ) 

ผลการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 : ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับ การ

ออกแบบสภาพแวดลอมภายในท่ีอยูอาศัย โดยการสัมภาษณเจาะลึกประชากรเปาหมายพบวา  

1) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญ ตองการมีบอน้ํา เพ่ือชวยในการมอง ทําใหรูสึกจิตใจผอนคลาย 

และหนาตางที่มีระดับเต้ีย ชวยในเรื่องของการมองทัศนียภาพภายนอกไดเปนอยางดี 

2) ดานครอบครัว ผูสูงอายุเห็นดวยวาหองรับแขก ที่มีจํานวนที่นัง่ที่เหมาะสม สามารถสนทนาและ 

 ทํากิจกรรมไดสะดวก เพ่ิมความสุขกายสบายใจกับลูกหลาน 

3) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูสูงอายุสวนใหญ การจัดหองนอนผูสูงอายุอยูใกล 
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หองนอนญาติ หรือแมบาน ที่สามารถเขามาดูแลไดอยางทั่วถึง หองนํ้าสวนตัวผูสูงอายุชอบเร่ืองของราวจับ

ที่มีไวในหองนํ้า เพ่ือปองกันการล่ืนลม 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 : ความเช่ือและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม และปจจัยทางชีวสังคมคือ เพศ 

รายได และขาราชการบํานาญ มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 75  

แตเพศมีความสัมพันธเชิงลบ กลาวคือ ผูหญิงใหความสําคัญกับที่อยูอาศัยมากกวาผูชาย และมีทัศนคติและ

พฤติกรรมที่ดีตอการออกแบบที่อยูอาศัยมาก ซึ่งรายไดมีผลตอสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยดวย 
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : ขาราชการบํานาญและความเชื่อและทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 43 กลาวคือ อาชีพรับราชการทําใหผูสูงอายุมีความเช่ือและทัศนคติดานหลัก

จริยธรรมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจดวย 

การทดสอบสมมติฐานที่ 4 : ขาราชการบํานาญ สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในบาน มีผลตอ

ความเช่ือและทัศนคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 21 กลาวคือ ผูสูงอายุที่รับราชการ และเปนหมายมีความเชื่อ

และทัศนคติตอการดําเนินชีวิตของตนเองเปนอยางดี 

 

สรุป 
การศึกษาแสดงใหเห็นวาการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดย

ใหผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นใน  3 ประเด็นคือ ก) ดานความพึงพอใจในการออกแบบที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ข) 

ดานคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ และ ค) ดานกระบวนการเรียนรูและถายทอดองคความรู 

ก) ความพึงพอใจในการออกแบบที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ : ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

1) ดานประโยชนใชสอย ผูสูงอายุสวนใหญ ตองการใชพื้นที่ภายในบานท่ีมีขนาดที่พอเหมาะ  ไมชอบใน

สวนหองรับแขกมีที่นั่งนอยเกินไปและไมมีหองเก็บของท่ีสามารถเก็บของไดมากพอ 

             ผูสูงอายุอาชีพแมบาน เห็นสอดคลองกันวา หองพระท่ีมีขนาดเหมาะสม และอยูติดกับหองนอน แต

ผูสูงอายุสวนใหญไมชอบที่ไมมีประตูหองพระ เพราะกลัวเปลืองแอร และควรมีพื้นที่ภายนอกควรมีสวนพักผอน

นั่งเลน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ได  

2) ดานความสวยงาม    ผูสูงอายุสวนใหญชอบการออกแบบตกแตงภายใน สวนของหองรับแขก และหอง 

รับประทานอาหาร และหองนอนท่ีใหบรรยากาศอบอุน       

3) ดานงบประมาณ ผูสูงอายุสวนใหญ เห็นดวยกับราคาและขนาดของบานที่มีความเหมาะสม แตผูสูง 

อายุ เห็นวาขนาดของบานไมเหมาะสมกับราคา ควรที่จะมีฟงกชั่นเพิ่มขึ้น เชน หองเก็บของ  หรือขยายหองนอนให

ใหญขึ้น 

ข) คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ : ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

1) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญไมเห็นดวยกับการมีชั้นวางของท่ีไมมีบานปด เน่ืองจากกลัวเร่ืองฝุน ที่ทํา

ใหเกิดโรคภูมิแพ สนใจการจัดสวน มีบอน้ํา เพ่ือชวยในการมอง ทําใหรูสึกผอนคลาย และหนาตางที่มีระดับเต้ีย ชวย

ในเร่ืองของการมองทัศนียภาพภายนอกไดเปนอยางดี 

2) ดานครอบครัว ผูสูงอายุตองการหองรับแขกท่ีมีจํานวนท่ีนั่งที่เหมาะสม สามารถสนทนาและทํากิจกรรม

ไดสะดวกสรางความอบอุนในครอบครัว และมีสวนเตรียมอาหารติดกับสวนรับประทานอาหาร เพ่ืองายตอการเสริฟ

อาหาร แตผูสูงอายุไมชอบสวนครัวไทย ที่ต้ังอยูภายนอกบานพักอาศัย 
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3) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูสูงอายุสวนใหญตองการจัดหองนอนอยูใกลหองนอน 

ญาติ หรือแมบาน ที่สามารถเขามาดูแลไดอยางสะดวก มีหองน้ําภายในแบบเปนสวนตัว แตไมเห็นดวยท่ีหองนอนอยู

ใกลโรงจอดรถหรือหนาบาน เน่ืองจากอาจเกิดเสียงดังจากภายนอก ผูสูงอายุทั้งหมดชอบเร่ืองของราวจับที่มีไวใน

หองนํ้า เพ่ือปองกันการล่ืนลม  

ค) ดานกระบวนการเรียนรูและถายทอดองคความรู : ประกอบดวย 3 ดาน คือ  

1) ดานการรับรูและความเขาใจ ผูสูงอายุสวนใหญมีความเขาใจในเร่ืองของการนําเสนอ พอสมควร แต

จะมีผูสูงอายุ เกิดความสับสนกับจํานวนแบบของบานพักผูสูงอายุที่มีใหเลือก  

2) ดานการถายทอดองคความรู ผูสูงอายุสวนใหญมีความเขาใจที่ดี ในการอธิบายเปนอยางดี แต

ผูสูงอายุ ใหความเห็นเร่ืองของเวลานําเสนอ ควรใชเวลาในการอธิบายแบบใหมากกวานี้ เพ่ือความเขาใจที่มากขึ้น 

3) ดานการนําเสนอผลงานการออกแบบ ผูสูงอายุสวนใหญสนใจในการนําเสนอรูปภาพ บางคนกลาว

ชมวาเสมือนจริง แตไมไดใหความสนใจเร่ืองของการเขียนแบบเทาที่ควร อันเนื่องจากไมเขาใจการเขียนแบบ   
 

คําขอบคุณ 
การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จได ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ประสิทธิประสาท

วิชาความรู ใหคําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองดวยดีเสมอมา พรอมทั้งใหคําเสนอแนะสาระท่ีเปนประโยชนตอ

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานไว ณ ที่นี้ 
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ภาพ1. กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรบัการวจิัย 
องคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งน้ี เปนทั้งเชิงทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นวาปจจัยสวน

บุคคล สงผลตอความเชื่อและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม สงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยท่ีมีผลตอ

คุณภาพชีวิต ผูวิจัยจึงไดเขียนโครงสรางความสัมพันธของตัวแปร ดังภาพ 1  

 
ภาพ 1 โครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

จากกรอบแนวคิดดังกลาวไดมีสมมติฐานของการวิจัย หรือแบบจําลองโครงสราง (structural model) มีดังนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1: คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยท่ีเหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ โดยจะใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

Q O L = f (INTERIOR)…...............................................................................................(2.1)   
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สมมติฐานขอที่ 2: การออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ขึ้นอยูกับ ปจจัยทางพฤติกรรมของผูสูงอายุ 

ความเช่ือและทัศนคติ และปจจัยสวนบุคคล เขียนสมการไดดังนี้                                                                                    

INTERIOR = f (BEHAVIOR, BELATT, PERSONAL)......................................................(2.2)  

สมมติฐานขอที่ 3: ปจจัยทางพฤติกรรมของผูผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับความเชื่อและทัศนคติ และปจจัยสวน

บุคคล ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังน้ี                                                                                    

BEHAVIOR = f (BELATT, PERSONAL)…………………………....................................(2.3)   

 สมมติฐานขอที่ 4: ปจจัยความเช่ือและทัศนคติของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเขียนสมการได

ดังนี้                                                                                    

BELATT = f (PERSONAL)…………………………........................................................(2.4)  

  

ภาพ 2. การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ(path analysis) 
จากการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ จากกรอบแนวความคิดตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

การออกแบบสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับปจจัยพฤติกรรมของผูสูงอายุ  ปจจัยความเช่ือและ

ทัศนคติ และปจจัยทางชีวสังคม ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได และจํานวนสมาชิก 

ดังภาพ 2 

 

                           
 

ภาพ 2 แบบจําลองการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 
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ตาราง 1 ผลของตัวแปรอิสระท้ังทางตรงและทางออมที่มีตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย                          

                                 เชิงสาเหตุและผล 
ตัวแปรอิสระ 

        ทางตรง ทางออม รวม 

ความเช่ือและทัศนคติ .290 0.061 .351 

ปจจัยทางพฤติกรรม .171 - .171 

เพศ -.142 -.103 -.245 

รายได .383 - .383 

ขาราชการบํานาญ .551 .076 .620 

สถานะภาพสมรส - 0.066 0.066 

จํานวนสมาชิกในบาน - 0.050 0.050 

ระดับการศึกษา - - - 

 
 
ภาพ 3 การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงช้ัน (hierarchical regression analysis) : เทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น สามารถจัดตัวแปรใหเปนหมวดหมูหรือกลุมยอยได โดยที่แตละกลุมจะมีความหมายในกลุมวา

เปนตัวแปรดานใด  และศึกษาอิทธิพลของแตละกลุมตัวแปรวามีตอตัวแปรตามมากนอยเพียงใด เม่ือมีการเพ่ิมตัว

แปรอีกชุดหนึ่งเขาไปรวมวิเคราะหดวย ตัวแปรอิสระเดิมจะเปลี่ยนอัตราการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือไม  และตัว

แปรชุดใหมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามเปนอยางไร (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545) 
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ตาราง 2 การวิเคราะหถดถอยพหุแบบเชิงชั้นการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูสูงอาย ุ
 ตัวแปร            แบบจําลอง 1          แบบจําลอง 2          แบบจําลอง 3         

ปจจัยทางชีวสงัคม  
เพศ (1 = ชาย)       .06        .23***               -.14**  

       (.82)     (3.18)    (-2.45) 

สถานภาพ (1 = โสด)      -.15*       - .04                -.04  

       (-2.04)     (-.59)     (-.72)               

การศึกษา         -.12          -.11                      .06                        

    (-1.32)     (-1.37)                    (-.81)  

ขาราชการบํานาญ          .30***           .25***      .55***                 

     (3.71)      (3.19)   (7.97)   

รายได               .22***         -.23***                      .47***                   

     (2.78)      (-3.16)                   (6.90)   

จํานวนสมาชิก          .01       -.04                       .01                   

      (.19)      (-.56)                      (.17)   

ความเชื่อและทัศนคต ิ
หลักจริยธรรม         .54***                                    .36*** 

       (6.22)                                          (4.76)            

ศิลปะวัฒนธรรม          -.09      -.03 

        (-1.03)     (-.41) 

ดานโชคชะตา        -.02                                                                           .09 

       (.17)      (1.45) 
พฤติกรรมของผูสูงอายุ 
พฤติกรรมภายใน                                            -.01 

                               (-.23) 

พฤติกรรมภายนอก                      .09 

                 (1.41) 

คาคงท่ี            99.70                   61.22        58.91  

          (26.16)            (8.07)                    (11.58)  

R2               .12                .33             .79 

SEE            13.43   11.83         5.67   

F              3.74     8.99       30.27  

Sig .F               .00             .00            .00  

หมายเหตุ ในวงเล็บคือ คา  t     
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ภาพ 4 แบบจําลองความสัมพันธการสัมภาษณเจาะลึกผูสูงอายุ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็น “ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่

อยูอาศัยของผูสูงอายุ” จากผูสูงอายุในครอบครัวที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรรหรือบานท่ีปลูกแลว พรอมทั้งนําขอมูล

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจากนักวิชาการ มาสนับสนุนขอคนพบจากการสัมภาษณเจาะลึก เพ่ือนําไป

ออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ในหัวขอตอไปนี้ 
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การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ          
เพื่อคนพิการ 
The Interior Environment Design for Disabled persons in Arts and Design Academy  
 

อนุชา แพงเกษร1 และ ณตา ทับทิมจรูญ2 

Anucha Pangkesorn1 and Nata Tubtimcharoon2   

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา (1) ปญหาและอุปสรรคจากความพิการที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนพิการ 

และในการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ (2) การจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกใน

สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงการคมนาคม อาคารสถานท่ีบริการ

สาธารณะ และขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โดยใช (ก) การวิจัยเชิงปริมาณ ใหผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ 

ครู อาจารย และเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ จํานวน 9 สถาบัน ตอบแบบสอบถามดวย

ตนเอง และ (ข) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ 

จํานวน 8 ราย (2) ครู อาจารย นักวิชาการ และเจาหนาท่ี จํานวน 14 ราย และ (3) นิสิต นักศึกษาท่ีมีความพิการ ใน

สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ จํานวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 27 ราย โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสราง

แบบจําลองความสัมพันธ     

 ในการวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา (descriptive statistics/frequency) เพื่อ

ชี้แจงลักษณะของตัวแปรทุกตัวหรือมาตรวัดทุกมาตรวัดท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้  

ผลการวิเคราะหพบวา ผูพิการที่สามารถเขาศึกษาดานศิลปะและการออกแบบไดคือ ผูพิการทางดานการ

เคล่ือนไหว และผูพิการทางดานการไดยินทั้งที่สามารถพูดได และพูดไมไดเทาน้ัน  แตสําหรับคณะวิชาอื่นๆ ที่เปดสอน

สําหรับผูพิการทางการมองเห็น จะมีปญหาและอุปสรรคที่แตกตาง ซึ่งสามารถนําแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอม

ภายในนี้ ไปปรับใชกับอาคารสถานที่ที่แตกตางกันได 

สวนการจัดสภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษา ดานศิลปะและการออกแบบ

สําหรับคนพิการ ตองใหความสําคัญโดยครอบคลุมใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย 1) การเขาถึงคมนาคม 2) สวน

อาคารสถานท่ี 3) การบริการสาธารณะ 4) การเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเก่ียวกับคนพิการ 

คําสําคัญ :  สภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา  ศิลปะและการออกแบบ  คนพิการ  

 

Abstract 
 This research aimed at investigating (1) opportunities and problems threats of disabled persons in 

arts and design academy, and (2) the interior environment design for disabled persons in arts and 
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design academy. The 9 academy samples in Thailand participated in the survey. They were asked to complete 

the questionnaires. Eight academy heads, 14 selected professors, teachers, officers, and 5 students were 

selected to be in-depth interviewed. The methods of data analysis consist of descriptive statistics / frequency. 

 The results of the analysis showed that: (1) the acceptable of arts and design course is possible for the 

deaf and wheelchair user only, but for the visually impaired have to arrange with case by case, and (2) the 4 

factors of better interior environment design and realities for disabled persons in arts and design academy are 

(a) accessibility, (b) building facility, (c) public service, and (d) technology and information for disabled persons. 

Keywords : the interior environment design,  arts and design academy,  disabled persons  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในประเทศไทยมีคนพิการประมาณรอยละ 8.1 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐจึงจะตองใหบริการชวยเหลือคน

พิการเปนจํานวนไมนอยกวา 15-18 ลานคน ถาคนพิการเหลานี้ไมไดรับการชวยเหลือก็จะเปนภาระของครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ แตหากคนพิการไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และทางครอบครัวของคนพิการไดรับ

การชวยเหลืออยางเหมาะสม คนพิการเหลาน้ันก็จะเปน “ตนทุนทางสังคม” ที่สามารถพึ่งตนเองได ดํารงชีวิตอยาง

เปนอิสระและมีศักด์ิศรีเชนเดียวกับคนปรกติทั่วไป อีกท้ังเปนทรัพยากรมนุษยที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคมและ

ประเทศชาติได 

 คนพิการมีสิทธิและเสรีภาพอยางเสมอภาคเทากับคนทั่วไปตามหลักการสากล เชน สิทธิมนุษยชนในการ

เปนพลเมืองประกอบดวย สิทธิเพ่ือการดํารงชีวิต สิทธิดานบริการสุขภาพ สิทธิดานการประกอบอาชีพ และสิทธิดาน

การศึกษา คนพิการจึงมีสิทธิไดรับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคน

พิการมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได

จําแนกคนพิการตามความตองการจําเปนพิเศษทางการจัดการศึกษาเปน 9 ประเภทไดแก 1) บุคคลท่ีมีความ

บกพรองของการมองเห็น 2) ทางการไดยิน 3) ทางสติปญญา 4) ทางรางกายหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีปญหาทางการ

เรียนรู 6) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 8) บุคคลออทิ

สติก และ 9) ผูพิการซํ้าซอน 

อุปสรรคและปญหาการดํารงชีวิตของคนพิการ มีผลตอตัวผูพิการเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรท่ี

ใหบริการแกคนพิการ  รัฐบาลหรือผูกําหนดนโยบายจึงตองมีแผนการใหบริการและพัฒนาตอคนพิการ เพ่ือใหตรงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกําหนดใหดําเนินงานในเชิงบูรณาการงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน

ทุกดาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคจากความพิการ ที่มีผลตอวิถีชีวิตในการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ 

ไดแก อุปสรรคทางดานความพรอมดานรางกาย เชน  ผูพิการดานการมองเห็น ผูพิการทางการไดยิน ขอจํากัด

ทางดานการใชอุปกรณตางๆในการเรียนการสอน เปนตน 

ปจจุบันสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ ไดดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการเรียนการสอนมาบางแลว แตยังมิไดคํานึงถึงมาตรฐานการใหบริการอยางดี

เทาที่ควร ปญหานี้ยังมิไดหมายรวมถึงลักษณะพฤติกรรมทางการเรียนการสอนดานศิลปะและการออกแบบท่ีเกิดขึ้น ที่

มีความขัดแยงกันระหวางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2542 และระเบียบของคณะวิชาที่ทําการสอนดาน

ศิลปะและการออกแบบของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง ยังคงกําหนดเง่ือนไขการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบัน 
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โดยอาศัยคุณลักษณะความสมบูรณบางประการของรางกาย ดวยปญหาดังกลาวสรางความสับสนและไมเขาใจ ถึง

แนวความคิดหลักของการศึกษาดานศิลปะ และการออกแบบที่กอใหเกิดความรูสึกถึงการเลือกปฏิบัติ (discrimination) 

ตอคนพิการหรือบุคคลใดๆ ที่อาจมีความสามารถในการเรียนรู แตขัดแยงกับปจจัยควบคุมตอการเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา อาจสะทอนไดวามีกระบวนทัศนของการลดศักด์ิศรี หรือคุณคาแหงความมนุษย (dehumanized) ที่มี

ความแตกตางกัน (ชัยณรงค อริยะประเสริฐ, 2549) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันนําในประเทศไทยมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีดัชนีชี้วัดบางตัวมุงไปที่ปจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษา เชน การมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือ

อํานวยความสะดวกตางๆ ที่เอื้อตอการเขาถึงทางการเรียนรู อาจครอบคลุมไปถึงการแกปญหาบางลักษณะของผู

ทุพพลภาพ บางกรณีอาจกอใหเกิดการดัดแปลงแกไขสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูพิการ 

ดังนั้นผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในการออกแบบตกแตงภายใน ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวย

ความสะดวกภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับนักศึกษาผูมีความพิการที่ตองการเขาศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ 

ใหไดสิทธิดานการศึกษาเทาเทียมกับนักศึกษาปกติ เพ่ือเปดโอกาสใหคนพิการไดใชชีวิตอยางเปนอิสระ มีศักด์ิศรีที่

สามารถพึ่งตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น เทากับเปนการสรางทรัพยากรมนุษย ใหเปนกําลังสําคัญสําหรับการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางม่ันคง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1)   ปญหาและอุปสรรคจากความพิการท่ีมีผลตอวิถีชีวิต และการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ 

       ของคนพิการ 

(2)  การจัดสภาพแวดลอมภายในและส่ิงอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการ 

       ออกแบบ เพ่ือคนพิการ 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษามีแนวทางการวิจัย โดยใชวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 

(quantitative approach) และเชิงคุณภาพ (qualitative approach) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย ตามกรอบแนวความคิดและสมมติฐานที่ไดนําเสนอมาแลว 

                   1 แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach):  ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 

interview) ที่เนนประเด็นเร่ือง ปญหาและอุปสรรคจากความพิการ ตอการศึกษาดานศิลปและการออกแบบเพื่อคน

พิการ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวของ 3 กลุม ไดแก (1) ผูบริหารสถานศึกษา (2) ครู 

อาจารย นักวิชาการและเจาหนาท่ีในสถาบัน และ (3) นิสิต นักศึกษาท่ีมีความพิการ ในสถาบันการศึกษาดานศิลปะ

และการออกแบบ ซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสราง

แบบจําลองความสัมพันธ    (ดูภาพ 2) 

              2 แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและแบบ

สํารวจหลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอคนพิการ ซึ่งประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรหลักดาน

สภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษา ที่มีความพิการในสถาบันอุดมศึกษาดานศิลปะและการ

ออกแบบ จากผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ ครู อาจารย และเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับ

คนพิการ และเม่ือไดขอมูลมาแลวจะนําไปวิเคราะหทางสถิติ (ดูตาราง 1)  
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เน่ืองจากมีขอจํากัดตอการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรตัวอยางที่เปนนักเรียน นักศึกษา ทําใหไม

สามารถเก็บขอมูลในสวนนี้ได จึงเปล่ียนวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกต และสัมภาษณนักเรียนโดยอาศัยลามที่

เปนครูผูสอน และใหผูบริหารของสถาบันตอบแบบสอบถามและแบบสํารวจหลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีเอื้อตอคนพิการ  
ประชากรเปาหมาย 

 2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกประชากร

เปาหมาย คือ (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ (2) ครู อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันท่ีมีการ

เรียนการสอนสําหรับคนพิการ และ (3) นิสิต นักศึกษาท่ีมีความพิการ ในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการ

ออกแบบ  

2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ:  การวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครู 

อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ จํานวน 9 สถาบัน 
การสุมตัวอยางประชากร 

3.1 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการแบบ บอลลหิมะ (snowball 

sampling) ใชในกรณีที่หนวยที่จะศึกษายากตอการเขาถึง หรือที่ไมทราบพฤติกรรมของคนพิการท่ีผูวิจัยสนใจจะ

ศึกษา ซึ่งผูวิจัยตองการใหไดจํานวนมากพอแกการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ในกลุมประชากรที่สุมตัวอยางมาใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูวิจัยจะตองหาตัวอยางแรกใหได โดยเร่ิมจาก

ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ โดยการสัมภาษณเจาะลึกและใหผูบริหารชวยแนะนําวามีใครบาง ที่ไดจัด

สภาพแวดลอมในสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ ผูวิจัยจึงเขาไปสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่ผูบริหาร

สถานศึกษาสําหรับคนพิการแนะนํามา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ผูวิจัยตองการศึกษาใหไดอีก 1 คน 2 คน 3 คน หรือมากกวา  

หลังจากนั้นขอใหคนที่ไดถูกสัมภาษณไปแลว ชวยแนะนําคนมาเพ่ิมอีกคนละ 1 คน 2 คน หรือ 3 คน จนได

จํานวนตัวอยางมากพอ ในกระบวนการวิจัยผูวิจัยจะตองเก็บขอมูลจากบุคคลแรกใหครบถวนตามที่ตองการ แลวจึง

เก็บขอมูลจากบุคคลชุดที่สองใหครบถวน   และทําเชนน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีตองการ  (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 

2546)  การสัมภาษณเจาะลึกประชากรตัวอยาง จากบุคคลท่ีสมัครใจใหขอมูล จํานวน  27 คน 

3.2 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ   ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัว แทนประชากร

เปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามโอกาสทาง

สถิติ เพ่ือใหเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย โดยทําการสุมตัวอยางในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 

และระดับสถาบันการศึกษา ไดจํานวน 9 สถาบัน  
การสรางมาตรวัด และนิยามปฏิบัติการ  

การสรางมาตรวัดตัวแปรหลักๆที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีนิยามปฏิบัติการ (operational definition) 

เปนชุดขอคําถามท่ีไดมีการสํารวจหลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวก แบงออกเปน 4 ระดับคือ 1) เกณฑระดับดี

เย่ียม  2) เกณฑระดับดีมาก 3) เกณฑระดับดี และ 4) เกณฑขั้นตํ่า ตามหลักเกณฑของสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ดูตาราง 1) 

ผูวิจัยสํารวจหลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีอยูจริงในปจจุบัน ภายในสถาบันการ ศึกษา ซึ่งจะ

ไดผลจากการวิเคราะหทางสถิติ เพ่ือนําไปใชในขั้นตอนการออกแบบตอไป 

วิธีการวิเคราะหขอมูล : 
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5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ: ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช สถิติพรรณนา (descriptive statistics / 

frequency) สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณสมบัติของประชากรตัวอยาง เพ่ือชี้แจงลักษณะของตัวแปรทุกตัวหรือมาตร 

วัดทุกมาตรวัดท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้  

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ: การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช

โปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ  ซึ่งขอมูลที่นํามาสรางแบบจําลองไดมาจากการสัมภาษณ

เจาะลึก (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ (2) ครู อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการ

สอนสําหรับคนพิการ และ (3) นิสิต นักศึกษาที่มีความพิการ ในประเด็นการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมภายใน

สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ การจัดการศึกษา และผลลัพธหลังจากการปรับเปล่ียนส่ิงอํานวยสะดวก

แลว เพื่อประเมินวาคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิมหรือไม  ตลอดจนปญหา อุปสรรค และโอกาสของคนพิการ ที่

ไดรับผลกระทบจากการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบดวย  จึงตองมี

วิธีการจัดการกับขอมูลที่มีอยูใหสามารถนํามาใชประโยชนอยางครบถวน และถูกหลักวิชาการ  ผูวิจัยใชโปรแกรม ATLAS.ti  

version 5.5 และ version 6.0 ในการสรางแบบจําลองความสัมพันธ และวิเคราะหขอมูล (ดูภาพ 2) 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยขอรายงานขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 2 ขอมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคขอ 1: ปญหาและอุปสรรคจากความพิการ ที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนพิการในการศึกษาดาน

ศิลปะและการออกแบบ จากวัตถุประสงคดังกลาวผูวิจัยไดเร่ิมทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับ

งานออกแบบเพื่อคนพิการ ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆ ไปสอบถามกับครู ผูบริหาร และบุคคลทางการศึกษาจากการ

สัมภาษณเจาะลึก ซึ่งไดขอสรุปอันเปนขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวยดังตอไปนี้ 
ก) ดานปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายใน ของคนพิการอันสงผลตอการศึกษาดาน

ศิลปะ และการออกแบบ: 

-  อุปสรรคดานความพรอมดานรางกาย เชน  ประเภทของคนพิการดานสติปญญา คนพิการซ้ําซอน 

คนพิการดานการมองเห็น ฯลฯ 

- ขอจํากัดดานฐานะครอบครัว ความยากจน ที่ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายดานการเรียน คา

อุปกรณตางๆ 

-  ความไมพรอมดานการใชภาษา ความไมเขาใจภาษา เพื่อใชส่ือสารทางการศึกษา โดยทั่วไป 

หนังสือและส่ือดานการออกแบบ ใชภาษาอังกฤษ และภาษาตางชาติอื่นๆ เขามามีบทบาทรอง

จากภาษาไทย ซึ่งเปนอุปสรรคตอคนพิการในการถายทอดเร่ืองราว วรรณกรรมเหลานั้นได 

- นักเรียน นักศึกษาผูพิการสวนใหญกลัวการปรับตัว และจะปรับตัวใหเขากับสังคมไดยากกวาคน

ปกติทั่วไป 
ข) ปญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากปจจัยภายนอก ของคนพิการอันสงผลตอการศึกษาดานศิลปะ 

และการออกแบบ: 

- ความไมพรอมดานส่ือเทคโนโลยี สําหรับคนพิการที่ใชประกอบการเรียนการสอน 

- สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และบริบทโดยรอบไมเอื้ออํานวยตอผูพิการในการศึกษา เชน 

ทางลาด ลิฟต อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 
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- เนื้อหาหลักสูตรของสวนกลางไมเหมาะสมกับเด็กพิการท่ีมีอยู เนื่องจากเน้ือหาของหลักสูตรไม

เขาใจขอจํากัดของคนพิการทางการศึกษา 

- ขาดบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน พยาบาล นักจิตวิทยา ลามภาษามือ ซึ่งสงผลทางดานจิตใจ 

กลาวคือ คนพิการสวนใหญมักจะไมสูชีวิต 

- ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางรัฐบาล และสถานศึกษา ซึ่งนํามาถึงปญหาเร่ืองงบประมาณ 

ตลอดจนบุคลากร และส่ือเทคโนโลยีทันสมัยตางๆ 

ขอคนพบในประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนขอสรุปสําหรับคนพิการที่สามารถศึกษา ดานศิลปะและ

การออกแบบ อันไดแก คนพิการทางดานการเคล่ือนไหว และคนพิการทางดานการไดยินทั้งท่ีสามารถพูดได และพูด

ไมได สําหรับคณะที่เปดสอนสําหรับคนพิการทางดานการมองเห็น จะมีปญหาและอุปสรรคท่ีแตกตาง ซึ่งสามารถ

นําไปปรับใชเพ่ือเปนแนวทางการออกแบบสถาบันการศึกษาเพื่อคนพิการอื่นๆ ได 

วัตถุประสงคขอ 2: การจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะ และ

การออกแบบเพื่อคนพิการ ตองใหความสําคัญโดยครอบคลุมใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย ดังนี้ 

ก) การเขาถึงคมนาคม: การเลือกทําเลที่ต้ัง ตองกําหนดเปาหมายคํานึงถึง หลักการของการวางผัง 

ซึ่งมาจากหลักสูตร กิจกรรมและความตองการของบุคลากรทางการศึกษา อันนําไปสูสถานท่ีต้ัง 

นอกจากพิจารณาลักษณะพ้ืนที่ ขนาดพื้นที่ และส่ิงแวดลอมเปนปจจัยพื้นฐานแลว การคมนาคมก็เปน

อีกปจจัยที่มีความสําคัญ ไมวาจะเปนในเร่ืองของการเดินทางจากที่พักมายังมหาวิทยาลัย การเขาถึง

คณะท่ีเรียน ตลอดจนการสัญจรในอาคารตองเอื้ออํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน  

ข) สวนอาคารสถานที่: การออกแบบอาคารเรียนและการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน นับวา เปน

ส่ิงจําเปนที่บุคลากรท่ีเก่ียวของทางการศึกษาจะตองรู และเขาใจหลักการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับผู

พิการ การวางลําดับความสัมพันธการเช่ือมตอพื้นที่ ตลอดจนการจัดพื้นท่ีแผนผังเฟอรนิเจอรภายใน

หองเรียน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่ดี ไดแก แสงสวาง การถายเทอากาศ ใหเหมาะสมกับการใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการออกแบบที่สําคัญ คือ การผสานระหวางประโยชนใชสอย และ

ขอบังคับการออกแบบ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการท่ีสอดคลองกับแนวความคิดของ

สถาบันการศึกษาน้ันๆ เชน ในเรื่องของสี รูปราง รูปทรง เหลานี้ กอใหเกิดบรรยากาศที่นาอยูอาศัย นา

ใชงานภายในสถานศึกษาได 

ค) การบริการสาธารณะ: ในสถานศึกษาหน่ึงๆ นั้น นอกจากจะเปนแหลงท่ีใหความรูแลว ตอง

ประกอบดวยบริเวณตางๆ เชน ลานกีฬา และสถานท่ีพักผอน บริเวณสาธารณูปโภค และบริเวณการ

สังคม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาผูพิการไดเรียนรูการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก และเรียนรูการอยู

รวมกันในสังคม  

ง) การเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนพิการ: ในสถานศึกษาควรคํานึงถึงอุปกรณ

ที่มาอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการในแตละประเภท เชน อุปกรณมีความยืดหยุนในการใชงานได

กับผูที่ถนัดซายและขวาหรือปรับสภาพความสูงตํ่าขึ้นลงได  ขอมูลขาวสารมีความเรียบงาย และเขาใจ

ไดดีโดยมีภาพหรือคําอธิบายที่เรียบงาย หรือสัญลักษณสากลส่ือสารใหเขาใจไดงาย เทคโนโลยี

เก่ียวกับคนพิการควรมีขอมูลที่เขาใจไดงายประกอบการใชงาน  เทคโนโลยีควรมีระบบปองกันอันตราย
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หากมีการใชผิดพลาด รวมท้ังไมเสียหายไดโดยงาย และอุปกรณที่ทุนแรง สะดวกในการใชที่เปดกอก

น้ําแบบยกขึ้น-กดลง หรือแบบโยกซายขวา และสวิทชไฟฟาแบบตัวใหญที่กดเบาๆ            
 

สรุป 
 จากขอสรุปของกระบวนโครงการวิจัย โดยเร่ิมตนจากการศึกษาคนควาหาขอมูล ทําใหเกิดการตั้ง

วัตถุประสงคขึ้นคือ ปญหาอุปสรรคจากความพิการ ที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนพิการในการศึกษาดานศิลปะการ

ออกแบบ และการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบเพ่ือ

คนพิการ ทําใหเกิดขอคนพบและขอเสนอแนะตามที่ไดกลาวไปขางตนนี้ ซึ่งขอคนพบและแนวทางการออกแบบ

สภาพแวดลอมภายในจากการวิจัยคร้ังนี้ สถาปนิก มัณฑนากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และผูที่เก่ียวของ สามารถ

นําไปปรับปรุงหรือออกแบบภายในอาคารที่เอื้อตอการใชงานของคนพิการ  เพื่อตอบรับการใชพื้นท่ีซึ่งจะเปน

ประโยชนสําหรับคนพิการและคนปกติทั่วไป ไดทํากิจกรรมรวมกันอยางกลมกลืนใหเกิดความทัดเทียม และเสมอภาค

กัน เปนการสรางเสริมสังคมไทยใหเขมแข็ง  

คําขอบคุณ 
การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จได ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ประสิทธิประสาท

วิชาความรู ใหคําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองดวยดีเสมอมา พรอมทั้งใหคําเสนอแนะสาระท่ีเปนประโยชนตอ

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานไว ณ ที่นี้ 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2552). คูมือการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับคนพิการ  

                 และคนทุกวัย.  

กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา, (2548) 

เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, (2552) 

นวลนอย บุญวงษ และนันทนี เนียมทรัพย. (2536) การออกแบบภายในอาคารเพื่อคนพิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นพมาส   อุงพระ. (2545).  สังคมประกิตและการพัฒนาการของมนุษย. พิมพคร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

                 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร  

ประมวญ  ดิคคินสัน.(2524). หูหนวก-หูตึง จิตวิทยาคลินิก.  พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช   

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2550 – 2554) 

พระราชบัญญัติการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, (2534) 

พระราชบัญญัติการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, (2550) 

ภาควิชากิจกรรมบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, (2546)  

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, (2540) 

ศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก (ศพอ.)  กรุงเทพมหานครเว็บไซต 
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ภาพ1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรับการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารงานวิจัยตาง  ๆดังที่กลาวมาแลวขางตน นําไปสูการสราง

กรอบแนวความคิดดังนี้ 

 
 

 

 

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา 

ดานศิลปะและการออกแบบเพื่อคนพิการ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบสําหรับคนพิการ ขึ้นอยู

กับ (1) ปจจัย   ชีวทางสังคม ซึ่งประกอบไปดวย คุณสมบัติและสมรรถภาพของคนพิการ ปญหาและอุปสรรคจาก

ความพิการ คนพิการดานรางกายระดับ 1-3 คนพิการดานการไดยิน และการส่ือความหมาย และคนพิการทางการ

มองเห็น (2) พฤติกรรมและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการดานศิลปะการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวย หลักสูตร

และการจักการศึกษาสําหรับคนพิการ และส่ือการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ (3) องคประกอบการจัด

สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาสําหรับคนพิการ  

ปจจัยทางชีวสังคม ประกอบดวย 

 

• คุณสมบัติและสมรรถภาพของคน

พิการ 

• ปญหาและอุปสรรคจากความพิการ 

• คนพิการดานรางกายระดับ 1-3 

• คนพิการดานการไดยินและการส่ือ

ความหมาย 

• คนพิการทางการมองเห็น 

การออกแบบ
สภาพแวดลอมภายใน
สถาบันการศกึษา ดาน
ศิลปะและการออกแบบ

เพื่อคนพิการ 

พฤติกรรมและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานศิลปะการออกแบบ ประกอบดวย 

• หลักสูตรและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 

• ส่ือการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ 

องคประกอบการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในสถาบันการศึกษาสําหรับคนพกิาร 
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ภาพ 2  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ 
 
ตาราง 1 การสํารวจหลักเกณฑระดับดีเย่ียมของส่ิงอํานวยความสะดวก ที่มีอยูจริงในปจจุบัน                

ภายในสถาบันการศึกษา ไดผลจากการวิเคราะหทางสถิติ ดังนี ้
 

หัวขอ หลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวก 
มี 

รอยละ 
ไมมี

รอยละ 

ที่จอดรถ   

 

มีพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ดูแลที่

จอดรถคนพิการใหเพ่ิมหนาที่บริการคนพิการและ

ไมใหผูอื่นเขามาจอดในที่ของผูพิการ 

28.6 71.4 

บริเวณทางแยกตองมีพื้นผิวตางสัมผัส 

 

14.3 85.7 ทางเดินทางเชื่อม 

 

 

กรณีที่มีส่ิงกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ใหมีการจัด

ใหอยูในแนวเดียวกันโดยไมกีดขวางทางเดิน และจัด

ใหมีพื้นผิวตางสัมผัส หรือมีการก้ันเพื่อใหทราบกอน

ถึงส่ิงกีดขวางและอยูหางจากส่ิงกีดขวางไมนอยกวา 

0.30 เมตร 

28.6 71.4 
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หัวขอ หลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวก 
มี 

รอยละ 
ไมมี

รอยละ 

มีปายแสดงทิศทางตําแหนง หรือหมายเลขชั้น และ

สัญลักษณคนพิการสามารถใชได 

50.0 50.0 

ลิฟตขึ้นลงไดทุกชั้น 

 

 

50.0 50.0 

ขนาดลิฟตกวาง ยาวไมนอยกวา 1.10*1.40 เมตร 

 

 

50.0 50.0 

ชองประตูลิฟตกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร 

 

 

50.0 50.0 

มีระบบแสงเพื่อปองกันประตูลิฟตหนีบ 50.0 50.0 

มีพื้นผิวตางสัมผัสบริเวณหนาประตูลิฟตขนาด 30*90 

เซนติเมตร หางจากประตู 30 – 60 เซนติเมตร 

 

 

33.3 66.7 

ลิฟต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอ 

 

 

ปุมลิฟตอยูในระดับ 90-120 เซนติเมตร จากพื้นและ

ตองไมมีส่ิงกีดขวางบริเวณท่ีกดปุมลิฟตภายนอก 

 

 

50.0 50.0 

 

ปุมลิฟตมีขนาดไมนอยกวา 2 เซนติเมตร และอักษร

เบรลกํากับ มีเสียงดัง และแสงปุมกดลิฟตอยูภายใน

หางจากมุมไม 40 เซนติเมตร 

50.0 50.0 

  มีราวจับโดยรอบหองลิฟต 50.0 50.0 
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หัวขอ หลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวก 
มี 

รอยละ 
ไมมี

รอยละ 

    

มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงและช้ันตางๆ(ตองมี

เสียงบอกเปนภาษาไทย) 

 

 

66.7 33.3 

 

มีไฟเตือนภัยขณะลิฟตขัดของ 

 

75.0 25.0 

มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินติดต้ังในลิฟต สูงจากพื้น

ระดับ 90-120 ซม. 

และมีระบบทํางานใหลิฟตลงจอดท่ีระดับพื้นและ

ประตูเปดอัตโนมัติ 

33.3 66.7          

 
   

มีโถสวมชนิดน่ังราบสูงจากพื้น 45-50 เซนติเมตร และ

มีพนักพิงและสายชําระหรือระบบฉีดนํ้าชําระอัตโนมัติ 

 

 

83.3 16.7 

ที่ปลอยน้ําชนิดคันโยกหรือชนิดอื่น ที่ผูพิการและ

ผูสูงอายุใชงานไดสะดวก 

 

85.7 14.3 

 

ระยะก่ึงกลางของโถสวมหางจากผนัง 45 – 50 

เซนติเมตร 

 

 

85.7 

 

14.3 

 

ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและเสียงท่ีแจงเหตุจาก

ภายนอกสูภายในและจากภายในสูภายนอกสวม 

0.0 100.0 

ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชาย(ไมแยกหอง

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ)จัดใหมีที่ถายปสสาวะที่มี

ระดับเสมอพ้ืนอยางนอย 1 ที่ 

 

28.6 71.4 

หองสวม 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

มีราวจับในแนวนอนอยูดานบนที่ถายปสสาวะยาวไม

นอยกวา 50-60 เซนติเมตร ติดต้ังสูงจากพื้น 1.20-

1.30 เมตร 

 

42.9 57.1 
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หัวขอ หลักเกณฑของส่ิงอํานวยความสะดวก 
มี 

รอยละ 
ไมมี

รอยละ 

มีราวจับดานขางท้ังสองขางสูง 0.80 -1.00 เมตร 

 

57.1 42.9  

 

 

 

 

อางลางมือมีความสูงจากพื้นถึงขอบอาง 75-80 

เซนติเมตร 

1.00 0.0 

มีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่

พื้นที่บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน 20 

เซนติเมตร 

14.3 85.7 พื้นผิวตางสัมผัส 

 ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พื้น

ดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร,พื้นที่

ดานหนาของประตูหองสวมมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับ

คนพิการทางการมองเห็น 

28.6 71.4 

 พื้นผิวตางสัมผัสมีขนาดกวาง30เซนติเมตร และมี

ความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชอง

ทางเดินของพ้ืนที่ตางระดับทางลาดบันไดหรือประตู 

และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเร่ิมตน

ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นที่ตางระดับทางลาด

บันไดหรือประตูไมนอยกวา 30 เซนติเมตรแตไมเกิน 

35 ซม. 

28.6 71.4 

 ลักษณะพื้นผิวตางสัมผัสคือวัสดุที่มีความแตกตางทั้ง

สีและพื้นผิวตาง จากวัสดุที่มีความแตกตางทั้งสีและ

พื้นผิวตางจากวัสดุทั่วไปที่สัมผัสไดดวยปลายไมเทา

ขาว 

 

14.3 85.7 

เคานเตอรติดตอ 

 
 

ระดับความสูงไมนองกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90 

เซนติเมตร เกาอี้ลอเล่ือน (wheelchair) สามารถเขา

ใชได 

14.3 85.7 

บริการพิเศษอื่นๆ เชน ลามภาษามือ แผนที่ชนิดนูนสําหรับผูพิการทาง

สายตา 

50.0 50.0 
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                           ทัศนียภาพภายในโรงอาหาร         ทัศนียภาพภายในหองปน 

 

   
                            ทัศนียภาพภายในหองสมุด                                   ทัศนียภาพภายในสํานักงาน 

 

    
ทัศนียภาพภายในหองวาดภาพ                              ทัศนียภาพภายในหองเรียนรวม 

 
ภาพ 3 ตัวอยางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสวนตางๆ ของสถาบันการศึกษาดานศิลปะ 

และการออกแบบ 
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โครงการศึกษา เกณฑการวิจารณและการถายทอดองคความรูผานการออกแบบพื้นที่ภายใน 
Study of the criticism and the transfer of knowledge through the design of interior spaces 
 

สุคนธรส คงเจริญ1 

Sukontaroat Kongcharoen1 

 

บทคัดยอ  
 รายงานการวิจัยเร่ืองโครงการศึกษาเกณฑการวิจารณการถายทอดองคความรูผานการออกแบบ

พ้ืนที่ภายในมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเกณฑการวิจารณองคความรูจากการดําเนินงานวิจัยแบบทฤษฎี การ

รวบรวมความสําคัญขององคความรู วรรณกรรมที่เก่ียวของ การสรางประสบการณจากสาระความคิดสรางสรรคของ

การเขารวมสัมมนาอภิปรายงานสรางสรรคและบทความวิชาการทางศาสตรและศิลป 

 ปจจุบันการศึกษาสาขาการออกแบบพื้นที่ภายในคณะศิลปะและงานออกแบบในระดับมหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในแตละสถาบันมีขอแตกตางคุณคาลักษณะท่ีเนนเพื่อเสริมสรางอัตลักษณ

เฉพาะของสถาบันอยางนาสนใจอีกท้ังมีความเปนปจเจกของตนเองท้ังรูปแบบผลงาน วิธีการสอน และการวิจารณ

ผลงาน 

 จากการสอนและการวิจารณผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมภายในและสาขาการออกแบบตกแตง

ภายในคณะมัณฑนศิลประหวางป 2008-2012ส่ิงที่คนพบคือความใสใจในองคประกอบของสภาวะส่ิงแวดลอมนํามา

ประยุกตใชในการสรางแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานออกแบบสูงมากทําใหทุกคนหันความสนใจไปท่ีเร่ืองราวของ

อดีตเชนกรรมวิธีขององคประกอบทางธรรมชาติ การใชสีทางธรรมชาติ วัสดุทางธรรมชาติ  

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบพ้ืนที่ภายในคณะศิลปะและการออกแบบ ณ ปจจุบัน 

มีการตอบรับและสรางพื้นฐานที่เขมแข็งในเร่ืองของส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

 งานศิลปะท่ีเปนความนิยมยังหันมาใสใจกับสีสันตามธรรมชาติถึงแมวาเร่ืองโครงสรางของงานศิลปะจะ

พัฒนาการโดยการใชวัสดุและเทคโนโลยีไปมากเพียงใดแตกรรมวิธีการคิดสรางสรรคผลงานกลับเห็นคุณคาในเร่ือง

ของลักษณะการผลิตและออกแบบทางธรรมชาติมากย่ิงขึ้น ดังน้ันในงานวิจัยน้ีเล็งเห็นถึงสาระความสําคัญตนทาง

ของการศึกษางานศิลปะและการออกแบบเปนที่สุด เน่ืองจากผูวิจัยมีประสบการณกับวิชาตนทางของศิลปะและงาน

ออกแบบน้ันคือวิชาหลักพื้นฐานเบื้องตนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแทบทุกสถาบันศิลปะและการออกแบบที่ตองมี

วิชานี้เปนวิชาหลักและวิชาแรกเปนแกนของหลักการทางทฤษฎีการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษากาวเขาสูระบบของงาน

ออกแบบในหัวขอท่ีเหมือนกันประมาณ10หัวเร่ืองอาทิเชน จังหวะ องคประกอบ แสงและเงาฯลฯ แตมีความนาสนใจ

อยูที่การสอนทางทฤษฎีและการวิจารณผลงานน้ันมีประเด็นที่แตกตางกันเปนอยางมากเชน สอนและวิจารณโดย 

1) สอนและวิจารณผลงานโดยวิจารณการใชวิธีคิดสรางผลงานแบบเนนโครงสราง  

• ลักษณะการสอนและวิจารณผลงานนักศึกษาแบบรูปธรรม โดยใชหลักการและเหตุผลในการคิดสรางสรรค

ผลงาน 

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, WangThapra, Bangkok 10200, Thailand. 
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2) สอนและวิจารณโดยเนนวิธีคิดแบบศิลปะประยุกตหรือองคประกอบมาเปนลําดับตน  

• ลักษณะนี้เปนการสอนและวิจารณผลงานนักศึกษาแบบนามธรรมโดยใชสัญชาติญาณและองคประกอบคิด

แบบองครวมเปน1 

  แตที่นาสนใจคือการสอนและการวิจารณผลงานโดยเนนจากธรรมชาติหมายถึงโครงสรางธรรมชาติ  

ศิลปะประยุกตรูปแบบจากธรรมชาติ หรือท่ีเรียกวาเปนสัญชาติญาณ2 ประเด็นตางๆ เหลานี้เปนที่มาของการศึกษาท่ี 

ทําใหผูวิจัยไดขอคนพบดังนี้คือ 

  1) หลักการทางการสอนและการวิจารณผลงาน  

  2) วิธีการสอนและการวิจารณผลงาน  

 3) สัมมนาการสอนและการวิจารณผลงาน แตกประเด็น เพื่อเขาสูศูนยรวมของ ทฤษฎีการสอนและการ

วิจารณผลงาน เพื่อเปนบทสรุปเบื้องตนของผูบริหารโครงการวิจัย และนําไปใชเปนประโยชนกับการสอนและการ

วิจารณผลงานและพัฒนากรรมวิธีลําดับขั้นตอนการคิดของนักศึกษาท่ีมีความเปนเลิศทางการความคิดสรางสรรค 

สืบตอไปอยางเปนระบบโดยท่ีระบบนั้นเปนไปตาม3 สมองซีกขวาซึ่งตอบสนองการใชจินตนาการ ใชอารมณความรูสึก 

ความคิดฝนและใชเจตนาความคิดเปนเปาหมายในฝายจิตที่เปนนามธรรมเพื่อสรางสรรคผลงาน อีกท้ังยังเปนการ

สรางนวัตกรรมทางความคิดตามจุดมุงหมายของผูวิจัยในการพัฒนาทางการศึกษาใหประจักษ ดวยบทสรุปทฤษฎี

จําลองเบื้องตนจากงานวิจัยชิ้นน้ี   ทฤษฎีดังกลาวท่ีอางถึงจึงมิใชส่ิงใหมแตคงเปนองคความรูเพื่อจัดลําดับการ

วิจารณงานออกแบบพ้ืนที่ภายในเพื่อสรางกรอบสรางเกณฑเปนแนวทางในการดําเนินวิชาชีพการเปนอาจารยผูสอน

ศิลปนท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคตหรือเปนการเช่ือมโยงความเขาใจของผูสอนและนักศึกษาออกแบบ ใหมีความ

เขาใจตรงกันและรวมสมัยมากขึ้น 

  ดังนั้นบทสรุปของโครงการวิจัยคือ ขอคนพบดังนี้ 

• สามารถลําดับความคิดทางการสอนและการวิจารณผลงานนักศึกษาใหตรงกับความตองการของ

นักศึกษาและงานออกแบบปจจุบันแบบรวมสมัยอยางเปนระบบแบบแผน  

• องครวมของงานวิจัยจึงประกอบไปดวย 3 ประการที่พัฒนาการสอนและการวิจารณผลงานไปพรอมกัน คือ 

 1. ตัวผูสอนและผูวิจารณผลงาน (หัวหนาโครงการวิจัย, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) 

 2. ผูสรางผลงาน (นักศึกษา) 

 3. วิเคราะหความตองการของเนื้อหาสาระหลักสูตรที่รวมสมัย (องคประกอบของศิลปะและส่ิงแวดลอม) 

แบบทางคูขนานของหลักสูตรในภาควิชาตามระบบระเบียบแบบแผน 

 คําสําคัญ :  ความรู   วิจารณ  ออกแบบพื้นที่ภายใน 

 

Abstract 
 Research is critical to study the transfer of knowledge through the design space. The aim is to 

analyze the critical knowledge of the theoretical research. The importance of gathering knowledge, the 

literature on the experience of the creative content of the seminar discussions, creative and scholarly  

                                                 
2 ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง, เอกสารประกอบการเรียนบทความทางวิชาการศลิปะและงานวิจัย จดัโดยบัณฑิตศลิปากร ป 2551 และป 2554, หนาที่ 1 
3 เร่ืองเดียวกัน., หนาที่ 2 
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articles on the art and science.  

 Currently, the educational branch of the internal space of the arts and design university courses 

taught at a variety of institutions, which have different values, the focus is to strengthen the identity of the 

institution is to do. it is its own individual style and performance, teaching methods, and critical works. 

 Critics of the teaching and the students of architecture and interior design fields during the 2008-

2012 revolutionary findings in the awareness of environmental conditions applied to the inspirational. 

designed to produce a very high attention to the story of the historical processes of the organization, 

such as; the natural eye, the use of natural colors, natural materials. Development programs within the 

Department of Design, Faculty of Art and Design present the feedback and build a strong foundation in 

the field of the environment. Art is popular also, and turned attention to the colors of nature, even if the 

structure of a work of art will be developed by the use of materials and technology, to what extent the 

process of creative works to the value of the production. and more natural design. Therefore, in this 

study, so that the content of the original studies artwork and design is possible. Since the research has 

been the subject of origin of art and design is the core basis of the students at one of the nearly all 

institutions of art and design that require this course is in the core courses first is the core of the theory 

and practice for students entering the system design in the same subject for 10 elements such as rhythm, 

light and shadow, etc. But to do the taught theoretical and critical works are very different issues, such as 

teaching and criticism, by. 

1) Teaching and critical works. Reviewed by a focused and structured approach to work. 

Nature of teaching and by the students’ concrete. Using the principles and rationale for creative work. 

2) Teaching and criticism. By focusing on the algorithm applied art or the primary element. 

This style is available for teaching and abstract. Using intuition and the concept is a holistic one. 

It is interesting to teach and critique of the work refers to the nature of the application form of natural art. 

Also known as instinct 2 issues. These are the source of the study. The research findings are as follows. 

1) Principles of teaching and critical works. 

2) How to teach and critique the work. 

3) Seminars and teaching are critical issues to the center of teaching theory and criticism works.  

 To sum up, the introduction of cattle management and applied research relating to teaching and 

criticism, and the order process was an excellent student with a creative successor to the system. The 

system is governed by two right brain, which responds to the imagination. The emotions. The dream and 

the intended spiritual goal in mind is to create work that is abstract. As well as innovative ideas for 

research purposes in the development of the empirical study. Brief introduction to the theoretical model 

of this research. The above mentioned theory is not new, but what is knowledge to rank the available 

design space in order to create a framework to guide the implementation of a professional artist-quality 

teachers  in  the  future  or  as  a  link  teacher  and  student  understanding  of  design.   A  common  
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understanding and more contemporary.  

 The conclusion of the research project. The findings are as follows. Ordering and critical thinking 

teaching the students to meet the needs of students and the contemporary design as it activates the 

conventional system. Body of research is composed of three aspects of the development of teaching and 

work together is critical. 

1. Bull and a teaching portfolio. (Principal Investigator, Research Project). 

2. Their works (students). 

3. Analyze the contents of a contemporary curriculum.  

(Elements of art and the environment) of a parallel program in the Department of formal systems. 

Keywords : Knowledge,  Critic,  Design, Interior Space 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ความสําคัญขององคความรูจากงานวิจัยที่นําไปใชในการสอนและการวิจารณผลงานนักศึกษาทําใหผูวิจัย 

สามารถวิจารณไดอยางเปนลําดับและมีรายละเอียดในการยกตัวอยางประกอบการอธิบายมากขึ้นและรวมสมัย  

 ดังนั้นการพัฒนาการจากการศึกษาวิจัยจึงเปนการพัฒนารวมกันกับการเรียนการสอนของการทํางานและ

นักศึกษานําการวิจารณดังกลาวไปปรับพัฒนาผลงานขอตนเองไดเปนลําดับที่ดีขึ้นอยางเปนระบบและรวดเร็ว 

 สาเหตุที่ตองมีการวิจารณผลงานเนื่องมาจากขอคนพบท่ีสําคัญน้ันคือ ผลงานนักศึกษาไมมีความกาวหนา

ในลําดับที่ควรจะเปน บางคร้ังถึงกับไมมีการพัฒนาการใดใด ความทันสมัยของผลงานไมปรากฏ นักศึกษาไมเขาใจ

วางานออกแบบที่ตนเองทําน้ันควรมีหลักการทางทฤษฎีมาประกอบกระบวนการทางความคิดเพื่อพัฒนาโครงสราง

ของงานสรางสรรคตลอดระยะเวลา จึงจะเกิดมิติและทิศทางที่กาวหนา การไดรับการวิพากษวิจารณผลงานของ

ตนเองจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่พัฒนาการสรางสรรคมากกวาการไมไดรับรูขอบกพรองทั้งขอดีและขอเสียอยาง

เต็มท่ี และผูวิจารณควรวิเคราะหถึงเน้ือหาสาระ องคประกอบของทฤษฎีที่นํามาสรางงานออกแบบตกแตงภายใน 

การประยุกตใช ที่ทันสมัยตามความนิยมในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากขั้นตอนที่ผูวิจัยสืบคนและสัมมนาจากการปฏิสัมพันธ

กับกลุมนักออกแบบทั้งในและตางประเทศในหัวขอตางๆท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในระยะเวลาชวงทําการศึกษา

วิเคราะหวิจัย รวบรวมวรรณกรรมที่ทันสมัยซึ่งมีความเกี่ยวของและนํามาใชในการสอนการวิจารณงานออกแบบ

นักศึกษาไดดี เปนการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหวิจารณผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบตกแตงภายใน ทําให

การเรียนการสอนมีการพัฒนามากขึ้น เปนปจเจกและอัตลักษณสงเสริมแนวความคิดของมหาวิทยาลัยเร่ือง 

Creativity University of ART ในเชิงการศึกษาคูขนาน  

 อุดมการณของผูวิจัยในการทําการศึกษาคร้ังนี้คือฝกปฏิบัติคนควางานวิจัยทางทฤษฎีและพัฒนาศักยภาพ

เพ่ือสนับสนุนสถาบันวิจัยศิลปากรเร่ืองการทํางานวิจัยเปรียบเสมือนการสรางนวัตกรรมไมวาทางวิชาการหรือทางผล

ของงานออกแบบที่จําเปนตองพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่มสูงเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเปนคุณประโยชนกับการ

เรียนการสอนสาขาการออกแบบตกแตงภายในคณะมัณฑนศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ในการวิจัยสาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัยสาขาศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) นั้น

มัณฑนศิลปมีรากฐานมาจากสาขาประยุกตศิลปมีความสําคัญสาระทางศาสตรรากฐานตนน้ําทางการออกแบบ

ศิลปะท่ีเปนลักษณะความคิดสรางสรรคแบบเฉพาะ ดังนั้นแกนของงานวิจัยจึงมีสถานะดานการวิเคราะหโดยยึดหลัก
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ของความคิดสรางสรรคดังกลาวเปนแกนสาระเพื่อนําไปสูการวิเคราะหทฤษฎีตางๆ ที่เปนระบบผสานกันระหวาง

สาขา โดยผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหแบบขอมูลและการเปรียบเทียบใหเห็นความสําคัญทางความหมายของงาน

ศิลปะจากหลักการตางๆ อยางเปนระบบ เพ่ือเปนการลดทอนขอมูลทางตัวอักษรที่ตีความทางความหมายไดยาก

มากกวาความหมายจากรูปภาพ 

 (ความสําคัญของงานวิจัยอีกประการนั้นเพื่อใหสอดคลองกับประเภทของการวิจัยลักษณะพ้ืนฐาน (Basic 

Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี เก่ียวกับ

สมมติฐาน และความจริงที่มาสามารถสังเกตไดหรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ

เพ่ือต้ังและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใช

ประโยชนโดยเฉพาะ)   

 

เปาหมายและวัตถุประสงคการทํางานวิจัย 
1) เพ่ือเปนการวิเคราะหวิจารณสรางฐานขอมูลทางหลักการออกแบบพื้นที่ภายในเบื้องตน ลักษณะ

เปรียบเทียบเพ่ือหาขอสรุปที่เปนลักษณ และทฤษฎีเฉพาะ 

2) เพ่ือคนหาการสอนและการวิจารณใหมที่ทันสมัยเหมาะสมกับความตองการของนักศึกษาและนักออกแบบ

ใหมีผลงานออกแบบท่ีพัฒนาไมลาหลัง ซ้ํางานออกแบบเดิมๆ หรือเปนงานออกแบบเดิมที่มีลักษณะใหม 

3) เพ่ือสรางความสัมพันธทางการศึกษาและวงการงานออกแบบจากการสัมมนาที่เก่ียวของเปนการสรางฐาน

ปฏิสัมพันธทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนสูงมาก อาศัยจากการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยง

ดังกลาวเพื่อพัฒนาความสัมพันธทางการศึกษาและเปนไปไดที่จะไดรับความรวมมือทางวิชาการที่

นาเช่ือถือและนักออกแบบทางวิชาการในทางวิเทศนสัมพันธทางการสอนเปนประโยชนกับคณะมัณฑนศิลป 

 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหวิจารณของผูวิจัยและทําความเขาใจการเรียนการสอนในอาชีพของผูวิจัย 

2) เพ่ือเรียงลําดับขั้นตอนการอธิบายศาสตรทางหลักทฤษฎีและนําทางไปสูการเขาใจในกรรมวิธีการออกแบบ

เบ้ืองตนไดดี 

3) เพ่ือเปนการสรุปผลทางศาสตรแหงทฤษฎีศิลปะเบ้ืองตนสามารถนําไปสูการวิเคราะหวิจารณการสรางตํารา

ทางการวิจารณงานออกแบบงานพื้นที่ภายในอีกหลายศาสตรในอนาคตเปนประโยชนตอวิชาการการวิจัย

สรางสรรคสําหรับสืบคนในการอางอิงทางการสอนและการวิจารณลักษณะการศึกษาคูขนาน  

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 วิธีการดําเนินงานวิจัยมีการเรียงลําดับที่เปนขั้นตอน โดยออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปนสําคัญ 

ดังนี้ 

1) โดยทําการรวบรวมหลักการทฤษฎีลักษณะอางอิงขอมูลรูปภาพ และผลงานในรายวิชาที่เก่ียวของจาก

การเรียนการสอนรายวิชา 

(1.1) Design Fundamental Study (Interior Architect) 
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(1.2) Basic Designer (Interior Design) 

(1.3) Visual Of Architecture (Architect) 

ทําการวิเคราะหและสรุปผล เรียงลําดับความสําคัญของหัวขอการศึกษาที่มีผลกับองคประกอบของผลงานสรางสรรค 

ดังนั้นในขอที่1 นี้จะทําใหงานวิจัยกําหนดประเด็นปญหาของหัวขอที่มีความสําคัญและนําไปสรางกรอบ Model ใน 

การศึกษาวิเคราะหไดในลําดับตอไป 

2) โดยใชหลักการวิจัยทาง Research Methodology ที่เก่ียวของกับระบบการประกันคุณภาพของ

การศึกษาท่ีเหมาะสม ณ ปจจุบัน ที่มีแหลงอางอิง บทความทางวิชาการระดับสากลในขอบเขตเร่ืองที่เก่ียวของ เปน

การพัฒนามาจากขอที่1 ซึ่งในปจจุบันการศึกษาทางดานศิลปะมีเร่ืองการประกันคุณภาพเพื่อดูซึ่งผลงานที่ปรากฏ

นั้นๆวาตรงกับการสอนหรือไม ดังนั้นการสอนและการวิจารณจึงมีผลโดยทางตรงกับผลงานออกแบบเปนอยางมาก 

และประการที่สําคัญคือเร่ืองการรวบรวมหลักการจากการสัมมนาที่สําคัญเก่ียวกับงานออกแบบ ใน ชวงทําการวิจัย 

ซึ่งสามารถกําหนดทิศทางของการวิจารณผลงานออกแบบไดในระดับดี 

3) โดยการเขารวมสัมมนาเชิงอภิปรายระดับนานาชาติที่เก่ียวของกับศาสตรศิลปะและงานออกแบบใน

ขอบเขตที่เก่ียวของและสามารถสรางผลงานจําลอง Model ทางความคิดดังกลาวเปนรูปแบบการศึกษาผลงาน 

จําลอง Model Study สําหรับการวิจารณผลงานเพ่ือใหผลงานเกิดการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอน 

 ทั้งส้ินประมวลจากการอิงตําราการสอนนอกหองเรียน (Parallel Education Art&Design) ที่มีแหลงอางอิง  

บรรณานุกรม การสืบคน บรรณาธิการในแวดวงวิชาการระดับดีที่นาเชื่อถือได และเอกสารตางประเทศประกอบ 

 ดังนั้นขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยจึงเปรียบเสมือนการตอบประเด็นปญหาของเปาหมายและวัตถุประสงค

การทํางานวิจัยเพื่อใหไดผลลัพธ คือ การสรางผลงานจําลอง Model องคความรูทางการสอนและการวิจารณผลงาน

ออกแบบสาขาการออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ศิลปะและการออกแบบสรางสรรค 

 

แหลงขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
 จากการศึกษาและสํารวจการวิจัยคร้ังนี้พบวากลุมเปาหมายทางการศึกษางานออกแบบนั้นคือการกําหนด

เฉพาะใหตรงและสอดคลองกับหัวขอการศึกษาวิจัย และส่ิงที่นาสนใจในการคนหาขอมูลวัตถุดิบทางขาวสาระทาง

งานออกแบบที่ดีคือการสัมมนางานวิชาการตางๆที่เปนระดับสากล(การรวบรวมประสบการณจากผูรูสายอาชีพ

ออกแบบระดับสากล)จากหลายแหลงการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหทันสมัยตามรูปแบบสากล International 

Art & Education โดยในปจจุบันกลุมเปาหมาย เปนดังนี้  

• กลุมประชากรวิจัยเปาหมายคือนักศึกษาสาขาการออกแบบภายในคณะมัณฑนศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลการวิจัย 
 1) กอใหเกิดองคความรูที่สอดคลองกับความรูทางการออกแบบอยางเปนลําดับขั้นตอนการสรางงานให

สอดคลองกับทฤษฎีและองคประกอบศิลปใหพัฒนาไปสูเปาหมายของงานออกแบบที่สรางสรรคทันสมัย ดวยขั้นตอน

การสอนและวิจารณผลงาน โดยใชหลักการดําเนินงานจากการวิจัยในหัวขอ Knowledge Critic Design, Interior 

Space 

2) สามารถวิเคราะหเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมทางผลงานออกแบบท่ีสอดคลองกับความทันสมัยความ

ตองการของสังคมปจจุบัน สามารถถายทอดเนื้อหาสาระทางงานออกแบบไดอยางละเอียดในโครงสรางของงานจาก
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ผลของการวิจารณทั้งขอดีและขอเสีย สามารถทําเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย ขอบเขตของงานวิจัยสะทอนใหเห็นถึง

องคประกอบของโครงสรางงานวิจัยท่ีเปรียบเสมือนการเจริญเติบโตพัฒนาการสรางสรรคของผลงาน นําไปสู

พัฒนาการทางงานออกแบบ และสะทอนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

• ความรู สะทอนใหเห็นวา งานวิจัยที่มีการเรียงลําดับการวิจารณและครอบคลุมขอบเขตเพื่อผลักดันงาน

ออกแบบพื้นที่ภายในใหเกิดผลงานที่เหมาะสม จะเกิดการพัฒนาการที่สมบูรณและทันสมัย 

• การสอนและการวิจารณงานออกแบบมีสาระและความสําคัญ จากประสบการณของผูวิจารณและวันเวลา 

อีกประการคือการทํางานวิจัยเพื่อหาขอมูลในการพัฒนางานสอนและการวิจารณ จะเปนขอดีสําหรับนัก

ออกแบบมากที่ไดรับรูกระบวนการทางความคิดของผูวิจารณไปในทิศทางที่สามารถสรางงานและพัฒนา

งานไดอยางนาสนใจ 

 

ตารางที1่ แสดงการวิเคราะหผลจากการสัมมนาเชิงอภิปรายงานสรางสรรคและงานวิชาการ 
กลุมประชากรเปาหมาย 

(การลงพ้ืนท่ีหาขอมูลสนับสนุน  

และการคนพบสาระขอมูลขาวสาร Information) 

การสัมมนางานออกแบบระดับ

สากล 

INNOVATION 

ผลลัพธท่ีได 

ผลการวิเคราะหวิจารณ 

ท่ีผูวิจัยไดเรียนรู 

ท่ีเกี่ยวของกับ Interior Spaceสรุปดังน้ี 

1.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ  

Milan fair  

Europe Design Impact Study 2009-2010 

Marketing Creative Trend 

การเรียนรูเร่ืองความสําคัญของหนาท่ีการใชงาน พ้ืนท่ีใชสอยในงานออกแบบFunction Design 

กระแสการสรางงานของยุโรป 

Composition  in Interior Space 

Function in Interior Space 

Rhythms in Interior Space 

2.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ  

UN Symposium by INDA  

American Design Impact Study Environment and History Art 

เรียนรูเร่ืองความสัมพันธของสังคมศาสตรกับงานศิลปะ 

Historic in Interior Space, 

การใหความสําคัญกับประวัติศาสตร และความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม บริบทของพ้ืนท่ี มาสู

งาน ออกแบบพ้ืนท่ีภายใน 

3.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ  

Environment Ken Marher Australia 

Australian Design Impact 

Structure and Environment 

Sustainable Creativities 

2012 

Human Environment and System Sustainable 

เรียนรูเร่ืองความสําคัญของโครงสราง การระดมความคิดของนักออกแบบและสถาปนิกเพ่ือสราง

ความยั่งยื่นBrain Strom การคิดในเร่ืองของForm องคประกอบ 

Compositon,Function,Rythm,Symbolic, 

Colour,Compair, Sustainable 

ในการพัฒนางานออกแบบพ้ืนท่ีภายในอาคาร เชนวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลกับ

การออกแบบ ในการศึกษาปฏิกิริยาผลกระทบของสี ธรรมชาติท่ีมีความหมายกับการออกแบบ 

4.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ  

International Lighting Code Night Light 

International Lighting Study 

Developed Flow Asian Night 

Light. 

2012 

Lighting Impact  

Conservative object, 

Information Key word Impact of Design today and future. 

ไดเรียนรูเร่ืองแสง และเงา การสรางความสวยงามใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบดวย การเขาใจหลักการของ

มิติแสงท่ีมีระยะการตกกระทบตอพ้ืนท่ีโดยรอบ 

-Compositon,Function,Rythm, 

Symbolic, Colour,Compair, 

Figure Ground 

“ในเรื่องประเด็นของแสงจากการรวมปฏิบัติการวิจัยในเร่ืองของผลกระทบอารมณความรูสึกของ
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งานท่ีมีเร่ืองแสงและเงาเขามาสรางบรรยากาศกับงานออกแบบพ้ืนท่ีภายใน และ ภายนอกท่ี

เก่ียวของ ลักษณะพฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอม” 

การจัดองคประกอบท่ีเหมาะสมสวยงามจากอิทธิพลของแสง เชนเร่ือง Figure & Ground 

5.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ 

 TCDC Innovation 2012 

Design Impact ECO and 

Creativities marketing.  

2012 

เรียนรูเร่ือง Research Methodology และกรรมวิธีการ วิจัยงานสรางสรรคยอย การหาขอมูลจาก 

Google search จาก Brain ท่ีมีการคนหายอย วิจัยยอยท่ีเปนท่ีนาเช่ือถือ 

-Compositon,Function,Rythm, 

Symbolic, Colour,Compair 

เรียนรูลําดับการสืบคนกรรมวิธีการเรงรัดการวิจัยดานงานออกแบบ 

เรียนรู ECO จากวิทยากรเร่ืองลําดับข้ันตอนการวิจัยท่ีมีผลกับการสรางงานและผลงานน้ันมาสูงาน

ออกแบบพ้ืนท่ีภายใน ดวยกรรมวิธีทางการตลาดของผูออกแบบท่ีเนนการผลิตตอบสนองลูกคา  

6.งานอบรมอัครศิลปน 

โดยกระทรวงวัฒนธรรม  

และศิลปนแหงชาติ 2012 

Art Design Manual and  

Methodologies ''Culture'' 

Intelligence of Aesthetic. 

2012 

เรียนรูการวิจารณงานสรางสรรคจากศิลปนแหงชาติ เรียนรูเร่ืองศาสตรของงานวิจัยสรางสรรคจาก

ความคิดและผลงานของศิลปนแหงชาติ 

ผูวิจัยสรางงานสรางสรรคเพ่ือคนหาวิธีวิจัยจากผลงาน 

-Compositon,Function,Rythm 

,Symbolic,Colour,Compair,All of ART 

7.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ  

Art & Science  

มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนยวิจัยออสเตรเลีย  

- 2012 

เรียนรูเร่ืองการวิจารณวัสดุทางธรรมชาติ สี องคประกอบสี ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในเชิง

วิทยาศาสตร การเรียนรู การคนพบและการพิสูจนสี และเร่ืองงานศิลปะท่ีมีการทดลองเชิงทยา

ศาสตร 

Nature of Color 

“สัมมนามีการวิจารณ วิพากษประเด็น เก่ียวกับการสรางกรรมวิธี ในการรักษาคุณคางานศิลปะ ท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการทําแบบสอบถามเพ่ือแลกเปลี่ยน ในมุมมองสาระท่ีสามารถ

นํามาใชกับงานออกแบบตกแตงภายใน” 

 

บันทึกขอเสนอแนะ  จากการดําเนินงานงานวิจัยสามารถสรุปหลักการ Research & Methodology (R&D) เพ่ือ

สนับสนุนกรรมวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงหลักการทํางานของการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยบทท่ี2  

1 2 (บทท่ี 3) 3 (บทท่ี 4) 

ขอมูล (Data) 
1) วัฒนธรรม (Culture) 

2) องคความรู (Knowledge)  

3) ขอมูล (Information) 
 
Data 
Research Methodology 

วิเคราะห (Analysis) 
1) การวิจัยโดยอาศัยเคร่ืองมือทําการวิเคราะหขอมูล 

2) สรุปขอมูลจากการวิเคราะห 
 
Analysis 
Research & Primary 

สังเคราะห (Synthesis) 
1) สรุปผลองคความรูใหม 

2) สรุปทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

3) Mind Map Model 

4) Flow Chart program 
Synthesis 
Research & Developed  

 

 จากตารางจะเห็นไดวาในบทที่4 นั้นเปนการสังเคราะหซึ่งมี Flow Chart และ Mind Map Model เปนหัวใจ

ขององคความรูใหมที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้นั้นผลขององคความรูผูวิจัยเลือกแสดงผลในรูปแบบของบทความทาง

วิชาการ เน่ืองจากการแปรรูปจาก Mind Map Model สําหรับงานวิจัยนี้มีสมมุติฐานท่ีตองการใหเปนโจทยเปด ที่

สามารถชวยช้ีแนะแนวทางไปในทิศทาง ขั้นตอนการสรางผลงานสรางสรรค 
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บทสรุป 
 สามารถนําองคความรูใหมที่เปนลําดับขั้นตอนมีรายละเอียดที่สามารถสรางองคประกอบทางทฤษฎีสงผล

ใหสรางผลงานออกแบบสรางสรรคในการสอนและการวิจารณงานออกแบบตกแตงภายใน 

 ดังนั้นการทํางานวิจัยจึงเปรียบเสมือนการคนควาตลอดเวลาและหาประสบการณจากผูรูดานวิชาชีพ 

ผูเช่ียวชาญ เพ่ือนําไปวิเคราะหวิจารณงาน โดยเฉพาะของนักศึกษาตลอดชวงการทํางานวิจัย 

 สรุปไดวาการวิจารณนั้น เปนองคความรู ศาสตรทักษะท่ีจําเปนเพ่ือสรางนักออกแบบที่มีคุณภาพดีอยูแลว

ใหมีความตระหนักมากขึ้นในทุกโครงสรางและความงามของ "องคประกอบ” ทางศิลปะ ซึ่งเปนสาระที่สําคัญที่สุด 
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การอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตร : จากสถานีรถไฟธนบุรีถึงพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน 
The Conservation in Historical Area : from Thonburi Train Station to Siriraj Pimukhsthan 
Museum 
 
กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย1 

Kannika Suteerattanapirom1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษพื้นท่ีประวัติศาสตรบริเวณพ้ืนท่ีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) โดยใชความรู

ทางโบราณคดีในการสรางคุณคาและความหมายของพ้ืนที่ และไดรับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยนี้ไดใชวิธีการศึกษาประวัติศาสตรของพื้นที่ และการทํางานโบราณคดีสนาม 

ไดแก การเก็บกู การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีในพื้นท่ี เพื่อสรางภาพและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และได

ทําการคัดเลือกและอนุรักษโบราณวัตถุที่สําคัญในเบื้องตน 

จากผลการวิจัย พบวาความรูที่ไดจากการวิจัยไดนําไปใชประโยชนตอเนื่อง กอใหเกิดโครงการอนุรักษวัตถุ

ชิ้นสําคัญตางๆ รวมไปถึงการจัดต้ังพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน บทความนี้แสดงใหเห็นวาความรูที่ไดจากการ

ศึกษาวิจัยโบราณคดีมีคุณคา สามารถกอใหเกิดการตระหนักรับรูในคุณคาของเร่ืองราวในอดีต และวัตถุตางๆ ที่เคย

อยูในพื้นที่ อันนําไปสูการอนุรักษพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรเพื่อประโยชนใชสอยในสังคมไดตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : โบราณคดี สถานีรถไฟธนบุรี โบราณคดีกรุงเทพฯ การอนุรักษ 

 

Abstract 
 The aim of the research is to increase awareness of historical area which is worthy of 

preservation by means of archaeology. A research grant was given by the Faculty of Medicine Siriraj 

Hospital, Mahidol University in 2007 in order to conduct archaeological field work, survey, excavation, 

collecting data and conserving significant finds. 

 These findings obtained. The archaeological work is a mean to promote the meaningful past 

of the Thonburi Train Station. Its building which is renovated to be the Siriraj Pimukhsthan Museum 

serving people the sustainable learning and uplifting awareness of protection the area. The museum and 

archaeological remains are considered to serve the needs of the community in the future. 

Keywords : Archaeology, Thonburi Train Station, Bangkok Archaeology, Conservation 

 

 

 

                                                 
1 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Wang Thapra, Bangkok 10200, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
โบราณคดี เปนศาสตรที่สรางเร่ืองราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของมนุษย โดยศึกษาจากวัตถุตางๆ ที่มนุษย 

สรางและท้ิงเอาไวทั้งที่โดยต้ังใจและไมต้ังใจ ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นหรือไมไดสรางขึ้น รวมไปถึงรองรอยหลักฐาน หรือ  

พยานแวดลอมตางๆ รอบตัวที่มีเก่ียวของกับมนุษยในอดีตโดยบังเอิญและไมบังเอิญ และสามารถนํามาศึกษาและ

แปลความเร่ืองราวตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได ความรูทางโบราณคดีเปนพื้นฐานสําคัญตอมนุษยเพื่อเขาใจในอดีต

ความเปนมา เม่ือมีความเขาใจในอดีตอันเปนพื้นฐานสําคัญแลวจะทําใหสามารถนําความรูเหลานั้นกลับมารับใช

สังคมในปจจุบันได 

ในปพ.ศ. 2546 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบพื้นท่ีจากสถานีรถไฟ

ธนบุรี จํานวน 33 ไร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีใหเกิดมูลคาเพิ่มตอวงการแพทยและสาธารณสุข 

ในปพ.ศ. 2551 ระหวางการกอสรางเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงพื้นที่ที่ไดรับมอบจากสถานีรถไฟธนบุรี ไดพบซากเรือไม

รวมไปถึงโบราณวัตถุอยูใตดินเปนจํานวนมาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดสนับสนุน

การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีเพื่อสรางความรูของเร่ืองราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้กอนที่รองรอยหลักฐานทาง

โบราณคดีจะสูญหายไป เม่ือการวิจัยเสร็จส้ิน ความรูและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในการวิจัย ทําใหเกิดกิจกรรม

การอนุรักษตางๆ ตามมา มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน เพื่ออนุรักษและดูแลรักษาความรูในอดีตของพื้นที่ 

รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีทีพ่บอยูใตดินของพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ใหกลับมามีชีวิตขึ้นใหมอีกคร้ัง  

บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือเผยแพรผลการวิจัยทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) อันมี

วัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือสรางความรูของเร่ืองราวทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) และอนุรักษความรู

และหลักฐานทางโบราณคดี ใหสอดคลองกับประโยชนในสอยใหมในสังคมปจจุบัน  และ 2) แสดงใหเห็นวาความรู

นั้นเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง ที่ทําใหผูคนตระหนักและเขาใจการอนุรักษ หากไมเกิดความรู อันนําไปสูความตระหนักและ

เขาใจในส่ิงตางๆ ความคิดเร่ืองการอนุรักษอันตอยอดไปถึงกิจกรรมอนุรักษตางๆ จะไมสามารถเกิดขึ้นได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) มีขั้นตอนสําคัญดังนี้  

1. การวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) คนควาจากเอกสารประวัติศาสตร แผนที่ แผนผัง

ภาพถายโบราณ เพื่อใหทราบวาพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) มีประวัติศาสตรความเปนมาอยางไร และสามารถนํา

ขอมูลจากเอกสารมาคัดเลือกจุดขุดคนที่คาดวาจะพบรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ตองการได 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Work Research) ไดแก การเก็บกูซากเรือไมซึ่งพบอยูกอนแลว ในระหวาง

เตรียมการกอสรางอาคาร และอนุรักษเบื้องตน การสํารวจรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่อาจจะพบระหวางการ

กอสรางและขุดคนทางโบราณคดีจํานวน 6 หลุม และ 1 พื้นที่  

 3. การวิเคราะห แปลความ สรุปผล และจําแนกหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณคาประเภทตางๆ ที่ไดจาก

การวิจัยเพ่ือทําการอนุรักษเบ้ืองตน 
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ผลการวิจัย 
 1. ความรูที่ไดจากการวิจัยทางโบราณคดี ในพ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)  

สามารถสรุปผลการศึกษาอันเปนความรูทางโบราณคดีไดดังนี้  
  1.1 ความรูของเรื่องราวทางประวัติศาสตรพ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)  
 การศึกษาทางประวัติศาสตรพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) สามารถสรุปไดดังนี้  

พ้ืนที่ตอนเหนือของเมืองบางกอก แตเดิมพื้นที่ตอนเหนือของสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ติดอยูกับแมน้ํา

เจาพระยาสายเดิม (คลองบางกอกนอย) ตอมาสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089) โปรดเกลาฯ ใหขุดคลอง

ลัดต้ังแตปากคลองบางกอกนอยไปถึงปากคลองบางกอกใหญ คลองลัดที่ขุดในคราวนั้นคอยขยายใหญขึ้นจนเปน

แมน้ําเจาพระยาสายใหม สวนแมน้ําเจาพระยาสายเดิมคอยๆ แคบลงจนเปนคลองบางกอกนอย-บางกอกใหญ 

นอกจากนี้ พื้นที่นี้เคยเปนสวนหนึ่งของเมืองบางกอก อันเปนเมืองทา เมืองหนาดานสําคัญของกรุงศรีอยุธยา  

 วังเจานาย ใน พ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในสมัยธนบุรี  พื้นที่นี้ ในสมัยธนบุรี เคยเปนที่ต้ังของวัง

สวนล้ินจ่ี  อันนิวาสสถานของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากรมพระเทพสุดาวดี  สมเด็จพระพี่นาง  ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร)  
 พ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) คือ พระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352) พระราชวังหลังต้ังอยูที่ตําบล
สวนล้ินจี่ ปจจุบัน คือ โรงพยาบาลศิริราช และพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 

(กรมพระราชวังหลัง) คือ สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศน พระโอรสองคใหญในสมเด็จพระ

เจาพี่นางเธอ เจาฟากรมพระเทพสุดาวดี ในรัชกาลท่ี 1 ในตอนปลายของรัชกาลที่ 1 เม่ือกรมพระราชวังหลังเสด็จ

ทิวงคตแลว ไมปรากฎตําแหนงกรมพระราชวังหลังอีก ตัวพระราชวังหลังมีเจานายในกรมพระราชวังหลังเสด็จประทับ 

สถานีรถไฟธนบุรี ในรัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2443 มีการสรางทางรถไฟจากปากคลองบางกอกนอยถึง

จังหวัดเพชรบุรี การสรางรถไฟทําใหมีการเวนคืนท่ีดินบริเวณพระราชวังหลังบางสวน รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ดัง

ปรากฏในเอกสารของกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เก่ียวกับการซื้อขายที่ดินเพื่อทําทางรถไฟสาย

เพชรบุรี เหตุเพราะเปนสถานีตนทางและเปนสถานีเก็บรถ และตองใชพื้นที่จํานวนมาก โดยแตเดิมบริเวณนี้เรียกวา 

“ตําบลนาปอมพระราชวังหลัง” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2444)   

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สถานีรถไฟธนบุรี ชวงเวลาที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ต้ังแตปพ.ศ. 2484 สถานี

รถไฟธนบุรี หรือที่เรียกวาสถานีรถไฟบางกอกนอย ถูกใชเปนฐานกองกําลังของกองทหารญี่ปุน  นาน 3 ปเศษ กอน

ส้ินสุดสงคราม สถานีรถไฟธนบุรีถูกท้ิงระเบิดจากเคร่ืองบิน ทําใหสถานีรถไฟเสียหายเปนอยางมาก ตอมาในสมัย

จอมพล ป. พิบูลสงครามไดทําการปรับปรุงสถานีขึ้นใหม โดยคงรูปแบบเดิมไว และใหมีการเดินรถไฟจากสถานีไปยัง

สมุทรสาคร นครปฐม หัวหิน และกาญจนบุรี ตัวอาคารสถานีปจจุบันไดสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ.2493 และใชเปน

เสนทางเชื่อมตอกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต (สุภาภรณ จินดามณีโรจน 2550) 

สถานีรถไฟธนบุรี กับการเปล่ียนแปลงประโยชนใชสอยใหมในปจจุบัน การรถไฟแหงประเทศไทยได

มอบพื้นที่บางสวนชองสถานีรถไฟธนบุรี จํานวน 33 ไร ใหกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะฯ จึงไดดําเนินโครงการสถาบันการแพทยสยามินทราธิราช (SIME) เพ่ือมุงสูสถาบันทางการแพทยชั้นเลิศฯ  
1.2 ความรูจากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีในพ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 

 จากการดําเนินงานทางโบราณคดี ทําใหพบหลักฐานทางโบราณวัตถุที่สําคัญดังตอไปนี้  
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1.2.1 ซากเรือไม จากการเก็บกูทางโบราณคดีไดพบซากเรือไม ขนาด 5 x 24 เมตร บริเวณ

ใตทองเรือพบวามีการใชแผนทองเหลืองบุใตลําเรือ พบตัวอักษรโรมันประทับที่แผนทองเหลือง ตรงกลางเปนตัวอักษร 

24 ลอมรอบดวยวงกลม และมีตัวอักษรพิมพนูนวา “MUNTZ PATENT” เรือท้ังลําวางอยูบนคาน ตอมา ถูกถมทั้งลํา 

บริเวณน้ีเม่ือคร้ังเปนสถานีรถไฟธนบุรีเคยมีลําคลองสายเล็กเปนทาเทียบเรือ สันนิษฐานวาเรือควรอยูในชวงท่ีมีการ

ปรับถมพื้นที่คร้ังใหญ คือ ชวงกําลังสรางสถานีรถไฟ หรือชวงปรับปรุงพื้นที่หลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2   

1.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง จากการขุดคนไดพบแนวอิฐยาว 18 เมตร บริเวณดานหลัง

ของตัวอาคารท่ีทําการสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)  จากตําแหนงที่ ต้ังและทิศทางการวางตัวของแนวอิฐสามารถ

เทียบเคียงไดกับแนวของปอมพระราชวังหลังที่ปรากฎในแผนที่กรุงเทพฯ ปพ.ศ.2439 ทําใหทราบวาแนวอิฐนี้เคยเปน

สวนหนึ่งของปอมพระราชวังหลังที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ทั้งนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธถึง

พระราชวังหลังไววา “พระราชวังหลังสรางที่ตําบลสวนล้ินจี่ (คือ ตรงที่ต้ังโรงศิริราชพยาบาลบัดนี้) ต้ังแตกรม

พระราชวังหลังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศร ดวยที่ตรงน้ันมีปอมปราการ

เปนมุมเมืองมาแตคร้ังธนบุรี จึงเปนที่สําคัญสําหรับปองกันพระนครทางฝงตะวันตก มาสถาปนาเปนพระราชวังหลัง

ตอชั้นหลัง” (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2513 : 11)  

1.2.3 โบราณวัตถุประเภทอื่นๆ โบราณวัตถุที่พบมีความสําคัญตอการเปนพยานสําคัญ

ของอดีตของพื้นที่นี้ โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ ไดแก  

  1) ภาชนะดินเผาเนื้อดินที่ผลิตภายในประเทศ ไดแก หมอกนกลมปากผาย หมอกนแบน ฝา

ภาชนะ ไห อาง ฝาภาชนะ ภาชนะดินเผาท่ีพบสวนใหญเปนภาชนะที่ใชอยูทั่วไปในสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร 

2) ภาชนะดินเผาที่ผลิตในตางประเทศที่สําคัญ ไดแก (ธนพันธุ ขจรพันธุ 2555, ปริวรรต ธรร

มาปรีชากร 2555) เคร่ืองถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยอยุธยาตอนปลายชิ้นสําคัญ ไดแก จานเขียนสีน้ําเงินใตเคลือบ 

ลายดอกแอสเตอร เปนลายที่นิยมผลิตและสงมาขายตามเมืองทาแถบทะเลจีนใต ชวงปลายรัชกาลพระเจาคังซี (พ.ศ.

2233-2263) แหงราชวงศชิงของจีน ตรงกับราวปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชในชวงพุทธศตวรรษที่ 23  

เคร่ืองถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงตนรัตนโกสินทรชิ้นสําคัญ ไดแก ชามเขียน

สีน้ําเงินใตเคลือบขาวขุน เปนเคร่ืองกระเบื้องจากเตาพ้ืนเมืองแถบมณฑลฝูเจ้ียนหรือ ฮกเก้ียน ประเทศจีน เปนสินคา

สงออกเพื่อการใชสอยท่ัวไประดับลาง อายุราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงตนรัตนโกสินทร / เคร่ืองกระเบ้ืองเบญจรงค 

แบบแฟมิล เวิรท (Famill Vert) เปนเทคนิคการเขียนสีจัดจานสดใส แตสียังคงความใสและมองทะลุลงไปเห็นนํ้า

เคลือบ เทคนิคดังกลาวนิยมผลิตในชวงรัชกาลพระเจาคังซี คือปลายกรุงศรีอยุธยาลงมาจนถึงตนรัตนโกสินทร 

เคร่ืองถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยตนรัตนโกสินทรชิ้นสําคัญ ไดแก ชามพิมพลายอักษรจีน “โซว” 

สลับกับกระถางกํายาน แหลงเตาในมณฑลกวางตง ศิลปะจีนราชวงศชิงตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 / ถวย

ลายครามผลทอสลับเห็ดหลินจือในชองกระจก แหลงเตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจียน ประเทศจีน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิถงจ้ือถึงรัชกาลจักรพรรดิเซวียนถง แหงราชวงศชิงของจีน (พ.ศ.2405-2452)  
2. หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี ที่เปนมรดกสําคัญควรคาแกการอนุรักษ 
จากการวิจัยทําใหพบทมรดกสําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) สามารถ

แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ  

2.1  มรดกที่จับตองไมได ไดแก ความรูของเร่ืองราวทางประวัติศาสตรพื้นท่ีสถานีรถไฟธนบุรี 

(เดิม) สามารถนําขอมูลจากงานวิจัยมาใชสรางสรรคพื้นที่ไดตอไปในอนาคต 
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 2.2  มรดกที่จับตองได  ไดแก โบราณวัตถุที่มีคุณคาตางๆ ซึ่งไดทําการจําแนกโบราณวัตถุที่มี

คุณคาเหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ตัวอยางสําคัญ ไดแก  

2.2.1 ซากเรือไม - ซากเรือไมลึกจากผิวดินปจจุบันประมาณ 3 เมตร จัดเปนเรือท่ีไดจากการ

ขุดคนทางโบราณคดีที่มีขนาดใหญมากที่สุดลําหนึ่ง ซากเรือไมนี้ต้ังอยูในพื้นท่ีต้ังของอาคารปยมหาราชการุณย ซึ่ง

เปนอาคารทางการแพทยแหงใหมที่กําลังกอสราง  จึงจําเปนตองเคล่ือนยายเรือออกจากพื้นท่ีกอนที่จะถูกทําลาย  

การเคล่ือนยายเรือนั้นเปนการอนุรักษกายภาพของซากเรือไมในเบื้องตน กอนที่จะนําเขาสูกระบวนการอนุรักษในดาน

วัสดุและโครงสรางทางวิทยาศาสตรตอไป เนื่องจากเรือมีขนาดใหญและเปราะบางมาก จึงไมสามารถยกและ

เคล่ือนยายเรือทั้งลําออกมาไดโดยงาย หากมีการเคล่ือนยายเรือทั้งลํา อาจทําใหเรือเกิดความเสียหายระหวางการ

เคล่ือนยาย การเคล่ือนยายจึงทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังโดยมีขั้นตอนดังนี ้ 

 1) การบันทึกสภาพของซากเรือไม - ทําการบันทึกสภาพของเรือไม ทําแผนผัง และภาพถายไว

กอนทําการเคล่ือนยาย เม่ือเคล่ือนยายไปแลวจะสามารถทราบถึงสภาพด้ังเดิมของซากเรือไมได 

 2) การตัดซากเรือไม - ซากเรือไมมีขนาดใหญมาก ทําใหจําเปนตองมีการตัดเปนทอน จํานวน 7 

ทอน โดยใชอุปกรณชวยตัดท่ีมีความคมและทําใหเกิดรอยบนไมนอยที่สุด 

 3) การยกช้ินสวนที่ไดทําการตัดไวแลวออกจากสถานท่ีกอสราง - ใชเคร่ืองมือขนาดใหญ 

ไดแก เครนหอสูง และรถขุด ชวยยกออกจากพื้นที่ไปยังสถานท่ีเตรียมไวเพ่ือการอนุรักษเบ้ืองตน 

 4) การอนุรักษเบ้ืองตน – ภายหลังเคล่ือนยายช้ินสวนซากเรือไม จํานวน 7 สวนมาไว ณ สถานที่

เก็บแลว ไดพยายามควบคุมความช้ืนใหคงอยูในตัวไม โดยการใชผาที่เปยกชื้นคลุมไม และพยายามไมใหมไมสูญเสีย

หรือรับน้ําเร็วเกินไป ซึ่งจะมีผลตอการขยายและหดของเน้ือไม  

การอนุรักษซากเรือไมในเบื้องตนนี้ไดปฏิบัติในระหวางการเตรียมการเพื่อการอนุรักษโครงสรางและวัสดุทาง

วิทยาศาสตรของซากเรือไมตอไป  

2.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง ฐานปอมพระราชวังหลังที่พบเปนฐานกอดวยอิฐยาว 18 

เมตร มีขนาดหลุมขุดคน 5 X 25 เมตร ฐานปอมอยูลึกจากผิวดินปจจุบัน 80 เซนติเมตร สภาพของหลุมขุดคนใน

ระหวางการขุดคนพบวา มีน้ําใตดินไหลซึมเขามาในหลุมขุดคนอยูตลอดเวลา จําเปนตองสูบน้ําออกในระหวางการขุด

คน ภายหลังการขุดคนเสร็จส้ินพบวานํ้าใตดินที่ไหลซึมเขามาในหลุมขุดคนมีปริมาณมาก ทําใหฐานปอมพระราชวัง

หลังบางสวนจมอยูใตน้ํา จึงไดทําการอนุรักษเบ้ืองตนระหวางรอโครงการอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลังตอไป ดังนี ้

1) การบันทึกสภาพของฐานปอมพระราชวังหลัง - ทําการบันทึกขอมูลสภาพตางๆ ของฐาน

ปอมพระราชวังหลังเปนลายลักษณอักษร แผนผัง และภาพถาย รวมไปถึงการลอกลายเทคนิคการกออิฐ ทั้งนี้เพ่ือใช

เปนขอมูลสําคัญในการอนุรักษโบราณสถานตอไป  

2) การสูบน้ําออก - ฐานปอมพระราชวังหลังเคยอยูใตดินที่มีความช้ืนและมีน้ําใตดินหลอเล้ียง

มากอน หากสูบน้ําออกไปจนหมดอยูตลอดเวลา จะทําใหอิฐสูญเสียความช้ืน รวมไปถึงการรับอากาศบนดินและ

แสงแดดตลอดทั้งวัน จะทําใหอิฐผุกรอนไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ควรระวังวาการสูบน้ําออกจะเปนการสูบทรายถมออกดวย ซึ่ง

ทรายถมดังกลาวเปนทรายท่ีคนโบราณนํามาใชถมปรับพื้นกอนสรางฐานปอม หากมีการสูบน้ําออกมากจะทําให

ทรายถมที่อยูใตฐานปอมมีการเคล่ือนตัวและถูกสูบออก ทําใหฐานอิฐที่กอทับดานบนเคล่ือนตัว ซึ่งจะมีผลตอ

โครงสรางและความม่ันคงแข็งแรงของโบราณสถาน 
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 3. ผลตอเนื่องจากงานวิจัย นําไปสูการอนุรักษพ้ืนที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 
 จากการวิจัยทําใหไดความรู รวมท้ังไดมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุอันเปนพยานสําคัญยืนยันเร่ืองราวท่ี

เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ในอดีต ภายหลังการวิจัยเสร็จส้ิน ในปพ.ศ.2551 และความรูไดเผยแพรออกไป ทําใหเกิดการ

อนุรักษพื้นที่ทางประวัติศาสตรขึ้นมาอยางตอเนื่อง กลาวคือ 

3.1 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ณ สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนหน่ึงใน 7 โครงการยอยของ 

“โครงการสถาบันการแพทยสยามินทราธิราช” ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบ

พื้นท่ีบางสวนของสถานีรถไฟธนบุรี เม่ือ 16 กันยายน 2546 ไดนําทรัพยากรท่ีไดจากการวิจัยท้ังองคความรูและ

โบราณวัตถุตางๆ ไปออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑใหมที่เกิดขึ้นมาในนาม “พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน” โดยใชตัว

อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนตัวอาคารพิพิธภัณฑหลัก และประกอบไปดวยอาคารอนุรักษ 3 อาคาร  
3.2 หลักฐานทางโบราณคดีอันเปนประจักษพยานของเรื่องราวในอดีตไดรับการอนุรักษ 

ตัวอยางที่สําคัญ คือ 

3.2.1 ซากเรือไม ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมท้ังเร่ืองความรูโครงสรางเรือ การตอประกอบเรือ 

วิธีการอนุรักษวัสดุประเภทไม และการออกแบบจัดแสดงซากเรือไมที่เหมาะสม อันนํามาสูการอนุรักษอยางเปนระบบ 

ทั้งโดยมีวิธีการอนุรักษ คือ ศึกษาโครงสรางของเรือ วิธีการเคล่ือนยาย การทดลองตอประกอบซากเรือไม การเขาไม 

การเสริมความม่ันคงของชิ้นสวนท่ีหายไป และการยกสูที่ต้ังที่เหมาะสมแกการจัดแสดง ปจจุบันเรือลํานี้ไดรับการ

อนุรักษเต็มรูปแบบและจัดแสดงในอาคารอนุรักษบริเวณริมคลองบางกอกนอย 

3.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง ไดมีการขุดคนทางโบราณคดีในคร้ังที่ 2 ในปพ.ศ.2554 

เพื่อศึกษาระบบโครงสรางและขอบเขตของฐานปอมเพ่ิมเติม เพื่อนําไปสูการออกแบบการอนุรักษวัสดุประเภทอิฐ 

และออกแบบจัดแสดงฐานปอมพระราชวังหลังกลางแจง บริเวณดานหลังตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 

3.2.3 เครื่องถวยจีน ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของรูปแบบ การตกแตง เทคนิคการผลิต 

และการกําหนดอายุสมัย รวมทั้งไดมีการอนุรักษเคร่ืองถวยจีน เพ่ือนํามาจัดแสดงในตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 
3.3 รวบรวมผูเช่ียวชาญที่มีความรูทางดานอนุรักษวัสดุประเภทตางๆ เขามารวมศึกษา

และอนุรักษ  
หลักฐานทางโบราณคดีมีหลายประเภท ซึ่งมีวัสดุที่แตกตางกันไป การอนุรักษซากเรือไม ไดมีการ

เชิญผูเช่ียวชาญทางดานโบราณคดีใตน้ําและเรือจากกรมศิลปากรเขามารวมศึกษาแนะนํา รวมไปถึงผูเช่ียวชาญเร่ือง

การตอประกอบเรือ และการอนุรักษไมและเรือไม จากกองทัพเรือ การอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลังไดมีการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการอนุรักษในการใหคําปรึกษา ศึกษาดูงานอนุรักษโบราณสถานประเภทกําแพงอิฐ และ

ออกแบบอนุรักษและจัดแสดงในความควบคุมของกรมศิลปากร โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองถวยไดเชิญผูเชี่ยวชาญ

ประเภทเคร่ืองถวยใหคําปรึกษา 
  

สรุป 
 การวิจัยโบราณคดีในพื้นทีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ทําใหมองเห็นภาพเร่ืองราวที่เคยขึ้นในอดีตบริเวณน้ี รวม

ไปถึงโบราณวัตถุสําคัญเปนประจักษพยานสําคัญแสดงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เชน ซากเรือไม และฐาน

ปอมพระราชวัง ความรูไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ทําใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษในพื้นที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี 

(เดิม) มาอยางตอเน่ือง ทําใหผูจัยไดเรียนรูวานอกจากความรูจากการวิจัยที่ไดโดยวิธีการวิจัยอยางเปนเหตุเปนผลใน
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เชิงวิชาการแลว แนวคิดและกิจกรรมการอนุรักษตางๆ จะเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ตอเม่ือมีการรับรูและเขาใจ

คุณคาของเรื่องราวในอดีตไมวาจะเปนพื้นที่หรือวัตถุตางๆ โดยในกรณีนี้แสดงใหเห็นวาความรูทางประวัติศาสตรและ

หลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนประจักษพยานแสดงเร่ืองราวในอดีตที่เคย

เกิดขึ้นจริง ไดนําไปสูการเกิดพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน  

ในทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา การวิจัยทางโบราณคดี ความรูเปนส่ิงที่สําคัญและละเอียดออนมากตอ

การรับรูความเขาใจของคน อันสามารถนําไปสูการสรางแนวคิด จิตสํานึก และกิจกรรมตางๆ ในเชิงอนุรักษ 

นอกจากน้ัน ยังสะทอนใหเห็นวา ความรูมีความสําคัญอยางย่ิงตอการอนุรักษ และเปนส่ิงที่นักอนุรักษพึงมีความรู

กอน จึงจะสามารถนําไปสูความเขาใจ ตระหนัก รักในการอนุรักษ และจะทํางานไดอยางมีความสุขประสบ

ความสําเร็จ โดยสามารถดึงคุณคาของแกนของส่ิงที่จะอนุรักษไดอยางเหมาะสม มากกวาการมีวัตถุแตไมเห็นวาวัตถุ

นั้นมีคุณคา และไมเขาใจวาจะดึงคุณคาของวัตถุนั้นออกมาไดอยางไร ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งของ

การอนุรักษที่ควรคํานึงถึง 
  

เอกสารอางอิง 
กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย. 2551. การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีบริเวณพ้ืนที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ระยะท่ี 1 – การ
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ภูมิปญญาทกัษิณ : เรือนไทยพุทธ  ตําบลคูขุด  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  
Southernwisdom : Thai - buddhists’ house at Kukhud Subdistrict Satingpra District  
Songkhla  Thailand 
 

ปยาภรณ อรมุต1 

Piyaporn Oramut1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษา ภูมิปญญาทักษิณ : เรือนไทยพุทธ  ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ รวมทั้งถายภาพและเขียนภาพลายเสนประกอบ  

แลวนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห  โดยมีภาพประกอบบางตอน  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ลักษณะของเรือนไทยพุทธในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ  

เรือนเกษตรกร และเรือนคาริมทาง  ซึ่งปรากฏภูมิปญญาในลักษณะของเรือน จําแนกได 3 ดาน คือ ภูมิปญญาในการ

ดํารงชีพ สวนภูมิปญญาในเชิงชาง และภูมิปญญาในดานการจัดการสังคม  ตัวอยางของภูมิปญญาแรก ไดแก การ

ยกพื้นเรือนใตถุนสูง เพื่อปองกันน้ําทวมและสัตวราย การทําคอสองเพื่อรับแสงและลม การปูพื้นเวนชองและการทํา

ระดับพื้นใหตางกันเพื่อระบายอากาศ เปนตน  สวนลักษณะของเรือนที่สอดคลองกับภูมิปญญาที่สอง คือ การสราง

เรือนดวยวิธีการสอดสลัก เขาเดือย และการเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่  ภูมิปญญาสุดทาย คือ การจัดพื้นท่ีในเรือน

เปนโถงโลง เพ่ือคอยส่ังสอนและดูแลความประพฤติของลูกหลาน การยกระดับพื้นเรือนสูงกวาพื้นชาน  เพื่อส่ังสอนให

ยึดถือระบบอาวุโส  

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทักษิณ  เรือนไทยพุทธ   

 

Abstract 
 This research was aimed to study the Southern wisdoms: Thai-Buddhist houses at Kukhud 

District, Amphur Satingpra, Songkhla. The researchers collected field data by observation, interviews, 

taking photos and drawing. The descriptive analyses were used with some illustration. The findings could 

be summarized as followings: 

The characteristics of Thai-Buddhist houses could be categorized into 2 groups; farmer houses 

and shop houses. The wisdoms found could be grouped into 3 aspects; living wisdom, technical wisdom 

and social management wisdom. The first wisdom could be seen through the high level upper floor to 

prevent floods and wild animals. The clearstory was built for light and air. The spacing floor and different 

level were constructed for ventilation. The later could be seen through the latch and dowel systems were 

used to construct the houses including the use of local materials. Lastly, for the social management 

                                                 
1  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 ประเทศไทย 

   Faculty of Architecture, Rajamangala University of technology Srivijaya, Songkhla 90000, Thailand. 
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wisdom reflected on a large space was used for functional purposes to give guidance and advices 

children. The floor was raised upper the terrace symbolized the respect of seniority. 

Keywords : Southern Wisdom, Thai - Buddhist houses 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

คํานํา 
“สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินเปนเสมือนตําราบอกเลาเร่ืองราว  วิถีชีวิต วิถีคิด รวมไปจนถึงความเช่ือตาง ๆ ของ

ชุมชน” สถาปตยกรรมพื้นถ่ินมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องสัมพันธกับประสบการณความผาสุกของชาวบานในทองถ่ิน

หนึ่ง ๆ แตเปนที่นาเสียดายท่ีความเจริญทางวัฒนธรรมเมืองกําลังทําใหสถาปตยกรรมพื้นถ่ินโดยเฉพาะเรือนพื้นถ่ินให

สูญหายไป  และถูกแทนท่ีดวยสถาปตยกรรมรูปแบบทันสมัย แตไมตอบสนองการใชสอยของผูอยูอาศัยอยางแทจริง

(วันดี พินิจวรสิน, 2548 : 15) 

 เม่ือกลาวถึงเรือนพื้นถ่ินภาคใตผูคนสวนใหญมักนึกถึงเรือนไทยมุสลิม ที่มีลักษณะเปนเรือนไมยกใตถุนสูง 

มีตีนเสา  หลังคาทรงปนหยา หรือทรงบลานอ  หนาตางยาวถึงพื้นเรือน (ปตูนาแต) ฯลฯ มีนอยคนนักที่จะนึกถึงเรือน

ของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเปนเรือนพื้นถ่ินอันทรงคุณคา มีเอกลักษณ แฝงไปดวยภูมิปญญาทองถ่ินของชาว

ใตดวยเชนกัน   พื้นท่ีบริเวณตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเปนพื้นท่ีหน่ึงที่มีหลักฐานการตั้งชุมชนมาเปนเวลาชานาน 

และเปนพื้นท่ีที่มีความสําคัญแหงหนึ่งในคาบสมุทรสทิงพระซ่ึงเปนที่ต้ังของชุมชนกอนประวัติศาสตรหลายชุมชน 

(โรงเรียนวัดคูขุด, เอกสารแผนผับ) ชุมชนคูขุดเปนชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาชุมชนหนึ่งท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย 

เน่ืองจากเปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเลสาบสงขลา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลาวคือ มีทั้งชุมชนไทย

พุทธ และชุมชนไทยอิสลามอาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุขในพื้นที่นี้  อีกทั้งยังมี ลักษณะเฉพาะในดานสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นอันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ดังกลาวแลวขางตน     

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะเรือนของคนไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา ซึ่งเปนสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเขตพื้นท่ีลุมรอบทะเลสาบสงขลา มีน้ําทวมขังเกือบตลอดป เน่ืองจากผลของ

การศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินในเขตพ้ืนที่ลุมคร้ังนี้สามารถนํามาใชเปนพื้นฐานและแนวทางในการ

ออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยท่ีย่ังยืน และตอบสนองประโยชนใชสอยของชุมชนในที่ลุมไดอยางแทจริง    

วัตถุประสงคของโครงการวิจยั 
        1. เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเรือนไทยพุทธ ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเอกลักษณ

และภูมิปญญาทองถ่ินอันทรงคุณคาใหเปนระบบทางวิชาการ อันจะทําใหคนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจเห็นความ 

สําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินและไดนําไปอนุรักษพัฒนางานดานสถาปตยกรรม ตอไป 

       2. เพ่ือใหทางราชการ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปปรับใชในการอนุรักษ พัฒนา และ

ออกแบบงานดานสถาปตยกรรมรวมสมัย  ใหตอบสนองวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินอยางเหมาะสม   

        3. เพื่อเปนองคความรูทางวิชาการที่สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปรับใชกับการศึกษาชุมชนอ่ืนๆ ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1.  ขั้นสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยการสํารวจรวบรวมจากแหลงเอกสารตาง ๆ เพ่ือนํามาเปน

ความรูพื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษาคนควา 
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2. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่ที่ศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ   

ถายภาพประกอบ และเขียนภาพลายเสนประกอบ   โดยไดกําหนดกลุมผูบอกขอมูลไวดังนี้  เจาของบานท่ีใชเปน

ขอมูลในการศึกษา  เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการสรางบานเรือน  และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการปกครองชุมชน  ผูนํา

ชุมชนในอดีตจนถึงปจจุบัน และชางที่มีความรูเร่ืองการกอสรางบานเรือนในอดีตจนถึงปจจุบัน 

3.  ขั้นจัดกระทํากับขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 -  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  การจดบันทึก มาถอดความโดยสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนด

ไวในขอบเขตดานเนื้อหา และนําภาพถายและภาพเขียนลายเสนมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกภาพประกอบ

ใหสอดคลองตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 

-  นําขอมูลทั้งหมดที่จัดกระทําในขางตนแลวมาวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 

4.  ขั้นเสนอผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยเสนอผลงานการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยมี

ภาพประกอบบางตอน 

 

ผลการวิจัย             
การศึกษาเร่ืองภูมิปญญาทักษิณ : เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปรากฏผลสรุป  

ไดดังตอไปนี้ 

ลักษณะของเรือนไทยพุทธในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 

เรือนเกษตรกร และเรือนคาริมทาง เรือนเกษตรกรเปนเรือนที่พบมากในบริเวณน้ี มีลักษณะเปนเรือนยกพื้นใตถุนสูงมี

ตีนเสาคอนกรีตรองรับเสาไมเน้ือแข็ง พื้นเรือนสวนใหญเปนพื้นไมกระดาน ผนังเปนโครงเคราไมกรุสังกะสี ประตู

หนาตางเปนบานเปดคูทําดวยไม หลังคาสวนใหญทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผา นอกจากนั้นเปนทรงจ่ัว พื้นที่ใชสอย

ขยายตามจํานวนของครอบครัวที่อยูอาศัย เปน เรือนเด่ียว เรือนแฝด และเรือนขยาย กรรมวิธีในการกอสรางใชการ

เจาะ เขาเดือย และสอดล่ิม ลักษณะที่ 2 เรือนคาริมทางองคประกอบของเรือนมี ตีนเสาคอนกรีตสูงประมาณ 0.70 

เมตรเทาระดับพื้นเรือน  เสาเรือนสวนใหญเปนไม นอกจากน้ันเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังเปนโครงเคราไมกรุสังกะสี 

ผนังไมกระดานตีซอนเกล็ดตามแนวนอน  และผนังกออิฐฉาบปูน ประตูเปนบานเฟยมไม  หนาตางไมบานเปดคู

หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผา พื้นท่ีใชสอยมีทั้งเรือนช้ันเดียว และเรือน 2 ชั้น กรรมวิธีการสรางใชการเจาะ 

เขาเดือย และสอดล่ิม สวนท่ีเปนโครงสรางปูนใชวิธีการหลอ กอ และฉาบ  

 ลักษณะทางสถาปตยกรรมรวมกันหลายประการ   ซึ่งถือเปนลักษณะเฉพาะของเรือนบริเวณน้ี  ที่สําคัญ 

ไดแก การมีตีนเสา เพื่อรองรับเสาเรือนที่เปนไมไมใหโดนความช้ืนในดินจะไดไมผุงาย  เปนลักษณะเดนของ

สถาปตยกรรมพื้นถ่ินภาคใตลักษณะหน่ึง  ยกพื้นสูงเพื่อปองกันน้ําทวมและปองกันสัตวราย  ผนังเปนสังกะสีเพ่ืองาย

กับการร้ือถอนและเคล่ือนยาย  มีหลังคาสูงทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผาแผนเล็ก ๆ  เพื่อปองกันการไหลยอนของ

น้ําฝน  และปองกันแรงลมที่อาจพัดกระเบื้องมุงหลังคาใหหลุดออกไป ร้ัวทําดวยทางใบตาลโตนดหาไดทั่วไปในพ้ืนที่

เพื่อปองกันสัตวเล้ียงออกนอกบริเวณเรือน ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนไทยพุทธดังกลาวสะทอนใหเห็นวา

การกอสรางเรือนตองคํานึงถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินเปนอยางมาก 
ภูมิปญญาที่ปรากฏในลักษณะของเรือนไทยพุทธ 
ศูนยกลางความรูแหงชาติ (2552) กลาวถึงความหมายของ ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ ภูมิปญญาชาวบาน 

สรุปไดวา   คือความรูของชาวบานในทองถ่ิน ซึ่งไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้ง
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ความรูที่ส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต  

และเปล่ียนแปลง  จนอาจเกิดเปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอม เรือนไทยพุทธ 

ตําบลคูขุด  อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนแหลงส่ังสมภูมิปญญาทองถ่ินไวมากมายเชนกัน  การศึกษาภูมิ

ปญญาทองถ่ินที่ปรากฏในเรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด ฯ  สามารถจําแนกได   ดังตอไปนี้ 

1. ภูมิปญญาในการดํารงชีพ  การแสวงหาแนวทางในการดํารงชีพเบื้องตนภายใตสภาพแวดลอมที่ตน

อาศัยอยูนั้น ถือเปนส่ิงสําคัญของมนุษยทุกชาติ ทุกภาษา  อันกอใหเกิดเปนองคความรูที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะ

แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมถึงเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอมแนวทางหนึ่ง

ดวย  สําหรับชาวไทยพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ที่มีทําเลที่ต้ังถ่ินฐานเปนท่ีราบลุมรอบ

ทะเลสาบสงขลา  ประกอบกับความอุดมสมบูรณของพื้นแผนดิน  ทําใหลักษณะเรือนของชาวไทยพุทธบริเวณน้ี  

สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูและส่ังสมประสบการณ  ความสามารถ อยางมากมายในการจัดการและปรับตัวให

สามารถดํารงชีพอยูอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  อันแฝงไปดวยภูมิปญญาในดานการอนุรักษ   ซึ่งมีอยูหลาย

ประการดังตอไปนี้ 

1.1. การยกพ้ืนเรือนใตถุนสูง    จากสภาพพื้นที่บริเวณน้ีเปนที่ราบและที่ลุมมีน้ําทวมขัง 

เกือบตลอดท้ังป  โดยเฉพาะในฤดูฝน  ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาจะสูงขึ้นมากจนทวมบานเรือน  ชาวบานแถบนี้จึง

ยกพื้นเรือนใหสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 1.50เมตร– 1.80เมตร เพ่ือปองกันน้ําทวมเรือน และปองกันสัตวรายท่ีมี

อยูทั่วไปและท่ีมาพรอมกับน้ําทวม เชน งู   ตะขาบ แมลงตางๆ เปนตน นับวาการยกพื้นเรือนนี้เปนภูมิปญญาในการ

ดํารงชีพ   เพื่อแกปญญาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดอยางลงตัวและไมทําลายสภาพแวดลอม 

เน่ืองจากในปจจุบันวิธีการแกปญหาสภาพพ้ืนท่ีลุม คือการนําดินจากท่ีอื่นมาถมใหสูงขึ้น อันเปนการทําลายระบบ

นิเวศในท่ีลุม    นอกจากน้ีการยกพ้ืนเรือนของเรือนชาวไทยพุทธ   ตําบลคูขุด ฯ  ยังมีประโยชนในดานการใชสอย

พื้นที่ คือ ใชสําหรับเก็บอุปกรณในการประกอบอาชีพ  เชน เรือที่ใชทําการประมง  อุปกรณในการทําการเกษตรตาง ๆ    

รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับเล้ียงสัตวเล้ียง  เชน  เปด  ไก  หมู  วัว  เปนตน  พื้นที่ใตถุนเรือนของชาวไทยพุทธบริเวณน้ีมัก

ไมใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของครอบครัว   เน่ืองจากใตถุนเรือนมีน้ําขังเฉอะแฉะตลอดป   

 

 

 

 

ภาพแสดงการยกพื้นใตถุนโลง 

1.2. การปลูกพ้ืนสวนครัว และผลไมบริเวณรอบตัวเรือน  ชาวบานในบริเวณน้ีนิยมปลูก 

พืชสวนครัว และผลไมรอบตัวเรือน  เนื่องจากสามารถใชประโยชนได สวนใหญพบมากบริเวณเรือนของเกษตรกร  

สวนเรือนคาขายจะปลูกเฉพาะพื้นสวนครัว เชน ตะไคร ใบมะกูด พริกขี้หนู  เปนตน เน่ืองจากมีพื้นที่รอบตัวเรือนนอย  

สวนผลไมที่นิยมปลูกไดแก มะมวง มะพราว มะละกอ  มะยม ตาลโตนด ขนุน กลวย  ฯลฯ  เนื่องจากพืชผักผลไม

ดังกลาวใชเปนสวนประกอบของอาหารพื้นบานท่ีรับประทานกันทุกวัน  พืชท่ีสําคัญสําหรับบริเวณน้ี คือ  ตน

ตาลโตนด   เปนพืชที่สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน   เพราะทุกสวนของตนตาลโตนดสามารถนํามาใชประโยชน

ไดทั้งส้ิน   นับเปนภูมิปญญาในการจัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกพืชท่ีมีความจําเปนในการดํารงชีพ 
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ภาพแสดงปลูกพืชสวนครัว 

และผลไมบริเวณรอบตัวเรือน   

1.3. การทําบอขนาดใหญไวใตถุนเรือนเพ่ือเก็บน้ําไวใช   เน่ืองจากน้ําในทะเลสาบสงขลา 

เปนนํ้ากรอยเพราะน้ําทะเลหนุน  บริเวณน้ีจึงขาดน้ําจืดอยางมาก ชาวบานจึงตองทําบอ หรือโองขนาดใหญไวเพื่อ

เก็บน้ําไวใช และด่ืมกิน โดยวางไวใตถุนเรือนตรงสวนครัว หรอืชานเพื่อความสะดวกในการนํามาใช และการดํารงชีพ  

 

 

 

ภาพแสดงบอ และโอง 

ขนาดใหญใตถุนเรือนเพื่อเก็บน้ํา 

 

1.4. การทําระดับพ้ืนชานใหต่ํากวาพ้ืนเรือน   เพื่อใหเปนชองระบายอากาศ ภายในตัวเรือน 

จะไดไมอับชื้น อีกทั้งยังทําใหผูอยูอาศัยเกิดภาวะสบายอีกดวย  ไมเจ็บปวยงาย 

1.5.  การทําคอสองเพ่ือรับแสง  และลม  ลักษณะเรือนบริเวณน้ีมีชองหนาตางเล็กและนอย   

เพื่อปองกันฝนสาด  เปดชองบริเวณใตคานรับหลังคา  ชายคาจะคลุมพอดีทําใหฝนไมสาดอีกท้ังยังสามารถรับลม

และแสงไดอีกดวย  ทําใหภายในตัวเรือนไมมืดจนเกินไป  นับเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ในการจัด

วางตําแหนงของคอสองไดอยางเหมาะสมและสวยงาม   อีกทั้งยังทําใหผูอยูอาศัยเกิดภาวะสบาย 
 
 
 

ภาพแสดงคอสอง 

เพ่ือรับแสง  และลม 

1.6. การปูพ้ืนเรือนดวยไมกระดาน พื้นชาน และครัวของเรือนเกษตรกรบริเวณน้ี   เปนไม 

กระดานตีเวนชอง (ฟาก) เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีฝนตกชุก  สวนชานจะโดนฝนสาด  การปูพื้นแบบเวนชองเพื่อใหน้ําฝน

ไหลลงตรงชองท่ีเวนทําใหพื้นแหงเร็วไมล่ืนจนเกิดอันตราย  และยังเปนชองใหลมพัดผานอีกดวย  สวนพื้นในครัว การ

เวนชองเพื่อเปนการระบายอากาศ  เน่ืองจากในครัวเปนพื้นที่ที่ใชสําหรับปรุงอาหารและตองกอไฟ  ภายในครัวจึงมีทั้ง

กล่ินของอาหารและควันไฟที่มีผลตอสุขภาพของผูอยูอาศัย   การเวนชองท่ีพื้นจึงเปนการระบายอากาศไดอีกทางหนึ่ง 

2.  ภูมิปญญาในเชิงชาง  การออกแบบเรือนพักอาศัยใหมีรูปทรงที่ เหมาะกับสภาพพ้ืนที่  และสภาพ

ภูมิอากาศ ใชวัสดุกอสรางที่หาไดในทองถ่ิน อีกทั้งยังสามารถอํานวยความสะดวก ในดานการใช สอย   รวมถึงแสดง

ใหเห็นคานิยมและวัฒนธรรมของทองถ่ินที่มีคุณคาอยางย่ิง   นั้นเปนภูมิปญญาเชิงชางที่เกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียน

เรียนรูที่ถายทอดจากคนรุนหน่ึงสูคนอีกรุนหนึ่ง  การศึกษาพบวาภูมิปญญาเชิงชางที่ปรากฏในลักษณะเรือนของชาว

ไทยพุทธ  ตําบลคูขุด  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มีดังตอไปนี้ 
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2.1. การสรางเรือนดวยวิธีการสอดสลัก เขาเดือย  เจาะ  บาก  การออกแบบและ 

จัดเตรียมสวนประกอบของเรือนใหไดขนาดและคุณภาพ  อีกทั้งยังตองนํามายึดประกอบกันดวยวิธีการสอดสลัก  เขา

เดือย  เจาะ  บาก  สวนตาง ๆ ของเรือนเขาดวยกันอยางลงตัว  และมีสัดสวนท่ีสวยงามนั้น   นับเปนภูมิปญญาและ

ความสามารถอยางย่ิงของคนในทองถ่ิน  การออกแบบและสรางเรือนดวยวิธีดังกลาวนั้น  เนื่องจากทําใหโครงสราง

ของเรือนมีความยืดหยุน งายกับการเคล่ือนยายเรือนไปต้ังที่อื่น 
 
 
 
 

 ภาพแสดงการสอดสลัก เขาเดือย เจาะ บาก 

 

  2.2.  การเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพ้ืนที่  สําหรับเรือนในบริเวณน้ีการเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่ที่

เห็นไดชัดเจน และมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ  คือ  การทําร้ัวจากกานใบตาลโตนดปกไขวกัน  นับเปนภูมิปญญา

อันชาญฉลาด  เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  และกิจกรรมในการดํารงชีวิต  กลาวคือพื้นท่ีนี้เปนท่ีลุมมีน้ําขัง  ชาวบาน

สวนใหญจึงนิยมเล้ียงเปด  และไก  ซึ่งเหมาะกับพื้นที่  การทําร้ัวถ่ี ๆสามารถก้ันไมใหเปดออกไปนอกบริเวณเรือนได  

นับวาเปนการใชทรัพยากรอยาคุมคาและสามารถนําทรัพยากรมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

ภาพแสดงร้ัวจากวัสดุที่มีอยูในชุมชน 

 3.  ภูมิปญญาในดานการจัดการทางสังคม   ภูมิปญญาทองถ่ินในบริเวณน้ีแตเดิมเนนการดํารงชีพอยู

อยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม และการรักษาสังคมวัฒนธรรมแบบดังเดิม การจัดการทางสังคมใหลูกหลานเขาใจ

ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนนับเปนส่ิงสําคัญ ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งของสังคม  และเปนการสถาบัน

แรกของชีวิตมนุษย  ซึ่งมีความสําคัญในการปูพื้นฐานดานความคิด  และแนวทางการปฏิบัติตนของคนในชุมชน  

พรอมทั้งควบคุมดูแลพฤติกรรมของลูกหลาน การออกแบบลักษณะของเรือนจึงจําเปนตองยึดถือขนบธรรมเนียม และ

วัฒนธรรม รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว เปนสําคัญ ภูมิปญญาในดานการจัดการทางสังคมที่ปรากฏใน

ลักษณะเรือนของชาวไทยพุทธ ตําบลคูขุด  มีดังตอไปนี้ 

3.1. การจัดพ้ืนที่ในเรือนเปนโถงโลง เรือนของชาวไทยพุทธ  ตําบลคูขุด  “จัดพื้นที่ใชสอย 

สวนใหญเปนโถงโลง ใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว  โดยผูใหญในครอบครัวสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของ

ลูกหลาน ดังนั้นการท่ีจัดพื้นท่ีเรือนเปนโถงโลง เปนภูมิปญญาของคนในทองถ่ินมาต้ังแตบรรพบุรุษที่ปองกันไมให

ลูกหลานอยูในพื้นท่ีลับตาผูใหญ ไมวาจะทํากิจกรรมใด ๆ จะมีผูคอยดูแลและคอยแนะนําอยูตลอดเวลา ทําให

ลูกหลานประพฤติตัวตามคําสอนของผูใหญ 

  3.2. การยกระดับพ้ืนเรือนสูงกวาพ้ืนชาน  การยกระดับพื้นเรือนใหสูงกวาพื้นชาน  นอกจาก

เปนการระบายอากาศภายในเรือนแลว  ยังเปนกุศโลบายในการส่ังสอนลูกหลานใหยึดถือระบบอาวุโส กลาวคือ  ถา 
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ผูใหญนั่งบนพ้ืนเรือน  ผูที่มีอายุนอยกวาตองนั่งในระดับพื้นชาน  เพราะโดยธรรมเนียมของคนไทยไมวาจะในภาคใด

แลวเด็กจะไมนั่งเสอมผูใหญ 

   

 

  ภาพแสดงระดับพื้นเรือนสูงกวาพื้นชาน   

 

 

 

สรุป 

ผลจากการศึกษาเร่ือง “ภูมิปญญาทักษิณ: เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ผูวิจัย

มีประเด็นที่จะสรุปดังนี้ 

ภูมิปญญาท่ีปรากฏในเรือนบริเวณน้ี  มีลักษณะคลายกับภูมิปญญาท่ีปรากฏในสถาปตยกรรมท่ัวไปใน

บริเวณน้ี ซึ่งจําแนกไดเปน 3 ดานคือ ภูมิปญญาในดานการดํารงชีพ เชน การยกพื้นเรือนใตถุนสูง เพ่ือปองกันน้ําทวม 

พื้นเรือน และปองกันสัตวราย ภูมิปญญาในเชิงชาง เชน การสรางเรือนดวยวิธีการสอดสลัก เขาเดือย เจาะบาก

เน่ืองจากทําใหโครงสรางของเรือนมีความยืดหยุนงายตอการเคล่ือนยาย และการเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่นับวาเปน

การใชทรัพยากรอยางคุมคา อีกทั้งสามารถนําวัสดุใกลตัวมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ภูมิปญญาในการจัดการ

สังคมเชน การจัดพื้นที่ในเรือนเปนโถงโลงเพื่อส่ังสอนควบคุม ดูแลพฤติกรรมของลูกหลาน และการยกระดับพื้นเรือน

สูงกวาพื้นชาน เปนกุศโลบายในการสั่งสอนลูกหลานใหยึดถือระบบอาวุโส เพียงแตภูมิปญญาบางดานอาจจะ

แตกตางไปจากพื้นท่ีอื่น ๆ ในภาคใต เน่ืองจากขอจํากัดทางดานสภาพพื้นท่ีและสภาแวดลอมบางประการ เชน การ

สรางบอซีเมนตขนาดใหญเพ่ือเก็บน้ําฝนไวใชและด่ืมกิน  เนื่องพื้นที่บริเวณน้ีขาดแคลนน้ําจืด ในพื้นที่อื่น ๆ ใชการขุด

บอเพ่ือนํานํ้ามาใช การทําร้ัวดวยทางใบตาลโตนดที่ตางจากพื้นที่อื่นที่ทําร้ัวดวยการปลูกพืชเปนตน ภูมิปญญาตาง

เหลานี้ไดปรากฏใหเห็นจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน อันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตสวนหนึ่งของคนในบริเวณตําบลคูขุด  

อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ไดสนับสนุนทุนในการทํา

วิจัยเร่ืองนี้ จนทําใหผูวิจัยสามารถทําวิจัยเร่ืองสําเร็จไดดวยดี จํานวน 40,000 บาท   อาจารยจุฑามาศ  ลักษณะกิจ

ผูใหคําปรึกษาดานภาษาตางประเทศ  และลูกศิษยสถาปตยกรรมรุน 09 ที่ชวยในการเก็บขอมูล   
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จํารัส  พานิชกรณ. (2552). เปนผูใหสัมภาษณ,  ปยาภรณ  อรมุต เปนผูสัมภาษณ,  หมู 7 บานดอนคัน  

ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา,  เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 
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พฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหารของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
The Consumer’s Buying Behavior toward One Tambon One Product Food Sector in Muang 
District, Udonthani Province. 
 

กิตติพล สระบัว1 กรรณิการ นันทโพธิเดช1 รุงศิริ  สระบัว1 และ ไพรัช วัฒนเรืองรอง1 

Kittipol Srabua1, Kunnika Nantapotidech1, Rungsiri Srabua1 and Pairat Watanaruang-rong1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑประเภทอาหารในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ลักษณะความตองการ และพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภค และ 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาหน่ึงตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยและ

ประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 400 ราย คัดเลือกดวยวิธีสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) สถิติที่นาํมาศึกษา ไดแก คาความถ่ี และ คารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 – 25 ป อาศัยในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท ตอเดือน 

คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังประมาณ 50 – 100 บาท ครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา 

ส่ือหรือแหลงขอมูลที่ทราบถึงสถานที่จําหนายสินคาคือ เพื่อน มีการตัดสินใจซื้อสินคาเพราะราคา มีการตัดสินใจซื้อ

ทันทีเม่ือเห็นสินคา มีความพึงพอใจหลังจากการซื้อสินคาในระดับมาก และจะแนะนําตอใหกับผูอื่นในการซื้อสินคา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร 

พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของสินคา ดานราคา คือ ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน  ดานการ

สงเสริมการตลาด คือ การมีสวนลด ถาซื้อในปริมาณมาก และดานสถานท่ีจัดจําหนาย คือ การมีปายหนาราน 

ปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร พบวา ดาน

ผลิตภัณฑ คือ รสชาติไมอรอย  ไมสดใหม และมีกล่ินเหม็น  ดานราคา คือ ราคาไมคงที่ ไมมีปายแสดงราคาชัดเจน 

และราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ หาซื้อยาก สถานที่ขายไมสะอาด และ

สถานที่จอดรถไมสะดวก ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีของแถม ไมมีการโฆษณา/มีนอย และไมมีการแจกใหชิม 

คําสําคัญ :  พฤติกรรมการซื้อ  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  อาหาร 
 

 Abstract 
The purpose of this research was to study the consumers’ purchasing behavior in relation to One 

Tambon One Product Food Sector in Udonthani Province. The sample size consisted of 400 consumers 

selected by multistage sampling method. The questionnaire was used for data collection. The data was  

                                                 
1 คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลัยสันตพล อดุรธาน ี 299/1 ถ.อุดร – สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ประเทศไทย 

  Santapol College 299/1 Udon- Sakon Rd., Nongbua , Muang, Udonthani 41000, Thailand.  
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analyzed by descriptive statistics and present in the form of percentage and frequency.  

Most respondents were female age 21 – 25 with bachelor degree for education background. 

They were employed in the private business companies with salary approximately 5,001 to 10,000 bath 

per month and they spend money to buy OTOP food product each time about 50 to 100 bath.  

The research found that most families, closed friend, relatives, marketing strategy and mass 

media have often influence consumers’ decision in purchasing products’ OTOP 

For the area of marketing mix strategy (4 P’s) factors that consumers’ whould concern and aware 

to buy the food products’ OTOP as following : the food product must be clean, the value of safty and 

require a legal quality stanadard with an expiration date label attach on the product package. The food 

products’ OTOP price label should be attract on the package and easy to notice for consumer. The 

marketing promotion activities for food products would attract consumers’ decision in purchasing the 

product such as quantity discount marketing project. The place/convenience to shop also is a key for 

consumers’ decision to purchase the food products that is shop’s signage easy to notice and see the 

signboard. 

Problem of the marketing mix strategy impact on the products’ OTOP business as following : the 

smell and taste of food product are unsatisfied. Food products’ OTOP price is always changeable, with 

out price label and unreasonable price to product. The food products were not available in the market, 

also unclean shop area and consumer find hardly a place to park the car. Consumer notice that OTOP 

product enterprise has slowly push the marketing promotion activity to the market such as quantity 

discount, low advertising and media communication. 

Keywords : Consumer’s Buying Behavior, One Tambon One Product, Food 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนนโยบายการแกปญหาการ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนในระดับฐานราก เพ่ือใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และสามารถ

พึ่งตนเองได สงผลใหชุมชนหรือตําบลนั้นๆ มีความเขมแข็ง ดํารงตนอยูไดดวยความสงบสุข มุงที่จะสรางความเจริญ

แกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีใน

ทองถ่ินใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน 

           ปจจุบันแนวความคิดในการดําเนินงานทางการตลาดเปล่ียนไปจากการมุงผลิตหรือขายไปเนนความสําคัญ

ของผูบริโภคหรือตลาด เพราะปจจุบันมีคูแขงจํานวนมาก ผูบริโภคมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑไดมากดังน้ันการศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคจะชวยใหสามารถเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค และ

สามารถหาหนทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับ

ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากย่ิงขึ้น รวมทั้งชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถ

ทําไดดีขึ้น เพ่ือประโยชนในการแบงสวนตลาด เพ่ือการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับชนิดของสินคา

ที่ตองการและชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตางๆ เพ่ือความไดเปรียบคูแขงขัน 
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จากความเปนมาและปญหาดังกลาว การศึกษาใหเขาใจถึงลูกคาเปาหมาย พฤติกรรมในการซื้อสินคา       

หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑชุมชนของลูกคาเพื่อใหทราบถึงความสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภควา

มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเปนอยางไร มีเหตุผลอะไรบางในการตัดสินใจเลือกสินคา และมี

ความแตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ประโยชนที่พึงไดจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และเหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑประเภทน้ีแลว ประโยชนที่สําคัญประการหน่ึงคือ ทําใหผูประกอบการ และผูที่สนใจสามารถนํา

ขอมูลไปใช๎ในการประกอบการดําเนินงาน และพัฒนาสินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑตอไปและจะเปนแนวทางหนึ่ง

ในการนําไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑรวมทั้งการดําเนินธุรกิจของผูผลิตหรือผูประกอบการสินคา ผลิตภัณฑชุมชน

และทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการพัฒนา เติบโตอยางตอเนื่องกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน และสรางความ

แข็งแข็งแกชุมชนไดอยางย่ังยืนตอไป ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหารครอบคลุมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ และกระบวนการในการ

ตัดสินใจ รวมถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกซือ้สินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑประเภทอาหาร ของผูบริโภคในจังหวัดอุดรธานี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 397,049 คน 

(สํานักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2553 ) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง

สําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE ที่กําหนดวาประชากรมากกวา 100,000 คน ที่ระดับความ

เช่ือม่ัน 95% ตองใชกลุมตัวอยางทําการวิจัยอยางนอย 398 คน ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งส้ิน

จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง จากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คัดเลือกดวยวิธีสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) โดยแบงเปน 8 เขตเทศบาล ไดแก เทศบาลนครอุดรธานี  

เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ําคํา เทศบาลเมืองหนองสําโรง เทศบาลตําบลนาขา เทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห เทศบาล

ตําบลบานจั่น  เทศบาลตําบลหนองบัว  และนอกเขตเทศบาล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่เปน

คําถามปลายปด และคําถามปลายเปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและภูมิหลัง

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยใชการประเมินผลเปนความถ่ีรอยละ

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร โดยใชการประเมินผลเปน

ความถ่ีรอยละ สวนท่ี 3 ขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑประเภทอาหารโดยใชการวัดผลแบบ Rating Scale ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด

สวนที่ 4 ขอมูลปญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร การกําหนดชวงคะแนนเพื่อ

วิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ โดยใชเกณฑการใหคะแนน ไดแก มีผลมากที่สุด มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผล

นอย และมีผลนอยที่สุด สวนที่ 5 ขอมูลพฤติกรรมในการซ้ือผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และสวนที่ 6 ขอมูลเก่ียวกับความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายลักษณะพื้นฐานของประชากร เศรษฐกิจ และการศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยคาสถิติที่ใชคือ คาเฉล่ียรอยละ 
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ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 

ระหวาง 21 – 25 ป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดเฉล่ียท่ี 5,001 – 10,000 บาท ตอเดือน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางเลือกซื้ออาหาร

ทั่วไปและอาหารแปรรูปมากที่สุด มีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ตอคร้ังประมาณ 50 – 100 บาท โดยเฉล่ีย

จะมีการซื้อสินคา 3 ชิ้นตอคร้ัง จะไมมีการวางแผนในการซ้ือสินคา ตัดสินใจซื้อทันทีเม่ือเห็นสินคา และมีการเลือกซื้อ

สินคาตามงานแสดงสินคา/งานประเพณี บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ OTOP คือ ครอบครัว 

รองลงมาคือ เพื่อน และการโฆษณา โดยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาว รับทราบขอมูลสถานท่ี

จําหนายผลิตภัณฑ OTOP จากเพ่ือน รองลงมาคือ ปายหนาราน  ญาติ  ใบปลิว  โทรทัศน หนังสือพิมพ และ

อินเตอรเน็ต ตามลําดับ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ OTOP คือ ราคา รองลงมาคือ รสชาติ  เพื่อเปนของฝาก 

เพื่อสุขภาพสวนตัว มีคนแนะนํา และสถานที่จัดจําหนาย มีความพึงพอใจภายหลังจากการซื้อสินคาในระดับมาก 

และกลุมตัวอยางจะแนะนําตอใหกับผูอื่นในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร 

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการจัดสินใจซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ประเภทอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีลําดับความสําคัญ คือ 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ( x  = 4.12)  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจคือ ความสะอาดของสินคา(รอยละ 52.5)  รสชาติของสินคา (รอยละ 49.8) และ ความ

สดใหมของสินคา (รอยละ 45.8)  2) ปจจัยดานราคา ( x  = 4.08) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ ราคาสินคา

สามารถตอรองได (รอยละ 59.0) และผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน (รอยละ 55.3)  3) ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ( x  = 4.01) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ การมีสวนลด ถาซ้ือในปริมาณมาก (รอยละ 60.0)   

ผูจัดจําหนาย/พนักงานขายมีอัธยาศัยดี (รอยละ 43.3) และการมีของแถม (รอยละ 38.3)  4) ปจจัยดานชองทาง   

การจัดจําหนาย ( x  = 3.84)  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ คือ มีปายหนาราน (รอยละ 60.3)  สินคาหาซ้ืองาย     

(รอยละ 58.3)   และการเดินทางไปมาสะดวก (รอยละ 57.3) 

สวนที่ 4 ปญหาในการเลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวา 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีปญหาอันดับแรก คือ รสชาติไมดี (รอยละ 17.0)  

รองลงมาคือ ผลิตภัณฑไมสดใหม (รอยละ 12.3)  ผลิตภัณฑมีกล่ินเหม็น (รอยละ 11.0)  2) ปจจัยดานราคา มีปญหา

อันดับแรก คือ ราคาไมคงท่ี (รอยละ 37.3) รองลงมาคือ ไมมีปายแสดงราคาชัดเจน (รอยละ 24.0)  ราคาไมเหมาะสม

กับคุณภาพผลิตภัณฑ (รอยละ 15.3)  3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีปญหาอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ     

หาซ้ือยาก (รอยละ 39.3) รองลงมาคือ สถานที่ขายไมสะอาด(รอยละ 16.0)  สถานที่จอดรถไมสะดวก (รอยละ 10.8)         

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีปญหาอันดับแรก คือ ไมมีของแถม (รอยละ 39.5) รองลงมาคือ ไมมีการ

โฆษณา/มีนอย (รอยละ 31.3)  ไมมีการแจกใหชิม (รอยละ 12.8) 

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภท

อาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 เพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงจะไมมีการวางแผนกอนการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย

เลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป ครอบครัวจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จะเลือกซื้อสินคา 

OTOP ที่ไดรับมาตรฐานระดับ 3 ดาว ดวยเหตุผลในการซ้ือคือ ราคา จํานวนสินคาที่ซื้อตอคร้ังคือ 3 ชิ้น จะซ้ือสินคา
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ทันทีที่พบ เม่ือไดบริโภคผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในระดับมาก และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่นซ้ือผลิตภัณฑ 

OTOP ประเภทอาหาร พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ เพศชายจะทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจากเพื่อน ปายหนาราน 

และญาติ แตเพศหญิงจะไมรับทราบขอมูลจากญาติ เพศชายมีคาใชจายในการซื้อตอคร้ังประมาณ 50 – 100 บาท 

ขณะท่ีเพศหญิงมีคาใชจายท่ีสูงกวาประมาณ 101 – 500 บาท และเพศชายจะซ้ือสินคาที่งานแสดงสินคา/            

งานประเพณี และศูนยจําหนายสินคา OTOP ขณะที่เพศหญิงจะมีการซ้ือสินคาที่หางสรรพสินคาดวย  

 อายุ พบวา กลุมตัวอยางทุกชวงอายุจะไมมีการวางแผนกอนการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย

เลือกซ้ือสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป จะซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่น

ซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร  พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ กลุมวัยรุนและวัยทํางานตอนตน (อายุตํ่ากวา     

20 ป ถึงอายุ 30 ป) จะทราบขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจากเพื่อน สวนกลุมอายุ 31 ถึงอายุมากกวา 41 ป จะทราบ

ขอมูลจากญาติ  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมวัยรุน (อายุตํ่ากวา 20 ป – 25 ป) คือ เพ่ือน สวนวัยทํางาน 

(อายุ 26 ถึงอายุมากกวา 41 ป) ครอบครัวเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา กลุมวัยรุนจะซื้อสินคาที่

ไดรับมาตรฐานระดับ 3 ดาว สวนวัยทํางานจะซ้ือสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 4 ดาว กลุมวัยรุนมีคาใชจายในการซ้ือ

สินคาประมาณ 50 – 100 บาท แตวัยทํางานมีคาใชจายที่สูงกวาคือ 101 – 500 บาท ทุกชวงอายุจะซ้ือสินคาที่งาน

แสดงสินคา/งานประเพณี แตในกลุมอายุ 26 – 30 ป และกลุมอายุ 36 – 40 ป จะซื้อสินคาที่ศูนยจําหนายสินคา 

OTOP 

อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางทุกอาชีพจะไมมีการวางแผนกอนการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย

เลือกซ้ือสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป จะซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะแนะนําตอใหบุคคลอื่นใหซื้อ

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน คือ ผูมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน 

และพนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจจะทราบขอมูลจากเพื่อน แตอาชีพแมบาน  คาขาย และเกษตรกร จะรับทราบขอมูล

จากปายหนาราน กลุมอาชีพคาขายนิยมรับขอมูลจากใบปลิว ทุกอาชีพบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา คือ 

ครอบครัว ยกเวนนักเรียน นักศึกษาที่เพ่ือนมีผลตอกาตัดสินใจ ทุกกลุมอาชีพจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 

3 ดาว ขณะที่อาชีพแมบานจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 5 ดาว ผูมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  พนักงาน

รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  คาขาย ซื้อผลิตภัณฑเพราะรสชาติของอาหาร กลุมอาชีพพนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และกลุม

อาชีพคาขายมีคาใชจายที่ 101 – 500 บาท แตอาชีพอื่นๆ จะมีคาใชจายที่ตํ่ากวา และสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑที่

กลุมอาชีพนักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพคาขาย จะเขาซ้ือผลิตภัณฑคือ 

ศูนยจําหนายสินคา OTOP และหางสรรพสินคา 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการวางแผนกอนการซื้อผลิตภัณฑ          

กลุมตัวอยางทุกระดับการศึกษาซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารในลักษณะอาหารท่ัวไปและอาหารแปรรูป 

ครอบครัวเปนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ จะซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่นซื้อ

ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร ทุกกลุมระดับการศึกษาจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 

3 ดาว ขณะที่กลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีจะเลือกซื้อสินคาท่ีไดรับมาตรฐานระดับ  

5 ดาว ทุกกลุมระดับการศึกษาซ้ือผลิตภัณฑเพราะราคา ยกเวนกลุมการศึกษาระดัสูงกวาปริญญาตรีที่ซื้อเพราะ

สถานที่ในการจําหนาย ทุกระดับการศึกษามีคาใชจายตอคร้ังคือ 50 – 100 บาท ในขณะที่กลุมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีคาใชจายตอคร้ังที่ 101 – 500 บาท ทุกกลุมระดับการศึกษาจะซ้ือสินคาที่งาน

แสดงสินคา/งานประเพณี ยกเวนกลุมการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจะซ้ือผลิตภัณฑที่ศูนยจําหนายสินคา OTOP 
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รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนจะไมมีการวางแผนกอนการซื้อ 

ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดยเลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป ครอบครัวเปนบุคคล 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ มีการซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่นซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภท

อาหาร พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน คือ กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดจะทราบขอมูลจากเพื่อน และปายหนาราน ยกเวน

กลุมรายไดเดือนมากกวา 20,000 บาท ที่รับทราบขอมูลจากญาติ แหลงขอมูลของกลุมรายไดตอเดือน 15,001 – 

20,000 บาท คือใบปลิว กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดจะเลือกซ้ือสินคาท่ีไดรับมาตรฐานระดับ 3 ดาว ยกเวนกลุม

รายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท และรายไดมากกวา 20,000 บาท ที่จะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 5 

ดาว กลุมรายไดตอเดือน 15,001 ถึงรายไดมากกวา 20,000 บาท ซื้อเพราะรสชาติของอาหาร ขณะที่ระดับรายได

อื่นๆ จะซื้อเพราะราคา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีคาใชจายตอคร้ังประมาณ 50 – 100 บาท ขณะที่ผูมีรายได 

10,001– 20,000 บาท มีคาใชจายตอคร้ังที่ 101 – 500 บาท และผูมีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีคาใชจาย

มากกวา 500 บาท กลุมรายไดตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท ซ้ือสินคาจํานวน 3 ชิ้นตอคร้ัง สวนกลุมรายไดตอเดือน 

15,001 บาทขึ้นไป ซื้อสินคามากกวา 4 ชิ้นขึ้นไปตอครั้ง ทุกกลุมรายไดจะซื้อสินคาที่งานแสดงสินคา/งานประเพณี 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ ความสะอาดของสินคา รสชาติของสินคา ความสดใหม

ของสินคา สินคาไดเคร่ืองหมายรับรอง (อ.ย.) สินคามีฉลากระบุวันผลิต วันหมดอายุ และนํ้าหนัก สินคามี

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน OTOP ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ในการศึกษา

พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสด/ใหม 

ความสะอาด และรสชาติของผลิตภัณฑมากที่สุด สวนการมีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) และสินคามีฉลากระบุวันผลิต 

วันหมดอายุและนํ้าหนักเปนปจจัยรอง 

ปจจัยดานราคาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ คือ ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน และราคาสินคา

สามารถตอรองได ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของณรงคชัย นวลจันทร (2552) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในดานราคาท่ีผูบริโภค

ใหความสําคัญกับราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณคาท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ และราคาของสินคามีราคาตํ่ากวา เม่ือ

เทียบกับสินคาประเภทเดียวกันที่เปนตราสินคาอื่น 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ คือ การมีสวนลด ถาซ้ือในปริมาณ  ผูจัด

จําหนาย/พนักงานขายมีอัธยาศัยดี  การมีของแถม  ผูจัดจําหนาย/พนักงานขายมีความรวดเร็วในการบริการ  การให

ทดลองชิมฟรี  การประชาสัมพันธ และการโฆษณา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ใน

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับ          

ผูจําหนาย/พนักงานมีอัธยาศัยดีสุภาพ และผูจําหนาย/พนักงานขายมีความรวดเร็วในการบริการ และไมสอดคลองกับ

การศึกษาของณรงคชัย นวลจันทร (2552) ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายสงเสริม

ผลิตภัณฑจากรัฐบาล และการโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ คือ มีปายหนาราน สินคาหาซ้ืองาย           

การเดินทางไปมาสะดวก  สถานที่ขายสะอาดกวางขวาง  ใกลแหลงชุมชน  มีสถานที่จอดรถ  มีการตกแตงราน

สวยงาม  มีสินคาจําหนายตลอดไมขาดตลาด  มีบริการสงสินคาถึงบาน และสามารถสั่งซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับ



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 O-63 

การศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับสินคาหาซ้ืองาย และไปมาสะดวก 

 ตามแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (ปณิศา สัญชานนท, 2548) เพื่อคนหาพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ    

1 H จากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการวิจัยไดดังนี้ 

 ใครคือตลาดเปาหมาย (Who’s the target market?) กลุมเปาหมายของการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบวาผูซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง

ระหวาง 21 – 25 ป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี มีระดับรายไดเฉล่ียที่ 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ 

(2552) ในการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูบริโภคเปนเพศหญิง 

อายุ 20 – 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตร ีและมีรายได 5,001 – 10,000 บาท 

 ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารที่ผูบริโภคนิยมเลือก

ซื้อเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป (Food) รองลงมาคือ  ของขบเค้ียว (Snack) 

ผลิตภัณฑจากขาว (Rice Product) และผลิตภัณฑจากสัตวแปรรูป (Direct Meat) และผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเลือกซื้อ

ตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ระดับ 3 ดาว รองลงมาคือ สินคามาตรฐานระดับ 5 ดาว  

มาตรฐานระดับ 4 ดาว และมาตรฐานระดับ 2 ดาว  

 ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภท

อาหารที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ ราคา รองลงมาคือ รสชาติ  เพื่อเปนของฝาก  เพื่อสุขภาพสวนตัว  มีคนแนะนํา 

และสถานท่ีจดัจําหนาย โดยเหตุผลในการเลือกซื้อนอยที่สุดคือ การไดรับขอมูลจากส่ือตางๆ และการโฆษณา  

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who influence customer in the buying?) บทบาทของผูมีอิทธิพลใน

การตัดสิใจซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารผูบริโภคตัดสินใจซื้อ คือ ครอบครัว รองลงมาคือ เพ่ือน และโฆษณา 

สวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่นอยที่สุดคือ หัวหนางาน 

ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สวนใหญ

จะไมมีการวางแผนในการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารมากอน สําหรับความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทอาหาร พบวา ผูบริโภคซ้ือสินคา OTOP ประเภทอาหาร 3 ชิ้นตอคร้ัง รองลงมาคือ ซื้อสินคา 2 ชิ้น ตอคร้ัง 

และซ้ือ 4 ชิ้นขึ้นไปตอคร้ัง และท่ีนอยที่สุดคือ ซื้อสินคา 1 ชิ้นตอคร้ัง โดยมีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ตอ

คร้ังประมาณ 50 – 100 บาท รองลงมาคือ มีคาใชจายในการซ้ือสินคาตอคร้ังประมาณ 101 – 500 บาท และท่ีนอย

ที่สุดคือ มีคาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งประมาณตํ่ากวา 50 บาท 

ผูบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) ผูบริโภคนิยมซ้ือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร

ตามงานแสดงสินคา/งานประเพณี รองลงมาคือ เลือกซื้อสินคาจากศูนยจําหนายสินคา OTOP  หางสรรพสินคา 

ตลาดนัด  รานสะดวกซื้อ และสถานท่ีผลิต  

ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) จากพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวา ส่ือหรือแหลงขอมูลทมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

OTOP ประเภทอาหาร คือ เพื่อน รองลงมาคือ ปายหนาราน ญาติ ใบปลิว โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นารถตยา ชมนารถ (2552) ที่ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเลือกซื้อแคบหมู

จากการแนะนําของคนรูจัก โดยเฉพาะเพื่อนและญาติพี่นอง 
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 และตามโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550) เพื่อคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อจากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need recognition) พบวา กลุมตัวอยางไมมีการ

วางแผนกอนการซ้ือสินคาผลิตภัณฑ แสดงวาผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการ

บริการทั้งจากส่ิงกระตุนภายใน (Internal stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า เปนตน และส่ิงกระตุนภายนอก 

(External stimuli) ที่อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นอาหารนารับประทาน 

จึงรูสึกหิว ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซ้ือ อยากได เปนตน 

2. การแสวงหาขอมูล (Information search) พบวา กลุมตัวอยางจะทําแสวงหาขอมูลเพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน แหลงบุคคล (Personal sources) ไดแก เพื่อน และญาติ แหลง

ทางการคา (Commercial sources) ไดแก ปายหนารานคา และใบปลิว 

3. การประเมินทางเลือก (Assetment alternatives) พบวา เม่ือกลุมตัวอยางไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว

ในขั้นตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยผูบริโภคกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน  

คือ ราคาท่ีเหมาะสม รสชาติของอาหารสถานท่ีในการจัดจําหนาย และมาตรฐานระดับดาวสินคา OTOP ซึ่งผูบริโภค

จะซื้อผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาว ถึงระดับ 5 ดาว    

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchasing decision) พบวา กลุมตัวอยาง มีการตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นผลิตภัณฑ  มี

คาใชจายในการซ้ือสินคาตอคร้ังต้ังแต 50 – 500 บาท  มีจํานวนสินคาที่ซื้อตอคร้ังต้ังแต 2 ชิ้นถึงมากกวา 4 ชิ้นขึ้นไป 

และจะซ้ือสินคาที่งานแสดงสินคา/งานประเพณี  ศูนยจําหนายสินคา OTOP และหางสรรพสินคา  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchasing behavior) พบวา กลุมตัวอยางหลังจากท่ีไดทําการ

ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไปแลวนั้น มีความพึงพอใจในสินคาระดับปานกลางถึงระดับมาก และมีการแนะนําหรือ

บอกตอไปยังผูบริโภคคนอื่นๆ ใหซื้อผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทอาหารดวย 
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2553. สสว.บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ เตรียมยกระดับ OTOP สู SMEs. เขาถึงไดจาก  

http//www.industry.go.th/Lits/info_news 

ณรงคชัย นวลจันทร. 2552. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของนักศึกษาภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฎัเทพสตรี. 

นาตยา  ชมนารถ. 2552. พฤติกรรมการซ้ือแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ปณิศา ลัญชานนท. 2548.  หลักการตลาด. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ จํากัด. 

สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2553. จํานวนประชากรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี ประจําป 2553. เขาถึงไดจาก  http//www.dopa.go.th. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  2550.  พฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ จํากัด. 

Kotler, Philip. 1988. Marketing Management. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.  

Stanton, William and Charles, Futrell. 1987. Fundamental of Marketing. 8th ed. Singapore : McGraw – Hill.  
  



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 O-65 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย
Thai Tourists Behavior in Marine National Parks in Southern Thailand    
 

วิวัฒน จันทรก่ิงทอง1 และ พัฒนิจ โกญจนาท2  
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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยในอุทยาน

แหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวน

ใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวและพักผอน โดยมาเปนกลุมจํานวนมากกวา 4 คน จํานวนครั้ง

ในการเดินทางเขามาทองเท่ียวในชวงประมาณ 1 ปที่ผานมาสวนใหญอยูที่ 1 – 2 คร้ัง  และคาใชจายรวมในการ

ทองเที่ยวตอคน 3,001-4,000 บาท  ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา อายุ  และภูมิลําเนามี

ความสัมพันธกับจํานวนครั้งในการเดินทางเขามาทองเท่ียว  ในขณะที่รายไดมีความสัมพันธกับคาใชจายในการ

ทองเที่ยว            

คําสําคัญ : พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย  อุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย  

                      

Abstract           

 This research (1) to studied the behavior of tourists in the marine national parks of southern 

Thailand and (2) to evaluated the relationship between the subjects’ profile and their traveling behavior. It 

was found that the subjects mainly visited marine national parks of southern Thailand for travel and 

relaxation, groups tended to include more than four persons, in the past one year they had visited marine 

national parks of southern Thailand 1-2 times, and  the total costs of the trip 3,001-4,000 bath per person.  

The relationship between the subjects’ profile and their traveling behavior revealed that, age and place of 

residence of tourists effected frequency of travel, while the total costs of trip per person depended on 

average income 

Keywords : Thai tourist behavior, Marine national parks of Southern Thailand    
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คํานําและวัตถุประสงค         
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาจํานวนมาก จึงสงผลใหการ

ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการทองเที่ยว 

นํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศไทย โดยในปพ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวจํานวน 590,000  

ลานบาท  อีกท้ังการทองเท่ียวยังชวยสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและกวางขวาง เนื่องจากการทองเที่ยวมี

ความสัมพันธเก่ียวของกับแทบทุกภาคธุรกิจดานการบริการ รวมถึงการทองเท่ียวยังชวยในการกระจายความเจริญ

ไปสูภูมิภาค กระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตสินคาและบริการตาง ๆ อันเปนที่มาของรายไดชุมชนในทองถ่ิน  

   ภาคใตเปนดินแดนแหงหมูเกาะและทองทะเลงาม อีกทั้งยังอุดมสมบูรณดวยผืนปาดิบซึ่งเปนถ่ินอาศัยของ

สรรพชีวิตท่ีนาสนใจ ไมเพียงเทานั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใตยังโดดเดนมีเอกลักษณ สวนวิถีชีวิตน้ันก็เปยมเสนห

ชวนใหเขาไปสัมผัสและเรียนรูอยางใกลชิด จากการสํารวจในป พ.ศ. 2552 ภาคใตมีรายไดจากการทองเท่ียวตอ

ประชากรสูงกวาทุกภาคในประเทศไทย โดยมีรายไดเฉล่ียจํานวน 20,673 บาทตอคนตอป โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติ

ทางทะเลในภาคใต นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีสวยงามและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวนมาก 

โดยในปงบประมาณ 2552 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตจํานวน 

692,374 คน หากแตในปงบประมาณ 2553 กลับพบวานักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวจํานวน 

475,650 คน ซึ่งมีจํานวนลดลง 216,724 คน คิดเปนรอยละ 31.30 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2552 

 จากจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติลดลง แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของนักทองเที่ยวท่ีตองการคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวและคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย เพราะการศึกษาพฤติกรรม

นักทองเที่ยวจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมการทองเท่ียวกอนและหลังการใชบริการวามีลักษณะเปนอยางไร โดยความ

เขาใจเร่ืองพฤติกรรมของนักทองเที่ยว นับเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทําการตลาดท้ังของภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหผูที่

มีสวนในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทยสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม อันจะนําไปสูพฤติกรรมการทองเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติ

ทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย  

           

วัตถุประสงค          

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยใน  

อุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย       
                                  

วิธีดําเนินงานวิจัย         
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประชากร กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติ ดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 

   ผูวิจัยแบงกลุมของอุทยานแหงชาติทางทะเลตามฝงทะเล และตามทําเลที่ต้ังเปน 5 กลุม คือ  1) อุทยาน

แหงชาติทางทะเลฝงอาวไทยที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูบนเกาะจํานวน 2 แหง 2) อุทยานแหงชาติทางทะเลฝงอาวไทยท่ีมี
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พื้นที่ทั้งที่อยูบนเกาะและไมไดอยูบนเกาะจํานวน 2 แหง  3) อุทยานแหงชาติฝงอันดามันที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูบนเกาะ

จํานวน 5 แหง   4) อุทยานแหงชาติฝงอันดามันที่มีพื้นที่ทั้งที่อยูบนเกาะและไมไดอยูบนเกาะจํานวน 8 แหง             

5) อุทยานแหงชาติทางทะเลที่ไมไดอยูบนเกาะจํานวน 3 แหง จากนั้นผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกอุทยานแหงชาติในแต

ละกลุมโดยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางอยาง

งาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลากในแตละกลุม ๆ ละประมาณรอยละ 50 ผลจากการสุมจับสลาก

ทั้ง 5 กลุมไดรายช่ือของอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตจํานวน 11 แหง ในสวนของจํานวนประชากรซ่ึงเปน

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตทั้ง 11 แหง โดยผูวิจัยใชขอมูลยอนหลัง 

5 ป ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2553 และนําจํานวนประชากรทั้ง 5 ป มารวมกันและหาคาเฉล่ีย ไดจํานวน

ประชากรทั้งส้ิน 467,703 คน 

2. กลุมตัวอยาง 

  ผูวิจัยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร 467,703 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร

ของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  โดยมีความคาดเคล่ือนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 ตัวอยาง หากแตการกําหนดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางขั้นตํ่าท่ีจะตองเก็บจะสงผล

ใหผลการวิเคราะหมีความคงท่ี เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีตัวอยางตอบอาจขาดความสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงเพิ่ม

ขนาดกลุมตัวอยางเปน 800 ตัวอยาง โดยคุณสมบัติของตัวอยางตองเปนผูที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป 

และเดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใต รวมถึงไดทองเที่ยวเสร็จแลว    

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเดินไปยังบริเวณท่ี

มีกลุมนักทองเท่ียว จากนั้นเม่ือพบกลุมนักทองเที่ยวและทราบจํานวนนักทองเที่ยวในกลุม ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก  ในการสุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดหมายเลขใหแก

นักทองเที่ยวแตละคน และจะใชสลากในการสุมตามจํานวนของนักทองเที่ยวในแตละกลุมที่พบ โดยจะทําเชนนี้จนถึง

เวลา 16.00 นาฬิกา ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับผูชวยวิจัยที่ผานการชี้แจง

ในขอคําถามของแบบสอบถาม  และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางละเอียด การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจะให

แบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเพ่ือตอบเอง หากกลุมตัวอยางคนใดมีปญหาทางดานสายตา ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะ

อานใหฟง และจะเลือกเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีทองเที่ยวเสร็จแลว โดยจะถามกลุมตัวอยางกอนท่ีจะใหตอบ

แบบสอบถาม การวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการในป พ.ศ. 2555  ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมต้ังแตเวลา 12.00 – 

16.00 นาฬิกา และในเวลา 16.30 นาฬิกา  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความ

สมบูรณของขอคําถาม โดยจะดําเนินการจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด 800 คน มีเพศหญิงจํานวน 449 คน 

และเพศชายจํานวน 351 คน อายุตํ่าสุด 15 ป และอายุสูงสุด 76 ป 
 

ผลการวิจัย                          
  จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของ

ประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 56.10  และสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 

15-34 ป คิดเปนรอยละ 29.40 และนักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

32.90     เม่ือพิจารณาถึงอาชีพสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 22.10 ในสวนของรายได

เฉล่ียตอเดือนพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอย 24.90  ภูมิลําเนาปจจุบันของ
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นักทองเท่ียวสวนใหญอยูในภาคใต โดยมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดกระบี่มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.00 และ

นักทองเที่ยวจากจังหวัดอื่นที่ไมใชภาคใตที่เขามาทองเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 3.10  

 ในสวนของพฤติกรรมการทองเท่ียว พบวา วัตถุประสงคในการเดินทางโดยสวนใหญเขามาเพื่อทองเท่ียว

และพักผอน คิดเปนรอยละ 95.60 อีกท้ังพบวานักทองเท่ียวนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนกลุม ซึ่งจะมีจํานวน

มากกวา 4 คน คิดเปนรอยละ  55.40 เปนเพราะการทองเที่ยวเปนกลุมทําใหเกิดความสนุกสนานมากขึ้น และจํานวน

คร้ังในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในชวงประมาณ 1 ปนี้ สวนใหญอยูที่ 1 – 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 77.70  และ

นักทองเที่ยวสวนใหญมีคาใชจายรวมในการเดินทางทองเที่ยวตอคน 3,001-4,000 บาท คิดเปน 38.10 

  ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา

นักทองเที่ยวท่ีมีอายุ 15-34 ป มีจํานวนครั้งในการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 1 ปที่ผานมามากกวานักทองเที่ยวท่ีมี

อายุ 55 ปขึ้นไป  เปนเพราะชวงอายุ 15-34 ปเปนชวงอายุที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงทําใหสามารถเดินทางเขามา

ทองเที่ยวไดบอยคร้ัง และนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภาคใตมีจํานวนคร้ังในการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน  

1 ปที่ผานมามากกวานักทองเท่ียวที่มีภูมิลําเนาในภาคอ่ืน เปนเพราะนักทองเท่ียวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภาคใตใช

ระยะทางในการเดินทางเขามาทองเท่ียวนอยกวา เดินทางไดรวดเร็วกวา และมีคาใชจายนอยกวานักทองเท่ียวที่มี

ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดของภาคอื่น ในขณะที่นักทองเท่ียวที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไปมีคาใชจายรวม

ในการทองเที่ยวมากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท เปนเพราะนักทองเท่ียวที่มีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไปมีกําลังซื้อและมีความสามารถใชจายไดมากกวา 

         

สรุป 
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย พบวา 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย มี

วัตถุประสงคเพ่ือทองเที่ยวและพักผอน และเดินทางเขามาเปนกลุม โดยเดินทางเขามาทองเที่ยว 1-2 คร้ังตอป และมี

คาใชจายโดยรวมในการทองเท่ียวตอคน 3,001-4,000 บาท  นอกจากน้ีพบวา อายุ และภูมิลําเนาปจจุบันของ

นักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ังในการเดินทางเขามาทองเท่ียว ในขณะที่รายไดเฉล่ียตอเดือนของ

นักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับคาใชจายในการทองเที่ยว 
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เอ็กแซ็กท จาํกัด และบรษิัท ซีเนริโอ จํากัด 
Production Strategy for Situation Comedy (Sit-com) on Television : The Case Studies of 
Exact Co., Ltd. and Scenario Co., Ltd. 
 

ณัฐชา เพชรดากูล1  และ นฤมล งามพิศ2 

Natcha Petchdakul1  and  Narumol Ngampis2 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษาละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) 

ของสองบริษัท คือ บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด และบริษัทซีเนริโอ จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธและปจจัยที่

ทําใหละครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) ประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมจากผูชมมาเปน

ระยะเวลายาวนาน การรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิรวมท้ังส้ิน 6 ทาน ควบคูกับการคนควา

ขอมูลจากเอกสารตางๆ (Documentary) ที่เก่ียวของ จากนั้นนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 

(Descriptive Content Analysis) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

กลยุทธการผลิตละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ สามารถแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1. กลยุทธ

ดานการบริหาร ไดแก กลยุทธในการวางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอนกอนการผลิต การผลิต และการประเมินผล  

และ 2. กลยุทธดานการตลาดและสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ และเอกลักษณขององคกร 

ปจจัยที่ทําใหละครประเภทตลกตามสถานการณไดรับความนิยมจากผูชมมาเปนระยะเวลายาวนาน ไดแก 

ปจจัยจากกระบวนการผลิต ปจจัยแวดลอมภายในองคกร ปจจัยแวดลอมภายนอกองคกร การจัดการนวัตกรรม และ

การจัดการเชิงกลยุทธ 

ผลการวิจัยสามารถประยุกตใชกับละครประเภทตลกตามสถานการณอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางสูความสําเร็จ

ของละครประเภทนี้ เน่ืองจากละครที่ผลิตโดยท้ังสองบริษัทน้ีสวนใหญจะไดรับความนิยมเปนอยางดี อยางไรก็ตาม

การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช ควรคํานึงถึงปจจัยแวดลอมภายในองคกร ซึ่งแตละองคกรอาจมีความแตกตางกัน  

คําสําคัญ : ละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) กลยุทธดานการบริหาร กลยุทธดานการตลาด 

                     และสงเสริมการตลาด ปจจัยจากกระบวนการผลิต ปจจัยแวดลอม การจัดการนวัตกรรม  
 

Abstract 
This qualitative research uses the case studies of situation comedies (sit-com) on TV produced 

by Exact Co., Ltd. and Scenario Co., Ltd. by having the objectives of studying strategy and factors that 
have caused the sit-com to be successful and popular for many years. The study was conducted by in-

                                                 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เลขที่ 119 ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลชมพู อําเภอเมือง ลําปาง 52100 ประเทศไทย 

   Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University, 119,  Lampang-Maetha Rd., Tambon Chompoo, Amphur Muang, Lampang  52100, Thailand. 
2 บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

  Exact Co., Ltd.  50,  Sukhumvit 21 Rd., Kwang Klongtoey Nuer, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand. 
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depth interviews with six specialists, together with documentary research.  Then, the data was 
descriptively content analyzed and the results are as followed. 

Strategies of situation comedy’s production can be divided into 2 different strategies---1. 
Administrative strategy, such as production planning, pre-production process planning and evaluation; and 
2.  Marketing and promotion strategies, such as advertising, public relations, and organizational identity. 

Factors that cause the sit-com to be successful are production process, internal environment, 
external environment, innovative management, and strategic management.   

The findings can be applied as guidelines for other sit-com productions to make them successful 
since most of these two companies’ sit-coms are quite popular.  However, when applying the research’s 
outcomes, internal environment must be concerned since it may be different from company to company.  
Keywords : Situation comedy (Sit-com), Administrative strategy, Marketing and promotion strategy,  
                      Production process, Environmental factors, Innovative management.  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ละครโทรทัศนในรูปแบบของละครประเภทตลกตามสถานการณ หรือ ซิทคอม ในปจจุบัน กําลังไดรับความ

นิยมจากผูชมเปนอยางมาก และมีแนวโนมดานการตลาดเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง สังเกตไดจากสถานีโทรทัศนหลักใน

ประเทศไทย ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก

ชอง 7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ตางก็มีการผลิตละครประเภทซิทคอมออกอากาศ

อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทผูผลิตละครตางๆ ก็ไดหันมาผลิตละครประเภทน้ีกันเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิง 

บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด โดยการบริหารงานของถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งนับเปนบริษัทที่มีการ

ผลิตละครประเภทซิทคอมออกมาอยางตอเน่ืองมากที่สุดและประสบความสําเร็จมาโดยตลอดนับแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน บริษัทเอ็กแซ็กทฯ ไดผลิตละครประเภทน้ีต้ังแตป พ.ศ.2534 เปนตนมา และละครของบริษัท เอ็กแซ็กทฯ ที่

ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในยุคแรกของการกอต้ังบริษัท คือละครซิทคอมเร่ือง “3 หนุม 3 มุม”  

อยางไรก็ตาม แมอัตราการแขงขันของละครประเภทซิทคอมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งในแงการสรางสรรค

บทละคร ตัวละคร นักแสดง บุคลากร ขั้นตอนในการผลิต ตลอดจนกลยุทธทางดานการตลาด การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ แตผลงานของบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจและไดรับ

ความนิยมจากผูชมมาเปนระยะเวลายาวนาน (รายละเอียดตามตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ตัวอยางละครซิทคอมของ บริษัทเอ็กแซ็กท และบริษัทซีเนริโอ จํากัด ที่มีการออกอากาศมาอยางยาวนาน 

เรื่อง สังกัด ออกอากาศ วัน-เวลา ปที่ผลิต จํานวนป* 

เฮง เฮง เฮง EXACT ชอง 3 เสาร 10:15 - 11:05 พ.ศ. 2545 10 ป 

บางรักซอย 9 EXACT ชอง 9 เสาร 18:05 - 19:00 พ.ศ. 2546 9 ป 

เปนตอ Scenario ชอง 3 พฤหัสบด ี23:00 - 24:00 พ.ศ. 2547 8 ป 

บานนี้มีรัก Scenario ชอง 9 อาทติย 18:05 - 19:00 พ.ศ. 2549 5 ป 

ผูกองเจาเสนห Scenario ชอง 3 อาทติย 10:15 - 11:05 พ.ศ. 2550 4 ป 

นัดกับนัด Scenario ชอง 9 อาทติย 17:05 – 18:00 พ.ศ. 2550 4 ป 

* นับตั้งแตปที่เร่ิมผลิตจนถึงปที่ทําการวิจัยคือ ป 2554 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการผลิตละครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) 

กรณีศึกษาจากบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เนื่องจากบริษัทดังกลาว ประสบ

ความสําเร็จในดานการผลิตละครซิทคอมและไดรับความนิยมจากผูชมมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยการศึกษาใน

คร้ังนี้ ผูวิจัยคาดวาจะมีประโยชนในการนําขอมูลตางๆ ตลอดจนกลยุทธในการผลิตละครซิทคอมที่ไดศึกษาน้ัน มาใช

เปนแนวทางในการผลิตละครประเภทซิทคอมอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้นในอนาคต  

วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือเพ่ือใหทราบวากลยุทธและปจจัยใดที่สงผลใหละครประเภทซิทคอมทาง

โทรทัศนในประเทศไทยประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมจากผูชมมาเปนระยะเวลายาวนาน  

 
วิธีดําเนินการวจิัย  

งานวิจัยน้ี ทําการรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนาฝายผลิตละครซิทคอม ผูกํากับ 

ผูเขียนบทละคร และนักแสดง ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีความสําคัญในการผลิตละครซิทคอมจากกลุม

บริษัทเอ็กแซ็กท และบริษัทซีเนริโอ จํากัด และนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานการผลิตละครซิทคอม ควบคู

กับการศึกษาคนควาจากเอกสารและบทความตางๆ (Documentary) ที่เก่ียวกับละครประเภทซิทคอม (ถกลเกียรติ, 

2553; Styan, 1974) กระบวนการผลิตละครโทรทัศน (สดใส, 2517; ปนัดดา, 2531; นภดล, 2539; กาญจนา, 2547; 

2549; สินิทธ, 2543) การบริหารการตลาด (ศิริวรรณและคณะ, 2541; อดุลย, 2541) การจัดการเชิงกลยุทธและการ

สงเสริมการตลาด (สุภาพร, 2543; Stephen and Coulter, 2002) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม (พิชิต, 2548; 

ทิพวรรณ, 2549; เศรษฐพงศและคณะ, 2551; Drucker, 1995)  และงานวิจัยที่เก่ียวของ (เมธา, 2539; ชนัญญา, 

2544; ปฏิภาณและเมสินี, 2547; สิรินัดดา, 2547; ศรีสุภา, 2549;  สุภานี, 2549; สิระ, 2550; ภัคพงศ, 2551) โดย

ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ต้ังแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงมีนาคม 2554 

ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งจากการสัมภาษณและจากการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ ถูกนํามาวิเคราะหเน้ือหา 

เชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis) ซึ่งอาศัยแนวคิดเก่ียวกับการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิท

คอม) และงานวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ มาเปนกรอบในการวิเคราะห  

 

ผลการศึกษา  สรุปไดดังนี้ 

วิวัฒนาการของการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) สามารถแบงออกไดเปน 3 ยุค โดยใชเกณฑการ

แบงจากเนื้อหาและความนิยมของละครเปนหลัก ดังนี้ 

ยุคที่ 1 (ป พ.ศ. 2520 – 2533) เปนยุคที่มีละครประเภทซิทคอมทางโทรทัศนเกิดขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศ

ไทย ซึ่งไดรับความนิยมแคเพียงชวงแรกเทานั้น เนื่องจากยังไมเปนท่ีรูจักของผูชมเทาที่ควร จนกระท่ังเขาสูยุคของ

ละครซิทคอมยุคท่ี 2 ตัวอยางละครยุคที่ 1 เชน ตุกตาเสียกบาล ศรีธนญชัย  ขบวนการคนใช คุณยายกายสิทธิ์ ตะกาย

ดาว เปนตน 

ยุคที่ 2 (ป พ.ศ. 2534 – 2544) เปนยุคที่ละครประเภทซิทคอม เปนท่ีรูจักมากขึ้นและเปนยุคที่ละครซิทคอม

กลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ัง โดยไดรับการตอบรับจากกลุมผูชมอยางดีเย่ียม จากละครเร่ือง 3 หนุม 3 มุม ซึ่งถือได

วาเปนละครท่ีไดรับความนิยมยาวนานมากที่สุดเร่ืองหน่ึง และยังเปนละครที่สามารถสรางกระแสใหละครประเภทซิท

คอม กลายเปนที่สนใจของผูชมมากย่ิงขึ้น ตัวอยางอื่นๆ เชน ระเบิดเถิดเทิง พี่ชายที่แสนดี เปนตน 
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ยุคที่ 3  (ป พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)) ยุคนี้ถือไดวาเปนยุคเฟองฟูของละครซิทคอม สืบเนื่องจาก

ปลายยุคที่ 2 กระแสความนิยมในละครซิทคอมลดตํ่าลง จนกระทั่งบริษัทเอ็กแซ็กทฯ ไดผลิตละครซิทคอมเร่ืองใหม 

“เฮง เฮง เฮง” ขึ้นในป พ.ศ. 2545 ไดรับการตอบรับที่ดีมากจากผูชมทุกเพศวัย เน่ืองจากมีการนํานักแสดงตลกเขามา

สรางสีสัน และจากความสําเร็จนี้ทําใหมีผูผลิตละครจํานวนมากสนใจเขามาลงทุนผลิตละครซิทคอมอยางตอเนื่อง 

ตัวอยาง เชน บางรักซอย 9 บานนี้มีรัก ผูกองเจาเสนห นัดกับนัด เน้ือคูประตูถัดไป หลวงตามหาชน เปนตน 

กลยุทธการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) สามารถแบงออกเปน 2 ดานหลักๆ  ดังนี้ 

กลยุทธดานการบริหาร ไดแก กลยุทธในการวางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอนกอนการผลิต การผลิต และ

การประเมินผล 

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในการผลิตละครประเภทซิทคอมเรื่องใหมๆ ออกมานั้น ถกลเกียรติ วีรวรรณ 

มักจะเปนผูกําหนดทิศทางของเร่ือง ทั้งการวางแผนการผลิต การวางคาแรกเตอรตัวละคร การคัดเลือกนักแสดง ฉาก 

การวางกลุมเปาหมาย และการใหความเห็นในเร่ืองของบท เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง ขั้นตอนในการผลิต ถกล

เกียรติ จะเปนผูควบคุมการผลิตเอง จนกระท่ังเช่ือม่ันวาละครเร่ืองนั้นสามารถนําไปออกอากาศไดตรงตาม

วัตถุประสงคที่วางไวในขั้นตอนการวางแผน และละครนั้นไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมาย 

กลยุทธดานการตลาดและสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ และเอกลักษณของ

องคกร 

การศึกษาพบวา บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางสรรคและพัฒนาละครอยูเสมอ  ทั้งดานเนื้อหาและการสราง

ความบันเทิง ทั้งนี้การลงทุนดังกลาวจะตองมีการระดมเงินทุนจากแหลงตางๆ โดยทั่วไปการระดมเงินทุนน้ัน ลวน

แลวแตเก่ียวของกับการใชกลยุทธทางการตลาด แนวทางการตลาดท่ีบริษัทฯ นํามาใชในการกําหนดกลยุทธดาน

การตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ ใหเขากับละครประเภทตลกสถานการณสามารถสรุปไดดังนี้   

การสงเสริมการตลาดและบริการของละครประเภทซิทคอมของบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด มี

การกําหนดแนวทางและวางเปาหมายในการผลิตทุกคร้ังโดยผูบริหาร ทีมงานการผลิต ทีมการตลาด ฯลฯ ซึ่งเร่ิมจาก

การวิเคราะหความสามารถของบริษัทฯ ส่ิงแวดลอมและคูแขง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการสงเสริมการตลาด โดย

มุงเนนที่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ  อาทิ การนําสินคาเขามารวมเฟรมหรืออยูในฉากละคร เชน ปายคัตเอาท 

บิลบอรด เปนตน ถือเปนกลยุทธของการนําสินคาเขามารวม (Tie-In) ในรูปแบบของการใหตัวละครหยิบจับสินคา 

(Product Placement) หรือการใหตัวละครพูดถึงคุณสมบัติของสินคา (Product Experience) โดยการเช่ือมโยงตัว

สินคาเขาไปในเนื้อหาของละคร เปนตน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ฉากรานขายของชําในเร่ืองบางรักซอย 9  เฮง เฮง  

เฮง  และ บานนี้มีรัก  

ปจจัยที่ทําใหละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) ประสบความสําเร็จ ไดแก 

ปจจัยจากกระบวนการผลิต ถือเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพงานมากท่ีสุด ต้ังแตกระบวนการวางแผน 

การเตรียมงาน การลงมือผลิตจนกระท่ังละครออกอากาศ โดยปจจัยกระบวนการผลิตที่สงผลตอความสําเร็จของ

ละครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) มีดังนี้  

1. บทและศิลปะในการเขียนบท ผูเขียนบทจะตองสามารถถายทอดเร่ืองราวไดเปนอยางดี มีศิลปะใน

การใชภาษา ลําดับเรื่องราว เพ่ือใหผูชมมีความรูสึกไมเบ่ือและอยากติดตามละครตอไป  

2. รูปแบบการนําเสนอ จะตองมีรูปแบบการนําเสนอที่ไมซ้ําซากและพัฒนาอยูเสมอ มีเร่ืองราวที่ชัดเจน

และเปนเร่ืองท่ีเกิดขึ้นไดจริงในชีวติประจําวัน เชน บางรักซอย 9  เฮง เฮง เฮง  และ เปนตอ เปนตน 
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3. การคัดเลือกนักแสดง จะตองมีการคัดเลือกใหเหมาะสมกับบทบาท โดยจะตองเลือกผูที่มี

ความสามารถในการถายทอดเร่ืองราวของตัวละครไดเปนอยางดี เขาถึงบทบาทของตัวละคร  เชน โฉมฉาย ฉัตรวิไล 

ในบานนี้มีรัก 

4. การกํากับการแสดง ผูกํากับจะตองมีความรู ความเขาใจในเน้ือเร่ือง และสามารถตีความบทละครได

อยางลึกซ้ึง และสามารถมองภาพรวมไดอยางชัดเจน จังหวะการแสดง มุขในการแสดง  

5. การประเมินผล หลังจากการแสดงทุกคร้ังควรมีการประเมินผลหลังจากการออกอากาศ เพื่อหา

จุดบกพรอง ซึ่งหากพบจุดบกพรองหลังจากการออกอากาศ ก็จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในคร้ัง

ตอไป ซึ่งการประเมินผลไมใชเพียงแคการวัดคุณภาพการแสดงเพียงเทานั้น แตรวมถึงการใหการสนับสนุนของ

ผูสนับสนุนในอนาคต  

6. การจัดสรรงบประมาณ ควรตองมีระบบการจัดการและการวางแผนท่ีดี เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

ตามงบประมาณท่ีวางไว เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณสงผลตอการดํารงอยูของละครตลกตามสถานการณ  

7. การประชาสัมพันธละคร ถือเปนชองทางหน่ึงที่จะทําใหละครกลายเปนที่รูจักแกผูชม และทําใหผูชม

ติดตามชมละครนั้น ๆ โดยหลักของการทําประชาสัมพันธควรมีการวางแผนอยางตอเนื่อง ต้ังแตกอนละครออกอากาศ 

จนกระท่ังละครออกอากาศ เพื่อเปนการสรางจุดสนใจใหผูชมอยากติดตามละครอยางตอเนื่อง   

ปจจัยแวดลอมภายในองคกร เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จและความนิยมของผูชม

ละครประเภทนี้ดวยเชนกัน ปจจัยภายในองคกรที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

1.  อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการผลิตละคร ควรมีการตรวจสอบสภาพ ซอมบํารุง หรือปรับเปล่ียน

อุปกรณและเครือ่งมือในการผลิตละครตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย ทันสมัย พรอมใชงานอยูอยางเสมอ  

2.  นักแสดง จะตองมีความสามารถ แสดงไดอยางสมบทบาท รูจังหวะของละครประเภทตลก มีวินัย และ

ความรับผิดชอบตอทําหนาที่และบทบาทของตนเอง และควรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ   

3. วิสัยทัศนของผูบริหาร ละครจะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับมุมมอง วิสัยทัศน และ

ประสบการณในการดําเนินงานของผูบริหารเปนหลัก ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูที่มองการณไกล และมีวิสัยทัศนกาว

ไกล ตลอดจนมีความเขาใจในกลไกตลาดเปนอยางดี 

ปจจัยแวดลอมภายนอกองคกร เนื่องจากละครซิทคอมเปนละครประเภทหน่ึงที่มีสวนเก่ียวของกับ

การนําเสนอเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและนอกองคกรมากที่สุด เพราะนิยมนําเร่ืองจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน

ของมนุษย สังคม และวัฒนธรรมออกมาเปนบท ปจจัยภายนอกจึงมีสวนสําคัญในการผลิต ดังสรุปไดดังนี้  

1.วัฒนธรรม การนําเสนอเน้ือหาจะตองมีการสอดแทรกสาระใหแกผูชม โดยนําเร่ืองราวเก่ียวกับวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเขามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดสถานการณตาง ๆ ของละครใหนาสนใจ  

2. สังคม การนําเสนอเร่ืองราวจะตองทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน โดยนําเร่ืองราวที่เกิดขึ้น

จริงในสังคมเขามาสะทอนผานสถานการณตางๆ ของละคร เพ่ือใหผูชมไดมีอารมณความรูสึกรวมไปกับสถานการณ

ในละครที่เกิดขึ้น และอยากติดตามละครตอไป   

3.  ชองทางในการออกอากาศ ถือเปนปจจัยสําคัญในการชวยสงเสริมดานการตลาด ทําใหบริษัทผูผลิต

สามารถกําหนดกลุมผูชมไดอยางชัดเจนและสามารถสรางสถานการณและเร่ืองราวไดเขาถึงกลุมเปาหมาย ตลอดจน

การทําใหละครมีเรตต้ิงที่ดีและประสบความสําเร็จในที่สุด  
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4. เทคโนโลยี การผลิตละครจะตองคํานึงถึงความพรอมในการรับมือตอการเปล่ียนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อเรียนรูที่นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาปรับใชในการผลิตละครซิทคอม ไมวาจะเปน

เทคโนโลยีในการบันทึกภาพ อุปกรณตัดตอ และอ่ืนๆ เพราะปจจัยเหลานี้ไมเพียงสงผลทางดานการผลิตท่ี

สะดวกสบายและมีคุณภาพมากย่ิงขึ้นเทานั้น แตยังชวยประหยัดระยะเวลาในการทํางานไดดวยเชนกัน นอกจากน้ี

ทีมงานผูผลิตควรตองมีการเรียนรูนวัตกรรมตางๆ อยูตลอดเวลาเพื่อนํามาปรับใชในกระบวนการผลิตละคร  

การจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยความรูและการเรียนรูของทีมงานการผลิตละคร

ในการคนหาแนวคิดใหมและการใชประสบการณตรง ทําใหละครสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและผูชม

ได ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ ไมวาจะเปนการสรางสรรคละครเร่ืองใหมหรือการตอยอดละครเดิมที่มี

อยูแลวใหดํารงอยูตอไปก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (เศรษฐพงศ และคณะ, 2551) ที่ไดกลาวถึงกระบวนการ

จัดการ  4 ขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการทางนวัตกรรม  ที่ตองมีการคนหาและตรวจสอบ การคัดเลือกเชิงกลยุทธ 

แหลงที่มาของทางเลือก การนําเอานวัตกรรมนั้นไปปฏิบัติจริง 

การจัดการกลยุทธ การจัดการเชิงกลยุทธ  คือการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติของผูบริหาร  ที่เกิดจาก

การวางแผนระยะยาวขององคกร ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยกระบวนการจัดการขั้นพื้นฐานขององคกร กระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธองคกร 

2. การวิเคราะหองคกร และสถานการณแวดลอมที่มีผลตอองคกร “การวิเคราะห SWOT”  

3. การกําหนดกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและลดขอจํากัดขององคกรที่มีอยูใหมากที่สุด  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดํารงอยูของละครซิทคอมมากท่ีสุด คือ บทละคร 

เน่ืองจากเปนสวนที่ทําใหผูชมสามารถตัดสินไดวาจะติดตามชมตอนตอไปหรือไม โดยรายละเอียดของเน้ือเร่ือง และ

มุขตลก มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกชมมากที่สุด รองลงมาคือดารานําแสดง ในขณะท่ีตัวผูกํากับ มีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกชมนอยที่สุด   ตัวอยางของละครที่มีเน้ือเร่ืองและมุขตลกท่ีประสบความสําเร็จ เชน เฮง เฮง เฮง 

ซึ่งเปนเร่ืองราวความสนุกสนานท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีน ประกอบไปดวย อามา อาเตี่ย อามา ลูกๆ 3 

คน ที่มีบุคลิกแตกตางกัน และคนรอบขางที่แสนจะวุนวาย เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น ทําใหผูชมสนใจอยาก

ติดตาม 

นอกจากปจจัยดังกลาวแลว พบวายังมีปจจัยสําคัญที่ทําใหละครของบริษัท เอ็กแซ็กท และบริษัท ซีเนริโอ 

จํากัด ออกอากาศไดอยางตอเน่ืองยาวนาน คือ การปรับเปล่ียนนักแสดงเสริมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการนํานักแสดง

หนาใหมที่กําลังไดรับความนิยมเขามาสรางสีสันใหแกละครโดยไมกระทบกับตัวแสดงหลัก เชน ชมพู เชิญย้ิม ในผู

กองเจาเสนห เปนตน ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาทั้งสองบริษัทมีกลยุทธการดําเนินงานและปจจัยในความสําเร็จท่ี

คลายคลึงกัน เน่ืองจากทั้งสองบริษัทเปนบริษัทยอยในเครือบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมม่ีและมีผูบริหารทานเดียวกันคือคุณ

ถกลเกียรติ วีรวรรณ นั่นเอง 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาท่ีได จะพบวาทั้งบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด มีกระบวนการผลิตและ

บริหารจัดการการตลาดละครซิทคอมที่คลายคลึงกัน เน่ืองจากทั้ง 2 บริษัท อยูภายใตกลุมธุรกิจโทรทัศนของบริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน โดยมีการนําแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาบูรณาการกับการ
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บริหารการผลิตละครโดยทั่วไป ซึ่งมีการวิเคราะหถึงสถานการณทางการตลาด สภาพแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท และมีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงผลงานอยูเสมอ เพื่อการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังมีการนําเอานวัตกรรมทางการผลิตมาประยุกตใชอยางตอเนื่อง จึงถือเปนตนแบบที่บริษัทผลิต

ละครซิทคอมอื่นๆ สามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จท้ังในเชิงศิลปะและเชิงธุรกิจไดเชนเดียวกัน 
อยางไรก็ดี เนื่องจากจุดเดนท่ีพิเศษของทั้งสองบริษัทอยูที่การมีผูบริหารทานเดียวกัน คือคุณถกลเกียรติ 

วีรวรรณ ที่มีวิสัยทัศนกวางไกลและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ องคกรอื่นๆ จึงตองคํานึงถึงขอแตกตางที่พิเศษน้ีดวย จึงจะ

สามารถนํากลยุทธเหลานี้ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จในที่สุด 
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ภาพพจนในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน 
The Figures of Speech  in Christian Worship Songs 
 

ปรัชญา ใจภักดี1  

Pratchaya Jaipukdee1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ผล

การศึกษาพบวาในบทเพลงนมัสการฯ มีการใชภาพพจนมากมายทั้งอุปมา  อุปลักษณซึ่งจําแนกออกไดเปนถอยคํา

อุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain)และส่ิงที่ถูกเปรียบ(target domain)กับถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏ

เฉพาะแบบเปรียบ(source domain)  นอกจากนี้ยังพบบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน  นามนัย  สัญลักษณ  การกลาว

อางถึง  อติพจน  และคําถามเชิงวาทศิลป  ซึ่งภาพพจนดังกลาวเปนลักษณะท่ีโดดเดนมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ภาพพจนของการเปรียบเทียบพระเจาในสายตาของคริสเตียนกับส่ิงอ่ืนที่คริสเตียนรูจัก  ทั้งการเปรียบเทียบเปนจอม

กษัตริย  จอมทัพ  วัตถุส่ิงของหรือสถานท่ี  บุคคล  ธรรมชาติและความรูสึกที่มนุษยปรารถนา 

คําสําคัญ :  ภาพพจนในเพลง  เพลงนมัสการพระเจา  เพลงคริสเตียน 

 

Abstract 
 This research aims to study the figure of speech that appeared in the Christian worship songs. 

The result showed that there are plenty of figure of speech that has been used in the songs of worship. 

For instance, the uses of simile and metaphor which can be divided into source domain along with target 

domain and source domain only. Additionally, the uses of personification, metonymy, symbolic, allusion, 

hyperbole, and rhetorical question also found in the songs which are a marked feature of the songs. 

Especially , the comparison of the image of God in Christian perspective with other things that Christian 

knows about. A perfect example is to compare God as a king, warrior, object , place or location, person , 

nature, or sense of human desire. 

Keywords : The figure of speech in the song, Worship songs, Christian songs   

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ศาสนาคริสตเปนหนึ่งในศาสนาที่สําคัญของโลก มีคริสตศาสนิกชนจํานวนไมนอยจากจํานวนประชากรของ

โลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย ส่ิงท่ีนาสังเกตสําหรับศาสนาน้ีคือทุกคณะนิกายหรือทุกพิธีกรรมของศาสนาจะมีบท

เพลงเปนภาษาประจําชาตินั้น ๆ เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของพิธีกรรมเสมอ สําหรับศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทใน

ประเทศไทยก็มีบทเพลงนมัสการฯ ที่ใชภาษาไทยในการส่ือความหมายดวยเชนกัน (ดุษณี บุญญาสงาวงศ,2543:1) 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Student of Master’s degree, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ทั้งนี้ก็เพราะคริสเตียนเช่ือวาเสียงเพลงที่ประพันธเน้ือหาขึ้นมานั้น มีความสําคัญในการใชเปนส่ือกลางในการส่ือสาร

ระหวางมนุษยและพระเจา (คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ:2545,3) ทั้งยังสะทอนอัตลักษณเฉพาะของคริสเตียน 

พฤติกรรม การกระทํา ความเช่ือและความศรัทธาตลอดจนความคาดหวังของคริสเตียนที่มีตอพระเจาที่ตนเชื่อซึ่ง

แสดงออกจากภาษาท่ีใชในบทเพลง   

 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน  ทั้งนี้ผูวิจัย

ไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดจากหนังสือเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ตลอดจนสังเกตการณจากการประชุม

นมัสการพระเจาของคริสเตียนในคริสตจักรประจําวันอาทิตย และการประชุมนมัสการพระเจาของคริสเตียนในกรณี

พิเศษอื่น ๆ  รวมกับการสัมภาษณศิษยาภิบาลของคริสตจักรและคริสเตียนผูมีความรูในเร่ืองดังกลาวเปนการเฉพาะ 

ผลการศึกษาพบการใชภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาที่นาสนใจหลายประเด็น และพบวาภาพพจนใน

บทเพลงนมัสการฯ เปนภาพพจนที่โดดเดนกวาบทเพลงในพิธกีรรมทางศาสนาท่ัวไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิดเก่ียวกับภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลง ทั้ง

เอกสารที่เก่ียวกับแนวคิดเร่ืองการใชภาพพจน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการนมัสการพระเจาของคริสเตียน 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับประวัติศาสตรศาสนา รวมทั้งศาสนาเปรียบเทียบและบทเพลงนมัสการที่เปนหลักการ

สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคริสเตียนอันเปนหลักคําสอนและหลักของความเชื่อ 

2. คัดเลือกเน้ือเพลงและเก็บขอมูล จากบทเพลงนมัสการท่ีใชรองในคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท 

สัปดาหละ 2 คร้ัง ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 เปนเวลา 8 เดือน ไดบทเพลงทั้งส้ิน 500 

เพลง โดยสุมเลือกคริสตจักรโฮปนครปฐม (องคกรสาธารณประโยชน) เปนแหลงเก็บขอมูล 

3. วิเคราะหขอมูล  โดยใชความรูเร่ืองภาพพจน  รวมกับแนวความคิดบางประการเก่ียวกับการใชอุป

ลักษณของเลคอฟและจอหนสัน(Lakoff & Johnson) ตามวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภาพพจนที่ปรากฏในบท

เพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน   

4. นําผลการวิเคราะหมาจัดระบบ จัดหมวดหมู และสังเคราะหตามลักษณะการใชภาพพจนในบท

เพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ไดแก ลักษณะภาพพจน และความโดดเดนของภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลง 

5. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะของภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน 

ในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ การใชภาพพจนนับวาเปนเร่ืองที่โดดเดนมาก ทั้งนี้เน่ืองจากภาพพจนในบท

เพลงนมัสการพระเจาฯน้ัน ทําใหเกิดภาพในใจโดยการใชกลวิธีหรือช้ันเชิงในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัส

อารมณจนเกิดความประทับใจ เกิดความเขาใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณสะเทือนใจมากกวาถอยคําที่กลาวอยาง

ตรงไปตรงมา (ชุมสาย สุวรรณชมภู,2555:70) การใชภาพพจนจะปรากฏในทุก ๆ เพลง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. อุปมา (simile) เปนการกลาวเปรียบเทียบของสองส่ิง  หรือการกระทําสองอยางซึ่งเปนส่ิงตางชนิด

กันแต มี ลักษณะบางอยางเหมือนกัน  ความเปรียบแบบนี้ มักมีคําวา  เหมือน  ปาน  เปรียบ  ดุจ  ฯลฯ  เชน 
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“...วิญญาณขาแสวงหาพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหานํ้า...” 

(เพลง วิญญาณขาแสวงหาพระเจา) 

จากเนื้อเพลงขางตนปรากฏคําวา “ดุจดัง” จัดเปนคําเปรียบเทียบลักษณะอุปมา มีการเปรียบเทียบถึง

จิตวิญญาณของคริสเตียนที่แสวงหาพระเจาเหมือนกับกวางที่กระเสือกกระสนหาลําธารเพื่อด่ืมกินใหมีชีวิตอยูได 

ภาพเปรียบเทียบลักษณะนี้ แสดงใหเห็นวาความปรารถนาท่ีจะพบพระเจาของคริสเตียนนั้นเปนยอดย่ิงกวาความ

ปรารถนาอันสูงสุด หากไมไดพบพระเจาแลวก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเหมือนกวางที่ไมไดด่ืมน้ําก็อาจตายไดดุจกัน 

2. อุปลักษณ (metaphor) เปนการกลาวถึงส่ิงหนึ่งวาเปนอีกส่ิงหนึ่ง  เปนการเปรียบเทียบโดยนัย

ไมไดบอกตรง ๆ แตเปนที่เขาใจไดเองวาเปรียบเปนเชนนั้น ความเปรียบชนิดนี้อาจมีคําวา “คือ” , “เปน” และ “เทา”  

ลักษณะความเปรียบแบบนี้จัดเปนลักษณะที่โดดเดนของภาพพจนและพบมากในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ   

ในที่นี้อุปลักษณ (metaphor)  เลคอฟและจอหนสัน(Lakoff & Johnson) ชี้ใหเห็นวาอุปลักษณ

เปนการกระทําความเขาใจและเรียนรูส่ิง ๆ หนึ่งในรูปของอีกส่ิงหน่ึง “The essence of metaphor is understanding 

and experiencing one kind of thing in terms of another” (Lakoff & Johnson,1980 : 5) หากขยายความก็คือ 

อุปลักษณเปนการเปรียบส่ิงที่เปนนามธรรมกับส่ิงที่เปนรูปธรรมกวา เปรียบส่ิงที่อยูไกลตัวกับส่ิงที่อยูใกลตัวมากกวา

และเปรียบส่ิงที่เราไมเคยไดเรียนรู ประสบหรือคุนเคยกับส่ิงท่ีเรารูจัก คุนเคยและมีประสบการณมากอน เพื่อให

สามารถเขาใจหรือเรียนรูส่ิงที่เปนนามธรรม ส่ิงไกลตัว และส่ิงที่ผูใชภาษาไมเคยมีประสบการณหรือคุนเคยมากอนได

ชัดเจนขึ้น (รัชนียญา กล่ินน้ําหอม,2551:41-42) จากความรูดังกลาวคําวา “อุปลักษณ” จึงหมายถึง รูปภาษาที่แสดง

การเปรียบเทียบกันระหวางส่ิงที่แตกตางกันสองส่ิง ไดแก แบบเปรียบ(source domain)  และส่ิงที่ถูกเปรียบ(target 

domain) และท้ังสองส่ิงนั้นตองอยูตางวงความหมาย (domain) กัน” (รัชนียญา  กล่ินน้ําหอม,2551:43) จากความ

เขาใจนี้   จึงอาจกลาวไดวาอุปลักษณ คือ การนําคําที่ใชในวงความหมายหน่ึงมาใชกับอีกวงความหมายหนึ่ง ผลจาก

การวิเคราะหถอยคําอุปลักษณในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ พบวาถอยคําอุปลักษณปรากฏเปนรูปแบบอุปลักษณ 2 

รูปแบบไดแก 

2.1 ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain) และส่ิงที่ถูกเปรียบ(target domain)  

รูปแบบการเปรียบนี้มักปรากฏคําเชื่อมที่แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน เชน “เปน” , “คือ” , และ 

“เหมือน” เปนตน  ดังตัวอยาง 

“...พระเจาทรงเปนผูเล้ียงที่รัก พระคุณพระองคไมสูญหาย ขาไมขัดสนลําบากมากนัก เพราะทรงพิทักษรักษาไว...” 

(เพลง พระเจาทรงเปนผูเล้ียงท่ีรัก) 

 จากตัวอยางขางตนมีการเปรียบเทียบพระเจาเปนผูเล้ียงแกะ สวนคริสเตียนเปนแกะ ถอยคําท่ี

ปรากฏแบบเปรียบ (source domain) ไดแก ผูเล้ียง โดยปรากฏคําเช่ือมไดแก “ทรงเปน” และปรากฏส่ิงที่ถูกเปรียบ 

(target domain) ไดแก พระเจา บทเพลงน้ีจึงปรากฏแบบเปรียบและส่ิงที่ถูกเปรียบอยางชัดเจน 

2.2 ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain) ซึ่งอาจเปนคํานามหรือคํากริยาที่

ใชในวงความหมายของแบบเปรียบ แตจะไมปรากฏคําเชื่อมและส่ิงที่ถูกเปรียบ (target domain) ผูรับสารสามารถ

เช่ือมโยงความหมายหรือตีความไดวาส่ิงที่นํามาเปรียบนั้นหมายถึงส่ิงใดไดจากปริบท เชน 

“...สหายเลิศในทุกยาม  ทรงงดงามบริสุทธิ์...” 

(เพลง นายงานและขอทาน) 
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 จากตัวอยางขางตน มีเน้ือหาท่ีกลาวถึงพระเจาผูทรงเปนสหายท่ีดีเลิศของคริสเตียน  และบริสุทธิ์

เสมอ  หากพิจารณาตัวอยางดังกลาวจะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain) 

ไดแก “สหายเลิศ” แตไมปรากฏคําเช่ือมและส่ิงที่ถูกเปรียบ (target domain) คือ “พระเจา” ผูรับสารจึงตองเช่ือมโยง

และตีความจากขอความที่ตามมา ประกอบกับตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีรเพิ่มเติม 

3. บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน (Personification) คือ การใชภาษาในลักษณะท่ีทําใหดูเหมือนวา

สรรพส่ิงทั้งหลายท่ีไมใชคนเปนคน โดยใหสรรพส่ิงเหลานั้นแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ ราวกับเปนคน ตัวอยางเชน 

 “...ภูเขาสายน้ําแสนชื่นบานรองเพลงยอพระนามของพระองค...” 

(เพลง จงมาเปลงเสียง) 

  จากเน้ือหาของเพลงปรากฏคําวา “ภูเขาสายนํ้า” ซึ่งเปนธรรมชาติ แลวตอดวยขอความที่วา “แสน

ชื่นบานรองเพลงยอพระนามของพระองค” ซึ่งเปนกิริยาอาการของมนุษยที่สมควรกระทําตอพระเจามากกวา

ธรรมชาติ หากพิจารณาถอยคําอุปลักษณจากตัวอยางนี้ จะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ 

(source domain) ไดแก “ภูเขาสายนํ้า” แตไมปรากฏคําเช่ือมและส่ิงที่ถูกเปรียบ (target domain)  ซึ่งไดแก สรรพส่ิง

ที่ทรงสราง   

4. นามนัย (Metonymy) คือ การเอยถึงส่ิงหน่ึงแตใหมีความหมายเปนอยางอื่น โดยการใชคําหรือวลี

ที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งมาแสดงความหมายแทนส่ิงนั้นทั้งหมด เชน 

“...โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคูเคียงไป ขอวางดวงใจอยูตอพักตรชางปน...” 

(เพลง ชางปน) 

 จากเน้ือเพลง “ชางปน” นี้ปรากฏนามนัยใหเห็นอยางชัดเจน คือ คําวา “ชางปน”  ในเน้ือหาเพลงมิได

หมายถึง  นายชางผูทําเคร่ืองปนดินเผาหรือชางปนธรรมดาท่ัวไป  หากแตเปรียบเทียบกับพระเจา ผูทรงสถานภาพใน

การปนแตงชีวิตของคริสเตียนที่เดินตามคําสอนและคําส่ังของพระเจาอยางไมมีเง่ือนไข เสมือนดินที่ไรคากลับมีคาอีก

คร้ังเม่ือไดรับการขึ้นรูป  จากชางปนโดยที่ดินน้ันไมสามารถต้ังเงื่อนไขหรือตอรองเร่ืองใด ๆ กับชางปนได  หาก

พิจารณาจากตัวอยางนี้ จะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain) ไดแก “ชาง

ปน” แตไมปรากฏคําเช่ือมและส่ิงที่ถูกเปรียบ (target domain) ไดแก พระเจา ผูรับสารจึงตองเชื่อมโยงและตีความ

จากขอความที่ตามมาประกอบกับความรูเก่ียวกับหลักการเร่ืองพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีรเพิ่มเติม 

5. สัญลักษณ (symbol) เปนการนําส่ิงที่เปนรูปธรรมแทนส่ิงที่เปนนามธรรม ทําใหเกิดความเขาใจได

กวางขวางลึกซ้ึงโดยไมตองอธิบาย สัญลักษณเปนการเรียกช่ือส่ิงๆหนึ่งโดยใชคําอื่นมาแทน ไมเรียกตรง ๆ สวนใหญ

คําท่ีนํามาแทนจะเปนคําท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใชกันมานานจนเปนที่เขาใจและรูจักกัน โดยท่ัวไป 

เชน 

“...แนนอนพระองครับความเจ็บปวดแทนขา เจางูรายก็หมดอํานาจของมัน...” 

(เพลง โกละโกธา) 

จากเนื้อหาเพลง “โกละโกธา” นั้นปรากฏถอยคําที่เปนสัญลักษณคือคําวา “เจางูราย”  ตามความเชื่อ

ของคริสเตียนน้ัน “งู” เปนสัญลักษณเล็งถึงมาร ผูเปนปฏิปกษกับพระเจาและคริสเตียนทุกคน และ “งู” นี้เอง ที่ปรากฏ

ในพระคริสตธรรมคัมภีรตลอดท้ังเลมวาเปนภาพจําแลงของพญามารหรือซาตาน ดังปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบท

ที่ 3 ขอที่  14  กลาววา  “...พระเจาจึงตรัสแกงูวา "เพราะเหตุที่เจาทําเชนน้ี  เจาจะตองถูกสาปแชงมากกวา สัตวใช

งานและสัตวปาทั้งปวง จะตองเล้ือยไปดวยทอง จะตองกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต...” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย
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,2549:5) จนกระท่ังถึงพระธรรมวิวรณบทที่ 20 ขอที่ 2 กลาววา   “...และทานไดจับพญานาค ซึ่งเปนงูดึกดําบรรพผูซึ่ง

เปนพญามารและซาตานและมัดมันไวพันป...” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย,2549:531) 

6. การกลาวอางถึง (allusion) เปนการกลาวอางถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณสําคัญ ๆ ซึ่งเปนที่รูจัก

กันทั่วไปยกมาประกอบขอความ เม่ือเอยขึ้นมาก็เปนที่รูจักและเขาใจกันทันที นอกจากนี้ยังรวมทั้งการอางถึงคํา

พังเพย หรือสุภาษิต สํานวน หรืออางถึงนิทานหรือวรรณคดีเร่ืองสําคัญท่ีรูจักกันดี เปนการกลาวเปรียบเทียบชนิดใช

คํานอยกินความมาก เพราะเม่ือผูอานรูความหมายของคําพังเพย สุภาษิต สํานวน และรูเร่ืองนิทานหรือวรรณคดีนั้น

อยูแลวก็จะเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งโดยผูแตงไมตองอธิบาย เชน 

“...ใหเปนเหมือนดังโนอาหที่ไดสรางนาวา  ...” 

(เพลง ดวยความเช่ือ) 

 จากเนื้อเพลงขางตน ปรากฏช่ือบุคคลสําคัญในพระคริสตธรรมคัมภีรที่มีลักษณะโดดเดนไดแก โนอาห ซึ่ง

เปนบุคคลสําคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร ในภาคพันธสัญญาเดิม มีบทบาทสําคัญในเหตุการณที่น้ําทวมโลก แลว

พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหตอเรือที่มีขนาดใหญเพื่อรับสัตวที่อยูบนโลกอยางละคู รวมท้ังครอบครัวของโนอาหดวย

ใหพนภัยจากการที่พระเจาจะทําลายโลกดวยน้ํา ดังปรากฏในพระธรรมปฐมกาล (สมาคมพระคริสตธรรมไทย

,2549:7) 

7. อติพจน (hyperbole) หมายถึง การกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึกหรือความคิดของผูกลาวท่ี

ตองการยํ้าความหมายใหผูฟงรูสึกวาหนักแนนจริงจัง  ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใชเปนการกลาวเท็จ เชน     

“...เม่ือยามที่ฟามืดมิด โลกมลายกลายเปนผงคลีดิน เราจะอยูในออมอกพระเจา ร่ืนรมยสมอุรา...” 

(เพลง พระเจารักคุณและฉัน) 

จากเน้ือเพลงขางตนนี้ ปรากฏความเปรียบแบบอติพจน คือขอความที่วา “โลกมลายจนกลายเปนผงคลีดิน”  

หมายถึง โลกที่พระเจาสรางเมื่อถึงเวลาหนึ่งจะแตกสลาย เน่ืองดวยถึงเวลาแหงการทําลายและการพิพากษาจากพระ

เจาผูสูงสุด การแตกสลายดังกลาวมานี้ถึงขั้นเหลือชิ้นสวนของโลกท่ีเล็กมากเทากับผงคลีดิน ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบท่ี

เกินจริง    

8. คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical question) เปนการต้ังคําถามแตมิไดหวังคําตอบ หรือถามี

คําตอบก็เปนคําตอบที่ทั้งผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว นักเขียนจะใชคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเราอารมณผูอาน หรือส่ือ

ความหมายและขอคิดท่ีตองการ  เชน   

“...จะทําฉันใด ถาไมมีองคพระเจา ใครจะชวยฉัน เม่ือไมเปนดังต้ังใจ...” 

(เพลง จะทําฉันใด) 

จากเน้ือเพลงขางตนปรากฏขอความที่เปนคําถามเชิงวาทศิลป คือขอความที่วา “จะทําฉันใด” , “ใครจะชวย

ฉัน”  ขอความเหลานี้ลวนเปนคําถามท้ังส้ิน แตไมไดตองการคําตอบ ทั้งนี้เพราะตองการเนนยํ้าความเขาใจใหแกคริส

เตียนไดตระหนักวา พระเจาทรงเปนผูชวยใหรอดไดจากสถานการณที่เลวรายหรือเหตุการณที่ตัวเองไมเคยคาดถึงมา

กอน   ขอความดังกลาวมานี้จึงนับไดวาเปนคําถามเชิงวาทศิลปที่พบไดจากบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน 
 ภาพพจนที่เปรยีบพระเจาในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน 
 จุดประสงคของการนมัสการของคริสเตียนก็คือ การกลาวถึง “พระเจา” ในทัศนะตาง ๆ ซึ่งบางก็เกิดขึ้นจาก

ความรูสึกภายในจิตใจ หรืออาจเกิดจากความเช่ือและความศรัทธา หรือเกิดขึ้นจากขอมูลที่ถูกบันทึกไวในพระคริสต
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ธรรมคัมภีรเหลานี้ลวนสะทอนออกมาทางบทเพลงนมัสการท้ังส้ิน (สัมพันธพร นาคทองอินทร,สัมภาษณ 2555) 

ภาพพจนที่เปรียบเก่ียวกับพระเจามีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. พระเจาเปนจอมกษัตริย คริสเตียนมีความเช่ือวาพวกเขาเปนประชากรในอาณาจักรของพระเจา

ซึ่งทรงมีสถานภาพเปนจอมกษัตริยเจาของอาณาจักรนิรันดร เปนประมุขที่มีสิทธิอํานาจสูงสุด เปนผูปกครองท่ี

ครอบครองสรรพส่ิง เชน 

“...เราประกาศ พระบารมี ฮาเลลูยา ยกยองจอมราชันย พระองคทรงครอบครองบัลลังก พระคริสตราชานิรันดร...” 

(เพลง พระองค...โอพระองค) 

2. พระเจาเปนจอมทัพ คริสเตียนมีความเชื่อวาพระเจาของพวกเขาเปนพระเจาแหงกองทัพโดยมี

ทหารคือคริสเตียน กองทัพดังกลาวนี้กําลังทําสงครามระหวางอาณาจักรแหงความสวางที่มีพระเจาเปนจอมทัพ และ

อาณาจักรของความมืดท่ีมีพญามารเปนหัวหนา เชน 

“...แมทัพของเราคือพระเยซ ูเรากาวตามพระบาทของพระองค พระคริสตทรงฤทธิ์ พิชิตมวลหมูไพรี...” 

(เพลง กองทัพพระคริสต) 

3. พระเจาเปนวัตถุส่ิงของหรือสถานที่ วัตถุส่ิงของหรือสถานท่ีในท่ีนี้เปรียบกับส่ิงที่ลํ้าคาหาได

ยากย่ิง  หรือมีลักษณะพิเศษบางอยางอันเปนประโยชนตอมนุษยโดยเปรียบกับส่ิงที่คริสเตียนคิดวาม่ันคงปลอดภัย 

เชน “ปอมปราการ”,“โล”,“กําแพง” เปนตน ดังตัวอยาง 

“...พระองคทรงเปนโลลอมในชีวิตขา...” 

(เพลง พระองคทรงเปนโลลอม) 

“...องคจอมโยธาพระเจาของฉันทรงเปนกําแพงกําบังของฉัน...” 

(เพลง สรรพส่ิงเปนได) 

“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา เปนดวงอาทิตย ปอมปราการ...” 

(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง) 

4. พระเจาเปนบุคคล คริสเตียนนั้นมีความเชื่อในเร่ืองพระเจาวา พระองคทรงเปนบุคคลใน

ครอบครัวที่มีความสัมพันธอยางสนิทสนม ซึ่งความเปนบุคคลบอกไดจากอารมณ ความรูสึก เชน  

ก.) พระเจาเปนบิดา ผูมีบทบาทในการปกปองลูก ใหกําลังใจลูก ดังตัวอยาง 

“...พระบิดา พระกําลัง พระผูเลาโลมยามออนลา...” 

(เพลง จงมาเปลงเสียง) 

ข.) พระเจาเปนสหาย ผูมีบทบาทในการใหความจริงใจตอสหายดวยกัน เปนท่ีพึ่งในยาม

ยากลําบาก  ดังตัวอยาง 

 “...สหายเลิศในทุกยาม ทรงงดงามบริสุทธิ์ ความรักพระองคจะครอบครอง...” 

(เพลง นายงานและขอทาน) 

5. พระเจาเปนธรรมชาติ คริสเตียนเชื่อวาธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางน้ันมีเหตุผลซอนอยูเสมอ 

และมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของมนุษย คริสเตียนจึงเปรียบเทียบพระเจาที่ตนรูจักกับธรรมชาติที่

พระองคสรางวาเปนส่ิงจําเปนที่มนุษยไมสามารถขาดได และมนุษยตองการส่ิงนั้นตลอดเวลา ทั้งสายน้ํา แสงอาทิตย 

ดวงดาว และธรรมชาติอื่น ๆ เชน 
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“...สายน้ําที่ฉันไมตองจายราคา สายนํ้าที่ฉันปรารถนา สายนํ้าที่ฉันรับการเปล่ียนชีวานําพาคนบาปเปนไท...” 

(เพลง พระวิญญาณขององคพระเจา) 

“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา เปนดวงอาทิตย ปอมปราการ...” 

(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง) 

“...พระองคเปนน้ําแหงชีวิต ใหเราด่ืมน้ําแหงชีวิต...” 

(เพลง พระองคเปนน้ําแหงชีวิต) 

6. พระเจาเปนความรูสึกที่มนุษยปรารถนา  คริสเตียนเช่ือวามนุษยขาดความสมบูรณ ดังนั้นบท

เพลงนมัสการฯ จึงมีเน้ือหาที่บอกพระเจาใหทรงเพ่ิมเติมส่ิงเหลานั้นแกมนุษย โดยยกพระเจาเปนความรูสึกในอุดมคติ

ที่สมบูรณแบบซึ่งมนุษยปรารถนา ทั้งความหวัง ความรัก กําลัง และอ่ืน ๆ เชน 

“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา...” 

(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง) 

“...พระเจาเปนความรัก พระเจาเปนความรัก...” 

(เพลง พระเจาเปนความรัก) 

 

สรุป 
บทเพลงนมัสการพระเจาฯ มีภาพพจนหรือความเปรียบปรากฏอยูมาก ทั้งอุปมา อุปลักษณ ซึ่งจําแนกเปน

ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain) และส่ิงที่ถูกเปรียบ(target domain) พบมากที่สุด สวน

ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ(source domain) นั้นพบนอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบบุคคลวัตหรือ

บุคลาธิษฐาน นามนัย  สัญลักษณ  การกลาวอางถึง  อติพจน  และคําถามเชิงวาทศิลป ซึ่งภาพพจนแบบอุปลักษณ

เปนลักษณะที่โดดเดนและพบไดมากที่สุด ในขณะท่ีนามนัยพบนอยที่สุด สวนภาพพจนการเปรียบเทียบพระเจาของค

ริสเตียน  จะพบทั้งการเปรียบเทียบพระเจาเปนจอมกษัตริย จอมทัพ วัตถุส่ิงของหรือสถานท่ี บุคคล ธรรมชาติ และ

ความรูสึกที่มนุษยปรารถนาจะใกลชิดกับพระเจา การใชภาพพจนในบทเพลงนมัสการฯ มีความหลากหลายท่ี

สามารถบอกถึงความคิด ความรูสึก ความตองการ  ความเชื่อของมนุษย ซึ่งเปนการสรางสรรคทางภาษาโดยมีความ

เช่ือหรือความศรัทธาในศาสนาเปนสําคัญ 

 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยชัยวิทย  ผิวเรืองนนท  ศิษยาภิบาลคริสตจักรโฮปนครปฐม(องคกร

สาธารณประโยชน)  และคุณสัมพันธพร นาคทองอินทร หัวหนางานนมัสการของคริสตจักรฯ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลา

อันมีคาในการใหความรูเก่ียวกับงานวิจัยในคร้ังนี้ ตลอดจนเอื้อเฟอเอกสารและตําราทางวิชาการเพื่อใหขอมูลท่ี

ถูกตองอันเปนประโยชนอยางดีย่ิง 

 

เอกสารอางอิง  
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มหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2548. 

รัชนียญา กล่ินน้ําหอม. 2551. “อุปลักษณที่นักการเมืองไทยใช:การศึกษาตามแนวอรรถศาสตรปริชานและวัจนปฏิบัติ
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Abstract 

This research aims for analyze the comprehension and ability to produce nouns in children with 

special need : the case study of mentally retarded children. For the cross-sections in this research, is 
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This research is part of Master thesis entitled the comprehension and ability to produce nouns in children with special needs : down's syndrome 

children mentally retarded children and autistic children. The cross section wlth 12 persons and 200 Thai nouns In 9 categories were used. 
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severe mentally retarded children in the IQ level was 20 - 34 and has skill in basic communication at The 

Lighthouse Special Learning Centre. In preliminary study, the researcher used 100 Thai Noun words. 

The flashcards are divided into 5 categories of nouns, 20 nouns for animals, fruits and organs, 25 nouns 

for things, 15 nouns for person. The cross-section had to point the picture under the given word for 

comprehension and had to speak noun words under the given picture for production of nouns 

The result of this research reveals that the severe mentally retarded children had the 

comprehension of nouns is related to ability to produce nouns, When had high comprehension then had 

high ability to produce nouns too. They can be able to understand and speak the name of animals the 

most. The rest were organs, fruits, things and person respectively. As for the production of nouns, 

mentally retarded children had articulation disorder in 2 categories, there are substitution and sound loss. 

The substitution had 2 parts, it were Initial consonants and tones. Sound loss had 3 parts, it were Initial 

consonants, final consonants and Initial syllable. These problems have an affect on speaking in vowels, 

consonants and tones in Thai grammar and make the sound change from standard sound. 

Keywords : Comprehension, Ability to produce nouns, Nouns, Mentally retarded children, Children with 

special need 
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Cultural Reflected from System of Kinship Terms in Mien (Yao) 
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Abstract 

This research aims to analyze the meaning of kinship terms in Mien by component analysis and 

regard cultural reflected from system of kinship terms in Mien. The data used in this study was gathered 

by interviewing Mien informant, there are 59 kinship terms. 

The results of this study show that Mien kinship terms are differentiated by seven dimensions of 

contrast are Generation, Sex, Parental Link, Linearity, Age, Marriage and Sex of the speaker. With cultural 

reflected from system of kinship terms in Mien, the analysis shows 5 significant cultural characteristics 

are the difference between males and females, the emphasizes on seniority, lineal, bilateral and the 

emphasizes on marriage. 

Keywords : Kinship term, Mien, Yao 

' CnAnws:c+Yufiin nin?niniwho nru:Snasniami uui?noi6oilnrlins u n d j u  73000 dtz~nflho 

Master's Degree Level Student. Department of Thai. Faculty of Arts. Silpakom University. Nakhon Pathom 73000. Thailand. 

~:T;@F 
EAST 



" J  
n 1 ~ d ~ : ~ u i ~ 7 n 1 o ~ ~ a : ~ m u 0 ~ a . ~ 1 u i i ~ 1 u 1 : n r ' 7 ~ n f f ~ ~ f : ~ ~ 9 1 ~ u a ~ u 1 u 1 9 1 ~  " 8 a d l n M ' ~ ~ u a : n h ~ n ~ f P ) ~ P ) ~ ~ n  6 : yfrln1ffillonrira:8Rr7" 

The 8 Silpakorn Universily International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

iilriliuar?'.qdsra~A' 
-~~n%xyiR~p Lfluiwufissufiinaduogwu"fis"i\l~u ~ f i u l 9 i n y n d ~ n u A ~ u ~ s z u u ~ n " s a ~ i i ~ ~ Q ~ z ~ ~ m n d i ~  

v A i d ,  fiuni~qd~ruuCns~fis"i~~L'sauuinnumam'~~~~~na~~azd~nufimiu LLazyn flmufi~~uqzU'qnu?an~uv~\1iii3 

o:uu'9aid$n?iuLfluQi~~uLLda:finiuniw &mil iiiitunryiR (Kinship terms) i j d d n 1 i u ~ 6 ~ ~ u ~ a d i . 1  

1n~n%szuuflsouR~uazL~1!aQi~1ud\1nu$u 1 ~ ~ u n i s ~ n w i i i i s u n ~ i ' i i ~ ~ i ~ ~ u ~ ~ ~ u n i s ~ n w i ~ u ~ ~ ~  
w 

nisl.a"cr"sani~fi3i~flwn~fi~Gu~~amiua'nwmzCn~~fis"i~8~nu~niCu ~~dUY\1~flunisfi:fiaulfi~fiu~d~~uu 

Cns~ns"i\1~umndi~n'ulu~rdazK~nu"ann"?u 

y " i 1 ' u ~ a n 8 n a i t z u u i i ~ u n ~ i R l u n i w i ~ d u u  Ldad. r in~duu~f lun~uni~r iu$ddniwi~~az 
3 9 -  C d Y  irurrassuumnii.i~innu~nuwusiuA~~~ LLazridiuicdAnwiLiiuqn'undunimwuqGuauuin a n h d i u i i u  

w 

d~ulu~~flu~iui1'u~i~n"iuuiywui~ui~~a:&~~1uinui ~ ~ ~ u $ < u ~ ~ f i u l ~ A n w i ~ z u u i i i i s u n ~ i Z l u n i ~ i  
6 d lduu n " ~ ~ ~ ~ n l ~ ~ ~ d ~ n ~ l ~ i R 1 . ~ . 9  n ~ f u n i l  attnnifim5niRYjU$ (Ethnosernantics) t.d~nl~?Lt971:(lr 

4 v 4  nqiuuuiurodiii1uniu1 n a ~ v i n ~ s : u u n ~ i u i r n ~ n v a ~ ~ ~ ~ i l n i w i ~ u  ~ q s ~ d a i i n i w i i f l u t 8 a ~ f i : ~ i a u  

~qiuf3niinZInuazni~ua~Cnn"~a\1i~n t ~ ~ r i ~ ~ ~ i u u i u ~ ~ a i ~ n t i z f i i ~ ~ u f i t ~ u " ~ a ~ n ~ u n i ~ w ' u $ ~ i n ~ ~ u o ~ v a ~  
w 

~ ~ ~ s d n ~ ~ ~ l ~ w ' ~ $ ~ ~ L ~ d  
w s/ W d d  

~qdszfi.1Aaa.rnitiQnt\1u u 2 dsznit R'a d ~ i ~ n t i z ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ u v a ~ i i ~ u n ~ i ~ ~ u n i w i ~ d u u  

CiluizianzGaaA11t-nau (Componential Analysis) ~azL~afi~dfinwm:nldiwufiT~uM"fizfiau~lns:uuii 

Psunryi~luniw~duu 

.~EK;I@F 
EAST 



n 1 d ? : ~ u ? r ? n ~ s u e : ~ m ~ 0 ~ ~ ~ ? ~ ~ ~ 8 u ~ z ~ f ? ~ ~ ~ ? n ~ ? 1 ' ~ ~ r 1 b i ~ 1 : ~ ? ~ ? r ? b i  ~ i l e d ~ n p i ~ u a : a h ~ m s ? n ~ n k J i  6 : ~sru?n?s~?mslsiie:anlj" 

The 8 Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

~ u . r ~ t l l i ~ ~ ~ i f l ~ ~ z i i w  ~ ~ u i ~ m s ~ ~ ~ a u n ~ i u ~ n r i i a . ~ ~ a ~ ~ a ~ ~ ~ u i i u ~ ~ ' u ~ n i i ~ s u n ~ i ~  riukndljutin 

fiu$nI?" 
Y Y - 4 - w  -4 

5. n i~~kns?zG+aya  n i ~ ~ n w i ~ ~ u u y ? 7 u ~ a ? ~ n i f ~ i n ~ i z ~ ~ ~ n " d ~ ; n f l u  (Componential Analysis) 

t l ~ 1 ~ z . I  ~ c $ 7 ' m d P : : i n n ~ ~ ~ ~ l i i u n + ~ ~ ~ ~ m u n 7 P ; j i n t i z ~ a P P f l n w  (Semantic Feature) t l ~ ~ n i P i i u n  
4 :  

v 
6 W  4 

f l ? 7 ~ t l ~ l u d ~ ~ l f l ; l ~ l ~ ~ ~ ~ . I  " d ~ l ~ ~ f l ~ n l ~ 4 ? i ~ t l ~ ~ ~ ~ ~  

5.1 8nwin~iuuu~umro.1iiGunyi8iiiw~n"i ~wuqiii7isuny1'1iida;i~~a"di\rff~ynnaaw 

16Ci.1 i i a z j l ~ ? i u ~ l m n d ~ ~ ~ i n i i 6 u n ~ i ? i i ~ u  7 a d i . 1 1 ~  i d u  i i j i "ri~" ~ ~ m n d ~ . ~ ~ ? n  48iiigp IU~IULWR 

i~mni i a7 in  I u 6 i u f u o i ~  rflufiu 

5.2 ~ ~ d a I j a d ~ 6 k n u m u i ~ i t l u m ~ ? ~ i i ~ ~ ~ ~ u i i m n d i ~  (Diagnostic features) s7u5.19zy 

sssflgnwm%w"n'yud~? lnu f i iwun lu~daaan5Cnw6 (Binary) ;a $ d i i f h  + tl% - d~::na~tlPdYia~ffl~nw& 
Y 

Gu i"d P~?LWR ~~LiuiYiu [+'11-1u] t l u i u i i ~  i%.$i'117u i iaz [-a7u] t luiu5.1 L%-JSH$Q 5?diur in/~iOj i i L i ~ i f l u  

[+diuwnI wuiu5.1 ~ Y i u y ~ ? d i u w a  iiaz [-d?uria] t lu iu$.~ i f l u ~ i ? d ~ u ~ ~ O j  igudiu Yd?uPd~$uai~ )1Oj~iu7~n 

riirnrsliflud7 + tl% - 16 l.ifi7uum~ilu [iu 01 uuiut!.~ juiAu?riusiuia.r [fu+11 t lu iu i iu  fudqw-iid?ia.r I 

tu -11 tlu1u04 fudi indi~?i?la.r  I iu mudiu 

5.3 sz~m~~utluiumro;lAi6unyi~iiinziilmula"asrnCnw6 i i a z G i ~ ~ u ~ i i P s u n r g i R $  

~ i ~ P l ~ ~ ~ ~ 6 ? i ? a ~ ~ d l ~ ~ ~ l ~ 7 ~ i i ~ ~ . I ~ ? 7 ~ ~ ~ l ~ ~ 1 ~ . I ~ l ~ ~ n ~ 7 ~  

5.4 ~ L " P I ~ ~ ~ L ~ ~ P L ~ ~ ? W U B T T ~ ~ A ~ ~ ~ " ~ ~ M I A ~ ~ M ~ I ~ ~  

erani~i4 i  
~ i n n i ~ ~ i n ~ i z r i n ~ i u u u ~ u ~ o ~ i i G u n ~ i i 2 Z d n ~ w ~ ~ i d u u  iiuqu 59 ii h?ri?G~n~izC.~ni l~-nau 

(Componential Analysis) wud i  R i ~ i ~ f l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ n ~ i ~ i L d ~ ~ ~ i 0 0 n 7 7 n n u l d 6 ? ~ P d ~ ~ ~ . I ~ ? i ~ i i ~ n d 7 . I  7 

dsznis 6udn'l.d; 

I. qusy (Generation) rruiu8.1 a ~ r n ~ n a ~ ~ a ~ i ~ P s u n ~ ~ i d i n c m u ~ ~ i i ~ ~ i ~ & u a ~ ~ u ~ u ~ m  

niuisnszyossnn'nwm"bh~Du 

[G+41 tluiuffu ~ u D I Q ~ ~ . I ~ ~ ~ ~ ~ L D . I ~  fu [G 01 tl0.11~fi.1 $M~~I~L&J?~UWUL~~.I  

[G+31 tlu1uR.1 f u n i B d e ~ n j i d ~ ~ a ~  3 ju [G-I] 11u~ufi.1 f u ~ i ~ d ~ i n d i ~ m ~  I tu 
[G+21 tlu7uff.1 j u a i ~ ~ ~ . ~ n ~ ~ h i a u  2 (u [G-21 tluiu8.1 t u ~ ~ ~ d A i n d i ~ i ~ . ~  2 fu 

[G+I] t lu iu5u f u a ~ ~ d ~ . ~ n d l d ? i a . ~  I fu [G-31 tlu-~uZ.~ f u a ~ q d A i n d i ~ i a u  3 tu 

2. 1 1 ~ 7 a n  (Linearity) uuiu8.1 a s ~ n ~ n w i ~ a . r i i ~ u n ~ i ~ d i i ~ m ~ ~ w " ~ d i ~ i ? ~ ~ u $ u f l ~ u L ~ o m  

Fmums\ltl?afiiu+i'7\1 LL~ . IL~U  

[+L] tlu7~5.I R1VAP.I ~argl~d~u~1~~(;aw~~um~~~?flrg1~i1uiiu?i~n'umu~a.I 

[- L] t l u i u ~ u  R ~ U + W  ~ a r g i ? d ~ i t i l h 8 ~ k ~ a R i u ~ m u m ~ . 1 ~ ~ a ~ 7 i ~ u ~ ~ u ? ~ z u l ~  

i ~ ~ ~ ~ ~ F  
EAST 



" J  n i d s : q u ~ a i n i r u s ~ r m u o u 8 ~ i u i ~ a r r 8 ~ m h ~ m r s a ' r : n ~ u ~ i ~ u ~ : ~ i ~ i ~ 1 ~  ~flsZlinSj4aus:mh~m~~~~nS~n 6 : ~~~inimimm?ius:a8~ 

The 8 Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Afls ; Integration of Afl and Science 

3. diu*is~ ' rabrr i  (Parental Link) v u i u i i ~  o ? ? n l j n w n i n o . l i l i ~ u n ~ i ~ ~ i b ~ l i l 9 1 f i ~ i i ~ 7 ' i ~ ~ u ~ f l u  

q1Ew1\1d1uriav?odiu~~ai i i i .~~f lu  

[+PI v u ~ u f i ~  ~f lu~ iPmdiur io  

[- P] ~ u i u f i . ~  ~ f l u ~ i f i d i u ~ i a i  

4. aiq (Age) U ~ I U Z P  o ? ? n l j n w 6 v o ~ i i b u n ~ ~ ' i ~ ~ ~ ~ ~ 1 . 1 ~ f j i 1 y ~ ~ ~ ~ u ~ o ~ ~ u ~ n n i ~ v ? o w " o u n 4 ~  

i ~ i a ~ f l u  [+A] v u i u %  o i q u i n n i i  

[- A] v u i u ? i ~  07q6oun47 

5. ~ W F I  (sex) vu7uf.r o~~lnjnanina~i7~sun~7G$~Lalil\11fi~47y7'i~~u~fluv~~v?o~7u~Li\1~flu 
Y 

[+MI M P ~ I U ~ ~ J  ~ l ' i g w " ~ ~ f l ~ f $ 7 1 ~  
Y 

[- MI M N I ~ ; \ ~  ~ l ' i Q w " ~ ~ f l ~ [ U 6 \ 1  

6. n l s u r i a a l u  (Marriage) vuluff\1 o??nljnina6n~.li~i~unQ~i~LLalil\1~fi~i~~i~{iu~ 

na~u&ufius"n'umu~~~qinni~~i~~~~uv?o~d L L U - J L ~ ~ M  

[+MR] ~0.17~f \ l  ~ f l ~ ~ i ~ ~ l i l ~ n i ? i ~ ~ \ 1 \ 1 7 ~  

[- MR] vluluf4 ~d~n"ifluql'i'inun7?~ipi\1\11u 

7. r*llr?~eayY?In (Sex of the speaker) v u q u i i ~  o~~n~i7wDino~i~dun~iPmd.j;71fiw~7uii{~lil~flu 

~iiuv?ovl@\1 iiLi\l~flu 

[+MS] ~ u 7 ~ ? 1 \ 1  i q l i l ~ f l ~ $ ~ ~  

[- MS] uu1u"n\1 i;r?nifluvltjjs 

L ~ o 1 1 ( L f i ~ ~ 7 7 ~ ~ l i l L 7 ~ ~ \ 1 ~ l d  $ ~ ~ ~ L ~ ~ L ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ ' ~ I ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ? ~ L M " ~ ~ A ~ ? L ~ Q U ~ ~ J  

na7muiuufia  ~ m u l % m ~ n . r i i a w . r n a ~ u v u ~ u n o ~ i ~ ~ u n ~ ~ ' i  ~ ~ ~ ~ u m i ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ n a i u v u ~ ~ d a o ~ n n " o ~ n ' u ~ i  
L. 

uvisna1u~~mnpi1\1 C l i l u ~ i n a u u q l i l n o ~ m ~ ~ ~ ~ ~ J u ~ i ~ n ~ ~ ~ i ~ ~ v i \ ~ n a ~ ~ ~ ~ m n d i ~ w ' ~  7 d ~ z n i ?  ~ ~ n z d i b u n ~ i ' i ~ ~ p i n , -  

i ~ ~ : ~ n a i ~ ~ u i i u v l j ~ w " m ~ \ ~ n ' u n a ~ u v u i u v o ~ i i G u  7 n7?diumi?1\1qzqq7nmu~o~ (EGO) iflualjn am 

o u i n w ~ ~ u n a ~ u v u ~ u v ~ ~ i ~ I l i l  1fipi7iil$nN~o??n~nww7lilfl7\1 ~liluld'~7nCfid I t u m q  i~mt\1riuo?on 

ljnwwlvl ~uf\1Clglilbnu u7nm?.iriuda\1d7.r~dd7dldln"~~~o?~nljnwm"ba" v a l i l . r i ~ i ~ ~ u ~ l i a ~ o n l j n w n i ~ u  

Ldu 

ka:" adawl Soo~nljnwDiZo [G O. -L. +A, +M. -MR] a u i u f u  q i ~ d a ~ l u f u a ~ ~ ~ ~ u a n ' u m u ~ o ~  ~ i l u  

~i ia iu#1~7\1 ihiqu1nni7 ~fluiwfimu ~~nz lP i l&~f luy iGq1nn i~~~p i4~1~  v?o i i i7  

te:" ,via iiotrnljnwniZa [G+I, +L. +MI -MR] au7uA.r y l ' i d a  ~ l u ~ u o u ~ d ~ ~ n i i m u ~ o ~  I t u  iflu 

ryi'ia7ums\l ~f lu$iu  ~~n:lOjln"~fluy1Gqinni?~~pi\1\17u 

na7uuuluno\1iiiaunQ7fi~uniw7Liuui\1 59 i 7  a~u~?nLmn.r~n"~um7?7~~~ali l9naiuau7u'~~9il  

~"sunqg ' i~w-nwrduu 6\1m7s7;1$ I 

.YY.T{E@F 
EAST 



" J  
n ~ s d t z ~ ~ i ~ ~ n ~ t i ~ ~ ~ i a u ~ u a ~ ~ u i ~ ~ ~ u n z ~ i ~ ~ a ~ t p l ~ t z p i u ~ ~ i u ~ z u ~ u ~ ~ ~ ~  "~ad1nr?'<uua:ahdm~tpl~8idn 6 : ysru~n~r~~anhre=arl l "  

The 6h Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

qinmis141 1 h q i u s - ~ f i u l h ' i  ~ i ~ u n r y i ~ ~ u n i u i ~ d ~ u r ? n i i ~ ~ u n ~ ~ n ~ i n n " u m " ~ u ~ R ~ ~ v i ~ ~ ~ i u  

~ ~ m n s i i ~  7 dsmis. lB;~~ri fuaiq. RIULIROR, diuYi~u?a ~d .  ~ i q .  11111, n i ~ ~ s i . 1 . 1 1 ~  i ~ a m  P I ~ D ~ @ ~ R  $QZI~J 

m i u ~ ~ m n d ~ ~ u i a  d~flu~il~ti~u'l~"L~u~::uum~iu'imllazni~ua~~~nvo;Iy"~nn~& 7 L~D.ISI~IU~~ 

n:n~uiq:~~Z~~M'~~~iu~~~npi~~Zrjru~aunidun~Zrirvi16u umnpii~~uZdmiuupia~;imusssu rdu 'lu 

.i'F'1"F@F 
EAST 

ju 
mi$ 

G+4 

G+3 

G+2 

G+ 1 

GO 

G-I 

G-2 

G-3 

% la  

+A 

- A  

+A 

- A  

+A 

- A  

aia 

LSBA 

+L 

+L 

+L 

-L 

+L 

- L 

+L 

- L 

+L 

+L 

+L 

nwumss7rr 
diavia 

~ b O j  

+ p 

-P 

+P 

-P 

+P 

-P 

+P 

-P 

+ P 

-P 

+ P 

-P 

+P 

-P 

+ P 

- P 

+M 

?og" tha:y2' hgeY 

ta? tha:y2' 
hge?" 

?ogU tha:y2' 

ta:= ?og" tha:ya 

?ogS3 

ta? ?ogU 

pe?" ?og" 

tom" naw'" ?oq" 

yiawZ3' ?of 

n a p  ?og" 

te:" 

pe?" 

tom3' naw" 

yiaw" 

nawm 

EGO 

+M 

dzia2" ?og" 

pway" ?og" 

dzia2" ?og" 

y i a ~ ' ~ ~  ?0g3' 

tia" 

?ogU ta:" 

dzia2" 

pua y'" 

dzia"' 

yiawZ3' 

ggo:" 

?wey'" 

dzia'" 

yia wZ3' 

la:g2' 

fun" ?wey4" 

-MR 

-M 

ku:" tha:y2' hge?'" 

ta:" ku:" tha:ya 
be?'' 

ku:" tha: y" 

ta:" ku:" tha:y2' 

ku:" 

ta:" ku:" 

ko:" ku:" 

t3:" te:" ku:" 

muan ku:" 

dzia2" ku:" 

ma: " 

ko:" 

t3:" te:" 

muan 

dzia" 

+MR 

-M 

tt6uaw2' ku:" 

tom" miag3' ku:" 

dzian2 ku:" 

miag3' ku:" 

ma:" pua2' 

ma: " tia" 

tt6uaw2 

tom3' miag3' 

dzia2" 

miag" 

7~1a:m'~ 

miag" 

dziaZ3' 

buaq2" 

fun" ?pa:mS 

t3:= 

muap 

dziaZ3' 

sia? '" 

sia?'%nm 

k3: " 

fa? '" 

+MS 

-MS 

yiaw" 

n a g "  

t3:n33 

fun" 



" A  nid~:pu7'nini~ua:~m~~~a~iuii~1u~:mjL,~m~~~~~:~uniR~~:u1u1niR " i l a d i n ~ q " u u n : m h ~ m ~ ~ a ~ a ~ ~ n  6 : ~ ~ ~ u i n i ~ ~ i n ~ ~ F u a : i l a P  

The Silpakorn Universify International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

n i w i & n g b i i i i  ubrother'' UR: "sister" ~ ~ m ~ d n ' u ~ i d u n y i ~ ~ i ~ m ~ u n i w i ~ ' ~ ~ u  nrii9ii.n ii?dfiaddidriu&au 

o~6d~:nau "lwn" ~uuor:di i i i  "d" n'u " h 4 "  luniwibudi.rnirBou uaiq" ailflunaldluad6dTznau 

nhlwn81 nir?~nn:rias6drrnau6~~fim~lfi~Guii nudv?mmvi&ngan'unud~mni~l~uZuu~~lnndi~n'u n i r  

uadlnn'di~r iu6u ii~da~uiqinr:uuu~~n~~nmn"dfi~nu~j:i;I~u~~n:fi:fiaulfi~~u~jiuniwidamndi~riu 

Curas 

~ inn ip im~i :v i i i3~~v i~naiur~mndi~d la"~runnaiu~1uiuu~~i i~uny i3 lun i~ i~duu ~d~:DRah.r 

a-lliun w u i i ~ ~ n ~ o r : n i d i ~ u f i ~ ~ u u i d d r : n i ~ u  &q:ndiaiid~~d~:DRda1d8 

2Ajusie qindasasnaoqmii  I q:~Guiinaiuumndi~Xiufua~q f i i u i ~ n i ~ u u n i i i 9 u n y 7 i l u  

J l l ~ l d l n '  8 fualq ;a G+4. G+3. G+2. G+l .  G 0. G-I. G-2. G-3 u7nlairiufuaiq G 0 u?afu 

o iq~iuan'umu~a~~~6a ~ : f i i u i r n ~ ~ ~ i ~ i i G u n d u n c y i ~ F m u ~ i ~ u n a i u ~ ~ m n ~ ~ ~ m Y i u ~ u a i ~ ~ a n ~ ~ u  2 n4u ZQ 
Y ndu I fuaiqpni imu~ad lXuri G+4. G+3. G+2. G+I  ir?afuriouaiauld ~a:nrju 2 fuaqdA7niimulas 

Iguri G-I. G-2. G-3 uTofugnadId 1~uin~q~rnn1u~ud:wuii1u~u~iqd~~niimuLa~ l i i iuaui i i9un 

odi~uinniifuaiqdAiniimu~a~~eii~~GulX.a'm iia fuaiqdB~niimu~a.rGiiuaufu 4 j u ~ ~ ~ : d i i 6 n y i R  

s luni r i imu 44 4-1 dau~uaiqd~iniimu~a~Siiuaufu~Gu~ 3 fu  1 ~ ~ : ~ ~ i u a u i i d u n y i ~ 9 9 u n ' u ~ ~ u ~  9 ii 

di iu  lin&lu~uaiqd~.rnii~ni~~~unnaiu~~mndi~u~\1iii9un~iRaeii~a:~~um aa:iiGunyiRdarruinn' 

~ i u i r n l ~ 6 i s i i d ~ n n ~ 1 i ~ ~ w i : n u ~ i 7 i u  i u u ~ m . r i i ~ u ~ n u ~ ~ m n i v ~ ~ d u u ~ f i n a ~ u i i ~ " y f i u ~ u ~ i ~ d ~ ~ n i i  

o l u ~ o ~ u i n n i ~ f u o i ~ d i i n i i  i r ~ a a i ~ n r i ~ a l & i i ? ' ~ u f i r r u ~ ~ : f i ~ u ~ ~ n n i p i n n a i u  

umnm'iamYiufuaiqiia ni~lw"Aairrd~~~n"pIxpIpI~i~Oa 

P h i !  wulufuaiq G + I .  G o na: G-I dud 3 f u a i q d i h  lmuwuii na iur~mndi~Ruoiq 

f i i u i r n i i ~ ~ n i i ~ u n y i ~ ~ u n i w i ~ d ~ u ~ a n ~ i n r i u  2 ntjuzo n ~ u d i i o i q u i n n i i  [+A] ira:n~udrioiq 

l iauni i  [+A] u i n ~ ~ i r o r i i i ~ u n ~ i 3 d ~ : ~ i i ~ n ~ i u ~ ~ m n d i ~ & i u ~ i ~ ? ~ ~ a ~ n ~  q z ~ i i u i i i i G u n y i ~ d S  

ar rn~nw6aiqu inn i i  ~ : ~ ~ u ~ i ~ u n c y i ~ d 1 $ 6 i d ~ d " n d ~ n n ~ ~ ~ u d m u i ~ u ~ r i i 6 u  rdu p ~ ? 4 5  'daiunadvio' 

LLRL t~uaw'l d n r r u i u a ~ d a i u a a ~ v i ~  ~ ~ z d i i ( ? u n ~ 1 ~ d G a ~ ~ n r j n w 6 a 1 ~ 6 ~ ~ n ~ i C n ~ : l $ 6 i ~ ~ ~ f i ~ ~ i 3  

i i u ~ u u i n n i i  I nu ~"d yiawz3' uanqinq:uuiufiq ~ 6 a ~ m u " ~ ~ \ l r i a ~  LL&&JUUIU~?~ 6a~muva~mura~ f i ls  

uadliadfiiar~ai ~~~ : f i i ~uad6ad~ i~mu~ad~nrn "au  u 3 a i i i i  dzia" uuiu"nq 'nrruiuaddaiuuadria, 6adfiia 
3.4 

uasuai, 6asfiiauasmu~as, nrruiuos6a;la7u1 n i r ~ i ~ u m i i l u n i w i v u ~ w a l a " G u n y i 3 ~ ~ q ~ ~ n i 1 a E i i ~  

~owizai:q.~ ndiaiia i 1 d u n ~ i ~ i i u 6 . r  1 C n ~ b i ~ ? l . r ~ n n ~ l m ~ n n n ~ d 4 ~ m u r ~ w 1 : ~ v i 1 ~ u  4.1~i i . rqini id 
2.4 riiuumau~wa1a'dun~~3aiq6aunii d a i u i r o l $ 6 1 ~ i i ~ ~ n n n d ~ ~ u r y i ~ l ~ i ; ~ i n n ~  ~uufindii lufidnu 

uad~vjmniwi l~uu~w"~ai91di~"~n"p1xp1~s~~~a~ul~d 

2Raia~isn f i i ~ i r n ~ i ~ ~ u n i i i ~ ~ n ~ i ~ ~ u n i w i ~ d u u ~ ~ n ~ ~ u ~ i u m ~ d ~ ~ n z f i i ~ ~ i d ~ u ~ n f u a i q  L L ~ ;  

$a&d~nmiia ~ u f u o i q  [G+2] [G+1] [G 01 ~z~n7~rlunfiium~d~rn:~1u$1daan~1nn'u~eild.a'm~~u nri iaih 1~ 
iuoiqdgdni imu~a~ I ju q : l i n i r a ~ n ~ a i r n ~ m n ~ i ~ v a ~ i i i i  te:" .via1 im: ma:" 6d3 aansindriaduad 

tE:13 .viaq lm: ma:'' 6 ~ a i 9  ~rR:lufuaiqdqdndila.r 2 f u  ~ ~ u n i i i i  ?of *Yiauadda1 ku:" 'rduadvia' 

ta:. log3' gviava~dl  l i ~ z  ta:" ku:'. l~~ahadi~ai' aanq7ndttazdadvad ?of ' ~ a ~ ~ d ~ f l '  ku:" ' l l 2 h d f i f l 1  

ta:.. ? o v  'viava.mail UR: ta:" ku:" 'i~aivadliai' 1 ~ ~ ~ ~ u f u a i ~ ~ ~ u 9 ~ u m u ~ a d w u i i ~ n i r ~ ~ u n m u l ~ d  aanqind 

'~yi";@F 
EAST 



" J  n ~ d ~ = p u i n ~ n ~ ~ u a z ~ ~ ~ ~ u a ~ ~ u ? i ~ u a ~ m f ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ z ~ ~ u n ~ R u ~ z u ~ u ~ n ~ I  - a n d ~ n n ' < u u a z a R ~ a t ~ ~ ~ ~ f ~ n  6 : ~ s r u ~ n ~ s ~ ~ a n ~ u a z a ~ P  

The 8 Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

~mzfias6~u~duiiu u ~ i ~ u f u a i ~ d u  7 w u i ~ S d u d ~ l ~ d d u f i l f l t l i l u ~ T q L i ~ i ~  l a i w u i i S n i ~ l j l ~ ~ i ~ d 8 ~ f i i u  

h a  ~ f i m ~ i i l u & ~ m ~ [ y m n i w ~ d u u 9 i n a i u d i a " q n " u ~ i ~ u ~ ~ ~ 1 a 6 ~ ~ i n n 4 ~ q i ~ u ~ ~ u a ~ u i  idauqin 

~ i ~ ~ n ~ l ~ d ? ~ ~ ~ l L ~ ~ f i i ~ ~ T ~ ~ " s O ~ i ~ ~ ~ L L ~ ? ~ d ~ ~ Q ~ ~ L ~ d W f I ~ ~ ~ n ~ ~ ~ i  d~ui i iGonodi id~2luf i~er$i~w~a 
Y t, 

~ i i ~ ~ ~ ~ u ? s z u i u n ' u m u ~ a d M Y 9 d ~ z ~ u ~ ~ ~ i z ~ u ~ u a 7 q  [G 0] [G+2] [G+1] ~vii0dYM 

Gi?diaviaw?ab~zj w u i i  ~ni~4i~~unm~iu~~mnii~'~a~iiiGunryiiii~2ludiuria~?adiu~~ailu~u 

o ~ y ~ ~ ~ n i i m u ~ o ~ ~ u l d  ~~nziiiGunryiid~~mnpii~n'un"~uCidiuvja~"sa~ai~zfiiui~n~~unodiidiuria~"sa 

d i u t u i ~ ~ u d ~ d i d ~ ~ u ~ ~ i ~ i ~  on~h=h"iu yiaw'" h dziam dl+a'~unryi~l&fd 2 231 u i n k i o o n 4 i u ? u i i ~  

Gunry i i6~ iuv ja~~az~ai  wu i i ~~ f i a . r d i u r i i i i ~ sun~ i i 4 i u~u~ i i n ' u  ufi~.riilukmu[ymniwi~duulailflw" 

n ~ i u r i i ~ i y ~ u ~ i ~ d i u l m d i u ~ ~ ~  u d l ~ i n ~ i u ~ i ~ i i u ~ i i ~ ~ f i a ~ d i u  rr"sandi?l~ilu&dmu[ymniw7Lduu 

~n~sC'uqii?~'~m.idi~ 
S~LWFI wu i i  Cni~~~~~un~~iuumnpii~aa~n"~Gunryiiaan~inn'u~iiau~niii luynfuaiq vnfiiu 

ndi& i i i i9unod i i~un iw i~duu s i u i ~ n l + G u n ~ i ~ d ~ f l u 1 ~ ~ a i u ~ ~ a ~ ~ ~ l n " ~ 4 u ~ ~ w m 1 m ~ w f i ~ d ~ ~ i i ~ u  

un~lududi i i i lus lu~uaiq [G-31 i i a i i i i i  fa?" .maul dl$ d~LLunnnuumni7sniqn"iuLwm u'so~fluiii 
A Y 4  naisnla~osnl6id~wfiaiu~~a::w$d d.rfizbulw"~duiilu&~nu[ymnialiduuiin~suunnaiuumnii~ 

s~w~7abnaa~uuw~w~daonl inn'uadidimnu d~d1aiaiui?nfi?d~6ii1u~dmu[qmni&iu 

hkgn'u~wmlm ~ ~ a d ~ u n i w i ~ d u u ~ ~ i ~ u n Q ~ ~ r y i ~ ~ w f i a i u ~ ~ n z ~ i ~ u n r y i ' i ~ w m ~ ~ ~ ~ u ~ i u ? u d ~ n a " ~ ~ u ~ n ' u  
Q Q  

unnqsuviqqiu fiiui~n4inuniiiGunryiilun~ln~d~uaan~2lu i i i G u n Q ~ R d l l i l h u ~ ~ i n n i o  

a a i d d ~ u u ' p o r y i ~ n i ~ f i ~ u ~ ~ a m ~ ~ a z ~ ~ n o d ~ ~ d u ~ ~ n n i t ~ ~ i d d i u  luiu [G+2] [ G t l ]  [G 0] [G-I] [G-21 Min 

~ ~ i ? ~ ~ ~ k n ~ i ~ ~ ~ f i a ~ n ~ u i ~ u n ' u ~ ' ~ a i y  q:wuii ~ ~ ~ ~ n r y i ~ d u i ~ i n n ~ ~ ~ ~ i ~ d ~ u ~ ~ a z ~ a ~ ~ u 7 n n ~ i  qz 

~iiii9on~i~Cll+i9~nryii16~4u~n~ulmn~u~d~Lvii~u dsundiidliaiqriauni76u i!ni~lBii i i9unryil 

h u h 1 6  u d a h d b ~ m i u n i ? ~ ~ u u n n " i ~ u n ~ 7 ~ ~ m u ~ ~ m ? ~ u ~ ~ m r 1 p i i d 6 i u n i ~ ~ ~ ~ d d ~ u ~ ~ ~ w " ~ ~ u  ~ l u l i w ~ d u u  
da" d 

dn i~ f i i ~umi i7n@u~udm ~ w a l ~ G u n ~ i R d u i ~ i n n i ~ ~ ~ p i ~ ~ ~ u t m u ~ ~ w i z  u a z i i i a ~ ~ $ l l i l d i i ~ G u n r y i R d  

Lilu~ld?zfiud~m?7uwuiuii ' 1 ~ ~ ~ f i l ~ ~ ~ d ~ l ~ ~ " s ~ ~ f l ~ n ~ ~ ~ 7 ~ ~ 4 ~ 7 ' i  LLaz/ii,Mdi;u1aid?in~i71.n"e~un 

ry7id&uGu<nidfiiu t~am~nu k~u'i.md79lbiii lu&dnuua.r(qmmw7~dou ' ~~~a iudia"~n"unisudq~iu  

u7n ~ d ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ ~ i d & u ~ u s ' ~ ~ ~ f i ~ u ~ ~ a l i )  

OGbw~slas&p nu41 C n i ~ ~ ~ u n n ~ i u ~ ~ m n ~ 1 ~ 6 i u ~ ~ m a a ~ ~ q ~ i l $ ~ ~ ~ u ~ ~ u ~ A ~  [G 01 ~?ary7i lufu 

~luv7uriumu~a.r a n z w u ~ ~ w i z i i i e T u n ~ i ~ d ~ a i ~ f i a u n i i ~ v i i ~ u  ndi?iia i i i l 7 o n r y ~ i d i r a ~ ~ n ~ n w 6 ~ w f i " u a ~  

tjyn !i$ud 4 n " l  AaGa4117u fifldfi?? ~f?fl7~tldfiad117~ fi~iiaa.tCa.~fii? d 9 ~ ~ 1 ~ 0 n ~ b l l ~ ~ f ~ ~ i ~ ~ ~  7 1i 
~u i7 in i~47~~unn? i~umnp i ia6~u2 i rw f ian~~qn  r~pi2infia~~[ymC~lrifiiui~nfi~d~ilu5nwmzri~6qn~~ 

iaru~??ulu&nu[ymn7wiLiuul6 ~~a~~ in i i 4 i u~u i i i i dau~ i i u l d  i;o Siud 4 i i d ih  

~inuan~?i~m?~z%~~un~7"m1un7w7~duu n"?ui~i~m?iz~ddd?znaun~dm97uwu7u 

a 5 u i u u ~ ~ h h d h u  a~u~~n~~d~flu5nwmzni~?'ppJu~'t~udfizfiaul~~du~~n~zu~ii~~un~~iluniw~~duu 

16 5 dszn7s iia n7slfln?7~616~n'uszuua7q'ifi n7s~runn?7u~~mni74?z~li7\1~~ma7u~~a::~$\1 nq~lw" 

m ? ~ u r i ~ ~ r y n ' u r y i ~ l u ~ ~ u ~ ~ ~  n~?Cu~~Rkdfiaddiu 11a~n~?~w"n?7ud~6ry~un~?~~pi*ldiu 

'i;"l"FQF 
EAST 



' i n i d ~ : p - u ? ~ i n i ~ ~ ~ ~ : i n ~ ~ ~ a ~ i u ? 4 ~ ~ ~ ~ : n f i ~ n s s ~ ~ ~ : ~ u ~ i i u a : ~ i ~ i ~ i R  "8adinPj<~ua:df i~d~~a~aP~n 6 : ~ ~ ~ i n i ~ i n m f i ~ a : 8 a r 7 "  

The 8 Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

banaris$i& 

q5a5'ba qy-y&qG, u . a  2543. ~wu)l~~tt~d~~~lil\11fi~~u~~ut::f1f1i~eTun~~in~w~~uZ. a i s a r i s ~ u ~ ~ ~ i l n w ? ,  

npLMwq : ~uu3u~Z~Anwiuwi?~u~n'ufittu111fim5, MMYI 231-251. 

Lqfid? 1176 lid~lliltl U\1AR < ~ V l ~ ~ l f \ 1 L L ~ ~ f i ~ l ~ ~ U f A  d1ao.l. 2545. ? f ~ 1 1 1 b &  : L&~&UU.~L&~U?U~U 

b?umuirr aia bbaz1:lnu. npLmwr : iiCnGuw"saa~~Aiin'lil. 
sP, # d  Dd'~~3ci M I I ~ J  cit:wdd ifiniu. 2540. a r ~ s i y n s ~ n ~ r r ~ i ~ w u ~ b u ~ u  (bgi). npLmwq : Ct~GuGfiwfittuCn 

dln'n. 

out? dt:lng5$4uf 2533. " 6 n w r u : d l 6 r y u l ~ d ~ : n 7 t 1 u ? ' w u ~ t t u ' b m u d ~ ~ 6 l i l u n .  m w u a i  

assmaii1:lnu 7.1. 

Frake, Charels, 0. 1980. Language and Cultural Description Essays. Standford : Standford University 

Press. 

Nida, Eugene .A. 1975. Componential Analysis of Meaning. Mouton. Publishers. 

Prasithrathsint, Amara. 2000. "A componential analysis of kinship terms in Thai." Essay in Thai 

Linguistics, pp. 261 -274. Bangkok : Chulalongkorn University Press. 

.iy:@F 
EAST 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 O-102 

ที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ 
ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัส รฐักลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
The Source Languages of Self-address Terms and Audience-address Terms by Orang 
Siam in  KampungTeresek, Repek, Pasir Mas, Kelantan, Malaysia 
 
วรกร ธรรมภิบาลอุดม1 

Vorakorn Thampiban-Udom1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาท่ีมาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยาม

ในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยขอมูลจากผูบอกภาษาจํานวน 90 คน 

ผลการศึกษาพบวาที่มาของภาษาที่ใชเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชน

บางแซะมีที่มาจาก 4 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ คิดเปนคาเฉล่ียเรียงตามลําดับ

ความถ่ี คือ ภาษาไทย 66.67 ภาษามลายู 13.33 ภาษาจีน 11.11 และภาษาอังกฤษ 8.89 ผลการศึกษาแสดงใหเห็น

วาผูพูดชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะยังคงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทยไวไดมาก แมวาจะมีการสัมผัสภาษา

เกิดขึ้นในชุมชนก็ตาม 

คําสําคัญ : ชาวไทยสยาม มาเลเซีย 
  

Abstract 
 The objective of this research is to study the source languages of Self-address Terms and 

Audience-address Terms by Orang Siam in  KampungTeresek, Repek, Pasir Mas, Kelantan, Malaysia. 

Data from analysis came from interview with 90 informants and the total is 45 words. 

 The result indicates that the source languages of Self-address Terms and Audience-address 

Terms by Orang Siam have many languages; for example, Thai, Malay, Chinese and English. The highest 

language informants use is Thai. Malay, Chinese are the second and the third, respectively and the least 

is English. This research reveals that Thai people who lives in Orang Siam still preserve Thai although 

there are multilingualism in the community. 

Keywords : Orang Siam, Malaysia 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ชาวไทยสยามเปนบุคคลที่มีเชื้อสายไทย สัญชาติมาเลเซีย สวนมากอาศัยอยูทางตอนเหนือของประเทศ

มาเลเซีย ชาวสยามจึงอาศัยอยูในประเทศมาเลเซียเนื่องจากประเทศไทยไดสูญเสียดินแดนบริเวณแหลมมลายูใหแก

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Student of Master’s degree, Department of Thai, Faculty of Arts, Silapakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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อังกฤษในป พ.ศ. 2452 อยางไรก็ตามชาวไทยสยามยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของไทยไวไดอยางดี 

นอกเหนือจากการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันแลว ชาวไทยสยามยังอนุรักษประเพณีไทยไวอยางม่ันคง เชน การจัด

งานสงกรานต งานทําบุญเดือนสิบ(วันสารทไทย) เปนตน รัฐกลันตันเปนเขตพ้ืนท่ีที่มีกลุมชาติพันธุตางๆอาศัยอยู

รวมกันเปนจํานวนมาก เชน กลุมชาติพันธุอินเดีย กลุมชาติพันธุจีน และกลุม  ชาติพันธุไทย เปนตน จึงเปนพื้นที่รวม

วัฒนธรรมตางๆที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศมาเลซีย ในรัฐกลันตันมีชาวไทยสยามอาศัยอยูอยางหนาแนนหลาย

ชุมชนแตมีชุมชนหน่ึงที่มีความนาสนใจอยางมากคือชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสเน่ืองจากเปนชุมชน

ชาวไทยสยามที่ไมมีกลุมชาติพันธุอื่นอาศัยปะปนอยูเลยโดยมีประชากรชาวไทยสยามอาศัยอยูประมาณ 300 คนหรือ

ประมาณ 70 ครัวเรือน  

ชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะโดยท่ัวไปพูดภาษาไทยถ่ินกลันตันในชีวิตประจําวัน  ใชภาษามลายูกลาง

เม่ือติดตองานราชการระดับประเทศใชภาษามลายูถ่ิน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารกับบุคคลใน

กลุมชาติ-พันธุนั้นๆกรณีที่ติดตอกับหนวยงานราชการในพื้นท่ีระดับรัฐ อําเภอ และตําบล จะใชภาษามลายูถ่ินเปน

หลักจากการศึกษาเบื้องตนโดยพิจารณาตามกลุมอายุของผูพูด พบวาชาวไทยสยามท่ีอายุนอยกวา 40 ป จะพูดได

หลายภาษากวาผูที่มีอายุมากกวา 40 ป กลาวคือผูที่มีอายุนอยกวา 40 ปใชภาษามลายูกลางเปนหลักในโรงเรียนของ

รัฐ ใชภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ใชภาษามลายูถ่ินเม่ือสนทนากับเพื่อนตางกลุมชาติพันธุ และ

ใชภาษาไทยถิ่นกลันตันและภาษาไทยถิ่นกลางเม่ือสนทนากับชาวไทยสยามดวยกันและในสถานการณที่เปนทางการ

ในชุมชนของตน สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะพูดไดเพียง 2 หรือ 3 ภาษา คือ ใชภาษาไทยถิ่นกลันตันใน

ชีวิตประจําวัน และใชภาษามลายูถ่ินในการติดตอราชการ อาจมีบางคนที่พูดภาษาไทยถ่ินกลางไดในสถานการณที่

เปนทางการเพราะรับขาวสารและดูละครโทรทัศนของไทย  

กลาวไดวาชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เปนชุมชนหลายภาษา

เนื่องจากชาวไทยสยามในชุมชนน้ีเปนผูรูหลายภาษา การใชภาษาในชุมชนจึงมีการปนภาษา สลับภาษา และยืม

ภาษาอยูไมนอยความนาสนใจเก่ียวกับการใชภาษาประการหนึ่งของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะคือ มีการใชคํา

แทนตัวผูพูดและผูฟงที่หลากหลายมิติ ทั้งที่มาของภาษา ประเภทของคํา อายุของผูพูด และความสัมพันธระหวางผู

พูดกับผูฟงในบทความนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเฉพาะดานที่มาของภาษาเทานั้น เพ่ือแสดงใหเห็นวาที่มาของภาษาของคํา

แทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนแหงนี้สามารถสะทอนใหเห็นลักษณะสําคัญทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชนได 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1.กําหนดพื้นที่การศึกษา  

ผูวิจัยเลือกชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เปนพื้นที่ที่ใชศึกษาเก็บ

ขอมูล เน่ืองจากชุมชนนี้เปนชุมชนที่ไมมีชาติพันธุอื่นปะปน ใชภาษาไทยในการสนทนาในชีวิตประจําวัน และยังคงมี

เอกลักษณความเปนไทยท่ีเขมแข็ง  

2.การกําหนดคุณสมบัติและ การคัดเลือกกลุมตัวอยางประชากร  

 ผูวิจัยแบงกลุมประชากรชาวไทยสยามหรือคนมาเลเซียเช้ือสายไทยในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปา

เซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเปนกลุมอายุตาง ๆ 3 กลุมอายุ คือกลุมอายุที่ 1 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 

65-80 ป  
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กลุมอายุที่ 2 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 35-50 ปกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาท่ีมีอายุต้ังแต 5-20 ป จากน้ัน

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญเพื่อใหไดผูบอกภาษาท้ัง 3 กลุมอายุ กลุมละ 30 คน 

โดยแยกผูบอกภาษาเพศชายและเพศหญิงในแตละกลุมอายุเทาๆ กันคือ เพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน ทุกกลุม

อายุ รวมทั้งส้ิน 90 คน  

4.สรางแบบสัมภาษณเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือหลักในการศึกษาคนควา  โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณผูบอกภาษาดวย

ตนเอง โดยใชภาษาไทยถิ่นกรุงเทพและภาษาไทยถ่ินใต ในกรณีที่ผูวิจัยไมเขาใจความหมายจะสอบถามจาก

ผูเช่ียวชาญ 

5. ขั้นตอนการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการลงพ้ืนที่และใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น นอกจากนั้นผูวิจัยจะใชคําถามอื่นๆเพิ่มเติม

เพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น พรอมทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวมเพ่ือจะไดนําไปใชประโยชนในการอภิปรายผล 

 6. ขั้นจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อหาคําแทนตัวผูพูดและผูฟงที่ปรากฏใชในชุมชนบางแซะ 

ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วิเคราะหที่มาของภาษา จากขอมูลการใชคําแทนตัวผูพูด

และคําแทนตัวผูฟง โดยใชพจนานุกรมไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542(2546),พจนานุกรม

ภาษามลายู-ไทย สํานักพิมพอักษรวัฒนา (ม.ป.ป.),พจนานุกรม3ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน สํานักพิมพส่ือรวิชญ 

(2553.),พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช (2536),พจนานุกรมภาษาไทยถ่ินใต(ม.ป.ป.) ถาคําใด

ไมปรากฏในพจนานุกรมจะสอบถามผูรู 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยน้ีเปนการเก็บขอมูลเบื้องตนจากการศึกษาการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทย

สยามในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผูวิจัยพบคําท้ังส้ิน 45 คํา สามารถ

จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ใชเปนคําแทนตัวผูพูดเทาน้ัน กลุมที่ใชเปนคําแทนผูฟงเทาน้ัน และกลุมที่เปนไดทั้งคํา

แทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง จากการศึกษาพบท่ีมาของภาษามาจาก 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู 

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดังตารางตอไปนี้ 
ตาราง แสดงการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง 

 

คําแทนตัวผูพดูเทานั้น ภาษา เพศผูพูด กลุมอายุผูพูด เพศผูฟง กลุมอายุผูฟง 
กู, เรา, ไทย ช/ญ 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 
เพื่อน, / 
อั๊ว, / 
ซายา, กิตอ 

ไทย/ 
จีน/ 
มลายู 

ช/ญ 2/3 ช/ญ 2/3 

ไอ, 
หวอ 

อังกฤษ/ 
จีน 

ช/ญ 3 ช/ญ 3 

กระผม, ผม ไทย ช 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 
ฉัน ไทย ญ 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 
หนู  ไทย ญ 3 ช/ญ 3 

มลายู ช 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 อากู 
 ญ 2/3 ช/ญ 2/3 
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ตาราง แสดงการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง (ตอ) 
 
คําแทนตัวผูฟงเทานั้น ภาษา เพศผูพูด กลุมอายุผูพูด เพศผูฟง กลุมอายุผูฟง 
มึง, เอง, สู, ไอ(ตามดวย
ช่ือ), ครู, นอง / 
จิก, จิกคู / 
มิสซี 

ไทย 
 

มลายู 
อังกฤษ 

ช/ญ 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 

กือ(ตามดวยช่ือ), แมแก ไทย ช/ญ 1/2/3 ญ 1/2 
จาว, คุณ(ตามดวยช่ือ), พอ
ทาน, นาย, พอแก, ทาน, แอ
(ตามดวยช่ือ) / 

ไทย 
 

 

ช/ญ 1/2/3 ช 1/2 
 

บอย อังกฤษ ช/ญ 1/2/3 ช 3 
หนี่/ 
 ลื้อ/ 
ยู 

จีน 
 

อังกฤษ 

ช/ญ 
 
 

3 
 
 

ช/ญ 
 
 

3 
 
 

โกโก จีน ช/ญ 3 ช 3 
คําที่เปนทั้งคําแทนตัวผู
พูดและคําแทนตวัผูฟง 

ภาษา เพศผูพูด กลุมอายุผูพูด เพศผูฟง กลุมอายุผูฟง 

กัน, พี่ ไทย ช/ญ 1/2/3 ช/ญ 1/2/3 
แทนตัวผูพูด 
ทวด 

 
ไทย 

 
ช/ญ 

 
1 

 
ช/ญ 

 
2/3 

แทนตัวผูฟง 
ทวด 

 
ไทย 

 
ช/ญ 

 
2/3 

 
ช/ญ 

 
1 

แทนตัวผูพูด 
พอ 

 
ช 

 
1/2 

 
ช/ญ 

 
2/3 

แทนตัวผูฟง 
พอ 

 
 

ไทย  
ช/ญ 

 
2/3 

 
ช 

 
1/2 

แทนตัวผูพูด 
แม 

 
ญ 

 
1/2 

 
ช/ญ 

 
2/3 

แทนตัวผูฟง 
แม 

 
 

ไทย  
ช/ญ 

 
2/3 

 
ญ 

 
1/2 

แทนตัวผูพูด 
ปา 

 
ญ 

 
1/2 

 
ช/ญ 

 
2/3 

แทนตัวผูฟง 
ปา 

 
ไทย 

 
ช/ญ 

 
2/3 

 
ญ 

 
1/2 

แทนตัวผูพูด 
โตะ 

 
ญ 

 
1/2 

 
ช/ญ 

 
2/3 

แทนตัวผูฟง 
โตะ 

 
มลายู 

 
ช/ญ 

 
2/3 

 
ญ 

 
1/2 

 
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามท้ัง 45 คํามีที่มาจาก 

4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยเพศและวัยของผูพูดที่ใชคําดังกลาวมีทั้งเหมือน
และแตกตางกัน ดังนี้ 

1. ภาษาไทย 
 ภาษาไทยในงานวิจัยนี้หมายถึง ภาษาไทยถ่ินกลางและภาษาไทยถ่ินกลันตันที่ใชพูดในชุมชนบางแซะ 
ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน 
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คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษาไทยมีทั้งส้ิน 30 คํา จําแนกเปนคําแทนตัวผูพูด 7 คํา 
ไดแก กู, เรา, เพื่อน, ฉัน, กระผม, ผม, หนู คําแทนตัวผูฟง 15 คํา ไดแก มึง, เอง, จาว, คุณ(ตามดวยชื่อ), พอทาน, 
ทาน, แอ(ตามดวยช่ือ), กือ(ตามดวยช่ือ), สู, ไอ(ตามดวยช่ือ), ครู, นาย, นอง, พอแก, แมแกและคําที่เปนไดทั้งคําแทน
ตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง 8 คํา ไดแก กัน, พี่, ทวด, พอ, แม, ลุง, ปา, นา 
ตัวอยาง 
 คําแทนตัวผูพูด  

กู 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:136)กําหนดความหมายของคําวา “กู”ไวดังนี้ “ส. คําใชแทนตัวผูพูด ในปจจุบันมักถือกันวาไม

สุภาพ, เปนสรรพนามบุรุษที่ 1.” จากการศึกษาพบการใชคําวา “กู” เปนคําแทนตัวผูพูด โดยไมถือวาเปนคําไมสุภาพ ปรากฏใชเปนคํา

แทนตัวผูพูดในทุกเพศและทุกกลุมอายุ ใชแทนตัวกับผูรวมสนทนาทุกเพศและทุกกลุมอายุเชนเดียวกัน 

ตัวอยาง    “กไูมไปวัดที พอไปมิ”(กูไมไปวัด พอไปไหม) 

“กกูินขาวในวัด” (กูกินขาวในวัด) 

 

คําแทนตัวผูฟง  
มึง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:865)กําหนดความหมายของคําวา “มึง” ไวดังนี้ “ส.คําใชแทนผูที่เราพูดดวย,มักถือกันวาไมสุภาพ

หรือหยาบคาย,เปนสรรพนามบุรุษที่ 2” จากการศึกษาพบการใชคําวา “มึง” เปนคําแทนตัวผูฟง โดยไมถือวาเปนคําไมสุภาพ ปรากฏใช

เปนคําแทนตัวผูฟงในทุกเพศและทุกกลุมอายุ โดยผูพูดทุกเพศและทุกกลุมอายุเปนผูใชเชนเดียวกัน 

ตัวอยาง    “แมมึงจิไปวัดมิ”(แม มึงจะไปวัดไหม) 

                 “มึงกินขาวแลวนอ” (มึงกินขาวแลวเหรอ) 

คําท่ีเปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง  
พี่ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:792)กําหนดความหมายของคําวา “พี่” ไวดังนี้  “น.ผูรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดกอน,ผูที่มี

ศักด์ิเสมอพี่; คํานําหนาช่ือคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักด์ิเสมอพี่” จากการศึกษาพบการใชคําวา “พี่” เปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัว

ผูฟง ใชแทนผูพูดหรือผูฟงที่มีอายุมากกวาเพศชาย หรือเพศหญิงก็ได 

ตัวอยางคําแทนตัวผูพูด     “พี่ไมไปโรงหมอทีวันนี้” (วันนีพ้ี่ไมไปโรงพยาบาล) 

ตัวอยางคําแทนตัวผูฟง     “พี่วันนี้กินขาวแลวมินั้น”(วันนี้พี่กินขาวแลวหรือยัง) 

 

2. ภาษามลายู 
คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษามลายูมีทั้งส้ิน 6 คํา จําแนกเปนคําแทนตัวผูพูด 3 คํา 

ไดแก กิตอ, ซายา, อากู คําแทนตัวผูฟง 2คํา ไดแก จิก, จิกคูและคําที่ใชไดทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง 1 คํา
ไดแก โตะ 
ตัวอยาง 

คําแทนตัวผูพูด  
              ซายา(saya) 

 พจนานุกรมภาษามลายู-ภาษาไทย (มปป.:535) กําหนดความหมายของคําวา “ซายา” ไวดังนี้ “ฉัน,ผม,กู,ขา” จากการศึกษา

พบการใชคําวา “ซายา” เปนคําแทนตัวผูพูด ทั้งเพศชายและเพศหญิง  

               ตัวอยาง    “ไปเลนบอลลากับซายาเตอะ”(ไปเลนฟุตบอลกับซายาเถอะ) 

                                “ซายาเรียนหนังสือไทย”(ซายาเรียนหนังสือไทย) 
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คําแทนตัวผูฟง  
จิก (cik) 

พจนานุกรมภาษามลายู-ภาษาไทย (มปป.:105) กําหนดความหมายของคําวา “จิก” ไวดังนี้ “ยอมาจาก encik (เออนจิก) คือ 

คุณ,นาย” จากการศึกษาพบการใชคําวา “จิก” เปนคําแทนตัวผูฟง ใชกับเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกวาตนและใหความเคารพนับ

ถือ  

ตัวอยาง    “วันนี้จิกไมไปไหนนอ”(วันนี้จิกไมไปไหนเหรอ) 

“จิกทําอิไหรกินวันนี้” (วันนี้จิกทําอะไรกิน) 

คําท่ีเปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง  
โตะ(tok) 

พจนานุกรมภาษามลายู-ภาษาไทย (มปป.:624) กําหนดความหมายของคําวา “โตะ” ไวดังนี้ “ยอมาจาก datuk(ดาตุก) ตา,ปู, 

ตําแหนงคนที่มีฐานะสูงในฐานะขุนนาง” จากการศึกษาพบการใชคําวา “โตะ” เปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ใชกับเพศชายและ

เพศหญิงที่มีอายุมากกวาตนและใหความเคารพนับถือ 

ตัวอยางคําแทนตัวผูพูด    “โตะจิไปวัด”(โตะจะไปวัด) 

ตัวอยางคําแทนตัวผูฟง    “โตะไปโรงหมอมิ”(โตะไปโรงพยาบาลไหม) 

 

3. ภาษาจีน 
คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษาจีนมีทั้งส้ิน 5 คํา จําแนกเปนคําแทนตัวผูพูด 2 คําไดแก 

หวอ, อั๊ว คําแทนตัวผูฟง 3คําไดแก โกโก, ล้ือ, หนี่ 
ตัวอยาง 

คําแทนตัวผูพูด  
หวอ(wo) 

พจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (2553:165) กําหนดความหมายของคําวา “หวอ” ไวดังนี้ “ฉัน เทียบเทากับ I, me” จาก

การศึกษาพบการใชคําวา “หวอ” เปนคําแทนตัวผูพูด กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 5-

20 ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ตัวอยาง    “หวอเนาะอานการตูน”(หวออยากอานหนังสือการตูน) 

                               “หวอไมเนาะอานหนังสือไทย” (หวอไมอยากอานหนังสือไทย) 

คําแทนตัวผูฟง  
หนี่(ni) 

พจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (2553:275) กําหนดความหมายของคําวา “หนี่” ไวดังนี้ “เธอ เทียบเทากับ you” จาก

การศึกษาพบการใชคําวา “หนี่” เปนคําแทนตัวผูฟง กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 5-20 

ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ตัวอยาง    “หนีเ่นาะเอาบอลลามิ”(หนี่ตองการเอาฟุตบอลไหม) 

“หนีจิ่ไปเลนหนาวัดนอ” (หนี่จะไปเลนหนาวัดเหรอ) 

 

4. ภาษาอังกฤษ 
คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษาอังกฤษมีทั้งส้ิน 4 คํา จําแนกเปนคําแทนตัวผูพูด 1 คํา 

ไดแก ไอ คําแทนตัวผูฟง 3คํา ไดแกบอย, มิสซี, ยู  
ตัวอยาง 
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 คําแทนตัวผูพูด  
              ไอ(I) 

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย (มปป.:279) กําหนดความหมายของคําวา “ไอ” ไวดังนี้ “ฉัน.บุรุษสรรพนาม” จาก

การศึกษาพบการใชคําวา “ไอ ” เปนคําแทนตัวผูพูด กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 5-20 

ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ตัวอยาง    “ไอซ้ือหนังสือการตูนเลมใหม”(ไอซ้ือหนงัสือการตูนเลมใหม) 

“ไอไมเนาะไปโรงเรียน” (ไอไมตองการไปโรงเรียน) 

คําแทนตัวผูฟง  
ยู(you) 

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย (มปป.:689) กําหนดความหมายของคําวา “ยู” ไวดังนี้“เธอ.บุรุษสรรพนาม” จาก

การศึกษาพบการใชคําวา “ยู” เปนคําแทนตัวผูฟง กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุต้ังแต 5-20 

ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง 

 ตัวอยาง    “ยไูปเลนบอลลามิ”(ยูไปเลนฟุตบอลกันไหม) 

“ยเูนาะเอาน้ํามิ” (ยูตองการด่ืมน้ําไหม) 

จากการศึกษาท่ีมาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงสามารถแสดงเปนคาเฉล่ียรอยละของ
แตละภาษาไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 1 ที่มาของภาษาคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง 

ที่มาของภาษา จํานวนคํา รอยละ 

ไทย 30 66.67 

มลายู 6 13.33 

จีน 5 11.11 

อังกฤษ 4 8.89 

รวม 45 100 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงเปน
ภาษาไทยมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 66.67 สวนภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาอังกฤษน้ัน มีคาเฉล่ียท่ี
ใกลเคียงกัน แตแตกตางกับภาษาไทยมาก คิดเปนรอยละ 13.33, 11.11และ 8.89 ตามลําดับ 

สาเหตุที่มีการใชคําภาษาไทยเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ
มากที่สุดนั้น อาจเปนเพราะภาษาไทยเปนภาษาแมของคนในชุมชนใชพูดกันในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังใชในการ
ประกอบพิธีและประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีสงกรานต งานทําบุญวันสารทไทยอีกดวย สวนภาษาอื่นๆที่นํามาใช
นั้นเกิดจากการสัมผัสภาษา เพราะมีการติดตอส่ือสารกับคนหลากหลายชาติพันธุ จึงเกิดการยืมภาษาจากกลุมชาติ
พันธุอื่นดวย 

มีขอสังเกตท่ีนาสนใจคือคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะที่มาจาก
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั้นมักพูดกันในกลุมผูที่มีอายุระหวาง 5-20 ปมาก ทั้งน้ีเนื่องจากระบบการศึกษาใน
โรงเรียนที่มีการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษดวยนอกจากน้ีคําท่ีมาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษดังกลาวสวน
ใหญมักเปนการยืมคําสรรพนามมาใชเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง เชน หวอ,หน่ี, ไอ และยู เปนตน สวน
การยืมคํานามมาใชนั้นปรากฏนอย เชน “โกโก” มีที่มาจากภาษาจีน แปลวา พี่ชาย และ มิสซี เปนคําบอกอาชีพที่
หมายถึง พยาบาล ไมปรากฏในพจนานุกรม สันนิฐานวามีที่มาจากภาษาอังกฤษ เปนตน คํานามดังกลาวไมนิยม
นํามาใชแทนตัวผูพูดแตจะใชเปนคําแทนตัวผูฟงเทานั้นโดย โกโก ใชแทนผูฟงที่มีความสัมพันธทางสายเลือดที่เปนรุน
อายุเดียวกันแตอายุมากกวา สวน มิสซี มาจากคําวา มิชชันนารี2  ใชแทนผูฟงที่มีอาชีพพยาบาลเทานั้น การใชคํา 
                                                 
2 สัมภาษณ น.ส. ดารินทร นิลเจริญ (ตําแหนงเสมียนสถานกงสุลใหญ โกตาบารู กลนัตนั) 
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แทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนนี้มิใชเพียงสะทอนความหลากหลายทางภาษาเพียงดาน
เดียวยังสามารถสะทอนตัวตนผานภาษาแมคนในชุมชนจะดํารงชีวิตอยูทามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายก็ตาม 
พิจารณาจากการใชคําแทนตัวผูพูดที่ปรากฏคําไทย เชน คําวา “กู” มีการใชรวมกันทุกเพศและทุกกลุมอายุ สะทอน
ภาพของคนในสังคมที่มีความสนิทสนมกลมเกลียว ไมไดแบงชนชั้น อีกทั้งยังสามารถมองเห็นถึงการคงไวซึ่ง
ภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 

สรุป   
ชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะมีการดํารงความเปนไทย แมวาในการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง

จะปรากฏท่ีมาของภาษาที่หลากหลาย แตยังเห็นไดอยางชัดเจนวาภาษาไทยยังคงปรากฏการใชมากที่สุดซึ่งสะทอน

ใหเห็นถึงความเขมแข็งทางภาษา นอกเหนือจากภาษาแลวยังมีวัฒนธรรมเกาแกของไทย ที่ชาวไทยสยามยังคง

อนรัุกษไว เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน ชุมชนบางแซะเปนชุมชนที่มีการสัมผัสภาษา และอยู

ทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศมาเลเซีย แตยังเอกลักษณความเปนไทยไดอยางชัดเจน 
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บางแซะที่นารักทุกคน ที่ใหการตอนรับและสละเวลาใหขอมูลแกผูวิจัยดวยความเต็มใจ 
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การศึกษาเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังในบทละครในกับบทละครนอกพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
A Comparision of Rage in Lakornnai and Lalkornnok by King Rama II 
 

กษมา สุรเดชา1 

Kasama Suradacha1  

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทพิโรธวาทังในบทละครในกับบทละครนอกพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ขอบเขตท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บทละครในและบทละครนอกพระราช

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จํานวน 2 เร่ืองไดแก บทละครในเร่ืองอิเหนาและบทละครนอกเร่ือง

สังขทอง  สาเหตุที่เลือกบทละครทั้งสองเร่ืองในการศึกษาเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราช

นิพนธบทละครท้ัง 2 เร่ืองตั้งแตตนจนจบขณะที่บทละครเร่ืองอื่นทรงพระราชนิพนธเพียงบางตอนเทานั้น 

 ผลการศึกษาพบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังดังนี้  ตัวละครเกิดความขัดแยง  เกิดความคับของใจ   เกิด

อารมณโกรธ จากนั้นตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ จําแนกออกเปน การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความ

โกรธ  จําแนกยอยไดอีก 2 ขั้นตอนคือ รางกายแสดงความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติและกิริยาที่แสดงความไม

พึงพอใจ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ และ การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   เม่ือเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังทั้ง

ในบทละครนอกและบทละครในแลว พบขอแตกตางคือ ภาษาและทาทางท่ีใชในการแสดงความโกรธ  ในบทละคร

นอกพบการใชภาษาและกิริยาแสดงความไมพอใจอยางตรงไปตรงมา  บางคร้ังใชคําหยาบคายเนื้อความที่ใชบริภาษ

พบการใชความเปรียบอยูบาง โดยไมตองอาศัยการตีความมากนัก  สวนละครในน้ันโดยเฉพาะตัวละครที่มีฐานะทาง

สังคมสูง   จะไมใชกิริยาและถอยคําหยาบคาย เน้ือความที่บริภาษจะเปนลักษณะการใชความเปรียบท่ีตองอาศัยการ

ตีความอยางละเอียดจึงจะเขาใจได 

คําสําคัญ : บทพิโรธวาทัง ความขัดแยง ความคับของใจ  อวัจภาษา  วัจนภาษา ระบบประสาทอัตโนมัติ  การบริภาษ 

 

Abstract 
The purpose of this research is to study the rage  in Lakornnai and Lakornnok written by King 

Rama II. This research studies 2 stories : Inao and Sangkh Thong because they  were  written completely 

by King Rama II . 

The result of this research reveals the conflict and resentfulness of characters which are 

performed in many ways. It is classified into 3 means :  non-verbal language , verbal language ( by 

automatic nervous system and resentful action and forcible and violent means. The performance of rage 

in Lakornnai differs from Lakornnok as follows: language and gesture. In Lakornnok, it is found that the 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Student of Master’s degree, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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impolite behavior is performed in the direct way with the rude word. In Lakornnai, most characters that 

are in the high-class society don’t use the rude word and always speak implicitly. So, it is essential to be 

thoroughly interpreted. 

Keywords : Rage, Conflict, Resentfulness, Non-verbal language, Verbal language, Automatic nervous  

                    system   

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปน“ยุคทอง” ของการสรางงานวรรณคดีและศิลปะการละคร  เพราะวามีการ

สรางผลงานเปนจํานวนมากและมีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองจนอาจกลาวไดวา ละครรําเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยนี้ 

อีกท้ังกวีในยุคสมัยน้ียังไดรับการยกยองจากทั้งในและตางประเทศดังเชน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-นภาลัยที่

ไดรับการประกาศยกยองจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให

เปนบุคคลสําคัญของโลกสาขาวรรณกรรม เนื่องจากพระองคทรงพระปรีสามารถดานงานประพันธเปนอันมาก  

โดยเฉพาะอยางย่ิงงานประพันธประเภทบทละคร  คือ บทละครในเร่ืองอิเหนาท่ีไดรับยกยองจากวรรณดคีสโมสรวา

เปนยอดของบทละครรํา 

องคประกอบในงานประพันธทุกเร่ืองไดแก โครงเร่ือง  แกนเร่ือง  ตัวละคร  และฉาก  แตผลงานน้ันจะไดรับ

ความนิยมหรือไมนั้นอยูที่การวาง “โครงเร่ือง” เปนสําคัญ  ลักษณะของโครงเร่ืองที่ดีและไดรับความนิยมน้ันอยูที่การ

สรางปญหาและความขัดแยง ตามธรรมชาติของมนุษย  เมื่อเกิดความขัดแยงหรือมีเหตุใหขัดเคืองใจ ความรูสึกแรกที่

มักเกิดขึ้นคือความไมพึงพอใจและเกิดอารมณโกรธ  ในวรรณคดีไทยบทประพันธที่ตัวละครในเร่ืองเกิดความโกรธ

เคือง เคียดแคนชิงชัง  จะใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธเราเรียกบทน้ีวา “บทพิโรธวาทัง” 

การแสดงความโกรธนั้นยอมแตกตางกันไปแตละบุคคล  บางคนน่ิงเงียบไมพูดจาไมโตตอบ  ขณะท่ีบางคนแสดง

ความโกรธดวยการบริภาษ และบางคนแสดงความโกรธดวยอาการกาวราวทําลายส่ิงของ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ 

ที่หลอหลอมเปนบุคคลนั้น  จากการศึกษาบทละครในและบทละครนอก โดยใชทฤษฎีจิตวิทยาประกอบการวิเคราะห  

พบวาบทละครในและบทละครนอกตัวละครแสดงอาการโกรธหรือบทพิโรธวาทังที่แตกตางกัน เชน การใชวัจนภาษา

และอวัจนภาษาแสดงการความโกรธ สวนหนึ่งเปนเพราะมีกลุมเปาหมายท่ีเปนผูชมการแสดง 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา“ บทพิโรธวาทัง ” ในบทละครในและบทละครนอกยางละเอียด 

โดยจะศึกษาขั้นตอนของบทพิโรธวาทังวามีจุดเร่ิมตนและส้ินสุดลงที่ใดของเหตุการณ  นอกจากน้ียังสนใจจะศึกษา

เปรียบเทียบบทพิโรธวาทังจากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัยวามีสวนท่ีเหมือนและแตกตางกันอยางไร  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการ

พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ไดแก งานประพันธประเภทบท

ละครในและละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

จากนั้นนําขอมูลที่มาวิเคราะหกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังแลวจึงสรุปผลและอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาบทละครในและละครนอกจํานวน 2 เร่ือง ผลการวิจัยพบวาบทพิโรธวาทังในงานประพันธทั้ง 2 มี

ลักษณะที่เหมือนกันคือ เปนบทประพันธที่กลาวถึงอารมณโกรธเคืองของตัวละครในเร่ืองโดยใชทฤษฏีทางจิตวิทยา

ประกอบพบวา บทพิโรธวาทังมีขอบเขตเร่ิมตนจาก  ตัวละครเกิดความขัดแยง พัฒนาเปนการเกิดความคับของใจ  

การเกิดความโกรธ และสุดทายบทพิโรธวาทังจะส้ินลงเม่ือตัวละครแสดงออกเพ่ือระบายความโกรธ ดังมีรายละเอียด

ตอไปนี้ 
องคประกอบของบทพิโรธวาทัง 
1. การเกิดอารมณโกรธ 

1.1 ตัวละครเกิดความขัดแยง 
ความขัดแยงในบทพิโรธวาทัง  จะใชในความหมายของการไมลงรอยกันระหวางคูกรณีทั้ง 2 ฝาย

หรือมากกวาน้ัน  โดยฝายหนึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางอีกฝายหนึ่ง  หรือตางฝายตางเปนอุปสรรคขัดขวางซ่ึงกันและกัน  

ดังในบทละครนอกเรื่องสังขทอง  ทาวสามนตเกิดความขัดแยงกับนางรจนาเพราะนางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง 

ความขัดแยงเรื่องน้ีเกิดขึ้นเพราะ  ตอนที่ทาวสามนตมีพระประสงคใหพระธิดาทั้ง7 เลือกคูครองแตวานางรจนาปฏิเสธ

ไมยอมเลือกคูถึง 2 คร้ัง ทหารจึงกราบทูลทาวสามนตวาเหลือเพียงเจาเงาะเทานั้นที่นางรจนายังไมเลือก  ทาวสามนต

ใหทหารไปพาตัวเจาเงาะมาใหนางรจนาเลือกเพียงเพื่อประชดนางรจนา   และภายหลังนางรจนาเลือกเจาเงาะเพราะ

นางเห็นรูปทองที่ซอนอยูภายในทําใหทาวสามนตไมพอพระทัย จึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวสามนตและ 

นางรจนาขึ้น   

สวนในบทละครในเรื่องอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา  วิหยาสะกําไดฟงอิเหนาพูดจา

ใหหยาทัพอีกทั้งยังกลาวดูถูกทาวกะหมังกุหนิงผูเปนบิดาจึงตอวาอิเหนาวาไมใหเกียรติผูใหญ  เมื่อสังคามาระตาได

ยินเขาจึงกลาวโตตอบแทนกอใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคามาระตาและวิหยาสะกําขึ้น 
1.2 ตัวละครเกิดความคับของใจ 

ความคับของใจ(Frustration) เกิดขึ้นเม่ือพฤติกรรมที่เราแสดงออกเพื่อจะไดไปสูจุดหมาปลายทาง

ที่วางไวถูกขัดขวาง   หรือถูกทําใหชาลง เชน การถูกหามไมใหทําในส่ิงท่ีอยากจะทํา  หรือถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ีไม

ประสงคจะทํากอใหเกิดเปนความคับของใจ  ในบางกรณีเม่ือตัวละครเกิดความคับของใจแลวกวีไมไดพรรณาความ

คับของใจของตัวละครไวในบทประพันธ  แตใชวิธีการบรรยายถึงความโกรธของตัวละครเลยอาจกลาวไดวาบางครั้ง

การท่ีตัวละครเกิดความคับของใจและเกิดอารมณโกรธนั้นเปนเวลาใกลเคียงจนแทบจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  ดังนั้น

ในบางคร้ังกวีจึง “ละ” การบรรยายถึงความคับของใจหรืออารมณโกรธอยางใดอยางหน่ึงไว เชนในตอนรจนาเลือกเจา

เงาะเปนคูครองทําใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวสามนตกับนางรจนา  สงผลใหทาวสามนตเกิดความคับของใจและ

ดวยความที่ทาวสามนตรักนางรจนามากเมื่อถูกคนท่ีตนรักขัดใจรูปแบบของความคับของใจจึงแสดงออกในรูปแบบ

ของ “อารมณเสียใจ” ดังสังเกตไดจากบทประพันธดังตอไปนี้    

   เม่ือน้ัน    ทาวสามนตเสียใจจนลมจับ 

  นางมณฑาเขาประคองรองรับ  ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย 

(บทละครนอกรวม 6 เร่ือง 2513 : 108) 
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 จากบทประพันธขางตนจะพบวาทาวสามนตเกิดความคับของใจท่ีนางรจนาขัดพระประสงคประกอบกับ

พระองคทรงรักนางรจนามาก  พระองคจึงแสดงออกถึงความคับของใจในรูปแบบของอารมณเสียใจจนลมจับ ขณะท่ี

บทละครในเร่ืองอิเหนา สังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา  เกิดความคับของใจขึ้นดังบทประพันธตอไปนี้ 

เม่ือน้ัน       สังคามาระตาเฉิดฉาย 

ฟงวิหยาสะกําอภิปราย      หยาบคายเคืองขัดอัธยา 

จงึทูลองคระเดนมนตรี   นองน้ีจะขออาสา 

สูวิหยาสะกําผูศักดา   พระองคจงยืนมาเปนประธานฯ 

       (อิเหนา  2543 : 314) 

 สังคามาระตาไดยินวิหยาสะกําตอวาอิเหนาวาจึงเกิดไมพอใจดังสังเกตไดจากบทประพันธที่วา“เคือง

ขัดอัธยา” กอใหเกิดความคับของใจ  ดวยเหตุนี้เองสังคามาระตาจึงอาสาอิเหนาขอสูศึกกับวิหยาสะกํา 
1.3  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
อารมณโกรธเปนอารมณในดานไมดี คนท่ีมีอารมณโกรธ มักจะแสดงพฤติกรรมกาวราวและแสดง

พฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผลออกมา  ความโกรธจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการของมนุษยถูกขัดขวางหรือเกิดเหตุการณ

ที่ไมเปนที่ตองการกอใหเกิดความคับของใจนําไปสูอารมณโกรธ  ในบางกรณีเม่ือตัวละครเกิดความโกรธแลวกวีไมได

พรรณาความโกรธของตัวละครไวในบทประพันธ  แตใชวิธีการใหตัวละครแสดงออกออกเพ่ือระบายอารมณโกรธเลย 

อาจกลาวไดวาบางครั้งการท่ีตัวละครเกิดความคับของใจและเกิดอารมณโกรธน้ันเปนเวลาใกลเคียงจนแทบจะเกิดขึ้น

ในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นในบางคร้ังกวีจึง “ ละ ” การบรรยายถึงความคับของใจหรืออารมณโกรธอยางใดอยางหน่ึงไว

เชน เม่ือทาวสามนตทรงเกิดความขัดแยงกับนางรจนา และเกิดความคับของใจจนทรงเปนลมแลว กอใหเกิดอารมณ

โกรธตามมา  ในบทประพันธที่ยกมาท้ังสองเร่ืองนั้นกวีไมไดพรรณาอารมณโกรธของทาวสามนต และสังคามาระตา 

ลักษณะ “การเกิดอารมณโกรธ” ที่ประกอบไปดวย การเกิดความขัดแยงนํา  ความคับของใจและ

เกิดอารมณโกรธตามลําดับนี้พบทั้งในบทละครนอกและบทละครใน  ถึงแมวาบางคร้ังกวีจะละไมกลาวถึงขั้นตอนใด

ขั้นตอนหน่ึง  แตลักษณะการเกิดจะเปนไปในลักษณะเดียวกันไมแตกตางกัน  จากการศึกษาพบสวนตางระหวาง

ละครในและละครนอกในลําดับขั้นตอนตอไปคือ “ ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ ”ดังจะกลาวตอไปนี้ 
2. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   

เม่ือเกิดความโกรธแลวมนุษยมักแสดงออกเพื่อระบายความโกรธตาม “สัญชาตญาณแหงความ

ตาย” ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) การแสดงความโกรธยอมแตกตางกันไปแตละ

บุคคล  บางคนแสดงความโกรธดวยการกาวราวทําลายส่ิงของ  ขณะที่บางคนแสดงความโกรธดวยการบริภาษ ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่หลอหลอมเปนบุคคลนั้น  การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธจึงสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 

2.1 การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ  หมายถึงการแสดงทาทีและการแสดงออกของ 

รางกายเม่ือเกิดความโกรธ  จากการเก็บขอมูลเบื้องตนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

2.1.1 รางกายแสดงความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทอัตโนมัติ  

(Automatic nervous system) เปนการทํางานของระบบประสาทซึ่งทําหนาที่ตอบสนองส่ิงเราและอยูนอกเหนือการ

ควบคุมของจิตใจ  รางกายจะแสดงออกโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยไมรูตัวและไมสามารถบังคับได เชน  อาการ

กระตุกของกลามเน้ือ  หรือการขยายของรูมานตาขณะเกิดความโกรธ แตกตางจากการทํางานของรางกายท่ีอยู
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ภายใตการควบคุมของจิตใจ  เชน การกาวเดิน มนุษยสามารถเลือกกาวไปทางซาย ทางขวา หรือหยุดกาวได  

ลักษณะการทํางานของรางกายเพื่อแสดงความโกรธโดยผานระบบประสาทอัตโนมัตินี้ปรากฏในเร่ืองสังขทอง ตอน

นางรจนาเลือกคูดังที่สังเกตไดจากการทาวสามนต “เปนลม”  สวนเรื่องอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา  

ไมปรากฏการแสดงความโกรธโดยผานระบบอัตโนมัติ 

   2.1.2 กิริยาท่ีแสดงความไมพึงพอใจ  การเจตนาแสดงทาทีวาไมพอใจจะแตกตางจาก

การแสดงออกผานระบบประสาทอัตโนมัติกลาวคือเปนการแสดงเจตนาท่ีอยูภายใตการควบคุมของจิตใจผูแสดงกิริยา

สามารถบังคับควบคุมไมปฏิบัติก็ไดเชน กิริยาการกระแทกประตู การกระทืบเทา ซึ่งทาวสามนตแสดงกิริยาเพื่อแสดง

ความไมพอใจดวยการกระทืบเทาดังบทประพันธตอไปนี ้  

เม่ือน้ัน    ทาวสามนตเสียใจจนลมจับ 

  นางมณฑาเขาประคองรองรับ  ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย 

ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดอึง   ................................................. 

  (บทละครนอกรวม 6 เร่ือง 2513: 109) 

 จะพบวาทาวสามนตจากแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธโดยใชวิธีการกระทืบเทา  เม่ือเปรียบเทียบกับบท

ละครในเร่ืองอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกําจะพบวาสังคามาระตาใชวิธีการระบายความโกรธดังบท

ประพันธดังตอไปนี้ 

 

   ยืนมาอยูตรงหนาวิหยาสะกํา  แสรงทําเปนทีเยยหยัน 

        (อิเหนา  2543: 314) 

 จากบทประพันธขางตนจะพบวาสังคามาระตาทําทาที “เยยหยัน” ใสวิหยาสะกําเพ่ือเปนการเยาะเยยและ

ไมใหเกียรติวิหยาสะกําจะเห็นวาสังคามาระตาจะแสดงกิริยาออมคอมไมรุนแรง  แตการแสดงทาทีเยยหยันเชนนี้เปน

การแสดงทาทีที่ไมสุภาพทําใหฝายตรงขามรูสึกเจ็บใจและทนไมไดที่ตนเองไดรับทาทีเชนนั้น  แตละครนอกตัวละคร

เชนทาวสามนตจะแสดงกิริยาตรงไปตรงมาดังบทประพันธที่ยกมาขางตน  นอกจากนี้แลวยังพบการแสดงกิริยาที่มี

ลักษณะตรงไปตรงมาอีก  ดังเชนในตอนที่นางรจนาถมน้ําลายรดพื้นเนื่องจากไมพอใจที่ 6 ธิดาตอวานางและเจาเงาะ

ฉะนั้นจะพบวาในบทละครนอกตัวละครจะแสดงทาทีที่ชัดเจนแตบทละครในตัวละครจะแสดงทาทีสุภาพแตเจ็บลึก

กวา     

2.2 การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ นอกเหนือจากแสดงออกโดยใชอวัจนภาษาหรือกิริยาท่ี 

แสดงความไมพึงพอใจแลวยังพบการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษหรือดาทอคูกรณีดวย  โดยเหตุการณในตอนท่ี

นางรจนาเลือกคูปรากฏวา ทาวสามนตใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษนางรจนาดังนี้ 

  ............................................  อีรจนาดูดูมึงชางมักงาย 

  ทรลักษณอัปรียไมมีอาย   หนอกษัตริยทั้งหลายไมเอื้อเฟอ 

  มารักเงาะทรพลคนอุบาทว   ทุดชางช่ัวชาติประหลาดเหลือ 

  แคนนักตักใครใหแลเน้ือ   แลวเอาเกลือทาซํ้าใหหนําใจ 

  (บทละครนอกรวม 6 เร่ือง 2513: 109) 
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จากบทประพันธขางตนจะพบวาทาวสามนตกลาวบริภาษนางรจนาเพ่ือระบายความโกรธ  เน้ือความที่ทาว

สามนตบริภาษตรงไปตรงมาไมออมคอม  มีการใชคําหยาบ เชน ทรลักษณ อัปรีย ฯลฯ  นอกจากแลวยังปรากฏการใช

ความเปรียบดวย โดยเปรียบเทียบวาตอง “แลเนื้อทาเกลือ” จึงจะสมกับความโกรธแคนของทาวสามนต   จะพบวา

ภาษาที่ใชบริภาษในละครนอกจะมีลักษณะตรงไปตรงมา  มีการใชคําหยาบ  ใชคํารุนแรง และการใชความเปรียบที่

ตีความไดไมยาก  ซึ่งลักษณะเชนนี้จะแตกตางจากในบทละครใน   ดังจะสังเกตไดดังบทประพันธตอไปนี้ 

  แลววาใครไมคิดแกชีวัน   จะชิงตุนาหงันพระธิดา 

  จงมาเลนทวนดวยกันกอน   ใหเห็นฤทธิรอนแกลวกลา 

  แมนควรคูกับวงศเทวา   จึงจะยกกัลยาใหไปฯ 

            (อิเหนา  2543 : 314) 

 จากบทประพันธขางตนจะพบสังคามาระตาใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษโดยการทาทายใหวิหยาสะกําสู

กับตนโดยใชคําวา “เลนทวน” ใหวิหยาสะกําโกรธและกลาววัจนภาษาแสดงการบริภาษเพ่ือตอบโตสังคามาระตาดังนี้ 

   เม่ือนั้น    วิหยาสะกําเรืองศรี 

  ย้ิมแลวจึงกลาววาที   ซึ่งวานี้ยังแคลงใจ 

  อันกาหลังสิงหัดสาหรีนั้น   ดาหากุเรปนกรุงใหญ 

  ทั้งหมันยาธานีนั้นไซร   ก็แจงใจวาวงศกันสืบมา 

  ตัวสิอยูปกมาหงัน    ใชวงศอสัญแดหวา 

  เหตุใดวาเปนอนุชา    นับในวงศาประการใด 

  หรือหนึ่งพึ่งจะมาเปนนอง   เก่ียวของรักกันเปนไฉน 

  เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ   จงบอกไปแตจริงบัดนี้ ฯ 

          (อิเหนา  2543 : 315) 

 จากบทประพันธขางตนจะพบวิหยาสะกําโกรธสังคามาระตาท่ีกลาวเยาะเยยทาทายตนจึงกลาวบริภาษสัง

คามาระตา  ลักษณะการบริภาษก็จะเปนในทํานองเดียวกับที่สังคามาระตากลาวทาทายวิหยาสะกํา  กลาวคือไม

ปรากฏการใชถอยคําหยาบคายเชนท่ีพบในบทละครนอกเร่ืองสังขทอง  แตเม่ือพิจารณาเน้ือความที่ทั้งสองฝายใช

โตตอบกันแลวจะพบวามีเน้ือความที่ใชบริภาษกันมีลักษณะการใชถอยคําและเน้ือความท่ีออมคอมสังเกตไดจากการ

ที่สังคามาระตาเยาะเยยวิหยาสะกํามีลักษณะการ“ดูถูก”ชาติกําเนิดวิหยาสะกําวาไมคูควรกับบุษบา สวนวิหยาสะกํา

นั้นก็ตอวาสังคามาระตาในทํานองวา“ยุงไมเขาเร่ือง”เพราะเร่ืองนี้เร่ืองของตนกับวงศอสัญแดหวา ดังนั้นสังคามาระตา

ซึ่งเปนคนนอกวงศอสัญแดหวาจึงไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องน้ี  ลักษณะการใชถอยคําและเน้ือความที่ออมคอมนี้พบได

จากงานประพันธประเภทละครในแตกตางจากบทละครนอกท่ีมักจะใชการบริภาษอยางตรงไปตรงมาและมีการใชคํา

หยาบคาย นอกจากน้ีแลวในละครในยังพบการใชความเปรียบที่ตองอาศัยการตีความโดยละเอียดจึงจะเขาใจดังจะ

สังเกตเพ่ิมเติมไดจากในเร่ืองอิเหนา   

  2.3  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีเปนการระบายออกของอารมณ

ที่ไมพึงประสงคคืออารมณโกรธไดชัดเจนท่ีสุด ซึ่งก็คือการแสดงสัญชาตญาณแหงความตาย ดังบทประพันธตอไปนี้ 

วาพลางฉวยไดไมเรียว  โกรธเกร้ียวตัวส่ันหม่ันไส 

  อีลูกช่ัวนาชังจังไร    เอาไวไยตีเสียใหแทบตาย 

             (บทละครนอกรวม 6 เร่ือง 2513 : 109) 
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 ทาวสามนตกร้ิวมากจึงทรงใชไมเรียวหมายจะเฆ่ียนตีนางรจนา  แตนางมณฑาเขามาชวยไดทันนางรจนาจึง

ไมถูกเฆ่ียนตี สวนในอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกําน้ัน  ทั้งสองใชความรุนแรงทํารายคูกรณีโดยการใช

กําลังสูรบกันจนสุดทายแลวเปนเหตุใหวิหยาสะกําถึงแกความตายในที่สุด  ดังนี้ 

   เม่ือนั้น    สังคามาระตาชาญสมร 

  รบรับเค่ียวขับอัสดร   ยอกยอนเปล่ียนกลรณรงค 

  กลับกลอกรํารายกรายพระแสง  ปะทะแทงลวงไปใหใหลหลง 

  แลวทําเสียเชิงชักมาทรง   ตลบวงเวียนหันไปทันทีฯ 

  นัยนเนตรมุงหมายวิหยาสะกํา  เห็นถลําเล้ียวไลไดที่ 

  พระแทงสอดลอดเกราะถูกไพรี  ตกจากพาชีมรณา ฯ 

          (อิเหนา  2543 : 316) 

 จากบทประพันธขางตนพบการใชความรุนแรงระบายความโกรธโดยที่สังคามาระตาสังหารวิหยาสะกําจนถึง

แกความตาย  ในการตอสูหรือการทําสงครามกันไมวาจะในบทละครในหรือบทละครนอกมักปรากฏบทพิโรธวาทัง

กอนการทําสงครามเสมอ สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาการบทพิโรธวาทังมีลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนปรปกษ

ตอกัน  เปนการสราง “เหตุผล” ที่นําไปสูการสูรบฆาฟนกัน  ไมใชยกทัพมาแลวจะฆาฟนกันโดยทันทีแตตองอาศัย

ลําดับขั้นตอนคอย ๆ ใหผูอานเห็นพัฒนาการจาก ความขัดแยง  ความคับของใจ เกิดความโกรธ และนําไปสูการ

ระบายความโกรธโดยการใชกําลังตอสูกันในที่สุด 
 

สรุป 

จากผลการศึกษาสรุปไดวากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอกท่ีเหมือนกันคือ

ขั้นตอนการเกิดบทพิโรธวาทัง ไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง เกิดความคับของใจเกิดอารมณโกรธ แสดงกิริยาเพื่อ

ระบายความโกรธโดยใชอวัจนภาษาและวัจนภาษาแสดงการบริภาษและการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   

นอกจากนี้แลวยังพบวาการใชภาษาและทาทางของตัวละครในบทละครนอกตางกับละครในโดยที่ละครนอกพบการ

ใชภาษาและกิริยาแสดงความไมพอใจอยางตรงไปตรงมา พบการใชความเปรียบอยูบางไมตองตีความมากนัก สวน

ละครในโดยเฉพาะตัวละครที่มีฐานะทางสังคมสูงจะไมใชกิริยาและถอยคําหยาบคาย และมักใชความเปรียบที่ตอง

อาศัยการตีความมาก 
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การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําในชุมชนที่มี         
อัตลักษณทางชาติพันธุ: กรณีศึกษา ชุมชนบานแมคองซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม1 
The Application of Appreciative Inquiry for Succession Planning Process Development of 
the Leaders in Ethnic Identity Community: A Case Study of Ban Mae Kong Zai, Chiang 
Dao District, Chiang Mai Province1 
 

ปริวัตร เปล่ียนศิริ2                                                                                                                   

Pariwat Pliansiri 2                                                              

 

บทคัดยอ                                                                                                                                             
การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาชุมชนเพื่อศึกษาลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่

มีอัตลักษณทางชาติพันธุ และเพื่อเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงค

ในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม เก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณา คนหาส่ิงดีๆ ในชุมชนจากกลุมชาติพันธุปกากะญอชุมชน

บานแมคองซาย เลือกผูมีสวนรวมในการวิจัยแบบลูกโซ แลวนําขอมูลมาตรวจสอบวิเคราะห และพัฒนาแผนดวยการ

ประยุกตใชสุนทรียสาธก ซึ่งอางอิงอยูบนพื้นฐานของอัตลักษณทางชาติพันธุ พบวา กิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” สามารถ

นําส่ิงที่คนพบไปพัฒนาแบบจําลองแนวคิดดวยกระบวนการ Whole-system 4-D Dialogue ประกอบดวย               

1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny เปนการประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ

จากองคกรที่เปนทางการสูองคกรชุมชนท่ีไมเปนทางการดวยการบูรณาการองคความรูแบบมีสวนรวมกับชุมชน ไดแก 

แนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน ผูนําชุมชน กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา อัตลักษณทางชาติพันธุ และสุนทรีย

สาธก นําสูการแกปญหาขาดแคลนผูนําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน  

คําสําคัญ : สุนทรียสาธก กระบวนการสืบทอดตําแหนง อัตลักษณ ผูนํา องคกร 

 

Abstract                                                                                                                                                    
The purpose of this paper are to propose how ideal community leaders of ethnic identity 

community and conceptual model for Succession Planning Process for leader in ethnic identity 

community. Qualitative research with participatory action research case study of Ban Mae Kong Zai, 

                                                 
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเร่ือง “การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ : 

กรณีศึกษา ชุมชนบานแมคองซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบันฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) คณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ: ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร  

 This article is a part of “The Application of Appreciative Inquiry for Succession Planning Process Development of the Leaders in Ethnic Identity 

Community : A Case Study of Ban Mae Kong Zai, Chiang Dao District, Chiang Mai Province”, Thesis of Master of Science (Human Resource and 

Organizational Development), school of Human  Resource Development, NIDA. Adviser: Assistant Professor Ph.D.Wasita Boonsathorn.  
2 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลขที่ 118 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย                                 

Graduate School of Human Resource Development, National Institute of Development  Administration 118 Moo3, Serithai Road Klong-Chan, 

Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand. 
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Chiang Dao District, Chiang Mai Province, were used for data collection with in-depth studies of 

ethnography. To explore positive aspects of ethnic identity community. Seven participants were selected 

using snowball sampling method. Data triangulation, methodological triangulation were used. Appreciative 

Inquiry was the main framework for this study. Finding the activity call “fireproof barrier” led to ideal 

community leaders of ethnic identity community and conceptual model for Succession Planning Process 

for leader in ethnic identity community with 4-D Dialogue system which contains 1) Discovery 2) Dream  

3) Design 4) Destiny.The project is the application of human resource and organization development, 

theories from formal organization to informal organization with the integration of Self-reliant and Sustainable 

Community, Community Leader, Succession Planning, Ethnic Identity and AI. The results can help the 

community with succession planning, self-reliant and sustainability.   

Keywords  : Appreciative Inquiry, Succession planning, Identity, Leader, Organization 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ชุมชนบานแมคองซาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม เปนกลุมชาติพันธุปกากะญอท่ีไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

“สิปปนนท เกตุทัต 5 ป แหงความย่ังยืน” จาก ปตท. โดยชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของทุกป ชาวบานจะชวยกัน

ทําแนวกันไฟกวาง 6 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร โอบรอบปาตนน้ํา 15,000 ไร เพ่ือปองกันไฟปา ภูมิปญญาครั้งบรรพชน

ไดสอนใหชุมชนจําแนกการใชประโยชนจากปาอยางชัดเจน แบงเปนปาพิธีกรรม ปาใชสอย และปาอนุรักษ (วันชัย 

ตันติวิทยาพิทักษ, 2551) แตในปจจุบันชุมชนกําลังประสบปญหาการขาดแคลนผูนําชุมชน ผูนํากลุมชาติพันธุ           

มีเอกลักษณที่โดดเดนตางจากผูนําชุมชนท่ัวไป กลาวคือ ผูนําของชุมชนบานแมคองซายในอดีตเปนการสืบทอดผูนํา

ทางสายเลือดภายในครอบครัวของผูนําและเปนเพศชายเทานั้น เรียกวา “ฮีโข” ผูนําไดรับการศึกษาไมสูง การบริหาร

จัดการของผูนําอยูภายใตกรอบของการอางอิงความเชื่อ ศาสนา ภูมิปญญา และวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปนอัตลักษณ

ของชนเผา แตเม่ือผูสืบสายเลือดของผูนําไดแตงงานกับผูนับถือศาสนาอื่นและเปล่ียนศาสนาจึงไมสามารถสืบทอด

เปนฮีโขได เปนอัตลักษณ (Ethnic Identity) ที่เก่ียวกับความเชื่อดานผูนําของกลุมชาติพันธุปกากะญอ ความเช่ือนี้

สงผลกระทบตอชุมชนทําใหเกิดการขาดชวงของผูนํา ดังนั้นจึงตองปรับเปล่ียนอัตลักษณเพ่ือความอยูรอดของกลุม

ชาติพันธุ “ผูนําตามธรรมชาติ” จึงไดเกิดขึ้นและปจจุบันทานก็ไดชราภาพลงแตยังคงมีศักยภาพและยินดีเปนที่ปรึกษา

ใหแกผูนํารุนใหมที่จะเขามาชวยเหลือชุมชน ปจจุบันยังไมสามารถหาผูมาสืบทอดภาระงานของผูนําได ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ จากองคกรท่ีเปนทางการเพื่อพัฒนาองคกร

ชุมชนที่ไมเปนทางการดวยแนวคิดชุมชนพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน (Self-reliant and Sustainable Community) ผูนําชุมชน 

(Community Leader) กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา (Succession Planning) สุนทรียสาธก (AI : Appreciative 

Inquiry) และอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) ทั้งนี้เพื่อใหไดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา

ที่มาจากทุนของชุมชน โดยชุมชนสามารถพึ่งพิงตนเองไดอยางย่ังยืน การเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้เปนการเสนอในสวน

ที่ 1 จากการวิจัยท้ังหมด 2 สวน นําเสนอเปนแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําท่ี      

พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ 
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  
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เพ่ือเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบ

อนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ 
คําถามการวิจัย 
1) ลักษณะผูนําชุมชนท่ีพึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนท่ีมีอัตลักษณทางชาติพันธุเปนอยางไร 

2) แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําท่ีพึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษ

ปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุเปนอยางไร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR: 

Participatory Action Research) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) ระยะเวลา 

1 เดือน โดยใชกรอบสุนทรียสาธก (AI : Appreciative Inquiry) เปนแนวทางพัฒนาองคกรเชิงบวกรวมกับบริบทของ

ชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) ศึกษาจากกลุมชาติพันธุปกากะญอในชุมชนบานแมคองซาย

จํานวน 115 คน เลือกผูมีสวนรวมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) คัดเลือกจากผูนําตามธรรมชาติเปนลําดับแรก ได

ผูมีสวนรวม 7 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ใชวิธีการสัมภาษณ   

เชิงลึก (Indepth Interview) ต้ังคําถามเชิงบวกเพื่อคนหาส่ิงดีๆ ในชุมชน 2) แผนพัฒนาองคกร 3) แบบบันทึกภาคสนาม 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography)  ตรวจสอบสามเสาดานขอมูลจากแหลงท่ีมา 

(Data Triangulation) ตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลมายืนยันกัน (Methodological 

Triangulation) วิเคราะหตีความแบบอุปนัย (Analytic Induction) สรางความนาเช่ือถือดวยการอางอิงคําพูดของผูให

ขอมูล (Credibility) และนําผลการศึกษาเสนอตอชุมชนในรูปแบบการทําประชาคมหมูบานเพ่ือยืนยันความตรงกัน

ของบทสรุป (Member Checking) จากนั้นจึงนําผลการวิจัยไปปฏิบัติใชจริงโดยชุมชนดําเนินการ และมีผูวิจัยเปน     

ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
 
 
 
 
 

แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการ
สืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชน
ตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ 

ลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปา

ของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ 

ความสําเร็จจากประสบการณที่ดีรวมกันของชุมชน 
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ผลการวิจัย                                                                                                                                 
ลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนท่ีมีอัตลักษณทางชาติพันธุ มีลักษณะดังภาพ 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงลักษณะผูนําชุมชนท่ีพึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนท่ีมีอัตลักษณทางชาติพันธุ 
  

ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะผูนําชุมชนท่ีพึงประสงคที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เปนการรังสรรคขึ้นจากความ

คาดหวังในคุณลักษณะของผูนําจากผูมีสวนรวมในการใหขอมูล พบวา สามารถจําแนกได  2 คุณลักษณะไดแก         

1) คุณลักษณะสวนบุคคลคือ บุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ คานิยม และลักษณะตางๆ ที่ติดตัวผูนํามา ซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก การมีอุดมการณเพ่ือสังคม มีความสํานึกรูในการควบคุมตนเอง มีการปรับตัวในเร่ืองที่มา

ของผูนําใหสอดคลองกับสถานการณ และ 2) คุณลักษณะในการทํางานคือ การมีทักษะ ความคิดตางๆ ที่มีสวนใน

การสงเสริมสนับสนุนในการทํางานของผูนําชุมชน ไดแก เกงคิด (Conceptual Skill) เกงคน (People Skill) และเกง

งาน (Technical Skill) ซึ่งการเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําน้ันตองมีความ

สอดคลองกับลักษณะผูนําที่พึงประสงคที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการรังสรรคขึ้นนี้ดวย 

แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่

มีอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนการนําเสนอผลการศึกษาในสวนที่ 1 เพื่อนําสูการศึกษาวิจัยในสวนที่ 2 ของการวิจัยคร้ังนี้ 

แบบจําลองแนวคิดนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิด Lewin's Change Model (1947 อางถึงใน โกวิทย กังสนันท, 2550) 

Unfreeze (ขั้นการละลายตระหนักรูวาการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงจําเปน) Change (ขั้นกําลังเปล่ียนแปลง) Refreeze 

(ขั้นการหลอหลอมใหมใหการเปล่ียนแปลงคงอยู) รวมกับแนวคิดสุนทรียสาธก (AI) เปนเคร่ืองมือการพัฒนาองคกร

ในเชิงบวกเพื่อคนหาศักยภาพและสรางอนาคตจากส่ิงที่ดีที่มีอยูแลวดวยกระบวนการ  Whole-system 4-D Dialogue 

ประกอบดวย 1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny ของ Cooperrider D.L.& Whitney D. (2005 quoted 
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in Pinyo Rattanaphan, 2010) เพ่ือตอบคําถามวิจัยที่ 2 (RQ2) มีกระบวนการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (PAR: Participatory Action Research) ดังภาพ 

 
ภาพประกอบ 3  แสดงแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชน 

                  ตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ 
 

Discovery การคนหาส่ิงที่ดีทีสุ่ดของประสบการณดานบวก                                                                            
เปนการตอบคําถามวิจัยท่ี 1 (RQ1) ดวยการถามคําถามเชิงบวก ตัวอยาง “ประสบการณที่ดีที่สุด หรือ

กิจกรรมท่ีไดทํารวมกับชุมชนแลวมีความสุขที่สุดมีไหมครับ ลองเลาใหฟงหนอย?” “หากคุณมีเวทมนตร สามารถเสกส่ิงดีๆ 

ใหเกิดขึ้นในอนาคต อยากจะเสกอะไรใหชุมชนน้ี?” เพื่อคนหาศักยภาพจากความสําเร็จจากประสบการณดีๆ รวมกัน

ของชุมชน จากการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล พบวา กิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” ไดสงผานเร่ืองราวความสําเร็จของ

ชุมชน ทําใหทราบถึงลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ โดย

แบงเปนคุณลักษณะสวนบุคคล และคุณลักษณะในการทํางาน ซึ่งพบแกนแหงความสําเร็จ (Positive Core) วา

ทายาทผูสืบทอดตําแหนงผูนําชุมชน (Successor) มีการพัฒนาลักษณะผูนําท่ีพึงประสงคมาจากผูดํารงบทบาทเปน

นักประสาน หรือ ผูเช่ือมโยง (Connector) ของชุมชน 
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Dream การสรางแรงบันดาลใจเพ่ือกําหนดวสัิยทัศน 
ผูวิจัยนําแกนแหงความสําเร็จ (Positive Core) และขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพมาวาดฝนผูนําที่พึงประสงคของชุมชนดวยการคนหาตนเอง (Self-actualization) แลวกําหนดทิศทางอนาคต

ใหชัดเจนโดยคํานึงถึงอัตลักษณของชุมชน ความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง และความเขมแข็งของชุมชนในการ

พึ่งตนเองอยางย่ังยืน พัฒนาเปนแผนพัฒนาองคกร 1 และนําเสนอตอชุมชนในรูปแบบของการทําประชาคมหมูบานที่

สรางการมีสวนรวมทั้งชุมชน ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยตองสรางความตระหนักในการตองเปล่ียนแปลง (Sense of urgency) 

ใหเกิดกับชุมชน และกับกลุมคนท่ีเปนจุดประกายใหเกิดกระแส (The Tipping Point) (Gladwell, 2000) ดวย
กรณีศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ (Research Case Study) ดวยการสอนแบบต้ังคําถาม (Coaching) ใหสมาชิก

ในชุมชนไดมีสวนรวม และเรียนรูดวยตนเอง (Learning) แลวใหผูนําชุมชนเปนแกนนําหลักในการดําเนินการ สวนผู

ศึกษาวิจัยมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)  
Design การออกแบบกลยุทธ โครงสราง และกระบวนการ 

นําขอมูลที่ผานการวิเคราะห และทําประชาคมหมูบานคร้ังที่ 1 มาออกแบบวางแผนการดําเนินงานเพื่อให

ฝนที่วาดไวเปนความจริง ดวยการออกแบบ ODI (Organization Development Intervention) ที่เหมาะสมในการ

พัฒนาชุมชนแลวพิจารณาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูวาสามารถนํามาทําอะไรไดบางไมวาจะเปนขอจํากัดของวัฒน- 

ธรรม ความเช่ือ คานิยม แนวคิด เวลา แรงบันดาลใจ ส่ือกระตุน ความพรอมของสถานที่ จากนั้นปรับปรุงเปน

แผนพัฒนาองคกร 2 ในลักษณะโครงการยอย นําเสนอในรูปแบบของการทําประชาคมหมูบานท่ีสรางการมีสวนรวม

ทั้งชุมชน ทั้งน้ีใหอยูภายใตกรอบ “SMART” S=specific (เฉพาะเจาะจง) M=measurable (วัดผลลัพธได) 

A=achievable (สําเร็จได) R=realistic (เหมาะสมกับความเปนจริง) T=time frame (ระบุเวลาสําเร็จ)  
Destiny การไปใหถึงเปาหมาย                                                                                                                          

นําแผนพัฒนาองคกรที่ไดวางไวไปปฏิบัติใชจริง ผูศึกษาวิจัยดําเนินงานรวมกับผูนําชุมชนโดยการมอบ

อํานาจใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบ พิจารณาจากความสามารถและความสมัครใจของสมาชิกในชุมชน มีการประเมิน

ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงอยางตอเน่ือง อันเปนการสรางความภาคภูมิใจและรูสึกมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนของตน ใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยูกับชุมชนตลอดไป อีกทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีใหแกชุมชนอื่นๆ อีกดวย 
 

สรุป 
จากกิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” สามารถนําส่ิงที่คนพบไปวิเคราะหลักษณะผูนําชุมชนท่ีพึงประสงคในการ

อนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ และพัฒนาเปนแบบจําลองแนวคิด (Conceptual Model) 

กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ ที่มีความสอด- 

คลองกับเปาหมายการพึ่งพิงตนเองและการพัฒนาอยางย่ังยืนของชุมชน คํานึงถึงบริบทของชุมชนที่มีอัตลักษณทาง

ชาติพันธุ (Ethnic Identity) ภายใตกรอบของการประยุกตใชสุนทรียสาธก (AI) 4-D Dialogue ของ Cooperrider 

D.L.& Whitney D. (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) ประกอบกับการพัฒนาองคกรชาวบานท่ีมีอยูเดิม

ดวยการพัฒนาผูนํา เพิ่มพูนประสบการณ และสรางการมีสวนรวมกับองคกรตางๆ (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ, 

2540) ทั้งนี้ผูสืบทอดตําแหนงผูนํา (Successor) ตองมีคุณลักษณะโดยรวมเชนเดียวกับลักษณะผูนําท่ีพึงประสงค

ของชุมชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาการขาดแคลนผูนําไดอยางย่ังยืน ซึ่งเปนหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนให

เขมแข็ง สามารถพึ่งพิงตนเองได และมีการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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คําขอบคุณ            

การศึกษาวิจัยน้ีเร่ิมตนขึ้นไดจากชื่อเสียงการอนุรักษปาของชุมชนบานแมคองซาย รางวัลเชิดชูเกียรติ “ลูกโลก

สีเขียว” จาก ปตท. ประกอบกับความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน ไดแก นายแกว คาติ (ผูนําชุมชน), นายสิงหทอง 

คาติ (ผูอนุเคราะหที่พัก), นายสมเกียรติ ใจงาม (เจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ), ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร 

(อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ), ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี และ อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ (ผูใหคําแนะนํา), กําลังใจจาก

ครอบครัวเปลี่ยนศิริ และกัลยาณมิตรทุกทาน ขอขอบคุณคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร ที่สนับสนุนทุนวิจัย ไดประสาทความรูคูจริยธรรม และใหโอกาสศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทคร้ังนี้                                     
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การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธภิาพภายในตนเอง             
เชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆ   
Perceived Organization Support for Creativity and Creative Self-efficacy Influencing 
Individual Creativity of the Priest Hospital’s Civil Servants 
 

เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน1    

Chalermchai  Kittisaknawin1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1)  ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับการรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  (2)ปจจัยการรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิด

สรางสรรคของบุคคล  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการสํารวจมีแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบคุณภาพวา

มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือไดเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล(ชวงเดือนมกราคม 2555) จาก

ขาราชการโรงพยาบาลสงฆ  จํานวน 156 คน การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว  การวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดสรางสรรคของบุคคลมีความสัมพันธแปรผันตามกับการรับรูการสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  (2) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สรางสรรคมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคล 

คําสําคัญ :  ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ขาราชการ การจัดการภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

Abstract 
This research  investigates (1) the relationships between  perceived organizational support for 

creativity, creative self-efficacy and  individual creativity Also considered are. (2) organizational support 

for creativity, creative self-efficacy influencing  individual creativity. In this inquiry, the researcher utilized 

quantitative methods in carrying out a survey research approach. The quality of  the inventory used by 

the researcher in conjunction with an evaluation form was established to be a reliable instrument of 

research for collecting data (Jan 2012) from 156  civil servants of  the priest hospital. Data were 

analyzed, formulate and tabulated in the forms of t-test, One-way ANOVA, Pearson’s correlation 

coefficient and stepwise multiple regression analysis. 

Findings are as follows: (1) In respect to individual creativity, the researcher found that was 

positively correlated with creative self-efficacy and perceived organizational support for creativity, (2)   

                                                 
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  มหาวทิยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchburi 76120, Thailand. 
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Factoring influencing individual creativity was creative self-efficacy.  

Keywords : Creativity, Innovation,  Civil servant, Public management, Human resource development 

 

บทนํา 
นักวิชาการ นักวิจัยและนักบริหารยอมรับวา ความคิดสรางสรรคของบุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสําเร็จขององคการ(Kanter, 1983; Utterback, 1994; Amabile et al., 1996; 

Cummings and Oldham, 1997; Tushman and O’Reilly, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; 

Andriopoulos and Lowe, 2000)    ทําใหมีผูสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 

เชน ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค(Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and 

Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง), 2554)  การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ

(Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993;      เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง), 

2554)  เชาวนอารมณ (EQ) (เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (ข,ค), 2554)และเชาวนทางจิต (SQ) (เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน 

(ข,ค), 2554)   

 โรงพยาบาลสงฆเปนหนวยงานภาครัฐ มีภารกิจในการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกพระภิกษุ-

สามเณรอาพาธทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลสงฆมีหนาที่ตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยทางการแพทย 

ดานโรคทั่วไป และเปนหนวยที่ใหการฝกอบรมแกแพทยและแพทยประจําบาน เพื่อใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทยใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใหบริการตรวจวินิจฉัย 

บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ   ดังนั้น 

ความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญท่ีจักทําใหองคการแหงน้ีบรรลุภารกิจดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

ความคิดสรางสรรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคขององคการนี้โดยเฉพาะปจจัยสองปจจัยที่นาสนใจ

คือ  การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  (เฉลิมชัย 

กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง), 2554)  วา ความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆเปนอยางไร ปจจัยการรับรู

การสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับ

ความคิดสรางสรรคหรือไม อยางไร  และการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสรางสรรคมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆหรือไม อยางไร  เพราะ

ความรูดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวางแผน  การพัฒนาและการสงเสริมความคิดสรางสรรคของ

ขาราชการโรงพยาบาลสงฆ อันจักเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานแหงน้ีและเปนการ

วิจัยนํารองขององคกรทางดานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งจักเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรท่ี

เก่ียวของกับงานสาธารณสุขของประเทศ  รวมทั้งสงผลดีตอสุขอนามัยท่ีดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  

  

แนวคิด ทฤษฎี  
ความคิดสรางสรรคของบุคคล (individual creativity) 

ความคิดสรางสรรคของบุคคล(individual creativity) เปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ

ความสําเร็จขององคการ(Amabile et al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 

1997; Tierney,Farmer and Graen,1999; Kanter,1983; Tushman and O’Reilly,1997; Utterback, 1994) 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 O-126 

ความคิดสรางสรรค(Creativity) มีผูนิยามความหมายไวแตกตางหลากหลาย  Guilford (1980) อธิบายวา ความคิด

สรางสรรคเปนรูปแบบของความคิดของมนุษยที่หลากหลาย  กลาวคือ  บุคคลสามารถคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได

หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น  ขยายออกไปอยางไมมีที่ส้ินสุดเปนความคิดเชิงบวก เชน การคิดคนส่ิงประดิษฐ

ใหม  เปนตน ซึ่งความคิดเหลานี้เปนทักษะขั้นสูงและกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอนของสมองประกอบดวย 

การคิดริเร่ิม การคิดเร็ว(คิดอยางคลองแคลว)  การคิดอยางยืดหยุนและการคิดอยางรอบคอบ  ผูที่มีความคิด

สรางสรรคสามารถคนหาความคิดใหมจากขอมูลที่มีเดิมและเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้น สวน Kirton (1994) อธิบายวา

ความคิดสรางสรรคเปนพัฒนาการของบุคคลต้ังแตในวัยเด็กภายใตสภาพแวดลอมพัฒนาจนกลายเปนบุคลิกภาพ  

Amabile (1999, 3-7) กลาววา ความคิดสรางสรรคของบุคคลประกอบดวย ความเชี่ยวชาญ(expertise) ทักษะการ

คิดเชิงสรางสรรค (creative thinking skills)และแรงจูงใจ (motivation)  

 
การรบัรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ  (Perceived organizational support for creativity) 

การรับรูการสนับสนุนขององคการมีการศึกษาจํานวนมากในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาน้ี โดยทฤษฏีการ

แลกเปล่ียนทางสังคม (Social exchange theory) และบรรทัดฐานของการแลกเปล่ียนผลประโยชน เสนอวา หาก

ฝายหน่ึงกระทําดีตออีกฝายหนึ่ง  ฝายที่ไดรับรางวัลก็จะทําดีตอบ ตามทฤษฏีการรับรูการสนับสนุนขององคการจะ

เก่ียวกับการรับรูความยุติธรรมในการปฏิบัติ  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา   สภาพการทํางานที่ดี และการให

รางวัล  การรับรูการสนับสนุนขององคการของบุคลากรสงผลดีตอองคการคือ  การขาดงานและลาออกจากงานลดลง  

ความผูกพันกับองคการและผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น นอกจากนี้นักทฤษฏีบางคนยังกลาวไววาการรับรูการสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคขององคการเปนรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนขององคการ  นักวิชาการหลายทานเสนอ

แนวความคิดเก่ียวกับการสนับสนุนขององคการท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลและนวัตกรรม   อาทิ 

Mumford and Gustafson (1998) ที่กลาววา เง่ือนไขทางส่ิงแวดลอมที่มีมากพอ รวมถึงการใหรางวัลที่มีคุณคา  การ

ใหอิสระในการทํางานและการเผชิญความเส่ียง จะชวยสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  เชนเดียวกับ 

Woodman et al. (1993) เสนอวา ส่ิงแวดลอมในองคการเปนส่ิงที่สนับสนุนความคิดสรางสรรค เม่ือผูนํามีความเปน

ประชาธิปไตยและเปนผูนําแบบมีสวนรวม  โครงสรางองคการแบบยืดหยุน กลุมทีมงานประกอบดวยบุคคลที่

หลากหลาย และการฝกอบรมที่เนนการเสนอความคิดใหมๆ และทักษะการแกปญหาสําหรับความคิดสรางสรรค 

แนวความคิดเร่ืองความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของ Amabile (1988) เสนอปจจัยที่สนับสนุนสงเสริมความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม คือ แรงจูงใจขององคการเปนการสงเสริมระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดและการปฏิบัติงานท่ีมี

ความทาทาย  ประการที่สองคือ ทรัพยากรตางๆ ขององคการประกอบดวยบุคคล อุปกรณ เคร่ืองมือ การฝกอบรม

และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  สุดทายคือ  การปฏิบัติที่ชวยสนับสนุนการบริหารรวมถึงการใหอิสระในการทํางาน

และการประเมินผลที่เนนสมรรถนะ   สําหรับบริบทของไทยงานวิจัยของเฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง) (2554) 

พบวา การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการมีความสัมพันธเชิงบวกและมีอิทธิพลหรืออํานาจ

พยากรณความคิดสรางสรรคของบุคคล 

 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค (creative self-efficacy) 

ความเช่ือม่ันประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค(creative self-efficacy) เปนส่ิงสําคัญในการทําให

เกิดการแสดงพฤติกรรมความคิดสรางสรรคและเปนสวนสําคัญของกระบวนการคิดสรางสรรค(Amabile, 1983; 
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Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002)  โดยเฉพาะในสถานการณที่ยากลําบากหรือทาทาย

(Tierney and Farmer, 2002)   หรือ ก็คือการรับรูประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  เปนความเช่ือม่ัน

ประสิทธิภาพภายในตนเองของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาอยางสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมใหม ความ

เช่ือม่ันประสิทธิภาพภายในตนเองถูกมองวาแตกตางจากมุมมองภายในตนเองดานอื่นๆ เชน ความภูมิใจในตนเอง 

(self-esteem)  ความเช่ือม่ันในตนเอง (self-confidence)  ซึ่งประกอบดวยความรูที่กวางและมีความหลากหลายกวา 

ในทางกลับกันความเช่ือม่ันประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคเปนกระบวนการตัดสินใจท่ีนําไปสูการแสดง

พฤติกรรมที่สรางสรรค    กลาวคือบุคคลย่ิงมีความเชื่อม่ันประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคมากเทาใด บุคคล

นั้นก็จะย่ิงรับรูโอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางความคิดสรางสรรคไดมากเทาน้ัน ถึงแมวาปจจัยบางอยางจะทําให

ความสัมพันธนี้ลดลงเน่ืองจากความไมเหมาะสมระหวางบุคคลกับงาน (Cummings and Oldham, 1997;Farmer et 

al., 2003; O’Reilly et al., 1991) หรือสภาพแวดลอมขององคการที่ไมสนับสนุนตอความคิดสรางสรรคของบุคคล

(Amabile et al., 1996; Cummings et al., 1975; Oldham and Cummings, 1996; Woodman et al., 1993)  

งานวิจัยแสดงความสัมพันธเชิงบวกของปจจัยนี้คือ บุคคลมีความเช่ือม่ันประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคสูง

จะสงผลเชิงบวกกับความคิดสรางสรรคของบุคคล (Tierney and Farmer, 2002;  เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง), 

2554)  

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรค

ขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคล 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยาง  อาศัยแบบ

ประเมินเปนเคร่ืองมือในการวิจัย   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ขาราชการโรงพยาบาลสงฆ  จํานวน 220 คน  

การสุมตัวอยางของการวิจัยดวยวิธีการสุมแบบงายและกําหนดขนาดตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane (1967 : 547)  

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  และคาความคลาดเคล่ือน 5%  ไดตัวอยางจํานวน 142 ตัวอยาง  เพื่อปองกันความ

ผิดพลาดผูวิจัยจึงเก็บขอมูล (ชวงเดือนมกราคม 2555) จํานวน 160 ตัวอยาง และขอมูลที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

จํานวน 156 ตัวอยาง   

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยน้ีคือ แบบประเมินท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพคือความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา( 

content validity)และความเช่ือถือได(reliability) โดยนําแบบประเมิน ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาต่ําสุดที่ยอมรับไดตองมีคา

มากกวาหรือเทากับ 0.5 พบวาทุกขอคําถามมีคามากกวา 0.5  แลวจึงนําไปวิเคราะหความเชื่อถือไดประกอบดวย 

แบบประเมินความคิดสรางสรรคของบุคคล มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ  ใชมาตรวัด 5 ระดับของลิเคิรท (5-point Likert 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 O-128 

scale)   ผูวิจัยปรับปรุงจาก  Houghtton & DiLeillo (2009) มีคาความเช่ือถือไดเทากับ 0.892  (standardized 

alpha = .894)       

แบบประเมินการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ ขอคําถามจํานวน 5 ขอใชมาตรวัด 5 

ระดับของลิเคิรท (5-point Likert scale)    ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินของศูนยภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  (Center 

of Creative Leadership) (Amabile et al.,1999)  มีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.932  (standardized alpha = .934)       

แบบประเมินประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค  ขอคําถามจํานวน 5 ขอใชมาตรวัด 5 ระดับของลิ

เคิรท (5-point Likert scale)    ผูวิจัยปรับปรุงจาก  Tierney & Farmer (2002)  และ  Houghtton & DiLeillo (2009) 

มีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.888  (standardized alpha = .890)       

 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชคาที (t-test)และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆโดย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) และวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยใชการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

 ผลการวิจัย  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา  ความคิดสรางสรรคของบุคคลอยูในระดับสูง (mean = 21.36, SD = 

2.80) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคอยูในระดับสูง (mean = 20.76, SD =3.10)  และการรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการอยูในระดับปานกลาง (mean = 16.89, SD = 3.60)  

ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ พบวา  ความคิดสรางสรรคของบุคคลมีความสัมพันธเชิง

บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคขององคการมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .596  และ .402 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)    

ตาราง1 :  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ   
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 CS หมายถึง ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค         

COS หมายถึง การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคของ

องคการ   

 IC  หมายถึง ความคิดสรางสรรคของบุคคล 
 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลจากปจจัยตางๆ คือ การรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค ผลการวิเคราะหพบวา  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลคือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคเพียงปจจัยเดียว

เทาน้ัน(ตารางท่ี 2)   สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอํานาจพยากรณความคิดสรางสรรคของบุคคลไดถึงรอย

ละ 35.3 หรือมีคา R2 เทากับ .353 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สามารถแสดงสมการการพยากรณ

ความคิดสรางสรรคของบุคคล    ไดดังนี้คือ     

 ความคิดสรางสรรคของบุคคล     =   10.302+ .532 (ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค)     

 

ตัวแปร M SD CS COS 

CS 21.36 2.80   
COS 20.76 3.10 . 527**  

IC 16.89 3.60 .596** .402** 
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ตาราง 2 : การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคล   

ตัวแปร B         Beta t R2 change 

คาคงที่ 10.302   8.089**  

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง

สรางสรรค 

.532 (1) .594 8.802**  .353 

Multiple R =.594 R2  =.353  Adj. R2=.348  F=77.469**  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 สรุป 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ

ภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการท่ีมีอิทธิพลตอความคิด

สรางสรรคของบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงขอมูลยืนยันวาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของ

บุคคลกับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการมี

ความสัมพันธเชิงบวกระหวางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา (Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 

1988; Woodman et al.,1993; Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002;เฉลิม

ชัย กิตติศักด์ินาวิน(ก,ค,ง) , 2554 ) สําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคลากรภาครัฐ  ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆ

สอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆ (Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; Amabile, 

1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (ก,ค,ง), 2554)  แตการ

รับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการไมมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลซึ่งโตแยงกับแนวคิด

และงานวิจัยที่ทบทวนวรรณกรรม(Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; 

Amabile,1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002;เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน(ก,ค,ง), 2554 )  

ซึ่งผลงานตางๆดังกลาวแสดงใหเห็นวา การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการเปนปจจัยสําคัญอยาง

ย่ิงที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค  โดยเฉพาะงานวิจัยในบริบทของสังคมไทยที่ชี้วาปจจัยนี้เปนปจจัยที่มี

ความสําคัญอันดับแรกที่มีตอความคิดสรางสรรค  อาจจะเปนเพราะงานวิจัยดังกลาวเปนการเก็บขอมูลจากบุคลากร

ที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีจํานวนตัวอยางจากภาคเอกชนจํานวนมากกวาภาครัฐ แตผลงานวิจัยนี้

กลับแสดงผลที่แตกตางกัน(เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน(ก,ค,ง) , 2554 )  เพราะผลงานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากขาราชการจึง

เปนขอมูลเบื้องตนที่นาสนใจวา  องคการภาครัฐดังเชนโรงพยาบาลสงฆไมไดเสริมสรางบรรยากาศหรือสงเสริมหรือ

สนับสนุนความคิดสรางสรรคแกขาราชการ  เพราะหากสวนราชการตางๆใหความสําคัญกับปจจัยนี้ยอมนาจะสงผลดี

ตอความคิดสรางสรรคของขาราชการไทยท่ีเปนกลไกลสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค(Powell, 

2008, 35)   ผลการวิจัยนี้เปนขอมูลเบ้ืองตนที่สําคัญใหผูบริหารโรงพยาบาลและผูบริหารสวนราชการอื่นๆพึง
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ตระหนักตอสภาพดังกลาวเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมปจจัยน้ีเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค

ของขาราชการ(Howkins, 2008, 22) 

 สําหรับผลการวิจัยที่พบวา การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการของขาราชการ

โรงพยาบาลสงฆมีระดับปานกลางและมีความสัมพันธเชิงบวกหรือแปรผันตามกับความคิดสรางสรรคแตไมมีอิทธิพล

ตอความคิดสรางสรรคนั้น  อาจจะเปนเพราะ การทํางานของขาราชการปฏิบัติงานยึดกฎระเบียบมากและผูบริหาร

ไมใหความสําคัญกับการสงเสริมหรือสนับสนุนความคิดสรางสรรคของขาราชการ  ดังนั้น ผูบริหารและผูเก่ียวของ  พึง

เสริมสรางและสนับสนุนปจจัยน้ีใหเกิดขึ้น  เพราะปจจัยการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการนี้มี

งานวิจัยในบริบทของไทยรายงานวา  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคสูงกวาปจจัยประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสรางสรรคดวย(เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน(ก,ค) , 2554) ผูบริหารสามารถสนับสนุนการรับรูการสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคขององคการใหเกิดขึ้นแกขาราชการ ดังตัวอยางเชน  การใหรางวัลที่มีคุณคาตอความคิด

สรางสรรค  ( Mumford and Gustafson, 1988)  การใหอิสระในการทํางานและการทํางานท่ีทาทาย(Amabile,1988; 

Mumford and Gustafson, 1988) การฝกอบรมที่เนนการเสนอความคิดใหมๆและทักษะการแกปญหาสําหรับ

ความคิดสรางสรรค (Amabile,1988; Woodman et al.,1993) เปนตน   

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยเสนอใหมีการศึกษาปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธกับ

ความคิดสรางสรรค เชน แรงจูงใจภายใน  รูปแบบภาวะผูนํา ฯลฯ เปนตน  รวมทั้งสมควรขยายการวิจัยศึกษาปจจัย

ตางๆดังกลาวใหกวางขวางและครอบคลุมในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ องคการภาครัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน 

รวมถึงองคกรปกครองทองถ่ินทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล เปนตน  เพื่อใหได

ขอมูลเชิงประจักษอันจักเปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนาความคิดสรางสรรคของบุคลากรภาครัฐ  เพื่อการ

พัฒนาและแกไขปญหาตางๆของสังคมและประเทศอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ในรายวชิา PHY 135 : 
ฟสกิสวิทยาศาสตรชีวภาพ 
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Life Science Physics 
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Kanchana Chanprasert1  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล   

ชั้นปที่ 2 และ 2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปที่  2 กับคะแนนหลังเรียน และ ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพโดยกลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ในปการศึกษา 2554 

จํานวน 121 คน   เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง และ    

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ 

คาเฉล่ีย t-test  ANOVA และ สหสัมพันธ 

ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมตัวอยาง ไดแก 

การจัดการตนเอง ความตองการในการเรียนรู และการควบคุมตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.69, 4.06 และ 3.85 

ตามลําดับ  คะแนนหลังเรียนกับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดานของกลุมตัวอยาง มีคาสหสัมพันธ

ทางบวก (Positive Correlation) ดังนี้ ดานการจัดการตนเอง (r = .03) ดานความตองการในการเรียนรู (r = .01)  

ดานการควบคุมตนเอง (r = .01) ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรกับความพรอมในการเรียนรู

แบบนําตนเองรายดานของกลุมตัวอยาง มีคาสหสัมพันธทางบวก (Positive Correlation)  ดังนี้ดานการจัดการตนเอง 

(r = .01) ดานความตองการในการเรียนรู (r = .08) ดานการควบคุมตนเอง (r = .12)  

คําสําคัญ : ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร   คะแนนหลังเรียน 

     ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 
Abstract  

The purposes of this research were: 1) to investigate the level of self-directed learning readiness: 

SDLR of the second–year students of the School of Nursing and 2) to analyze the correlation between 

SDLR and posttest and achievement levels. The subjects included 121 second-year students of the 

School of Nursing at Rangsit University. The instruments included the self-directed learning readiness 
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scale and the achievement test. Descriptive statistics, t-test, one way ANOVA were used to analyze the 

data. 

The findings were as follows: The means of the students’ management skills, learning 

characteristics, and self-control abilities were 3.69, 4.06, and 3.85 respectively. The means of posttest 

and the SDLR means including management skills (r = .03), learning characteristics (r = .01) and self-

control abilities (r = .01) were positive correlation. The means of achievement levels of Life Science 

Physics and the SDLR means including management skills (r = .01), learning characteristics(r = .08) and 

self-control abilities(r = .12) and were positive correlation. 

Keywords : Self-directed learning readiness, Students of the school of nursing, Posttest, Achievement  

               levels of Life Science Physics 
    

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
วิชาฟสิกสเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางย่ิงรายวิชาหนึ่ง เน่ืองจากเปนวิชาท่ีศึกษาปรากฏการณในธรรมชาติ

โดยการสังเกตและรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาหาความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ จนสรุปเปนทฤษฎีและกฎ เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณเหลาน้ัน  นักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาฟสิกส เชน  วิชาฟสิกสเปนหัวใจของ

วิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาท่ีใชตรรกศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งนําไปสูการพัฒนาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

ดานตางๆ (Constant,1967:4 อางถึงใน ศิลปชัย บูรณพานิช,2545) ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชา

ฟสิกสเชนเดียวกัน จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทุกระดับการศึกษาโดยมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามดานคือพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย (Bloom 1956 : 7-8 อางถึงใน ศิลปชัย  

บูรณพานิช,2545) โดยเนนท้ังตัวความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร การท่ีจะใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ เชน การพัฒนาและเสริมสราง

สมรรถภาพของผูสอน การพัฒนาการใชรูปแบบกลวิธีหรือเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร การสรางและพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน เปนตน   แตจากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาฟสิกส/กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาระดับความสามารถในการเรียนวิชาฟสิกส/กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของ

นักเรียนไทยทุกระดับชั้นยังหางไกลกวามาตรฐานอยูมาก  เชน  ระดับชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 3  ที่อายุไมเกิน 15 ป 

จากการรายงานผลการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2009 ภาพรวมนักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรอยู

ในตําแหนงที่ 47-49 จากทั้งหมด 65 ประเทศ มีคะแนนอยูในกลุมเดียวกับโรมาเนียและอุรุกวัย มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา

คาเฉล่ีย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ประมาณหนึ่งระดับและหางจาก

ประเทศอันดับหนึ่งมากกวาสองระดับ นักเรียนไทย42.8%รูเร่ืองวิทยาศาสตรตํ่ากวาระดับพื้นฐานและประมาณหนึ่ง

ในสามที่รูเร่ืองวิทยาศาสตรที่ระดับพื้นฐาน สวนนักเรียนท่ีรูเร่ืองวิทยาศาสตรสูงกวาระดับพื้นฐานมีไมถึงหน่ึงในส่ี (ผล

การประเมินPISA 2009)  สําหรับในระดับชวงช้ันที่ 4 จากการรายงานคาสถิติพื้นฐานคะแนน O-NET ปการศึกษา 

2552  มัธยมศึกษาปที่ 6  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉล่ีย 29.06  จากคะแนนเต็ม 100  คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 9.10 เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียใน 8 กลุมสาระการเรียนรูเปนลําดับที่ 7 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ:http://www.niets.or.th) ในระดับอุดมศึกษาจากการศึกษาของอาจารยผูสอนฟสิกสป 1 กลุมหน่ึงของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวของกับผลการเรียนวิชาฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 1 ในชวงการเปล่ียนแปลง
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ระบบการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พบวาป 2549 และ ป 2550 คะแนนเฉล่ียวิชาฟสิกส 1 ของนิสิตลดลง

ประมาณรอยละ 10 จากคะแนนป 2547-2548 (วารสารฟสิกสไทย, 2551)   

จากรายงานผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาถึงเวลาที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยตองเอา

จริงเอาจังกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิชา ฟสิกส/ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ซึ่ง PISA 2009 ไดศึกษา

วาปจจัยใดเปนปจจัยท่ีสําคัญมากที่สุดที่สงผลกระทบตอโรงเรียนที่ทําใหประสบความสําเร็จ ปจจัยน้ันคือครูและ

รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรการเรียน โดยเฉพาะปจจัยท่ีเก่ียวของกับครู คือ การขาดจัดการเรียนการสอนวิชา

ฟสิกสที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ซึ่งในปจจุบันรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง ไดรับความสนใจอยาง

กวางขวาง ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดังกลาว เปนกระบวนการท่ีบุคคลใชในการสรางความตองการในการเรียนรู 

การต้ังจุดมุงหมายในการเรียนรู การทํากิจกรรมเพื่อคนหาความรู กิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นดวยตนเอง จะโดยไดรับ

หรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม(Knowles, 1975:18) สามารถควบคุมการเรียนรูของตนเอง  มีความเปน

อิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด (Brookfield, 1984 อางถึงใน นัดดา อังสุโวทัย, 2550 : 

15)  โดยเร่ิมจากความต้ังใจที่อยากจะเรียนรู อันเกิดจากแรงขับภายในของแตละบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการ

ของตนเอง อันไดแก การกําหนดเปาหมาย วิธีการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลที่จะศึกษา รวมท้ังการวัดและประเมินผล

ดวยตนเอง (Tough, 1979 อางถึงใน นัจญมีย สะมะ, 2551 : 53)  

นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

แลว ตัวผูเรียนก็เปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหผลของการเรียนมีประสิทธิภาพ   ผูเรียนควรมีความพรอม  มีความ

ตองการที่จะเรียน  มีทัศนคติที่ดีตอส่ิงที่จะเรียน ผูเรียนควรมีความสนใจ เต็มใจที่จะเรียนดวยตนเอง เพราะการเรียนรู

แบบนําตนเองน้ีเปนเร่ืองภายในจิตใจอยูในจิตสํานึกของผูเรียน  เปนการเปล่ียนแปลงที่อยูภายในตัวผูเรียนมากกวา

การจัดการภายนอก ( eGagn ′ อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ ,2524:132: เชียรศรี วิวิธสิริ, 2527: 23-24: 

ปราณี รามสูต, 2528: 79-82)   ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้น

ปที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให

นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูแบบนาํตนเองมากย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 

2. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปที่ 2 กับคะแนนหลังเรียน และ ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 

นิยามศัพททีใ่ชในการวจิยั 
1. ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองหมายถึงพฤติกรรมของผูเรียนท่ีแสดงความสนใจ กระตือรือรน 

และรับผิดชอบตอการเรียนแบงเปน 3 ดาน คือ คุณลักษณะการจัดการตนเอง  คุณลักษณะความตองการในการ

เรียนรู คุณลักษณะในการควบคุมตนเอง  

2. คะแนนหลังเรียนหมายถึงคะแนนที่ไดจากการวัดผลตามเนื้อหารายวิชา PHY135 : ฟสิกสวิทยาศาสตร

ชีวภาพ โดยประเมินจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและ

ไดผานการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก และความยากงาย 
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3. ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพหมายถึงเกรดรายวิชา PHY135 : ฟสิกส

วิทยาศาสตรชีวภาพ  แบงได 7กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 เกรด D แปลคาไดเทากับ 1 กลุมที่ 2 เกรด D+ แปลคาไดเทากับ1.5 

กลุมที่ 3 เกรด C แปลคาไดเทากับ 2 กลุมที่ 4 เกรด C+ แปลคาไดเทากับ 2.5 กลุมที่ 5 เกรด B แปลคาไดเทากับ 3 

กลุมที่ 6 เกรด B+ แปลคาไดเทากับ 3.5 และ กลุมที่ 7 เกรด A แปลคาไดเทากับ 4      

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
1. ประชากรเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ในป

การศึกษา 2554 จํานวน 121 คน ใชเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด  

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้พัฒนาโดยกาญจนา จันทรประเสริฐ(2554:98,100-101) ประกอบดวยแบบวัด

ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองมีจํานวน 40 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  โดย 5 

หมายถึง ระดับเห็นดวยอยางย่ิง 1 หมายถึง ระดับไมเห็นดวยอยางย่ิง และจําแนกเปน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ

การจัดการตนเอง  (ขอ 1-13)  คุณลักษณะความตองการในการเรียนรู (ขอ 14-25)  คุณลักษณะในการควบคุม

ตนเอง (ขอ 26-40)  มีคาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต +0.6 ถึง +1.0 และมีคาความเที่ยงท้ังฉบับเทากับ .941 

และ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพแบบปรนัย จํานวน 80 ขอ 4 ตัวเลือก  

คาความยากงาย (p) มีคาต้ังแต 0.21 ถึง 0.79 คาอํานาจจําแนก (r) มีคาต้ังแต 0.18 ถึง 0.88 และมีคาความ

เท่ียง ทั้งฉบับเทากับ .936  

3. สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยทดสอบคาที (t-test)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ือง “ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 2 ในรายวิชา PHY 

135: ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ” ผูวิจัยสรุปเปน 3 ประเด็นไดดังนี้ 

1. ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 

คุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมตัวอยาง ไดแก การจัดการตนเอง 

ความตองการในการเรียนรู และการควบคุมตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69, 4.06 และ 3.85 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ีย

ของดานความตองการในการเรียนรูเปนอันดับหนึ่ง ดานการควบคุมตนเองเปนอันดับสอง และ ดานการจัดการตนเอง

เปนอันอันดับสาม 

2. สหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความพรอมในการเรียนรูแบบ

นําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่2  

คะแนนหลังเรียนกับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดานของกลุมตัวอยาง มีคาสหสัมพันธ

ทางบวก (Positive Correlation) ดังนี้ ดานการจัดการตนเอง (r = .03) ดานความตองการในการเรียนรู (r = .01) ดาน

การควบคุมตนเอง (r = .01)  

3. สหสัมพันธของความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความพรอมในการ

เรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 2  
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ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรกับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดาน

ของกลุมตัวอยาง มีคาสหสัมพันธทางบวก (Positive Correlation) ดังนี้ ดานการจัดการตนเอง (r = .01) ดานความ

ตองการในการเรียนรู (r = .08) ดานการควบคุมตนเอง (r = .12)  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหคาสหสัมพันธของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองกับ 1) คะแนนหลังเรียน และ 2) 

ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ แสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกันในทิศทางบวก ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ บอกซ (Box อางถึงใน จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ,2544) ที่พบวาระดับความพรอมในการ

เรียนรูแบบนําตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคะแนนรวมของเกรดเฉล่ีย การศึกษาของนันทวัน ชุมตันติ 

(2549) ที่พบวานิสิตที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงมีระดับความพรอมในการเรียนรูแตกตางจากกลุม

ปานกลางและตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และการศึกษาของ วราภรณ ขวัญกิจสโรช (2550) ที่พบวา 

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการเรียนรู

ตลอดชีวิตโดยรวมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 

กรุงเทพมหานคร พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .735 และ มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร   โดยวิธีการศึกษาแบบก่ึงทดลอง ในงานบริการจายยาผูปวยนอก   ฝายเภสัชกรรมโรงพยาบาล     

กระทุมแบน   จ.สมุทรสาคร  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554  -  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2555  ในวันและเวลาราชการ   

แบงวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ   ระยะที่1 ศึกษาวิธีการทํางานโดยใชแนวคิดระบบแถวคอย  พิมพเขียวงานบริการ  

ระยะท่ี 2 ระดมสมองและสนทนากลุม  ระยะท่ี 3 ทดลองปฏิบัติ  และประเมินผล   โดยใชการสุมอยางมีระบบจาก

ใบส่ังยาทุกใบท่ี 5 ของใบส่ังยาท่ีมาถึงหองจายยา   จํานวนใบส่ังยากอนปรับปรุงระบบ 2,450 ใบ หลังปรับปรุงระบบ 

2,410 ใบ ขอมูลมีการแจกแจงปกติ   และใชสถิติ Independent t test ในการเปรียบเทียบ    

ผลการศึกษาพบวาขั้นตอนการทํางานแบงเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) รับใบส่ังยาและใหลําดับคิว 2) 

การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร   3) จัดยาตามฉลากยา  4) การจับคูใบส่ังยากับยาท่ีจัดเสร็จแลว  5) การตรวจสอบ

ยา  6) การสงมอบยาแกผูปวย  การวัดผลการทํางานพบวา เวลาที่ใชในงานยอย 6.39 (± 4.85)  นาที    เวลารอคอย

ของใบส่ังยาระหวางงานยอย 28.47 (± 18.45)  นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 34.86(±17.52)  นาที  

จากการระดมสมองและสนทนากลุม สรุปมี 4 มาตรการในการปรับปรุง   1) เปล่ียนระบบการจัดยาโดยใหเจาหนาที่

รวมกันจัดยาใน 1 ใบส่ังยา   2) เพ่ิมจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร  3) เพ่ิมชองทางดวนในการตรวจสอบและสง

มอบยาใหแกผูปวย  4) กําหนดตารางงาน  เพิ่มระบบการตรวจสอบยา โดยดําเนินการท้ัง 4 มาตรการพรอมกันใน

ระหวางเดือนกุมภาพันธ  หลังปรับปรุงพบวาเวลาท่ีใชในงานยอย 5.6(±3.24) นาที    เวลารอคอยของใบส่ังยา

ระหวางงานยอย 23.58(±15.64) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 29.18(±15.24 ) นาที  เปรียบเทียบ

เวลาท่ีใชในงานยอย  เวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย พบวาลดลง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 

 ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของงานบริการจายยาผูปวยนอกให

มีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา และตอบสนองความตองการของผูปวยของโรงพยาบาลอื่นๆ  

คําสําคัญ : งานบริการจายยาผูปวยนอก  ระยะเวลารอคอยรับยา เวลาที่ใชในงานยอย,เวลารอคอยของใบส่ังยา 

                     ระหวางงานยอย 
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Abstract 
This research aims to  improve  work process and design new efficient  operating system in the 

outpatient pharmacy that could reduce the patient waiting time. Using Quasi experimental  designs  at 

the outpatient pharmacy  department of Krathumbaen Hospital, Samutsakhon Province.The study  during  

July 2011- February 2012  8.00 a.m. - 4.00 p.m.  Data were collected in 3 phase 1. Work  study ,using  

concept of   queuing system and service blueprint system.  2. Brainstorm  and focus group discussion   

3. Implementation and evaluation. Based on a systematic sampling of all the prescriptions of the five 

prescription drug spending reached. 2450 samples before the system leaves the system after 2410      

the data have a normal distribution and using independent t test. 

The  results  were  found that  the workflow analysis  could  be devided  into 6 step  

1.Submission of the prescription  sheet by the patient   2. Input data.   3. Staff member working on the 

prescription sheet  4. Matching  prescription  with drug  5. checking drug by pharmacist   6. dispensing. 

Work measurement revealed that  used time in element was  6.39 (± 4.85)  min, delayed time between 

element  was 28.47 (± 18.45)  min,   waiting time  was  34.86 (± 17.52) min.  4 procedures  developed  

brainstorm and focus group  were 1. Using more than one staff member per prescription sheet.               

2. Increasing  computer  for input  data  3. Add express ways to check and dispensing drugs to the 

patients.   4. Reschedule  the pharmacist working and double check system.  Had  been  implement 

during  February   2012  . After  implementation  that used time in element was 5.6(±3.24 )  min, delayed 

time between  element  was  23.58(±15.64) min ,   waiting time  was  29.18(±15.24) min .  The result of 

this study has shown that used time in element , delayed time between  element  and  waiting time 

decreased  significantly(p<0.05) 

This technique could be applied to any service  station where number of staff were less than 

adequate. This  study used data available in the unit to improve system performance  waiting  time and 

reduce patients for services.   

Keywords : Outpatient pharmacy  service ,waiting  time, used time in element , delayed time between  

element   
    

คํานําและวัตถุประสงค 
 จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  เปนผลใหหนวยงานราชการตางๆตองปรับเปล่ียนโครงสรางและ

ระบบงาน  เพื่อใหเกิดการบริการท่ีมีความสะดวก  รวดเร็ว  ตอบสนองความตองการของประชาชน  สงผลใหใน

ปจจุบันโรงพยาบาลตองมีการดําเนินงานที่มีการประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการพึงพอใจ โดยงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก ตอบสนองนโยบายของ

ราชการ โดยมีการประเมินติดตามคุณภาพในงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก  เพื่อตอบสนองความตองการผูปวย

ขั้นพื้นฐาน ไดแก  1)ระยะเวลารอรับยา (Waiting Time)  เร่ิมตั้งแตผูปวยยื่นใบสั่งยาไปจนถึงการสงมอบแนะนําการ

ใชยาใหกับผูปวย  โดยมาตรฐานของโครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล 2540 กําหนดไดวา  เวลาที่ผูปวย         
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รอรับยาไมควรเกิน 20 นาที  โดย ระยะเวลารอรับยา  แบงเปน 1.1)  เวลาที่ใชทํางานในงานยอย (Used  time in 

element) หมายถึง  เวลาที่ผูปฏิบัติงานใชในงานยอยตางๆดังนี้  รับใบส่ังยาและใหลําดับคิว การปอนขอมูลลงใน

คอมพิวเตอร  จัดยาตามฉลากยา   การจับคูใบส่ังยากับยาที่จัดเสร็จแลว การตรวจสอบยา  การสงมอบยาแก    

ผูปวย  1.2)  เวลารอคอยใบส่ังยาระหวางงานยอย (Delayed time between element) หมายถึง  เวลาที่ใบส่ังยา    

รอคอยการปฏิบัติงานในงานยอย ไดแก รอการถูกปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร รอการจัดยาตามฉลากยา รอการ

จับคูใบส่ังยากับยาท่ีจัดเสร็จแลว   รอการตรวจสอบยา   และรอการสงมอบยาแกผูปวย 

 งานวิจัยหลายฉบับ ไดแก ทัศนัย ประยูรหงษ , สุขใจ ปานทอง, ภคนี  เกษมทรัพย ,นอย ตันสุวรรณ และ

คณะ  , Lin  et al. แสดงถึงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของงานเภสัชกรรม   โดยระยะเวลาในการรอคอยรับยา

แตกตางกันตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จํานวนผูปฏิบัติงาน  ผูปวยท่ีมารับบริการ ฯลฯ  ทั้งน้ีพบวาเวลารอคอย   

ใบส่ังยาระหวางงานยอย(Delayed time between element) จะใชเวลามากกวาเวลาท่ีใชทํางานในงานยอย (Used  

time in element)  สําหรับงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา  พบวามีกระบวนการปฏิบัติ   

เชน การเพ่ิมจุดตรวจสอบยา  การจัดรูปแบบหองยาและตูยาใหม  จัดทําชองทางดวนสําหรับใบส่ังยาท่ีมีรายการ    

ยานอย   การเพิ่มจํานวนเภสัชกร  การนําจอแสดงหมายเลขคิวมาใช ทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับสภาพปญหาและบริบท  

ของโรงพยาบาลดวยวาจะสามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติไดอยางไร 

 โรงพยาบาลกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120  เตียง มีปญหาในการใหบริการ

ผูปวยที่มีจํานวนมาก ระยะเวลารอคอยในการรอรับยา 34.86(±17.52)นาที มากกวามาตรฐานของโครงการพัฒนา

มาตรฐานโรงพยาบาลที่กําหนดไววาเวลาท่ีผูปวยรอรับยาไมควรเกิน 20  นาที สงผลใหมีการรองเรียนเร่ืองระยะเวลา

การรอรับยาอยูเปนประจํา  ดังนั้นผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบัติงาน   

ในหองจายยาผูปวยนอกใหมีประสิทธิภาพ  สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย (Waiting time) ได    

นิยามศัพท 

  ชวงเวลาเรงดวน หมายถึง  ชวงเวลาท่ีมีใบส่ังยาท่ีมาถึงหองจายยาผูปวยนอกจํานวนมากสงผลใหมี

ระยะเวลารอคอยในการรับยานาน    
 

อุปกรณและวิธีการ  
 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi experimental designs)     เพ่ือปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานของงานบริการจายยาผูปวยนอกใหมีประสิทธิภาพ  ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของโรงพยาบาล

กระทุมแบน  โดยดําเนินการในชวงเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555  โดยกลุมตัวอยาง  คัดเลือกจาก

ใบส่ังยาท่ีมาถึงหองจายยาผูปวยนอกในชวงเวลา 8.00 -12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.ใชวิธีการสุมอยางมีระบบ 

(Systemic  random sampling)  จากใบสั่งยาทุกใบที่  5  โดยขั้นตอนการศึกษาแบงเปน 3 ระยะ คือ  ขั้นตอน

การศึกษาระยะท่ี 1 ทําการทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาวิธีการทํางาน  ระบบแถวคอย  พิมพเขียวบริการ และเก็บขอมูล

พื้นฐาน  4  สัปดาห (เวลาท่ีใชในงานยอย  เวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย  ระยะเวลาในการรอคอยรับยา

ของผูปวย) ขั้นตอนการศึกษาระยะท่ี 2   นําผลที่ไดจากขอมูลพื้นฐาน  นํามาประชุมกลุมผูปฏิบัติงาน  

(Brainstorming)  ศึกษาความเปนไปไดจากแนวทางปฏิบัติที่กลุมผูปฏิบัติงานนําเสนอ  จากนั้นทําการสนทนากลุม  

(Focus group)  เฉพาะเภสัชกร เพ่ือออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน   ขั้นตอนการศึกษาระยะท่ี 3  นําแนวทาง

ที่ไดจากการสนทนากลุมไปปฏิบัติ  โดยการทดลองปฏิบัติ 2  สัปดาหกอน  หลังจากนั้นประเมินผลเก็บขอมูล            
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4 สัปดาห  โดยมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและใชมาตรการทั้ง 4 ขอพรอมกันดังนี้  1) เปล่ียนระบบการจัดยา

โดยใหเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบส่ังยา   2) เพ่ิมจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร  3) เพิ่มชองทางดวนในการ

ตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย  4) กําหนดตารางงาน  เพ่ิมระบบการตรวจสอบยา  วิเคราะหการแจกแจงขอมูล 

และใชสถิติ Independent t test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)  ในการเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในงานยอย  

เวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย  ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย กอนและหลังการปรับปรุงระบบ  
 

ผลและวจิารณ 
 จากการศึกษาวิธีการทํางาน   พบวาวงจรงานบริการจายยาผูปวยนอก   แบงกิจกรรมยอยเปน  6  ขั้นตอน  

ไดแก   1) รับใบส่ังยาและใหลําดับคิว 2) การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร   3) จัดยาตามฉลากยา  4) การจับคู   

ใบส่ังยากับยาที่จัดเสร็จแลว  5) การตรวจสอบยา  6) การสงมอบยาแกผูปวย   และจากการสุมอยางมีระบบ 

(Systemic  random sampling)  จากใบสั่งยาทุกใบที่  5  ที่มาถึงหองจายยา  พบวากอนปรับปรุงระบบ กลุม

ตัวอยาง 2,450 ใบจากใบส่ังยาท้ังหมด 13,109 ใบ   หลังปรับปรุงระบบ กลุมตัวอยาง 2,410 ใบ จากใบส่ังยาท้ังหมด 

12,789  ใบ โดยผลกอนปรับปรุงระบบพบวาเวลาเฉล่ียที่ใชงานยอย(Used time in element) ทั้งหมดใชเวลา 6.39 

(±4.85)    นาที โดยเวลาท่ีใชในงานยอยขั้นตอนท่ีใชระยะเวลานานท่ีสุด คือการจัดยาตามฉลากยา ใชเวลา 

2.92(±2.51)  นาที คิดเปนรอยละ  45.70 ของเวลาท่ีใชในงานยอยทั้งหมด  และเวลารอคอยเฉล่ียของใบส่ังยา

ระหวางงานยอย (Delayed time between element) ทั้งหมดใชเวลา 28.47(±18.45) นาที   โดยพบวาเวลารอคอย

ของใบส่ังยาระหวางงานยอย ขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานท่ีสุด คือ การรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ใชเวลา 10.44 

(±9.85) นาที  คิดเปนรอยละ 36.66 ของเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอยทั้งหมด   สงผลมีระยะเวลาในการ

รอคอยรับยาของผูปวย (Waiting  time) ซึ่งเกิดจากเวลาเฉล่ียที่ใชงานยอยรวมกับเวลารอคอยเฉล่ียของใบส่ังยา

ระหวางงานยอย  รวมเปน  34.86(±17.52)  นาที  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 โดยผลสรุปของการสนทนากลุม(Focus group) เพ่ือลดระยะเวลารอคอย  มีทั้งหมด 4 ขอ และใชมาตรการ

ทั้ง 4  ขอพรอมกัน  คือ  1) การลดเวลาท่ีใชในงานจัดยาตามฉลากยา มีแนวทางที่จะปฏิบัติคือ  ปรับปรุงระบบ 

บริหารจัดการภายใน (Back  office)  เปล่ียนระบบการจัดยาจากระบบเดิมที่  เจาหนาท่ี 1 คน จัดยาทุกรายการ   

ใน 1 ใบส่ังยา เปนเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบส่ังยา โดยการกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบประจําจุดจัดยาแตละจุด 

เม่ือจัดยาในจุดของตนเสร็จแลว จึงสงใหจุดถัดไป  เม่ือครบทุกฉลากยาแลวจึงนําตะกรามาวางที่จุดรอจับคู    

ใบส่ังยากับตะกรายา 2)เวลาท่ีใชรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ซึ่งใชเวลารอคอยนาน  มีแนวทางที่จะปฏิบัติคือ 

เพ่ิมจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรจาก 2  จุด เปน  3  จุด  หรือ 4 จุดในชวงเวลาเรงดวน   3) เวลาที่ใชในการรอ

ตรวจสอบยาซึ่งใชเวลารอคอยนาน  มีแนวทางท่ีจะปฏิบัติคือ เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแก

ผูปวย จากเดิมที่มีชองจายยา 4 ชองคือชอง 11 ชอง 12 ชอง 13  ชอง 14  เปล่ียนเปนชองจายยาท่ัวไป 3  ชอง  คือชอง 

11, 12 ,13  โดยใชชองจายยาท่ี 14  เปน ชองทางดวนในการสงมอบยาใหแกผูปวย สําหรับจายยาท่ีไมเกิน 3 รายการ  

4) จัดตารางการทํางานของเภสัชกร เพิ่มระบบการตรวจสอบยา(Double check) โดยถามีวันที่เภสัชกรประชุม

วิชาการ จะสามารถเพิ่มเภสัชกรอัตราจางได 1 คนในวันน้ันๆ  

 ผลจากการศึกษาระยะท่ี 3  พบวาเวลาท่ีใชในงานยอยรวมทุกขั้นตอนหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(6.39 (± 4.85) นาที เทียบกับ 5.6(± 3.24)  นาที, p<0.05) โดยขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ย

เวลาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ ขั้นตอนการจัดยาตามฉลากยา(2.92 (± 2.51) นาที เทียบกับ 2.42        
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(± 2.14)  นาที, p<0.05)  ขั้นตอนการตรวจสอบยา(0.85 (±0.46 )  นาที  เทียบกับ0.70(±0.56 ) นาที, p<0.05)  

ขั้นตอนการสงมอบยาใหแกผูปวย ( 0.89(±0.49)  นาที เทียบกับ 0.79(± 0.47) นาที, p<0.05)  ดังแสดงในตาราง     

ที่ 2 ในสวนเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอยรวมทุกขั้นตอนหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานลดลงอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (28.47 (± 18.45) นาที เทียบกับ 23.58(± 15.64)  นาที, p<0.05)   โดยขั้นตอนท่ีมีคาเฉลี่ย

เวลาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ  ขั้นตอนการรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร(10.44(±9.85) นาที  เทียบกับ  

8.34(±5.46) นาที, p<0.05)   ขั้นตอนรอจัดยาตามฉลากยา(5.26(±4.76)  นาที เทียบกับ 5.15(±2.82 )  นาที, 

p<0.05)    ขั้นตอนการรอจับคูใบส่ังยากับยาท่ีจัดเสร็จแลว(3.57(±2.63)  นาที เทียบกับ 3.46(±2.03)  นาที, 

p<0.05)      ขั้นตอนการรอตรวจสอบยา(8.95(±7.18)  นาที   เทียบกับ 5.38 (±4.07) นาที , p<0.05)   ดังแสดงใน

ตารางที่ 3  สวนที่แตกตางจากขั้นตอนอื่นๆก็คือ  ขั้นตอนการรอสงมอบยาแกผูปวยนั้นกลับพบวาเพิ่มขึ้นจากเดิม

(0.25(±0.14)  นาที  เทียบกับ  1.25(±0.26)  นาที, p<0.05)   สืบเนื่องจากการจัดตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร   

เพื่อใหทราบถึงตําแหนงงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานบริการจายยาผูปวยนอกในแตละวัน และเพ่ิมระบบการ

ตรวจสอบยา(Double check)   จากเดิมที่เภสัชกรผูตรวจสอบยา และสงมอบยาใหแกผูปวยจะเปนคนเดียวกัน  

เปล่ียนเปนเภสัชกรผูตรวจสอบยา  เปนคนละคนกับเภสัชกรผูสงมอบยาใหแกผูปวย สงผลใหใชเวลาในการรอสงมอบ

ยาแกผูปวยมากขึ้น แตมีขอดีก็คือเปนการตรวจสอบความถูกตอง  และเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานมากขึ้น และ

หลังการปรับปรุงระบบ  ระยะ เ วลา ในการ รอคอยร ับยาของ ผู ป วยลดลงอย า งม ีน ัย สําค ัญทางสถิติ              

(34.86 (± 17.52) นาที เทียบกับ 29.18(± 15.24)  นาที, p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4 

 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอก โรงพยาบาลกระทุมแบนนั้น มีสวนสอดคลอง 

และแตกตางกับงานวิจัยอื่นๆ   โดยในกระบวนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ผูวิจัยใชวิธีการ 1) ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการภายในโดยการเปล่ียนระบบการจัดยา  2) เพ่ิมจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรจาก 2  จุด  เปน  3  จุด  

หรือ 4 จุดในชวงเวลาเรงดวน   3) เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย  4) จัดตารางการ

ทํางานของเภสัชกร  เพ่ิมระบบการตรวจสอบยา  แตกตางจากการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ ที่ใชการปรับระบบ

การปฏิบัติงานโดยการลดกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของใบสั่งยา  สงผลใหกระบวนการยอยของ

ระบบบริการจายยาผูปวยนอกลดลงจาก 6 ขั้นตอน 1)การรับใบสั่งยา 2)การพิมพฉลากยา 3)การจับคูฉลากกับ

ใบสั่งยา 4)การจัดยา 5)การตรวจสอบ 6)จายยา  เปลี่ยนเปน 5 ขั้นตอน 1)การรับใบสั่งยาและพิมพฉลากยา        

2)การจับคูฉลากกับใบสั่งยา 3)การจัดยา 4)การตรวจสอบ 5)จายยา   เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในการตรวจสอบ

ความถูกตองในการจายยา  เพิ่มเภสัชกรปฏิบัติงานในชวงเวลา 10.00-12.00 น.  โดยผลของการปรับปรุงระบบ

พบวา การศึกษาของผูวิจัยทําใหเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาลดลงอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  สอดคลองกับการศึกษาของทัศนัย  หลังปรับระบบสงผลใหเวลารอคอยของใบสั่ง

ยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน  เนื่องจากการ

ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทําใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากขึ้น   สามารถปฏิบัติไดทันกับจํานวนใบสั่งยาท่ี

มีจํานวนมากและมาพรอมกัน   สงผลใหลดความคั่งคางของงาน  ระบบการทํางานไหลเวียนดีขึ้น  ทําใหสามารถ

ลดเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 ในสวนการศึกษาวิธีการทํางาน (Workflow analysis) ของงานบริการผูปวยนอกพบวา  งานบริการจายยา

ผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบน  ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว             

2) การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร    3) จัดยาตามฉลากยา   4) การจับคูใบส่ังยากับยาท่ีจัดเสร็จแลว                     
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5) การตรวจสอบยา  6) การสงมอบยาแกผูปวย   สอดคลองกับการศึกษาของสุขใจ  ปานทอง ซึ่งมีวิธีการทํางาน

ของงานบริการจายยาผูปวยนอก 6 ขั้นตอน เชนกัน  แตแตกตางกันที่ขั้นตอนจับคูใบส่ังยามากอนขั้นตอนการจัด

ยาเทานั้น  สอดคลองกับการศึกษาของภคนี  เกษมทรัพย   ซึ่งมีวิธีการทํางานของงานบริการจายยาผูปวยนอก   

6 ขั้นตอน เชนกันคือ 1) รับใบส่ังยาและการใหลําดับการรอคอย 2) การพิมพใบส่ังยา 3) การตรวจฉลากยาใหตรงกับ

ใบส่ังยา 4) การจัดยาและติดฉลากยา 5) การตรวจสอบยา 6) การเรียกช่ือผูปวยพรอมใหคําแนะนําอยางงาย         

แตตางกันที่การศึกษาของภคนี เกษมทรัพย มีการตรวจฉลากยาใหตรงกับใบส่ังยากอนการจัดยา     

 จากการศึกษาเวลาท่ีใชในงานยอย  พบวาหองจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบนพบวาขั้นตอนที่ใช

ระยะเวลานานที่สุดคือการจัดยาตามฉลากยา ใชเวลา 2.92 นาที  และเวลารอคอยเฉล่ียของใบส่ังยาระหวางงานยอย  

โดยพบวาขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานท่ีสุด คือ การรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ใชเวลา 10.44  นาที  ซึ่งจะ

สอดคลองกับการศึกษาของนอย  ตันสุวรรณ และคณะ ที่ใชเวลาในขั้นตอนการรอคอยการพิมพฉลากนานท่ีสุด        

1.24 นาทีตอใบส่ังยา   สอดคลองกับการศึกษาของ Lin et al. ที่มีขั้นตอนในการจัดยานานท่ีสุดคือ 7.9  นาที   

สอดคลองกับการศึกษาของภคินี เกษมทรัพย   ที่มีขั้นตอนในการจัดยาและติดฉลากยานานท่ีสุดคือ 1.07 นาที     

สอดคลองกับการศึกษาของทัศนัย  ประยูรหงษ    ที่มีขั้นตอนการการรอพิมพฉลากนานที่สุดคือ  15.32 นาที    

ในสวนของการศึกษาระยะเวลาในการรอคอยรับยานั้น  พบวาหองจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบน    

ใชเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอยมากกวาเวลาท่ีใชในงานยอย  โดยกอนปรับปรุงระบบนั้น ใชเวลารอคอย

รับยา 34.86 นาที  จําแนกเปนเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย 28.47 นาที เวลาที่ใชในงานยอย 6.39  นาที 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุขใจ  ปานทอง     ที่มีระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย   20.06  นาที  จําแนก

เปนเวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอย  17.27 นาที เวลาที่ใชในงานยอย 2.79  นาที และสอดคลองกับ

การศึกษาของทัศนัย  ประยูรหงษ    มีระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย  45.74 นาที  จําแนกเปนเวลารอคอยของ

ใบส่ังยาระหวางงานยอย  41.41 นาที  และเวลาท่ีใชในงานยอย  4.33  นาที      
  

สรุป 
 กระบวนการปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน 1) เปล่ียนระบบการจัดยาโดยใหเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบส่ังยา   

2) เพ่ิมจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) เพ่ิมชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย  4) กําหนด

ตารางงาน  เพิ่มระบบการตรวจสอบยา  พบวาหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานระยะเวลาในการรอคอยรับยา

ของผูปวยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(34.86(±17.52)  นาที  เทียบกับ  29.18(±15.24 ) นาที, p<0.05) เวลาที่ใช

ในงานยอยหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(6.39 (± 4.85)  นาที  เทียบกับ  

(5.6(±3.24) นาที, p<0.05) เวลารอคอยของใบส่ังยาระหวางงานยอยหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานลดลง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (28.47 (± 18.45)  นาที  เทียบกับ (23.58(±15.64) นาที, p<0.05) 
 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบัติงานสงผลใหลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของ

ผูปวย   สามารถนําวิธีการไปประยุกตใชกับการทํางานท่ีมีผูใหบริการไมเพียงพอตอผูรับบริการ   โดยตองพิจารณาถึง

บริบทในแตละโรงพยาบาลดวยวาสนับสนุนหรือไม  เพราะตองอาศัยงบประมาณ  นโยบายของผูบริหาร  ความ

รวมมือกลุมของผูปฏิบัติงาน  ถึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกในการลดระยะเวลา
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ในการรอคอยรับยาของผูปวย  โดยการวิจัยในขั้นตอไปควรศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูปวยที่มารับบริการกอน

และหลังการปรับระบบรวมดวย  สงผลใหการพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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ตารางที่ 1 เวลาท่ีใชในการยอย  เวลารอคอยใบส่ังยาระหวางงานยอย กอนการปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน  
เวลาที่ใชในงานยอย 

(นาที) 

เวลารอคอยของใบสั่งยา

ระหวางงานยอย (นาที) 

งานยอย 

จํานวน

คร้ังใน

การเก็บ

ขอมูล 

เวลาเฉล่ีย 

(คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

รอยละ 

เวลาเฉล่ีย 

(คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน) 

รอยละ 

 รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว 2450 0.33( 0.15 ) 5.16  

 รอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 2450  10.44( 9.85 )  36.66 

 การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 2450 0.97( 0.45 ) 15.18   

 รอจัดยาตามฉลากยา 2450  5.26(4.76  )  18.48 

 จัดยาตามฉลากยา 2450 2.92( 2.51) 45.70   

 รอการจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว 2450  3.57( 2.63 )  12.55 

 การจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว 2450 0.43( 0.17 ) 6.73   

 รอตรวจสอบยา 2450  8.95( 7.18 )  31.44 

 การตรวจสอบยา 2450 0.85(0.46) 13.3   

 รอสงมอบยาแกผูปวย 2450  0.25( 0.14 )  0.88 

 การสงมอบยาแกผูปวย 2450 0.89( 0.49) 13.93   

 รวม  6.39(4.85) 100 28.47(18.45)  100 

ระยะเวลารอคอยรับยา  34.86 (17.52) 

หมายเหตุ: **  หมายถึง  significant (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลาท่ีใชในงานยอย (Used  time in element)  กอนและหลังการปรับปรุง   
กอนการปรับปรุงระบบ หลังการปรับปรุงระบบ 

ข้ันตอนงานยอย จํานวน 

ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(P-value) 

1.รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว 2450 0.33 0.15 2410 0.31 0.12 .43 

2.การปอนขอมูลในคอมพิวเตอร 2450 0.97 0.45 2410 0.96 0.27 .17 

3.จัดยาตามฉลากยา 2450 2.92 2.51 2410 2.42 2.14 0.00** 

4.การจับคูใบสั่งยา 2450 0.43 0.17 2410 0.42 0.13 .064 

5.การตรวจสอบยา 2450 0.85 0.46 2410 0.70 0.56 0.00** 

6.การสงมอบยาใหแกผูปวย 2450 0.89 0.49 2410 0.79 0.47 0.00** 

รวมทุกข้ันตอน 2450 6.39 4.85 2410 5.6 3.24 0.00** 

หมายเหตุ: **  หมายถึง  significant (p<0.05) 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย (Delayed time between element) กอนและ

หลังการปรับปรุงระบบ 
กอนการปรับปรุงระบบ หลังการปรับปรุงระบบ 

ข้ันตอนงานยอย 

 
จํานวน 

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

(P-value) 

1.รอปอนขอมูลลงใน

คอมพิวเตอร 2450 10.44 9.85 2410 8.34 5.46 0.00** 

2.รอจัดยาตามฉลากยา 2450 5.26 4.76 2410 5.15 2.82 0.00** 

3.รอจับคูใบสั่งยากับยาที่

จัดเสร็จแลว 2450 3.57 2.63 2410 3.46 2.03 0.00** 

4.รอตรวจสอบยา 2450 8.95 7.18 2410 5.38 4.07 0.00** 

5.รอสงมอบยาแกผูปวย 2450 0.25 0.14 2410 1.25 0.26 0.00** 

รวมทุกข้ันตอน 2450 28.47 18.45 2410 23.58 15.64 0.00** 

หมายเหตุ: **  หมายถึง  significant (p<0.05) 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย (Waiting time) กอนและหลังการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงาน 
กอนการปรับปรุงระบบ หลังการปรับปรุงระบบ 

ข้ันตอนงานยอย 

  

จํานวน 

ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จํานวน

ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย 

(นาที) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

(P-value) 

ระยะเวลาในการรอคอยรับยา

ของผูปวย 

2450 34.86 17.52 2410 29.18 15.24 0.00** 

หมายเหตุ: **  หมายถึง  significant (p<0.05) 
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การวิเคราะหสมุนไพรในตํารับยาในบัญชียาหลักแหงชาติดวยสถิติเชิงพรรณนา 
Herbal Item Analysis of Thai Traditional Medicinal Preparations in National List of Essential 
Medicine Using Descriptive Statistics  
 
สุธิกานต  วุฒิอนุสรณ1 สามารถ จํารัส1 ลาวัลย  ศรัทธาพุทธ1 และ อรอุมา โตะยามา1 

Suthikan Woothianusorn1, Samart Jamrat1, Lawan Sratthaphut1 and Onuma Toyama1 

 
คํานําและวัตถุประสงค 

สมุนไพรคือผลผลิตทางธรรมชาติที่มนุษยนํามาใชประโยชนอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนการนํามาใช

ประกอบอาหาร เปนสวนผสมในเคร่ืองสําอาง รวมไปถึงการนําไปใชบรรเทาอาการเจ็บปวยและรักษาโรค กระทรวง

สาธารณสุขไดจัดทําบัญชียาสมุนไพรในบัญชียาหลักขึ้น เพ่ือใชเปนตํารับมาตรฐานสําหรับสูตรตํารับยาแผนไทย ทั้งนี้ 

ยาจากสมุนไพรตามบัญชีนี้ เปนรายการยาท่ีใหใชสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งงาน

สาธารณสุขมูลฐานดวย โดยในการศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคในการวิเคราะหความถ่ีของสมุนไพรที่ใชเปน

สวนประกอบในตํารับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแหงชาติ เพ่ือรวบรวมองคความรูเร่ืองสมุนไพรและตํารับยาแผนไทย 

สําหรับเปนประโยชนในการนําสมุนไพรไปวิจัยและพัฒนาเปนยาแผนปจจุบันตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
รวบรวมสมุนไพรท่ีพบในแตละตํารับจากบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2554 นับความถ่ีของสมุนไพรท่ีพบใน

แตละกลุมโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2007 นําความถ่ีที่ไดมาคิดเปนรอยละของจํานวนตํารับในแตละกลุม

ตามที่กระทรวงกําหนด 8 กลุมอาการ ไดแก กลุมยาแกไข กลุมอาการทางกลามเนื้อและกระดูก กลุมอาการทางระบบ

ไหลเวียนโลหิต (แกลม) กลุมยาบํารุงโลหิต กลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร กลุมอาการทางสูติศาสตร-นรีเวช

วิทยา กลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจ และ ยาบํารุงธาตุ ปรับธาตุ และสรุปผลการวิเคราะห 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษาพบวาตํารับยาแผนไทยที่มีในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2554 มีจํานวนทั้งหมด 59 ตํารับ          

มีสมุนไพรจํานวนท้ังส้ิน 19 ชนิดที่พบการใชมากท่ีสุดไดแก กฤษณา กานพลู โกศจุฬาลัมพา โกศเชียง โกศพุงปลา  

ขิงแหง จันทนแดง จันทนเทศ ชะลูด ชาพลู ดีปลี บุนนาค พริกไทย พิกุล พิมเสน ไพล มะขามปอม สะคานและสารภี            

โดยสมุนไพรที่พบความถ่ีในการใชมากที่สุดในแตละกลุม มีดังตอไปนี้ กลุมยาแกไข มีจํานวนตํารับในกลุม 6 ตํารับ 

พบ จันทนแดง คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนตํารับในกลุม  กลุมอาการทางกลามเนื้อและกระดูกมีจํานวนตํารับ

ในกลุม 12 ตํารับ พบ ไพล คิดเปนรอยละ 58.33 ของจํานวนตํารับในกลุม  กลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต     

(แกลม)  มีจํานวนตํารับในกลุม  5  ตํารับ พบ กฤษณา โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง โกฐพุงปลา จันทนแดง ชะลูด 

บุนนาค พิกุล พิมเสน สารภี จันทนเทศ คิดเปนรอยละ100 ของจํานวนตํารับในกลุม  กลุมอาการทางระบบทางเดิน

อาหารมีจํานวนตํารับในกลุม 16 ตํารับ พบ กานพลูและจันทนเทศ คิดเปนรอยละ 56.25 ของจํานวนตํารับในกลุม  

                                                 
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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กลุมยาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยามีจํานวนตํารับในกลุม 6 ตํารับ พบ พริกไทย คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนตํารับ    

ในกลุม  กลุมอาการทางระบบทางเดินหายใจมีจํานวนตํารับในกลุม 9 ตํารับ พบ มะขามปอม คิดเปนรอยละ 77.78 

ของจํานวนตํารับในกลุม และ ยาบํารุงธาตุ ปรับธาตุ มีจํานวนตํารับในกลุม 4 ตํารับ พบ ขิงแหง ชาพลู ดีปลีและ

สะคาน คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนตํารับในกลุม โดยในการศึกษาคร้ังนี้  กลุมยาบํารุงโลหิตมีขอมูลไมเพียงพอใน

การสรุปผลการวิเคราะหในกลุมยาบํารุงโลหิตได เน่ืองจากกลุมนี้ประกอบไปดวยตํารับยาบํารุงโลหิตเพียงตํารับเดียว 
 

สรุปผล 
การวิเคราะหตํารับยาสมุนไพร 56 ตํารับ ในบัญชียาหลักแหงชาติดวยสถิติเชิงพรรณนา  ทําใหไดตารางสรุป

รายการสมุนไพรแตละชนิด ชื่อพอง ชื่อวิทยาศาสตร และการมีใชในตํารับยาแยกตามกลุมสรรพคุณในการรักษา และ

ทําใหทราบถึงความถ่ีของสมุนไพรที่มีการใชมากท่ีสุดในบัญชียาหลักแหงชาติ และความถ่ีของสมุนไพรท่ีมีการใชมาก

ที่สุดในแตละกลุมสรรพคุณในการรักษา ซึ่งความรูที่รวบรวมไดนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับงานวิจัย

ดานสมุนไพรเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดยจะเปนประโยชนตอการนําไปตอยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรหรือยาแผนปจจุบันตอไปได  อีกท้ังในปจจุบันรัฐไดมีนโยบายสนับสนุนการใชสมุนไพรไทยในบัญชียา

หลักแหงชาติทั้งในสถานบริการของรัฐและในทุกภาคสวน เพื่อการพึ่งตนเองทางดานยารักษาโรค และปกปองตลาด

ยาภายในประเทศ ขอมูลจากการศึกษาน้ีจึงอาจเปนประโยชนในการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกพืช

สมุนไพรเปนอาชีพอีกดวย  

 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 

บัญชียาหลักแหงชาติ [Online]. [2555 พฤษภาคม 28].[55 screens]. ที่มา

http://www.thaifda.com/ed2547/ 

สุนทรี สิงหบุตรา. สรรพคุณสมุนไพร [Online]. [2555 พฤษภาคม 28]. ที่มา:   

      http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,  ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ฐานขอมูลสมุนไพรไทย A Database of Thai Medicinal Plants. [Online]. [2555 พฤษภาคม 28]. ที่มา: 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase 

สุดารัตน หอมหวล. ฐานขอมูลเคร่ืองยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี. [2555 กันยายน 24]. 

ที่มา: URL:http://www.thaicrudedrug.com 
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การวิเคราะหสารประกอบระเหยที่ใหกลิ่นสาํคัญในน้ํามันหอมระเหยมะนาวไทยโดยใช Gas 
Chromatography-Olfactometry (GC-O) รวมกับ Gas Chromatography-Mass Spectrometry 
(GC-MS) 
Identification of Key Aroma compounds from Thai Lime Oil by Gas Chromatography-
Olfactometry (GC-O) and Gas Chromatography (GC-MS) 
 
สันติ ชาญธนกิจวาณิชย1, สุเชษฐ สมุหเสนีโต1 และ ปริญดา เพ็ญโรจน1 

Santi Chantanakitwanit1, Suched Samoohasaneeto1 and Parinda Penroj1 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
มะนาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ถูกใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืมชนิดตางๆ 

เพื่อเพ่ิมรสชาติ ซึ่งมะนาวมีคุณสมบัติเฉพาะในการใหรสเปร้ียวและมีกล่ินหอม ซึ่งมะนาวไทยใหกล่ินรสเฉพาะและ

ผูบริโภคชาวไทยก็มีความคุนเคยกับกล่ินของมะนาว  งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาสารประกอบระเหยที่ใหกล่ินสําคัญใน

น้ํามันหอมระเหยมะนาวโดยใชเทคนิค Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)ดวยวิธี Detection 

Frequency Analysis รวมกับ Gas Chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะสาร

ใหกล่ินหลักในมะนาวไทย  
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมตัวอยาง 

ตัวอยางน้ํามันหอมระเหยจากการเตรียมโดยวิธีบีบเย็นตามการศึกษาของ Njoroge (1994, 1996) โดยนํา

มะนาว พันธแปน ผลมีขนาดกลางทรงแปน เปลือกบางใสมีสีเขียว มาปอกเปลือก นําสวน mesocarp และ albedo 

ออก เก็บตัวอยางเฉพาะสวน flavedo โดยวางไวบนนํ้าแข็ง จากน้ันทําการบีบเปลือกมะนาวเพื่อใหไดน้ํามันออกมา 

เก็บตัวอยางน้ํามันใสขวดที่วางอยูบนน้ําแข็ง ทําใหอิ่มตัวโดยการเติมเกลือ  เขาเครื่องเหวี่ยงที่ 2000 g เปนเวลา      

15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  จากนั้นทําการดึงความชื้นออกโดยเติม anhydrous sodium sulfate ต้ังทิ้งไวที่

อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันกรอง และเก็บตัวอยางน้ํามันหอมระเหยท่ีไดที่อุณหภูมิ           

-20 องศาเซลเซียส 

 

สภาวะในการสกัดกล่ินมะนาวโดยใชวิธี Headspace Solid  Phase Microextraction (HS-SPME) 

 จากการศึกษากอนหนานี้ สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกล่ินมะนาวโดยใชวิธี Headspace Solid  Phase 
Microextraction (HS-SPME) คืออุณหภูมิที่ใชในการสกัด 40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 40 นาที โดยใชไฟเบอร 
Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) เปนไฟเบอรที่ใชในการสกัด ทําการฉีด
ตัวอยางเขาเครื่อง GC ที่อุณหภูมิ injector เทากับ 220 องศาเซลเซียส ทิ้งไวเปนเวลา 4 นาที เพื่อใหเกิดการ 
desorption 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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การวิเคราะหหาสารประกอบใหกล่ินหลักในกล่ินมะนาวดวยวิธี Detection frequency analysis 

ใชผูทดสอบจํานวน 10 คน  ในการบงชี้ลักษณะกลิ่นที่สําคัญในนํ้ามันหอมระเหยมะนาวดวยเคร่ือง Gas 

Chromatography - Olfactometry (GC-O) เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหดวยเคร่ือง Gas Chromatography-

Mass Spectrometry (GC-MS) 

 

ผลและวจิารณ 
 จากการทดสอบการดมกล่ินโดยใชผูทดสอบจํานวน 10 คน ดวยเคร่ือง GC-O โดยวิธี Detection 

Frequency Method รวมกับการวิเคราะหดวยเคร่ือง GC-MS โดยเปรียบสารที่มีคา LRI ตรงกัน พบวาเปนสารให

กล่ินกลุม Bicyclic monoterpenes และ Monoterpenes ซึ่งพบสารใหกล่ินรสสําคัญในมะนาวไทยรวมจํานวน           

4 ชนิด คือ Linalool (LRI = 1101, กล่ิน floral), Borneol (LRI = 1168, กล่ิน citrus, lime), Nerol (LRI = 1257,  

กล่ิน sweet) และ Citral (LRI = 1270 , กล่ิน lime, citrus) 

 

สรุปผล 
 จากการสกัดสารใหกล่ินในมะนาวไทยโดยวิธี Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME)    

ที่สภาวะ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที พบวามีสารใหกล่ินสําคัญจํานวนทั้งส้ิน 4 ชนิด คือ linalool          

(กล่ิน floral) Borneol (กล่ิน citrus, lime), Nerol (กล่ิน sweet)และ citral (กล่ิน lime, citrus) 

 

เอกสารอางอิง 
Chanatanakitwanit S., Samoohasaneeto S., Penroj P. 2012. Optimization of HS-SPME conditions for 

quantification of Thai Lime Oil. The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012. 

Dvaranauskaite  A., Talou T.,  Venskutonis PR., Viskelis P., Raynaud C.,and Dambrauskiene E. 2008. 

Characterization of steam volatiles in the essential oil of black currant buds and the antioxidant 

properties of different bud extracts. J. Agric. Food Chem.,56, 3279–3286. 

Jabalpurwala FA., Smoot JM. and Rouseff RL. 2009. A comparison of citrus blossom volatile. 

Phytochemistry,70, 1428-1434.  
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เปรียบเทยีบผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทและกรดออนในการลดปริมาณเช้ือที่กอให 
เกิดโรคในปลาหมึกสดแชเยือกแขง็ 
Comparing the effect of sodium hypochlorite and weak acids on pathogenic microorganisms 
reduction in frozen squids 
 

ย่ิงลักษณ การะวิโก1 และ อรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 

Yingluck Garavigo1 and  Arunsri Leejeerajumnean1  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การทําความสะอาดปลาหมึกสดในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็งนิยมใชโซเดียมไฮโปคลอไรท แตการใช

สารเคมีดังกลาวจะทําใหเกิดสารตกคางในสินคา เน่ืองจากโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนสารประกอบประเภทคลอรีนจึง

กอใหเกิด Trihalomethanes (THMs) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งและทําใหเกิดกล่ินคลอรีนตกคางในสินคาและพบจุลินทรีย

ที่กอโรคในผลิตภัณฑสุดทาย ซึ่งทําใหทางบริษัทไดสินคาที่ไมไดมาตรฐานทําใหเสียโอกาสในการขายสินคาปลาหมึก

แชเยือกแข็งใหประเทศเหลาน้ีปละหลายลานบาท จากปญหาดังกลาวบริษัทผูผลิตมีความประสงคใชสารตัวอื่น

ทดแทนโซเดียมไฮโปคลอไรท ในการลางปลาหมึกเชน กรดเปอรออกซีอะซีติก กรดแลคติก และกรดอะซี ดังน้ัน

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารละลายระหวางสารประกอบประเภทคลอรีนกับ

กรดเปอรออกซีอะซีติก กรดแลคติก และกรดอะซีติก ตอการยับย้ังเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคซึ่งพบในปลาหมึกสด  

และเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม (ความเขมขน อุณหภูมิ และระยะเวลา) ในการลดเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค รวมทั้ง

ผลทางประสาทสัมผัส สี เน้ือสัมผัส กล่ิน รส การยอมรับของผลิตภัณฑปลาหมึกสดแชเยือกแข็ง 

อุปกรณและวิธีการ 

1. ศึกษาประสิทธิภาพการลางปลาหมึกดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ซึ่งเปนวิธีปจจุบันของโรงงาน  โดยใชความเขม 

ขนของโซเดียมไฮโปคลอไรท 50 – 150 ppm  ในอัตราสวนเนื้อปลาหมึกตอนํ้าลางเทากับ 1:3 ระยะเวลาการลางปลา 

หมึก 40 วินาที  และอุณหภูมิของน้ําลางปลาหมึกไมเกิน 15 oซ และทําการตรวจวิเคราะห E. coli, S. aureus และ 

Salmonella spp. 

2. คัดเลือกชนิดของกรดออนที่เหมาะสม ระหวางกรดเปอรออกซีอะซีติก กรดแลกติก และกรดอะซีติก โดยกําหนด 

ใหความเขมขนของกรดเปอรออกซีอะซีติก 250 ppm ความเขมขนของกรดแลคติก 20,000 ppm  ความเขมขนของ

กรดอะซีติก 10,000 ppm  โดยลางปลาหมึกตามวิธีในขอ1 แตระยะเวลาการลางเปน 40 วินาที  5, 10 และ 20 นาที 

ตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย และทดสอบทางประสาทสัมผัส (9 – point hedonic scale) โดยใชผูทดสอบชิมที่ฝกฝน 

จํานวน 30 คน  

3. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของกรดออนท่ีใชลางปลาหมึก (ผลของความเขมขนของกรดออนท่ีผานการคัดเลือก

ขอ 2) มาทําการทดลองแบบ Factorial in CRD (complete randomized design) โดยทําการทดลองแบบ 3 x 3 x 3 

หรือเทากับ 27 การทดลองยอย ของแตละเช้ือ ปจจัยแรกที่เก่ียวของในการลดเชื้อคือ ระดับความเขมขน ของกรดออน 

แบงเปน 3 ระดับคือ 10,000, 20,000  และ 30,000 ppm  ปจจัยที่สองคือ ระยะเวลาในการสัมผัส แบงเปน 3 ระดับ 

คือ  5, 10 และ 15 นาที  และปจจัยที่สามคือ อุณหภูมิของน้ําลาง ใช 3 อุณหภูมิ คือ 5,10 และ 15oซ   
                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
การใชโซเดียมไฮโปรคลอไรท ที่ความเขมขน 0, 50, 100,และ150 ppm พบวาไมสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ 

E. coli, S. aureus และ Salmonella spp.ได   สวนการใชกรดเปอรออกซีอะซีติก ที่ความเขมขน  250 ppm    กรด

แลคติก 20,000 ppm  และกรดอะซีติก 10,000 ppm ที่ระยะเวลาการลาง 5, 10 และ 20 นาที พบวากรดแลคติก 

และกรดอะซีติก สามารถยับย้ังเช้ือจุลินทรียได แตการลางดวยกรดแลคติกไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ

ผูบริโภคมากกวา  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกกรดแลคติกมาศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลางปลาหมึก  จากการ

ทดลองพบวาการยับย้ังจุลินทรียดวยกรดแลคติกความเขมขน 10,000  20,000 และ 30,000 ppm   พบวาท่ีความ

เขมขน 30,000 ppm เวลา 15 นาทีเปนตนไป อุณหภูมิน้ําลาง 10 องศาเซลเซียส สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ    

E. coli, S. aureus  และ Salmonella spp.ไดดีที่สุด (ตารางที่ 1) และปลาหมึกแชเยือกแข็งยังเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค ซึ่งจะสอดคลองกับการรายงานของ  Anang และคณะ (2007) ซึ่งพบวากรดแลคติกที่ความเขมขน 20,000 

ppm  สามารถลดจํานวนเชื้อ  E. coli 0157 : H7 ในเนื้อไกได สวน  Raftari และคณะ (2009) ทําการศึกษากรด

อินทรีย    ในการยับย้ังเช้ือ S. aureus ในเน้ือวัวเทียบกัน  พบวากรดที่ย้ับย้ังดีที่สุด คือ กรดฟอรมิก  รองมาคือ      

กรดแลคติก  กรดอะซีติก และ กรดโพรพิโอนิก ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเช้ือ E. coli, S.  aureus และ Salmonalla spp. ที่รอดเหลือจากการลางดวย 

                กรดแลคติก 30,000 ppm ที่อุณหภูมิ และเวลาตางๆ 

ระยะเวลา 

ในการสัมผัส   
                                ปริมาณเช้ือ log cfu g -1± SD ของเช้ือที่รอดชีวิต 

    

(นาที)                   E.  coli             S.  aureus            Salmonella spp 

  5 oC 10 oC 15 oC 5 oC 10 oC 15 oC 5 oC 10 oC 15 oC 

5 0.7±0.9 ไมพบ ไมพบ  2.3±0.0 2.4±1.9 ไมพบ พบ พบ ไมพบ 

10 1.4±0.9 ไมพบ ไมพบ 2.6±1.0 1.7±1.6 ไมพบ พบ พบ ไมพบ 

15 1.8±1.5 ไมพบ ไมพบ 1.7±1.6 ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

หมายเหตุ จํานวนเชื้อเร่ิมตนของ  E. coli   6.9 cfu g-1, S. aureus  6.3 cfu g-1, Salmonella spp  6.0 cfug-1       

สรุปผล 
กรดแลคติกท่ีความเขมขน 30,000 ppm ระยะเวลาในการลาง 15 นาที อุณหภูมิของน้ําลาง 10 องศา

เซลเซียสสามารถใชทดแทนโซเดียมไฮโปคลอไรทในการลางปลาหมึกสดในโรงงานอุตสาหกรรมแชเยือกแข็งได และ

ไมมีผลในเร่ืองสารตกคางเหมือนกับสารประกอบคลอรีน 

คําขอบคุณ  
คณะผูวิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยมหาบัณฑิต  สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2554 ที่ใหทุนสนับ 

สนุนการทําวิจัยเร่ืองน้ี  
เอกสารอางอิง 
Anang,  D.M., Rusu, G., Bakar, J. and Ling, F.H.  2007.  Effects of lactic acid and lauricidin  on the   

             survival of Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis  and Escherichia coli  O157:H7 in  

             chicken breast stored at 4 °C.  Journal of Food Control 18: 961-969.  
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ศึกษาการออกแบบฟารมเลี้ยงวารานัสเชิงการคา 
Study on Design the Commercial varanus salvator farm  

 

ธนโชติ ธรรมชาติ1 และ สมโภชน ทับเจริญ1 

Thanachod Thammachat1 and Sompoch Tubcharoen1 

    

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเล้ียงและการใชประโยชนจากวารานัส ซึ่งเปนสัตวเลือดเย็น 

จําพวกสัตวเล้ือยคลาน  ประเทศไทยมีสัตวจําพวกนี้เปนจํานวนมากในแตยังไมมีการศึกษาการใชประโยชนอยาง

จริงจัง ผูทําการวิจัยจึงไดทําการสรางฟารมวารานัสแหงแรกของไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.นครปฐม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการใชประโยชนจากวารานัส ดวยการออกแบบฟารมใหสอดคลอง

กับสภาพความเปนอยูของวารานัสในธรรมชาติ ฟารมมีพื้นท่ีประมาณ 1 ไร คิดเปนพื้นที่ 1600 ตารางเมตร 

ประกอบดวยพื้นที่ดินรอยละ 60 และพ้ีนที่น้ํารอยละ 40  มีกําแพงก้ันสูง 3 เมตร เพ่ือปองกันการหลบหนีของวารานัส 

วารานัสทุกตัวที่นํามาเล้ียงในฟารมถูกฝงไมโครชิพเพื่อการแสดงตนเอง และการติดตามตัวไดงาย เม่ือหลบหนีออก

จากฟารมไปได  ผลการศึกษาพฤติกรรมของวารานัสพบวา วารานัสเปนสัตวไมมีสังคม ไมมีหัวหนาฝูง รักสงบ      

และสันโดษ แตไมทําราย ไมกัดกัน มีการตอสูกันเฉพาะในฤดูผสมพันธุเทานั้น การตอสูก็เปนเพียงปลํ้าและทุมกัน

ดวยกําลัง ตัวที่แพก็วิ่งหนีไปในขณะท่ีตัวชนะก็ไมไดตามไปซํ้าเติมอีก วารานัสสามารถดํารงชีวิตและมีการ

เจริญเติบโตไดดีในฟารม มีอัตราการมีชีวิตอยูรอดสูงถึงรอยละ 97 มีอัตราความตองการอาหาร 0.05 – 1 กิโลกรัม  

ตอวันตอตัว การเล้ียงวารานัสมีแนวโนมสงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งผลการทดลองดังกลาวเปนขอมูลเพื่อชวย    

ในสงเสริมการใชประโยชนดานเกษตรกรรมตอไป 

คําสําคัญ : วารานัส ตัวเงินตัวทอง ฟารมวารานัส 

 

Abstract 
 The objective of this study was to study the cultivation and utilization of the varanus salvator, 

which is a cold-blooded animal in species of reptiles. In Thailand had a lot of varanus salvator whereas 

the utilization of varanus salvator was useless. Therefore, the researcher was intended to build the farm 

of varanus salvator in the first place of Thailand at Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus, 

Nakhon Pathom province for studying the behavior and utilization of varanus salvator. The farm was 

similarly designed in the natural conditions of varanus salvator. The areas of farm had 1 rai as area of 

1600 square meters that contained land area of 60 percent and water area of 40 percent containing high 

wall 3 meter to prevent the escape of varanus salvator. The varanus salvator was embedded the 

                                                 
1 ศูนยวจิัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสตัวและผลิตภัณฑสัตว (สวพป) มหาวิทยาเกษตรศาสตร  

  วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย 

  National Swine Research and Training Center, Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Istitute (SARDI), Kasetsart University,  

  Kampheangsaen, Nakhon Pathom 73140, Thailand.
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microchip for used in the identification and easily following the varanus salvator after it was escaped in 

the farm. The behaviors of varanus salvator such as non social animals, no leader of the masses, peace, 

loving solitude and fighting in sometime for the breeding season only were found in this study. The 

combating of varanus salvator is wrestling and fighting depending on the power of it. Loser it ran away 

when, while the winner was not to aggravate it. Varanus salvator could able to live and grown on this farm 

due to the survival rates of it was high about 97 percent. The rate of feed was about 0.05 to 1 kg/day. 

Varanus salvator farm was tended to encourage an economic animal contributing to the beneficially 

wider range in the agriculture. 

Keywords : Varanus, Varanus salvator, Varanus salvator farm 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันวารานัส หรือที่ชาวบานรูจักกันในนาม ”เห้ีย” ถูกใชเปนคําดาทอ และเปนคําหยาบคายท่ีไมสุภาพ

บางคร้ังจึงใชคําวา “ตัวเงินตัวทอง” ปจจุบันเปล่ียนเปนชื่อวารานัส มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus salvator        

มีหลากหลายชนิด จัดเปนสัตวเล้ือยคลานพบไดมากในประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินเดีย (Richard,1996 

และ Whitaker, 1980)   ชอบอาศัยตามท่ีลุมใกลแหลงน้ํา (Gaulke,1992) สัตวในตระกูลวารานัสในประเทศไทย     

พบ 4 ชนิด คือ คือ ตุดตู (Varanus dumerilli) เหาชาง (Varanus rudicalis) ตะกวด (Varanus dumerilli) และ       

วารานัส( Varanus salvator ) ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งวารานัสเปนสัตวเล้ือยคลานขนาดใหญชนิดหน่ึง รูปรางคลาย

ก้ิงกาแตมีขนาดใหญ ความยาว 2.5 – 3.5 เมตร มีล้ินแยกเปน 2 แฉก คลายกับงู ใชสําหรับรับกล่ินและอุณหภูมิ      

วารานัสไมใชนักลาและเปนกําจัดซากในหวงโซอาหาร ชวยกําจัดส่ิงปฏิกูลกําจัดซากจากส่ิงแวดลอม แตวารานัสก็มี

พฤติกรรมไมดีตรงท่ีมันชอบขโมยกินสัตวเล้ียงเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกร เชน ปลา กุง ปู เปดไข เปนตน ทําใหคนไทย

ไมชอบพฤติกรรมของสัตวชนิดน้ีมาต้ังแตสมัยโบราณ และจึงนํามาใชเปนคําดาทอคนมีพฤติกรรมไมดีในสังคม 

นอกจากนี้ยังนําพฤติกรรมไมดีของมันรวมรูปรางลักษณะที่ดูไมดี เปรียบวาเปนตัวเหี้ย และถูกยกใหเปนสัญลักษณ

ของส่ิงอัปมงคลตลอดมา วารานัสจัดเปนสัตวคุมครองอยูในบัญชีไซเตสท่ีหามมีการลาและการคา ซึ่งคนไทยสวน

ใหญไมทราบในเร่ืองนี้ สงผลใหการเพิ่มจํานวนวารานัสมากสงผลใหรบกวนสมดุลของธรรมชาติ และพบวารานัสเปน

จํานวนมากไดทั่วไป แตในตางประเทศน้ันถือเปนสัตวหายาก ราคาแพง ทั้งน้ีเน่ืองจากอนุสัญญาวาดวยการคา

ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered 

species of wild Fauna and Flora, CITES) จัดใหอยูในบัญชี 2  คือ เปนชนิดสัตวปาที่ยังไมถึงกับใกลสูญพันธุ 

อนุญาตใหทําการคาไดแตตองไมใหเกิดความเสียหายจนถึงจุดใกลสูญพันธุ อีกทั้งสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ

ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and National Resources, 

IUCN)จัดใหวารานัสเปนพันธุสัตวที่อยูในกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด(Least Concern, LC) สวนกฎหมายประเทศไทย

จัดวารานัสเปนสัตวคุมครองจําพวกสัตวเล้ือยคลาน ลําดับที่ 91  ตามกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตว

ปาคุมครอง พ   2546  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2546  แตอาศัยอํานาจตามมาตรา 26  ของพระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ 2535 หามมีการลา การฆาเพื่อเปนการคา ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาวารานัสซึ่งเปนสัตวที่ควร

คาแกการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงควรพัฒนาใหมีการเพาะเล้ียงเปนสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ 
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อีกทั้งยังเปนการอนุรักษสัตวชนิดนี้ โดยกอต้ังมีฟารมอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม เพื่อเปนแหลงคนควาและเปนขอมูลเพื่อชวยในการพัฒนาฟารมวารานัสแบบครบวงจร  เชน  บออนุบาล        

บอเล้ียงขุน และบอเล้ียงเพื่อการขยายพันธุในอนาคต เพ่ือประยุกตกอใหเกิดเปนฟารมตนแบบแกเกษตรกรท่ีสนใจ    

เพ่ือใชประโยชนในเชิงการคาตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

รูปที่ 1 ตระกูลวารานัสที่พบในประเทศไทย 4 ชนิด คือ (ก) ตุดตู  ) Varanus dumerilli) (ข) เหาชาง (Varanus 

rudicalis) (ค) ตะกวด (Varanus bengalensis) และ(ง) เห้ีย(Varans salvator macromaculatus) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การออกแบบฟารมวารานัส การออกแบบฟารมใหมีพื้นที่ส่ีเหล่ียมโดยมีขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 4เมตร

พื้นท่ีรวม 1600 ตารางเมตร วารานัสท่ีจับมาเล้ียงเพื่อการศึกษาอยูใน Class :Reptitia, Order :Squamata 

Suborder :Lacertilia Family :Varanidae ฟารมที่ออกแบบสามารถเล้ียงวารานัสได 150 - 200 ตัว แตในการศึกษา

คร้ังนี้ในฟารมมีวารานัสทั้งหมด 80 ตัว โดยมีวารานัสตัวผูมากกวาตัวเมีย ความยาวต้ังแต 0.3 – 3 เมตร อายุ1เดือน -

-3 ป คิดเปนพื้นที่ 20 ตารางเมตรตอตัว มีพื้นที่น้ํากวาง 4 เมตรโดย ลอมลอมพื้นที่ดินที่เปนเกาะกลางน้ําปลูกตนไม

ขนาดใหญจํานวนมากเพื่อเปนที่พักผอนของวารานัส มีการสรางแนวกําแพงกลางนํ้าที่ทําจากกระเบ้ืองเปนกําแพงสูง 

3 เมตร เจาะลึกลงใตน้ํา 0.5 เมตร หางจากพื้นที่ดิน 3 เมตรดังแสดงในรูปที่ 2 เพ่ือเปนแนวปองกันการขุดเพื่อหลบหนี

ของวารานัส มีการทําบอซีเมนตเพื่อหลบภัยและเปนที่อยูอาศัยของวารานัสขนาดเสนผาศูนยกลางกวาง 1 เมตร สูง 

0.5 เมตร ฝงลงไปในดิน 0.15 เมตร ระบบน้ําท่ีใชเปนระบบชลประทานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน การใหอาหารเปนซากลูกหมูที่ตายในฟารมของศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียวสุกแหงชาติ ใหวันละ 1 

คร้ัง เวลา 16.00 น. ปริมาณการใหคร้ังละ 80-90 กิโลกรัมตอวัน  

ก ข 

ค ง 
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การศึกษาพฤติกรรมและอัตราการเจริญเติบโต ทําการศึกษาพฤติกรรมตางๆและอัตราการเจริญเติบโต 

เชน พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการผสมพันธุ พฤติกรรมและการขับถายของวารานัสจํานวน 

10 แบงเปนเพศผู 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว เปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมอยางแทจริงของวารานัส (Harold, 

2007)  

 

ผลและวจิารณ 
การออกแบบฟารมวารานัส ตองอาศัยขอมูลพื้นฐานของสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา ซึ่งสามารถอาศัยไดทั้งบนบก

และนํ้า จึงตองออกแบบใหมีทั้งพื้นที่น้ําและพ้ืนที่บก( รูปที่ 2-3 ) โดยสรางบันไดหัวขาด เม่ือตองการเขาฟารมใหใช 

บันไดเหล็กทอดลงเขาฟารม เม่ือใชเสร็จควรดึงบันไดขึ้นทันทีเพ่ือปองกันการหลบหนีของวารานัส ผลการศึกษาพบวา 

วารานัสท่ีถูกนํามาเล้ียงในฟารม มีพฤติกรรมชอบขุดดินอาศัยอยูโพรงใตดินจึงตองปูดวยไมระแนงเปนแนวปองกัน

การทําลายของหนาดินจากการขุดของวารานัส มีการทําบอโพรงซีเมนตจําลองเพื่อเปนโพรงจําลองมาเพ่ือใหเปนท่ี

หลบซอนและพักผอนของวารานัสยามอาการรอน รวมทั้งมีการสรางกําแพงบนน้ําเพื่อปองกันการขุดหลบหนีไดดีกวา

กําแพงบนดิน ( รูปที่ 4-5 ) นอกจากน้ีวารานัสมีพฤติกรรมชอบขึ้นมานอนตากแดดบนตนไมใหญเน่ืองจากวารานัส

เปนสัตวเลือดเย็นการนอนตากแดดชวยเพิ่มอุณหภูมิใหกับรางกาย ดังนั้นสวนบริเวณพ้ืนที่ดินจึงตองมีการปลูกตนไม

ใหญไวบนพื้นที่ดินดวย 

 

 

                                                                                                                                 พื้นที่ดิน 

                                                                                                                                 พื้นที่น้ํา 

                 40 ม.                                                                                          กําแพงก้ัน 

 

 

 
40 ม.                                                                                    

รูปที่ 2 ผังการออกแบบฟารมวารานัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 บริเวณฟารมที่เปนบริเวณสวนดินถูกสรางขึ้น 

 
 

 
 
 

 
 

3 ม. 1ม. 
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รูปที่ 4 อุปกรณที่ออกแบบขึ้นในฟารมวารานัส (ก) บอซีเมนตเพ่ือหลบภัยและเปนที่อยูอาศัยของวารานัส และ 

(ข) ตล่ิงที่ปูดวยไมระแนงปองกันการทําลายของหนาดินจากการขุดของวารานัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 5 ลักษณะของฟารมวารานัส (ก) พื้นที่สวนที่เปนน้ํามีกําแพงปองกัน และ(ข) บันไดหัวขาด 
 
ก า ร ศึ กษ าพฤติ ก ร รมแล ะ อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ว า ร า นั ส ที่ จั บ ม า ทํ า ก า ร ศึ กษ า ที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนตัวใหญที่สุดยาวประมาณ 3.5 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ตัวผู           

มีขนาดใหญกวาตัวเมีย ดังแสดงตารางที่ 1 โดยเฉพาะบริเวณลําคอท่ีสามารถพองขยายไดใหญมาก ล้ินมี 2 แฉก   

ตัวผูมีอวัยวะเพศ 2 อัน และคาดวาตัวเมียก็มีรูผสมพันธุ 2 รู เชนเดียวกัน ล้ิน 2 แฉก เรียวยาว มีหนาที่รับอุณหภูมิ

และความช้ืนเวลาเคล่ือนที่จะแลบล้ินตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบทิศทางในการเคล่ือนที่กอนตัวไปถึงเสมอ ผิวหนังเปน

เกล็ด เล็กบาง ใหญบางสลับกันไปแลวแตวาจะอยูสวนไหนของรางกาย มีการลอกคราบออกเปนแผนได ลําตัวขนาด

ใหญพองออกทางดานขาง อุงเทามีขนาดใหญใหญและหนา เล็บมีลักษณะแหลมเหมาะสําหรับปายปนตนไม และ

ตะปบเหย่ือ หางยาวไวรักษาสมดุลขณะเคล่ือนที่และสะสมอาหาร ทางเดินอาหารเปนแบบกระเพาะใหญลําไสส้ัน  

คือ เปนสัตวกินเน้ือนั่นเอง แตโดยทั่วไป มักพบวาวารานัสกินอาหารไดหลายชนิด อาหารแปงก็กินไดแตสูเนื้อสัตว

ไมได อาจเนื่องมาจากไมมีน้ํายอยเพราะในธรรมชาติไมไดกินแปงและพืชผักเปนอาหารหลัก วารานัสจึงเปนสัตวที่

รักษาสมดุลในธรรมชาติ เม่ือมีสัตวชนิดใดตายลงก็ถูกกินเปนอาหารไมปลอยใหเนาเหม็นและเปนแหลงกระจายของ

เช้ือโรค วารานัสไมใชสัตวนักลาจําพวกจระเข (Traeholt, 1994) แตพบวาวารานัสมีฟนเหมือนปลากินเนื้อ ไมมีเขี้ยว 

ที่ใชในการกัดขยํ้าเหมือนสัตวนักลาทั่วไป กินสัตวมีชีวิตเฉพาะที่ตัวเล็กกวามันเทานั้นดังแสดงตารางที่ 1 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอยูอาศัยและนิสัยของวารานัสในฟารม พบวาวารานัสอาศัยในฟารมนั้น      

ตางจากตัวตะกวดท่ีเปนสัตวสายพันธุเดียวกันแตเปนคนละชนิดกัน โดยตัวตะกวดน้ันมีนิสัยดุรายกวาวารานัส ชอบ

กัดทํารายคนซ่ึงตางจากวารานัสที่ไมชอบกัดแตเวลาท่ีตอสูนั้นจะใชวิธีการปลํ้ากัน เม่ือตัวไหนสามารถครอมราง     

ก 

ก ข 

ก ข 
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อยูเหนืออีกตัวไดก็ถือวาชนะตัวที่แพก็จะคลานหนีไปไมมีการทํารายถึงเลือดตกยางออก วารานัสสามารถอาศัยได  

ในน้ํา มีลักษณะนิสัยขุดดินเปนโพรงใตน้ําและชอบอาศัยโพรงเปนเพื่อเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย ชอบนอนตากแดด

ในเวลาสายและกลางวันบนตนไมสูง ( รูปที่ 6 ) ไมมีพฤติกรรมในการแยงอาหารการกิน ซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหไมทํา

รายซ่ึงกันและกันเหมือนจระเข มีอัตราการกินอาหาร 0.05-1 กก.ตอวันตอตัว ขึ้นกับขนาดตัวของวารานัส  มีอัตราการ

ตายรอยละ 3 สวนในเร่ืองการดูแลพื้นที่น้ําในฟารม วารานัสกินอาการและขับถายของเสียบนบกเทานั้นซ่ึงไม

เหมือนกับการเล้ียงจระเขที่มีพฤติกรรมกินในน้ําและขับถายของเสียในนํ้าทําใหน้ําในบอเนาไดเสียงายจึงไมตองทํา

การเปล่ียนนํ้าในบอเลยเหมือนกรณีเล้ียงจระเข เพียงแคสูบน้ําเขากรณีน้ําในบอลดลงเทานั้น ดังแสดงตารางที่ 2 
  
 
 

 
 

 

 

รูปที่ 6 การศึกษาพฤติกรรมของตัววารานัสในฟารม (ก) อาศัยบนตนไม (ข) อาศัยในน้ํา และ 

(ข) อาศัยโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเปนที่อยูอาศัย 

ตารางที่ 1 การติดตามสรีวิทยาและการเจริญเติบโตวารานัสในฟารมในระยะเวลา 1 ป  

สรีรวิทยา ส่ิงที่สังเกตได 

ล้ิน  

อวัยวะเพศตัวผู  

อวัยวะเพศตัวตัวเมีย  

หัว  

ปาก  

ฟน 

ลําตัว 

อุงเทา  

ผิวหนัง  

 

เล็บ  

หาง  

ทางเดินอาหาร 

อัตราความตองการอาหาร  

อาหาร 

ขนาดความท่ียาวท่ีสุด 

น้ําหนักท่ีหนักที่สุด 

2 แฉก  

2 อัน 

2 รู 

เล็กแบนราบ 

เรียวยาวอาปากไดกวางมากสําหรับกลืนกินเหย่ือ 

เหมือนปลากินเนื้อ 

มีขนาดใหญพองออกทางดานขาง 

มีขนาดใหญใหญและหนา 

เปนเกล็ด เล็กบาง ใหญบางสลับกันไปแลวแตวาจะอยูสวนไหนของรางกาย 

มีการลอกคราบออกเปนแผนได 

มีลักษณะแหลมเหมาะสําหรับปายปนตนไม และตะปบเหย่ือ 

หางยาวไวรักษาสมดุลขณะเคล่ือนที่และสะสมอาหาร 

เปนแบบกระเพาะใหญลําไสส้ัน คือ เปนสัตวกินเนื้อนั่นเอง 

0.05 – 1 กิโลกรัมตอวันตอตัว 

ซากสัตวที่เปนลูกหมูตาย 

3.5 เมตร 

80 กิโลกรัม 

ก ข ค 
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ตารางที่ 2 การติดตามพฤติกรรมวารานัสในฟารมในระยะเวลา 1 ป  

พฤติกรรม ส่ิงที่สังเกตได 

พฤติกรรมการอยูอาศัย 

 

 

พฤติกรรมการกิน 

 

 

 

พฤติกรรมการผสมพันธุ 

 

 

พฤติกรรมการขับถายของเสีย 

 

วารานัสสามารถอาศัยไดบนดิน ในน้ําและตนไม มีลักษณะนิสัยขุดดินเปน

โพรงใตน้ําและชอบอาศัยโพรงเปนเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยและหลบภัย ชอบนอน

ตากแดดในเวลาสายและกลางวันบนตนไมสูง 

วารานัสอาศัยในฟารมนั้นไมมีพฤติกรรมในการแยงอาหารการกิน ซึ่งทําใหไม

ทํารายซึ่งกันซึ่งตางจากจระเข มีอัตราการกินอาหาร 0.05-1 กก.ตอวันตอตัว 

ขึ้นกับขนาดตัวของวารานัส  มีอัตราการตายรอยละ 3  

โดยตัวตะกวดน้ันมีนิสัยดุรายกวาวารานัสชอบกัดทํารายคนซึ่งตางจากวา

รานัสที่ไมชอบกัดแตเวลาที่ตอสูนั้นจะใชวิธีการปลํ้ากัน เม่ือตัวไหนสามารถ

ครอมรางอยูเหนืออีกตัวไดก็ถือวาชนะตัวท่ีแพก็จะคลานหนีไปไมมีการทําราย

ถึงเลือดตกยางออก 

วารานัสกินอาการและขับถายของเสียบนบกเทาน้ันซ่ึงไมเหมือนกับการเล้ียง

จระเขที่มีพฤติกรรมกินในน้ําและขับถายของเสียในน้ําทําใหน้ําในบอเนาไดเสีย

งายจึงไมตองทําการเปล่ียนน้ําในบอเลยเหมือนกรณีเล้ียงจระเข เพียงแคสูบ

น้ําเขากรณีน้ําในบอลดลงเทานั้น 

 

สรุป 
การศึกษาคร้ังนี้สามารถออกแบบและสรางฟารมวารานัสที่สอดคลองกับพฤติกรรมของวารานัสตาม

ธรรมชาติ ทําใหวารานัสสามารถเจริญเติบโตไดดี และสามารถมีชีวิตอยูรอดได รวมทั้งรูพฤติกรรมเบื้องตน เชน 

พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการผสมพันธุ และพฤติกรรมการผสมพันธุของวารานัสซึ่งจะใช

เปนแนวทางในการสรางฟารมเชิงการคาที่ประกอบดวย บออนุบาล บอขุน และบอเพื่อการขยายพันธุเพื่อสงเสริม

เกษตรกรใหสรางฟารมวารานัสเชิงการคาในอนาคตตอไป 
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ผลของระดับปุยไนโตรเจนท่ีมีตอผลผลิต องคประกอบทางเคม ีและประสิทธิภาพการใช
ประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร 
Effects of nitrogen fertilization on yield, chemical composition and fertilizer utilization 
efficiency of Pennisetum purpureum 
 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1* จีระศักด์ิ ชอบแตง2 และ สมศักด์ิ เภาทอง2 

Auraiwan Isuwan1*, Jeerasak Chobtang2 and Somsak Poathong2  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบทางเคมีและ

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจน (NUE) ของหญาเนเปยร (Pennisetum purpureum) วางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก ส่ิงทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (N) ในระดับตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 

8, 16, 32 และ 64 กิโลกรัม N /ไร การใสปุยระดับ 64 กิโลกรัม N /ไร ใหคาเฉล่ียผลผลิตวัตถุแหง เปอรเซ็นตโปรตีน 

และปริมาณไนโตรเจนในหญาที่เก็บเก่ียวไดสูงท่ีสุด (p<0.05) ประสิทธิภาพการผลิตของหญาเนเปยรมีคาสูงสุดที่

ระดับปุย 16 กิโลกรัม N /ไร แตไมแตกตาง (p>0.05) กับกลุมที่ไดรับปุย 32 กิโลกรัม N /ไร อยางไรก็ตาม มีคาสูงกวา 

(p<0.05) กลุมที่ไดรับปุยระดับ 8 และ 64 กิโลกรัม N /ไร คา NUE ของหญาที่ไดรับปุยระดับ 16 กิโลกรัม N /ไร สูง

กวา (p<0.05) กลุมที่ไดรับปุยระดับ 8, 32 และ 64 กิโลกรัม N /ไร สวนคาประสิทธิภาพเชิงสรีระของหญาไมมีความ

แตกตาง (p>0.05) ระหวางระดับการใสปุย สรุปไดวา ระดับปุยที่เหมาะสมในการผลิตหญาเนเปยรอยูในชวง 16-32 

กิโลกรัม N /ไร ซึ่งเปนระดับที่ทําใหหญามีผลผลิตที่อยูในระดับดี มีคุณคาทางโภชนะสูง และมีประสิทธิภาพการใชปุย

ไนโตรเจนในระดับที่เหมาะสม 

คําสําคัญ : หญาเนเปยร ปุยไนโตรเจน ผลผลิต องคประกอบทางเคมี 
 

Abstract 
A study on yield, chemical composition and nitrogen use efficiency (NUE) of Pennisetum 

purpureum at different levels of nitrogen fertilizer i.e., 0 (control), 8, 16, 32 and 64 kg N /rai were 

conducted, using a randomized complete block design. P. purpureum receiving 64 kg N/rai was the best 

treatment (p<0.05) in term of increasing total dry matter yield, crude protein (CP) percentage and total 

nitrogen yield. Agronomic efficiency of the grass receiving 16 and 32 kg N/rai were not different (p>0.05), 

but higher than that of 8 and 64 kg N/rai. The NUE of the grass was highest (p<0.05) in plot receiving 16 

kg N/rai. No significant difference among treatments was observed (p>0.05) in physiological efficiency. 

In conclusion, productivity and NUE of this grass were optimal at 16 – 32 kg N /rai of fertilization.     

Keywords : Pennisetum purpureum, Nitrogen use efficiency, Yield, Chemical composition 
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คํานํา 
ธาตุไนโตรเจนจัดเปนธาตุอาหารหลักซ่ึงพืชตองการในปริมาณมาก ไนโตรเจนเปนธาตุที่เปนองคประกอบ

สําคัญของกรดอะมิโน (amino acids) ฮอรโมนพืช เชน ออกซิน (auxins) และไซโทไคนิน (cytokinins) กรดนิวคลีอิก 

(nucleic acids) นิวคลีโอไทด (nucleotide) และคลอโรฟลล ไนโตรเจนชวยในการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมขนาดใบ 

และเพิ่มปริมาณโปรตีน และมีบทบาทท่ีสําคัญมากในระบบการเกษตรที่ตองการประสิทธิภาพการผลิตสูงๆ (Munoz 

et al., 2003) ในระบบการผลิตพืชอาหารสัตวการใชปุยไนโตรเจนในระดับที่เหมาะสมชวยใหไดผลผลิตพืชอาหารสัตว

ในปริมาณสูงและมีคุณภาพดี การใชพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเพื่อเล้ียงสัตวมีผลทําใหสัตวแสดงออกลักษณะทาง

พันธุกรรมไดเต็มสมรรถนะและใหผลผลิตที่มีคุณภาพ (Powell and Wu, 2004) อยางไรก็ตาม การใสปุยไนโตรเจนไม

ตรงกับความตองการ และในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม ตลอดจนการไมคํานึงถึงสภาพของดิน สงผลใหประสิทธิภาพการ

ดูดใชประโยชนจากปุยของพืชลดลง ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสารอนุพันธจากปุยสวนเกินที่จะ

ปนเปอนในส่ิงแวดลอม และจะเปนวงจรสงผลรายกลับมาสูมนุษย (Santamaria, 2006)  

กองอาหารสัตว (2545) แนะนําใหใสปุยรองพื้นสูตรเสมอ (15-15-15) อัตรา 50 – 100 กิโลกรัม/ไร พรอม

ปลูก และใสปุยยูเรีย (46-0-0) ในอัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร (4.6-9.2 กิโลกรัม N/ไร) ใหกับหญาเนเปยรทุกคร้ังหลังตัด 

อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวไดจากผลการประเมินผลผลิตวัตถุแหงโดยไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชปุยของ

หญาเนเปยร การจัดการปุยในแปลงหญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดตนทุนการผลิต และสามารถลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการปนเปอนจากการใชปุยไนโตรเจนปริมาณมากเกินความจําเปนนับเปนขอมูลที่สําคัญ ดังนั้น 

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ หาระดับการใสปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหญาเนเปยรที่ไมกระทบตอ

การใหผลผลิตและมีประสิทธิภาพการใชปุยสูงสุด 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง 

(Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic TypicHaplustalfs) ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 

2553 โดยดินมีสมบัติกอนเร่ิมตนการทดลองคือ เน้ือดินเปนดินทราย ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได 

แอมโมเนียม และไนเทรตที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 122.89, 0.06 และ 0.04 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ และมี

ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) วิเคราะหตามวิธีของ Bremmer and Mulvaney (1982) เปน 0.04 เปอรเซ็นต ซึ่ง

จัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า 
แผนการทดลองและส่ิงทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา            

ส่ิงทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (ปุยยูเรีย; 46-0-0) ในอัตราตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 8, 16, 32 และ           

64 กิโลกรัม N/ไร   
การจัดการแปลงทดลอง 
เตรียมดินดวยการไถพรวน ปรับสภาพแปลงใหมีความสม่ําเสมอ จากน้ันทําแปลงทดลองขนาด 3 × 4 

ตารางเมตร ยกขอบแปลงสูง 30 เซนติเมตร และกําหนดใหแปลงทดลองแตละดานหางจากกันอยางนอย 1 เมตร เพ่ือ

ปองกันการปนเปอนของส่ิงทดลอง ปลูกหญาตามคําแนะนําของ กองอาหารสัตว (2545) โดยใชตนกลาอายุ 30 วัน 
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ระยะปลูก 50 × 50 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นโดยการหวานใหทั่วแปลง ประกอบดวย ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 

อัตรา 20 กิโลกรัม P2O5/ไร ปุยโพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 20 กิโลกรัม K2O/ไร สําหรับการใสปุยไนโตรเจนน้ันใสในรูป

ปุยยูเรีย โดยแบงใส ไดแก คร่ึงหนึ่งใสพรอมกับปุยรองพื้นคร้ังแรก และอีกคร่ึงหนึ่งแบงออกเปน 4 สวนๆ ละเทาๆ กัน 

และแบงใสทุกคร้ังหลังการตัด โดยการหวานใหทั่วแปลง ทําการตัดหญาคร้ังแรกหลังปลูก 60 วัน หลังจากน้ันตัดหญา

ทุกๆ 30 วัน จํานวน 4 คร้ัง 
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี 
วัดผลผลิตและสุมตัวอยางหญาหลังจากปลูกได 60 วัน และหลังจากน้ันทุกๆ 30 วัน โดยตัดที่ความสูง 5 

เซนติเมตร จากพื้นดิน นํามาอบดวยตูอบชนิดเปาลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง จากนั้นนํามา

บดผานตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหงและโปรตีนหยาบ (AOAC, 

1998) และ ผนังเซล (neutral detergent fiber, NDF) และ ลิกโนเซลลูโลส (acid detergent fiber, ADF) (Van 

Soest et al., 1991) 
การคํานวณ และการวิเคราะหทางสถิติ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนของเนเปยร คํานวณโดยใชวิธีวัดประสิทธิภาพการ

ผลิตพืช (agronomic efficiency) หรือประสิทธิภาพผลผลิต (yield efficiency) วิธีวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุ

ไนโตรเจน (Nitrogen use efficiency) และวิธีวัดประสิทธิภาพเชิงสรีระ (physiological efficiency) จากปุย 

(Fageria, 1992 และ Prihar et al., 2000) 

วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของตัวแปรตางๆ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด

ภายในบล็อก เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test  
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
ผลผลิตน้ําหนกัแหงและองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรแคระ 

 จากการศึกษาถึงระดับของปุยไนโตรเจนที่มีผลตอผลผลิตน้ําหนักแหง และองคประกอบทางเคมีของหญาเน

เปยร (ตารางที่ 1) พบวา การตัดคร้ังแรกหลังจากการปลูก ระดับการใสปุย 32 กิโลกรัม N/ไร ใหผลผลิตวัตถุแหงสูง

ที่สุด แตไมแตกตาง (p>0.05) กับการไดรับปุยอัตรา 64 และ 16 กิโลกรัม N/ไร อยางไรก็ตาม ระดับปุยทั้ง 3 ระดับ

ใหผลผลิตวัตถุแหงของหญาเนเปยรแตกตาง (p<0.05) กับกลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับปุยอัตรา 8 กิโลกรัม N/ไร 

เนื่องจากธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่จํากัดการเจริญเติบโตของหญาดังน้ันเม่ือเพ่ิมธาตุไนโตรเจนใหแกหญาจึงทําให

หญาเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงสุด แตการใหไนโตรเจนในปริมาณท่ีมากเกินความตองการอาจจะสงผล

ทําใหการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหญาคอยๆ ลดลงได (ยงยุทธ และคณะ, 2551) กานดา และคณะ (2549) ศึกษาการ

ปลูกหญามูลาโตที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมาในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง พบวา ผลผลิต

น้ําหนักแหงเฉล่ียของหญามูลาโตสูงสุดท่ีระดับปุย 60 กิโลกรัม N/ไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญ(p<0.05) กับกลุม

ควบคุม แตไมแตกตาง (p>0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยไนโตรเจนระดับ 80 กิโลกรัม N/ไร  

ระดับการใสปุยไนโตรเจนท่ี 64 กิโลกรัม N/ไร มีผลทําใหผลผลิตวัตถุแหงของหญาที่ตัดทุกๆ 30 วัน 

(regrowth) ของหญามีคาเฉล่ียสูงที่สุดแตกตาง (p<0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยไนโตรเจนในระดับตํ่ากวาและกลุม

ควบคุม นอกจากนี้ผลผลิตน้ําหนักแหงรวม (total biomass production) ของหญาเนเปยรมีคาเฉล่ียสูงที่สุดที่ระดับ
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ปุย 64 กิโลกรัม N/ไร และไมแตกตาง (p>0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยอัตรา 32 กิโลกรัม N/ไร แตแตกตาง (p<0.05) กับ

กลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8 และ 16 กิโลกรัม N/ไร  

 

ตารางที ่1. ผลผลิตวัตถุแหง (กิโลกรัม /ไร) และ องคประกอบทางเคมี (dry matter basis) ของหญาเนเปยรที่ไดรับ

ปุยไนโตรเจนในอัตราตางๆ 

อัตราการใสปุยไนโตรเจน  

(กิโลกรัม N /ไร) 

ผลผลิต 

(%) 

วัตถุแหง โปรตีน

หยาบ 

ผนังเซล ลิกโน

เซลลูโลส 

เถา 

ตัดคร้ังแรก (60 วันหลังจากปลูก)      

0 689b 20.74a 7.22b 70.51 42.62 13.56 

8 622b 19.23ab 6.72b 73.38 44.27 14.44 

16 1,038a 20.23a 7.62b 70.98 43.83 12.79 

32 1,128a 16.81c 7.71b 68.79 43.51 14.78 

64 934a 18.05bc 14.11a 68.59 40.69 13.70 

SEM 75 0.63 0.74 1.40 0.98 0.74 

Significance ** ** *** ns ns ns 

ตัดซ้ํา (ทุกๆ 30 วัน)1       

0 174c 19.75 5.15b 67.19 43.44ab 15.72 

8 212bc 19.94 5.06b 66.03 43.95a 15.51 

16 208bc 18.67 5.63b 65.42 42.20bc 14.01 

32 250b 18.77 5.05b 67.62 43.71a 13.30 

64 331a 18.24 7.24a 68.09 41.60c 11.28 

SEM 19 1.13 0.39 2.79 0.46 1.22 

Significance *** ns ** ns * ns 

ผลผลิตรวมทุกคร้ังที่ตัด       

0 1,387c      

8 1,469c      

16 1,870b      

32 2,125a      

64 2,257a      

SEM 64      

Significance ***      
1คาเฉล่ียจากการตัด 4 คร้ัง, SEM; standard error of the mean, N = 4, ***; p<0.001, **; p<0.01, *; p<0.05, ns; 

non-significance 
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ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นสงผลให การแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้น

และจะทําใหน้ําหนักแหงของสวนเหนือดินเพิ่มขึ้นดวย หญากินนีสีมวงท่ีปลูกศึกษาทดลองในศูนยวิจัยและพัฒนา

อาหารสัตวเพชรบุรีในชุดดินหุบกะพงซ่ึงมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า หญากินนีสีมวงใหผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้น

เม่ือใสปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้น (ชิต และคณะ, 2538; สมศักด์ิ และคณะ, 2546) และสอดคลองกับอีกหลายๆ 

การทดลองที่พบวาหญาชนิดตางๆ จะมีผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใสปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 

2541; Rao et al., 2004 และ Faria et al., 1997)  

หญาเนเปยรที่การตัดคร้ังแรกและการตัดหลังจากตัดคร้ังแรกท่ีอายุทุกๆ 30 วัน มีเปอรเซ็นตโปรตีนหยาบ

สูงสุดเม่ือไดรับปุยระดับ 64 กิโลกรัม N/ไร แตกตาง (p<0.05) กับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับปุยระดับตํ่ากวา การ

เพิ่มระดับปุยไนโตรเจนเพื่อยกระดับความเขมขนของไนโตรเจนในดินมีผลทําใหพืชสามารถดูดใชและสะสมธาตุ

ไนโตรเจนในเน้ือเย่ือไดมากข้ึนเปนการเพ่ิมธาตุไนโตรเจนแกพืช ไนโตรเจนที่พืชไดรับเพิ่มมากขึ้นน้ันจะถูกนําไปใช

สังเคราะหโปรตีนทําใหโปรตีนรวมของพืชสูงขึ้น (มุกดา, 2544) สอดคลองกับการศึกษาหลายการทดลองท่ีพบวาการ

ใสปุยไนโตรเจนทําใหโปรตีนของหญาเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; เพ็ญศรี และคณะ, 2549;  พิสุทธิ์ และคณะ, 

2543; อุไรวรรณ และคณะ, 2555 และ Rethman et al., 1997) 
ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร 
การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร ไดแก ประสิทธิภาพการผลิตพืชหรือ

ประสิทธิภาพผลผลิต (agronomic nitrogen use efficiency) ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุย(fertilizer 

nitrogen use efficiency) และประสิทธิภาพเชิงสรีระ (physiological nitrogen use efficiency) โดยอาศัยการอางอิง

จากกลุมควบคุมแสดงในตารางท่ี 2 ผลการทดลอง พบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 64 กิโลกรัม N /ไร ทําใหปริมาณ

โปรตีนในหญาที่เก็บเก่ียวได (nitrogen in harvested yield) สูงที่สุด แตกตาง (p< 0.05) กับกลุมกลุมที่ไดรับปุย

ไนโตรเจนในระดับตํ่ากวา อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิต ของหญาเนเปยรมีคาสูงสุดในกลุมที่ไดรับปุยระดับ 

16 กิโลกรัม N /ไร ไมแตกตาง (p>0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยระดับ 32 กิโลกรัม N /ไร แตแตกตาง (p<0.05) กับกลุมที่

ไดรับปุยระดับ 8 และ 64 กิโลกรัม N /ไร ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยของหญาเนเปยรมีคาสูงสุดที่

ระดับปุย 16 กิโลกรัม N/ไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.001) กับกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8, 32 และ 64 

กิโลกรัม N /ไร สวนประสิทธิภาพเชิงสรีระของหญาเนเปยรไมพบความแตกตาง (p>0.05) ระหวางส่ิงทดลอง 

โดยปกติประสิทธิภาพการผลิตพืชจะสูงสุดเม่ือใสปุยอัตราต่ําแตเ ม่ือเพิ่มอัตราปุยใหสูงขึ้นเ ร่ือยๆ 

ประสิทธิภาพของการผลิตพืชจะมีคาลดลงตามลําดับ สําหรับประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนมาใชของพืช 

แตกตางกันไปตามชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส เวลาของการใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม คาเฉล่ีย

สําหรับพืชเขตรอนมีคาอยูประมาณรอยละ 30-50 หากเปนพืชพันธุดีซึ่งใหผลผลิตสูงอาจดูดธาตุไนโตรเจนมาใชไดถึง 

65 เปอรเซ็นต (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ผลการทดลองน้ีไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ Beyaert and Roy 

(2005) ที่พบวา หญา Sorghun-Sudan grass [Sorghum bicolor (L.) Moench] มีความเขมของไนโตรเจนของหญา

เพิ่มขึ้นตามอัตราการใสปุยที่เพิ่มขึ้น Guillard et al. (1995) พบวา ขาวโพดและ Orchardgrass (Dactylis 

glomerata L.) จะมีคาประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนลดลงตามอัตราการใสปุยที่เพ่ิมขึ้นโดยมีคา

ลดลงจาก 50 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 17 เปอรเซ็นต และจาก 54 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือ

ใสปุยเพิ่มขึ้นจาก 112 กิโลกรัม N/ha เปน 448 กิโลกรัม N/ha และขาวโพดอาหารสัตว (Nannen et al., 2011) ก็มี

การตอบสนองในลักษณะนี้ กานดา และคณะ (2549) ศึกษาประสิทธิภาพการใชปุยของหญามูลาโตที่ไดรับปุยอัตรา 
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0, 20, 40, 60, และ 80 กิโลกรัม N /ไร พบวา หญามูลาโตที่ไดรับปุยอัตรา 20 กิโลกรัม N /ไร มีประสิทธิภาพการใชปุย

ไนโตรเจนสูงสุด และเม่ือเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนสงผลใหประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนลดลง นอกจากนี้  อุไร

วรรณ และคณะ (2554) พบวา หญารูซี่ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง เม่ือศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุย

ไนโตรเจนก็จะมีผลไปในทิศทางเดียวกัน 

ประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยท่ีลดลงนั้นอาจแสดงถึงการตกคางของไนเทรตและการสูญเสีย

ไนโตรเจนในรูปแกส (gaseous loss or denitrification) (Horgan et al., 2002) นอกจากนี้สารอนุพันธจากปุยสวน

หนึ่งที่อาจปนเปอนสูส่ิงแวดลอม ซึ่งจะเปนอันตรายตอมนุษย (Santamaria, 2006) 

 

ตารางที ่ 2. ผลผลิตไนโตรเจน (กิโลกรัม N /ไร) ประสิทธภิาพการผลิต (กิโลกรัมผลผลิต /กิโลกรัม N) ประสิทธิภาพ

การดูดธาตุไนโตรเจน (%) และ ประสิทธิภาพเชิงสรีระ (กิโลกรัม N /กิโลกรัม N) ของหญาเนเปยรที่ไดรับปุยไนโตรเจน

ในระดับตางๆ  

 อัตราการใสปุยไนโตรเจน (กิโลกรัม N /ไร) SEM P 

 8 16 32 64   

ผลผลิตไนโตรเจนจากหญาที่เก็บเก่ียวได  13.64c 20.81b 21.89b 31.78a 0.51 *** 

ประสิทธิภาพการผลิตพืช 10.28b 30.22a 23.09a 13.60b 2.53 ** 

ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจน  17.43c 53.53a 30.14b 30.52b 2.85 *** 

ประสิทธิภาพเชิงสรีระ 65.80 56.56 76.15 44.52 8.64 ns 

SEM; standard error of the mean, N = 4, ***; p<0.001, **; p<0.01, ns; non-significance 

 

สรุป 
จากผลการทดลอง สรุปไดวา หญาเนเปยรมีผลผลิตวัตถุแหงและคุณคาทางโภชนะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการเพิ่มปุย

ไนโตรเจน อยางไรก็ตาม อัตราการใสปุยที่สูงเกินไปทําใหประสิทธิภาพการใชปุยของหญาลดลง ดังนั้น ในการปลูก

หญาเนเปยรในชุดดินหุบกะพงหากพิจารณาในภาพรวมโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน ควรใสปุยไนโตรเจน

อัตราระหวาง 16-32 กิโลกรัม N /ไร โดยแบงปุย 50 เปอรเซ็นต ใสพรอมปลูกและที่เหลือแบงใสทุกคร้ังหลังตัด ซึ่งจะ

ไดผลผลิตหญาที่อยูในระดับดี มีคุณคาทางโภชนะสูง และมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนในระดับที่

เหมาะสม  

 

คําขอบคุณ 
การทดลองนี้ได รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2552 ขอขอบคุณนางสาวนางสาวประภาศรี เปรมกมล นางสาวพัชรินทร สุพงษ นางสาว

อรุณี เซี่ยงฉิน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ชวยเก็บขอมูลผลผลิตหญาเนเปยร 
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เครื่องผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซใชความรอนจากชีวมวล 
Thermophotovoltaic Power Generator using Biomass Heat Source 
 
โชติวุฒิ ประสพสุข1 และ มานนท สุขละมัย1         

Chotiwut Prasopsuk1 and  Manon Sooklamai1 

 

คํานํา 
เน่ืองจากพลังงานมีความจําเปนตอทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ความตองการใชพลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้นอยาง 

ตอเน่ือง จึงมีการหาแหลงพลังงานทดแทนจากแหลงพลังงานตางๆจากธรรมชาติ ซึ่งแหลงพลังงานที่ไดรับความนิยม

อยางแพรหลายคือเซลลพลังงานแสงอาทิตย หากแตยังมีขอจํากัดในดานเวลาการใชและปริมาณรังสีอาทิตยในแตละ

วันและฤดูกาล ผูวิจัยจึงมีความสนใจในระบบผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ (Thermophotovoltaic system) 

โดยใชหลักการการสงผานรังสีความรอนจากแหลงความรอนผานวัสดุเปลงรังสีและแผรังสีใหกับตัวเซลลเพื่อผลิต

กระแสไฟฟา ซึ่งทําใหระบบสามารถผลิตไฟฟาไดโดยไมตองรอแสงอาทิตย และเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในรูปของพลังงานชีวมวลอยูเปนปริมาณสูง และการกําจัดวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรโดยมากใชวิธีเผา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําชีวมวลมาเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอนแกเกระบวน

การการผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ ทั้งนี้เพื่อเปนตนแบบในการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดใหสามารถใชงาน

ไดจริงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางชุดตนแบบเครื่องผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซโดยใชความรอนจากชีวมวล 

2. เพ่ือหาศักยภาพของการผลิตไฟฟาโดยชุดตนแบบที่สรางขึ้น 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 แหลงความรอนใชเตาเผาทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 cm สูง 120 cm ผลิตจากแผนเหล็กมวนขึ้น

รูป ปอนเชื้อเพลิงดวยเกลียวลําเลียงยาว 80 cm ขนาดใบ 5 cm ดวยอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6 kg/h ซึ่งชีวมวลท่ีใชใน

การศึกษาคือแกลบ มีถังพักขนาด 40 x 40 x 60 cm3 ปอนอากาศเขาเผาไหมดวยโบลเวอร วัสดุเปลงรังสีเปนเหล็ก

พรุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 cm ที่ผนังเตาติดต้ังเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ (Thermophotovoltaic cell, TPV 

cell) และปองกันเปลวไฟดวยกระจกทนไฟ ในการทดลองไดทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพทางความรอนของเตาและ

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาโดยเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ ผลการทดลองที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้นตอไป 

 

                                                 
1 ภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
   Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology  

  Thonburi, Bangkok 10140, Thailand. 
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ผลทดลองและวิจารณ 
จากการดําเนินงานเพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซโดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิงนี้ 

ในขั้นตนพบวาเตาชีวมวลท่ีสรางขึ้นมีกําลังทางความรอน 22 kW และประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 62% 

สามารถทําอุณหภูมิของตัวเปลงรังสีไดสูงสุดที่ 900 °C เม่ือนําเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซมาทดสอบผลิตไฟฟาจาก

พลังงานความรอนที่แผมาจากเตาโดยติดต้ังเซลลไวที่ผนังเตาใหมีระยะหางจากตัวเปลงรังสีเทากับ 10 cm และ

ควบคุมอุณหภูมิของตัวเซลลไวที่ 28˚C พบวาเซลลใหกระแสไฟฟาไดสูงสุดที่ 107.14 mA/cm2 แรงดันไฟฟาสูงสุดที่ 

242 mV และใหกําลังไฟฟาไดสูงสุด 13 mW/cell โดยเซลลที่ใชมีขนาดเทากับ 1.4 cm2/cell ดังนั้น หากติดต้ังเซลล

เทอรโมโฟโตโวลเทซไวรอบผนังเตาซ่ึงมีขนาดพ้ืนที่ 3,770 cm2 (คิดเฉพาะพื้นที่โดยรอบของตัวเปลงรังสี) จะทําให

ระบบดังกลาวสามารถใหกําลังไฟฟารวมได 35 W  

 

สรุป 
จากผลการทดลองพบวาคากําลังไฟฟาที่ไดนั้นมียังคงมีคาตํ่ากวาศักยภาพการผลิตไฟฟาของเซลลเทอร

โมโฟโตโวลเทซคอนขางมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาอุณหภูมิสูงสุดของเตาเผานั้นยังไมสามารถทําใหตัวเปลงรังสี

แผรังสีความรอนในชวงความยาวคล่ืนท่ีเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซตองการไดอยางเพียงพอ ซึ่งตามทฤษฏีแลวนั้น 

เซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซมีประสิทธิภาพการทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิต้ังแต 1000 °C เปนตนไป ดังนั้นจะตองทํา

การพัฒนาเตาเผาชีวมวลใหสามารถทําอุณหภูมิไดสูงขึ้นตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
K. Qiu, A.C.S. Hayden, Thermophotovoltaic power generation systems using natural gas-fired radiant 

burners, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2007, pp. 588 – 596. 

Manon Sooklamai, Tanapong Karaket, and Tanit Duang-Um, Power Generation Potential Study of a Gas-

Fired Thermophotovoltaic System, The 4th KKU International Engineering Conference 2012 

(KKU-IENC 2012), Khon Kean University, Thailand, 10 – 12 May 2012, pp. 370 – 374.  

W. Durisch, B. Bitnar, F.V. Roth, G. Palfinger, Small thermophotovoltaic prototype systems, Solar Energy, 

2003, pp. 11 – 15. 

 

.  

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาที่อุณหภูมิสูงสุดของเตา 
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การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากพลงังานคลื่นทะเล 
Development of Electrical Generator from Sea Wave Energy  
 
กฤษฎา พรหมแกว1 และ สมภพ ปญญาสมพรรค1 

Kitsada Phomkaeo1and Sompob Punyasompun1  

 
 คํานํา  

สถานการณความตองการการใชไฟฟาของประเทศไทยในขณะน้ี ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหตองจัดหาแหลงพลังงานใหม ๆ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบัน

ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยและทะเลอันดามันเปนแหลงพลังงานหลักในการผลิตไฟฟาเกือบ  70 %   

ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงมาก ซึ่งทําใหสถานการณดานพลังงานไฟฟาของประเทศมีความเส่ียง ดังนั้น เพ่ือสรางเสถียรภาพ

ดานพลังงานไฟฟาของประเทศใหมีความม่ันคง  การผลิตพลังงานไฟฟาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม เพ่ือ

ผลิตไฟฟาในอนาคต การศึกษาวิจัยหาแหลงพลังงานทดแทนใหม ๆ ที่เหมาะสมกับประเทศ จึงเปนอีกมาตรการหนึ่ง 

ที่มีความเปนไปได   พลังงานคล่ืนทะเลจึงเปนพลังงานทดแทนแหลงหนึ่งท่ีควรศึกษาวิจัย  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดจัดทํา

เคร่ืองผลิตไฟฟาจากพลังงานคล่ืนทะเล เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาเปนแหลงพลังงานในอนาคต   
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองผลิตไฟฟาจากพลังงานคล่ืนทะเล 

          2. เพ่ือวิเคราะหหาสมรรถนะเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคล่ืนทะเล 

 

อุปกรณและวิธีการ 
วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ออกแบบและสรางเคร่ืองผลิตไฟฟาจากพลังงานคล่ืนทะเลโดยมีขนาด 

กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.4 เมตร สูง 1.5 เมตร ดานหนามีทุนลอยขึ้นลงตามความสูงของคล่ืน โดยทุนมีขนาด กวาง      

1 เมตร ยาว 1.4 เมตร สูง 0.2 เมตร ทําการทดสอบเพื่อทําการปรับปรุงแกไข กอนนําเคร่ืองมือทดลอง ณ สถานที่จริง 

โดยทําการติดต้ังเคร่ืองมือทดลองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการเก็บผลทุก ๆ 30 นาที โดยดูตาราง น้ําขึ้น น้ําลง        

ตามประกาศของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน สถานที่เก็บผลการทดลองคือ 

คายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

  
ผลการทดลองและวิจารณ 

จากการดําเนินงานทดลองซึ่งไดผลการทดลองดังนี้  เม่ือนําเคร่ืองมือทดลองวางหางจากชายฝงประมาณ    

                                                 
1 ภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล คณะครุศาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
  Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology  

  Thonburi, Bangkok 10140, Thailand. 
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3 เมตร โดยมีอัลเตอรเนเตอรผลิตกระแสไฟฟา ตามการขึ้นของคล่ืนทะเลในชวงเวลาทดสอบความสูงของคล่ืนทะเล

เฉล่ียอยูที่ 0.5 เมตร โดยผานตัวตานทานที่คา 0-8 โอหม จะพบวากระแสไฟฟามากที่สุดคือ 10.8 แอมแปร               

คาแรงดันไฟฟาที่มีคามากที่สุดคือ 13.6 โวลต   คํานวณหาคากําลังไฟฟา จะได 146.8 วัตต   

 

 สรุป 
จากผลการทดลองพบวาคากําลังไฟฟา แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟานั้นมีคานอยกวาที่กําหนดไว ซึ่งจาก

การวิเคราะหเปนผลจากอัลเตอรเนเตอรผลิตกระแสไฟฟาไดไมตอเนื่องอีกทั้งความสูงและระยะหางของคล่ืนทะเลนั้น

ไมมีความสม่ําเสมอ แตเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยในประเทศที่ผานมา ใหกําลังไฟฟาที่ใกลเคียงกัน จากตัวอยาง 

เชน การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 1 กิโลวัตตจากพลังงานคล่ืน ใหคากําลังไฟฟา 1.2 กิโลวัตต ซึ่งได     

ผลทดลอง ยูนิตละ 300 วัตต จํานวน 4 ยูนิต แตละยูนิตมีขนาด 5x5x5 เมตร เม่ือเปรียบเทียบกันถือวาเล็กกวา   

ประมาณ 5:1   อีกท้ังยังไดเปรียบในเรื่องการเคล่ือนยายและติดต้ัง ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงตองทําการพัฒนาเคร่ือง

ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานคล่ืนทะเลใหสอดคลองกับประเทศไทยและใหทํางานไดตอเนื่องตอไป   

 

เอกสารอางอิง 
กรีนเอิรธ, 2553, “สถานการณพลังงานไทยและทางเลือกเพ่ือผลิตไฟฟา”, ใน นิตยสารกรีนเน็ตเวิรค, 3 มีนาคม  

2553, หนา 42. 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2550, “สถานภาพขอมูล ณ ตําแหนงระยอง              

 ป 2549 (ทุนสํารวจ Green)”, สรุปขอมูลทุนสํารวจสมุทรศาสตร ประจําป 2549, หนา 18. 

พิศิษฏ โภคารัตนกุล, 2554, “การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 1 กิโลวัตตจากพลังงานคล่ืน”, 21 ธันวาคม  

 2554, หนา 48-57. 

A. Al-Habaibeh, D. Sub, J. McCague, A. Knight, 2010, An innovative approach for energy generation  

from waves, pp 2-5. 

 

                                        
 

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาที่คล่ืนทะเลสูงสุด 



 

   ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรระดบัชาติ 



 

    กลุมสาขาวิชาศลิปะและศิลปประยุกต 
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“เกาอ้ี” : การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน 
“Chair” : Configuration In Architecture Though Usability Behavior  
 

เรวัฒน อามิน1 

Rewat Amin1  

    

คํานําและวัตถุประสงค  
 เกาอี้เปนเคร่ืองเรือนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมการนั่งของมนุษย แตในปจจุบันเกาอี้เปนเคร่ือง

เรือนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และการตอบสนองกิจกรรมหลากหลายของมนุษย จึงสงผลตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของมนุษยที่หลากหลาย เกาอี้ยังเปนเครื่องเรือนที่มความสําคัญกับอาคารสถาปตยกรรมตางๆ ที่สงผลตอ

การเกิดกิจกรรมภายในอาคารในหลายรูปแบบ ( ธีรวัลย วรรธโนทัย. 2535. วิวัฒนาการเกาอี้ ) 

เน่ืองจากเกาอี้มีลักษณะท่ีคลายกับงานสถาปตยกรรมที่ตองการ พื้นที่ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมของ

มนุษยที่เขาไปมีสวนรวมในการใชงาน จึงเกิดคําถามที่วา เกาอี้จะนํามาสรางสถาปตยกรรมอยางไร และจะเกิดการ            

กอรูปจากสวนใดของเกาอี้ที่นําไปสูงานสถาปตยกรรม ที่จะสงผลตอการสรางกิจกรรมในงานสถาปตยกรรมมากนอย

เพียงใด 

ผลงานวิจัยช้ินจึงมุงเนนทําการทดลอง เพ่ือหาความเปนไปไดในเร่ืองของรูปทรงและการใชงานจากเกาอี้

ไปสูงานสถาปตยกรรมโดยใชวิธีการตางๆ จากเกาอี้ เพ่ือเกิดรูปทรงและการใชงานในงานสถาปตยกรรมในรูปแบบ

ใหม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดานการศึกษาขอมูล -  ศึกษาพฤติกรรมมนุษยผานเกาอี้ที่สงผลถึง รูปทรง การใชงาน และความสัมพันธใน 

    ระบบกลุมตางๆ ของเกาอี้ เพ่ือทําใหเกิดความสัมพันธในการกอรูปในสถาปตยกรรม   

 -  ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีวาดวยเร่ืองพฤติกรรมการนั่ง และพฤติกรรมจาก                                     

                     กิจกรรมตางๆ ที่เกิดในสถาปตยกรรม 

 -  ศึกษากระบวนรูปทรงและการใชงานจากเกาอี้ที่สงผลใหเกิดการนั่ง ในเร่ืองของที่วาง 

                                             การหอหุม                        

                                              ขอบเขต บริบท และความหลากหลายในการใชงาน 

 -  ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมของมนุษยในกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเฟอรนิเจอรภายใน ที่จะ     

    สงผลตอรูปทรงและการใชงานในงานสถาปตยกรรม 

ดานการออกแบบทดลอง -  วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยผานเกาอี้ ในเร่ืองของที่วาง การหอหุม                        

                                              ขอบเขต บริบท และความหลากหลายในการใชงาน ที่จะนํามาสรางโปรแกรมทางการ  

                                              ออกแบบสถาปตยกรรม 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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   -  ทําการทดลองการเคล่ือนไหวของเฟอรนิเจอรภายในอาคาร ที่จะสงผลตอรูปทรงและ 

                                             การใชงานในงานสถาปตยกรรม 

   -  วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยกับเฟอรนิเจอรภายในอาคาร ที่สงผล     

                                             ตอรูปทรงและการใชงานระหวางการทํากิจกรรมในสถาปตยกรรม 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีและการทดลอง พบวาพฤติกรรมมนุษยที่กระทํากับเกาอี้ทําใหเกิดรูปทรงและ

ประโยชนใชสอยของเกาอี้ในรูปแบบตางๆ ซึ่งสงผลตอรูปทรงและประโยชนใชสอยในงานสถาปตยกรรม               

โดยการนําประเด็นของการทํางานรวมกันระหวางพฤติกรรมการนั่งกับเกาอี้ ซึ่งเปนส่ิงที่แยกออกจากกันไมไดนั้น     

จึงทําใหเกิดเปนความอันหนึ่งอันเดียวระหวางเกาอี้และพฤติกรรมการนั่งของมนุษย จากแนวความคิดดังกลาว        

จึงเปนที่มาของแนวทางในการสรางสถาปตยกรรมที่เกิดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวาง

พฤติกรรมมนุษยกับสถาปตยกรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 25. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม) สงผลใหเกิด 

รูปทรงและการใชงานในกิจกรรมใหมจากความตองการของมนุษย 

 

สรุป 
 งานวิจัยนี้ทําใหเกิดพื้นที่สถาปตยกรรมที่มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาที่มนุษยมีการทํากิจกรรมภายใน   

พื้นที่ทางสถาปตยกรรม เนื่องจากกิจกรรมของมนุษยที่ทําปฎิสัมพันธกับพื้นที่ทางสถาปตยกรรม  เชน  การเดิน     

การยืน การนั่ง การนอน สงผลใหเกิดการเคล่ือนไหวในพื้นที่ โดยพื้นที่ทางสถาปตยกรรมที่หอหุมมนุษยสามารถ 

แสดงรูปทรงและการใชงานของกิจกรรมที่มนุษยที่กระทํากับพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม ออกมาเปนผนังท่ียืดหยุน     

และตอบสนอง การน่ัง การนอน ซึ่งแสดงออกเปนรูปทรงท่ีเกิดจากการใชงานในพฤติกรรมของมนุษยที่กระทํากับ  

ผนังยืดหยุน และความยืดหยุนของผนังยังสงผลทําใหเกิดกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมที่สงเสริมไปสูอีกกิจกรรมตอไป  

 

เอกสารอางอิง 
ธีรวัลย วรรธโนทัย. 2535. วิวัฒนาการเกาอี้ พิมพคร้ังที่1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลยีธัญบุรี. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 25. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน.      

 พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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การตีความระบบพื้นทีข่องตึกแถวสูการออกแบบสถาปตยกรรม 
A Study the Shop House's area system as a reference of Architecture design 
 

นนทลี แซจึง1  

Nonthalee Seajueng1 
    

คํานําและวัตถุประสงค 
เม่ือเอยชื่อ ตึกแถว เราจะนึกถึงภาพอาคารสรางเปนหองๆ เรียงชิดกันเปนแถว หันหนาออกสูถนนหรือทาง

เทาทันที เพราะตึกแถวไดถูกสรางขึ้นดวยรูปแบบดังกลาวซ้ําแลวซ้ําอีกมาตลอด ซึ่งความจริงในพื้นท่ีตางๆ ยอมมี

บริบทแตกตางกัน ปญหาแตกตางกัน ความตองการแตกตางกันหลากหลาย แตตึกแถวไมสามารถหลีกหนีวิธีการกอ

รูปดังกลาวเพื่อที่จะสอดรับความตองการอื่นๆได  กลายเปนขอจํากัดของตึกแถว ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีตึกแถวให

ความสําคัญเฉพาะดานหนา พยายามเขาหาผูคน อันเปนจุดเร่ิมตนของระบบการกอรูปทั้งหมดของตึกแถว  

แมวาดานหนาของตึกแถวจะสามารถสรางชีวิตชีวาใหกับพื้นที่ที่มันไดผนึกตัวอยู แตพื้นที่สวนอื่นกลับไมได

ใหความสําคัญ ราวกับเปน “พื้นที่ที่เหลือ”  จากการศึกษาผูวิจัยพบวาพื้นที่ที่เหลือของตึกแถวมีปญหาตางๆ มากมาย 

ไมวาจะเปนการท้ิงรางของพื้นท่ีชั้นบน, ปญหาพื้นท่ีตาบอดดานหลัง, ปญหาคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัยอันเปน

ปญหาสําคัญ ในขณะท่ีดานหนามีการคาขายคึกคักและหนาแนน มากจนกลายเปนความเบียดเสียด แตกลับไม

สามารถกระจายคุณภาพดังกลาวไปสูพื้นท่ีที่เหลือได ย่ิงยํ้าใหเห็นวาตึกแถวไมเพียงสรางขอจํากัดใหความตองการ

อื่นๆ แตยังสรางขอจํากัดใหตัวเองอีกดวย 

ระบบการกอรูปที่ชัดเจนเปนระเบียบของตึกแถวทําใหตึกแถวไมสามารถปรับตัวตามความตองการท่ี

หลากหลาย สภาพแวดลอมตางๆ หรือแมกระท่ังความตองการของตึกแถวเอง ดังที่ไดกลาวไวแลว การออกแบบใหม

โดยไมสนใจภาพเดิมไมอาจทําใหเขาใจถึงความสําคัญของระบบท่ีตึกแถวไดสรางขึ้นได รวมทั้งอาจทําใหสูญเสีย

ความเปนตึกแถวไป 

จึงตองการศึกษาเพื่อใหเขาใจ “ความเปนตึกแถว” ทั้งในแงจุดมุงหมายและวิธีการ สรุปเปนเงื่อนไขของ

ตึกแถว แลวนําไปใชทดลองออกแบบคล่ืคลายระบบพื้นท่ีของตึกแถว โดยมีเงื่อนไขของความเปนดานหนาอันเปน

ตัวตนของตึกแถวเปนเงื่อนไขหลัก เพ่ือหาความเปนไปไดของการกระจายคุณภาพความเปนดานหนาไปสูพื้นที่ที่เหลือ 

ทลายขอจํากัดตางๆ เพื่อคืนคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัย รวมถึงความสัมพันธเช่ือมโยงผูคนและบริบท โดยใช

วิธีการอันเปนเอกลักษณของตัวมันเอง นําไปสูการมิติทางสถาปตยกรรมใหมของตึกแถว 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
ดานการศึกษาขอมูล 

-  ศึกษาประวัติศาสตร ความเปนมาของตึกแถว ของตึกแถวต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใหเขาใจความสําคัญ 

 ของตึกแถว โดยเฉพาะประเด็นของความเปนตึกแถว รวมถึงปญหาและความตองการตางๆ เพ่ือสรุปเปน 

 โปรแกรมและเคร่ืองมือการออกแบบตึกแถว 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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-  ศึกษารูปแบบการใชงาน รูปแบบกิจกรรมของตึกแถว ความสัมพันธของคนกับพื้นที่ทั้งภายในและ

ภายนอกซ่ึงเก่ียวเนื่องกับกายภาพและระบบพื้นที่ของตึกแถว 

-  ศึกษาสภาพแวดลอม สภาพที่ต้ัง บริบทตางๆ ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการออกแบบตึกแถว 

-  วิเคราะหกายภาพของตึกแถวเคร่ืองมือการออกแบบที่สรางลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตึกแถว ไดแก ความ

เปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน (Multi-use) 

ดานการทดลอง  

 - นําเคร่ืองมือตางๆ ไดแก ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน 

(Multi-use) มาตีความวิธีการออกแบบใหม สรางวิธีการออกแบบตางๆ ที่หลากหลาย 

 - ทดลองออกแบบหุนจําลองเสนอทางเลือกรูปแบบของตึกแถว เพ่ือหาความเปนไปไดตางๆ จากเงื่อนไขของ

โปรแกรมและเคร่ืองมือ รวมถึงนํามาวิพากษเพื่อสรุปหาขอบเขตของความหมายตึกแถวที่คนท่ัวไป

สามารถยอมรับได  
 

ผลการวิจัย 
 เม่ือไดทําการศึกษาความเปนมาและประเด็นตางๆ พบวาในความเปนตึกแถวน้ันประกอบดวยลักษณะ

สําคัญไดแก ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน (Multi-use)  

ซึ่งเม่ือคําเหลานี้ไดถูกแยกแยะ เห็นไดวาวิธีการเหลานี้สามารถคล่ีคลายและยังพัฒนาได  ไมจําเปนตองเปนหอง

เทากันเรียงชิดติดกันเปนแถวยาวตามทางเดิน ทําใหรูปแบบของตึกแถวสามารถมีมิติที่หลากหลายขึ้นได ซึ่งทางเลือก

เหลาน้ีสามารถนําไปใชออกแบบในขั้นตอไปได 

 การหาความเปนไปไดของการกระจายคุณภาพความเปนดานหนาไปสูพื้นที่ที่เหลือ พบวาเปนไปไดยากที่จะ

ทําใหพื้นที่ที่เหลือไดคุณภาพเชนเดียวกันกับดานหนา  เน่ืองจากตองอาศัยการพึ่งพาปจจัยภายนอก ส่ิงที่ทําไดคือการ

ดึงเอาปจจัยภายนอกไดแก กิจกรรม การสัญจร เขามาเปนสวนชวย แตอยางไรก็ตามคุณภาพของความเปนดานหนา

นั้นลดลงไปดวย ในทางกายภาพน้ันออกแบบใหมีทางสัญจรไหลผานพื้นท่ีไดบางสวน ตึกแถวมีการปรับตัวเองเปน

พื้นที่สาธารณะ เพ่ือใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  

 จากการทดลองข้ันตน พบความเปนไปไดตางๆ แตเน่ืองจากโปรแกรมที่ไมสามารถกําหนดแนชัด รูปแบบ

ของตึกแถวจึงเปนไปอยางหลวมๆ ดังนั้นในการทดลองออกแบบ เม่ือถึงจุดๆหน่ึง ตึกแถวตองการโปรแกรมความ

ตองการบางอยางเพื่อนํามาใชกําหนดรูปราง การจัดเรียงระบบพื้นท่ี ในจุดน้ีเองท่ีสามารถนําปญหาตางๆ ไมวาจะ

เปนคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัย ความสัมพันธเช่ือมโยงกับบริบท ความตองการเฉพาะตางๆ ของผูใชและที่ต้ัง เขา

มาเปนตัวกําหนดทิศทางการออกแบบตึกแถวรวมกับโปรแกรมตั้งตนเดิม 
 

สรุป 
 ตึกแถวน้ันสามารถออกแบบใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีตางออกไปได จากเง่ือนไขเดิมของการออกแบบ

ตึกแถว ไมวาจะเปนความเปนดานหนา ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใช

งาน (Multi-use) แทจริงแลวไมใชขอจํากัด เม่ือตึกแถวสามารถออกแบบใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่แตกตาง ทําให

ความหมาย-ความสําคัญของตึกแถว ไดชัดเจนขึ้นมาย่ิงขึ้นกวาความสําคัญทางกายภาพเทาน้ัน นอกจากนี้การ

ออกแบบตึกแถวยังสามารถยืดหยุน ไปตามบริบทตางๆ ไมวาจะเปนการปรับตัวเขากับสภาพเมือง การแกไขปญหา

ของตัวตึกแถวเอง รวมถึงการสรางคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยท่ีดีขึ้น   
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การศึกษาชานเรือนไทยภาคกลางสูการออกแบบพื้นที่สวนกลาง 
The Study of Traditional Central Region Thai House’s Deck as A Reference to Community 
Space Design  
 
ทนงศักด์ิ แกวกัลยา1 

Tanongsak Kaewkallaya1 

 

คํานําและวัตถุประสงค  
 สัจจะของหมอมิไดปรากฏอยูที่เปลือกภายนอกซ่ึงเปนส่ิงจับตองได  ความสําคัญของหมอคือความวางอัน

จับตองมิได ภายในหมอน้ันเอง จากปรัชญาของเหลาจ๊ือ  อันสะทอนไปถึงแนวความคิดเร่ืองที่วางทางสถาปตยกรรม

ของ  Frank Lloyd Wright  (นิจ  หิญชีระนันทน, 2537: 10-11) อาจจะกลาวไดวา บาน เปนสถาปตยกรรมท่ีใกลตัว

มนุษยมากที่สุด  มีพื้นที่วางที่ถูกหอหุมดวยผนัง  หลังคาคุมกันอันตราย  บานในแตละถ่ินท่ียอมมีความแตกตางกันไป  

ดังเชน  เรือนไทยภาคกลาง  ที่มีความแตกตางจากเรือนในภาคอ่ืน ๆ เน่ืองมาจากหลายปจจัย อยางไรก็ตามแนวคิดใน

การสรางเรือนไทยภาคกลางลวนมาจากธรรมชาติรอบตัว  รวมถึงธรรมชาติของผูอยูอาศัยเองดวย แนวความคิดเหลานี้

ถูกรอยเรียงและพัฒนารูปแบบจนกลายเปนสัญลักษณหนึ่ง  ซึ่งแทนความเปนไทย (สมภพ ภิรมย, 2515; ฤทัย ใจจงรัก, 

2519) พื้นที่ที่มีความสําคัญลําดับตน ๆ และจะขาดเสียมิไดของเรือนไทยภาคกลาง ไดแก ชาน และนอกชาน พื้นที่ที่ดู

เหมือนจะไมแสดงตัวตน โลงแจง เปนสวนหนึ่งของพื้นเรือนที่เปดโลงสูทองฟา แตเปนที่นาสงสัยวาชานและนอกชาน

เกิดขึ้นเพราะเหตุใดและทําหนาที่อยางไร และเราจะสามารถนําหลักการและแนวความคิดมาประยุกตและปรับปรุงใช

ในการออกแบบสถาปตยกรรมในบริบทปจจุบันไดอยางไร โดยเฉพาะกับอาคารพักอาศัยรวม  ที่มีคนหมูมากอาศัย

รวมกันในอาคารเดียว ทั้งนี้เพ่ือนําแนวทางในการออกแบบชานเรือนในอดีตมาใชในการออกแบบ  เพ่ือใหเกิดคุณภาพ

ของพื้นที่ทางสถาปตกรรมที่ดีขึ้น และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในอาคารพักอาศัยรวมใหดีขึ้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดานการศึกษาขอมูล 

- ศึกษาทฤษฎีวาดวยเร่ืองพื้นที่ ( Space ) และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการมีอาณาเขตครอบครอง ( 

Theories of Territoriality )  และทฤษฎีวาดวยเร่ืองการอยูอาศัย ( Theories of Dwelling ) 

- ศึกษาและวิเคราะหเรือนไทยภาคกลางจากเอกสาร และตําราตาง ๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล 

คนหาเคร่ืองมือในการออกแบบ  ซึ่งแบงไดเปน 2 ลักษณะ  คือ 

1. การสรางความสัมพันธของพื้นที่ดวยระนาบแนวนอน 

 การยกระนาบเพ่ือแยกพื้นที่ออกจากกัน  โดยการยกพื้นใหสูงจากพื้นดินในระยะพนศีรษะ 

 การยกระนาบเพ่ือแยกพื้นที่ออกจากกัน  โดยการยกพื้นใหสูงในระดับพอดีกับการนั่ง   

 1.1 การไมมีระนาบเหนือศีรษะ ( หลังคา ) เพ่ือสรางความสัมพันธกับธรรมชาติ 

                                                 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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2. การสรางความสัมพันธของพื้นที่ดวยระนาบแนวต้ัง 

 การก้ันผนังทั้งส่ีดาน  เพื่อสรางพื้นที่สวนตัว ( Private Area ) สวนมากมักใชกับเรือนนอน 

2.1 การก้ันผนังสามดาน  เพื่อสรางพื้นที่ใหเปนเอกเทศน  หรือกําหนดทิศทางการเขา - ออก   

 สวนมากมักใชกับชานหนาเรือนนอน  หรือเรือนอื่น ๆ  เชน  เรือนโถง  หอพระ 

 การไมก้ันผนัง  โดยสวนมากมักใชกับเรือนที่ตองการรับลมหรือชมทิวทัศน  เชน  หอนก 

ดานการทดลอง 

- สรางแบบจําลองตามแนวความคิดของเรือนไทยภาคกลาง  ในบริบทของการอยูอาศัยในยุคปจจุบัน 

- สรางแบบจําลองในเงื่อนไขของการวางผังที่ตางออกไป  เพื่อคนหารูปแบบและการทําหนาที่ของชาน 

 

ผลการวิจัย 
 แบบจําลองแสดงใหเห็นวาชานและนอกชาน  เกิดจากความตองการการเชื่อมตอของพื้นที่ใชสอยที่

เก่ียวของกับการอยูอาศัย  เชน  การนอน  การกิน  การพักผอน    แตระหวางการเช่ือมตอนั้นก็มีการแบงแยกพื้นที่แต

ละสวนออกจากกันอยางชัดเจน  ในบริบทของการอยูอาศัยในปจจุบันเราไมสามารถหลีกเล่ียงการใชเคร่ืองเรือน

สมัยใหม  เชน  โตะ  เกาอี้  และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ได   แตเม่ือผนวกกับหลักการที่ไดศึกษามานั้น  ก็ทําใหเกิดพื้นที่

การอยูอาศัยในอีกรูปแบบหน่ึง  เม่ือนําหลักการดังกลาวมาใชทดลองเปนเคร่ืองมือในการออกแบบกับอาคารพัก

อาศัยรวม   ก็สามารถสรางคุณภาพของพื้นที่สวนกลางใหดีขึ้นได 

 1. สามารถสรางความสัมพันธของผูอยูอาศัยกับผูอยูอาศัยอื่น  โดยอาศัยการใชสอยหรือการมีปฏิสัมพันธ

กับพื้นที่สวนกลาง 

 2. สามารถสรางความสัมพันธของพ้ืนที่ใชสอยตาง ๆ ใหสอดคลองกัน  และสอดคลองกับพื้นที่สวนกลาง 

 3. สามารถสรางความสัมพันธของผูอยูอาศัยกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมรอบ ๆ ดานได 

 

สรุป 
 จาการศึกษาผูวิจัยพบวาเรือนไทยภาคกลางถูกพัฒนาในเร่ืองของการใชพื้นที่มาใหเหมาะกับวิถีชีวิตในยุค

สมัยหนึ่ง    แตเม่ือนําหลักการและแนวความคิดมาปรับใชกับการอยูอาศัยในปจจุบันก็สามารถปรับใชได  ซึ่งในทาง

อุดมคติแลวพื้นที่สวนกลางของการอยูอาศัยในแบบตาง ๆ จะมีคุณภาพท่ีดีขึ้น  เขากับสภาพแวดลอมไดดีขึ้น  หาก

อยางไรก็ตามผูใชสอยในปจจุบันและอดีตกาลที่ผานมามีแนวความคิดในการดําเนินชีวิตที่ตางกัน  จึงยังไมอาจสรุป

ไดวาการออกแบบโดยอาศัยหลักการและแนวความคิดดังกลาวมีผลตอสภาพจิตใจอยางไร  ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก

ความแตกตางและประสบการณการรับรูของแตละคน 
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การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจภุัณฑสาํหรับสินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรด 
The Study of Packaging Design for Local Product made of Pineapple paper 

 

ทิพยลักษณ โกมลวณิช1 และ ธนเดช ธเนศกลจักร1  

Tippaluk Komolvanij1 and Thanadej Thanetkolchark1 

 

บทคัดยอ 
 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

โดยมีจุดมุงหมายใหชาวบานสามารถผลิตบรรจุภัณฑไวใชกับผลิตภัณฑชุมชนไดเองโดยไมตองพึ่งพาระบบ

อุตสาหกรรม โดยใชตัวอยางผลิตภัณฑตนแบบคือ ผาขาวมา ของกลุมอนุรักษผาฝายทอมือ ตราละอู จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จากการศึกษาพบวา รูปแบบบรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑจะตองมีความชัดเจน และ

สามารถทําตามไดงาย มีโครงสรางท่ีไมซับซอน และสามารถพิมพรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญลงบนบรรจุภัณฑ

กระดาษเสนใยสับปะรดไดดวยการพิมพจากแมพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งจะใหผลการพิมพที่ชัดเจนท้ัง

กระดาษสับปะรดแบบปนหยาบและปนละเอียด สวนแมพิมพตรายางน้ันเหมาะสมสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษเสนใย

สับปะรดชนิดปนละเอียดเทานั้น เนื่องจากชนิดปนหยาบจะใหพื้นผิวท่ีไมเรียบ จึงทําใหไดผลการพิมพที่ไมครบถวน 

แตใหเอกลักษณเฉพาะตัวที่นาสนใจ 

คําสําคัญ :  บรรจุภัณฑ  กราฟกบนบรรจุภัณฑ  กระดาษเสนใยสับปะรด  บรรจุภัณฑผาขาวมา  

     กลุมอนุรักษผาฝายทอมือ  ตราละอู     

 

Abstract 

 This research is to study the process and methods of Pineapple paper design for packaging of 

local products with a strong emphasis to produce the packages on their own by sampling the loincloth, 

the products of the conservative cotton hand-woven group of La-u brand in Prachuapkhirikhan province. 

Complied with a nearby productive of pineapple's paper, which is the group of farmers' housewives in 

Moo 6, named Agriculture Housewives Ruamjaipattana Group. The resercher created the theory to the 

target groups, which are the experts and tourists, then processed to design the prototype packages with 

the purpose that the local people to learn to do by themselves, not difficult to follow. Graphic design on 

package can print important details or graphic design on pineapple paper either print with silkscreen or 

rubber printing. This prototype packages can easily produce by local people from the beginning to the 

end of process therefore this research will solve the problems for the sizes and the unsuitable to capital 

fund of the group.  

Keywords : Package, Graphic Design on Package, Pineapple Paper, Loincloth’s Package,  

                   The Conservative Cotton Hand-Woven Group , La-u Brand 

                                                 
1 ภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 

  Department of Computer Graphic, Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University, Bangkok 10210, Thailand. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 P-8 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับสินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรดนี้ เปนงาน

ศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ 1. ศึกษาวิธีการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ 2. ศึกษาหลักการออกแบบกราฟกที่จะมีความเหมาะสมกับการใชกระดาษเสนใยสับปะรด 3. เพื่อนําเสนอแนว

ทางการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชเปนบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑชุมชน โดยในเบ้ืองตนคณะผูวิจัยไดทราบ

วา มีงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับกระดาษเสนใยสับปะรด ที่ศึกษาในดานคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพเชิงกลของ

กระดาษในปริมาณมาก ซึ่งเปนองคความรูที่เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตลักษณะการ

ผลิตกระดาษเสนใยสับปะรดของกลุมแมบานเกษตรกรน้ันยังคงมีลักษณะการผลิตเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ

ในระดับชุมชน มากกวาที่จะเปนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมโรงงาน และดวยลักษณะการผลิตเชนน้ี จึงสงผลให

กระดาษเสนใยสับปะรดขาดการพัฒนารูปแบบการใชงานที่หลากหลาย อีกทั้งยังขาดชองทางในการจัดจําหนาย จึง

ทําใหกลุมผูผลิตกระดาษเสนใยสับปะรดอยูรอดไดยาก คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําองคความรูดานเรขศิลป

เขามาปรับใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยเนนที่การศึกษาหาแนวทางการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาประยุกตใช

รวมกับผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆ อันจะสงผลใหมีรูปแบบการนํากระดาษไปใชงานในลักษณะตางๆ ไดมากขึ้น ซึ่ง

นอกจากจะชวยเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายกระดาษเสนใยสับปะรดไดแลวนั้น ยังสามารถสรางความนาสนใจ 

และสรางเอกลักษณเฉพาะใหเกิดกับผลิตภัณฑชุมชนนั้นๆ ไดอีกดวย นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังมุงเนนใหชาวบาน

สามารถผลิตบรรจุภัณฑดังกลาวไวใชไดเอง ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายใน

ชุมชนใหเกิดการประสานประโยชนตอกัน อันจะชวยสงเสริมใหชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนได 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดเร่ิมตนดําเนินงานศึกษาวิจัยโดยการระบุผลิตภัณฑที่จะนํามาใชเปนตัวอยางในการศึกษาฯ ซึ่ง

ไดคัดเลือกจากความเหมาะสมและตรงตามเกณฑที่ไดต้ังไวคือ เปนผลิตภัณฑสินคาชุมชนชนิดอื่นๆ ที่มีแหลงผลิตอยู

ใกลกันกับแหลงผลิตกระดาษเสนใยสับปะรด เปนผลิตภัณฑที่มีการผลิตเพื่อจําหนายอยางสมํ่าเสมอและได

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงเปนผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูในเขตพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง

ผลิตภัณฑตัวอยางที่ตรงตามเกณฑดังกลาว คือผลิตภัณฑผาขาวมา ตราละอู ของกลุมอนุรักษผาฝายทอมือ หมู 1

ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนกลุมผลิตภัณฑที่ต้ังอยูใกลกันกับแหลงผลิตกระดาษ
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เสนใยสับปะรดคือ กลุมแมบานเกษตรกรรมรวมใจพัฒนา หมู 6 ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

 เม่ือไดผลิตภัณฑตัวอยางแลว คณะผูวิจัยจึงดําเนินการรวบรวมตัวอยางบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑ

ผาขาวมาในทุกลักษณะ โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางบรรจุภัณฑแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยสุมตัวอยางจาก 3 วิธีการ ไดแก การลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจของคณะผูวิจัย การเดินสํารวจและเก็บขอมูล

ตัวอยางผลิตภัณฑจากงานแสดงสินคา "ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี" (21-27 กพ. 2555) 

และเก็บขอมูลจากเว็บไซต จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาศึกษาดวยการวิเคราะหฐานขอมูลการออกแบบในลักษณะ

ของการเปรียบเทียบฐานขอมูลแบบตาราง (Matrix Analysis) และการจัดกลุมขอมูล (Grouping) โดยใชแมแบบ

ตารางของชิเกนโนบุ โคบายาชิ นํามาเปรียบเทียบใน 3 คุณลักษณะหลักท่ีสําคัญของผลิตภัณฑผาขาวมา คือ การ

เปรียบเทียบการออกแบบตราสัญลักษณ การออกแบบบรรจุภัณฑ และการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ทั้งน้ี

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการดังกลาว ไดนํามาสูการสรางแบบสอบถามสําหรับกลุมผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะ   

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางตารางวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบดวยตาราง Matrix Analysis 

   
ภาพที่ 3 แสดงการจัดกลุมรูปแบบบรรจุภัณฑผาขาวมา จํานวน 30 ตัวอยาง 
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ภาพที่ 4 แสดงการจัดกลุมรูปแบบบรรจุภัณฑลงบนตาราง Image Scale 

 ในการคัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญฯไดจัดออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ กลุมนักออกแบบอาชีพ และ

กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับงานออกแบบ โดยมีผูเชี่ยวชาญฯตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 16 

ทาน ทั้งน้ีในการศึกษาวิจัยไดสอบถามกลุมนักทองเท่ียว เพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑผาขาวมา ความคาดหวังตอบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ และความคิดเห็นตอการยอมรับไดในราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑผาขาวมาพรอมบรรจุภัณฑ ซึ่งสามารถเก็บตัวอยางจากกลุมนักทองเที่ยวไดทั้งส้ิน 110 คน  

 ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลทุกแขนง คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกประเภท

ขอมูลใหเปนคาทางสถิติ โดยแบงวิธีใหคะแนนออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะคําถามการวัดคุณสมบัติเร่ืองความ

เหมาะสมในการนําไปใช และการจัดลําดับความสําคัญ จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะห

พรรณนา (Descriptive) โดยจัดแบงกลุมการวิเคราะห และสรุปภาพรวมการเปรียบเทียบในแตละประเด็นโดยใช

ตารางชวยนําเสนอ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหจนไดแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบ และเม่ือ

พัฒนาจนไดตนแบบบรรจุภัณฑ คณะผูวิจัยจึงไดนําตนแบบที่สรางขึ้นไปใหกลุมผูเช่ียวชาญและกลุมอนุรักษผาฝาย

ทอมือฯ ซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑเปนผูประเมินผล โดยใชคําถามในลักษณะการสัมภาษณแบบมีเคาโครงคําถาม โดย

ผลที่ไดจากการสัมภาษณ ไดนํามาปรับปรุงตนแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือนําเสนอตนแบบที่ดีย่ิงขึ้นตอไป 

 

ผลการวิจัย 
 สําหรับผลการวิจัยจักไดแบงกลาวถึง 4 หมวดคือ หมวดที่ 1 การวิเคราะหบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษเสน

ใยสับปะรดพบวา ลักษณะการนํากระดาษฯไปใชเปนบรรจุภัณฑยังนิยมใชหุมบนกระดาษแข็ง (จั่วปง) มากถึงรอยละ 

99 มีเพียงรอยละ 1 เทานั้นท่ีนํามาใชโดยไมหุมกระดาษแข็ง หมวดที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับผลิตภัณฑผาขาวมา 

โดยวิเคราะหจากองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการคือ ลักษณะการทอผาขาวมา เสนใยท่ีใชในการทอ และชนิดสีที่ใช

ในการยอม ซึ่งองคประกอบท้ัง 3 อยางนี้สงผลใหผลิตภัณฑผาขาวมาในแตละที่มีลักษณะเดน และมีคุณสมบัติที่

แตกตางกัน ซึ่งจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑ   

 
ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะหขอมูลสีที่ไดจากลักษณะเสนใยท่ีใชในการทอ และชนิดสีที่ใชในการยอม 
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ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหขอมูลสีที่ไดจากบรรจุภัณฑผาขาวมา 

 หมวดที่ 3 การวิเคราะหบรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑผาขาวมาพบวา การออกแบบ

ตราสัญลักษณรอยละ 90 ใชชื่อกลุมผูผลิตเปนสัญลักษณ (Logo) มีเพียงรอยละ 10 เทานั้น ที่มีการต้ังช่ือตรา

สัญลักษณขึ้นมาใหม ไมซ้ํากับช่ือของกลุมผูผลิต สวนลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณนิยมใชลักษณะการ

ออกแบบผสมผสาน (Combination Form) รองลงมาคือการใชตัวอักษร (Letter Form) และนิยมใชสีเพียง 1-2 สี 

ทางดานโครงสรางบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาขาวมานี้พบวา มีขนาดบรรจุภัณฑโดยเฉล่ียกวาง x ยาว x สูงอยูที่ 

22 x 30 x 3 ซม. โดยลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ 63% มีลักษณะโปรงแสง และ รอยละ 66.6 มี

โครงสรางท่ีสามารถปองกันฝุนละอองหรือน้ําได โดยวัสดุที่นํามาใชเปนโครงสรางบรรจุภัณฑสวนใหญที่ใชคือ 

ถุงพลาสติกใส รองลงมาคือ วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีใชเพียงรอยละ 26.6 ทางดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

ลักษณะสวนใหญของภาพประกอบจะใชภาพตัวอักษร (Typography) และภาพก่ึงนามธรรม (Distortion) บรรจุ

ภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาขาวมาไมนิยมใชภาพถายจริง เนื่องจากสัมพันธกับระบบการพิมพที่มักพิมพเพียง 1-2 สี

เทานั้น หมวดท่ี 4 การวิเคราะหระบบการพิมพและเทคนิคการพิมพบนบรรจุภัณฑพบวา จํานวนสีที่ใชพิมพมักมีเพียง 

1-2 สีเทานั้น และเปนการพิมพโดยผานระบบโรงพิมพ ซึ่งมีคาใชจายท่ีสูง โดยสวนใหญจึงไมคอยนิยมพิมพ แต

หลีกเล่ียงไปใชถุงพลาสติกใสแทน 

 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปแนวทางที่ไดรับคําแนะนําจากกลุมผูเช่ียวชาญ กลุมผูผลิต และความ

ตองการของกลุมผูบริโภคแลว คณะผูวิจัยจึงนําแนวคิดตางๆ มาสังเคราะหจนเกิดเปนแนวทางในการพัฒนาเปน

ตนแบบบรรจุภัณฑ โดยเนนไปที่วิธีการผลิตท่ีไมตองพึ่งพิงระบบอุตสาหกรรม ที่ตองส่ังผลิตคราวละจํานวนมาก จึงได

พัฒนาแนวคิดมาจากการนําเอกลักษณในทองถ่ินมาผสมผสานกับวิธีการพับกระดาษในลักษณะออริกามิ (Origami) 

ที่เร่ิมพื้นฐานบนกระดาษขนาดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ทําใหไมตองมีแมแบบ (Pattern) เอาไวใชงาน ทําใหมีความงายในการ

ทําตาม ที่สําคัญคือสามารถใชงานจากกระดาษขนาดมาตรฐานที่กระดาษเสนใยสับปะรดมี คือ ขนาด 80 ซม. x 55 

ซม. ดังนั้นกระดาษเสนใยสับปะรดหนึ่งแผนจะสามารถนํามาใชหอเปนบรรจุภัณฑได 2 ชิ้น ซึ่งทําใหลดตนทุนการ

ผลิตบรรจุภัณฑลงไปไดมาก เนื่องจากกระดาษหนึ่งแผนมีราคาขายสงที่แผนละ 10-12 บาท หากกระดาษหน่ึงแผน

สามารถใชหอสินคาได 2 ชิ้น จึงเทากับตนทุนของการหอสินคาหนึ่งชิ้นนั้นเทากับ 5-6 บาท และหากมีการติดประดับ

หรือเพิ่มเติมดวยเชือกกระดาษ (ซึ่งเชือกกระดาษน้ีเปนผลผลิตมาจากเศษเหลือของกระดาษเสนใยสับปะรด) ก็จะ

ชวยเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑไดและยังเปนการใชผลผลิตจากกระดาษเสนใยสับปะรดอยางคุมคาและเหลือเศษท้ิงนอย

ที่สุด ทางดานการออกแบบตราสัญลักษณ ไดใชแนวคิดจากความหมายของคําวา "ละอู" ซึ่งแปลวา "ปาไผ" มาใชใน

การเสริมสรางความเปนเอกลักษณทองถ่ิน จึงออกแบบคําวา ละอู เปนอักษรประดิษฐ (Display) ที่มีรูปแบบอักษรตัว

ตรง (Roman) และใชคูสีน้ําตาลโคลน (C 30 M80 Y100 K50) กับสีเขียวเขมแทนตนไผ (C90 M40 Y100 K30) สวน

รายละเอียดขอมูลผูผลิต ไดเลือกใชตัวอักษร Supermarket (Regular) ขนาด 20 pt.  
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ภาพที่ 7 แสดงแบบตราสัญลักษณและรายละเอียดที่จะใชบนบรรจุภัณฑ 

  เม่ือไดตนแบบบรรจุภัณฑแลว คณะผูวิจัยไดนําตนแบบน้ันไปใหผูเช่ียวชาญและผูผลิตไดประเมินผล

ความพึงพอใจในการออกแบบ (ภาพที่ 8) ซึ่งไดผลประเมินความพึงพอใจในแบบท่ี 2 (4.81) รองลงมาคือ แบบที่ 5 

(4.78) จากนั้นคณะผูวิจัยจึงมีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑตนแบบในเร่ืองคุณลักษณะบางประการ (ภาพที่ 9) โดย

ไดปรับลักษณะวิธีการจัดวางตัวอักษร ปรับลดรายละเอียดขอมูลที่ไมจําเปนออก และนําเสนอรูปแบบการหอใน 2 

ลักษณะ คือ แบบที่ 1 เหมาะสําหรับการหอแบบงาย สามารถใชเปนของท่ีระลึก / ของฝากได และแบบที่ 2 เหมาะ

สําหรับการนําไปเปนของขวัญสําหรับญาติผูใหญ ตองใชการจับคูสี เพ่ือทําใหหีบหอดูนาสนใจขึ้น โดยสามารถเลือกที่

จะบรรจุสินคาลงถุงพลาสติกหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการเลือกของผูซื้อ (ผูบริโภคเลือกกอนบรรจุใสถุง) 

 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินตนแบบบรรจุภัณฑ 
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ภาพที่ 9 แสดงตนแบบบรรจุภัณฑที่ไดปรับพัฒนามาจากแบบที่ 2 

 

สรุป 
 จากการศึกษาและทดลองออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวิธีการพิมพ 

จึงนํามาสูขอสรุปในประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 1. ดานการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑโดยใหสามารถจับถือไดนั้น มีความ 

ไมเหมาะสม และทําใหตนทุนการผลิตสูงมากเกินกวาท่ีผูบริโภคจะรับได 2. ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

แนะนําใหใชตัวอักษรแบบไมมีหัว แตมีความหนามากกวาความหนาปกติ ขนาดตัวอักษรที่ใชไมต่ํากวา 16 pt. และ

การใชภาพกราฟก ควรออกแบบภาพใหมีลักษณะเปนภาพตัดทอนที่สามารถส่ือสารไดเขาใจงาย (ในลักษณะภาพ 

Pictogram) หลีกเล่ียงการใชเสนบางๆ กับรายละเอียดยิบยอย เพราะจะทําใหมีปญหาในขณะพิมพได สวนการ

ออกแบบภาพกราฟกดานการเลือกใชโทนสีบนบรรจุภัณฑ ควรคํานึงถึงชนิดของเสนดาย วิธีการทอ และสีที่ใชในการ

ยอม เพราะท้ังสามอยางนี้มีผลตอการใหโทนสีที่เขากันกับสินคา 3. ดานเทคนิคการพิมพที่เหมาะสมคือ การพิมพดวย

แมพิมพตะแกรงไหม และควรใชสีสกรีนชนิดสีลอย และตองระวังเร่ืองการปาดสี เพราะกระดาษไมไดมีความเรียบ

สมํ่าเสมอกันทั้งแผน สวนการใชแมพิมพตรายาง (Rubber Stamp) จะไมเหมาะสมในกรณีที่งานกราฟกมี

รายละเอียดมากๆ และวิธีนี้เหมาะกับการใชรวมกับกระดาษเสนใยสับปะรดชนิดปนละเอียด ควรใชตรายางชนิดที่

ผลิตจากยางพารา ซึ่งตรายางชนิดน้ีจะผานกระบวนการหลอแมพิมพโลหะกอนแลวจึงมาหลอยางพารา จึงมีความ

คงทนสูง มีอายุการใชงานนาน มีคุณภาพดีมีความคมชัด สามารถเก็บรายละเอียดของแบบไดดีกวาการใชยางโพลิ

เมอร และคุมคากับการใชงานในระยะยาว จากการทดลองออกแบบดังกลาวจึงนํามาสูขอสรุปในภาพรวมวา กระดาษ

เสนใยสับปะรดนั้นเหมาะสมกับการนํามาใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑประเภทของท่ีระลึกของฝาก เชน 

ผาขาวมาทอมือ ไดเปนอยางดี และไมเหมาะสมกับการนํามาใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุผลิตภัณฑประเภท

อาหารแบบสัมผัสโดยตรง  
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 อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแปรรูปกระดาษเสนใย

สับปะรดเพื่อนํามาใชในงานดานอื่นๆ หรือใชประกอบกับสินคาประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม เน่ืองจากพบวาในปจจุบัน

กระดาษเสนใยสับปะรดไดมีการนําไปใชประกอบเปนสวนหนึ่งของเฟอรนิเจอร ซึ่งเฟอรนิเจอรดังกลาวผลิตโดยบริษัท 

โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และไดรับการตอบรับจากตางประเทศเปนอยางดี จึงมีความเห็นวา กระดาษเสนใย

สับปะรดนี้มีคุณสมบัติแฝงอยูอีกมาก เพียงรอการศึกษาวิธีการนํามาใชที่เหมาะสม และหน่ึงในนั้นคือการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณสมบัติทางเคมี สําหรับรองรับงานพิมพที่หลากหลาย 

 
คําขอบคุณ 
 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรดน้ี เปน

โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากทางศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในงบประมาณเงินกองทุนสนับสนุน

การวิจัย ประจําป 2553 และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร จนสามารถดําเนินการ

ศึกษาวิจัยน้ีใหแลวเสร็จไดอยางสมบูรณ  
 
เอกสารอางอิง 
ชัยรัตน อัศวางกูร. 2550. ออกแบบใหโดนใจ คูมือการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผูประกอบการและนักออกแบบ.  

  พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: วิทอินบุค. 

ปุน  คงเจริญเกียรติ, สมพร  คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑอาหาร. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพหย่ีเฮง. 

ประชิด ทิณบุตร. 2531. การออกแบบบรรจุภัณฑ. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮาส. 

พรเทพ เลิศเทวศิริ. 2545. Design Education 1. รวมบทความและงานวิจัยทางการออกแบบ. กรุงเทพฯ: 

 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วรพงศ วรชาติอุดมพงศ. 2540. การออกแบบกราฟค Graphic Design. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 

วรพงศ วรชาติอุดมพงศ. 2545. อักษรประดิษฐ Lettering Design. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 

วิรุณ ต้ังเจริญ. 2539. ศิลปะและความงาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.  

เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา. 2545. การออกแบบเรขศิลปบนบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑสมุนไพร (รายงานวิจัย). 

 กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.  

Ambrose, Gavin and Harris, Paul. 2009. The Foundamentals of Graphic Design. Lausanne 6, 

 Switzerland: An AVA Book. 

Denision, Edward and Cawthray, Richard. 2010. The Big Book of Packaging Prototype. Rotovision, SA. 

Jacques, Jean and Evrard, Brigitte. 2008. The Package Design book. United State: Taschen, Pentawards. 

Kobayashi, Shigenobu. 1998. Colorist A Prictical Handbook for Personal and Professional Use. 20th. 

 Tokyo, Japan: Kodansha International Ltd. 

Roncarelli, Sarah and Ellicott, Candace. 2010. Packaging essentials: 100 principles  for package 

 design. IV. Massachusetts, United States of America: Rockport Publisher. 

Samara, Timothy. 2007. Design Elements A Graphic Style Manual. Page One  Publishing: NY. 

Stewart, Bill. 2007. Packaging Design. United Kingdom: Laurence King Publishing.  
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การออกแบบสถาปตยกรรมโดยใชเทคนิคภาพยนตร : กรณีศึกษาการตัดตอ และการ
เคลื่อนไหวของท่ีวาง, เวลาในภาพยนตร เพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 
Architectural design using cinematic technic : Case study editing and movement of space, 
time in film for architectural design 
 
ทวิช ธานี1  

Tavich Tanee1 

 

ความเปนมา 
ภาพยนตรเปนภาษาภาพท่ีเปนการเลาเร่ืองผาน “จอ” ซึ่งลักษณะพิเศษของภาพยนตรที่แตกตางจากส่ือ

ประเภทอื่น คือ สามารถถายทอดจินตนาการผานการรับรูหลายๆ มิติ ไดโดยการแสดงภาพเคล่ือนไหวผานทาง

ภาพยนตร ดวยกรอบของแนวความคิดดังกลาว ภาพยนตรจึงมีนัยยะท่ีสัมพันธกับสถาปตยกรรมในเรื่องของท่ีวาง     

(ตนขาว ปาณินท. 2553 : 59) และเวลาจะแตกตางกันที่ภาพยนตรสามารถทําใหคนรับรูการเคล่ือนที่ของที่วางและ

เวลาไดชดัเจนกวาสถาปตยกรรม  

ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถานําประเด็นเร่ืองการเคล่ือนไหวของที่วาง (Jane Barnwell. 2008 : 108) และเวลา

จากภาพยนตร นําไปสูการสรางพื้นท่ีทางสถาปตยกรรมใหเกิดการรับรูการเคล่ือนไหวขึ้นมา เพื่อทําใหเกิด

สถาปตยกรรมที่มีการรับรูเหมือนกับที่กําลังชมภาพยนตร 

 

วัตถุประสงค 
-   เพ่ือสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรมใหเกิดการรับรูการเคล่ือนไหวในดานของที่วาง และสรางระบบของพื้นที่

ทางสถาปตยกรรม โดยใชการลําดับการเลาเร่ืองของภาพยนตรมาทําการออกแบบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดานการศึกษาขอมูล 

-   ศึกษาเทคนิคการตัดตอลําดับภาพในภาพยนตร เพ่ือหาเครื่องมือมาใชในการทดลองงานสถาปตยกรรม 

-   ศึกษาการรับรูแตละประเภทของภาพยนตร เพ่ือนํามาสรางพื้นที่ใหเกิดการรับรูแบบภาพยนตร 

ดานการทดลอง 

-   การทดลองหาเคร่ืองมือจากการเคล่ือนไหวของวัตถุ และกลอง โดยเลือกเหตุการณของภาพยนตรมา

ทดลองเพ่ือดูวากลอง และวัตถุเคล่ือนที่สัมพันธกันอยางไร จะนําประเด็นอะไรมาสรางเคร่ืองมือ 

-   การทดลองหาเคร่ืองมือโดยการใชโครงสรางเหตุการณ (ไบโอสโคป. 2550 : 83) ของภาพยนตร 1 เร่ือง 

ซึ่งเลือกหนังที่มีการตัดตอ และลําดับเร่ืองคอนขางชัดเจน โดยวิเคราะหจากภาพรวมท้ังหมดของภาพยนตร แลว

คอยๆ เรียงลําดับไปสูรายละเอียดที่เล็กท่ีสุด โดยเรียงลําดับจาก องก(ไบโอสโคป. 2550 : 11), ฉาก (Roy Thompson  

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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and Christopher J.Bowen.2009 :203)  และShot ((Jane Barnwell. 2008 : 73) ตามลําดับ 

จากการทดลองท้ังสองวิธีทําใหไดประเด็นท่ีจะนํามาใชสรางเคร่ืองมือในการออกแบบ คือ เร่ืองของพื้นท่ี

เปล่ียนถาย (Schoning, Pascal. 2006 : 10) และการเคล่ือนที่ของวัตถุ และกลอง เปนประเด็นที่จะทําใหที่วาง และ

เวลาในทางสถาปตยกรรมเกิดการเคล่ือนไหวขึ้นมา 

การออกแบบโครงการ 

ดูจากประเด็นหลักของวิทยานิพนธในเรื่องพื้นท่ีเปล่ียนถายหลายๆจุด และพื้นท่ีที่เกิดการเคล่ือนไหว

หลังจากวิเคราะหแลว โครงการพื้นที่แสดงงานทางดานศิลปะนาจะนํามาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งจะเปน

พื้นที่แสดงงานศิลปะเชิงแนวคิด (www.th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะเชิงแนวคิด) 

การออกแบบสถาปตยกรรม 

 สรางความสัมพันธของพื้นท่ีใชงานตามโครงสรางการเลาเร่ือง 3 องก จากนั้นจึงทดลองสรางโครงสราง

เหตุการณดวยการเขียน Storyboards (Jane Barnwell. 2008 : 88)   เพ่ือสรางกําหนดกรอบในการทดลอง และหา

จํานวนของ พื้นที่เปล่ียนถาย และพ้ืนที่เคล่ีอนไหว แลวจึงนําเคร่ืองมือท่ีทดลองไปออกแบบในโครงการตามลําดับของ 

Storyboards ที่วางไว 

 

ผลการวิจัย 
เม่ือนําเคร่ืองมือเร่ืองการเปล่ียนถาย และการเคล่ือนไหวมาทําการออกแบบสถาปตยกรรม ทําใหเห็นถึงการ

เคล่ือนที่ของที่วาง อีกทั้งยังเกิดการรับรูการเปล่ียนแปลงของชวงเวลา , การรับรูความรูสึกชา เร็วของระยะเวลา และ

ลําดับเหตุการณของชวงเวลาอดีต , ปจจุบัน และอนาคต ตามการรับรูที่เกิดขึ้นในภาพยนตร ซึ่งเกิดจากการสราง

ขนาด , รูปแบบของที่วางที่มีความแตกตางกันระหวางสองพื้นท่ี แตมีการเช่ือมโยง หรือความตอเนื่องโดยใชพื้นท่ี

เปล่ียนถาย 

 

สรุป 
หลังจากนําเครื่องมือที่ทดลองจากประเด็นในภาพยนตรมาทําการออกแบบโครงการในแงของพื้นท่ี และ

องคประกอบที่เก่ียวของกับสถาปตยกรรมแลว ผลที่ไดคือ คนท่ีเขามาใชพื้นที่สามารถรับรูการเคล่ือนที่ของที่วาง และ

เวลาได รวมถึงการเปล่ียนถายจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นๆมีความนาสนใจมากขึ้น ทั้งนี้การรับรูในเร่ืองของท่ีวางจะ

แตกตางกันไป ตามประสบการณการรับรู และวุฒิภาวะของผูที่เขามาใชสอยในโครงการ 
 

เอกสารอางอิง 
ตนขาว ปาณินท. 2553. คนและความคิดทางสถาปตยกรรม. –กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมมติ 

ไบโอสโคป. 2550. เขียนบทหนังซัดคนดูใหอยูหมัด เลม 2.-กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป 

Jane Barnwell. 2008 : The fundamentals of film-making. New York : AVA Publishing SA 

Roy Thompson and Christopher J.Bowen.2009. Grammar of the shot. Burlington: Focal press 

Schoning, Pascal. 2006. Manifesto for a cinematic architecture. London : AASCHOOL   
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ขอจํากัดทางพื้นที่ กบั มิติของการอยูอาศัยในงานสถาปตยกรรม 
Limitation of Space and Dimension of Dwelling in Architecture 
 

ฌัลลิกา บุญพา1 

Chanlika Boonpha1  

 
คํานําและวัตถุประสงค 
          การเติบโตของชุมชนระดับเมืองในปจจุบัน เก่ียวของเช่ือมโยงกับการขยายตัวของจํานวนประชากร สงผลให 

ที่อยูอาศัยเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอหนึ่งในปจจัยขั้นพื้นฐานส่ีประการของมนุษย จากเดิมที่

อยูอาศัยใชพื้นที่ในการขยายตัวทางแนวราบ กลับกลายเปนการใชพื้นที่ใหนอยลง เน่ืองจากมูลคาของที่ดินมีราคาสูง 

ขึ้น  ทําใหลักษณะการอยูอาศัยทางแนวต้ังเพิ่มปริมาณมากขึ้น จากหมูบานแปรเปล่ียนเปนคอนโดมิเนียม กรอบของ 

พื้นที่ในการอยูอาศัยไดเปล่ียนแปลงไป กลองส่ีเหล่ียมหลายรอยยูนิตถูกเรียงซอนกันขึ้นไปทางต้ัง เพ่ือใหไดปริมาณท่ี 

คุมคากับการลงทุน กอใหเกิดความหนาแนนและความแออัดในมิติทางต้ัง การใหความหมายตอการอยูอาศัยถูกลด- 

ทอนลงเร่ือยๆ           

               จากเดิมที่อยูอาศัยหรือท่ีเราเรียกกันวา “ บาน ”  สามารถรองรับไดทุกกิจกรรมตามความตองการของผูอยู  

อาศัย มีทั้งส่ิงอํานวยความสะดวก  อุปกรณส่ิงใชสอยท่ีจําเปนตอความตองการ และพ้ืนที่ที่รองรับตอกิจกรรม ทั้งทาง 

ดานรางกายและจิตใจ  แตในปจจุบันพื้นที่ของที่อยูอาศัยทางต้ัง ประเภท คอนโดมิเนียม อพารตเมนท และอื่นๆ      

ถูกกําหนดขึ้นมาเปนกรอบในการดําเนินชีวิต โดยท่ีผูอยูอาศัยไมมีโอกาสกําหนด หรือจัดการการใชพื้นที่ดวยตนเอง

พื้นที่ที่รองรับกิจกรรมบางอยางถูกลดทอนลง เนื่องจากปริมาณพื้นที่ถูกจํากัด อาทิเชน พื้นที่นั่งเลนบางเวลาถูก

ปรับเปล่ียนเปนพื้นที่รับแขก ทําใหความเปนสวนตัวของกิจกรรมถูกลดทอนลง  การรวมเอาพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร

กับพื้นที่นั่งเลนไวดวยกัน หรือการใชโตะรับประทานอาหารเปนโตะทํางานไปในตัว ที่อยูอาศัยเหลือความหมาย 

เปนเพียงกลองที่มีมิติ ทางความกวาง ความยาว และ ความสูง  ขาดมิติที่สมบูรณของ  “การอยู”   (ตนขาว ปาณินท, 

2553 : 151)   ในการที่ผูอยูอาศัยไดมีโอกาสจัดการการใชพื้นที่ จากสัญชาตญาณและความตองการของตนเอง 

              ผลงานวิจัยช้ินนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่จากปริมาณท่ีถูกจํากัด ที่ยังคง

สามารถรองรับกิจกรรมตางๆ เพ่ือการอยูอาศัยไดอยางครบถวนตามความตองการ (Neufert, Ernst and Peter, 2008 

: 18-20) ไดแกการทดลองสรางเลือกของการอยูอาศัยในรูปแบบใหมที่ผูอยูอาศัยมีโอกาสในการกําหนดกิจกรรมการ

ใชพื้นที่ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการใชงานของมนุษยกับขอจํากัดทางพื้นที่ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549 : 

22-23) และเพื่อศึกษาหาเคร่ืองมือท่ีจะใชเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม อันจะชวยเติมเต็มความ

สมบูรณของสถาปตยกรรมท่ีเปนตัวสรางความสัมพันธระหวาง “ผูอยู” และ “การอยู”  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดานการศึกษาขอมูล -       ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดท่ีวาดวยเร่ืองพฤติกรรมมนุษย 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
- สํารวจทางกายภาพเพื่อเก็บขอมูลในเร่ืองความตองการกิจกรรมที่ตอบสนองตอ

การอยูอาศัย รวมถึงเก็บขอมูลทางการใชพื้นที่ของกิจกกรมในแตละกิจกรรม 

- กําหนดขนาดของความตองการกิจกรรม เพ่ือเปนกรอบของการดําเนินงาน 

ดานการออกแบบทดลอง -      วิเคราะหขอมูลและสรางมาตรฐานจากความตองการของมนุษยในการใชพื้นที่ 

                                           -      คนหาแนวทางและความเปนไปไดที่หลากหลายทางการออกแบบ  

                                           -      พัฒนาแนวความคิดและทดลองการใชเคร่ืองมือทางการออกแบบ 

                                           -      ทําการออกแบบภายใตเง่ือนไขของขอจํากัดทางพื้นที่ไปพรอมกับเคร่ืองมือที่ไดจาก 

           ขั้นตอนการพัฒนาทางการออกแบบ     
 

ผลการวิจัย 
              จากการมองปญหาของสังคมในชวงเวลาปจจุบัน   การใหความหมายของการอยูอาศัยจากการใชพื้นท่ีใน 

ทางต้ัง ถูกเนนไปในทางธุรกิจ มิติของการใชที่อยูอาศัยถูกคิดเปนเพียงกลองที่มีมิติทางความกวาง  ความยาว และ

ความสูง โดยนําความตองการของการใชชีวิตอยางมาตรฐานจัดลงในพื้นที่ จึงเกิดคําถามถึงการอยูอาศัยวาหากพื้นที่

ของการอยูอาศัยถูกกําหนดหรือจัดวางมาแตตน  ผูอยูอาศัยขาดโอกาสเลือกหรือจัดการพื้นท่ีกิจกรรมดวยตนเอง 

ความสมบูรณหรือมิติที่มาเติมเต็มการอยูอาศัยจะเกิดขึ้นไดอยางไร  โดยผลที่ไดรับคือการสรางทางเลือกใหม       

ของสถาปตยกรรมการอยูอาศัยภายใตขอจํากัดทางพื้นท่ี โดยผูอยูอาศัยไดมีโอกาสในการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับ

กิจกรรมของ การอยู โดยสถาปตยกรรมจะชวยแสดงออกถึงความเฉพาะตัวของผูอยู  ภายใตกรอบของสถาปตยกรรม

ที่เอื้อตอการจัดการพื้นท่ีในหลากหลายรูปแบบตามขนาดของความตองการกิจกรรม  รวมทั้งยังสามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงความตองการของผูอยูได 
 

สรุป 
              จากเดิมที่อยูอาศัยหรือที่เราเรียกกันวา “ บาน ” นั้นสามารถรองรับไดทุกกิจกรรม  ทั้งความตองการทาง 

ดานรางกายและจิตใจ  แตในปจจุบันเม่ือพื้นท่ีดินมีราคาสูง การอยูอาศัยเปนกลุมสังคมในทางต้ัง เกิดขึ้นเปนทาง 

เลือกใหแกการอยูอาศัย  พื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกลายมาเปนกรอบของการอยู  จึงเกิดแนวความคิดเพื่อศึกษา 

และหาแนวทางในการจัดสรรพื้นท่ีจากปริมาณที่ถูกจํากัด พรอมกับสถาปตกรรมท่ีสามารถจัดการ  ปรับ  เปล่ียน 

ตอบสนองความตองการของผูอยูได  
 

เอกสารอางอิง 
ตนขาว ปาณินท. 2553. คนและความคิดทางสถาปตยกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมมติ. 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2549. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม:มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน. 

             พิมพคร้ังที่5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

Neufert, Ernst and Peter. 2008.  Architects’ Data. 3rd ed. United Kingdom : Blackwell Publishing. 
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โครงการทดลองออกแบบ พื้นที่เปลี่ยนผานจากสภาวะหน่ึงไปสูอีกสภาวะหนึ่ง “ระหวางพื้นที่
ปจจุบัน กับ พื้นที่หลังความตาย” 
Experimental design on spatial transition of status between present and afterlife moment 
 

งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ1  

Ngampetch Ampornvattanapong1 
    

คํานําและวัตถุประสงค 
ความตายเปนเร่ืองสามัญที่ทุกคนเกิดมาตองเผชิญ  พิธีกรรมเก่ียวกับการตายจึงเปนพิธีกรรมสุดทายในชีวิต

มนุษย  ที่สะทอนใหเห็นถึงปรัชญาการดํารงชีวิต ความเช่ือ  คานิยมของคนในสังคมไทยนับแตอดีตถึงปจจุบัน 

พิธีกรรมเก่ียวกับการตายมิไดมีความหมายเฉพาะผูตาย หากยังสําคัญทั้งดานสังคมและจิตใจแกผูที่ยังมี

ชีวิตอยูดวย  พื้นที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายจึงเปนพื้นท่ีสุดทายของผูที่จากไป  และเปนพื้นที่รองรับสภาวะ

เปล่ียนผานดานความรูสึกของญาติพี่นองและบุคคลใกลชิดท่ียังมีชีวิตอยู  ซึ่งพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีมีอยูทั่วไปใน

ปจจุบัน  ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทําพิธีกรรมใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนในพุทธศาสนาเทานั้น ยังไมมีการ

ออกแบบเพื่อตอบสนองสภาวะทางดานจิตใจของผูสูญเสียซ่ึงตกอยูในความโศกเศรา      

การศึกษาระหวางพื้นท่ีปจจุบันกับพื้นท่ีหลังความตายน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ทดลองและออกแบบพ้ืนท่ี

ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย  เพื่อรองรับการประกอบพิธีกรรม อีกทั้งสามารถตอบสนองตอสภาวะอารมณ

ความรูสึกของผูใชพื้นที่  และส่ือสารความหมายในแงของปรัชญาความเช่ือเก่ียวกับพิธีกรรมการตายในพุทธศาสนา  

ซึ่งเปนหัวใจของการประกอบพิธีกรรม ผานท่ีวางทางสถาปตยกรรม  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดานการศึกษาขอมูล 

-  ศึกษาความเปนมา  ลําดับขั้นตอน  และปรัชญาความเชื่อของพิธีกรรม  เนื่องจากปจจุบันพิธีกรรมไดแปร

เปล่ียนไป  ทําใหปรัชญาคําสอนอันเปนเนื้อแทของพิธีกรรมคอยๆเลือนหายไป   

-  วิเคราะหสภาวะอารมณของผูใชตามขั้นตอนของพิธีกรรม  จากสภาวะเสียใจ  สภาวะทําใจ  สภาวะ

ยอมรับความจริง  จนถึงสภาวะระลึกถึง  เพ่ือใหเขาใจการเชื่อมโยงระหวางสภาวะอารมณกับพื้นที่ 

-  ศึกษาทฤษฎีการรับรู  เชน  การรับรูดวยสัมผัสรับรู  การรับรูดวยภาษา  การรับรูดวยอารมณ และการรับรู

ดวยเหตุผล  เพื่อนําเอาหลักการมาประยุกตใชในการทดลองออกแบบ 

ดานการทดลอง 

-   สรางแนวความคิดในการออกแบบดวยแนวคิดขัดแยงกับที่มีอยูในปจจุบัน  จากรูปแบบประเพณีนิยมเปน

รูปแบบพื้นที่ที่เนนการรับรูถึงปรัชญาความเชื่อของพิธีกรรม  ซึ่งยังคงหนาท่ีใชสอยและขั้นตอนการประกอบ

พิธีกรรมไว  

-  ทดลองสรางพื้นที่ดวยเคร่ืองมือทางสถาปตยกรรม เชน ระนาบ แสง ระดับ ภายใตแนวคิดในการออกแบบ   

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ  10200  ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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ดานการออกแบบ 

-   ออกแบบพื้นที่ประกอบพิธีกรรมภายใตเง่ือนไขและแนวความคิด โดยใหภาพรวมของโครงการสะทอนการ

จากไปของชีวิต ซึ่งประกอบดวย 3 พื้นที่ไดแก พื้นที่ต้ังศพบําเพ็ญกุศล พื้นที่ฌาปนกิจ และพ้ืนที่เก็บอัฐิ  
 

ผลการวิจัย  
จากการทดลองและศึกษาขอมูล ไดเลือกวัดใหมยายแปนเปนที่ต้ังโครงการ  ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนการ

ออกแบบ โดยภาพรวมออกแบบใหสะทอนถึงการจากไปของชีวิต ใชระดับ การเคล่ือนที่  และแสงเงาเปนเคร่ืองมือใน

การออกแบบ จากพื้นที่เหนือพื้นดินเคล่ือนลงสูใตพื้นดิน  ซึ่งภายใตภาพรวมของโครงการประกอบดวย 3 พื้นที่หลัก คือ 

 

 

 

 

 

1. พื้นที่ต้ังศพบําเพ็ญกุศล  ส่ือสารการเปล่ียนแปลงของชีวิตอันประกอบดวย  การเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  

เพ่ือใหผูใชปรับเปล่ียนสภาพจิตใจใหสงบพรอมยอมรับความจริง   ซึ่งออกแบบพื้นที่ใหรับรูถึงการมีอยูและจากไปของ

ชีวิตอยางเปนลําดับ   โดยจัดวางพื้นท่ีตามทิศทางการเคล่ือนตัวของดวงอาทิตย  ใหพื้นท่ีในทิศตะวันออกมีระดับ

สูงสุด  และคอยๆลดระดับตํ่าลงไปสูทิศตะวันตก  ซึ่งภายในแตละพื้นที่รับรูแสงตางกันไปตามชวงเวลา  เชน พื้นที่ทาง

ทิศตะวันออกรับรูแสงในเวลาเชา  และแสงคอยๆเปล่ียนไปสูพื้นที่อื่นๆตามชวงเวลา     

 

 

 

 

 

 

 
 

2. พื้นท่ีฌาปนกิจ  ส่ือสารถึงการสงผูตายสูโลกหนา (สวรรค) เพื่อใหผูใชเกิดความสบายใจ  และรับรูถึงการทํา

หนาท่ีคร้ังสุดทายใหกับผูตายอยางดีที่สุด  โดยออกแบบพื้นที่ใหเคล่ือนตัวจากที่ตํ่าขึ้นสูที่สูง   แบงพื้นที่ตามทิศทั้งส่ี          

ใหพื้นท่ีตํ่าสุดอยูทางทิศตะวันตก  และพื้นท่ีสูงสุดอยูทางทิศตะวันออก  เนื่องจากทิศตะวันออกสะทอนความเชื่อของการ

เร่ิมตนใหมของชีวิต  โดยใชระนาบแนวนอนสรางการเคล่ือนตัวของพื้นที่เขาสูจุดศูนยกลาง (พื้นที่เผา) และใชระนาบแนวตั้ง

นําสายตาสูทองฟา 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีเก็บอัฐิ 
(การเชื่อมโยง) 

พ้ืนท่ีตั้งศพบําเพ็ญกุศล 
(การเปลี่ยนแปลง) 

พ้ืนท่ีฌาปนกิจ

(การเคลื่อนไปยังที่สูง) 

แสดงแนวคิดการส่ือสารภาพรวมของโครงการ  สะทอนถึงการจากไปของชีวิต 

แสดงกระบวนการออกแบบพื้นที่ต้ังศพบําเพ็ญกุศล  สื่อสารถึงการเปล่ียนแปลงของชีวิต 
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3. พื้นที่เก็บอัฐิ  ส่ือสารถึงการเช่ือมโยงระหวางคนที่มีชีวิตอยูกับคนที่จากไป  เพื่อใหผูใชรูสึกใกลชิดกับ

ผูตาย และแสดงออกถึงการระลึกถึง  โดยออกแบบพื้นท่ีใหเช่ือมโยงกับธรรมชาติ  และใชระดับเปนเคร่ืองมือในการ

ออกแบบ  ใหผูใชเดินเขาสูพื้นที่ที่คอยๆตํ่าลงสูใตดินตัดการรับรูภายนอกเพื่อ  สรางการเช่ือมโยงระหวางพื้นที่เก็บอัฐิ

กับผูใช  และออกแบบแทงส่ีเหล่ียมสูง (ที่เก็บอัฐิ) ใหลดหล่ันไปตามระดับของพื้นที่  แทนสัญลักษณผูที่จากไป 

ผลการออกแบบพื้นภายใตแนวคิดดังกลาวชวยสงเสริมใหการประกอบพิธีกรรมมีเน้ือหาและมีความหมาย

มากขึ้น  ทําใหคานิยมของคนในสังคมคอยๆปรับเปล่ียนและซึมซับแกนแทของพิธีกรรมที่มากกวาการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 
การศึกษาเนื้อหาของพิธีกรรม  สภาวะอารมณของผูใชและทฤษฎีการรับรู  นํามาสูการออกแบบพื้นที่ประกอบ

พิธีกรรมศพ  อันประกอบดวย  พื้นที่ต้ังศพบําเพ็ญกุศล  พื้นที่ฌาปนกิจ  พื้นที่เก็บอัฐิ  ทําใหเกิดที่วางทาง

สถาปตยกรรมที่สามารถรองรับการประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนในพุทธศาสนา  และนอกเหนือขึ้นไปคือสามารถ

ส่ือสารใหผูใชรับรูและเขาใจปรัชญาความเช่ือของพิธีกรรม  และรับรูมิติปจจุบันกับมิติหลังความตายในแงที่ดีขึ้น  ผาน

รูปแบบที่วางทางสถาปตยกรรม  อีกท้ังชวยสงเสริมใหการประกอบพิธีกรรมมีคุณคาและความหมายมากขึ้นกวา

ปจจุบัน   
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วิมลสิทธิ์  หรยางกูร. 2554. จิตวิทยาสภาพแวดลอม . กรุงเทพฯ : จี.บี.พี เซ็นเตอร. 

สุเมธ  เมธาวิทยกุล. 2532. สังกัปพิธีกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 

 

พื้นท่ีเก็บอัฐิ (การเชื่อมโยง) 
พื้นท่ีต้ังศพบําเพ็ญกุศล (การเปลี่ยนแปลง) 

พื้นท่ีฌาปนกิจ (การเคลื่อนไปยังท่ีสูง) 
 

     

แสดงการทํางานของของพืน้ที่ประกอบพิธีกรรมศพ  ภายใตแนวความคิดในการออกแบบ 

แสดงกระบวนการออกแบบพื้นที่เก็บอัฐิ  สื่อสารถึงการเช่ือมโยงระหวางคนที่มีชีวิตอยูกับคนท่ีจากไป 

คนท่ียังอยู 
 
คนท่ีจากไป 
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พ้ืนที่ช่ัวคราวของสถาปตยกรรมโรงแรมจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป 
Architectural Temporary Space of Hotel from Backpack Traveler Behavior 

 
ภูริวัฒน ไชยมีสุข1 

Puriwat Chaimeesook1 

    
คํานําและวัตถุประสงค 
          การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติ ที่เร่ิมตนหาประสบการณทองเท่ียวในตางแดนคร้ังแรกที่ประเทศไทย 

มักจะเดินทางมาเพื่อพักผอน เพื่อความสนุก ความต่ืนเตน คนหาส่ิงใหมใหกับชีวิตในพื้นที่ทองเที่ยวของไทย จึงเห็น

นักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) จํานวนมาก เนื่องจากไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางการ

เดินทางมากนัก โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้จะตางจากนักทองเที่ยวท่ัวไป 

              จากการศึกษาเบื้องตน ผูวิจัยพบวา นักทองเท่ียวกลุมสะพายเป (backpackers) มีการใชชีวิตที่แตกตางกัน

หลายรูปแบบ เชน  พักผอน เรียบงาย สนกุสนาน และผจญภัย ดังนั้น จึงควรมีการออกแบบพื้นที่และสถาปตยกรรมที่

ตอบสนองตามความตองการเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยวในหลายๆดาน ไดแก ตองการรูจักตัวเอง มีพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวแบบเรียนรู คนหา และมีจินตนาการ ตองการสังคม ตองการเพื่อน มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และตองการการ

ยอมรับ ตองการความสําเร็จ ชอบผจญภัย ชอบการทําภาระกิจที่บรรลุเปาหมาย ตองการการปลีกตัว หลีกหนี

สังคมที่วุนวาย และเพ่ือพักผอนเงียบๆ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ ควรมีการออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักทองเท่ียว

ในรูปแบบใหม 

            ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัวในการ

แสดงออก รวมท้ังพื้นท่ีสวนตัว เพื่อใชสรางพื้นท่ีทางสถาปตยกรรม เพื่อใหพื้นที่ที่เกิดขึ้นชวยสรางปฏิสัมพันธตอกัน

ระหวางนักทองเท่ียว รวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่จะตอบสนองตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ในการออกแบบพื้นที่จึงตองปรับ

พื้นที่ใหเหมาะสม เชน การปรับเปล่ียนพื้นที่ตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การกําหนดรูปแบบรวมกันทางการใชงาน 

กําหนดลักษณะท่ีสงผลตองานและพ้ืนท่ีทางสถาปตยกรรม เปนผลใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาพ้ืนท่ีชั่วคราวทาง

สถาปตยกรรมท่ีเกิดจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อสรางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมและสามารถสราง

ความสัมพันธของผูใชงานและสถานที่ขึ้นมาได 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
ดานการศึกษาขอมูล          -   ศึกษาความเปนมาของนักทองเที่ยวในกลุมสะพายเป (backpackers) เพ่ือทําใหเกิด  

                                            พื้นที่สถาปตยกรรมที่แตกตางขึ้นมา 

                                        -   ศึกษาดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวท่ีมีผลตอการใชพื้นที่สถาปตยกรรม 

                                        -   วิเคราะหการใชพื้นที่สถาปตยกรรมแลวจึงเลือกประเภทของความช่ัวคราวเพื่อ  

                                            นํามาใชกําหนดพื้นที่และจํากัดขอบเขตในการออกแบบ 

 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ  10200  ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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ดานการทดลอง                  -  นําขอมูลและพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) มาทดลองเพื่อ 

                                             หาวิธีการและเคร่ืองมือเปนแนวทางสูการออกแบบ                                         

                                         -   กําหนดโครงการการออกแบบท่ีมีความเปนไปไดที่สัมพันธกับประเด็นที่ใชในการ  

                                             ทดลอง คือ โรงแรม (Hotel) 

                                         -   นําเคร่ืองมือที่เกิดจากการทดลอง ทั้ง ระดับ ระยะ มุมมอง ขนาด แสง และผนังมาใช 

                                             ในการออกแบบสถาปตยกรรมตามวัตถุประสงคต้ังแตแรกท่ีตองการ ที่แสดงถึงพื้นท่ี 

                                             ใชงานช่ัวคราวใหมากที่สุด 
                                           
ผลการวิจัย 
 จากการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดใหเกิดพื้นที่ใหมขึ้นมาภายใตขอบเขตของการใชพื้นที่รวมกันเพียงช่ัวคราว 

โดยไดใชเคร่ืองมือในการออกแบบพ้ืนที่สถาปตยกรรม ไดแก ระดับ ระยะ มุมมอง ขนาด แสง และผนัง มาทดลองซึ่ง

สามารถบอกไดถึงความถ่ีของการใชงาน อีกท้ังยังแสดงถึงความแตกตางไปจากการพักแบบถาวร โดยจะบอกถึง 

ลักษณะ จํานวน การปรับเปล่ียนการใชงาน และตําแหนงการเดินทางของนักทองเที่ยว ตามความตองการของคน ซึ่ง

ตางมีการใชพื้นที่ในแบบของตัวเอง ตามการรับรูที่ไดรับมา ซึ่งไดเลือกใชสถานที่ที่มีความหลากหลายทางกิจกรรมมา

เปนสถานที่โครงการทดลอง คือ ถนนขาวสาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวที่แสดงการใชงานพื้นที่ที่

ตรงกับพฤติกรรมผูใชงานไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยออกแบบใหเปนพื้นท่ีเพื่อนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ที่มี

ความตองการทางสังคม โดยกําหนดใหความชั่วคราวเปนทั้งพื้นที่สวนรวมและพื้นที่สวนตัว ตามเวลาการใชงานในแต

ละวัน ซึ่งจะสามารถบอกไดถึงความเปนพื้นที่ชั่วคราวท่ีมีความตางจากพื้นที่ถาวรโดยรอบทั้งทางภายภาพและ

ความหมายของการใชพื้นที่ 
 
สรุป 

จากปจจุบันที่มีการใชที่พักอาศัยช่ัวคราวภายใตรูปแบบของโรงแรมมากําหนดพฤติกรรมของผูใชงาน แตยัง

ไมสามารถตอบสนองความตองการในการใชพื้นที่ไดดีเทาที่ควร เน่ืองจากขาดรูปแบบเฉพาะสําหรับนักทองเที่ยวกลุม

สะพายเป (backpackers) ซึ่งสามารถนํารูปแบบจากการทดลองน้ีไปใชในการออกแบบโรงแรมไดแนวความคิด

กําหนดใหรูปแบบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) คือ มีการใชงาน

ชั่วคราวมากกวาการใชงานถาวร ผลที่ไดรับจากการศึกษา คือ การออกแบบพื้นท่ีสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบตามที่

ตองการ เพื่อเปนทางเลือกที่สามารถใชงานไดตรงกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุมคนไดอยางลงตัวโดยผานการ

ออกแบบท่ีใชการปรับและการเปล่ียนแปลง เปนเคร่ืองมือการออกแบบท่ีแสดงถึงการพักอาศัยชั่วคราวและเปน

ตัวกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
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สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบและปจจัยพื้นฐาน 
Architecture without Rhetoric : The Tacit dimension of Fundamental elements 
 

ธนาคาร โมกขะสมิต1  

Tanakarn Mokkhasmita1 

    

บทคัดยอ 
สถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นจากการสรางสมดุลยระหวางขั้วของความตองการที่แตกตางกันสองขั้วหลักๆ 

คือ ความตองการท่ีเปนรูปธรรม ทางดานการใชสอย ต้ังแตความตองการพื้นฐานของการเปนที่พํานักพักพิง  

(Shelter) ไปจนถึงความตองการพื้นท่ีประกอบ กิจกรรมที่มีความสลับซับซอน และความตองการที่เปนนามธรรม 

ของการส่ือสาร การสรางภาษา และการแสดงออกผานระบบ สัญลักษณ โดยความตองการทั้งสองขั้วนั้น แมจะมี 

ความแตกตางกัน ก็มีความสัมพันธ เก่ียวเนื่องกันอยางไมสามารถแยกออก จากกันได แตจากความตองการ 

ในขั้วท่ีแตกตางกันนี้ กอใหเกิดความแตกตาง ของการกอรูป การปรากฏตัวและการแสดงตัว ของงานสถาปตยกรรม 

ในทุกยุคสมัย  

ในขั้วแรกของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการใชสอยน้ัน เน้ือหาของงานสถาปตยกรรมจะถูก 

แสดงออกดวยลักษณะพื้นฐานของรูปทรง ที่ตอบคําถามความตองการของผูใชงานที่เรียกวา Basic Element 

ในขณะท่ีในขั้วที่สองของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการส่ือสารและการสรางเอกลักษณนั้น เน้ือหาของ 

งานสถาปตยกรรมจะเปนการ สรางภาษาหรือระบบสัญลักษณ โดยผูออกแบบเปนผูกําหนด ที่เรียกวา Rhetoric 

ในบางคร้ังการออกแบบสถาปตยกรรม เปนการตอบคําถามในขั้วเดียว จึงกอใหเกิดอาคารที่มีลักษณะ เปนวัตถุเพื่อ 

การใชสอยแตขาดมิติของความตองการพื้นฐานในการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวตนของอาคาร หรือเปนอาคารท่ีมี 

ลักษณะของวัตถุเพื่อการส่ือสารและการแสดงออก โดยขาดมิติความสัมพันธกับชีวิตและกิจวัตรของมนุษย  

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป 

ของงานสถาปตยกรรม เน่ืองจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหน่ึง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียวที่ไม 

สามารถกอใหเกิดความเขาใจในมิติอันซับซอนในการท่ีงานสถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นได โดยมุงคนหา 

ความเปนไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element 

ที่สามารถตอบคําถามการ ใชงานและการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย 

โดยไมมุงเนนการสราง สัญลักษณเพื่อการส่ือสาร หรือ Rhetoric โดยมีสมมติฐานท่ีวาเม่ืองานสถาปตยกรรม 

ถูกออกแบบดวยพื้นฐานของ การใชสอยที่บริสุทธิ์โดยไมเปนการพยายามสรางภาษาและสัญลักษณ 

งานสถาปตยกรรมท่ีเกิดขึ้น  จะเปนงานสถา-ปตยกรรมท่ีไมพยายามแสดงออกดวยภาษาโดยเปนงาน 

สถาปตยกรรมที่มีความเงียบ (Tacit) ซึ่งมีความหมายและ เนื้อหาของการทํางาน (Performance) อันตอบสนอง 

ความตองการดวยธรรมชาติของการใชงาน เปนสถาปตยกรรมไรภาษา โดยท่ีเม่ือมีการส่ือสารเกิดขึ้นจะเปนการ 

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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ส่ือสารดวยลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานที่ สัมพันธกับสัญชาติญาณการดําเนินชีวิตของมนุษย ไมใชการ 

ส่ือสารดวยความต้ังใจสรางระบบสัญลักษณ  

คําสําคัญ : การส่ือสาร หรือ ภาษา  ความเงียบ 

 

Abstract 
Architecture was born out of the dichotomy of functional and symbolic dimensions. The two 

requirements, while residing within opposite spectrum, also closely related and cannot be separately 

determined for they play a vital role in the formation of all architecture.  

Within the first end of the spectrum, architecture answers to physical needs that translate into the 

basic functional elements of architecture.  On another end of the spectrum, architecture is seen as 

symbolic element that expresses either the narrative content or the communicative intentions or the 

designers, where rhetorical expressions dominate.  Yet, neither the basic functional nor the rhetorical 

dimension will suffice for architecture cannot be seen only as functional object without meaning, or 

rhetorical object without use.  

 This research aims to study the possible variations of architectural creation that reside within the 

two opposite poles for there might be architecture that answers to fundamental human needs without 

overstating its own characteristics. This architecture may be born out of natural or instinctive human 

requirements that results in its tacit performances, becoming both functional and symbolic within its 

silence.   

Keywords : Rhetoric , Tacit 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป 

ของงานสถาปตยกรรม เนื่องจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหน่ึง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียว    

ที่ไมสามารถกอใหเกิดความเขาใจในมิติอันซับซอนในการที่งานสถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นได โดยมุงคนหาความเปน 

ไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element ที่สามารถตอบ 

คําถามการใชงานและการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธ กับมนุษย โดยไมมุงเนน 

การสราง สัญลักษณเพื่อการส่ือสาร หรือ Rhetoric โดยมีสมมติฐานที่วาเม่ืองาน สถาปตยกรรมถูกออกแบบดวย 

พื้นฐานของการใชสอยที่บริสุทธิ์โดยไมเปนการพยายามสรางภาษาและ     สัญลักษณ งานสถาปตยกรรมท่ีเกิดขึ้น 

จะเปนงานสถาปตยกรรม ที่ไมพยายามแสดงออกดวยภาษาจะเปนงาน สถาปตยกรรมท่ีมีความเงียบ (Tacit) 

ซึ่งมีความหมายและเนื้อหาของการทํางาน (Performance) ซึ่งตอบสนอง ความตองการ ดวยธรรมชาติของการใชงาน 

เปนสถาปตยกรรมไรภาษา โดยที่เม่ือมีการส่ือสารเกิดขึ้น จะเปนการส่ือสารดวย ลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐาน 

ที่สัมพันธกับสัญชาติญาณการดําเนินชีวิตของมนุษย ไมใชการส่ือสาร ดวยความต้ังใจสรางระบบสัญลักษณ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาการส่ือสารและการแสดงออก (Semantic Theory, Rhetoric) เพื่อวิเคราะหความหมาย 

วัตถุประสงค และความสําคัญของการส่ือสารทางสถาปตยกรรม   

  2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมผานกรณีศึกษา โดยเนนการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางงานสถาปตยกรรมและความตองการทั้งสองขั้ว 

  3. เปนการออกแบบทดลอง เพื่อคนหาแนวทางและความเปนไปไดในการออกแบบสถาปตยกรรม          

ดวยพื้นฐานของ การออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element 

สามารถตอบคําถามการใชงาน และการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย 
 

ผลการวิจัย 
 
ภาษาและการส่ือสารทางสถาปตยกรรม  

แนวทางหรือวิถีทางความคิดเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นในทุกสังคมวัฒนธรรม เปนลักษณะรวมของกลุมชนที่ยากจะ

ระบุวาเกิดขึ้นไดอยางไร มีที่มาท่ีแนชัดจากไหน แตอยางไรก็ตามเม่ือวิถีของความคิดไดถูกพัฒนาจนกลายเปนความ

เขาใจรวมกัน แนวทางหรือวิถีความคิดเหลานั้น ก็มักกลายเปนระบบการส่ือสารในรูปแบบหนึ่งท่ีกลุมชนในสังคมมี

การรับรูและความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ระบบการส่ือสารเหลานี้ อาจเรียกไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของภาษา ที่แม

จะไมไดอยูในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน แตก็เกิดขึ้นเพื่อการส่ือสารทําความเขาใจรวมกัน  

สําหรับงานสถาปตยกรรมนั้น ภาษาท่ีใชในการส่ือสารและเลาเร่ืองราว ไมวาจะเปนการส่ือสารทางเทคนิค

หรือการส่ือสารทางแนวความคิด ภาษาที่ใชมักแบงไดเปนสองประเภทหลักๆ คือภาษาภาพ และภาษาพูดภาษาเขียน

ซึ่งภาษาทั้งสองแบบน้ัน มีการใชงานตางวัตถุประสงคตางวาระกัน และภายใตการส่ือสารดวยภาษาท้ังสองประเภท

นั้น ลักษณะของการส่ือสารยังสามารถแบงไดเปนอีกสองประเภทยอยคือ การส่ือสารลักษณะทางกายภาพ และการ

ส่ือสารคุณลักษณะทางจินตภาพ แมการส่ือสารทั้งสองแบบนี้แมจะมีความแตกตางกัน แตการส่ือสารทั้งสองลักษณะ 

ก็จําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อใหเกิดการส่ือสารท่ีสมบูรณi    

สําหรับภาษาประเภทแรกคือภาษาภาพที่ใชในการสื่อสารงานสถาปตยกรรมนั้น ไดแกภาพวาดภาพเขียน

เพื่อแสดงความคิดและความตองการขั้นตน หรือรูปราง รูปทรง พื้นท่ีอาคาร ไปจนถึงแบบทางสถาปตยกรรมท่ีใชใน

การกอสราง ที่เนนการอธิบายหรือบรรยายลักษณะทางกายภาพเปนหลัก ภาษาภาพน้ีเปนการส่ือสารท่ีสามารถ

เกิดขึ้นไดในทุกชวงของกระบวนการออกแบบ ภาษาดังกลาว แมจะยังไมมีลักษณะท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน แตก็นับเปน

การแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะทางความคิด เชน บรรยากาศ หรือแมแตอารมณความรูสึกของผูออกแบบ ดังนั้น

กอนที่ความคิดของผูออกแบบจะพัฒนาเปนอาคาร ภาษาภาพจึงเปนภาษาที่ใชส่ือสารต้ังแตความคิดแรกไปจนถึง

การแสดงออกขั้นสุดทายกอน โดยมีระดับของความเปนนามธรรมและรูปธรรมแตกตางกันออกไปแลวแตวัตถุประสงค

และสถานการณที่กอใหเกิดภาพเหลานั้นii  

สวนภาษาอีกประเภทหน่ึงนั้นเปนความพยายามท่ีจะส่ือสารหรือเลาเร่ืองราวทางความคิดผานภาษาพูด

ภาษาเขียน    ซึ่งไมไดถูกจํากัดอยูเพียงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใชรวมกับภาษาภาพในการแสดงมิติและขนาดของ

แบบทางสถาปตยกรรม การส่ือสารในลักษณะนี้ แมบางคร้ังจะเปนการเลาเร่ืองหรือถายทอดลักษณะทางกายภาพ 

แต“ภาพ” ที่เกิดขึ้นจะเปนภาพปลายเปด ที่เปดโอกาสใหผูรับสามารถตีความและสรางความเขาใจไปตาม
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ประสบการณของตน ซึ่งการตีความและความเขาใจที่เกิดขึ้นน้ันอาจจะใกลเคียงกับส่ิงที่ผูส่ือสารต้ังใจหรือไมก็ได 

ดังน้ันการส่ือสารในลักษณะน้ีจึงเปนการส่ือสารที่มีชองวางหรือระยะหางระหวางขอมูลท่ีผูส่ือสารตองการเลา และ

ความเขาใจของผูรับ ลักษณะเฉพาะของภาษาและการส่ือสารในลักษณะน้ี จึงเอื้ออํานวยใหเกิดมิติทางจินตนาการ

จากการรับสงขอมูลที่ไมตายตัว แตจะถูกแปลงความหมายโดยผูรับเสมอiii  

 
ความหมายทางสถาปตยกรรม 

ทามกลางความพยายามท่ีจะส่ือสารความคิดตลอดจนลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ ในชวงศตวรรษ    

ที่ 20 ไดปรากฏมีทิศทางของความคิดที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบจนเรียกไดวาเปน school of thought ซึ่งทําหนาที่

เปนตัวแทนของแนวทางการทํางานของยุคสมัยอยางชัดเจนอยูสามแนวทางดวยกัน โดยทั้งสามแนวทางความคิดนั้น 

มีมุมมองเก่ียวกับการส่ือสารและความหมายของงานสถาปตยกรรมที่แตกตางกันiv ไดแก German School of 

Thought, Warburg School of Thought และ Venice School of Thought  

สําหรับวิถีทางความคิดแรกหรือ German School of Thought นั้น ไดถือกําเนิดขึ้นในกลุมประเทศท่ีพูด

ภาษาเยอรมัน ไดแกเยอรมันนีและออสเตรีย โดยพัฒนามาจากงานเขียนเชิงปรัชญาในชวงตนศตวรรษท่ี 20 เปน

แนวทางของความคิดท่ีมุงทําความเขาใจและการสรางสรรคทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมและองคประกอบ

ทางสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนประเด็นเก่ียวกับความงาม หรือการรับรู การศึกษาของแนวทางความคิดนี้              

จึงมักเปนหัวขอเก่ียงกับความงาม ความรูสึก รูปทรง พื้นท่ี ที่วาง และรูปแบบทางสถาปตยกรรม มิไดมุงทําความ

เขาใจความหมายเชิงสัญลักษณแตอยางใด งานสถาปตยกรรมจึงถูกมองเสมือนวัตถุทางศิลปะ ที่มีการสรางสรรค

ทางกายภาพเพ่ือการชื่นชมประทับใจ โดยประเด็นเก่ียวกับประโยชนใชสอยหรือ function นั้นยังไมปรากฏเปน

ความคิดหลักของการรับรูคุณคาทางสถาปตยกรรมv  เปนแนวทางที่เนนการรับรูความงามที่เรียกวา Aesthetic  

วิถีทางความคิดที่สองหรือ Warburg School of Thought นั้นถูกพัฒนาขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

โดยมีนักคิดและนักวิชาการจํานวนมากอพยพจากยุโรปตะวันออกไปยังประเทศอังกฤษ แนวความคิดนี้มีแกนนํา   

เปนนักวิชาการ Abbey Warburg ผูกอต้ัง Warburg Institute   มีทิศทางการทําความเขาใจงานสรางสรรคที่แตกตาง

ไปจากวิถีความคิดแรกโดยสิ้นเชิง คือเนนการส่ือสารและการทําความเขาใจมิติเชิงสัญลักษณของงานสรางสรรค      

ที่นําเสนอผานเน้ือหา หรือความต้ังใจของผูสราง ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูและประสบการณของผูอานเปน   

พื้นฐานสําคัญ เปนแนวทางความคิดท่ีเนนการเขาใจและการอานตลอดจนการส่ือสารหรือท่ีเรียกวา Rhetoric  

นอกจากวิถีทางความคิดทั้งสองแลว ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ยังมีแนวความคิดอีกทางหนึ่งที่มีอิทธิพล 

ตอสถาปนิก โดยเปนแนวความคิดที่มีความแตกตางจากสองแนวทางแรกโดยส้ินเชิง โดยวิถีความคิดนี้ถือกําเนิดขึ้น  

ที่ประเทศอิตาลี โดยนักคิดและนักวิชาการในละแวกเมืองเวนิซ จึงมีชื่อเรียกวา Venice School of Thought ซึ่งมี

ความเชื่อวาสถาปตยกรรมไมใชส่ิงที่ถูกสรางเพื่อการรับรู ความงาม หรือการส่ือสารสัญลักษณ แตสถาปตยกรรมควร

มีหนาที่ทางสังคม เปนผลจากความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปล่ียนแปลงไป  ดังน้ันการใชงาน

สถาปตยกรรมจึงมาจากเงื่อนไขทางสังคมดังกลาว ไมใชการแสดงออกของผูสรางสรรค สถาปตยกรรมและการใชงาน

จึงถือเปนสาธารณะหรือวัตถุทางสังคมมากกวาการตอบวัตถุประสงคสวนตัว เปนแนวทางความคิดท่ีมุงตอบการใช

งานและปจจัยพื้นฐานที่เรียกวา Function หรือ Basic  

จากขั้วของความคิดที่แตกตางกันทั้งสามแนวทางนี้ ไดกอใหเกิดแนวทางการสรางงานสถาปตยกรรมที่

แตกตางกันมากมาย ระหวางขั้วเหลานั้น และเกิดเปนงานสรางสรรคในรูปแบบตางๆท่ีไมไดจํากัดอยูเพียงการ
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ออกแบบสถาปตยกรรมเทาน้ัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแกการออกแบบผลิตภัณฑตางๆท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 20     

ซึ่งหากจะจําแนกประเภทของความคิด ก็สามารถเรียงรอยลําดับของประเด็นสําคัญที่กอใหเกิดผลิตภัณฑเหลานั้น 

ต้ังแตผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว ไปจนถึงผลิตภัณฑที่ไดรับการ

ออกแบบตอบสนองการรับรูตลอดจนการส่ือสารความหมาย ไมวาจะเปนความหมายทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 

หรือการเปล่ียนแปลงของความตองการ  

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือเปรียบเทียบกับการออกแบบสถาปตยกรรม ก็จะพบวิถีทางความคิดที่เปนตัวกําหนดทิศทางและ 

รูปแบบของงานสถาปตยกรรม ในลักษณะที่คลายคลึงกัน ต้ังแตงานสถาปตยกรรมท่ีเรียกวา อาคาร ตอบสนองการใช

สอยและความตองการของกลุมชนที่แตกตางกัน ไปจนถึงงานสถาปตยกรรมที่มีการสรางสรรคเพื่อความงามและ  

การรับรู หรืองานสถาปตยกรรมท่ีมุงส่ือสารความหมายในเชิงนามธรรมเปนสําคัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในเชิงลึก จะพบวา ขั้วตางๆนั้นลวนมีขอบกพรองหรือจุดออนในตัวเอง     

มารคัส วิทรูเวียส โปลลิโอ (Marcus Vitruvius Pollio) สถาปนิกโรมันในชวงศตวรรษท่ี 1 กอนคริสตกาล ผูเขียนตํารา

ทางทฤษฎีสถาปตยกรรมเลมแรกท่ีเกาแกที่สุดในประวัติศาสตร ชื่อ The Ten Books of Architecture พยายาม

อธิบายวาสถาปตยกรรมคืออะไรโดยหลีกเล่ียงการแบงขั้วของความคิด ที่แตกตางกันอยางส้ินเชิง โดยพยายามเนนวา

สถาปตยกรรมคือสวนผสมของวิทยาศาสตรและศิลปะ วิทรูเวียส กลับเนนความสัมพันธระหวางความรูทางทฤษฎี 

ปรัชญา และความรูทางปฏิบัติเชิงชางเปนสําคัญvi  โดยศาสตรทางดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และปรัชญานั้น

เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหสถาปนิกเขาใจการทํางานของขั้วความคิดที่แตกตางสถาปนิกจึงตองเปนผูรอบรู          

ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในหลายแขนง ตองเปนผูมีความรูทางวิชาการและทางชาง ตองเรียนรูความหมายและการส่ือ

ความหมายของส่ิงตางๆรอบตัว ตองมีความสามารถดานการมอง การวาดเขียนเพื่อส่ือสารความคิด ตองรูเร่ืองราว
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ประวัติศาสตรความเปนไปในโลก ตลอดจนความเปนไปของสังคม รวมทั้งความเชี่อ และยังตองเขาใจสภาพแวดลอม

ที่มีผลกับความเปนอยูและสุขภาพมนุษย vii  จากการทํางานรวมกันของของศาสตรดังกลาว งานสถาปตยกรรมและ

งานออกแบบ จะไมใชการตอบคําถามของความงามหรือ Aesthetic ความหมายหรือ Rhetoric การใชงานหรือ  

Basic Function เพียงอยางเดียว แตจะกลายเปน งานออกแบบที่ไมเนนการพูดหรือการส่ือสาร ไมเนนการใชงาน     

ที่มีความดิบ เพียงดานเดียว แตจะเกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึงความเขาใจพื้นฐานความตองการ     

ดานตางๆ ของคนอยางเงียบๆ สามารถเปนฉากหลัง (Tacit Background) ใหกับการดําเนินชีวิต 

 

สรุป 
จากการศึกษาความสัมพันธของความตองการในข้ัวของการใชงานและในขั้วของการส่ือสาร ทําใหเกิด 

ความเขาใจวา การถือกําเนิดของงานสถาปตยกรรม เกิดจากความสัมพันธที่ซับซอนของความตองการทั้งสองข้ัวนี้ 

แตความแตกตางที่เกิดขึ้นในงานสถาปตยกรรมไมวาจะในยุคสมัยใด เกิดจากการใหความสําคัญหรือน้ําหนัก 

แกขั้วของความตองการใดความตองการหนึ่ง จึงเกิดเปนงานสถาปตยกรรมท่ีมีการใชงานแตไมมีรูปที่ ส่ือสาร 

และในทางกลับกันก็เกิดเปนงานสถาปตยกรรมท่ีเปนรูปสัญลักษณแตไมสามารถรองรับการใชงานพื้นฐานได 

การออกแบบสถาปตยกรรมจึงจําเปนที่จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในความสัมพันธและ 

น้ําหนักของความตองการในงานแตละงาน ซึ่งผันแปรไปตามสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 

แตหากการออกแบบสถาปตยกรรมเกิดจากพ้ืนฐานของความเขาใจของการทํางาน (Performance) ไมวาจะเปนการ 

ทํางานของการใชสอยหรือของระบบสัญลักษณ การตอบความตองการท้ังสองดานจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ    

โดย ท่ี ไม มี น้ํ า ห นักของความต อ งการด าน ใดรบกวนหรื อ ทํ าลาย เ น้ื อหาของ กันและ กัน  ทํ า ให ง าน 

สถาปตยกรรมแสดงความเปนตัวตนผานองคประกอบพื้นฐานท่ีสามารถเขาใจไดดวยสัญชาตญาณมนุษย 

เม่ือเราสามารถเขาใจงานสถาปตยกรรมหรือวัตถุใชงานอื่นๆในลักษณะน้ันได  สถาปตยกรรมนั้นจะไมเรียกรอง 

ความเขาใจหรือความสนใจ ไมกอใหเกิดการสะดุด หรือปะทะกับกิจวัตรของมนุษย แตจะกลายเปนส่ิงท่ีนิ่ง   

และเงียบ เอื้ออํานวยและเปนเพียงฐานของการดําเนินชีวิต รองรับและผลักดันใหเกิดความเปนไปไดที่หลากหลาย  

 

คําขอบคุณ 
ขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท สําหรับบทสนทนาจุดเร่ิมตนของความคิดและแรงผลักดัน 
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อิทธิพลของคติชาวบานลานนาทีป่รากฏผานประตมิากรรมรูปตัวมอม ในภาคเหนือ 

Influence of Lanna Folklores on Sculpture of Mom in Northern Province of Thailand  
 

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล1 

Nattakarn TeeraBavornrakul1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาอิทธิพลของคติชาวบานลานนาที่ปรากฏผานการสรางสรรคงาน

ประติมากรรมรูปตัวมอม  ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สํารวจพบประติมากรรมรูปตัวมอม 41 แหง 

ใน 6 จังหวัด จากการสํารวจ  8 จังหวัดไมปรากฏพบในจังหวัดพะเยา และจังหวัดแมฮองสอน ประติมากรรมรูปตัว

มอมเปนผลงานที่สรางขึ้นจากความศรัทธาในพุทธศาสนา  จากการจดจําคําบอกเลาของบรรพบุรุษ  และมีความรู

โดยพื้นฐานวาตัวมอมเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ เปนสัตวในอุดมคติไมปรากฏวามีตัวตนอยูจริง เสมือนสัญลักษณหนึ่ง         

ที่มักปรากฏในศาสนสถานเฉพาะกลุมจังหวัดบางจังหวัด ของภาคเหนือตอนบนเทานั้น และในอดีตรูปตัวมอมยัง

เกี่ยวของกับพิธีกรรม  การแหขอฝน ซึ่งปจจุบันไมปรากฏพิธีกรรมนี้แลว  รูปตัวมอมสรางสรรคจากช างปนแกะสลัก 

สลาทองถิ่น จะใสจินตนาการในเรื่องของลักษณะทางรางกายใหแลดูแตกตาง และมีอิทธิฤทธิ์ โดยที่ชางไดรับการ

ถายทอดลักษณะที่สําคัญๆของตัวมอม มาจากบรรพบุรุษ ลักษณะรูปแบบ และบทบาทหนาที่รูปตัวมอมที่ปรากฏ

ในศาสนสถานนั้น   มีลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานที่ผนวกกับคติความเชื่อที่สืบตอมาจากบรรพ

บุรุษ ในการสรางรูปตัวมอม แบงออกเปน  4  กลุม  1) ตัวมอมลักษณะหมอบเฝาหนาอาคาร  2) ตัวมอมลักษณะวิ่ง

ตอกันเปนวงกลม  3) ตัวมอมลักษณะนั่งคลายสิงหพมา และ 4)ตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวนตางๆ ของศาสน

สถาน ในสวนของซุมประตูโขง   ซุมโขงพระประธาน   หนาบัน เสา   ภายในอาคารวิหาร อุโบสถ ฐานชุกชีพระ

ประธานลักษณะ  สลับหัวสลับหาง เปนวงกลม กําลังเคลื่อนไหวปนปาย  หมอบขดตัว  โดยสวนใหญตัวมอมเหลานี้

จะเปนประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief) และนูนสูง(High Relief)    ในดานการรับรูที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อ

เกี่ยวกับประติมากรรมรูปตัวมอม พบวา  พระสงฆ  ศาสนิกชน  และผูที่เกี่ยวของกับรูปตัวมอม  สวนใหญมีคติ   

ความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนผูเฝา    และดูแลศาสนสถาน    และมีคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนสัตวหิมพานต  

คติความเชื่อตัวมอมเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา และคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมนําสารไปยังปชชุนนเทวบุตร 

โดยรูปตัวมอมที่พบสวนใหญจะไดรับการบูรณะ หรือปนขึ้นใหมโดยการบูรณะนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะที่

ไมคงเดิมของตัวประติมากรรม สวนนอยที่จะคงรูปแบบ ลักษณะเดิมเอาไว ทําใหการสํารวจมีการคลาดเคลื่อน อีกทั้ง

ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรจากบรรพบุรุษ นอกจากคําบอกเลาปากตอปาก จึงทําใหเกิดปญหาในการศึกษา

รูปแบบ กลวิธีรวมถึงการกําหนดชวงอายุของงานประติมากรรมตัวมอม 

คําสําคัญ : คติชาวบาน  ตัวมอม  ลานนา  
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Abstract 
                  The research study of influential Lanna folklore is appear on Mom sculpture in Upper Northern 

Thailand. The document research survey 8 provinces of North province upper region in Thailand.This 

survey found that 41 Mom sculptures in 6 provinces. But not found in Phayao and Mae Hong Son  

province. A ancient sculpture create Mom observe on Buddhism religious by predecessor memory and 

tales.They basic knowledge recognized Mom is sacred animals and ideal animals like that religious 

symbols. Especially found  some province in Upper Northern Thailand while not found in provincial part of 

Thailand. A past Mom sculptures have relation pray for rainfall ritual but not found this ritual in present. As 

a result, Mom sculptures is create by local sculptors and engravers.A Mom body detail have imagine and 

supernatural power. Mom feature and role found in Buddhism temples only.The detail of  Mom feature 

can analyze 4 types : 1.) Mom crouch respectfully on the floor in front of building style. 2.) Mom running 

circle style. 3.) Mom sit like as Burmese lion sculpture style. And 4.) Mom ornament on temple sites style, 

Such as buddism door facade,  tympanum  and  pole inner ordination hall of temple. Mom feature 

sculpture found Bas –relief and High-relief sculptures. In the factor perception of Mom sculpture closely 

related  Lanna people on north province in Thailand. As a research result, Monks and Buddhists all 

perception about Mom is sacred guardian animals in religious place and Himmapan creatures and 

messenger to Patchunnataewabuthra deity. In present day, Mom sculpture all restore or renovate in 

temples. The sculptors are frequently change Mom feature therefore cause problem study about 

sculpture style or decide age. 

Keywords : Folklore, Mom, Lanna 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาคติความเชื่อของชาวบานลานนาที่ปรากฏผานงานประติมากรรมรูป            

“ ตัวมอม ”   ที่เสมือน เอกลักษณ และปรากฏเฉพาะตามศาสนสถานของทางภาคเหนือตอนบนเทานั้น ซึ่งนับวัน    

จะมีการเปลี่ยนแปลงถูกทําลายโดยธรรมชาติ และมนุษย จนในปจจุบันเกือบสูญหายหมดสิ้น โดยในการวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มา บทบาทหนาที่ ลักษณะรูปแบบ ของประติมากรรมรูปตัวมอม ตอการรับรูที่เกี่ยวของ    

กับคติความเชื่อของชาวลานนาที่ปรากฏในศาสนสถาน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กระบวนการของการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาคนควาจากเอกสาร เอกสารโบราณ ตํารา หนังสือ บทความ วารสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส สํารวจและเก็บขอมูลประติมากรรม      

รูปตัวมอมที่ปรากฏในวัดตางๆ จากแหลงขอมูลสถานที่จริง 8  จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดแมฮองสอน 

เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร ลําปาง และลําพูน โดยใชการสุมแบบเปนกลุม (Area of Cluster sampling) 

โดยใชเครื่องมือศึกษาถึงลักษณะภายนอกทางกายภาพ เทคนิค วัสดุ ขนาด ลวดลายการประดับตกแตงบน
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ประติมากรรมรูปตัวมอม สถานที่ตั้ง และการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของและเปนแหลงขอมูล เพื่อศึกษาขอมูล        

ในสวนของคติความเชื่อของประติมากรรมรูปตัวมอม และสัมภาษณผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใช     

ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  

 ศาสนสถาน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การสํารวจและทําการเก็บขอมูลประติมากรรมรูปตัวมอมจาก

สถานที่จริงในศาสนสถาน พระอารามหลวง วัดราษฏร ฝายมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย ใน 8  จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน โดยไดสรุปนําเสนอแหลงขอมูลที่ไดสํารวจ 8 จังหวัดรวม 167 วัด 

                พระสงฆ ศาสนิกชนบุคคลที่อาศัยอยู ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยอิทธิพลของคติชาวบานลานนาที่ปรากฏผานการสรางสรรคงานประติมากรรมรูปตัวมอม ใน

จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบประติมากรรมรูปตัวมอม 6 จังหวัด จํานวนรวม 41 แหง สามารถ

จําแนกรายละเอียดตางๆไดดังนี้ 

ความเปนมา และความหมายของตัวมอม 

ตัวมอม เปนชื่อที่ใชเรียกสัตวในอุดมคติ ที่ปรากฏอยูในลักษณะของงานประติมากรรมที่มักจะปรากฏ

ตามศาสนสถานทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหมที่อดีตเปน

ศูนยกลางความรุงเรืองของอาณาจักรลานนา ทั้งยังปรากฏรูปตัวมอมในลักษณะของลายสักยันต “ตัวมอม” บน

รางกายของผูสูงอายุบางคนในแถบภาคเหนือ  และอีสาน  โดยลวดลายที่ใชสักมักจะสักลวดลายรูปสัตวที่มีอานุภาพ 

ดุราย และสงางาม อาทิ เสือ งู หนุมาน มังกร มอม หรือสิงโต  และตัวมอมยังปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องเลาใน

วรรณกรรมพื้นบานประเภทมุขปาฐะมหากาพยทาวฮุงทาวเจืองนักวิชาการ ปราชญผูรู หลายทานไดอธิบายถึงตัวมอม

สรุปไดวา ตัวมอมเปนสัตวในอุดมคติปรากฏรูปรางผสมระหวางสัตวที่มีลักษณะดุรายนาเกรงขาม สงางาม              

มีอานุภาพ ซึ่งอาจผสมระหวาง ราชสีหผสมมังกร ครึ่งลิงครึ่งเสือ มีแขนยาว หรือรูปครึ่งแมวครึ่งเสือ เปนตน             

ตัวมอมนั้นเปนสัตวในจินตนาการที่มีลักษณะมีรูปรางหนาตาแตกตางกันตามแตทักษะ ประสบการณ  และ

จินตนาการของชางผูสราง   ที่ตองการจะสื่อสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  

ของแตละทองถิ่น แตลักษณะโดยทั่วไปของตัวมอมในศิลปกรรมลานนามักอยูในกริยาทาทางเคลื่อนไหว  อาทิ      

สงาดั่งราชสีห หมอบ กระโจน วิ่งวนเปนวงกลม หยอกเลนเปนคู หรือ เหาะ  เปนตน นอกจากนี้ยังพบประติมากรรม

ตัวมอมนิยมประดับตามศาสนสถาน เชิงบันไดทางขึ้นโบสถ วิหาร ตามหนาแหนบ รอยตอคอสอง บนเครื่องหลังคา 

ทองไม ตนเสา ซุมโขง ทั้งแบบลักษณะประติมากรรมลอยตัว นูนสูง และนูนต่ํา มักปรากฏใหเห็นในรูปของ

สวนประกอบในลวดลายประดับตามศาสนสถาน ซึ่งในบางครั้งปรากฏรูปเทวดายืนบนหลังมอม หรือยืนเอาเทาขาง

หนึ่งเหยียบลงบนหัว หรือหลังของตัวมอม  ซึ่งอาจหมายถึงเทวดาปชชุนนะซึ่งเปนเทพเจาแหงฝนตามความเชื่อใน

สมัยกอน โดยเมื่อในหมูบานเกิดฝนแลง ชาวบานจะนําเอาตัวมอมที่แกะจากไมทาสีมารวมกัน แลวแหไปรอบหมูบาน 

ซึ่งเชื่อวาตัวมอมจะบันดาลใหฝนตกได 
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ภาพลายเสน ลายสักตัวมอม  

ที่มา: (บุญชวย ศรีสวัสดิ์,2547,หนา19.) 

 

ที่มา ของประติมากรรมรูปตัวมอม  

ประติมากรรมรูปตัวมอมเปนผลงานที่สรางขึ้นจากความศรัทธาในพุทธศาสนา เสมือนสัญลักษณหนึ่ง        

ที่มักปรากฏในศาสนสถานเฉพาะกลุมจังหวัดบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบนเทานั้น ซึ่งในภูมิภาคอื่นของประเทศ

ไทยไมปรากฏวามีตัวมอมเลย นอกจาก นาค มกรคายนาค หรือสิงห โดยจะใหนิยามความหมายตัวมอมวา เปนสัตว

ศักดิ์สิทธิ์เปนอารักษปกปองศาสนสถาน และมีหนาที่เฝาพิทักษ หรืออารักษซุมโขง ประตู หนา โบสถ วิหาร      

ในขณะที่สวนใหญไมทราบเกี่ยวกับการใชตัวมอม ในพิธีกรรมแหขอฝน 

 ลักษณะรูปแบบ และบทบาทหนาที่ประติมากรรมรูปตัวมอมที่ปรากฏในศาสนสถาน 

 ประติมากรรมรูปตัวมอมที่ปรากฏในศาสนสถาน พบวารูปแบบประติมากรรมตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณ 

ศาสนสถานตางๆนั้นมีลักษณะที่แตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานที่ที่ผนวกกับคติความเชื่อที่สืบตอมาจาก 

บรรพบุรุษ ในการสรางประติมากรรมรูปตัวมอมของศาสนสถานและชางผูสรางสรรค โดยลักษณะของประติมากรรม

รูปตัวมอมแบงออกเปน  4  กลุม  ไดแก   ตัวมอมลักษณะหมอบเฝาหนาอาคาร   ตัวมอมที่มีลักษณะวิ่งตอกันเปน 

วงกลม   ตัวมอมลักษณะนั่งคลายสิงหพมา  และตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวนตางๆ  ของศาสนสถาน     ในสวน

ของซุมประตูโขง  ซุมโขงพระประธาน   หนาบัน   เสา ภายในอาคารวิหาร  อุโบสถ  ฐานชุกชีพระประธาน ลักษณะ   

สลับหัวสลับหางเปนวงกลม    กําลังเคลื่อนไหวปนปาย หมอบขดตัว      

ความสัมพันธของลักษณะประติมากรรมรูปตัวมอมตอการรับรูที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อของชาวลานนา 

สวนนอยจะรับรูเกี่ยวกับคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมนําสารไปยังปชชุนนเทวบุตร  ในขณะที่สวนใหญไมทราบ

เกี่ยวกับการใชตัวมอม ในพิธีกรรมแหตัวมอมขอฝนซึ่งอาจมาจากปจจัยดานตางๆ อีกทั้งขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 

และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหพิธีกรรมแหตัวมอมขอฝนไมปรากฏใหเห็นในปจจุบัน สวนใหญจะรับรูในดาน

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนผูเฝา และดูแลศาสนสถาน  ดังเชนที่มีการสรางประติมากรรมรูปตัวมอมไวหนา

ทางเขาศาสนสถาน อาทิ บันได ซุมประตู หนาตาง ซุมโขงพระ เพื่อทําหนาที่เสมือนทวารบาล คอยพิทักษไมให       

ส่ิงชั่วราย ผานเขาไปในสถานที่ที่ชาวบานเชื่อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ในสวนความสัมพันธของประติมากรรมรูป    

ตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวนตางๆของศาสนสถาน ตอคติความเชื่อที่ เกี่ยวกับตัวมอมเปนสัตวหิมพานต           
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สวนใหญไมทราบวาประติมากรรมรูปตัวมอมที่ปรากฏในสวนของซุมประตูโขง ซุมโขงพระประธาน หนาบัน เสา 

ภายในอาคารวิหาร อุโบสถ ฐานชุกชีพระประธาน ภายในศาสนสถานเปนตัวมอม ตัวมอมลักษณะวิ่งตอกันเปน

วงกลม ตอคติความเชื่อตัวมอมเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา โดยรวมพบวามีความเขาใจวาเปนประติมากรรม  

สัตวชนิดอื่นไมใชตัวมอม และไมทราบวาเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา  

  

สรุป 
ตัวมอมเปนสัตวในอุดมคติ  สรางขึ้นมีลักษณะผสมผสานระหวางความเชื่อตามคติทางพุทธศาสนาและ

จินตนาการของผูสราง   โดยมีลักษณะรูปรางหนาตาแตกตางกันตามแต ทักษะ ประสบการณ   และจินตนาการ 

ของชาง หรือสลาที่ตองการจะสื่อสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแตละ

ทองถิ่น แตลักษณะโดยทั่วไปของตัวมอมในศิลปกรรมลานนามักอยูในกริยาทาทางเคลื่อนไหว  อาทิ  สงาดั่งราชสีห 

หมอบ กระโจน วิ่งวนเปนวงกลม หยอกเลนเปนคู หรือ เหาะ  เปนตน นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมตัวมอม     

นิยมประดับตามศาสนสถาน เชิงบันไดทางขึ้นโบสถ วิหาร ตามหนาแหนบ รอยตอคอสอง บนเครื่องหลังคา ทองไม 

ตนเสา ซุมโขง ทั้งแบบลักษณะประติมากรรมลอยตัว นูนสูง และนูนต่ํา  

การสรางประติมากรรมรูปตัวมอม  แบงออกเปน 4 กลุม 1) ตัวมอมลักษณะหมอบเฝาหนาอาคาร  2)  ตัว

มอมลักษณะวิ่งตอกันเปนวงกลม 3)  ตัวมอมลักษณะนั่งคลายสิงหพมา และ 4)  ตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวน

ตางๆ  ของศาสนสถาน ในสวนของซุมประตูโขง  ซุมโขงพระประธาน  หนาบัน เสา ภายในอาคารวิหาร  อุโบสถ ฐาน

ชุกชีพระประธาน ลักษณะ  สลับหัวสลับหางเปนวงกลมกําลังเคลื่อนไหวปนปาย หมอบขดตัว     ซึ่งโดยสวนใหญตัว

มอมเหลานี้จะเปนประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief)  และนูนสูง  (High Relief) ในดานการรับรูที่เกี่ยวของกับคติ

ความเชื่อเกี่ยวกับประติมากรรมรูปตัวมอมของชาวบานลานนา พบวา พระสงฆศาสนิกชน    และผูที่เกี่ยวของกับ

ประติมากรรมรูปตัวมอม สวนใหญมีคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนผูเฝา  และดูแลศาสนสถาน    และมีคติความ

เชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนสัตวหิมพานต    คติความเชื่อตัวมอมเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา  และคติความเชื่อที่

เกี่ยวกับตัวมอมนําสารไปยังปชชุนนเทวบุตร   ตามลําดับ   โดยประติมากรรมรูปตัวมอมที่พบสวนใหญจะไดรับการ

บูรณะ หรือปนขึ้นใหมโดยการบูรณะนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะที่ไมคงเดิมของตัวประติมากรรม  สวนนอย  

ที่จะคงรูปแบบ ลักษณะเดิมเอาไว   ทําใหการสํารวจอาจมีการคลาดเคลื่อน    ประกอบกับไมมีการบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรจากบรรพบุรุษ นอกจากคําบอกเลาปากตอปาก จึงทําใหเกิดปญหาในการศึกษารูปแบบ กลวิธีรวมถึง

การกําหนดชวงอายุของงานประติมากรรมตัวมอม  
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ลักษณะรูปแบบ ประติมากรรมรูปตัวมอมที่ปรากฏในศาสนสถาน 

 

 
 

ลักษณะรูป ประติมากรรมรูปตัวมอม ลายเสนประติมากรรมรูปตัวมอม 

 

ตัวมอมลักษณะหมอบเฝาหนาอาคาร   
 

 

 

 

ตัวมอมลักษณะวิ่งตอกันเปนวงกลม 

 

 
 

ตัวมอมลักษณะนั่งคลายสิงหพมา 

 

 

 

ตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวนตางๆ  

ของศาสนสถาน 

 

 
 



 

    กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Development of the E-Learning Courseware Media on Force and Motion for Animal 
Sciences and Agricultural Technology Students, Silpakorn University 
 

พิสิษฐ สุวรรณแพทย1 ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1 กตญ มหาชนะวงศ1 และ ทรัพยศิริ คุมทองมาก2 

Phisit Suvarnaphaet1, Bhutharit  Vittayaphattananurak Raksasiri1, Kataya Mahachanawong1  

and Sapsiri Khumthongmak2 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเปดสอนรายวิชา 700 189 ฟสิกส

พื้นฐาน เปนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้ือหาใน

รายวิชานี้มีจํานวน 10 เร่ือง แตละเร่ืองศึกษาเก่ียวกับการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติโดยใชหลักการทางฟสิกส แต

ดวยระยะเวลาในการเรียนภาคบรรยายเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่มีเพียง 4 คาบ คาบละ 50 นาที พบวาปญหาท่ี

เกิดขึ้นคือ เน้ือหามีรายละเอียดมาก จึงเปนเร่ืองยากที่จะทําใหผูเรียนทุกคนเรียนรูไดทันในเวลาท่ีกําหนดไว เน่ืองจาก

ผูเรียนมีพื้นฐานในการเรียนรูตางกัน ทําใหมีผูเรียนบางสวนไมเขาใจเนื้อหาของบทเรียน จากเหตุผลที่กลาวมา ทําให

ผูวิจัยเห็นความสําคัญในการพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ใน

รายวิชา 700 189 ฟสิกสพื้นฐาน อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการชวยสอนของอาจารยและชวยในการเรียนรูของ

นักศึกษา เพ่ือเปนการแกปญหาที่กลาวมาขางตนโดยมีการถายทอดเน้ือหาผานระบบจัดการเรียน(LMS)ซึ่งใหผูเรียน

สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดตลอดเวลาและผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะ

บางสวนที่ตองการทบทวนได  
  

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาฟสิกสพื้นฐาน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 78 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการเรียนดวยดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่พัฒนา

โดยใชโปรแกรม Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบกอนและ
                                                 
1 คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

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

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi  76120, Thailand. 
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หลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และทดสอบคาทีดวย

โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียของ

แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจที่มีชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ในดานเนื้อหา ดานการ

นําเสนอ ดานการใชงานและดานความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98, 3.80, 3.97 และ 3.91 ตามลําดับ

ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

สรุป 
 การพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ภายหลังจากนํามาทดลองใชกับนักศึกษาคณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

จํานวน 78 คน พบวาหลังจากนักศึกษาเรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ นักศึกษาไดระดับ

คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย

กอนเรียน (Pre-test) แสดงวาคอรสแวรอีเลิรนนิงมีคุณภาพ สามารถชวยในการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูดวย

ตนเอง เม่ือประเมินความพึงพอใจทั้งในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน พบวาภาพรวมนักศึกษาท่ีมี

ตอคอรสแวรอีเลิรนนิงในดานเนื้อหาอยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง อุณหภูมิสําหรับนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Development of the e-Learning Courseware Media on Temperature for Animal Sciences 
and Agricultural Technology Students, Silpakorn University 
 

พิสิษฐ สุวรรณแพทย1 ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1 กตญ มหาชนะวงศ1 และ ทรัพยศิริ คุมทองมาก2 

Phisit Suvarnaphaet1, Bhutharit  Vittayaphattananurak Raksasiri1, Kataya Mahachanawong1  

and Sapsiri Khumthongmak2 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนใหอาจารยในแตละคณะวิชาทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมใหอาจารยผูสอนมีความรูเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบอีเลิรนนิง (e-Learning) ซึ่งการใชอีเลิรนนิง สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง

และสามารถโตตอบกับผูสอนได การพัฒนาดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง (e-Learning Course ware) ที่อยูบนระบบอีเลิร

นนิง นั้นเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีใชในการเรียนการสอนแบบออนไลน เพราะมีการถายทอดเนื้อหาผานระบบจัดการ

เรียน(LMS)ซึ่งใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสงเสริม

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเน้ือหาท่ีทันสมัยและยังชวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะ

บางสวนที่ตองการทบทวนได ดังน้ัน การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง อุณหภูมิ ในวิชา

อุตุนิยมวิทยาการเกษตรจะเปนส่ือการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อการสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนการ

พัฒนาอาจารยใหเกิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  

วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองอุณหภูมิในลักษณะ

ของคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลา บนอีเลิรนนิง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองอุณหภูมิของนักศึกษา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ืองอุณหภูมิของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรหลังจากที่เรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองอุณหภูมิ 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการเรียนดวยดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เร่ืองอุณหภูมิซึ่ง

                                                 
1 คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

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

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand. 
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พัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉล่ีย และทดสอบคาทีดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียของ

แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมี

ความพึงพอใจที่มีชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง อุณหภูมิในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ ดาน

การใชงานและดานความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03, 3.81, 3.90 และ 3.92 ตามลําดับซึ่งอยูในระดับ

พึงพอใจมาก 
 

สรุป 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง อุณหภูมิ ไดนํามาใชกับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 

50 คน พบวาภายหลังจากนักศึกษาไดเรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เร่ือง อุณหภูมิ ไดระดับคะแนนเฉล่ียจากการ

ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน (Pre-test) 

แสดงวาคอรสแวรอีเลิรนนิงมีคุณภาพ สามารถชวยพัฒนาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูดวยตนเองเม่ือ

ประเมินความพึงพอใจทั้งในดานเน้ือหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน พบวาภาพรวมนักศึกษาท่ีมีตอคอรส

แวรอีเลิรนนิงในดานเนื้อหาอยูในระดับความพึงพอใจมาก  
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การศึกษาความสมดุลชวีติการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการรานและพนักงานสาย
กระจายสนิคาของบริษทั ซีพี ออลล จาํกัด (มหาชน) 
The Study of Work Life Balance among Operating Staff and Distribution Center Staff :  
CP ALL PUBLIC COMPANY (LIMITED) 
 

จิตรลดา จันทรดวง1 

Jitlada Chanduang1  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี (1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธของสมดุลชีวิตการทํางานที่เอื้อ
ประโยชนตอการบริหารทรัพยากร ของ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อทราบถึงปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก 
ปจจัยดานการทํางาน (ชวงเวลาปฏิบัติงาน  ชั่วโมงปฏิบัติงานตอวัน  การปฏิบัติงานนอกเวลา  ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
นอกเวลาตอสัปดาห และสาเหตุในการปฏิบัติงานนอกเวลา) และปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการสรางสมดุลชีวิตการ
ทํางาน (ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตครอบครัว  และความพึง
พอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตครอบครัว) เพื่อนําไปเสริมสราง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานของบริษัท ซีพี ออล จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มี 2 กลุม ไดแก พนักงานสายปฏิบัติการ
ราน และพนักงานสายกระจายสินคาของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จํานวน 428 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test และ F-test สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

ผลการศึกษาปรากฎผลสรุปสําคัญดังนี ้
1. เม่ือศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลพนักงานสายปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจาย

สินคา ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-29 ป เปนโสด วุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  ตําแหนงพนักงานประจําราน รายไดตอเดือน 7,500 - 9,999  บาท  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว(รวมตัวทาน) สวนใหญ มีจํานวนสมาชิก 3-4 คน 

2. ปจจัยดานการทํางานกลุมตัวอยางสวนใหญ ปฏิบัติงานรานเซเวนอีเลฟเวน ชวงเวลาการปฏิบัติงาน ชวง
กะบาย (เวลาเขางาน 11.00 น-15.00 น)  เคยปฏิบัติงานนอกเวลางาน เพราะ มีบคุลากรนอย จงึทํางานไมทัน ซึ่งใช
เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาเฉล่ีย 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานสรุปผลการศึกษาไดวา กลุมตัวอยางท้ังหมด 2 กลุม พนักงานสาย
ปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจายสินคา ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางานทั้ง 3  ดานอยูในระดับปานกลางซึ่งพิจารณารายดานระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน, ดาน
ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานชีวิต
ระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 
คําสําคัญ : ความสมดุลชีวิตการทํางาน   
                                                 
1 คณะบริหารธุรกจิ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน  นนทบุรี 11120  ประเทศไทย 

  Faculty of Business, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120, Thailand. 
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Abstract 
The  purpose  of  this  independent  study  (1) To  study the importance  of  work  life  balance.  

which  benefited  to  human  management  of  CP  ALL  public  company  (Limited)  (2)  To  study  the  

factors  which  cause the difficulties for example working factor (working hours, duration per day 

overtime, overtime per week and the root cause for the overtime and the factors with support the balance 

of the working life (balance between private and working life, conflict between work and family role and 

satisfactory of the roles between work and family) In order support and develop the living quality of the 

employees an CP  ALL  public  company  (Limited). Sampling  group  of  this  research  was  divided  into  

2  groups  (operation  staff  and  distribution  center  staff  of  CP  ALL  public  company  (Limited)).  The  

data  was  collected  by  using  questionnaire.  Descriptive  statistics  include  frequency,  mean  and  

standard  deviation.  t-test  and  F-test  for  statistical  data  analysis  software  packages. 
The  results  found  that; 
1. The  study  of  general  information  which  concerned  with  operation  and  distribution  

center  staff  of  CP  ALL  public  company  (Limited)  found  that  the  majority  of  staff  were  women  

witch  the  age  of  21-29  years  old,  single,  a  high  school  education  /  vocational  education,  monthly  

income  average  7,500-9,999,  member  of  family  (including  themselves)  average  3-4. 

2. 7-eleven  staff  who  worked  at  afternoon  shift  (11.00-15.00)  were  worked  part-time  job  

because  there  weren’t  enough  staff.  They  spent  2-3  hours  per  week  for  part-time  job. 

3. The  study  of  work  life  balance  found  that  the  balancing  between  life  and  work  and  

the  satisfactory  in  lifestyle  in  lifestyle  were  at  middle  rate. 

Keyword : Work life balance 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนแนวทางหน่ึงที่จะมีบทบาทสําคัญตอการยกระดับขององคกร  หลาย

องคกรไดนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปน “กลยุทธในการแขงขันและพัฒนาองคกร เพ่ือมุงสูความเปนเลิศและ

แขงขันไดในระดับโลก” (พรธิดา วิชียรปญญา , 2547,หนา 15 ) ทั้งนี้เน่ืองจากองคกรมีสมมติฐานที่เช่ือวามนุษยเปน

ทรัพยากรที่มีคาย่ิงขององคกร ซึ่งเปนพลังสําคัญท่ีจะพลักดันการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและ

ผลสําเร็จตามเปาหมายไดดีที่สุด ดังนั้นส่ิงสําคัญท่ีองคกรยุคใหมจะตองเรงดําเนินการกระทําก็คือ การสรางความ

ทันสมัยและความคลองตัว รวมถึงการเตรียมทรัพยากรมนุษย ซึ่งตองเนนการปรับเปล่ียนกระบวนการคิดใหม  ใหเปน

กระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม  การคิดเชิงสรางสรรคและคิดแบบองครวมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งกระบวนทัศนและ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหสอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปตามทิศทางของกระแสสังคมโลกและสังคมรอบ

ขางไดอยางเหมาะสม (ปรัชญา ชุมนาเสียว,2549, หนา 722)  

เพื่อตอบรับกับกระแสการใหความสําคัญของการมีสมดุลท่ีดีระหวางชีวิตกับการทํางานของคน สํานักงาน  

ก.พ. ในฐานะองคการกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐของรัฐบาลไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีบุคลากรใน
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หนวยงานภาครัฐที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยการเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยไดนิยาม ความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง “ การกําหนดเวลาในการดําเนินชีวิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับงาน 

ครอบครัว สังคม และตนเอง”  แตปจจัยสําคัญท่ีมีสวนกําหนดการรับรูถึงระดับความสมดุลดังกลาวในบุคคล ก็คือ 

ความรูสึกวาตนมีอํานาจที่จะจัดการภาระงาน กิจกรรมการปฏิบัติงานตางๆ  และบริหารเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพความตองการของตนเอง  ซึ่งปจจัยดังหลาวสามารถนําใชกําหนดนิยามของ ความสมดุลระหวาง

ชีวิตกับการทํางาน ไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

จากการสํารวจ (Work  life balance,  Management  Practices  and  Productivity  By  Dr.  Nick  

Bloom,  Dr.  Tobias  Kretschmer  and  Professor  John  Van  Reenen, 1996 )  ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานใน

ภาคธุรกิจหนึ่งในสหราชอาณาจักร พบวา มีการตีความหมายของ WLB อยางหลากหลาย เชน หมายถึง การสราง

ความสมดุลหรือการไมปะปนกันของชีวิตที่ทํางานกับชีวิตที่บาน  โดยเนนความสําคัญไปที่  การใชชีวิตกับครอบครัวที่

บาน, คุณภาพชีวิตโดยท่ัวไป, ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน, ผลประโยชนตอองคกร, มาตรฐานชีวิตการทํางาน, 

ความยืดหยุนในการใชชีวิตครอบครัว, การรวมมือระหวางนายจางกับลูกจาง, การท่ีนายจางตระหนักถึงความ

ตองการของลูกจาง, วิธีการใหมๆที่ใชในการแกปญหา, การปรับปรุงสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน และ การพัฒนา

พนักงาน 

บริษัท ซีพี ออลล  จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทกลุมธุรกิจคาปลีกและการตลาดเครือเจริญโภคภัณฑ  ที่

ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อภายใตเคร่ืองหมายการคา เซเวนอีเลฟเวน  ที่มีสาขากวา 5,500 สาขา ทั่วประเทศ มี

พนักงานในองคกรมากกวา 70,000 คน ทั่วประเทศ (จากขอมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2553 ) โดยมีแนวทางการบริหาร

จัดการในสวนของการพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญแกบุคลากร มีการนําระบบการบริหารงาน

คุณภาพแบบทุกคนมีสวนรวม (Total Quality  Management : TQM) ซึ่งมีลักษณะของการกระจายความรับผิดชอบ

ในการทํางาน โดยสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน ในเร่ืองที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานเปน

การเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการดูแลจัดการตนเอง ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ นับไดวาเปนมิติใหมใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการใสใจประเด็นเก่ียวกับ

ความสมดุลชีวิตการทํางาน กับชีวิตดานอื่นๆของคน (Work life  balance หรือ WLB) และในมุมมองของการบริหารที่

มีการแขงขันในตลาดแรงงาน  และเพื่อตองการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย ใหอยูคูองคกรไปนานๆ โดยใครที่จะศึกษา

ปจจัยในการสรางความสุข การจัดสรรเวลา และการรักษาดุลยภาพในการดําเนินชีวิตสวนตัวและการทํางานอยาง

สมดุล เพื่อสงผลใหคนทํางานในองคกรสามารถทุมเทการทํางานคิดและสรางสรรคผลงานดวยความสุขเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรต้ังไว  ตามแนวทางการพัฒนา

องคการใหเติบโตไดอยางย่ังยืนดวยนวัตกรรมใหมๆ และทีมงานทํางานอยางมีความสุข 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบความสําคัญของสมดุลชีวิตการทํางาน ที่เอื้อประโยชนตอการบริหารทรัพยากร ของ 

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  

2. เพ่ือทราบถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคและเอื้ออํานวยตอการสรางสมดุลชีวิตการทํางาน ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว) และปจจัยดาน
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การทํางาน (สถานที่ทํางาน จํานวนชั่วโมงในการทํางาน จํานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงานนอกเวลา) เพ่ือนําไป

เสริมสราง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย

เปนพนักงานสายรานและพนักงานศูนยกระจายสินคาในกรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จํานวน

ทั้งส้ิน 14,056 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ไดแก พนักงานประจํารานท่ีปฏิบัติงานในรานเซเวนอีเลฟเวนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งส้ิน 12,034 คน พนักงานท่ีปฏิบัติงานในศูนยกระจายสินคาในกรุงเทพมหานคร 

จํานวนทั้งส้ิน 2,022 คน รวม 14,056 คน มีขั้นตอนการสุมขนาดของกลุมตัวอยางดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 โดยการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane. ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

ไดขนาดของกลุมตัวอยางประมาณ 389 คน ผูศึกษาไดเพ่ิมจํานวนความคาดเคล่ือนจากการเก็บรวบรวมขอมูลไมได 

ของกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 เปนจํานวน 39 คน รวมทั้งส้ิน 428 คน 

ขั้นตอนที่ 2 การจําแนกตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

แตละชั้นภูมิจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ของจํานวน

พนักงานที่ตองการสุมทั้งหมด กับพนักงานในกลุมที่ปฏิบัติงานประจําภายในราน และพนักงานที่ปฏิบัติงานศูนย

กระจายสินคา  

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูศึกษาใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 

1 ขอมูลเก่ียวกับสวนบุคคล  สวนที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน  สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสมดุลชีวิตกับการ

ทาํงาน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบถามประเมินคา (Rating Scale)  

การประเมินการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยการวิเคราะหดังนี้ การวิเคราะหเชิงพรรณา ไดแก คาความถ่ี 

(Frequency) และ รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก หาความแตกตางคาที (t-test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุม คือพนักงานสายปฏิบัติการราน และ พนักงานสายกระจาย

สินคา ของบริษัท  ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จํานวน 428 คน โดยลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศ

หญิง จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 58.40 โดยสวนใหญอายุ 21-29 ป จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 66.80  เปน

โสดจํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 68.50  มีวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จํานวน 320 คน คิดเปน

รอยละ 74.80 ตําแหนงพนักงานประจํารานจํานวน 199 คน  คิดเปนรอยละ 46.50  รายไดตอเดือน  7,500- 9,999 

บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 36.70  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวทาน) สวนใหญมีจํานวนสมาชิก  3-

4 คนจํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 82.0 สําหรับปจจัยดานการทํางานสวนใหญปฏิบัติงานที่รานเซเวนอีเลฟเวน 

(กรุงเทพ) จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 85.50  และรองลงมา  คือศูนยกระจายสินคาจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 

14.5 ชวงเวลาการปฏิบติงาน ชวงกะบาย (เวลาเขางาน 11.00 น.-15.00 น) จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ  38.80 

ทานทํางานวันละประมาณ 9-10 ชั่วโมง  จํานวน  110  คน  คิดเปนรอยละ 25.70  และ 3 เดือนที่แลวมาเคย
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ปฏิบัติงานนอกเวลางานและท้ังที่ไดรับคาตอบแทนการทํางานนอกเวลา/ไมไดคาตอบแทนหรือไม สวนใหญเคย 

จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 74.80 เคย เพราะ บุคลากรนอย จึงทํางานไมทัน จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 

48.60  ใชเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉล่ียช่ัวโมง/สัปดาห พบวา สวนใหญ 2-3 ชั่วโมง จํานวน 109 คน คิดเปนรอย

ละ 34.17 (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ปจจัยดานการทํางานของกลุมตัวอยางของพนักงานสายปฏิบัติการราน และพนักงาน 

                  สายกระสายสินคา 
พนักงานสายปฏบัิติการราน พนักงานสายกระจายสินคา 

ปจจัยดานการทํางาน จํานวน 
(n = 366) 

รอยละ 
(100.00) 

จํานวน 
(n = 62) 

รอยละ 
(100.00) 

ชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน 

กะเชา (05.00-09.00 น.) 108 29.50 42 67.70 

กะบาย (11.00-15.00 น.) 151 41.30 15 24.20 

กะดึก (17.00-22.00 น.) 107 29.20 5 8.10 

ทานทํางานวันละประมาณ (ชั่วโมง) 

8-9 ช่ัวโมง 63 17.20 13 21.00 

9-10 ช่ัวโมง 96 26.20 14 22.60 

10-11 ช่ัวโมง 84 23.00 10 16.10 

11-12 ช่ัวโมง 67 18.30 16 25.80 

12-13 ช่ัวโมง 41 11.20 6 9.70 

13 ช่ัวโมงข้ึนไป 15 4.10 3 4.80 

3 เดือนที่ผานมา ทานเคยปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไดรับหรือไมไดรับคาตอบแทนหรือไม 

เคย 273 74.60 48 77.40 

ไมเคย 93 25.40 14 22.60 

สาเหตุที่ทานเคยปฏิบัติงานนอกเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

งานมากทําไมทัน 74 16.00 26 34.20 

สนุกในการทํางาน 45 9.70 5 6.60 

ถูกสั่งใหตองปฏิบัติงานนอกเวลา 48 10.40 8 10.50 

มีตําแหนงหนาที่ตองรับผิดชอบสูง 69 14.90 19 25.00 

มีบุคลากรนอย จึงทํางานไมทัน 195 42.10 5 6.60 

อื่นๆ 3 0.60 13 17.10 

ทานใชเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉลี่ยชัว่โมง/สัปดาห 

2-3 ช่ัวโมง 98 35.90 14 29.20 

3-4 ช่ัวโมง 87 31.90 13 27.10 
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ปจจัยดานการทํางานของกลุมตัวอยางของพนักงานสายปฏิบัติการราน และพนักงาน 

                  สายกระสายสินคา (ตอ) 
พนักงานสายปฏบัิติการราน พนักงานสายกระจายสินคา 

ปจจัยดานการทํางาน จํานวน 
(n = 366) 

รอยละ 
(100.00) 

จํานวน 
(n = 62) 

รอยละ 
(100.00) 

ทานใชเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉลี่ยชัว่โมง/สัปดาห 

4-5 ช่ัวโมง 32 11.70 5 10.40 

5-6 ช่ัวโมง 9 3.30 2 4.20 

6-7 ช่ัวโมง 9 3.30 5 10.40 

7 ช่ัวโมงข้ึนไป 38 13.90 9 18.80 

 

ขอมูลเกี่ยวกับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม คือพนักงานสายปฏิบัติการราน และ พนักงานสายกระจายสินคา ของบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) พบวา ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 1.97) 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความพึงพอใจในการดํารงชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัว โดยมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 2.25) รองลงมา ระดับความขัดยงระหวางบทบาทงานกับ

ชีวิตสวนตัวและครอบครัว โดยมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 1.95) และนอยที่สุดคือ ระดับความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 1.72) (รายละเอียดดังตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ 

                 ราน และพนักงานสายกระสายสินคา 
พนักงานสายปฏิบัติการราน พนักงานสายกระจายสินคา รวม 

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
Mean SD. Mean SD. Mean SD. 

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 2.23 0.47 1.94 0.48 1.72 0.47 

ความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว 2.07 0.37 2.05 0.30 1.95 0.37 

ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิต

สวนตัวและครอบครัว 

2.27 0.44 2.09 0.45 2.25 0.44 

รวม 2.19 0.27 2.03 0.21 1.97 0.26 
 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคและเอ้ืออํานวยตอการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการทํางานที่มีผลตอการสรางความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการราน และ พนักงานสายกระจายสินคา ของบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับการศึกษา (F-test = 6.82, Sig.=0.00) ตําแหนงงาน (F-test = 5.32, Sig.=0.00)

รายไดตอเดือน (F-test = 3.37, Sig.=0.01) จํานวนสมาชิกในครอบครัว (F-test = 41.06, Sig.=0.00) และจํานวน

ชั่วโมงในการปฏิบัติงานนอกเวลา (F-test = 2.89, Sig.=0.00) มีผลตอการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทํางาน และปจจัยที่ไมมีผลตอการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ไดแก เพศ (t-test = 0.61, Sig.=0.54)

อายุ (F-test = 3.73, Sig.=0.11) สถานภาพ (F-test = 3.28, Sig.=0.51) สถานที่ปฏิบัติงาน (t-test = 5.42, 

Sig.=0.96) จํานวนชั่วโมงการทํางาน (F-test = 2.84, Sig.=0.15) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุป 
จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยสามารถสรุปผลโดย แบงเปน 7 ปจจัย ดังนี้ 

1.ปจจัยดานเพศ พบวา เพศที่แตกตางกัน มีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานท้ังในระดับความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน ระดับความขัดแยงระหวางงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และระดับความพึงพอใจ ใน

การดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกันชีวิตสวนตัวและครอบครัว ไมแตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองบางสวนกับผล

การศึกษาของ สุวชิรา ศิริเจริญ  (2550) ที่พบวาเพศที่แตกตางกัน มีระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน. 

ระดับความคัดแยงระหวางบทบาทงานและชีวิตครอบครัว และระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตสวนตัวและ

ครอบครัว ไมแตกตางกัน สวน ปยะนาถ มณีนุตรและวัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวา ปจจัยดานเพศ ไมมีผลตอ

สมดุลชีวิตการทํางาน  เชนเดียวกับผลการศึกษาของ  นฤมล ผองใส (2554)  ที่พบวาเพศไมมีอิทธิผลตอความพึง

พอใจในดานการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุกัญญา ตันวนรัตนสกุล (2547) ที่พบวา เพศชายจะมีความ

ขัดแยงระหวางบทบาทงานและบทบาทสวนตัว 

2.ปจจัยดานอายุ พบวาพนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน แตกตาง แต 

ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต

ระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัว และครอบครัวไมแตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวชิรา ศิริ

เจริญ (2550) ที่พบวาอายุที่แตกตางกัน ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวและ

ระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต ระหวาง บทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว ไมแตกตางกัน 

3.ปจจัยดานสถานภาพ พบวาพนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทํางาน ไมแตกตางกันแตระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว

แตกตางกัน  ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ มณีนุตร และ วัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวา

ปจจัยดานสถานภาพไมมีผลตอสมดุลชีวิตการทํางาน 

4.ปจจัยดานระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทาํงาน และ ระดับความขัดแยงระหวางงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุกัญญา ตันวนรัตนกุล (2547) ที่พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นตอความขัดแยงระหวางบทบาทงานและบทบาทสวนตัวและครอบครัว โดยรวมสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมี

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ตติยา เอมซบุตร (2542) ที่พบวาพนักงานมี

ระดับการศึกษานอย จะมีความขัดแยงระหวางการทํางานกับครอบครัวสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวา  

และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวชิรา  ศิริเจริญ (2550) ที่พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับความ

สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว ไมแตกตาง แต

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานชีวิตสวนตัวและครอบครัว 

ไมแตกตางกัน  

5.ปจจัยดานตําแหนง พบวา ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทํางาน และระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว แตกตางกัน ซึ่ง

ไมมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ มณีนุตร และวัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวาปจจัยดานระดับ

ตําแหนงงาน ไมมีผลตอสมดุลชีวิตการทํางาน และผลการศึกษาของ สุวชิรา ศิริเจริญ (2550) ที่พบวาระดับตําแหนง
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งานที่แตกตางกัน มีระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และ ระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวาง

บทบาทงานกับชีวิตครอบครัว ไมแตกตาง 

6.ปจจัยดานรายไดตอเดือน จากผลการศึกษาของสมหวัง พิธิยานุวัฒน, ทวีวัฒน ปตยานนท, ธีระพร 

อุวรรณ โณ และ นิรันดร แสงสวัสด์ิ (2540) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือนสังกัด

ราชการสวนกลาง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของขาราชการพลเรือนสังกัดสวนกลาง

พบวามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

7.ปจจัยดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา จํานวนสมาชิกครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอระดับ

ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน, ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และ

ระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวแตกตางกันซ่ึงมีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ มณีนุตร และวัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวาปจจัยดานจํานวนสมาชิก

ในครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิผลตอสมดุลชีวิตของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตรในระดับปานกลาง 
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คตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาท่ีมีอิทธพิลตอรูปแบบศลิปหัตถกรรม 
Ideologies of Songkhla Lake Basin 's Community Influences on Types of Folk Art and Craft 
 

ธีระ จันทิปะ1  

Teera Jantipa1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 คุณคาของศิลปหัตถกรรมสามารถแสดงใหเห็นเร่ืองราวของกลุมชน โดยศึกษาจากหลักฐานช้ินสําคัญ 

เพราะงานหัตถกรรมสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษย(วีณา  เอี่ยมประไพ. 2535:77) ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานผูกพันกับ

ชีวิตความเปนอยูของชาวบานลุมทะเลสาบสงขลามานาน เปนองคประกอบของการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต

ประจําวัน สภาพความเปล่ียนแปลงดานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดขึ้นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา สวนหนึ่งเกิดจาก

เทคโนโลยีสมัยใหมหรือเกิดความเปล่ียนแปลงของสังคม ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมท่ียังคงอยูจึงควรคาแกการศึกษา

ภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งในดานศิลปะ และดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเน้ือหาทางคุณคาของศิลปหัตถกรรมเปนที่รับรู 

เขาใจอันมีผลตอแนวทางการอนุรักษและสงเสริมใหมีการผลิต การบริโภคและดํารงอยูสืบไป(วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, 

2542:11) วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบ และคตินิยมของศิลปหัตถกรรมท่ีปรากฏบริเวณลุมทะเลสาบ

สงขลา เพ่ือศึกษาคตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดขอบเขตพ้ืนที่บริเวณลุมทะเลสาบสงขลา ไดแก พื้นที่จังหวัด

พัทลุงทั้งหมด พื้นที่จังหวัดสงขลาบางอําเภอ คือ อ.เมืองสงขลา อ.รัตภูมิ อ.หาดใหญ อ.สะเดา อ.ระโนด อ.สทิงพระ 

อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง อ.กระแสสินธุ อ.นาหมอม อ.บางกลํ่าและอ.คลองหอยโขง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบาง

อําเภอ คือ อ.ชะอวดและอ.หัวไทร สวนขอบเขตเนื้อหากําหนดดานรูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะ

เดน ทั้งที่มีใชในอดีตและปจจุบัน เปนตัวแทนศิลปหัตถกรรม และดานคตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาที่มี

อิทธิพลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม 

 

ผลการวิจัย 
   รูปแบบของศิลปหัตถกรรมในชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาอันมีลักษณะเดนที่ทําการศึกษามี 4 ประเภท ไดแก 

เคร่ืองจักสาน เคร่ืองทอ เคร่ืองดิน เคร่ืองหนัง(มาโนช  กงกะนันทน. 2526:118) ศิลปหัตถกรรมแตละประเภทในพื้นที่

ที่ศึกษา มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันในดานประโยชนใชสอย สวนส่ิงท่ีแตกตางกัน คือ ขนาด รูปทรง 

ลวดลาย เน่ืองมาจากสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตตางกัน การเลือกใชวัสดุมาผลิตศิลปหัตถกรรมขึ้นกับทรัพยากรแต

ละถ่ิน ศิลปหัตถกรรมท่ีมีลักษณะเดนของแตละประเภทมีดังนี้ ประเภทเครื่องจักสาน(พรชัย  สุจิตตและสุธิวงศ  พงศ

ไพบูลย. 2542:8,307 ) ไดแก กระดงฝดขาว ประเภทเคร่ืองทอ ไดแก ผาทอเกาะยอ ประเภทเคร่ืองดิน ไดแก สวดดิน

                                                 
 1 ฝายสงเสริม เผยแพรและพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90100 ประเทศไทย 

   Department of Promote and Development, The Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, Songkhla 90100, Thailand. 
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เผา(ภาชนะสําหรับนึ่งอาหาร) ประเภทเคร่ืองหนัง ไดแก รูปหนังตะลุง หากจําแนกศิลปหัตถกรรมตามชนิดวัสดุที่มี

ลักษณะเดน ไดแก หัตถกรรมจากกระจูด  สวนคตินิยมของการผลิตศิลปหัตถกรรมในชุมชนลุมทะเลสาบสงขลา

สวนมากแตกตางกัน เน่ืองจากคานิยม ความเช่ือ ประเพณี ฐานะทางสังคมที่ตางกัน   

 ศิลปหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นยามวางจากการทํางาน มีความประณีต มีลักษณะโดดเดน มีคุณคาทางศิลปะ เม่ือ

คตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาปรับเปล่ียนไปยอมสงผลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม ไดแก  ดานการศึกษา

สมัยใหมที่เอื้อตอการทํางานในลักษณะอื่นหรือเปล่ียนการประกอบอาชีพ ดานการใชเทคโนโลยีและการคมนาคม ทํา

ใหเกิดการเปล่ียนอาชีพท้ังภายในชุมชนและเดินทางไปประกอบอาชีพนอกชุมชน มีการเปล่ียนกรรมวิธีผลิตทาง

เกษตรกรรม ดานการขยายตัวของตลาดสดหรือตลาดนัด ทําใหมีสินคาจากภายนอกชุมชนทั้งจากวัสดุธรรมชาติและ

วัสดุสังเคราะหเขามาจําหนาย มีความสะดวกกวาผลิตขึ้นเอง ดานการรับรูและแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําให

ทัศนคติและคานิยมใชสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ดานการรับนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

(สถาพร ศรีสัจจัง. 2534:122) ที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ทําใหโครงสรางการผลิตทางเกษตรกรรมเปล่ียนไป สงผล

ตอปริมาณและรูปแบบศิลปหัตถกรรม ดานการใชระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเปนหลัก ทําใหศิลปะหัตกรรมบาง

ชนิดลดบทบาทหรือเปล่ียนบทบาท ดานความตองการทางการตลาดของสินคาประเภทศิลปหัตถกรรม ทําใหรูปแบบ

ศิลปหัตถกรรมปรับเปล่ียน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบมาจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินที่เปนวัสดุหลักใน

การผลิตศิลปหัตถกรรม 
 

สรุป 
 รูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมจะดํารงอยูไดเทาที่วัฒนธรรมนั้น ๆ ยังคงมีบทบาทอยูในวิถีชีวิตของ

ผูคนในชุมชน และคุณคาของศิลปหัตถกรรมในอดีตคือ เปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม  เม่ือรูปแบบของศิลปหัตถกรรมเปล่ียนไป สาเหตุหนึ่งเปนผลจากสังคมของชุมชนลุมทะเลสาบ

เปล่ียนไป  ผูคนในลุมทะเลสาบสงขลาผลิตศิลปหัตถกรรมนอยลง การผลิตศิลปหัตถกรรมเพื่อใชสอยสวนมากได

ปรับเปล่ียนเปนการผลิตเพื่อจําหนาย ทําใหคุณคาและความสําคัญของศิลปหัตถกรรมเปล่ียนแปลงซ่ึง สัมพันธกับ

การเปล่ียนแปลงของสังคมลุมทะเลสาบสงขลา 
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ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร 
ระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญ่ีปุน กรณีศึกษา บริษัท 
ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จาํกัด และบริษัท โอมิค จาํกัด 
Difference of Perception in Organizational Culture, Organizational Commitment and 
Happiness between the Thai Employees at Universal Surveying Corporation (USCO) and 
Thai Employees at Overseas Merchandise Inspection Corporation (OMIC) 
 

บุญพร ศิริรัตนะ1 และ ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร2 

Boonporn Sirirattana1 and Dowloy Kanjanamaneesathian2 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษา ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน 

และความสุขในองคกร ระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจญี่ปุน ของ

องคกรธุรกิจบริการตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก กรณีศึกษา บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ

บริษัท โอมิค จํากัด  การวิจัยนี้เปนการวิจัยรูปแบบเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ พนักงานชาวไทยในองคกร

ธุรกิจไทยในบริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด จํานวน 100 คน และพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจญี่ปุนที่

ตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก ของบริษัท โอมิค จํากัด จํานวน 150 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  การรับรูวัฒนธรรมองคกร  ความผูกพันองคกร และความสุข

ในองคกร แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี   รอยละ     คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคกร   ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร โดยใช

การทดสอบคาสถิติที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวา พนักงานชาวไทยในองคกรญี่ปุน มีการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และความสุข

ในองคกร มากกวาพนักงานชาวไทยในองคกรไทยในทุก ๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเห็นได

อยางชัดเจนในเรื่องวัฒนธรรมองคกรแบบกลุม และวัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับบุคลากร  

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร ความสุขในองคกร พนักงานชาวไทย  องคกรธุรกิจไทย  

    องคกรธุรกิจญี่ปุน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the employees’ perception on 

organizational culture, employee engagement and happiness between Thai and Japanese 

organizations. The subjects of this research were employees working at Universal Surveying 
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Corporation Limited (USCO), a Thai-owned company and Overseas Merchandise Inspection 

Corporation Limited (OMIC), a Japanese-owned company, both of which provides service in 

inspecting the quality of merchandise in export-import industry. This quantitative research 

was carried out using questionnaire to collect the data about their organizational perception 

in both USCO and OMIC. The subjects included 250 employees, consisting of 100 staffs 

from USCO together with 150 staffs from OMIC. Data was calculated as percentage, 

arithmetic mean and standard deviation and independent t-test was analyzed using SPSS 

program. The result showed that the Thai employees at OMIC had more perception on 

organizational culture, employee engagement and happiness than those at USCO in all 

aspects, with the statistical significant difference at 0.05. OMIC was better in building an 

organizational culture and in operating systematically than that of USCO, particularly in both 

creating group organization and developing human resource.  

Keywords : Organizational culture, Organizational commitment, Happiness  
 

บทนํา 
 วัฒนธรรมองคกรเปนรูปแบบของพฤติกรรมความเชื่อและคานิยมรวมกันที่บุคคลในองคกรยอมรับ สามารถ

ถายทอดจากบุคคลในองคกร โดยการพูด ทํา และคิด โดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นวัฒนธรรมองคกรจึง

คอนขางถาวร และไมสามารถเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว  (Weihrich and Koontz, 1993 : อางถึงใน ศิริพร มาน

กลาง, 2552)   วัฒนธรรมองคกร คือมรรคผลท่ีเกิดจากแนวความคิด ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ ปทัสถานและการ

กระทําจนเปนท่ียอมรับของบุคคลในองคกร วัฒนธรรมองคกรเปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยในองคกรรวมกันสรางขึ้น

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคกรทั้งทางดานกายภาพ และทางดานจิตวิทยาสังคม องคประกอบของวัฒนธรรม

องคกรจะสงผลในลักษณะรวมกันเพราะไดหลอหลอม  ผสมผสานเขาดวยกันจนกลายเปนบุคลิกภาพขององคกร 

(Personality of Organization) เชนเดียวกับบุคลิกภาพของบุคคลอันประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางของบุคคลนั้น

ผสมผสานเขาดวยกันจนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของบุคคล  (Werther & Davis, 1996 : อางถึงใน ปราณี ออน

ละเอียด, 2552)    วัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของ

บุคคลในองคกรรวาอะไรควรทําและไมควรทํา ที่จะสงผลใหองคกรมีผลในเร่ืองของความกาวหนาหรือความลาหลัง 2)

วัฒนธรรมองคกรสามารถสะทอนความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ การวางแผน   การจัดทํายุทธศาสตรขององคกร 

3)วัฒนธรรมองคกรจะชวยในการหลอหลอมใหบุคคลในองคกรมีความเขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกัน และการ

ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และ 4) วัฒนธรรมองคกรสะทอนความเปนเอกลักษณขององคกร (เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554) 

ความผูกพันองคกร   หมายถึง   ลักษณะความสัมพันธของบุคคลท่ีมีตอองคกร ซึ่งแสดงออกในความเชื่อ

และยอมรับอยางจริงจังในเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจท่ีจะใชความพยายามในฐานะท่ีเปน

ตัวแทนขององคกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร(สรายุทธ ปฏิมาประกร, 

2549)  ความรูสึกของผูปฎิบัติงานท่ีมีตอองคกร จะเปนไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระทําตนให
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เปนประโยชนตอองคกร เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกร การมีสวนรวมและการเปนสมาชิกขององคกร และบุคคลที่มีความผูกพันตอองคกรจะมีพฤติกรรม

ที่สอดคลองกับความตองการขององคกร (พรสุข  อัศวนิเวศน, 2548)  นอกจากนี้ โรบินสันและคณะ (Robinson และ

คณะ, 2007) จาก Institute for employment studies หรือ IES  ไดกลาวถึงความผูกพันตอองคกรไววา  เปนทัศนคติเชิง

บวกของพนักงานตอองคกรและตอคุณคาขององคกร พนักงานที่มีความผูกพันจะตระหนักตอบริบททางธุรกิจ และ

ทํางานกับเพื่อนรวมงานเพื่อปรับปรุงผลการปฎิบัติงานขององคกร 

ความสุขในองคกร   หมายถึง การเลือกทํางานท่ีชอบหรือการสรางความพึงพอใจในงานท่ีทําหาวิธีการ

ทํางานใหมีความสุข พรอมทั้งกําหนดเปาหมายหลายอยางภายในขอบเขตที่สังคมยอมรับ ตามความสามารถของ

ตนเอง และมองเห็นทางไปสูความสําเร็จได เกิดความสุขจากความสําเร็จในงานตามมา (จิรา  เติมจิตรอารีย, 2550)  

ความสุขในองคกร เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตอการทํางาน โดยบุคคลนั้นเกิดความเพลิดเพลินและสนุกกับ

งานท่ีทํา มีความภูมิใจในงาน มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1)  ความสุขในองคกร

ดานลักษณะงาน คือ พนักงานมีความพึงพอใจตอภารกิจและกิจกรรมที่ตนเองไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคที่

ไดวางไว 2)  ความสุขในองคกรดานคานิยมรวมขององคกร คือ พฤติกรรมของบุคคลในองคกรท่ียึดถือเปนพฤติกรรม

รวม และปฏิบัติกันมาจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 3)  ความสุขในองคกรดานความสัมพันธในองคกร คือ การ

ปฏิสัมพันธรวมกันในองคกร ระหวางเพื่อนรวมงาน มีความผูกพัน และใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน4)  ความสุขใน

องคกรดานผูนํา คือ ผูบริหารหรือหัวหนางานมีลักษณะสําคัญในการชวยสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข 

มีการสรางแรงจูงใจ และใหการสนับสนุน5) ความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต คือ พนักงานมีความพึงพอใจใน

องคประกอบตาง ๆ ในชีวิต จากอิทธิพลขององคกรและพนักงานในองคกร(รวมศิริ เมนะโพธิ์, 2550) 

งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและ

ความสุขในองคกรระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน  กรณีศึกษาบริษัทเก่ียวกับการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคานําเขาและสงออก เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญในระบบธุรกิจ ทําใหการนําเขาและ

สงออกของสินคา มีการติดตอระหวางวัฒนธรรมองคกรอยูเปนประจํา ผูวิจัยจึงไดศึกษาธุรกิจตรวจสอบสินคานําเขา

และสงออก คือ บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ บริษัท โอมิค จํากัด  เพราะองคกรสวนใหญใน

ปจจุบันไดใหความสําคัญในทรัพยากรมนุษยที่มีคา จึงคิดคนกลยุทธ วิธีการในการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร โดยมี

พื้นฐานพัฒนามาจากวัฒนธรรมเช้ือชาติ เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย  ทําให

พนักงานเกิดความรัก ความรูสึกผูกพันตอองคกร ซึ่งเปนกลไกท่ีสําคัญที่จะสามารถธํารงรักษาพนักงานขององคกร ให

คงอยูกับองคกรใหยาวนานและจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางย่ังยืน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลที่อยูในองคกรธุรกิจไทยและองคกรธุรกิจญี่ปุนที่ดําเนินธุรกิจตรวจสอบ

สินคาในการนําเขาและสงออก ไดแก บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด มีประชากรจํานวนท้ังส้ิน 150 คน 

และ บริษัท โอมิค จํากัด มีประชากรทั้งส้ิน 250 คน ซึ่งมีจํานวนประชากรของท้ัง 2 บริษัททั้งส้ิน 350 คน 

กลุมตัวอยางผูวิจัยใชการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยมีการแบงกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 250 คน แบงเปน บริษัท 

ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด 100 คน บริษัทโอมิค จํากัด 150 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ขอคําถามเก่ียวกับการรับรู

วัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และความสุขในองคกร ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลในองคกร

ของบริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ บริษัท โอมิค จํากัด  ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 

แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของกลุมตัวอยาง  สวนที่ 2  แบบสอบถามประเด็นดานการรับรูวัฒนธรรมองคกร แบง

ออกเปน 3 มิติ มีขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ (พิจิก พรหมแกว, 2549) ไดแก  การรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติการทํางาน   

การรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติกลุม   และการรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติบุคคล  6  ขอ    สวนที่ 3  แบบสอบถาม

ประเด็นดานความผูกพันตอองคกร แบงออกเปน 2 ดาน มีขอคําถามทั้งหมดท้ังหมด 10 ขอ (สกาวรัตน อินทุสมิต, 

2549) ไดแก  ความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม  และความผูกพันองคกรดานทัศนคติ   ส วนที่  4   แบบสอบถาม

ประเด็นดานความสุขในองคกร แบงออกเปน 5 ดาน มีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ (รวมศิริ มานะโพธิ์, 2550) ไดแก  

ความสุขในองคกรดานลักษณะงาน ความสุขในองคกรดานคานิยมรวมขององคกร ความสุขในองคกรดาน

ความสัมพันธในองคกร  ความสุขในองคกรดานผูนํา  และความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต  

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามประเด็นดานการรับรู

วัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและความสุขในองคกรเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะและ

นํามาปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําไปทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือพนักงานในองคกรไทยและองคกรญี่ปุน 

จํานวน 23 คน  และการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s  

Alpha) ไดคาความเช่ือม่ันในภาพรวม เทากับ  0.844   จําแนกรายดานพบวาแบบสอบถามการรับรูวัฒนธรรมองคกร

ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.8845  แบบสอบถามความผูกพันองคกร ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.9444 และ

แบบสอบถามดานความสุขในองคกรไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.9242 ตามลําดับ 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการท้ัง 2 แหง โดยผานเจาหนาท่ี

ฝายทรัพยากรมนุษย  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล  จากนั้นรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  โดยไดจํานวนแบบสอบถามกลับมารวมทั้งส้ิน 250 ชุด  

แบงเปนพนักงานขององคกรญี่ปุน 150 คน และพนักงานขององคกรไทย 100 คน 

การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจง ความถ่ี  รอยละ   คาเฉล่ีย  คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน    และการวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีการทดสอบคาสถิติที (t - test) โดยทําการวิเคราะห ดังนี้ 

 1.ขอมูลสวนสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี   รอยละ 

 2.ขอมูลดานการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และความสุขในองคกรวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีการทดสอบคาที (t - test)  

 3.ขอมูลดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูวิจัยใชการวิเคราะหและรวบรวมมาเรียบเรียงในรูปแบบการ

บรรยาย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  2) ขอมูลดานการรับรูวัฒนธรรม

องคการ  3)ขอมูลดานความผูกพันองคการ 4)ขอมูลดานความสุขในองคการ และ 5) ขอมูลความแตกตางดานการ

รับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร 
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1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา  กลุมตัวอยางพนักงานไทยทั้งในองคกรไทยจํานวน 100 คน

และองคกรญี่ปุน จํานวน 150 คน พบวาขอมูลท้ังสองกลุมมีลักษณะใกลเคียงกันคือ สวนใหญเปนเพศหญิง  มีชวง

อายุระหวาง 22-29 ป  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด อัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท 

ระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป   

2. ขอมูลดานการรับรูวัฒนธรรมองคกร  พบวา พนักงานไทยในองคกรไทย มีการรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติ

การทํางาน     มิติกลุม  และมิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง ( X =  3.26, 2.89และ3.19 ตามลําดับ)   สวนพนักงาน

ไทยในองคกรญี่ปุน มีการรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติการทํางานอยูในระดับมาก      สวนการรับรูวัฒนธรรมในมิติ

กลุม และมิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง ( X =  3.99, 3.48 และ3.07 ตามลําดับ) 

3. ขอมูลดานความผูกพันองคกร พบวา  พนักงานไทยในองคกรไทย มีความผูกพันองคกรดานทัศนคติ  

ระดับปานกลาง  และมีความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม ระดับมาก ( X =  3.12 และ3.55)   สวนพนักงานไทยใน

องคกรญี่ปุน มีความผูกพันองคกรดานทัศนคติ  ระดับมาก  และมีความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม อยูในระดับปาน

กลาง ( X =  3.56 และ3.00) 

4. ขอมูลดานความสุขในองคกร   พบวา พนักงานไทยในองคกรไทย มีความสุขในองคกรดานลักษณะงาน      

ดานคานิยมรวมขององคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  ดานผูนํา  และดานคุณภาพชีวิต อยูในระดับปานกลาง 

( X  = 3.00, 3.20, 2.98, 3.00 และ 3.10 ตามลําดับ) สวนพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน มีความสุขในองคกรดาน

ลักษณะงาน      ดานคานิยมรวมขององคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  และดานผูนํา อยูในระดับปากลาง ( X = 

3.20, 3.47, 3.42 และ 3.25 ตามลําดับ  สวนความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต มีคาระดับมาก ( X = 3.57) 

5. ขอมูลความแตกตางดานการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร ระหวาง

พนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน 

จากตารางที่ 1 พบวาความแตกตางดานการรัยรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับ

พนักงานไทยในองคกรญี่ปุนทั้งดานมิติการทํางาน มิติกลุมและ มิติบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ความแตกตางดานความผูกพันองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุนทั้ง

ดานทัศนคติและพฤติกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความแตกตางดานความสุขในองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุนดาน

ลักษณะงาน   ดานคานิยมรวมขององคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  ดานผูนํา  และดานคุณภาพชีวิต มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 P-57 

ตารางที่ 1 ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร ระหวาง 

                 พนักงานไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน 

องคกรไทย (n =100) องคกรญี่ปุน(n =100) 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร X  X  t Sig 

1.มิติการทํางาน 3.26 3.99 13.180* 0.000 

2.มิติกลุม 2.89 3.50 11.001* 0.000 

3.มิติบุคคล 3.19 3.48 6.207* 0.000 

ความผูกพันตอองคกร  

1.ดานทัศนคติ 3.12 3.56 6.409* 0.000 

2.ดานพฤติกรรม 3.07 3.55 7.271* 0.000 

ความสุขในองคกร  

1.ดานลักษณะงาน 3.00 3.20 2.339* 0.020 

2.ดานคานิยมรวมขององคกร 3.20 3.47 3.880* 0.000 

3.ดานความสัมพันธในองคกร 2.98 3.42 6.204* 0.000 

4.ดานผูนํา 3.00 3.25 2.404* 0.017 

5.ดานคุณภาพชีวิต 3.10 3.57 6.079* 0.000 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 
 

การวิจารณงานวิจัย 
 จากการวิจัยพบวา ความแตกตางดานการรัยรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับ

พนักงานไทยในองคกรญี่ปุนทั้งดานมิติการทํางาน มิติกลุมและ มิติบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  โดยเม่ือศึกษาคาเฉล่ียรายดานพบวาองคกรธุรกิจญี่ปุนมีคาเฉลี่ยสูงกวาองคกรธุรกิจไทย ทุกดาน  

ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ชรี  รูปะวิเชตร (2554) พบวาวัฒนธรรมองคกรแบบไทยเปนแบบระบบครอบครัว  ใช

ระบบอุปถัมภ นับถือความมีอาวุโส  เคารพผูมีอํานาจ /มีตําแหนง ทํางานในกลุมพวกพอง   ใชความสัมพันธสวน

บุคคล   รักษาใบหนาหรือศักด์ิศรี   รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีในระดับตํ่า  มีฐานของเหตุผลคอนขางตํ่า 

และการเรียนรูงานในระดับตํ่า  ในขณะที่วัฒนธรรมองคกรแบบญี่ปุนเปนแบบยึดระบบอาวุโส  ใหความสําคัญกับ

บุคลากรในองคกร  ใชการตัดสินใจแบบกลุม  เนนคุณภาพ  ใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนา  ใชการหมุนเวียนเปลี่ยน

งาน  ชอบการวางแผนระยะยาว  มีความยืดหยุน  มีวัฒนธรรมการใหของขวัญ จากสภาพวัฒนธรรมของการทํางานท่ี

แตกตางดังกลาวนาจะเก่ียวของกับการรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานที่ปฏิบัติงานดวย 

 ดานความผูกพันองคกรของพนักงานไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน พบวาทั้งดาน

ทัศนคติและพฤติกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาคะแนนเฉล่ียรวมของพนักงาน

ในองคกรธุรกิจญี่ปุนมีคาสูงกวาทุกดาน  อาจอธิบายไดวา จากลักษณะวัฒนธรรมองคกรของการทํางานที่แตกตาง

กัน ตามที่เพ็ชรี  รูปะวิเชตร (2554)  ไดศึกษาในวัฒนธรรมการทํางานของญี่ปุน  เชน  การใหความสําคัญกับบุคลากร
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ในองคกร  ใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนา  มีการบริหารงานแบบยืดหยุน  ตลอดจนวัฒนธรรมการใหของขวัญแก

พนักงาน  จึงนาจะเปนปจจัยที่ทําใหพนักงานงานในองคกรญี่ปุนมีความผูกพันองคกรมากกวาองคกรธุรกิจไทย 

ดานความสุขในองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุนดานลักษณะงาน   

ดานคานิยมรวมขององคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  ดานผูนํา  และดานคุณภาพชีวิต มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาคะแนนเฉล่ียรวมของพนักงานในองคกรธุรกิจญี่ปุนมีคาสูงกวาทุกดาน  อาจ

อธิบายได ในทํานองเด่ียวกันกับความผูกพันองคกร  ในการทํางานภายใตบริบทของวัฒนธรรมไทยนั้นตามการศึกษา

ของ เพ็ชรี  รูปะวิเชตร (2554)  จะช้ีใหเห็นในเร่ือง วัฒนธรรมองคกรของไทยยังเปน  ระบบครอบครัว  ใชระบบ

อุปถัมภ นับถือความมีอาวุโส  เคารพผูมีอํานาจ /มีตําแหนง  ทํางานในกลุมพวกพอง   ใชความสัมพันธสวนบุคคล   

รักษาใบหนาหรือศักด์ิศรี   รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีในระดับตํ่า  มีฐานของเหตุผลคอนขางตํ่า และการ

เรียนรูงานในระดับตํ่า  ลักษณะวัฒนธรรมดังกลาวจึงสะทอนออกมาในเรื่องความสุขในการทํางานของพนักงานไทยที่

จะมีความสุขนอยกวาในองคกรธุรกิจญี่ปุน 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยเร่ือง ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและความสุขในองคกร

ระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน  พบวา กลุมตัวอยางพนักงานไทยท้ังในองคกร

ไทยและองคกรญี่ปุน สวนใหญเปนเพศหญิง  มีชวงอายุระหวาง 22-29 ป  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพ

โสด อัตราเงินเดือน 10,000 – 20,000 บาท ระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป  การรับรูวัฒนธรรมองคกร  พบวา 

พนักงานไทยในองคกรไทย มีการรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติการทํางาน     มิติกลุม  และมิติบุคคล อยูในระดับปาน

กลาง  สวนพนกังานไทยในองคกรญี่ปุน มีการรับรูวัฒนธรรมองคกรในมิติการทํางานอยูในระดับมาก      สวนการรับรู

วัฒนธรรมในมิติกลุม และมิติบุคคล อยูในระดับปานกลาง    ดานความผูกพันองคกร พบวา  พนักงานไทยในองคกร

ไทย มีความผูกพันองคกรดานทัศนคติ  ระดับปานกลาง  และมีความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม ระดับมาก สวน

พนักงานไทยในองคกรญี่ปุน มีความผูกพันองคกรดานทัศนคติ  ระดับมาก  และมีความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม 

อยูในระดับปานกลาง ดานความสุขในองคกร   พบวา พนักงานไทยในองคกรไทย มีความสุขในองคกรดาน

ลักษณะงาน      ดานคานิยมรวมขององคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  ดานผูนํา  และดานคุณภาพชีวิต อยูใน

ระดับปานกลาง  สวนพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน มีความสุขในองคกรดานลักษณะงาน      ดานคานิยมรวมของ

องคกร   ดานความสัมพันธในองคกร  และดานผูนํา อยูในระดับปากลาง สวนความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต มี

คาระดับมาก   ขอมูลความแตกตางดานการรัยรูวัฒนธรรมองคกร  ความผูกพันองคกร  และความสุขในองคกรของ

พนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประโยชนของงานวิจัยคือการนําผลการนําผลการวิจัยไปใชในการเรียนรูสําหรับผูบริหารองคกรใหเขาใจ

ลักษณะวัฒนธรรมองคกร ขององคกรธุรกิจไทย และ องคกรธุรกิจญี่ปุนที่  ตลอดจนการรับรู ความผูกพันองคกร และ

ความสุขในองคกร สามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถ

ผลักดันทรัพยากรมนุษยในองคกรใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป คือ   เน่ืองจากบริษัท     โอมิค จํากัด กลุมตัวอยางองคกรญี่ปุน มี

ประสบการณ และมีระบบการบริหารที่มีเสถียรภาพสูงกวา บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด กลุมตัวอยาง

องคกรไทย เพราะในระบบการบริหารองคกรไทยเปนบริษัท ตรวจสอบสินคาสากล     ที่มีขนาดบริษัทท่ีเล็กกวา  มี
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งบประมาณนอยกวาในการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร   ผูวิจัยหวังวาการศึกษาเร่ืองนี้จะไดเปนแนวทางใน

การศึกษาองคกรอื่น ๆ ที่มีองคประกอบตาง ๆ ใกลเคียงกัน เพื่อใหไดผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากขึ้นตอไป เพื่อนํามา

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและมาปรับปรุงระบบการทํางานใหดีขึ้น  และควรศึกษาการพัฒนารูปแบบและวิธีการ

บริหารงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุน มาทดลองใชกับชาวไทยเพิ่มมากขึ้น  เพื่อจะไดรูปแบบการบริหารที่สามารถสราง

ตัวอยางที่ดีในการทํางานขององคกรไทย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
               การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ความสมัพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือในภาคการทองเท่ียว 
The Relationship of Factors Affecting Post-Purchase Behavioral Intention in Tourism Sector 

วิวัฒน จันทรก่ิงทอง1 และ พัฒนิจ โกญจนาท2  

Wiwat Jankingthong1 and Pattanij Gonejanart2 
 

บทคัดยอ          

 งานวิจัยนี้วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อใน

ภาคการทองเที่ยว โดยมุงเนนตรวจสอบพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อบนพื้นฐานของวรรณกรรมลาสุดในภาค

การทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ 

ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ภาพลักษณการทองเที่ยว  คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว  และ

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

คําสําคัญ : พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  คุณคาที่ไดรับจากการ 

       ทองเที่ยว   ภาพลักษณการทองเที่ยว  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 

Abstract             
  The purpose of this research was to study the relationship of factors affecting post-purchase 

behavioral intention in tourism sector. This research focuses on examining post-purchase behavioral 

intention on the basis of the investigated variables in the recent literature in tourism sector. The empirical 

results of this study identity that factors affecting post-purchase behavioral intention, which include both 

direct and indirect of corporate social responsibility, destination image, perceived value, and tourist 

satisfaction on post-purchase behavioral intention. 

Keywords : Post-purchase behavioral intention, Tourist satisfaction, Perceived value, Destination image,  

                    Corporate social responsibility 
 

ความสําคัญและวัตถุประสงค              

 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะ
การทองเท่ียวนํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศ โดยในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวมูลคา 
734,5910.46 ลานบาท อีกท้ังการทองเที่ยวยังชวยสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและกวางขวางเนื่องจากมี
ความสัมพันธเก่ียวของกับแทบทุกภาคธุรกิจดานการบริการ  รวมถึงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค กระตุนใหเกิด
การลงทุนผลิตสินคาและบริการตาง ๆ อันเปนท่ีมาซ่ึงรายไดของชุมชนในทองถ่ิน และทําใหเกิดการมีสวนรวมของ
นักทองเที่ยวในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรการทองเที่ยวใหดํารงอยู  
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  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla  90110, Thailand. 
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 พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือเปนปจจัยสําคัญที่นํามาซ่ึงรายได และการดํารงอยูอยางย่ังยืนของ
องคกรในภาคการทองเท่ียว หากแตในปจจุบันพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือ มีความ
ตองการที่จะไดรับคุณภาพการบริการที่ดีจากการทองเที่ยวมากขึ้น และจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนัก 
ทองเท่ียวทําใหมีการศึกษาถึงพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อจํานวนมาก  เน่ืองจากพฤติกรรมความต้ังใจ
ภายหลังการซ้ือในภาคการทองเที่ยวเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งที่แสดงออกโดยการเขามาทองเที่ยวซํ้า และการแนะนํา
ใหผูอื่นเขามาทองเที่ยว ทั้งนี้เพราะการเขามาทองเท่ียวซํ้าและการแนะนําใหผูอื่นเขามาทองเท่ียวจะนําไปสูความ
เจริญเติบโตและความย่ังยืนตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสงผลตอสังคมสวนรวมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อจึงมีความสําคัญตอองคกรผูใหบริการทางการทอง 
เท่ียวเปนอยางมาก  การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความ
ต้ังใจภายหลังการซ้ือในภาคการทองเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้จะไดกรอบแนวคิดการวิจัยเบ้ืองตน  
 

วิธีดําเนินการวจิัย           
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การศึกษาคนควาตํารา และบทความวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยผูวิจัยเลือกในบริบทที่
เก่ียวของกับภาคการทองเท่ียว ในปปจจุบันหรือยอนหลังไมเกิน 10 ป  โดยเลือกประเด็นเก่ียวกับความหมาย  
ความสําคัญ และความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดวยการวิเคราะหผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของทั้งหมด 
จากน้ันจึงนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อใน
ภาคการทองเที่ยว  
 

ผลการวิจัย                              
  พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavioral intention)     
  พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือในภาคการทองเท่ียวเปนพฤติกรรมความต้ังใจที่เกิดขึ้นในอนาคต
หลังจากการไดเขาไปทองเท่ียว และเกิดความประทับใจ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการกลับมาทองเท่ียวซ้ํา 
และการแนะนําใหผูอื่นเขามาทองเที่ยว โดยเร่ิมจากการมีทัศนคติทางดานบวกอันเกิดจากความพึงพอใจในเบ้ืองตน 
และเกิดการสะสมประสบการณมาเปนระยะเวลาหน่ึงจนเกิดเปนความประทับใจและผูกพันกับแหลงทองเท่ียวนั้น 
และพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือนี้จะยังคงอยูในความรูสึกของนักทองเท่ียวตลอดไปตราบท่ีเขารูสึกไดรับ
ความพึงพอใจจากการเขามาทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวน้ัน 

พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อของนักทองเที่ยวเปนเปาหมายสําคัญท่ีสุดท่ีทุกองคกรตองการ หาก
องคกรสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดถูกตองยอมสรางความพึงพอใจใหเกิดแกนักทองเที่ยว 
โดยพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือเปนผลสะทอนถึงความพอใจอยางที่สุด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเม่ือนักทองเที่ยว
ไดรับความพึงพอใจอยางตอเน่ือง และการสรางความพึงพอใจอยางสมํ่าเสมอจะนําไปสูการทองเท่ียวซํ้าในท่ีสุด  
ตลอดจนการสรางคุณภาพบริการท่ีดียอมทําใหเกิดความพึงพอใจและพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ  จาก
ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกโดยการนําส่ิงเราที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจและสงผลตอการตอบสนองที่จะมี
พฤติกรรมน้ัน ๆ บอยขึ้น ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะสรางพฤติกรรมซํ้า ๆ เชน การทองเที่ยวซ้ํา และในการกระตุนนักทองเท่ียว
ใหเกิดพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือจําเปนจะตองพัฒนาความรูสึกทางบวกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ  
 จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวาปจจัยท่ีสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ 
ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาพลักษณการทองเท่ียว  คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว  และ
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ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว อีกทั้งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรยังสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซ้ือผานภาพลักษณการทองเที่ยว และผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในขณะท่ีภาพลักษณการ
ทองเที่ยวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือผานคุณคาท่ีไดรับจากการทองเที่ยว และผานความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียว  ในขณะที่คุณคาท่ีไดรับจากการทองเท่ียวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลัง
การซ้ือผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว           

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  (Corporate Social Responsibility : CSR)  
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หมายถึง บทบาทหนาที่ที่เปนพันธะผูกพันขององคกรที่จะตองกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงคตาง ๆ โดยคํานึงถึงสังคมและคานิยมของสังคม ในปจจุบันการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ 
มีปริมาณท่ีสูงขึ้น จนทําใหเกิดปญหาตอสังคมและส่ิงแวดลอม เชน ปญหาโลกรอน  ปญหามลภาวะท่ีเปนพิษ  
ปญหาความปลอดภัยของผูใชบริการ ซึ่งปญหาเหลาน้ีผลักดันใหผูคนในสังคมทุกกลุมเกิดความตระหนักและหันมา
สนใจถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  สงผลใหองคกรตาง ๆ เร่ิมมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น   
 ปจจุบันมีแนวคิดดานการทองเที่ยวไดเปล่ียนแปลงไปอยางมาก กลาวคือนักทองเที่ยวมิไดพิจารณาแตเพียง
คุณภาพของสินคาหรือบริการเทานั้น แตมองลึกลงไปถึงเบื้องหลังการดําเนินงานขององคกรน้ันวาไดทําประโยชนเพ่ือ
สังคมอยางไรบาง  ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่จําเปนจะตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรม CSR เพ่ือสรางภาพลักษณและความศรัทธาจากประชาชน โดยนักทองเท่ียว
จะมีความคาดหวังในบทบาทขององคกรตอเร่ือง CSR สูงขึ้น ทําใหการศึกษาและทําความเขาใจ CSR จึงเปนส่ิง
สําคัญกับทุกองคกร  โดยผูบริหารองคกรจะตองกําหนดเปนนโยบายหลักและขับเคล่ือนลงสูแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น เน่ืองจาก CSR เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความต้ังใจภายหลังการซ้ือ             

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสงผลทางตรงตอพฤติกรรม
ความต้ังใจภายหลังการซ้ือ  และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อผานภาพลักษณองคกร  และ
ผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว            

ภาพลักษณการทองเที่ยว  (Destination Image)    
 ภาพลักษณการทองเที่ยวเปนความรู  ความเช่ือ  ความรูสึก และความเขาใจโดยรวมของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การทองเที่ยวในสถานที่นั้นในดานตาง ๆ เชน ดานแหลงทองเที่ยว  ดานองคกรท่ีกํากับดูแล  ดานสินคาที่ขาย เปนตน 
โดยสถานท่ีทองเที่ยวแตละแหงจะมีลักษณะของภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่แตกตางกัน  อีกทั้งนักทองเที่ยวแต
ละคนจะมีมุมมอง ทัศนคติ ความเช่ือ และความประทับใจตอการทองเที่ยวในสถานที่นั้นแตกตางกัน โดยภาพลักษณ
ทางการทองเท่ียวอาจเกิดขึ้นไดจากการอานหนังสือ  การสนทนา  การไดยินกิตติศัพทเลาลือ  ปายโฆษณา  แผนพับ  
ใบปลิว  หรือขอมูลจากตัวแทนจําหนายบริการทองเท่ียว  และเม่ือเกิดเปนภาพแหงความประทับใจที่มีตอแหลง
ทองเที่ยว ภาพที่ปรากฏในใจของบุคคลจะเปนภาพที่ดี โดยภาพนั้นเกิดจากการสะสมของการรับรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่
เก่ียวกับแหลงทองเที่ยวน้ัน หากการรับรูเร่ืองใหมขัดแยงกับส่ิงที่มีอยูเดิม ภาพนั้นก็จะเปล่ียนแปลง แตถาการรับรูใหม
สอดคลองกับภาพเดิมจะเปนการตอกย้ําทําใหเห็นภาพนั้นเดนชัดขึ้น  กลายเปนภาพท่ีฝงใจอยูในความรูสึกนึกคิด
ของบุคคล ยากที่จะเปล่ียนแปลง  อยางไรก็ตามภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวเปนส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได และ
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของภาพลักษณการทองเท่ียว ประกอบดวย การพัฒนาส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ คุณภาพบริการที่ดี รวมถึงการใหขอมูลขาวสารโดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน  โทรทัศน  
วิทยุ  ปายโฆษณา  นิตยสาร  หนังสอืพิมพ  แผนพับ และอินเตอรเน็ต เปนตน   
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 ภาพลักษณของการทองเท่ียวมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขามาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในปจจุบัน
และในอนาคต รวมถึงภาพลักษณการทองเท่ียวยังมีความสําคัญอยางย่ิงตอความย่ังยืนของแหลงทองเที่ยว และ
ภาพลักษณการทองเที่ยวท่ีดีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ    
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา ภาพลักษณการทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความต้ังใจ
ภายหลังการซ้ือ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือผานคุณคาท่ีไดรับจากการทองเท่ียว   
และผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว          
  คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว  (Perceived Value)     
 คุณคาที่ไดรับ หมายถึง อรรถประโยชนทั้งหมดที่นักทองเที่ยวไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการ โดย
นักทองเท่ียวจะเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนที่ไดรับโดยรวมของคุณคาทั้งหมดกับตนทุนท่ีเสียไป  ซึ่งคุณคา
ทั้งหมด หมายถึง คุณคาที่เปนผลประโยชนโดยรวมท้ังหมดที่นักทองเท่ียวคาดหวังจากการใชสินคาและบริการ ไมวา
จะเปนคุณคาเชิงเศรษฐกิจ  เชิงหนาที่ และเชิงจิตวิทยา สวนตนทุนท้ังหมดที่นักทองเที่ยวจายไป หมายถึง ตนทุนท่ี
นักทองเที่ยวคาดวาจะตองจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาและบริการน้ัน ไมวาจะเปนตนทุนในการเสาะหาขอมูลเพื่อทําการ
ประเมิน  ตนทุนของการไดมาของสินคาและบริการ ตนทุนในการใชสินคาหรือบริการ   ซึ่งนักทองเที่ยวแตละรายจะมี
คุณคาที่ไดรับแตกตางกันตามชนิดของสินคาหรือบริการ และในสินคาและบริการชนิดเดียวกันนักทองเที่ยวแตละราย
อาจมีคุณคาท่ีไดรับแตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวนําไปสูการประยุกตใชในการประเมินคุณคาท่ีไดรับจากการ
ทองเที่ยว  
  เน่ืองจากแหลงทองเท่ียวแตละแหงมีส่ิงดึงดูดใจ บริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายและ
แตกตางกัน ดังน้ันคุณคาที่ไดรับจากการทองเท่ียวจึงถูกประเมินจากการรับรูคุณภาพในการใชบริการออกมาเปน
ราคาท่ีเปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมใชตัวเงิน โดยราคาที่เปนตัวเงิน คือ ราคาท่ีนักทองเที่ยวยอมจายเพื่อแลกกับการ
ไดรับบริการการทองเท่ียว ซึ่งอาจเปนราคาที่เกิดขึ้นจริงจากการใชจายเพื่อการทองเที่ยว หรืออาจเปนราคา
เปรียบเทียบท่ีประเมินจากคาใชจายในการทองเที่ยวในอดีต สวนการประเมินตนทุนท่ีไมใชตัวเงินจะรวมถึงคา
เสียเวลา คาใชจายในการคนหา ภาพลักษณของตราสินคา และความสะดวกในการเขาถึง ตลอดจนการใชบริการ
กิจกรรมการทองเที่ยว ตาง ๆ การสรางคุณคาใหแกนักทองเท่ียวจําเปนจะตองทําความเขาใจและปรับปรุงคุณภาพ
บริการอยางตอเน่ือง ทั้งนี้เพ่ือใหนักทองเที่ยวกลับมาทองเที่ยวซํ้าในคร้ังตอไป  อีกทั้งคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว
ยังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และพฤตกิรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ   
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความ
ต้ังใจภายหลังการซ้ือ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  
  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (Tourist Satisfaction)                
  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เปนผลจากการท่ีเขาไปใชบริการจากสถานท่ีทองเที่ยวใดสถานที่หนึ่ง เม่ือ
เกิดทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น หากเกิดทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความไมพึงพอใจ โดยนักทองเที่ยวจะทําการเปรียบเทียบการรับรูที่ไดรับหลังจากการใชบริการกับความคาดหวังกอน
ใชบริการนั้น และถาผลที่ไดรับหลังจากการใชบริการนอยกวาความคาดหวังของนักทองเที่ยวจะทําใหนักทองเที่ยวไม
พึงพอใจ และจะไมเขามาทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเท่ียวแหงนี้อีก หากการรับรูที่ไดรับหลังจากการใชบริการมากกวา
ความคาดหวังไวก็จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากจนเกิดเปนความประทับใจ และทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความรูสึกอยากกลับมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเท่ียวแหงนี้อีกคร้ัง รวมถึงการแนะนําบอกตอในทางบวกตอผูอื่นดวย 
และคุณภาพบริการท่ีดีของแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  
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  คุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวประกอบดวย 5 ดานคือ ดานส่ิงที่สัมผัสได  ดานความนาเช่ือถือ  ดาน

การตอบสนอง  ดานความเชื่อม่ันไววางใจ และดานการเอาใจใส และองคกรท่ีกํากับดูแลแหลงทองเที่ยวจะมีบทบาท

สําคัญตอการบริหารจัดการคุณภาพบริการของแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมเพราะความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจะสงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ ซึ่งเปน

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในอนาคตโดยจะแสดงออกมาในรูปของการเขาทองเท่ียวซํ้า หรือแนะนําบอกตอผูอื่นให

เขามาทองเที่ยว    

  จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมาพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความ

ต้ังใจภายหลังการซ้ือ  
 

สรุป            
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว พบวา ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร  ภาพลักษณการทองเที่ยว  คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว  และความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  

ภาพลักษณการทองเที่ยว  คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ

ผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว อีกทั้งภาพลักษณการทองเที่ยวยังสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจ

ภายหลังการซ้ือผานคุณคาที่ไดรับจากการทองเท่ียว ในขณะท่ีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสงผลทางออมตอ

พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อผานภาพลักษณการทองเที่ยว โดยผลการศึกษาน้ีจะนําไปทดสอบกับขอมูลเชิง

ประจักษ เพ่ือทําการศึกษาตัวแบบสมการโครงสรางความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลัง

การซ้ือในอุทยานแหงชาติทางบกในภาคใตของประเทศไทย เพ่ือยืนยันผลวาเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือไม 

คุณคาท่ีไดรับ                            
จากการทองเท่ียว

ภาพลักษณ
การทองเที่ยว

    ความรับผิดชอบตอ       
     สังคมขององคกร

ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

พฤติกรรมความ
ต้ังใจภายหลังการซ้ือ

 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องตน 
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ตาราง 1 ปจจัยที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซ้ือ 

 

 

ปจจัยที่สงผลทางตรงตอพฤตกิรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ 

 

ช่ือนักวิจัย 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร         พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ (Stanaland, Lwin, and 

Murphy, 2011) 

ภาพลักษณการทองเที่ยว           พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ (Meng et al., 2011) 

คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว            พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ (Chen and Chen, 2010; Meng 

et al., 2011) 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว            พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ (Chen and Chen, 2010; Chen 

and Tsai, 2007; Su and Fan, 

2011; Meng et al., 2011; 

Wang et al., 2009) 

 

ตาราง 2  ปจจัยท่ีสงผลทางออมตอพฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ 

 

 

ปจจัยที่สงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ 

 

ช่ือนักวิจัย 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร          ภาพลักษณการทองเท่ียว 

                                                  

                                                          พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ 

(Liu et al., 2010)  

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร          ความพึงพอใจทองเที่ยว 

                                                  

                                                          พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ 

(He and Li, 2011; Liu et al., 

2010)   

ภาพลักษณการทองเที่ยว           คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว 

 

                                                  พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ 

(Meng et al., 2011) 

ภาพลักษณการทองเที่ยว           ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

 

                                                  พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซื้อ 

(Loureiro and Gonzalez, 2008; 

Wang and Hsu, 2010; Wan et 

al., 2009)   

คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว         ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

 

                                                        พฤติกรรมความต้ังใจภายหลังการซ้ือ 

(Chen and Chen, 2010; Chen 

and Tsai, 2007; Meng et al., 

2011; Wang et al.,2009)  
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 ขอขอบพระคุณ ดร.พัฒนิจ  โกญจนาท  รศ.ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต และ รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช ที่
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ลักษณะเรือนพื้นถ่ินของชาวไทยเช้ือสายจีน ตําบลเกาะสาหราย  อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
Chalecteristic of Thai-Chainess Vernacular House at Tambon Kho-Sarai Muang Satun 
 
ปยาภรณ อรมุต1 

Piyaporn Oramut1  

             

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาลักษณะเรือนพื้นถ่ินชาวไทยเชื้อสายจีน ต. เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล  โดย

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  รวมท้ังถายภาพ และเขียนภาพลายเสนประกอบ   

แลวนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห   โดยมีภาพประกอบบางตอน  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ในอดีต เกาะสาหรายเปนแหลงคาขายสําคัญซึ่งต้ังอยูใกลกับดานตรวจสินคาระหวางประเทศไทยและ

มาเลเซีย  ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่นี้สวนใหญจึงประกอบอาชีพคาขาย  ดังนั้นลักษณะเรือนพื้นถ่ินจึงเปนแบบเรือน

แถวคาขาย  ซึ่งมีทั้งแบบช้ันเดียวและแบบสองช้ัน  กวาง 1-2 ชวงเสา  ยาว 4-7 ชวงเสา  เน่ืองจากพื้นที่หนาเกาะมี

จํากัดและมีความตองการใชพื้นที่ในการเก็บสินคาที่มีจํานวนมาก 

ปจจุบันดานระหวางประเทศไดยายไปอยูบนฝงวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณน้ี ไดเปล่ียนจาก

การคาแบบคาสงเปนรานขายของชําเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อขายคนในชุมชน   บางสวนเปล่ียนมาทําธุรกิจเรือทองเที่ยว  

แตสวนใหญไดยายไปต้ังถ่ินฐานบนฝงในตัวอําเภอเมืองสตูล ลักษณะเรือนท่ีสรางขึ้นใหมจึงมีลักษณะเปนเรือนไม

ติดกันเปนแถว มีพื้นที่ดานขางสําหรับทําสวนครัว  ปลูกตนไมและเก็บเครื่องมือเคร่ืองใช    วัสดุที่ใชในการกอสรางใน

อดีตสวนใหญเปนไมและสังกะสี  ปจจุบันการขนสงทางน้ํามีความสะดวกสบายมีเรือขนสินคาขนาดใหญขึ้น วัสดุที่ใช

จึงเปล่ียนเปน  อิฐ  คอนกรีต  ซีเมนต และไม ฯลฯ  สัดสวนการใชพื้นที่ของเรือนใชเปนโถงสําหรับวางสินคา  หองนอน  

ครัว  และหองน้ํา ตามลําดับ ในปจจุบันการใชพื้นที่มีการแบงเปนสัดสวนชัดเจนขึ้น มีพื้นที่หองนอนและหองน้ํา

เพ่ิมขึ้นกวาในอดีต 

คําสําคัญ : ลักษณะเรือนพื้นถ่ินชาวไทยเช้ือสายจีน 
 

Abstract 
 This research studied on the style of Thai-Chinese vernacular house at Tambon Kho-Sarai, 

Muang, Satun province. The field data were collected by observation, interview, photography and 

drawing to be presented by an analytical descriptive method involved some part of figures illustration. It 

could be summarized as followings; 

 In the past, Kao-Sarai was known as a prior market located nearby the Thai- Malay check point 

border. Most of Thai-Chinese population was doing a trading for their living. Therefore, Thai-Chinese 

vernacular house were particularly constructed with the simply styles of one-story or two-story row houses 

                                                 
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย อ.เมือง  จ.สงขลา 90000 ประเทศไทย 

  Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 90000, Thailand. 
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either one or two spans width and four to seven spans length. This purpose was significant for their 

careers and the other was resulted of the limited sea shore area but the demand of area for storing 

products was high. 

 According the relocation of the immigration checkpoint from Kho-Sarai to the mainland, the 

lifestyle of the population recently was changed to run their businesses as grocery store for the 

community while some changes their previous job to taxi boat for tourist businesses. Whereas, the largest 

part of residents immigrated to the mainland of Muang, Satun province. As a result, the modern styles of 

vernaculars were slightly adjusted to individual houses with small kitchen garden, garden and store. In 

terms of construction material, the previous majority materials were timber and zinc sheet. Recently, the 

water transportation is conveniently enhanced, the cargo ships becoming a main conveyance the 

building materials such as bricks, concrete, cement, timber and so on are instead. However, the house 

area portions were put its functions on goods store, bedroom, kitchen and toilet respectively. Lately, the 

functions were noticeably set on a larger area for bedroom and toilet.  

Keyword : Style of Thai-Chainess Vernacular House 
  

คํานําและวัตถุประสงค 
คํานํา 
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินถือเปนวัฒนธรรมที่มีคุณคาอยางหนึ่งซึ่งแฝงดวยภูมิปญญาท่ีเกิดขึ้นจากการปรับ 

เปล่ียนเรียนรูเพื่อการอยูรวมกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมของผูคนในแตละทองถ่ิน แตละ        

ยุคสมัยอยางกลมกลืน(ศูนยกลางความรูแหงชาติ : 2552) สถาปตยกรรมพื้นถ่ินจึงมีคุณคาและความสําคัญดังที่      

วีระ อินพันทัง(2553) กลาวถึง ความสําคัญของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  สรุปความวา “ สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน

เปนส่ิงที่มีคุณคาในตัวเอง งดงาม ไมถาวร..แตย่ังยืน ทรงภูมิปญญา มีอัตลักษณและที่สําคัญสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน

เปนสถาปตยกรรมแหงความจริงสะทอนความจริงของปจจัยแวดลอม และวิถีการใชสอย จึงพูดไดวาเปน  

สถาปตยกรรมแหงสัจจะ.. ไรมายา.. จึงมีคุณคาเหนือกาลเวลา”  

ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาความเจริญทางวัฒนธรรม ความทันสมัยแบบตะวันตกกําลังทําใหสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นโดยเฉพาะเรือนพื้นถ่ินที่ใกลชิดกับชีวิตมนุษยไดสูญหายไปและถูกแทนที่ดวยสถาปตยกรรมรูปแบบทันสมัย แต 

ไมตอบสนองการใชสอยของผูอยูอาศัยอยางแทจริง การศึกษาลักษณะเรือนพื้นถ่ินอันทรงคุณคาเพื่อทําความเขาใจ 

ถึงวิถีชีวิต วิถีคิดอันกอเปนอัตลักษณของชุมชน ก็เปรียบเสมือนการเรียนรูรากเหงาของตนเอง และบันทึกไวเปนแหลง

ความรูของชนรุนหลังตอไป (วิวัฒน  เตมียพันธ : 2552) 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรือนพื้นถ่ินของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูลเน่ือง 

จากพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนเกาะ ทําใหความเจริญทางวัตถุไมสามารถเขาถึงพื้นที่ไดดังเชนในพื้นที่ราบบนฝง จึงทํา

ใหลักษณะของเรือนยังคงอัตลักษณของชุมชนไวไดคอนขางสมบูรณ อีกทั้งยังเปนเพียงเกาะเดียวในจังหวัดสตูลที่มี

การต้ังถ่ินฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนมาเปนเวลานานผลของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานแล

แนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ย่ังยืนและตอบสนองประโยชนใชสอยของคนในชุมชนไดอยาง

แทจริง    
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วัตถุประสงคของโครงการวิจยั 
1. เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะเรือนพื้นถ่ินของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลเกาะสาหราย  อําเภอเมือง 

จังหวัดสตูล อันเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินอันทรงคุณคาใหเปนระบบทางวิชาการอันจะทําใหคนในทองถ่ิน

เกิดความภาคภูมิใจเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินและไดนําไปอนุรักษพัฒนางานดานสถาปตยกรรมตอไป 

 2. เพ่ือใหทางราชการ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปปรับใชในการอนุรักษ พัฒนาและ

ออกแบบงานดานสถาปตยกรรมรวมสมัยใหตอบสนองวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินอยางเหมาะสม   

 3. เพ่ือเปนองคความรูทางวิชาการท่ีสามารถนําไปอางอิง หรือนําไปปรับใชกับการศึกษาชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1.  ขั้นสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยการสํารวจรวบรวมจากแหลงเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาเปน

ความรูพื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษาคนควา 

2. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพ้ืนที่ที่ศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ   

ถายภาพประกอบ และเขียนภาพลายเสนประกอบ  การสังเกตผูวิจัยจะใชการจดบันทึกถายภาพประกอบและเขียน

ภาพลายเสนประกอบ   การสัมภาษณผูวิจัยจะใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกลงในเคร่ืองบันทึกเสียงตามความ

เหมาะสม   โดยไดกําหนดกลุมผูบอกขอมูลไวดังนี้     เจาของบานท่ีใชเปนขอมูลในการศึกษา  เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ

กับการสรางบานเรือน  และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการปกครองชุมชน   ผูนําชุมชนในอดีตจนถึงปจจุบัน  และชางที่มี

ความรูเร่ืองการกอสรางบานเรือนในอดีตจนถึงปจจุบัน 

3.  ขั้นจัดทําขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 -  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  การจดบันทึก ซึ่งบันทึกไวมาถอดความโดยสรุปสาระสําคัญตาม

ประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา และนําภาพถาย ภาพเขียนลายเสนมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือก

ภาพประกอบใหสอดคลองตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 

-  นําขอมูลทั้งหมดท่ีจัดกระทําในขางตนแลวมาวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา 

4.  ขั้นเสนอผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยเสนอผลงานการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยมี

ภาพประกอบบางตอน 
 สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

                                                      
พื้นที่หมู 5 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

    ที่มา : http://maps.google.co.th/maps 

ั
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ผลการวิจัย  
จากการสํารวจพื้นที่บริเวณ ม. 5  ต.เกาะสาหราย  พบวาโดยสวนใหญ มีลักษณะเปนเรือนแถวแบบจีนและ

เรือนเด่ียวมีต้ังแต 1-2 ชั้น ตัวเรือนมีลักษณะยาวย่ืนลงในทะเล เน่ืองจากสมัยกอนการคาขาย ประกอบอาชีพและการ

คมนาคมจะใชทางทะเลเปนหลัก เพื่อความสะดวกในการขนถายสินคา หนาบานจึงหันเขาหาทะเล แตตอมาเม่ือมี

การตัดถนนภายในเกาะ ลักษณะบานเรือนจึงเปล่ียนไป สวนท่ีติดกับถนนจึงเกิดเปนรานคา เพ่ือสะดวกตอการซ้ือขาย

ภายในชุมชน ประตูสวนใหญเปนบานเฟยมไม เปดกวางตลอดแนวเพื่อประโยชนในการคาขายแลกเปล่ียนสินคา  

การศึกษาคร้ังนี้ไดแบงเรือนตัวอยางออกเปน 2 ชวงอายุ คือ เรือนที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป เปนเรือนพื้นถ่ินด้ังเดิม

ที่ดัดแปลงเพียงเล็กนอยสามารถคาดคะเนถึงสภาพเรือนเดิมได และเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป เปนเรือนที่มีการ

พัฒนาและการเปล่ียนแปลงไปจากเรือนพื้นถ่ินด้ังเดิม พบวาเรือนท้ังสองลักษณะน้ี จะมีความแตกตางทางดาน

รูปลักษณของเรือนไมมากนัก ยังคงไวซึ่งรูปแบบของเรือนแถวแบบจีน แตสวนท่ีมีความแตกตางสามารถจําแนกออก

ไดดังนี้ 
1. ลักษณะของเรือน 

 เรือนที่มีอายุ 30 ปขึ้นไปจะสรางขึ้นเปนเรือนแถวติด ๆ กันซึ่งเรือนติดกันนั้นสวนใหญเปนเรือนของญาติพี่

นอง  มีทั้งเรือนชั้นเดียวและสองช้ัน ทําดวยไม  สวนเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป ยังคงมีลักษณะเหมือนเรือนแถวคือมี

ความกวาง 1-2 ชวงเสา  และมีความยาว 3- 5 ชวงเสา เปนส่ีเหล่ียมผืนผา  สวนใหญเปนเรือน 2 ชั้น  ชั้นบนทําดวยไม

สวนช้ันลางทําดวยอิฐและปูน ที่ตางกันออกไป คือจะไมปลูกเรือนติดกันเปนแถว  แตจะมีพื้นท่ีรอบ ๆ เรือนเพื่อปลูก

ผักสวนครัว และปลูกไมผล  เพื่อเก็บของในการประกอบอาชีพ 

    
ภาพทัศนียภาพภายนอกแสดงเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป 

   
ภาพทัศนียภาพภายนอกแสดงเรือนที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป 

 
2. ลักษณะการใชพ้ืนที่ 

 การใชพื้นที่ของเรือนในแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน คือเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป สวนใหญจะมีพื้นที่

ใชสอยเพิ่มมากขึ้นตามความตองการของผูอยูอาศัย โดยเฉพาะพื้นที่สวนตัว เชนหองนอน และมีการแบงพื้นที่ใชสอย
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เปนสัดสวนชัดเจนขึ้น จากกรณีศึกษาเรือนที่อายุนอยกวา 30 ปจํานาน 3 – 5 หลัง ซึ่งสามารถแสดงเปนตาราง

เปอรเซ็นตการแบงพื้นที่ใชสอยไดดังนี้ 

- อายุเรือนมากกวา 30 ป 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแปลนพื้นแสดลักษณะการใชพื้นที่เรือนที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป 
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ภาพแสดงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของเรือนอายุ 30 ปขึ้นไป 

 

 จากภาพประกอบจะเห็นวาพื้นที่สวนใหญของเรือน เปนพื้นที่โถงเอนกประสงค เน่ืองจากคนสมัยกอน ไม

นิยมก้ันหองความสะดวกในการปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอย รองลงมาเปนพื้นที่ครัว สวนมากจะมีหองนอนเดียว ซึ่งพอจะ

สรุปไดวาเรือนที่มีอายุต้ังแต 30 ปขึ้นไป ความเปนอยูของชาวบานเปนแบบเปดเผย มีพื้นที่เอนกประสงคสําหรับการ

ทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว สําหรับตอนรับแขกและพักผอนในที่เดียวกัน และบางครั้งอาจใชพื้นที่สวนนี้เปนที่

นอนอีกดวย 
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- อายุเรือนนอยกวา 30 ป  

 
 

 

ภาพแปลนพื้นแสดงลักษณะการใชพื้นที่เรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป 
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ภาพแสดงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของเรือนอายุนอยกวา 30 ป 

 

จากภาพประกอบแสดงใหเห็นวาการใชพื้นที่ของเรือนอายุนอยกวา 30 ป มีความเปนสัดสวนมากยิ่งขึ้น แต

พื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่สวนของโถงเอนกประสงค รองลงมาเปนสวนของหองนอน ซึ่งสรุปไดวาพื้นที่ใชสอย

ยังคงเหมือนเดิม โถงยังคงมีความสําคัญอยูเชนเดิม เรือนที่เปนเรือนคาขาย พื้นที่ดังกลาวมีความสําคัญสําหรับการ

จัดวางสินคาตางๆ แตพื้นที่ใชสอยที่มีความตองการเพิ่มขึ้น คือสวนของหองนอน ซึ่งเร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นจาก

เรือนด้ังเดิมคอนขางมาก สังเกตไดจากคาเปอรเซ็นตที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมนุษยตองการมีความเปนสวนตัว มีสวนท่ี

ตองปดบังและสวนที่ตองการความปลอดภัยมากขึ้น 
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3. วัสดุในการกอสราง 
 วัสดุที่มาใชในการสรางบานน้ันเปนไมกับสังกะสีเปนสวนใหญ ไมในอดีตสวนใหญตัดมาจากเกาะตะรุเตา  

หรือซ้ือมาจากประเทศมาเลเซีย ราคาแผนละ 20 บาท ไมที่นิยมใชเปนไมที่สามารถหาไดงายในทองถ่ิน เชน ไมยาง

แดง  ไมตะเคียน  ไมหลุมพอ  ไมมะพราว  เปนตน ตอมาเมื่อการขนสงทางเรือ สะดวกสบายขึ้น (มีเรือขนาดใหญขึ้น) 

การส่ังซื้อวัสดุมาจากบนฝงจึงสามารถทําไดงายขึ้น และขนสงไดในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการสรางบานในปจจุบัน

จึงมีการใชวัสดุที่มีอยูในทองตลาดในปจจุบัน เชน อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก และกระเบื้อง เปนตน ซึ่งมีความแข็งแรง 

ทนทานและมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น  
4. การกอสราง 
การกอสรางสมัยแรก ๆ ชางก็คือเจาของบาน และญาติพี่นองมาชวยกันทํา  หรือจางชางที่มีอยูบนเกาะซึ่งมี

อยูไมมากนัก  การสรางไมจําเปนตองมีการเขียนแบบไวกอนลวงหนา แตสรางโดยการใชความรูและความชํานาญ

เชิญชางของผูมีความรูในการกอสรางประจําหมูบาน บานสวนใหญจึงมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคลายกัน  ปจจุบันมี

การจางชางเปนสวนใหญ ไมนิยมทําเอง ชางจึงมีจํานวนมากข้ึนและมีความรูมากขึ้น จากการที่ไดไปพบเห็นจากที่

อื่นๆ ดังนั้นรูปแบบของบานจึงมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น แตยังคงรูปลักษณเดิมเอาไว 
5. ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานวิถีชีวิตความเปนอยู และรูป 

แบบของงานสถาปตยกรรมดวย ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพมีดังนี้ 

- การสรางถนน  จากเดิมที่ชาวบานใหความสําคัญกับทะเล เน่ืองจากประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก 

การพัฒนาทําใหมีการตัดถนนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับชาวบาน ทําใหชาวบานหันมาใหความสําคัญกับถนน

มากขึ้น โดยสังเกตไดจากบานเกาเจาของบานเดิมประกอบอาชีพประมง พื้นที่สวนที่ติดทะเล จะเปนพื้นที่หลังเรือน 

สําหรับทําครัว และพักผอน สวนพื้นที่ติดกับถนนใชเปนพื้นที่สําหรับคาขาย หรือบานท่ีสรางขึ้นใหมบานจะหันหนาเขา

หาถนน  และมีการขยายตัวของบานเรือนไปตามความยาวของถนนเร่ือย ๆ   

- การเขามาของบุคคลภายนอกที่มีเพ่ิมขึ้นเรือ่ย ๆ  จากเดิมที่มีเพียงชาวบานกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนชาวไทย

เชื้อสายจีน เขามาทํามาหากินและมาสรางที่อยูอาศัยช่ัวคราวเพื่อประกอบอาชีพ ตอมาเร่ิมมีชาวมุสลิมเขามาต้ังถ่ิน

ฐานกันมากขึ้นทําใหเกิดการจัดการทางดานกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางรัฐบาล และจัดการระบบตาง ๆ เพ่ือความเปน

ระเบียบ เรียบรอย  และถูกตองตามกฎหมาย 

- ความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น การไปมาหาสูและการติดตอ 

ส่ือสารระหวางบนฝงกับในเกาะทําไดงายขึ้น การขนสงสามารถขนสงไดในปริมาณคร้ังละมาก ๆ และสามารถขนของ

ชิ้นใหญได  สงผลตอความเปล่ียนแปลงทางดานวัสดุกอสราง ที่เจาของบานมีความตองการใชวัสดุที่ถาวรมากขึ้น เชน  

อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ไม  และเหล็ก  เปนตน ซึ่งสามารถขนสงทางเรือได 
 

สรุป 
ลักษณะเรือนพื้นถ่ินของชาวไทยเชื้อสายจีน ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล  เปนแบบเรือนแถวมีทั้งแบบชั้น

เดียวและแบบสองชั้น  กวาง  1 – 2 ชวงเสา  ยาว  4- 7  ชวงเสา สรางติดกันเปนแถวยาว  แตปจจุบันเรือนจะไมติดกัน

เปนแถวมีพื้นที่ดานขางไวทําสวนครัว   ปลูกตนไมและเก็บเคร่ืองใช     วัสดุที่ใชในการกอสรางในอดีตสวนใหญเปนไม

และสังกะสี  ปจจุบันการขนสงทางนํ้ามีความสะดวกสบายมีเรือขนสินคาขนาดใหญขึ้นวัสดุที่ใชจึงเปล่ียนเปน  อิฐ 
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คอนกรีต ซีเมนต และไม ฯลฯ การใชพื้นที่ของเรือน  สวนใหญใชเปนโถงสําหรับวางสินคา หองนอน ครัว หองนํ้า  

ตามลําดับ ในปจจุบันการใชพื้นที่มีการแบงเปนสัดสวนชัดเจนขึ้นมีพื้นที่หองนอนและหองนํ้าเพิ่มขึ้นกวาในอดีต 

กรรมวิธีในการกอสรางจะสรางโดยเจาของเรือน และมีชางประจําหมูบานเปนผูใหความรูและคอยดูแลการกอสราง 

โดยใชแรงงานภายในหมูบาน 

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ไดสนับสนุนทุนในการทํา

วิจัยเร่ืองนี้  จนทําใหผูวิจัยสามารถทําวิจัยเร่ืองสําเร็จไดดวยดี  ขอขอบคุณคุณมัลลิกา  ปูเพ็ชร  และคุณพงษศักด์ิ  

เต่ียไพบูลย ที่ชวยเหลือในทุกดาน  อาจารยจุฑามาศ  ลักษณะกิจ ผูใหคําปรึกษาดานภาษาตางประเทศ  และ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปตยกรรมศาสตร รุน 10   ที่ชวยในการเก็บขอมูลตาง ๆ ตลอดจนชาวบานบนเกาะ

สาหราย   รวมถึงกัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือในทุก ๆ  ดานแกผูวิจัยเสมอมา 
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ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสาํเร็จการเปนผูประกอบการท่ีมีผลตอความสามารถใน
การจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
Competencies, Motivation and Key Success Factors of Entrepreneurs for Thai Hairdresser 
Entrepreneurs’ Management Competency under ASEAN Economic Community  
 

สุทธินันทน พรหมสุวรรณ1 ไกรฤกษ ปนแกว1 และ สมศักด์ิ ชลาชล1 

Suthinan Pomsuwan1, Krairoek Pinkaeo1 and Somsak Chalachol1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการท่ีมีผล

ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใชแบบสอบถาม

แบบปลายปดเปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความนาเช่ือถือ ดวยวิธีของครอน

บารค ไดระดับความเชื่อม่ัน  0.909 และกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการชางผมไทยจํานวน 106  

คนแบบไมใชหลักความนาเปนดวยวิธีการสุมแบบสะดวก วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ประเภท 

คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาพบวาปจจัยทุก

ดานท้ัง ดานศักยภาพ ดานแรงจูงใจ และดานปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการมีผลตอความสามารถในการ

จัดการของผูประกอบการชางผมไทย โดยเรียงอันดับจากมากไปนอยดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ จาก

ดานแรงจูงใจ ดานศักยภาพ และดานปจจัยแหงความสําเร็จ ตามอันดับ 

คําสําคัญ : ศักยภาพ แรงจูงใจ ปจจัยความสําเร็จ ความสามารถ ผูประกอบการชางผมไทย 

 

Abstract  
  The objective of this study is to study competencies, motivation, and key success factors of 

entrepreneurs for Thai hairdresser entrepreneurs’ management competency under ASEAN Economic 

Community. The close-ended questionnaire was used to collect data. The content validity and reliability 

tests with cronbach’s alpha at the level of 0.909 have been shown in this study. The population of study 

was Thai hairdresser entrepreneurs and 106 Thai hairdresser entrepreneurs were selected to fill out 

questionnaire. The statistic and data analysis have been categorized into descriptive and influential 

statistics methods. The influential statistic method was Multiple Regression Analysis to be tested in this 

study. This research found that all factors in competencies, motivation, and key success factors of 

entrepreneur for Thai hairdresser entrepreneurs’ management competency influenced the Thai 

hairdresser entrepreneurs’ management competency. The Multiple Regression Analysis was used to 

prove hypothesis as well as rank data each independent variable. Moreover, the result shown that the 
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most important factor was a motivation factor and competencies and key success factors of 

entrepreneurs were important respectively. 

Keywords : Competencies, Motivation, Key success factors, Competency, Thai hairdresser entrepreneurs 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในป

พ.ศ. 2558  หรือ ค.ศ. 2015 ซึ่งการเขาสูประชาคมดังกลาวทุกประเทศที่เปนสมาชิกของกลุมประเทศในสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)  จากการสรุปผลของศูนยบูรณาการพัฒนามนุษย  (ม.ป.ป.) ที่เปน

บทวิเคราะหโอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบวา

จะตองจัดทําแผนบูรณาการในดานเศรษฐกิจตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในการทําใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ

แข็งแกรงในรวมมือกันในหมูประเทศสมาชิกของกลุมอาเซียนและกลุมพันธมิตรที่มีสวนในการเพิ่มความแข็งแกรง 

และการแขงขันกับประชาคมเศรษฐกิจอื่น ๆ ของโลกที่มีการรวมตัวเชนเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ใน

การจัดทําแผนบูรณาการในดานเศรษฐกิจมีองคประกอบใน 4 เร่ือง คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การ

สรางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการเช่ือมโยง

ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้จากแผนบูรณาการที่เปนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการมุงเนนใน

ประเด็นของการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) 

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเพ่ิมขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเร่ิมเพื่อการรวมกลุม

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ในการลดชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

แตละประเทศสมาชิก และลดความยากจนในประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการสงเสริมการพัฒนาของ

ประเทศสมาชิกใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ผลรวมกลุมทางเศรษฐกิจ   ผลจากขอตกลงดังกลาวนําไปสูการพิจารณาการเปดการคาบริการตามกรอบ ASEAN 

Framework Agreement on Services: AFAS การเปดเสรีการคาการบริการ มีเปาหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเขาสู

ตลาดในดาน    ตาง ๆ ลง และเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใหกับบุคคล/นิติบุคคลบุคคลสัญชาติของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนใน 3 สาขาที่เปนการคาและการบริการ ประกอบดวย สาขาบริการสําคัญ (Priority Integration Sector) ไดแก 

สาขาสุขภาพ สาขาการทองเที่ยว สาขาโลจิสติกส สาขาบริการอื่น ๆ  (Non-Priority Services Sector) ไดแก 

ครอบคลุมบริการทุกสาขา นอกเหนือจากสาขาบริการสําคัญ และบริการดานการเงิน โดยประเทศไทยมีความผูกพัน

การเปดตลาดใน 143 รายการ ครอบคลุมสาขาการบริการหลัก เชน การบริการธุรกิจ (วิชาชีพวิศวกรรมสถาปตยกรรม 

และบัญชี) คอมพิวเตอรและการส่ือสาร การกอสราง การจัดจําหนาย (บริการคาสง เคร่ืองกีฬา และบริการแฟรนไซส 

เปนตน) โดยมีขอกําหนดในเรื่องของสัดสวนการถือหุนของบุคคล/นิติบุคคลบุคคลตางชาติตามกรอบกฎหมายไทยไม

เกินรอยละ 49 และสาขาการบริการดานการเงิน (Financial Service Sector)  

จากเงื่อนไขของการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 

and Medium-sized Enterprises : SMEs) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการเปดเสรีการคาการบริการ จาก
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การรายงานของฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.) พบวาการเปดเสรีดาน

การบริการ ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบประเทศสิงคโปรที่มีศักยภาพในดานการบริการสูงสุดในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและนาจะไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากการเปดเสรีดานการบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขา

โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร การขนสงทางอากาศ และโลจิสติกส โดยประเทศสิงคโปรมีความพรอมทั้งทางดาน

โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเหนือหมูประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตอยางไรก็ตาม

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการใหบริการบางสาขา โดยเฉพาะอยางย่ิง สาขาการทองเที่ยว (Hospitality) ที่ประเทศ

ไทยมีจุดแข็งอยูหลายดาน อาทิ ทําเลที่ต้ัง ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว และการบริการที่เปนมิตรของคนไทย

ที่สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเปนอยางดี ในสวนของสาขาการแพทยและบริการดาน

สุขภาพ ประเทศไทยมีศักยภาพดานมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลและมีราคาคาบริการท่ีไมแพงเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร และมีการบริการทางการแพทยที่มีความหลากหลาย อาทิ การบริการรักษาทาง

การแพทย (Medical Care) การบริการดุแลสุขภาพโดยทั่วไป (Health Care) การบริการดูแลผูสูงอายุ (Aging Care) 

และการบริการดานความงาม (Beauty Care) ซึ่งเปนธุรกิจบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในการเปด

เสรีทางการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 แตทั้งนี้การกลาวถึงความเปนผูนําหรือ

การมีศักยภาพในธุรกิจดังกลาวขางตนที่ประเทศไทยมีอยูจะตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีขีดความสามารถ

ที่สูงขึ้นเปนมาตรฐานท่ียากตอการเทียบเคียงจากคูแขงขันทางธุรกิจและใหผูที่มีศักยภาพสามารถเปนผูประกอบการ

และพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเปนผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจการบริการ ไมจําเปนตองเปนลูกจาง 

หรือการถูกซ้ือตัวไปทํางานในตางประเทศที่ไมสามารถรับประกันอนาคตของตนเองและครอบครัวไดดีกวาการเปน

ผูประกอบการที่ตนเองมีศักยภาพอยางแทจริง 
 จากประเด็นดังกลาวผูวิจัยขอนํากรณีของธุรกิจบริการดานความงามเก่ียวกับประกอบการชางผมไทยมา

เปนประเด็นในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยงานวิจัยจะใชแนวทางของการท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และจะตองเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจบริการดานความงาม

ของไทย โดยมีการศึกษาในประเด็นของศักยภาพความเช่ียวชาญและชํานาญดานฝมือการทําผมของชางผมไทย การ

มีแรงจูงใจภายนอกที่จะทําใหตนเองเปนผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จมีทรัพยสินที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจ

และแรงจูงใจภายในที่ทําใหตนเองเปนผูมีชื่อเสียงและการไดรับการยกยองเปนที่ยอมรับในการประกอบอาชีพชางผม

ไทย รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจการบริการดานความงามที่ตองอาศัยความรู 

ความสามารถและประสบการณในการผลักดันปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจในธุรกิจน้ี และ

ระบบการบริหารจัดการที่จะทําใหผูประกอบการชางผมไทยสามารถมีการจัดการบริหารที่เปนระบบ สามารถบริหาร

จัดการไดอยางมืออาชีพ เพื่อรองรับการผลักดันธุรกิจดานความงามการเปนชางผมไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งไมสามารถหลีกเล่ียงได จากประเด็นแนวทางของการศึกษาท้ัง 4 ประเด็น ไดนํามาสูการศึกษาในหัวขอ

วิจัยเร่ืองการศึกษาศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถในการ

จัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ไดมีการสรุปแนวคิดทฤษฎีที่จะ

นํามาสูการอธิบายทั้ง 4 ประเด็นเพื่อท่ีจะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย โดย

เร่ิมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดานศักยภาพของบุคคลตามแนวคิดและทฤษฎีของการเปนผูประกอบการที่ดีที่

ศูนยบูรณาการพัฒนามนุษย (ม.ป.ป.) กลาวา ควรมีความเกง 4 ประการ ไดแก เกงคน โดยการเรียนรูตน และเรียนรู

คน รูตน คือการเขาใจตัวเอง ตองมีเชาว สติปญญาที่สุขุม นุมลึก ทั้งปญญา อารมณ สังคม จิตใจ รูคน คือการเขาใจ
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คนอื่นอยางลึกซ้ึง รูและเขาใจธรรมชาติของคน ความตองการ ความพึงพอใจ นอกจากนี้จะตองเขาใจความแตกตาง

ระหวางบุคคล ไดแกความรู ทักษะ ทัศนคติ นิสัยเกงงาน มีความรูความชํานาญงาน มีความรับผิดชอบสูง ทํางาน

สําเร็จ รอบครอบ รูงานอยางลึกซ้ึง รูทั้งงานและเปาหมายของงาน เกงคิด ใชสติปญญาทํางาน ริเร่ิมสรางสรรค ให

ประโยชนแกสวนรวม รูคิดสรางสรรค รูเคร่ืองมือ รูจักการระดมความคิด เกงชีวิตและครอบครัว รักษาสุขภาพ จัดเวลา

ชีวิต และการงาน บริหารงาน บริหารเงิน บริหารอารมณ บริหารรางกายและจิตใจใหสมดุล อยางพอเพียงและย่ังยืน  

รวมถึงการผูกใจผูรวมงาน ตองทําใหเพื่อนรวมงานเกิดความรูสึก ชอบ เช่ือ ทํา นําไปปฏิบัติ  และวิธีการทําใหเพื่อน

รวมงานเกิดความรูสึก ชอบ เชื่อ ทํา และนําไปปฏิบัติ ตองสรางความเช่ือถือ บุคลิกภาพ มาดตองตาวาจาตองใจ 

ภายในลํ้าลึก เช่ือมือ ฝมือ ความรู ความสามารถ เช่ือม่ัน ม่ันใจ ไมหวั่นไหว ต้ังม่ันในการทํา เท่ียงตรง เช่ือใจ 

คุณธรรม จริยธรรม การกระทํา เสียสละ การทําตนใหผูรวมงานยอมรับ ใหเกียรติอยางจริงใจ ไวตอความรูสึก สํานึก

ในความเอื้ออาทร ย้ิมใหกอนอยูเปนนิจ คิดใหอภัยและชวยเหลือ หมั่นจุนเจืออารมณขัน  

 พงษศักด์ิ พรณัฐวุฒิกุล (2543) กลาววาพนักงานจะใชแนวทางของการพัฒนาเองและแนวทางของการท่ี

องคกรพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการฝกอบรมทั้งทางดานการบริหาร ดานเทคนิค และดานมนุษยสัมพันธ มาเปน

การเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพรอมในรูปแบบของการพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกร และวิทยา 

มานะวาณิชเจริญ (2547) กลาววาการเปนผูประกอบการที่ดีและสามารถบริหารจัดการท่ีดีไดในธุรกิจของตนเอง 

จําเปนตองพัฒนาศักยภาพตนเองใหพรอมรับสภาพของการแขงขันทางธุรกิจ ดานแรงจูงใจในการเปนผูตองการ

ประสบความสําเร็จ การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีของความตองการของ Maslow (1943) และ Maslow และ Lowery 

(1998) กลาววาความตองการของคนมีระดับขั้นของความตองการที่จะตองมีการตอบสนองอยูตลอดเวลา โดยมี

สถานการณเปนองคประกอบในการผลักดันความตองการเหลานั้น บางความตองการไมสามารถขาดไดเปนความ

ตองการพื้นฐานที่จะทําใหมนุษยสามารถมีชีวิตอยูได และบางความตองการขาดไดแตอาจจะมีผลตอสภาพจิตใจของ

บุคคล และอาจจะทําใหชีวิตเกิดความลมเหลวและไมสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางปกติสุข แนวคิดทฤษฎีดาน

แรงจูงใจที่ประกอบดวยแรงจูงใจ 2 ปจจัยของ Herzberg (1968) แรงจูงใจของ McCelland และ Burnham (1976) 

และแรงจูงใจของ Peter และ Lawler  (1968) และ  Porter Bigley และ Richard (2002) ที่รวมกันกลาวถึงแรงจูงใจ 

คือพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมนั้นดวย คนท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใช

ความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนท่ีมีแรงจูงใจตํ่า จะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิก 

การกระทํา กอนบรรลุเปาหมาย โดยแรงจูงใจสามารถแบงไดเปนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยทั้งสอง

ลักษณะจะมีการขับเคล่ือนในลักษณะที่ทําใหบุคคลมีแรงผลักดันพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อใหไดแรงจูงใจเหลานั้น

มาตอบสนองตอความตองการ ซึ่งในองคการโดยทั่วไปแรงจูงใจจะมีผลตอการทํางาน หรือพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานเปนอยางมาก ซึ่งจะมากหรือนอย ตําแหนงงานของพนักงานมีผลตอแรงจูงใจเหลานั้นโดยตรง ทั้งนี้พนักงาน

ในระดับลางจะมีแรงผลักดันพฤติกรรมในการไดรับแรงจูงใจภายนอก เชน เงินเดือน โบนัส เงินคาลวงเวลา มากกวา

การไดรับแรงจูงใจภายใน เชน คําสรรเสริญเยินยอ คําชม ความช่ืนชมผลงาน ซึ่งในตําแหนงที่สูงขึ้นจะมีลักษณะ

กลับกัน โดยพนักงานที่มีตําแหนงที่สูงขึ้น แรงจูงใจภายใน ดานความรูสึกในความสําเร็จของงาน การไดรับคําชื่นชม 

สรรเสริญเยินยอจากผูคนรอบขาง ความรูสึกประทับใจจากผลงาน จะมีอิทธิพลตอความรูสึกมากกวาแรงจูงใจ

ภายนอก และปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจ  

 บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548) กลาววาธุรกิจควรใหความสําคัญกับปจจัยแหง

ความสําเร็จหลัก โดยใชการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับวิธีการปฏิบัติงานเพื่อนําผลการเปรียบเทียบมา
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ใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อความเปนเลิศทางธุรกิจ และ พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล (ม.ป.ป) ที่

กลาววาปจจัยแหงความสําเร็จผูประกอบการจะตองกลาเส่ียง การมุงความสําเร็จ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เขาใจ

และผูกพันตอเปาหมาย  ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น   การยืนหยัดตอสูทํางานหนัก นําประสบการณในอดีตมา

เปนบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงาน  และเปนผูนําที่ดี มีความเช่ือม่ันตนเอง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความ

รับผิดชอบ  มีความกระตือรือรน  และไมหยุดนิ่ง การใฝหาความรูเพิ่มเติม การกลาตัดสินใจและมีความมุมานะ

พยายาม ไมต้ังความหวังไวกับผูอื่น  การมองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม ไมทําใน

ส่ิงที่เกินตัว มีความรวมมือและพรอมในการแขงขัน  และประหยัดเพื่ออนาคต และมีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณที่

ดี จากประเด็นและเหตุผลขางตนทั้งแนวคิด ทฤษฎี ทําใหสามารถสรุปไดวา ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัย

ความสําเร็จการเปนผูประกอบการมีผลโดยตรงตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะเวลาอันใกลนี้  

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยเร่ืองการศึกษา ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการท่ีมีผลตอ

ความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการอธิบาย

ระเบียบโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามแบบปลาย

ปด (Close-ended Questionnaire) เพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ซึ่งไดกําหนด

รูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาเปนการสอบถาม

กลุมตัวอยางในเร่ืองเก่ียวกับศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถ

ในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมา

ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) โดยขอความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และนํามา

พิจารณาในการปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความถูกตองเหมาะสม และมีการทดสอบความนาเชื่อถือ 

(Reliability Test)  กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนของผูประกอบการชางผมไทยที่ไมไดเปนกุลมตัวอยางในการวิจัยได

กรอกแบบสอบถามที่แจกให นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความนาเช่ือถือดวยวิธีของ ครอนบารค (Cronbach’s 

Alpha) ซึ่งไดคาระดับความเชื่อม่ันเทากับ  0.909 และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปนดวย

วิธีการสุมแบบสะดวกที่เปนประกอบการชางผมไทยที่ใหความรวมมือจํานวน  106 คน โดยใชเวลาเก็บกลุมตัวอยาง

เปนเวลา 2 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ-31 มีนาคม 2555 สําหรับวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหไดมีการ

นําเสนอขอมูลเปน 2 ลักษณะ ไดแก  การนําเสนอขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการนําเสนอ

ขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการนําเสนอดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีการกําหนดสมมุติฐาน คือ ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปน

ผูประกอบการมีผลตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตามที่ไดมีการกําหนดไวในสมมุติฐานของ

งานวิจัยนี้ 
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ผลการวิจัย 
สําหรับการสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยน้ีสามารถสรุปขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ โดยขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สามารถ

อธิบายไดดังนี้ ผูประกอบการชางผมไทยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 76 คน สถานภาพโสด จํานวน 61 คน อายุ

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 43 คน  อายุที่เร่ิมทํางาน 18 ป จํานวน 47 คน มีประสบการณ 1-5 ป จํานวน 61 คน  ไม

เคยผานความลมเหลวทางธุรกิจ จํานวน 63 คน เหตุผลที่ทําธุรกิจดวยตนเองเพราะมีความรักในอาชีพ จํานวน 65 คน 

รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจเปนธุรกิจสวนตัว จํานวน 89 คน ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 1-5 ป จํานวน 64 คน และผลการ

ดําเนินธุรกิจ 2-3 ปที่ผานมาประสบความสําเร็จปานกลาง โดยจัดความคิดเห็นจากเกณฑที่กําหนด จํานวน 66 คน  

และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ดังนี้ 

 

ตาราง สรุปการศึกษาศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการท่ีมีผล
ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

สัมประสิทธ์ิการถดถอย ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จ
ของการเปนผูประกอบการ 

 
B Beta 

คา 
t 

Sig. 
(P -Value) 

ลําดับ
ความ
สําคัญ 

1. ดานศักยภาพ 1.035 .453 4.862 .000*** 2 

2. ดานแรงจูงใจ 1.623 .483 6.714 .000*** 1 

3. ดานปจจัยความสําเร็จของการเปน 

ผูประกอบการ 

.424 .238 3.023 .003** 3 

Adjust R² = .590, Standard Error = .381, F= 33.316,  F Significance = 0.000, N= 106  

 P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001*** 
 

สําหรับการอภิปรายผลงานวิจัยนี้ สามารถแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของปจจัยทุกดานทั้ง ดานศักยภาพ ดาน

แรงจูงใจ และดานปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการมีผลตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชาง

ผมไทย ในเร่ืองของการจัดการทางธรุกิจโดยเรียงอันดับจากมากไปนอยดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ จาก

อันดับที่ 1 ดานแรงจูงใจ อันดับที่ 2 ดานศักยภาพ และอันดับที่ 3 ดานปจจัยแหงความสําเร็จ ตามอันดับ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, 0.01 และ 0.001 

 

สรุป 

 สรุปผลการวิจัยพบวาผูประกอบการชางผมไทยใหความสําคัญกับการการเตรียมความพรอมในปจจัยที่

สงผลโดยตรงตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยแรงจูงใจเปนเร่ืองที่มี

ความสําคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Mc Shane และ Von Glinow (2000) แนวคิดทฤษฎีดาน

แรงจูงใจที่ประกอบดวยแรงจูงใจ 2 ปจจัยของ Herzberg (1968) แรงจูงใจของ McCelland และ Burnham (1976) 

และแรงจูงใจของ Peter และ Lawler  (1968) และ  Porter Bigley และ Richard (2002) ที่กลาววาการท่ีบุคคลที่มี
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ทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่โดดเดนมักจะมีแรงผลักดันในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี อัน

เน่ืองมาจากแรงจูงใจท่ีมาจากส่ิงเหลานั้นผลักดันไปสูความสําเร็จ ในขณะที่ศักยภาพการทํางานเปนอีกปจจัยที่มีผล

ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยน้ัน พงษศักด์ิ พรณัฐวุฒิกุล (2543) กลาววาพนักงานจะ

ใชแนวทางของการพัฒนาเองและแนวทางของการท่ีองคกรพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการฝกอบรมท้ังทางดาน

การบริหาร ดานเทคนิค และดานมนุษยสัมพันธ มาเปนการเพ่ิมศักยภาพในการเตรียมความพรอมในรูปแบบของการ

พัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกร และศูนยบูรณาการพัฒนามนุษย (ม.ป.ป.) กลาวาผูประกอบการควรมี

ความเกง 4 ประการ ไดแก เกงคน เกงงาน เกงงาน เกงคิด และเกงชีวิต เชนเดียวกับวิทยา มานะวาณิชเจริญ (2547) 

กลาววาการเปนผูประกอบการท่ีดีและสามารถบริหารจัดการท่ีดีไดในธุรกิจของตนเอง จําเปนตองพัฒนาศักยภาพ

ตนเองใหพรอมรับสภาพของการแขงขันทางธุรกิจ และปจจัยแหงความสําเร็จท่ีเปนประเด็นของการนําขอดีของธุรกิจ

นั้นมาจัดเรียงอันดับความสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการจัดการและเตรียมความพรอมในการแขงขันนั้นก็เปนเร่ืองที่

ผูประกอบการใหความสําคัญเชนเดียวกัน ซึ่งปจจุบันตามที่บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548) กลาว

วาธุรกิจควรใหความสําคัญกับปจจัยแหงความสําเร็จหลัก โดยใชการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพ่ือความเปนเลิศทางธุรกิจ รวมถึงพิบูล      

ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล (ม.ป.ป) ที่กลาววาปจจัยแหงความสําเร็จผูประกอบการจะตองกลาเส่ียง  การมุง

ความสําเร็จ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เขาใจและผูกพันตอเปาหมาย  ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น   การยืน

หยัดตอสูทํางานหนัก นําประสบการณในอดีตมาเปนบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงาน  และเปนผูนําที่ดี มี

ความเช่ือม่ันตนเอง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบ  มีความกระตือรือรน  และไมหยุดนิ่ง การใฝหาความรู

เพ่ิมเติม การกลาตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม ไมต้ังความหวังไวกับผูอื่น  การมองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก 

สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม ไมทําในส่ิงที่เกินตัว มีความรวมมือและพรอมในการแขงขัน  และประหยัดเพื่อ

อนาคต และมีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณที่ดี 
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อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยท่ีมีผลตอความคาดหวังและ
ความรูสึกท่ีไดรับของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 
The Impact of Thai Commercial Banks’ Service Quality on Customers’ Expectation and 
Perception Levels to the ASEAN Economic Community in 2015     
 

สุทธินันทน พรหมสุวรรณ1 และ ไกรฤกษ ปนแกว1 

Suthinan Pomsuwan1 and Krairoek Pinkaeo1 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอระดับความ

คาดหวัง และระดับความรูสึกท่ีไดรับของผูรับบริการ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังโดยรวมและ

ระดับความรูสึกโดยรวมของการไดรับคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดสอบความ

ตรงของเนื้อหาและความนาเช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดระดับความเชื่อม่ัน 0.945  

และแจกกับผูรับบริการของธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด 15 ธนาคารพาณิชย ณ สํานักงานใหญ จํานวน 450 คนและ

วิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 

และการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย พบวาคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยมีผลตอทั้งระดับความคาดหวัง

และระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการทุกปจจัย และพบวาระดับความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉล่ียมากกวาระดับ

ความรูสึกท่ีไดรับโดยรวม 

คําสําคัญ :  คุณภาพการบริการ ความคาดหวัง ความรูสึกท่ีไดรับของผูรับบริการ ธนาคารพาณิชยไทย  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

Abstract  
The objectives of this study are to study the impact of Thai commercial banks’ service quality on 

customers’ expectation and perception levels and to compare the overall of customers’ expectation and 

the overall of customers’ perception levels on Thai commercial banks’ service quality to the ASEAN 

Economic in 2015. The close-ended questionnaire was used to collect data and the content validity and 

Cronbach;s Alpha reliability tests were used in this study. The Cronbach’ s Alpha reliability test  was 

0.945 from 30 participants contributions. Moreover, 450 participants, who are customers from 15 Thai 

commercial banks at each headquarters, were asked to fill out questionnaire. The statistic methods were 

categorized into the descriptive and influential statistics methods. The influential statistics method was 

Multiple Regression Analysis. The result found that all factors of Thai commercial banks’ service quality 

                                                 
1 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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influenced customers’ expectation and perception levels. Moreover, the overall of mean of customers’ 

expectation level was greater acceptance than the overall of customers’ perception level.  

Keywords : Service quality, Expectation, Perception, Thai commercial banks,  ASEAN economic    

                community 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการเปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้คุณภาพ

การบริการเปนแนวทางของการปรับตัวและพัฒนาทั้งสินคาและบริการเพื่อการแขงขันทางธุรกิจกับคูแขงขันและสราง

ความประทับใจใหกับลูกคาโดยมีการปรับเปล่ียนแนวทางของการใหความสําคัญของคําวาคุณภาพการบริการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงงานดานบริการท่ีมีความออนไหวในระดับความคาดหวังและระดับความรูสึกท่ีไดรับจริงจากการ

ไดรับการบริการ ซึ่งปจจุบันเปนที่รับรูวาประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  ที่ตอง

อาศัยการเอาใจใสดานการบริการเปนการขับเคล่ือนในการแขงขันกับกลุมประเทศอาเซียน ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพ

การบริการจึงเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิง และเม่ือกลาวถึงงานดานบริการที่เปนปจจัยหลักในการสรางความม่ันคงเพื่อ

การดําเนินธุรกิจคงปฏิเสธไมไดวาธนาคารพาณิชยไทยที่ใหบริการทางการเงินเปนธุรกิจบริการที่มีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับคุณภาพการบริการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบปจจัยที่สําคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพการ

บริการ ทั้งนี้เพื่อทําการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองในการสรางความประทับใจสูงสุดใหแกลูกคาและใหเหนือกวา

คูแขง เม่ือประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือกลาวถึงธุรกิจบริการระดับความคาดหวังของผูรับบริการ

จะเปนประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือนความสําเร็จในการทําใหผูรับบริการมาใชบริการมากขึ้น ซึ่งในความหมายของ

ความคาดหวังนั้นจําเปนตองกลาวถึงคุณภาพในการบริการน้ันดวยเชนกัน ที่จะทําใหมีการใชบริการในคร้ังตอไป ทั้งนี้ 

ความคาดหวังของคน สามารถอธิบายไดตามทฤษฎีความคาดหวังของ  Vroom (1964) ที่กลาววาบุคคลมีการด้ินรน

แสวงหาหรือกระทําดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการหรือส่ิงที่คาดหวังไว ซึ่งเม่ือไดรับการตอบสนองแลว

ก็จะเกิดความพึงพอใจ  รวมถึง Kraus (1995) ที่กลาววาความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู 

การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอ่ืนที่คาดหวังในบุคคลท่ีเก่ียวของกับตน 

โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการหรือคาดหวังเอาไว โดยยังกลาวเสริมวาการ

คาดหวังกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นตามมาจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากผูที่มีความคาดหวังมักจะเปน

การคาดหวังท่ีมีความมุงหวังวาจะไดรับในส่ิงที่คาดหวังไว สําหรับนักวิชาการของไทยไดกลาวถึงความคาดหวังไว 

อาทิ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2542) และ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548)  ที่รวมกันใหความหมายของความคาดหวัง

วาเปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจหลากหลาย และความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การ

รับรู การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เก่ียวของกับ

ตน โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการหรือคาดหวังเอาไว และสอดคลองกับ

การศึกษาของ Parasuraman  Zeithmal และ  Berry (1988) ที่ไดระบุถึงปจจัยหลักที่มีผลตอความคาดหวังของ

ผูรับบริการ ไดแก การไดรับการบอกเลาเร่ืองท่ีสําคัญจากการไดรับบริการ การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่นท่ีเปน

ประโยชนตอตนเองในการบริการน้ัน ๆ  ความพึงพอใจและความตองการของแตละบุคคลจากการไดรับบริการ การได

แสดงออกถึงประสบการณความประทับใจในอดีตท่ีเคยไดรับการบริการ  การไดรับขาวสารจากส่ือและจากผูใหบริการ 

และการไดรับรูในเรื่องของราคาในการบริการแตละคร้ัง เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการจําเปนตองเขาถึง
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ผูรับบริการท้ังทางดานพฤติกรรมและจิตใจ เพื่อตอบสนองตอส่ิงท่ีคาดหวังไดเปนอยางดีและแนวคิดดังกลาวได

พัฒนามาเปนแนวคิดเร่ือง SERVQUAL ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการในองคประกอบ ดานความเปน

รูปธรรมของการใหบริการ (Tangible) ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ (Reliability) ดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการ (Responsiveness)  ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ  (Assurance) และดานความเขาใจและเห็นอก

เห็นใจในการรับบริการ (Empathy) ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดพัฒนามาเปนองคประกอบของการศึกษาในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้

เพ่ือใหความคาดหวังของคนขับเคล่ือนไปพรอมกับความรูสึกจริงที่ไดรับจําเปนตองรับทราบความรูสึกที่ไดรับจริงจาก

ส่ิงที่ไดคาดหวังไว ดังนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบความรูสึกเหลานั้นเปรียบเทียบกับส่ิงที่องคกร หรือหนวยงานเปน

ผูใหกับบุคคลท่ีมารับบริการ เพื่อเปนการตรวจสอบทิศทางของแนวทางการปฏิบัติขององคกร หรือหนวยงาน และ

ความรูสึกของผูรับบริการสามารถอธิบายไดจากการศึกษาของ สมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววาทุก ๆ ส่ิงและ 

ทุก ๆ พฤติกรรมที่พนักงานบริษัทสงมอบแกลูกคา ไมวาจะเปนการกระทําหรือการโตตอบใดๆ ลวนมีผลตอความรูสึก

ที่มีกลับมาตอสินคาและบริการในแงใดแงหนึ่งเสมอ ถาภายใตการอนุมานวาบริษัทสวนใหญมีกระบวนการสงมอบ 

ผลิตภัณฑและบริการที่ดีและเปนที่ยอมรับเปนพื้นฐานอยูแลว ความพยายามเขาถึงความรูสึกและประสบการณที่

ลูกคาจะไดรับจากการใชสินคาเพื่อเพิ่มความประทับใจนั้นจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่ใหภาพลักษณและความรูสึกที่ดี

เหนือกวาผลิตภัณฑและบริการในกลุมของคูแขงขันทางธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งแนวทางเหลานี้ เปนเพียงขั้นตนของ

หลักจัดการประสบการณของผูบริโภค (Customer Experience Management) ซึ่งบริษัทชั้นนําสวนใหญใชเปน

พื้นฐานในการวิเคราะหและพัฒนาสินคาและบริการ โดยการเร่ิมดวยการเรียงลําดับเหตุการณตามที่ลูกคาจะไดพบ

เม่ือพวกลูกคาตองการความชวยเหลือ ต้ังแตการเดินทาง สภาพของสิ่งแวดลอม บุคคลที่ติดตอ ความสะดวกสบาย

ระดับอารมณ ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ลูกคาตองการเม่ือมาใชบริการและมีมากในความคาดหวังที่จะไดรับอีกดวยในบาง

สถานการณ เน่ืองจากลูกคามีความคิดวาไดจายคาบริการเหลานั้นไปแลว  

แนวคิดของ Baron และ  Berg (1995) กลาววาคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน ความ

เช่ือวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ โดยพฤติกรรมเหลานั้นมีระบบ มี

ความสัมพันธกับกระบวนการทางจิตใจ ไดแก การรับรู ความเช่ือ เจตคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ พฤติกรรมทางสังคม

ของบุคคลจึงแตกตางกัน ตามที่บุคคลไดกําหนดตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งความรูสึกนึกคิดหรือคาดการณนั้นๆ ประเมินโดย

มาตรฐานของตนเองเปนเครื่องวัดความคาดการณของแตละบุคคลและแนวคิดของ Dickens (1994) กลาววา

หลักการสําคัญสําหรับการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ ความ

คาดหวังของผูบริการ การสรางภาวะความเปนผูนํา การปรับปรุงขั้นตอน และการจัดการกับแหลงขอมูลท่ีสําคัญให

มากกวาความคาดหวังของผูรับบริการ จากประเด็นดังกลาวขางตน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพ

การใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยทีมีผลตอระดับความคาดหวัง และระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ และ

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกโดยรวมของการไดรับคุณภาพการใหบริการ

ของธนาคารพาณิชยไทยเพ่ือรองรับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ทั้งนี้กลุมผูรับบริการ

จะตองใหขอมูลความรูสึกคาดหวังตอการไดรับบริการและความรูสึกที่ไดรับจริงจากการไดรับบริการในแบบสอบถาม

ที่ไดมีการกําหนดใหผูรับบริการไดกรอกขอมูล  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย  

วิธีการดําเนินการวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลักษณะเปน

แบบสอบถามแบบปลายปดเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ซึ่งไดกําหนดรูปแบบการ

วิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาเปนการสอบถามกลุม

ตัวอยางในเร่ืองเก่ียวกับระดับความคาดหวังและระดับความรูสึกในการไดรับการบริการของผูรับบริการของธนาคาร

พาณิชยไทย โดยสอบถามในเร่ืองของคุณภาพการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangible) 

ดานความเช่ือถือและไววางใจได (Reliability) ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) ดานการให

ความมั่นใจแกผูบริการ (Assurance) และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy) ในระดับ

ความคาดหวังกอนไดรับบริการและระดับความรูสึกหลังที่ไดรับการบริการจริงของผูรับบริการ  

ทั้งนี้แบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยท่ีประกอบดวยระดับความ

คาดหวัง และระดับความรูสึกท่ีไดรับ และสวนที่ 3 ขอมูลระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกท่ีไดรับ

โดยรวม 

ระดับการวัดขอมูลแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทย 
ระดับความคาดหวังกอนไดรบับริการจะประกอบดวยระดับความคาดหวังใน 5 ระดับ ดังนี ้

1  หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางย่ิง   

2  หมายถึง  ไมเห็นดวย  

3  หมายถึง   เฉย ๆ   

4 หมายถึง  เห็นดวย 

5 หมายถึง   เห็นดวยอยางย่ิง 
เกณฑการแปลผลของระดับความคาดหวังเปนดังนี ้

1.00- 1.80    อยูในเกณฑ  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

   1.81- 2.60           อยูในเกณฑ  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 2.61- 3.40  อยูในเกณฑ   เฉย ๆ  

 3.41- 4.20  อยูในเกณฑ  เห็นดวย  

 4.21- 5.00  อยูในเกณฑ เห็นดวยอยางย่ิง 
ระดับความรูสึกที่ไดรับจากการบริการจะประกอบดวยระดับความรูสึกที่ไดรับใน 5 ระดับ ดังนี้ 

 1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

               2 หมายถึง  ไมเห็นดวย  

 3 หมายถึง   เฉย ๆ  

 4 หมายถึง  เห็นดวย   

 5 หมายถึง  เห็นดวยอยางย่ิง 
เกณฑการแปลผลของระดับความรูสึกที่ไดรบัจากการบริการเปนดังนี ้

1.00-1.80  อยูในเกณฑ  ไมเห็นดวยอยางย่ิง  

 1.81-2.60  อยูในเกณฑ  ไมเห็นดวย   
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 2.61-3.40  อยูในเกณฑ เฉย ๆ  

 3.41-4.20  อยูในเกณฑ  เห็นดวย  

 4.21-5.00  อยูในเกณฑ  เห็นดวยอยางย่ิง 

 ทั้งนี้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาถูกนําไปทดสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) โดยไดใหรับ

ความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาใน

คร้ังนี้ และมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมและการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test)  โดยขอความ

รวมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท จํานวน 30 คน ไดกรอกแบบสอบถามที่แจกใหและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหหา

ความนาเช่ือถือ ดวยวิธีของ ครอนบารค (Cronbach’s Alpha) โดยไดคาระดับความเชื่อม่ันเทากับ 0.945 หลังนั้นได

นําแบบสอบถามมาแจกกับผูรับบริการของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งเปนกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ 

โดยไดมีการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับ

ความคลาดเคล่ือน ±5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง  400 คน แตเก็บจํานวน 450 คน ประชากรไมจํากัดจํานวนที่มาใช

บริการธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด 15 ธนาคารพาณิชย ณ สํานักงานใหญ จํานวนแหงละ 30 คน  โดยการสุมแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจํานวนท่ีไดกําหนดไว โดยใชเวลา 1 เดือน ต้ังแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 

2555 และวิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน  

(Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) และการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดตามขอตกลงในวิธีการดําเนินการวิจัย คือ ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) สามารถอธิบายไดดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน  324 คน มีสถานภาพโสด 

จํานวน  301 คน มีอายุระหวาง 26-30 ป จํานวน  248 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 287 คน และมีรายได

ตอเดือน มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป จํานวน  256 คน และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดังนี้ 
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ตารางสรุปที่ 1 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการ

เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 
 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ระดับความคาดหวังขององคประกอบของคุณภาพ
การใหบริการ 

Beta 

คา 
t 

Sig. 
(P -Value) 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangible) .672 8.441 0.000*** 

2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) .379 4.089   0.000*** 

3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 
(Responsiveness) 

.282 2.295    0.028* 

4. ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ (Assurance) .245 2.551    0.015* 

5. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ 
(Empathy) 

.564 7.535 0.000*** 

 P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001*** 
 
 จากตารางสรุปที่ 1 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความคาดหวังของ

ผูรับบริการเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ 

ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และดานความ

เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนป 2558 ทุกดาน ซึ่งหมายถึง ผูรับบริการมีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการทุกดาน 

 

ตารางสรุปที่ 2 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกที่ไดรับของ

ผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 
 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการขององคประกอบของ
คุณภาพการใหบริการ 

Beta 

คา 
t 

Sig. 
(P -Value) 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ  .334 2.82 .007** 

2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได  .370 2.90   .007** 

3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ  .239 2.17  .028* 

4. ดานการใหความม่ันใจแกผูบริการ            -.188 -1.77 .049* 

5. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ  .322 2.46 .019* 

P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001*** 
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จากตารางสรุปที่ 2 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกที่ไดรับ

ของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการ

ใหบริการ ดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และ

ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีผลตอความความรูสึกท่ีไดรับของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 ทุกดาน ซึ่งหมายถึงผูรับริการมีความรูสึกไดรับคุณภาพการใหบริการทุกดาน 

 

ตารางสรุปที่ 3 การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและความรูสึกที่ไดรับของคุณภาพการ       

ใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 
 
การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและความรูสึกที่ไดรับของ
คุณภาพการใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 

คาเฉล่ีย 
(Mean) 

คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

1. ระดับความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวม 4.24 .713 

2. ระดับความรูสึกท่ีไดรับของผูรับบริการขององคประกอบคุณภาพการใหบริการ
โดยรวม 

3.74 .822 

 

จากตารางสรุปที่ 3 การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกท่ีไดรับของ

คุณภาพการใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 

พบวาระดับความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในเกณฑเห็นดวยอยางย่ิง แตระดับ

ความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในเกณฑเห็นดวย ดังน้ันระดับ

ความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมมีคามากกวาระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการของ

องคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวม 

 

สรุป 
การสรุปผลสามารถอธิบายได 3 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเปนเร่ืองของคุณภาพการใหบริการของธนาคาร

พาณิชยไทยที่มีผลตอความคาดหวังจากคุณภาพการบริการท่ีผูรับบริการไดรับ โดยทุกปจจัยมีผลตอความคาดหวัง 

สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ที่กลาววาบุคคลมีการด้ินรนแสวงหาหรือกระทําดวยวิธีใดวิธี

หน่ึงเพื่อตอบสนองความตองการหรือส่ิงที่คาดหวังไว และ Kraus (1995) ที่กลาววาความคาดหวัง หมายถึง 

ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอ่ืนที่

คาดหวังในบุคคลที่เก่ียวของกับตน โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนตองการหรือ

คาดหวังเอาไว ซึ่งเม่ือไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความพึงพอใจและแนวคิดของ Parasuraman  Zeithmal และ 

Berry (1988) ที่กลาวถึงคุณภาพของการบริการเปนเร่ืองสากลที่สามารถอธิบายไดในทุกสถานการณและทุกสถานท่ี

ที่มีการใหบริการตั้งแตงานบริการในธุรกิจที่เปนสินคาและงานบริการที่ตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ลักษณะท่ีสองเปนเร่ืองของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกท่ีไดรับจากคุณภาพ

การบริการท่ีผูรับบริการไดรับ โดยทุกปจจัยมีผลตอความรูสึกที่ไดรับ สอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร  
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วงศอนุตรโรจน  (2542) และ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548) ที่กลาววาเพื่อตอบสนองตอการทําใหผูรับบริการเกิดความ

พึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นไดหากการบริการน้ันเกินความคาดหวัง ความคาดหวังของมนุษยเปนการคิด

ลวงหนาไวกอน ซึ่งอาจจะไมเปนไปตามที่คิดไว แตมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคลในความคาดหวังตอการ

กระทําหรือสถานการณวาเปนการคาดการณลวงหนาถึงอนาคตท่ีดี เปนความมุงหวังที่ดีงาม เปนระดับหรือคาความ

นาจะเปนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่หวังไว และลักษณะที่สามเปนเร่ืองของคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความคาดหวัง

โดยรวมกับระดับความรูสึกโดยรวมท่ีพบวาความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉล่ียมากกวาระดับความรูสึกที่ไดรับโดยรวม 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Baron และ Berg (1995) กลาววาคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน 

ความเช่ือวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ โดยพฤติกรรมเหลาน้ันมี

ระบบ มีความสัมพันธกับ กระบวนการทางจิตใจ รวมถึงแนวคิดของ Dickens (1994) ที่กลาววาหลักการสําคัญ

สําหรับการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ ความคาดหวังของผูบริการ 

การสรางภาวะความเปนผูนํา การปรับปรุงขั้นตอน และการจัดการกับแหลงขอมูลที่สําคัญใหมากกวาความคาดหวัง

ของผูรับบริการ และแนวคิดของสมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววาทุก ๆ ส่ิงและทุก ๆ พฤติกรรมที่พนักงานบริษัท

สงมอบแกลูกคา ไมวาจะเปนการกระทําหรือการโตตอบใดๆ ลวนมีผลตอความรูสึกที่มีกลับมาตอสินคาและบริการใน

แงใดแงหนึ่งเสมอ 
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การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากนํ้ามันเมล็ดเงาะดวยกระบวนการอินเตอรเอสเตอร      
ริฟเคชั่นโดยใชเอนไซมไลเปส 
Production of Cocoa Butter Equivalents by the Lipase-catalyzed Interesterification of 
Rambutan Seed Oil   
 
ภควรรณ ชัยขจรวัฒน1 และ โสภาค สอนไว1 
Pakhawan Chaikajonwat1 and Sopark Sonwai1 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ในประเทศไทยเมล็ดเงาะถือเปนของเหลือทิ้งที่มิไดนําไปใชประโยชนใดๆ และในการสกัดนํ้ามันจากเมล็ด

เงาะแหงนั้นสามารถได yield สูงถึง 41.3% (dry basis) โดยเมล็ดเงาะท่ีเปนเศษเหลือทิ้งในประเทศสามารถใหน้ํามัน

ไดในปริมาณมากถึง 81,500-136,000 ตัน/ป (Winayanuwattikun และคณะ, 2008) เนยโกโก (cocoa butter) เปน

ไขมันที่เปนสวนผสมหลักท่ีมีราคาแพงที่สุดของช็อคโกแลต ประกอบไปดวยไตรกลีเซอไรด 3 ชนิดหลักๆ ดวยกันคือ 

POP, POSt และ StOSt ที่รวมกันแลวมีมากกวา 70% (เม่ือ P O และ St คือกรดไขมันปาลมมิติก โอเลอิก และเสตีย

ริก ตามลําดับ) โดยจะเห็นไดวากรดโอเลอิกสวนใหญจะจับอยูที่ตําแหนงที่ 2 ของกรดไขมันในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด 

ในปจจุบนัเนยโกโกมีราคาแพงและมีการผันแปรของปริมาณการผลิตแบบปตอป จึงไดมีความพยายามในการเสาะ

แสวงหาพืชชนิดอื่นที่สามารถใหน้ํามันที่มีองคประกอบไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ 

และพฤติกรรมการตกผลึกท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกับของเนยโกโก มาผลิตเปนไขมันทดแทนเนยโกโก โดยน้ํามันเมล็ด

เงาะมีกรดโอเลอิกมากในตําแหนงที่ 2 งานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาการดัดแปรโมเลกุลไตรกลีเซอไรดในน้ํามันเมล็ดเงาะ

ตําแหนงที่ 1และ 3 ไปเปนกรดปาลมมิติก และ/หรือ กรดเสตียริก เพ่ือผลิตเปนไขมันทดแทนเนยโกโก 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. นําเมล็ดเงาะมาอบดวยตูอบสุญญากาศที่ 65 °C จนกระทั่งมีความชื้นต่ํากวารอยละ 5 โดยนํ้าหนักของเมล็ดเงาะ

แหงบดดวย warring blender ใหเปนผง แลวนํามาสกัดนํ้ามันดวยวิธี Soxhlet Extraction ตามวิธีของ Solis-

Fuentesc และคณะ (2010) โดยทําการสกัดดวยเฮกเซนเปนเวลานาน 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 65 °C 

2. ศึกษาปฏิกิริยา enzymatic interesterification  โดยเติมเอนไซมไลเปสชนิด sn-1,3 specific lipase ผลิตจากเชื้อ

ราชื่อ Mucor miehei มีคา aw เร่ิมตนเปน 0.12 ปริมาณ10% (โดยน้ําหนักของ substrate)ใน water-jacketed 

beaker ที่มีน้ํารอนอุณหภูมิ 65°C ไหลวน โดยอุปกรณทั้งหมดน้ีจะวางอยูบน magnetic-stirrer plate ที่ปรับความเร็ว

รอบของการหมุนของ magnetic bar 200 rpm เม่ือถึงเวลากรองแยกเอนไซมออกแลวนําน้ํามันที่ไดมาแยกกรดไขมัน

อิสระ ในการวิจัยจะศึกษาผลของชนิดของแหลง acyl donor (rambutan oil : acyl donor อัตราสวนโดยมวลเปน 

1:2), ผลของอัตราสวนโดยมวลของน้ํามันตอ acyl donor (1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:10) ซึ่ง acyl donor ที่ใชจะเปน

กรดปาลมมิติกรวมกับกรดเสตียริก ที่อัตราสวนโดยมวลเปน 1:1 และทําการวเิคราะหปริมาณของไตรกลีเซอไรดชนิด

ที่สําคัญคือ POP POSt และ StOSt ในน้ํามันที่ผานการดัดแปรเปรียบเทียบกับเนยโกโกดวยเทคนิค HPLC  

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ชนิดของแหลง acyl donor เพื่อเปรียบเทียบวาการใช acyl donor ที่เปนกรดไขมันที่อยูในรูปเอสเทอรและท่ีอยูใน

รูปกรดไขมันอิสระ พบวาการใช acyl donor ที่อยูในรูปกรดไขมันอิสระจะใหไตรกลีเซอไรดชนิด POP POSt และ 

StOSt ในปริมาณท่ีสูงกวาการใช acyl donor ที่เปนกรดไขมันที่อยูในรูปเอสเทอรดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณของโมเลกุลไตรกลีเซอไรดที่เกิดขึ้นหลังจากทําปฏิกิริยาอินเตอรเอสเตอรริฟเคชัน 

substrate POP (%) POSt (%) StOSt (%) 

cocoa butter 23.221 35.913 20.996 

rambutan seed oil 0.434 1.477 3.735 

rambutan seed oil + methyl palmitate 1.792 6.547 0 

rambutan seed oil + methyl stearate 0 3.061 3.681 

rambutan seed oil + palmitic acid 6.012 19.465 3.76 

rambutan seed oil + stearic acid 1.331 6.832 19.36 

2. อัตราสวนของน้ํามันตอ acyl donor พบวาย่ิงเพิ่มปริมาณของ 

acyl donor ทําใหมีปริมาณของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด POP, POSt  

และ StOSt มากย่ิงขึ้น ที่สัดสวนน้ํามันตอ acyl donor เปน 1:6  

ใหปริมาณ POP, POSt และ StOSt สูงที่สุด สวนท่ีอัตราสวน 1:10 

เม่ือทําการแยกกรดไขมันอิสระหลังจากทําปฏิกิริยาพบวามีปริมาณ 

กรดไขมันอิสระท่ีเหลือปริมาณมาก แสดงใหเห็นวามีการนํากรด

ไขมันอิสระท่ีเติมลงไปใชไดนอยกวาที่อัตราสวน1:6 จึงทําใหมี

ปริมาณโมเลกุลไตรกลีเซอไรดที่ตองการนอยลง ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

สรุปผล 
 การดัดแปรโครงสรางไตรกลีเซอไรดของน้ํามันเมล็ดเงาะดวยกระบวนการอินเตอรเอสเตอรริฟเคช่ันโดยใช

เอนไซมไลเปส  acyl donor  จากกรดไขมันอิสระใหปริมาณไตรกลีเซอไรด POP POSt และ StOSt มากที่สุด  จึงทําให

เลือกกรดปาลมมิติกและกรดเสตียริกมาเปน acyl donor ในการทดลองผลของอัตราสวนของนํ้ามันตอ acyl donor 

โดยอัตราสวนของน้ํามันตอกรดปาลมมิติกและกรดเสตียริกท่ีทําใหไดโมเลกุลไตรกลีเซอไรด POP POSt และ 

StOSt มากทีสุ่ดคือ 1:6  
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M.C., 2010. Composition, phase behavior and thermal stability of natural edible fat from 

rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed. Bioresource Technology. 101: 799-803. 

Winayanuwattikuna, K., Kaewpiboona, C., Piriyakananona, K., Tantonga, S., Thakernkarnkita, W., 

Chulalaksananukulb, W., and Yongvanich, T., 2008. Potential plant oil feedstock for lipase-

catalyzed biodiesel production in Thailand. Biomass and Bioenergy. 32: 1279-1286. 

ภาพที่ 1 ปริมาณไตรกลีเซอไรด (POP, POSt และ 

StOSt) ที่ไดจากการใชสัดสวนของน้ํามันเมล็ดเงาะ : 

acyl donor (1:1, 1:2, 1:3, 1:4,1:6 และ 1:10) 
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การศึกษาการจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กที่เหมาะสม สําหรับอุตสาหกรรม
ประกอบรถบริการสาธารณะ 
A Study of Optimal Metal Inventory Management of Metal Materials for public Automobiles 
in Assembly Industry 

 
กัญจนา ทองสนิท1 วชร พวงนอย1 และ กรกฎ ทองวันดี1 
Kanjana Thongsanit1, Wachara Phoungnoi1 and Korakot Thongwandee1 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
โรงงานตัวอยางกรณีศึกษาแหงหนึ่งดําเนินธุรกิจประกอบรถบริการสาธารณะโดยมีผลิตภัณฑจํานวนหลาย

ชนิด เชน รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย รถน้ําเอนกประสงค รถดับเพลิง เปนตน ซึ่งในละชนิดมีหลายขนาด 

พบวาเนื่องจาก ความตองการรถบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้น จึงมีผลทําใหความตองการวัตถุดิบ(เหล็กแผน นอต สายไฟ 

สี) ที่ใชในการผลิตเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากสินคาหลักคือวัตถุดิบประเภทเหล็กมีราคาสูง และ มีราคาท่ีผันผวนตลอดเวลา  ทําให

ผูประกอบการ ส่ังซ้ือสินคาปริมาณที่มาก ในชวงราคาวัตถุดิบถูก ซึ่งสงผลใหมีปริมาณวัตถุดิบในคลังที่มากเกินไป

และ ทําใหเสียคาใชจายในการส่ังซื้อและการจัดเก็บรักษามากเกินไป 

งานวิจัยน้ี จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือวัตถุดิบประเภทเหล็กท่ีเหมาะสม ภายใต

ขอมูลปริมาณความตองการวัตถุดิบในการผลิตสินคา และราคาของวัตถุดิบท่ีจะส่ังซ้ือในแตละคร้ัง  โดยใช

แบบจําลองเชิงเสนในการหาคําตอบ เพื่อใหเกิดคาใชจายตํ่าสุด 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เพ่ือหาคําตอบท่ีดีที่สุดโดยเปนการสราง

สมการในรูปแบบทางคณิตศาสตร  เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อหาคาใชจายตํ่าสุดในการส่ังซื้อและ

ความตองการวัตถุดิบที่เหมาะสม 

1. จัดกลุมความสําคัญของวัตถุดิบประเภทเหล็กโดยใชเทคนิค ABC Analysis  เลือกศึกษาวัตถุดิบใน

กลุม A กลุมที่มีมูลคาสูงสุดจํานวน 3 ชนิด ไดแก วัตถุดิบประเภทเหล็กชนิดเหล็กแผนดํา 4’x8’ หนา 

4.5 มม  .เหล็กแผนดํา  4’x8’ หนา 9 มม. .0  และเหล็กรางนํ้าหนา 4 นิ้ว 

2. คํานวณคาพารามิเตอรที่ใชในการจัดทําแบบจําลองการจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทเหล็กไดแก 

คาใชจายในการส่ังซื้อ   (Ordering Cost) และ ตนทุนในการเก็บรักษา(Carrying Cost) 

3. การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

4. แบบจําลองคณิตศาสตร จะถูกนํามาปอนขอมูลใน โปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล และใช Excel 

Solver ในการแกปญหาเพื่อหาคําตอบ  

5. เปรียบเทียบคาใชจายการจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทเหล็กของระบบงานปจจุบัน และแบบจําลอง 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
แบบจําลองคณิตศาสตรที่ใชแกปญหาเพื่อหาคําตอบ เพ่ือใหเกิดคาใชจายในการส่ังซื้อวัตถุดิบตํ่าที่สุด   

ผลจากการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กของกรณีศึกษาพบวา คาใชจาย กรณี

มีสตอกปลอดภัย ของแบบจําลองที่สรางขึ้นใหมสามารถลดคาใชจายลงได 138,525.20 บาท หรือลดลง 16.69% 

ในชวงระยะเวลา 3 เดือน 
 

สรุปผล 
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือหาคาใชจายตํ่าสุดในการจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบ

ประเภทเหล็ก สําหรับอุตสาหกรรมประกอบรถบริการสาธารณะ โดยในปจจุบันโรงงานที่ทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  

ยังไมมีวิธีในการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสม การส่ังซ้ือที่เกิดขึ้นมีความไมแนนอน ซึ่งอาศัยประสบการณ

ของพนักงานในการส่ังซื้อ จํานวนในการส่ังซื้อในแตละคร้ังจะส่ังซื้อในปริมาณที่มาก ทําใหวัตถุดิบคงคลังมาก และ

จากการที่โรงงานส่ังซื้อวัตถุดิบคร้ังละจํานวนมากโดยไมคํานึงถึงราคาของวัตถุดิบและชวงเวลาในการส่ังซื้อ             

ที่เหมาะสม ทําใหเสียคาใชจายในการส่ังซื้อและการจัดเก็บรักษามากเกินไป แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดถูกสราง

ขึ้นเพื่อหาคาใชจายตํ่าสุดในการส่ังซื้อและปริมาณการส่ังซื้อท่ีเหมาะสมโดยแบงเปน  ระบบการจัดการสินคาคงคลัง

ของโรงงานท่ีใชอยูในปจจุบัน และ กําหนดใหมีสตอกปลอดภัย  

ผลจากการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กของกรณีศึกษาพบวา 

คาใชจาย กรณีมีสตอกปลอดภัย ของแบบจําลองที่สรางขึ้นใหมสามารถลดคาใชจายลงได 138,525.20 บาท หรือ

ลดลง 16.69% ในชวงระยะเวลา 3 เดือนของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด 

โดยวิธีการหาปริมาณการส่ังซ้ือที่เหมาะสมดวยการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร สามารถนําไป

ประยุกตใชไดกับการผลิตอื่น ๆ ในกรณีที่ สินคาท่ีส่ังซื้อมีราคาผันผวน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา 

และเพื่อลดตนทุนของผูประกอบการ 

 

เอกสารอางอิง 
ศุภัชญา, 2554, Optimal Cash Inventory Management for ATM Network with Subjective Demand: A 

Probabilistic Approach, การประชุมวิชาการดานการวิจัยและดําเนินการแหงชาติ  
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การศึกษาการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่มีอาจารยผูสอนมากกวา       
1 ทาน โดยพิจารณาตนทุนรวม 
A Study of timetable scheduling for one course to many instructors based on consideration 
of total cost 

 
กัญจนา ทองสนิท1 ประชิดพร ไกลชิต1 และ อนวัช บุญรอด1 
Kanjana Thongsanit1, Prachitporn  Kaichitporn1 and Anawat Boonrot1  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในปจจุบันจํานวนรายวิชาท่ีสอนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และรายละเอียดเน้ือหาในบางรายวิชาก็เพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งในบางรายวิชาตองอาศัยความชํานาญจากผูสอน ทําใหรายวิชาที่มีอาจารยสอนทานเดียวอาจไมสามารถที่จะ

สอนใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได จึงจําเปนตองเพิ่มจํานวนอาจารยเปนท่ีมาของการจัดตารางสอน เชน มีผูสอน    

2 คนตอรายวิชา ทําใหปญหาการจัดตารางเรียนตารางสอนมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น เพราะในรายวิชา

นั้นๆอาจารยผูสอนแตละทานตองวางในชวงเวลาน้ันๆ นอกจากน้ีจํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาตองสัมพันธ      

กับขนาดความจุของหองเรียน เพราะถาหากวาการจัดตารางเรียนตารางสอนไมไดคํานึงถึงเร่ืองนี้อาจสงผลถึง 

ประสิทธิภาพในการใชหอง เชน ถาจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวนมากกวาความจุของหองการเรียน     

การสอนอาจขาดประสิทธิภาพได จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการสรางแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรแบบ LINEAR PROGRAMMING MODELในการจัดตารางเรียนตารางสอน และทําการประมวลผลโดย

ใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 12.2 เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดตาราสอน และใหเกิดคาใชจายในการ

จัดตารางสอนตํ่าที่สุด 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการจัดตารางเรียนตารางสอนในรายวิชาที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2554 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เพ่ือหาคําตอบที่ดีที่สุดโดย เปนการสราง

สมการในรูปแบบทางคณิตศาสตร  โดยสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพ่ือหาคําตอบของการจัดตารางสอนที่มี

คาใชจายในการจัดตารางสอนท่ีตํ่าที่สุด 

1.ทําการเก็บขอมูลตาง ๆ เชน รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา จํานวนหอง ความจุของหอง 

ชวงเวลา อาจารยผูสอน เพื่อใชในการสรางตัวแบบโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากกองบริการนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    2.ศึกษาการใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX  เพ่ือสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนนําขอมูลที่ไดมาสรางตัว

แบบกําหนดการเชิงเสน ประกอบดวย ตัวแปรตัดสินใจ กําหนดสมการเปาหมาย กําหนดสมการหรืออสมการแสดง 
                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ขอจํากัด และเงื่อนไขเพิ่มเติม อาจารยบางทานสามารถเลือกชวงเวลาในการสอนได 

    3.การหาผลลัพธของตัวแบบกําหนดการเชิงเสน และวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การพัฒนาตัวแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ เพ่ือทําการวิเคราะหหาตนทุนที่ตํ่าที่สุด    

(Minimize Cost) โดยรวมทั้งหมด ซึ่งเปนคาใชจายท่ีเกิดจากการใชหองเรียน ของแตละหองจะขึ้นกับขนาดของ

หองเรียน แบบจําลองถูกสรางภายใตเงื่อนไขไดแก ทุกรายวิชาจะตองถูกจัดลงในตารางสอน, ในแตละหองเรียน ณ 

เวลาหน่ึงๆ สามารถจัดรายวิชาลงไดเพียง 1 รายวิชา,จํานวนนักศึกษาท่ีเรียน จะตองไมเกินความจุของหองเรียน,

อาจารยผูสอน สามารถสอนได 1 รายวิชาในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนเงื่อนไขในทําจําเปนสําหรับการจัดตารางสอน  

การประมวลผลจะใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 12.2 และทําการประมวลผลเพ่ือหาคําตอบการจัด

ตารางสอนในระดับของภาควิชา ในภาคการศึกษาท่ี1 ป 2554  พบวา แบบจําลองมีจากตัวแปร ( Variables binary ) 

ทั้งหมด 5,760 ตัวแปร และใชเวลาในการประมวลผลทั้งหมด 2.54 วินาที จากขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหจากผลลัพธ 

ไดรับคําตอบเปนตนทุนรวม เทากับ 10,090 บาท/สัปดาห ซึ่งการจัดตารางสอนแบบเดิมมีคาใชจายทั้งหมด 12,055 

บาท/สัปดาห มีคาใชจายลดลง 1,965 บาท/สัปดาห คิดเปน 16.30 %  

ดังน้ัน ปญหาความยุงยากและซับซอนที่เกิดขึ้นของการจัดตารางสอน  จากรายวิชามีอาจารยผูสอนหลาย

ทาน จะสามารถแกไขได และทําใหประหยัดคาใชจายลดลงได นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ผูใชสามารถประยุกตใช

โปรแกรม IBM ILOG CPLEX กับ โปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซลได ทําใหผูใชสะดวกในการปอนขอมูล และการ

แสดงผลคําตอบอีกดวย  
 

สรุปผล 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดตารางสอนโดยมีผูสอนมากกวาหนึ่งทานตอรายวิชา เน่ืองจากรายวิชาท่ีเปด

สอนมีรายละเอียดเน้ือหามาก และตองอาศัยความชํานาญในเน้ือหานั้นๆ ทําใหในปจจุบันบางรายวิชา อาจตองการ

อาจารยสอนหลายทานที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด ในการศึกษาคร้ังจะเนนการจัด

ตารางสอนที่มีผูสอนมากกวา 1 ทานตอรายวิชา การจัดตารางสอนโดยทั่วไปนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเลือกขนาด

หองเรียนใหเหมาะสมกับปริมาณนักศึกษา ภายใตขอจํากัดดาน จํานวนหองเรียน ความจุหองเรียน ชวงเวลา และ

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพ่ือใหมีคาจายตํ่าสุด โดยโปรแกรมท่ีนํามาใชในการแกสมการ คือ โปรแกรม IBM 

ILOG CPLEX 12.2 จากนั้นไดนําผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาใชจายของเทอม 1 ป 2554 และทําการวิเคราะห

ขอมูลพบวาสามารถลดคาใชจาย 1,965บาท/สัปดาห คิดเปน 16.30 เปอรเซ็นต  นอกจากน้ี ผลการจัดตารางสอบ

พบวาสามารถจัดชวงเวลาของอาจารยผูสอนแตละทานใหไมซอนทับกัน อีกท้ังจํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาก็

เหมาะสมกับกับขนาดความจุของหองเรียน  ทําใหอาจารยผูสอนสามารถเลือกชวงเวลาในการสอนไดสะดวกมากขึ้น 

และผูจัดตารางสอนสามารถดําเนินการไดอยางสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

เอกสารอางอิง 
Oladokun, V.O. and Badmus, S.O. (2008), An Integer Linear Programming Model of a University Course 

Timetabling Problem. The Pacific Journal of Science and Technology, Vol. 9(2), 426-431.  
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การศึกษาการใชประโยชนจากหนังวารานัสเชิงการคา 
Commercial Utilization in the Varanus salvator leather  

 
ธนโชติ ธรรมชาติ1 และ สมโภชน ทับเจริญ1 
Thanachod Thammachat1 and Sompoch Tubcharoen1 
    

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนจากวารานัส พบวาชวงอายุของวารานัสท่ีสามารถ

นําหนังมาใชในการแปรรูป ตองมีอายุและชวงลําตัวยาว ในชวง 24 - 36 เดือน และ 1 - 1.5 เมตร ตามลําดับ 

เน่ืองจากมีขนาดหนังที่พอเหมาะในกระบวนการแปรรูปหนัง  เกล็ดท่ีไดมีขนาดเล็กและลายหนังที่สวยงาม เม่ือทําการ

เตรียมหนังวารานัสสดใหเปนหนังแหงพรอมสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑเคร่ืองหนังที่มีมูลคาสูง เชน รองเทา กระเปา 

เข็มขัดเปนตนโดยหนังที่เตรียมไดมีคุณสมบัติที่เหนียว นุม เกล็ดละเอียดประกอบดวยลายดอกสีดําพื้นเหลืองมี

เอกลักษณเฉพาะตัวเม่ือเปรียบเทียบกับหนังสัตวชนิดอื่น หนังวารานัสเม่ือนํามายอมสีมีความคงทนของสี เม่ือทําการ

แปรรูปผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเปนรองเทาและกระเปาหนังมีความสวยงาม และคงทนกวาหนังชนิดอื่น มีแนวโนม

สงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งผลการทดลองดังกลาวเปนขอมูลเพื่อชวยในสงเสริมการใชประโยชนดานสินคาแปรรูป

หนังวารานัสตอไปในอนาคต 

คาํสําคัญ : วารานัส การฟอกหนัง หนังวารานัส ฟารมวารานัส 

 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the utilization of leather obtained from Varanus 

salvator. The proper age and body length of Varanus salvator were about 24 to 36 months and about 1 to 

1.5 meters, respectively for appropriate leather in used of the leather processing, due to the small and 

beautiful of epidermal scale was found. The high value of the leather products was obtained after drying 

from fresh leather such as shoes, bags, belts, etc.. The characteristics of leather products i.e., chewy, 

soft, small epidermal scale pattern and containing yellow-black background in epidermal scale was 

observed which is the unique of leather in comparison with the other animal leathers. The varanus 

salvator could be passed chrome tanning for color fastness. Some products i.e., shoes and bags were 

produced from the varanus salvator leathers. This product had a more beautiful and stronger than other 

animal leathers attributing to the tended in the economic animal. From the data of research contributed to 

the benefit of the research work and various applications for apply the Varanus salvator leather product in 

the future. 

Keywords : Varanus salvator, Tanning Leather, Varanus salvator Leather, varanas farm 
                                                 
1 ศูนยวจิัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสตัวและผลิตภัณฑสัตว (สวพป) มหาวิทยาเกษตรศาสตร  

  วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย 

  National Swine Research and Training Center, Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Istitute (SARDI), Kasetsart University,  

  Kampheangsaen, Nakhrn Pathom 73140, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
วารานัส หรือที่ชาวบานรูจักกันในนาม “ตัวเหี้ย” หรือ .”ตัวเงินตัวทอง” หรือ “โคธา” จัดเปนสัตวตระกูล

ตะกวด ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus salvator (Richard ,1996) Class : Reptitia Order: 

SquamataSuborder: Lacertilia Family:Varanidae ปจจุบันเปล่ียนเปนชื่อวารานัส มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 

Varanus salvator มีหลากหลายชนิด จัดเปนสัตวเล้ือยคลานพบไดมากในประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย และ

อินเดีย (Whitaker, 1980 และ Gaulke, M. 1992.) วารานัสเปนสัตวเล้ือยคลานท่ีอยูคูกับประเทศไทยมาเปน

ระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย เน่ืองจากวารานัสเปนสัตวกินเน้ือ และชอบจับ

กินสัตวที่ชาวบานเล้ียงกินเปนอาหาร เชน ลูกไก ลูกสุกร สัตวน้ําที่เกษตรกรเล้ียงและสัตวน้ําในธรรมชาติ ฯลฯ รวมทั้ง

อาหารที่เปนซากสัตวเนาเปอยตางๆ จึงทําใหเปนที่รังเกียจของคนทั่วไป มีรายงานการคาหนังของวารานัสใน

ตางประเทศในป ค .ศ    .1975  มีการขายหนังวารานัส จํานวน 51, 290  แผน การลาจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

จนในป ค.ศ 1990  มีการซื้อขายหนังวารานัส ประมาณ 3  ลานแผน หนังเหลานั้นเปนหนังของวารานัสมากกวา 

2,500, 000  แผน และวารานัสมีชีวิตถูกขายไปประมาณ 70, 000  ตัว   ผิวหนังของวารานัสมีลักษณะหยาบ แหง และ

หนา เปนผิวหนังแบบมีเกล็ด )epidermal scale ( มีลายดอกสีขาว หรือ สีเหลือง ต้ังแตโคนขาหนายาวไปจนถึง      

โคนหาง สวนทองเปนผิวหนังเกล็ดไมมีลายดอกแตเปนสีขาวหรือสีเหลืองเทานั้น วารานัสมีการลอกคราบได

เชนเดียวกับสัตวจําพวกงู แตไมลอกออกมาเปนรูปรางทีเดียวทั้งตัวแตจะมีการหลุดลอกออกมาทีละเกล็ด    สวนเนื้อมี

ลักษณะและรสชาติคลายเน้ือไก ไมมีมันแทรกในกลามเนื้อเนื่องจากมีอวัยวะท่ีมีลักษณะเปนแผนเก็บไขมันในชอง

ทองแยกตางหาก  

ในปจจุบันพบวาหนังจระเขมีตนทุนการผลิตสูงมาก สวนหนังโค และหนังกระบือมีแนวโนมเร่ิมขาดแคลน 

ตองส่ังนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหมีราคาสูงและสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาการ

ใชประโยขนจากวารานัสที่มีแหลงอาศัยจํานวนมากในประเทศไทย กฎหมายไดกําหนดใหตัวเงินตัวทองเปนสัตวปา

คุมครอง ซึ่งไมสามารถคา เพาะพันธุ นําเขา หรือสงออกได แตทางมหาลัยเกษตรศาสตรจึงไดเล็งเห็นความสวยงาม

ของผิวหนังวารานัสที่ควรพัฒนาใหเปนสินคาเคร่ืองหนังเพื่อสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค เพื่อสงออกตางประเทศ

อยางถูกกฎหมาย จึงไดมีงานวิจัยในการสรางฟารมวารานัสแหงแรกของประเทศไทย ต้ังอยูที่ศูนยวิจัยและฝกอบรม

การเลี้ยงสุกรแหงชาติ  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว (สวพป) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยการใชประโยชนจากวา

รานัสกอนเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและรัฐบาลใหยกเลิกกฎหมาย

คุมครองวารานัสดังกลาว เพื่อจะไดสามารถเพาะพันธุตัวเงินตัวทองใหเหมือนกับจระเข เพื่อเปนแหลงคนควาและ 

เปนขอมูลในการสงเสริมการใชประโยชนจากวารานัสในอนาคตตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมหนังวารานัส ทําการสงโรงงานเพ่ือทําการแปรรูปโดยซึ่งขั้นตอนการแปรรูปหนังวารานัส 

แบงเปน 7 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกการลอกหนังจากสัตว (Flaying) เพื่อที่จะไดหนังสดของวารานัส ขั้นตอนที่ 2 เปน

กระบวนการคงสภาพหนังวารานัส (Curing) สดแหง กระดาง ดวยการแชน้ําเกลือปดฝาถังใหมิดชิด ใชเวลาในการ

หมัก 12 - 16 ชั่วโมง   ขั้นตอนที่ 3 การลางเค็มพรอมกับส่ิงสกปรก (Soaking) ส่ิงที่ตกคางคือ เลือด ไขมัน ใชเวลา
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ประมาณ 1 วัน ในการทําความสะอาด ขั้นตอนที่ 4 กําจัดเศษเน้ือและไขมันออก (Flesh Remove) เพ่ือชวยใหขั้นตอน

การแปรรูปทําไดงายขึ้น และยังเปนการชวยในการยืดหนังดวย ขั้นตอนที่ 5 การลางปูนขาวหรือกรด ดาง  (Deliming) 

เปนเวลา 1 วัน เพ่ือกําจัดเกล็ดออก ดวยดางและสารเคมีที่ตกคางออกจากหนัง ขั้นตอนที่ 6 เปนการเตรียมสภาพหนัง

ใหมีคาพีเอชที่เหมาะสมประมาณ 3 (Plicking) โดยการเติม น้ํา กรดซัลฟูริกผสมเกลือในปริมาณหน่ึง ซึ่งเปนการปรับ

คาพีเอช ของหนังกลับสูสภาพเดิมเพื่อใหสารเคมีใน เพื่อใหสภาพหนังเหมาะสมสําหรับท่ีจะสงเขาสูกระบวนการ  

ฟอกหนัง (Tanning) ตอไปขบวนการฟอกหนัง การฟอกหนังเปนการทําใหหนังไมเกิดการเนาเปอย มีความแข็งแรง 

รวมทั้งเปนยับย้ังการเจริญเติบโตแบคทีเรีย การฟอกหนังเปนการฟนฟูคุณสมบัติทางกายภาพ และความรูสึกจากการ

สัมผัสใหเปนธรรมชาติมากที่สุด หรือทําใหหนังเสถียรมากที่สุด ขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนการยอมสี (Dyeing) ของหนัง

วารานัสใหไดเฉดสีตามความตองการใชสารเคมีของวียูทีเลเตอรโซลูชั่น 

การแปรรูปหนังวารานัส นําหนังวารานัสท่ีผานการแปรรูปและฟอกสีเรียบรอยแลวมาผานกระบวนการ

แปรรูปเคร่ืองหนังเปนสินคาแฟชั่น อาทิ เชน กระเปาถือ กระเปาสตางค และรองเทาบูท เปนตน เพื่อเพิ่มมูลคาของ

หนังวารานัส 

 

ผลและวจิารณ 
การเตรียมหนังวารานัส ผลการทดลอง พบวาสามารถเตรียมหนังวารานัสสามารถใหคงสภาพไดเหมือน

หนังจระเขทั้งสีและลักษณะทางกายภาพท่ีไมเปล่ียนแปลง หนังท่ีเตรียมมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียดกวาหนังจระเข 

ประกอบกับมีลายดอกท่ีมีสีสันสวยงามซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนของหนังวารานัสที่หนังสัตวชนิดอื่นไมมี ดาน

คุณภาพของหนังวารานัสดีกวาหนังจระเข เน่ืองจากวารานัสไมมีแผลจากกัดกันหรือรอยถลอกจากการการเกยกายไป

มาเพ่ือแยงอาหาร แตถาจระเขเปนแผล หนังจะไมสามารถสมานกันไดสนิททําใหไดหนังที่ไมคอยมีคุณภาพ การลงทุน

เล้ียงจระเขเพื่อขายหนังมีตนทุนสูงกวาเนื่องจากตองทําบอเด่ียวซ่ึงจะไดหนังจระเขที่มีคุณภาพดีกวาบอรวมแตการ

เล้ียงวารานัสท่ีเปนบอรวม การลงทุนในการเล้ียงจึงมีราคาถูก ผลของการเตรียมหนังวารานัสพบวา สามารถเตรียม

หนังวารานัสที่มีสมบัติเหมาะกับการแปรรูปตอไปได ดวยการแปรรูปโดยคลายกับการแปรรูปหนังจระเข หนังวารานัส

ที่เตรียมไดมีลักษณะท่ีเหนียว ลายคงทนและนุม เมือทําการยอมสารเคมียอมสีหนังพบวาหนังวารานัสยังสามารถ

ฟอกสี ยอมสีตางๆได เชน สีดํา สีน้ําตาล และสีแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะผิวหนังและลายของวารานัส 
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รูปที่ 2 หนังวารานัส (ก) สีปกติ (ข) ยอมสีดํา (ค)ยอมสีน้ําตาล และ(ง) ยอมสีแดง 
 

การแปรรูปหนังวารานัส การแปรรูปผลิตภัณฑนั้นคลายกับการแปรรูปหนังจระเข แตหนังวารานัสน้ันมี

ลักษณะสวยงามมากกวาเนื่องจากลักษณะเกล็ดหนังเล็กละเอียดและมีลายดอกสีเหลืองพาดขวางทางยาวมีสีสัน

สวยงามท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนกวาหนังจระเข สามารถใชไดทั้งสวนหลังและสวนทองของหนังวารานัสมาทําการ

แปรรูปแลวพบวามูลคาของผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเชน กระเปาถือของสุภาพสตรี รองเทาบูทและกระเปาเงิน เปน

ตน มีมูลคาการตลาดสูงมากในตลาดเคร่ืองหนังอยูในหลักหม่ืนบาทโดยความนิยมหนังวารานัสมีตลาดหลักอยูที่

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศยุโรป มีแนวโนมสูงที่จะมาทดแทนการใชหนังจระเขที่มีการเล้ียงแบบบอเด่ียวท่ีมี

ตนทุนในการเล้ียงเพื่อทําโรงเรือนที่มีคาใชจายคอนขางสูงเพื่อใหไดหนังที่มีคุณภาพ แตการเล้ียงวารานัสสามารถ

เล้ียงเปนบอรวมไดโดยไดหนังที่มีคุณภาพดังที่กลาวมาแลวในขั้นตน การใชหนังวารานัสที่มีแหลงผลิตจํานวนมากใน

ประเทศสามารถลดการนําเขาหนังสัตวชนิดอื่นเหลานี้ที่มีแนวโนมขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 การแปรรูปหนังสวนทองของวารานัส (ก) ดานหนา และ(ข) ดานหลังของกระเปาถือของสุภาพสตรี 

 

 

 

 

 

 

ก ข 

ก ข ค ง 
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รูปที่ 4 การแปรรูปหนังของวารานัสสวนหลังเปนรองเทาบูท  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 5 การแปรรูปหนังวารานัสฟอกสีเปนผลิตภัณฑกระเปาเงินสําหรับ (ก) สุภาพสตรี และ (ข) สุภาพบุรุษ 

 

สรุป 
การศึกษาคร้ังนี้สามารถแปรรูปหนังวารานัสและสรางผลิตภัณฑจากหนังวารานัสไดเปนอยางดี ที่มี

คุณสมบัติ สีสันสวยงาม และคงทน โดยสามารถสรางเปนสินคาหนังที่มีคุณภาพที่ซึ่งมีความตองการสูงสามารถ

สงออกไปตางประเทศได แตคนไทยยังติดคานิยมที่ผิดของวารานัสทําใหเม่ือผลิตเปนสินคาเคร่ืองหนังอาจไมไดรับ

ความนิยมในประเทศซ่ึงเหมาะกับการทําตลาดในตางประเทศมากกวาซึ่งงานวิจัยน้ีใชเปนแนวทางในการสงเสริม

เกษตรกรใหสรางฟารมเชิงการคาเพื่อผลิตเปนหนังเพื่อสงแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเพื่อการสงออกไดใน

อนาคตตอไป  

 

คําขอบคุณ  
ผูวิจัยขอขอบคุณกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม )เอสเอ็มอี ( กลุมคลัสเตอรเคร่ืองหนัง และศูนยวิจัยและ

ฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

(สวพป) มหาวิทยาเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่ไดเอื้อเฟอสถานท่ี และอุปกรณ 

 

ก ข 
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การสรางแบบจําลองการกอตัวของตะกรันสําหรับขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใน
กระบวนการผลิตโพลีโพรพิลีน 
Modelling of Fouling Formation for Heat Exchanger Network in Propylene Production 
Process 

 
วรรณทิพา โอภาปญญโชติ1 
Wantipa Oppapanyachod1 
    

บทคัดยอ 
 การบวนการผลิตโพลีโพรพีลีนจําเปนตองใชเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนในกระบวนการโพลีเมอรไรเซชัน 

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิ โดยโพลีเมอรที่ออกจากเคร่ืองปฏิกรณถูกทําใหเย็นลงเพื่อควบคุมน้ําหนักโมเลกุล ปญหาสวน

ใหญที่พบในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนคือตะกรัน โดยตะกรันจะไปลดประสิทธิภาพการถายเทความรอนและ       

ลดความสามารถในการแลกเปล่ียนความรอนระหวางสายรอนและสายเย็นลง ปญหานี้ถูกแกไขโดยการทําความ

สะอาดพื้นผิวท่ีใชถายเทความรอนของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน โดยงานวิจัยนี้ศึกษาอัตราการกอตัวของตะกรัน

และสรางแบบจําลองการเกิดตะกรันในขายงานเครื่องแลกเปล่ียนความรอน โดยคาของตัวแปรมีความสัมพันธ 

เหมือนกราฟแบบเอกโพแนนเชียลและคาอัตราการกอตัวของตะกรันเปล่ียนแปลงตามพื้นผิวที่ใชถายเทความรอน 

ของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนและแนวโนมกราฟความเร็วของโพลีโพรพีลีนถูกลดลง  

คําสําคัญ : ตะกรัน  เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน  กระบวนการผลิตโพลีโพรพีลีน  โพรพีลีน 

 

Abstract 
 In the polypropylene production process, heat exchanger is needed in the polymerization 

process for temperature control. The polymer processed by the reactor is cool to maintain its molecular 

weight. The problem regarding the heat exchanger is that there is always the accumulation of fouling 

substance. The fouling substance would reduce heat transfer efficiency and transfer of heat between hot 

stream and cold stream. This problem can be solved by cleaning the heat transfer area of the heat 

exchanger. This research aims to investigate the fouling rates and modeling of fouling formation for heat 

exchanger network. The values of parameters correspond with the exponential graph. The fouling rate is 

varied and dependent upon temperature profile of the thermal surface and the reduction of profile of 

polypropylene velocity.  

Keywords : Modeling of fouling, Heat Exchanger, Polymerization section process, Propylene 
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คํานําและวัตถุประสงค  
กระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีนสามารถแบงออกเปน 5 สวน ตามลําดับดังตอไปนี้ การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา, 

Polymerization, การทําใหแหง, ตัดเม็ด, Homogeneous และบรรจุผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตเปนแบบตอเน่ือง 

โดยปอน propylene เขาในเครื่องปฏิกรณเคร่ืองที่ 1 และเครื่องที่ 4 และปอน ethylene เขาในเครื่องปฏิกรณเคร่ือง   

ที่ 4 เพื่อควบคุมเปอรเซ็นตของยาง เคร่ืองปฏิกรณถูกกําหนดโดยปริมาณท่ีปอนของตัวเรงปฏิกิริยา ไฮโดรเจนถูกปอน

เพ่ือควบคุมน้ําหนักโมเลกุล Polymerization มีสภาวะอุณหภูมิ ความดัน คาความเขนขนของตัวทําปฏิกิริยาที่ถูก

ควบคุม ปฏิกิริยาเปน Exothermic ผง polymer ที่ออกจากเคร่ืองปฏิกรณถูกทําใหเย็นลงโดยเคร่ืองแลกเปล่ียนความ

รอน ผง polymer ถูกปลอยออกจากเคร่ืองปฏิกรณโดยมีการตรวจสอบ melt flow rate ของ polymer ทุก 4 ชั่วโมง ทุก

เคร่ืองปฏิกรณ ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งของ PP polymer ผง polymer ถูกทําใหแหงโดยไอน้ํา และถูกสงไปท่ีเคร่ืองตัด

เม็ดโดยใชแกสไนโตรเจน ผลิตภัณฑขั้นสุดทายจะถูกตรวจสอบโดยหนวยงาน QA โดยตรวจคา impact strength, 

flexural modulus, melt flow rate       

ปญหาสวนใหญที่พบในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนคือ การเกิดตะกรัน โดยตะกรันจะไปลดอัตราการ

ถายเทความรอนทําใหประสิทธิภาพของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนลดลง จึงมีผลตอกระบวนการผลิต สงผลให

ตองการพลังงานทดแทนมากขึ้นและอาจถึงขั้นตองลดปริมาณการผลิตหรือหยุดการผลิตเพื่อนําเคร่ืองแลกเปล่ียน

ความรอนมาทําการบํารุงรักษาและทําความสะอาด ฉะนั้นปญหาตะกรันเปนปญหาท่ีสําคัญมากในอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี  

งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบจําลองทางคณิตศาสตรทํานายอัตราการกอตัวของตะกรันในเคร่ืองแลกเปล่ียน

ความรอน ถือเปนทางเลือกสําคัญที่ใชในการทํานายคาตะกรัน โดยงานวิจัยน้ีจะมุงเนนไปที่การศึกษาพฤติกรรม   

การเกิดตะกรันและอัตราการกอตัวของตะกรันในเครื่องแลกเปล่ียนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน   

เพ่ือใชในการควบคุมกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีนและศึกษาผลกระทบของตะกรันในเครื่องแลกเปล่ียนความรอนกับ

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน แบบจําลองทางคณิตศาสตรทํางาน   

โดย อาศัยขอมูลในกระบวนการผลิตเปนพื้นฐานในการทํานายคาตะกรัน ขอมูลกระบวนการผลิตโพลิเมอรที่มีอยูมาก

ทําใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนหน่ึงในทางเลือกที่สําคัญที่ถูกนํามาประยุกตใชในงานควบคุมการผลิตที่มีความ

ซับซอนสูงและจะถูกพัฒนาตอเพื่อสรางความสัมพันธของขอมูลปอนและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการ

ทดสอบคัดเลือกปริมาณและประเภทตัวแปรที่เหมาะสมกับแบบจําลอง ผลลัพธที่ไดจากการทํานายอาศัยแบบจําลอง 

มีความแมนยําสอดคลองกับขอมูลในกระบวนการผลิตเปนที่นาพอใจ เทคนิคแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถใช

ในการทํานายคาตะกรันในกระบวนการผลิตโพลิเมอร ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมการผลิตได  

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ศึกษาผลตามเวลาของการกอตัวของตะกรันในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน 

2. ศึกษาผลกระทบของตะกรันที่มีตอประสิทธิภาพการถายเทความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน 

3. สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรการเกิดตะกรันบนพื้นฐานแบบจําลองของ Nasr เพ่ือทํานายอัตราการกอตัวของ

ตะกรันในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน  

4. รวบรวมขอมูลกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีนกอนและหลัง shutdown cleaning  
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5.นําขอมูลที่ไดจากกระบวนการผลิตมาคํานวณหาอัตราการเกิดตะกรันแลวสรางกราฟเปรียบเทียบขอมูลระหวาง

กระบวนการผลิตและทฤษฎีจากแบบจําลอง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน 

 

 
รูปที่ 2 ผังกระบวนการแลกเปล่ียนความรอน E-204A, E-204B 

D‐204
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รูปที่ 3 ทิศทางการแลกเปล่ียนความรอนแบบเชลลและทอ 
 

ในการแลกเปล่ียนความรอนแบบเชลลและทอมีการถายเทความรอนแบบสองกลับ(Two Tube Passes)   

ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งหมายความวาของเหลวจะไหลภายในทอในทิศทางหนึ่งและไหลกลับในอีกทิศทางหนึ่งดานหัว

ของเครื่องแลกเปล่ียนความรอนทางปลายซายมือจะติดต้ังตัวแยก เพ่ือแยกของเหลวท่ีไหลเขาและไหลกลับมา ตัวก้ัน 

(Baffles) จะถูกวางในเปลือกเพ่ือใหของเหลวไหลผานทอหลายๆครั้งกอนที่จะออกจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

 
รูปที่ 4 การถายเทความรอนรวมผานผนังทอหลายชั้น 

 

เม่ือพิจารณาทอดังแสดงในรูปที่ 3 ทอดานหนึ่งสัมผัสกับของไหลรอน Ti อีกดานหนึ่งสัมผัสกับของไหลเย็น 

To คาการถายเทความรอนสามารถเขียนไดเปน 
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           ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการถายเทความรอนใหอยูในสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมไดเปนดังนี้ 

                   ( ) ( )
R
-TT

-TT UAq oi
oi ==            (5) 

 
รูปที่ 5 ลักษณะการเกิดตะกรันที่บริเวณผิวทอท้ังดานในและดานนอก 

  

           จากสมการท่ี (3) สมการที่ (4) และสมการท่ี (5) พบวาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของพื้นที่ผิวทอ

ดานนอกพบวาจะมีคา 

                  
( ) ( ) ( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

oC

34o

B

23o

A

12o

ii

o

 o

h
1

L2ππ
/rrlnA

L2ππ
/rrlnA

L2ππ
/rrlnA

Ah
A

1  U                        (6)   

           ความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม( U0 ) และคาความตานทานความรอนรวม( R )ได

ดังนี้ 
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              ในกรณีที่มีตะกรันเกิดขึ้นท่ีบริเวณผิวทอทั้งดานในและดานนอกทอดังรูปที่ 5 คาความรอนในกรณีที่มี

ตะกรันนี้สามารถเขียนไดดังนี้ 
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เม่ือ 

  i และ o        คือ    สภาวะท่ีเกิดตะกรันดานในและดานนอกตามลําดับ  

  Rf,i , Rf,o       คือ    คาความตานทานตะกรันที่ผิวดานในและดานนอกตามลําดับ 

             สมการแสดงคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมในสภาวะอันเนื่องมาจากการเกิดตะกรันท่ีผิวไดเปน

ดังนี้ 
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 เม่ือ         

            ตัวหอย i และ o คือ สภาวะท่ีเกิดตะกรันดานในและดานนอกตามลําดับ 

            Rf, ,Rf,i , Rf,0 คือ คาความตานทานตะกรันรวมและคาความตานทานตระกรันที่ผิวดานในและดานนอก

ตามลําดับ 
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            เม่ือพิจารณาในสภาวะที่ไมมีตะกรันเกิดขึ้นที่ผิวทอจะพบวาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมจะหาได

จากสมการ 
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เขียนใหมไดเปน 
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   เม่ือ 

c,i และ o คือ สภาวะท่ีไมมีตะกรัน,ดานในและดานนอกตามลําดับ 

 

เม่ือนําสมการที่ (11) ลบดวยสมการที่ (9) จะไดสมการดังตอไปนี้ 

                     
cf

f U
1

U
1  R −=                                                                                                   (12) 

  เม่ือ 

               Rf   คือ  คาความตานทานตะกรันรวม (m2*h*K/kJ) 

               Uf   คือ  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของสภาวะที่ผิวทอมีตะกรัน (Kcal/m2Khr) 

               Uc  คือ  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของสภาวะที่ผิวทอยังไมมีตะกรัน (Kcal/m2Khr) 

 

              จากสมการที่ (12) ทําใหสามารถกลาวไดวาคาความตานทานตะกรันรวมสามารถหาไดจากการนําสวนกลับ

ของคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมที่ผิวทอมีตะกรันลบกลับสวนกลับของคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน

รวมของสภาวะที่ยังไมเกิดตะกรัน 

 

ในการศึกษาผลตามเวลาของการกอตัวของตะกรัน (Fouling rate) โดยนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่

พัฒนามาจากแบบจําลองของ Nasr et al. ดังในรูปสมการท่ี (13) 
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dt
dRf  คือ คาความตานทานจากตะกรันรวมท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา (m2*h*K/kJ)/h 

Re คือ คา Reynolds number ของฝงรอน 

R คือ Universal gas constant (kJ/kg*mol*K) 

Tf คือ อุณหภูมิของชั้นฟลม (K)  

E คือ ตัวแปรของพลังงานกระตุนของการเกิดตะกรัน (kJ/mol) 

α คือ คาคงที่                         

β คือ คาคงที่ 

γ คือ คาคงที่ 
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ผลและวจิารณ 
แสดงผลการคํานวนหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (Overall heat transfer coefficient, U) 

 
รูปที่ 6 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย Reynolds numberและอุณหภูมิของชั้นฟลม 
 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน Reynolds number อุณหภูมิของชั้นฟลม (K) 

E-204A 910.16 318 

E-204B 1204.44 335 

แสดงการหาคาความเร็วจากสมการ v=Q/A : v=velocity (m/s), Q=flow rate (m3/hr),  

A=area (m2)=3.14*Diameter*L(ความยาว tube, m) 

E-204A: v=Q/A (14117 m3/hr /3600 s)/(3.14*0.025 m* 4 m)= 12.5 m/s 

E-204B: v=Q/A (14028 m3/hr /3600 s)/(3.14*0.023 m* 3 m)= 17.98 m/s 

แสดงการหาคา Reynolds number จากสมการ Re=(Density*Diameter*Velocity)/ Viscosity 

E-204A: Re= {(23.3 kg/m3)*(0.025 m)*(12.5 m/s)}/(0.008 kg/m*s)=910.16 

E-204B: Re= {(23.3 kg/m3)*(0.023 m)*(17.98 m/s)}/(0.008 kg/m*s)=1204.44 

หาคาคงที่ α, β, γ จากแบบจําลองของ Nasr โดยสรางสมการ Nasr จากโปรแกรมแมทแลป ใชขอมูลอัตราการกอ

ตัวของตะกรันที่คํานวณไดใชคํานวณตอเพื่อหาคาคงที่ α, β, γ โดยเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแตละเคร่ืองมี

คาคงที่แสดงดังนี้ 

E-204A  

                          E = -22.618 kJ/mol, α = 200.5 m2*K/kJ, β = -1.7, γ = 1.0 x 10 -7 m2*K/kJ 

E-204B  

 E = -22.62 kJ/mol, α = 200.52 m2*K/kJ, β = -1.71, γ = 1.06 x 10 -7 m2*K/kJ 

นําคาคงท่ี α, β, γ ที่คํานวณไดมาแทนคาลงในแบบจําลองของ Nasr เพื่อคํานวณหาคาการเกิดตะกรันท่ี

เปล่ียนแปลงตามเวลา และเปรียบเทียบผลที่ไดวาสามารถทํานายคาการเกิดตะกรันที่เปล่ียนแปลงตามเวลาได

แมนยําดังแสดงในรูปภาพที่ 7 และรูปภาพที่ 8 ตามลําดับ 
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      รูปที่ 7 อัตราการเกิดตะกรันของ E-204A                                 รูปที่ 8 อัตราการเกิดตะกรันของ E-204B  
 

สรุป 
งานวิจัยนี้ไดสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชอธิบายการเกิดตะกรันรวมทั้งสามารถทํานายคาการกอ

ตัวของตะกรันที่เปล่ียนแปลงตามเวลา (Fouling rate) ของขายงานเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนของ polymerization 

section โดยเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนแตละเคร่ืองมีคาคงท่ีที่ตางกัน โดยแบบจําลองที่ไดมีความแมนยําและอัตรา

การกอตัวของตะกรันท่ีไมคงที่ ผลจากการเปล่ียนแปลงคาความเร็วและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิชั้นฟลมของ 

Polypropylene (Film temperature) ผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถอธิบายไดวาอัตราการกอตัวของ

ตะกรันมีแนวโนมสูง แปรผันตามคาความเร็วที่ลดลงของ Polypropylene กับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นของ Polypropylene 

โดยเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนของ E-204A/B มีอัตราการกอตัวของตะกรันสูงจากการควบคุมคาอุณหภูมิและคา

อัตราการไหลไมเหมาะสม ซึ่งสามารถนําขอมูลที่คํานวณไดจากแบบจําลองนําไปใชวางแผน shutdown cleaning ที่

เหมาะสมตอไป 
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การสํารวจการจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครอืขายอินเตอรเน็ต 
Survey of hormone sales available on the internet network 

 

หัสกร พึ่งฮั้ว1 ทรงกลด จุนโนนยาง1 และ สุเมธิน ทรัพยสม1 

Hasakorn Phunghua1, Songklod Junnonyang1 and Sumathin Supsom1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันมีเว็บไซตและเครือขายสังคมเปนจํานวนมากท่ีจําหนายยาประเภทฮอรโมนซึ่งมีอยูมากมายหลาย

ชนิด ประกอบกับขอมูลทางสถิติการใชอินเตอรเน็ตของประชากรไทยในป พ.ศ. 2554 ซึ่งบงชี้วา จํานวนผูใชงาน

อินเตอรเน็ตมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาใชงานเว็บไซตผานทางโปรแกรมคนหา (search 

engine) ทําใหโอกาสที่ผูบริโภคซึ่งใชงานอินเตอรเน็ตสามารถหาซ้ือผลิตภัณฑเหลานี้ไดมีสูงย่ิงขึ้น ผูบริโภคอาจไดรับ

อันตรายจากการรับประทาน หรือการใชผลิตภัณฑดังกลาวซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑที่ไมผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงอันตรายจากการไดรับขอมูลที่ไมเพียงพอหรือไมถูกตองจากผูจําหนายดวย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงชนิดของยาประเภทฮอรโมนที่มีจําหนายในเว็บไซตและเครือขายสังคม 

เพื่อทราบถึงลักษณะการใหขอมูลยาประเภทฮอรโมนแกผูบริโภคของผูจําหนาย และเพื่อวิเคราะหวายาประเภท

ฮอรโมนที่พบสามารถจําหนายไดตามกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 คนหายาประเภทฮอรโมนท่ีมีจําหนายบนเว็บไซตหรือเครือขายสังคมผานทางโปรแกรมคนหา (search 

engine) โดยเลือก Google และ Bing ซึ่งเปนโปรแกรมคนหาที่ผูใชอินเตอรเน็ตไทยนิยมมากที่สุด  ดวยคําคนหา

ทั่วไป (general keyword) คือคําวา “ขาย ฮอรโมน” และ “จําหนาย ฮอรโมน” เก็บขอมูลยาประเภทฮอรโมนท่ีพบใน  

5 หนาแรกของผลการคนหา หลังจากนั้นจึงใชขอมูลยาประเภทฮอรโมนที่พบเปนคําคนหาเฉพาะ (specific keyword) 

เพื่อวิเคราะหถึงลักษณะการใหขอมูลยาประเภทฮอรโมนของผูจําหนาย ไดแก ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง 

ผลขางเคียง ราคาจําหนาย วาครบถวนหรือไม และสามารถจําหนายไดตามกฎหมายหรือไม โดยเก็บขอมูลระหวาง

วันที่ 1 ส.ค. 55 ถึง 31 ส.ค. 55 

 

ผลการวิจัย 
ยาประเภทฮอรโมนที่พบจําหนายในเว็บไซตและเครือขายสังคมแบงตามชนิดไดเปนฮอรโมนเพศหญิง ไดแก 

Phytoestrogen (30%), Estrogen (35%), Progesterone (5%) และ Cyproterone acetate (5%) ฮอรโมนเพศชาย 

ไดแก Testosterone (5%) และฮอรโมนประเภทอื่นๆ ไดแก Growth hormone (5%) และ Spironolactone (5%) 

นอกจากนี้ยังมีบางผลิตภัณฑที่ไมไดระบุถึงชนิดของฮอรโมน (10%) ผลิตภัณฑที่พบสวนใหญเปนรูปแบบรับประทาน 

มีบางสวนท่ีพบในรูปแบบยาฉีดและสเปรย ผูจําหนายสวนใหญจะระบุสรรพคุณ วิธีใช และราคาจําหนาย แต

                                                 
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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หลีกเล่ียงที่จะระบุถึงขอควรระวังและผลขางเคียงของผลิตภัณฑดังกลาว รวมถึงผลิตภัณฑโดยสวนใหญที่พบ         

ยังไมผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และทุกผลิตภัณฑที่พบไมไดจําหนายโดย 

เภสัชกร จึงขัดตอพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
 

สรุปผล 
 การจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครือขายอินเตอรเน็ตสงผลใหผูบริโภคซึ่งใชงานอินเตอรเน็ตมีความ

เส่ียงท่ีจะไดรับอันตรายจากการรับประทานหรือใชผลิตภัณฑดังกลาว บุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกแขนงจึงควรมี

บทบาทในการใหความรูแกผูบริโภคโดยเฉพาะอยางย่ิงความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑในกลุม Phytoestrogen ซึ่งสวน

ใหญไมผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงในกลุม Estrogen ซึ่งสวนใหญมักอยูใน   

รูปยาคุมกําเนิด  นอกจากน้ีหนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะอยางย่ิงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการเผยแพรขอมูลบนอินเตอรเน็ต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงเก่ียวของ

โดยตรงกับผลิตภัณฑประเภทยาท้ังหมดควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อควบคุมการเผยแพรขอมูลยา

ประเภทฮอรโมนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อลดความเส่ียงของผูบริโภคซ่ึงอาจไดรับขอมูลที่ไมครบถวนหรือไม

ถูกตอง 
 

เอกสารอางอิง 
นที คัคนานตดิลก (2524). ฮอรโมน คืออะไร. หมอชาวบาน. 22. 

Brett, KM, Chong Y. Hormone Replacement Therapy: Knowledge and Use in the United States.  

Hyattsville, Maryland : National Center for Health Statistics. 2001. 

โรงพยาบาลกรุงเทพ. การใหฮอรโมนเพศชายทดแทน. หนังสือคูมือ “ดูแลสุขภาพ”. กรุงเทพมหานคร. 2545. 

เสถียร วิชัยลักษณ. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510. กรุงเทพมหานคร: นีติเวชซ, 2510. 

Bryan A. Liang, Tim K. Mackey, Kimberly M. Lovett. Suspect online sellers and contraceptive 

 access. Contraception xx. California, USA. : Elsevier Inc; 2012. 
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การสํารวจแบคทีเรียที่หายใจแบบใชออกซิเจนในน้าํทะเลจากบออนุบาลเตาทะเลของศูนย
อนุรักษพันธุเตาทะเล อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี  
Survey of Aerobic Bacteria in Seawater from Juvenile Sea Turtle Kept in Captivity at the 
Sea Turtle Conservation Centre, Sattahip, Chonburi Province 

 

ดลภูมิ สุริยันต1 และ ธนาพร ชื่นอิ่ม1,* 
Dolabhoom Suri-yunt1 and Thanaporn Chuen-Im1,* 
 

คํานํา 
ปจจุบันเตาทะเลประสบปญหาเส่ียงตอการสูญพันธุเนื่องจากหลายสาเหตุทําใหหนวยบัญชาการตอสู

อากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดต้ังโครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลเพื่อเพิ่มจํานวน
ประชากรเตาทะเลในธรรมชาติ โดยทําการเพาะฟกและอนุบาลลูกเตากอนปลอยกลับสูทะเลแตในขณะทําการ
อนุบาลนั้นมีลูกเตาบางสวนปวยและเสียชีวิต จากการสํารวจลูกเตาทะเลที่เสียชีวิตในศูนยอนุรักษฯ (Chuen-Im   
และคณะ, 2010) พบวาลูกเตาทะเลสวนใหญมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ่ึงชองทางหน่ึงของการติดเชื้อในลูกเตาเกิดจาก
แบคทีเรียที่อยูในนํ้าทะเลที่ใชในการอนุบาล ในการตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทะเลทางชีวภาพนิยมใชแบคทีเรีย      
ทั้งทางดานจํานวนและชนิดเปนตัวบงช้ี (indicator) คุณภาพนํ้า ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปริมาณ
แบคทีเรียที่มีอยูในน้ําทะเลจากบออนุบาลลูกเตาทะเล ซึ่งผลการทดลองท่ีไดสามารถบงบอกถึงคุณภาพของนํ้าทะเล
ในการอนุบาล การจัดการบออนุบาล รวมถึงจํานวนและกลุมของแบคทีเรียในนํ้าทะเลที่อาจมีผลตอการติดเชื้อและ 
กอโรคในลูกเตาทะเล 
 

อุปกรณและวิธีการ         
 ทําการเก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เดือนละ 2 คร้ังทั้งหมด 6 คร้ัง
จํานวน ซ้ําตอบอ 2 ซ้ําจากบออนุบาลลูกเตาทะเลจํานวน 3 บอ เพ่ือตรวจหากลุมของแบคทีเรียและปริมาณโดย
วิธีการเจือจางสิบเทาเปนลําดับและการเกล่ียบนอาหารเล้ียงเช้ือ 9 ชนิดคือ อาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีสารอาหารครบถวน 
(enriched media) 3 ชนิดไดแก Nutrient agar ที่มีการเติมเกลือ (NaCl) 1%  3% และ Blood agar (BA) อาหาร
คัดเลือกและแยกชนิดเช้ือ (selective and differential media) 6 ชนิดไดแก Mannitol Salt Agar (MSA) สําหรับ
แบคทีเรียทนเกลือ, Baird Paker Agar (Baird) สําหรับ Staphylococcus spp., MacConkey Agar (Mac) สําหรับ
กลุมแบคทีเรียแกรมลบ, Eosin Methylene blue Agar (EMB) สําหรับ coliform และ Enteric Bacteria, Xylose-
lysine deoxycholate Agar (XLD) สําหรับ Salmonella spp. และ Shigella spp. และ Thiosulfate Citrate Bile Salt 
Sucrose Agar (TCBS) สําหรับ Vibrio spp. ปริมาณแบคทีเรียแตละกลุมถูกแสดงในรูปหนวยเปน log CFU/ml 
(colony-forming unit) และทําการยืนยันกลุมของแบคทีเรียจากอาหารเล้ียงเช้ือดวยวิธีทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
อางอิงตาม the 8th ed. of Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Buchanan และ Gibons, 1974)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ          
งานวิจัยน้ีทําการตรวจสอบกลุมและจํานวนของแบคทีเรียในตัวอยางนํ้าทะเลจากบออนุบาลลูกเตาทะเล   

ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบเช้ือในตัวอยางน้ําทุกคร้ังไดแกกลุม Hemolytic 

                                                 
1 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of  Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
* corresponding author: 0011516v@glasgowalumni.net 
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bacteria (3.223–3.862 log CFU/ml) พบในปริมาณท่ีสูง และ กลุม Enteric bacteria และ coliform (0.948–3.089 
log CFU/ml) พบในปริมาณท่ีตํ่าเม่ือเทียบจากรายงานในปพ.ศ. 2554 ซึ่งมีคาอยูในชวง <0.01-3.389 log CFU/ml 
และ <0.01-3.699 log CFU/ml ตามลําดับ (พันธิตรา, 2554) นอกจากนี้ตรวจสอบปริมาณของกลุมแบคทีเรียซึ่ง
ปรากฏอยูในน้ําทะเลทุกตัวอยางที่มีการรายงานการติดเชื้อในลูกเตาทะเลจากศูนยอนุรักษฯ (Chuen-Im  และคณะ, 
2010) โดยพบในปริมาณท่ีสูงไดแกแบคทีเรียแกรมลบกลุม Vibrio spp. แกรมบวกกลุม Staphylococcus spp. และ
พบในปริมาณท่ีตํ่า ไดแก S. aureus โดยมีคาอยูในชวง 1.845–3.631 log CFU/ml, 2.069–3.558 log CFU/ml และ 
0.826–3.357 log CFU/ml ตามลําดับเม่ือเทียบจากรายงานในปพ.ศ. 2554 ซึ่งมีคาอยูในชวง 0.952-6.477 log 
CFU/ml, <0.01-6.477 log CFU/ml และ <0.01-2.628 log CFU/ml ตามลําดับ (พันธิตรา, 2554) และยังตรวจพบ
แบคทีเรียกอโรคกลุมอื่นในบางครั้งไดแก Salmonella spp. (<0.01–2.515 log CFU/ml) และ Shigella spp. 
(<0.01–2.902 log CFU/ml) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในนํ้าทะเลจากบออนุบาลกับน้ําทะเลจากชายฝงที่ใช
ในการอนุบาลลูกเตาพบวาปริมาณแบคทีเรียในนํ้าทะเลจากบออนุบาลสวนใหญมีปริมาณสูงกวานํ้าทะเลธรรมชาติ 
ผูวิจัยยังไดสํารวจเชื้อ Escherichia coli ซึ่งอยูในกลุม fecal coliform ที่นิยมใชเปนตัวบงชี้สุขลักษณะในแหลงน้ํา
และอาหารโดยการตรวจในนํ้าทะเลจากธรรมชาติที่ใชเติมลงบออนุบาลดวยวิธีการกรองตัวอยางน้ําปริมาตร 100 
มิลลิลิตรผานกระดาษกรอง (membrane filtration) ขนาด 0.45 μm ผลการทดลองพบการเจริญของแบคทีเรียนอย
กวา 20 โคโลนีซึ่งแสดงถึงคุณภาพของน้ําทะเลทางจุลชีววิทยาในพื้นที่ศูนยอนุรักษฯและบริเวณใกลเคียงวามีการ
ปนเปอนน้ําทิ้งจากชุมชนนอย  
 

สรุปผลการทดลอง 
การตรวจสอบกลุมและจํานวนแบคทีเรียในน้ําทะเลจากบออนุบาลลูกเตาของศูนยอนุรักษฯ พบเชื้อ

แบคทีเรียกลุมตางๆในปริมาณท่ีสูงไดแก Hemolytic bacteria, Vibrio spp. และ Staphylococcus spp. นอกจากนี้
ยังพบ Enteric bacteria และ coliform, S. aureus, Shigella spp. และอีกกลุมคือ Salmonella spp. ซึ่งพบใน
ปริมาณนอยที่สุด เม่ือพิจารณาปริมาณของแบคทีเรียในชวง 3 เดือนพบวาปริมาณของ Enteric bacteria และ 
coliform มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ี Hemolytic bacteria มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวานํ้าทะเล
จากธรรมชาติที่ใชในศูนยอนุรักษฯมีคุณภาพดานจุลชีววิทยาดีเพียงพอสําหรับการอนุบาลสัตว อยางไรก็ตามปริมาณ
แบคทีเรียในน้ําทะเลจากบออนุบาลที่มีคาสูงกวาน้ําทะเลธรรมชาติบงบอกวามีการปนเปอนและสะสมของแบคทีเรีย
กอโรคภายในบออนุบาล ทั้งนี้การหยุดการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียทําไดโดยการทําความสะอาดและฆาเช้ือโรค
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย  สําหรับชองทางการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคในบอ
อนุบาลเตานั้นยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดและจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการ
ปองกันการติดเช้ือของเตาทะเลในศูนยอนุรักษฯในอนาคต 

ผูวิจัยขอขอบคุณ หนวยตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ใหความ
อนุเคราะหตัวอยางน้ําทะเลและขอมูลในคร้ังนี้  
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แบบการจาํลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวในกระบวนการอบออน 
Simulation of Temperature Profiles in Glass Containers in Annealing 
 
วันวิสาข  เข็มเงิน1 

Wanwisa Khemngern1 
 

บทคัดยอ 
 กระบวนการอบออนของบรรจุภัณฑแกวเปนกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญในการผลิตบรรจุภัณฑแกว

เน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีชวยคายความเคนของบรรจุภัณฑแกวที่เกิดจากการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง งานวิจัยนี้ศึกษา

ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวและความเคนจากแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบตาง ๆ โดย

ใชหลักการทางคณิตศาสตรวิธีไฟไนตเอลิเมนตมาชวยในการทํานายผล ซึ่งแบบจําลองที่ใชทํานายจะถูกสรางผาน

โปรแกรม  Comsol Multiphysics  จากการศึกษาพบวาแบบอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้นใหอัตราการคายความรอนคงท่ี

ในชวงขอบเขตการอบออนทําใหไดการกระจายตัวอุณหภูมิในเนื้อแกวที่มีความสม่ําเสมอ  ลดคาความเคนสูงสุด โดย

ที่ใชอุณหภูมิในชวงขอบเขตอบออนที่ตํ่า เปนการชวยลดพลังงานท่ีใชในการอบออนโดยไดคุณภาพบรรจุภัณฑแกว

ใกลเคียงกับแบบอุณหภูมิอื่น ๆ การใชโปรแกรมมาชวยในการทํานายผลทําใหสามารถประหยัดเวลา ลดความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึ้นในการทดลองจริงและทราบแนวโนมผลที่จะเกิดขึ้นเพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนากระบวนการผลิตตอไป 

คําสําคัญ : การอบออนแกว  ความเคน  แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิ 

 

Abstract 
 Annealing is the important process for glass container production as it releases stress during the 

high temperature forming process. This research characterizes both the temperature profiles in glass 

container and the stress from temperature gradient in annealing process, basing upon the finite element 

mathematic principle. Comsol Multiphysics software is used to develop a model to predict the range of 

temperature which would affect the constant cooling rate in annealing region. It was found that the 

increased temperature during the constant cooling rate in annealing region would increase temperature 

distribution in glass and reduce maximum stress. By employing low temperature in annealing region, 

energy input is reduced during the annealing process, while maintaining the quality of glass container. 

Comsol Multiphysics software is beneficial in reducing time, mitigating risk which may have occurred in 

the real experiments. It also has other benefits if used to develop a protocol for improving the production 

process in the future.  

Keywords : Glass annealing, Stress, Simulation of temperature profile 
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  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok  10330, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 อุตสาหกรรมแกวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่งตอการพัฒนาประเทศ  เน่ืองจากแกวเปนวัสดุที่

นําไปใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เชน อุตสาหกรรมยานยนตร  การกอสราง อาหารและเคร่ืองด่ืม เปนตน 

บรรจุภัณฑแกว เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมแกวซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาตออุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม

และยารักษาโรค  เน่ืองจากแกวคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายอยาง เชน สามารถมองเปนส่ิงท่ีบรรจุอยูภายในได  ไมทํา

ปฏิกิริยากับวัถุดิบหรือสารท่ีบรรจุลงไป สามารถนํากลับมาใหซ้ําได และสามารถนํากลับไปหลอมใหมไดไมจํากัด

จํานวนคร้ังโดยแกวยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการ การเลือกใชบรรจุภัณฑแกวจึงเปนทางเลือกหนึ่งของ

ผูประกอบการและผูบริโภคที่สามารถมีสวนชวยในการอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอมของโลก 

 ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑแกว  การอบออนนับเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจาก

การอบออนเปนการชวยลดความเคน ของแกวท่ีเกิดจากกระบวนการขึ้นรูปดวยอุณหภูมิสูง  ชวยปรับปรุงคุณสมบัติ

เชิงกลทําใหแกวมีความแข็งแรงไมแตกงายเม่ือแกวสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกหลังจากการขึ้นรูป  ลักษณะปญหา

ที่อาจพบไดในกระบวนการอบออนคือ ความเคนคงคางของแกว หลังการอบยังคางมีอยูมากจึงอาจสงผลใหแกวแตก

เปราะงายเม่ืออยูในสภาวะบรรยากาศ  ทั้งน้ีการลดความเคนคงคาง ขึ้นอยูกับชวงอุณหภูมิและเวลาท่ีใหในการอบ

ออน   ในการทดลองนี้ ไดทําการหาอุณหภูมิและเวลาในการอบออนบรรจุภัณฑแกวทรงกระบอกโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยจําลองผลการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคนคงคางเปรียบเทียบกับแบบอุณหภูมิอื่น ๆ  เพื่อ

ศึกษาแบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคนคงคางของบรรจุภัณฑแกวในกระบวนการอบออน

และศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความเคนในกระบวนการอบออน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เตาท่ีใชศึกษากระบวนการถายเทความรอนทางพลวัต โดยการอบออนแบบกะมีลักษณะดังภาพที่ 1 ในที่นี้

ศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคน  โดยใชแกนสมมาตรแบบ 2 มิติ ลักษณะดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
  
              
 
 
               รูปที่ 1 เตาอบสําหรับบรรจุภัณฑแกว                  รูปที่ 2 ระบบแกนสมมาตรที่ใชศึกษาแบบจําลอง 
 
 

 

 z 
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การศึกษาใชหลักการทางคณิตศาตรวิธีไฟไนตอิลิเมนตโดยผานโปรแกรม Comsol Multiphysics สมการ

พื้นฐานของการถายเทความรอนและความเคนตามสมการท่ี 1, 2, 3 และ 4   เพื่อใชจําลองการกระจายตัวของ

อุณหภูมิและความเคนของบรรจุภัณฑแกวในการอบออน 
 

                                   ( 1 ) 

 ที่  t = 0                          Ts (r,z) = Tsur                                                                                                                                                          ( 2 ) 

 ที่  R = Ri, Ro                                                      ( 3 )                      
 ที่  Z = 0, L                                                                              ( 4 ) 

 

                                                                                                                       ( 5 ) 

ที่ t = 0                                 u = 0                                                                                                           ( 6 ) 

ที่  R = 0, Z = L                 u = 0                                                                                                           ( 7 ) 

              

   คือ ความหนาแนนของแกว(kg/m3),  คือ ความจุความรอนของแกว (J/kgK), คือ ความเร็วในเนื้อ

แกว (m/s),   คือสัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/mK), h คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2K),  คือ คาการ

แผรังสีความรอน, คือคาคงท่ี (W/m2K4), Ts, Ta, Tset คือ อุณหภูมิพื้นผิวสัมผัส, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิของ 

cover (K),  คือ ความเคนในแกน r และ z (MPa) แบบการกระจายตัวของอุณหภูมิในการอบออนที่ศึกษาโดย

ใชบรรจุภัณฑแกวแบบเดียวกันที่ความหนา 3 มม. เทากันตลอดขวด ใชเวลาในการอบออนและอุณหภูมิเร่ิมตนกับ

สุดทายเทากับกําหนดใหการถายเทความรอนหลังขอบเขตการอบออนคงที่ ส่ิงท่ีแตกตางกันคืออัตราการคายความ

รอนในเขตการอบออน  4 แบบดังนี้ 

 1. Special document for BGI Ernst Pennekamp (EP) กําหนดใหอัตราการคายความรอนตํ่าและไมคงที่

โดยใหอัตราการคายความรอนสูงขึ้นเร่ือย ๆ ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region) 

              2.  American Glass Research, Inc. (AGR)  กําหนดใหอัตราการคายความรอนไมมีอัตราการคายความ

รอน (อุณหภูมิคงที่)และใหอัตราการคายความรอนตํ่าคงที่ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region) 

              3. แบบอุณหภูมิที่ใชจริง (Real) กําหนดใหอุณหภูมิคงท่ีชวงแรกพรอมลดอัตราการคายความรอนในเวลา

ตอมา และเพิ่มอัตราการคายความรอนแบบไมคงท่ี ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region) 

              4. แบบอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น (Developed Temperature, DT) กําหนดใหอัตราการคายความรอนตํ่าและ

คงท่ี ในชวงขอบเขตการอบออน ( Annealing Region)  
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ผลและวจิารณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

          รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาของแกวในการอบออน 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
รูปที่ 4 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ EP 

ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที 
 
 
 

   EP 

  AGR 

  Real 

    DT              x 

อุณ
หภ

ูมิ 
(°C

) 

เวลา (นาที) 

Annealing Region 

Cooling Region 
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รูปที่ 5 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ  AGR 

ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
รูปที่ 6 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ Real 

ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที 
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รูปที่ 7 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ DT 

ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
              รูปที่ 8 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงไหลขวดในการอบออน 

 

 

 

เวลา (นาที) 

คว
าม
เค
น 

(M
Pa

) 

 

แบบอุณหภูมิ     พ้ืนผิวนอก   พ้ืนผิวใน 
      EP 

     AGR               

      Real 

        DT                  x                x 
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รูปที่ 9 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงลําตัวขวดในการอบออน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

    

รูปที่ 10 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงมุมกนขวดในการอบออน 

 
 จากรูปที่ 3 เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการอบออน  โดยกําหนดอัตราการคาย 
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แบบอุณหภูมิ     พ้ืนผิวนอก   พ้ืนผิวใน 
      EP 

     AGR               

     Real 

       DT                   x                 x 

แบบอุณหภูมิ     พ้ืนผิวนอก   พ้ืนผิวใน 
      EP 

     AGR               

    Real 

      DT                    x                 x 
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ความรอนคงที่ในชวง Cooling region และศึกษาการเปล่ียนแปลงอัตราการคายความรอนในชวง Annealing region 

ตามแบบอุณหภูมิตาง ๆ ขางตน การกําหนดอัตราการคายความรอนคงที่ในชวง  Annealing region นาจะสงผลให

เกิดการกระจายตัวของอุณภูมิที่ดีทําใหคาความเคนคงที่และชวยลดคาความเคนสูงสุดได 

 จากรูปท่ี 4 – 7 เปนการแสดงแบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบ

อุณหภูมิในการอบออน ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที จะพบวาลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิมี

แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันทุกแบบอุณหภูมิที่ทําการศึกษาคือ บริเวณไหลมีอุณหภูมิสูงสุด รองลงมาเปน บริเวณ

มุมกนขวดและลําตัวขวดตามลําดับ สวนลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในเนื้อแกว จะพบวาบริเวณลําตัวขวดมี

ความสม่ําเสมอของอุณหภูมิในเนื้อแกวมากท่ีสุด รองลงมาเปนบริเวณไหลและมุมกนขวดตามลําดับ และการ

กระจายตัวในเนื้อแกวจุดท่ีสังเกตุไดชัดคือ บริเวณลําตัวของแบบอุณหภูมิ DT จะมีความสมํ่าเสมอมากกวาแบบ

อุณหภูมิอื่น ๆ  

จากภาพที่ 8 – 10 เปนกราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลาของแบบ

อุณหภูมิในการอบออนแบบตาง ๆ ที่ตําแหนงไหล ลําตัว และมุมกนขวด มีแนวโนวไปในทิศทางเดียวกันคือ แบบ DT 

ทําใหความเคนในชวงแรกมีคาคงท่ี สวนแบบอุณหภูมิอื่น ๆ ความเคนมีคาสูงขึ้นเร่ือง ๆ แบบ DT ทําใหคาความเคน

สูงสุดใกลเคียงกับแบบ AGR และตํ่ากวา Real, EP ตามลําดับ สวนความเคน ณ ชวงทายของการอบออนมีคา

ใกลเคียงกัน  ยกเวนบริเวณลําตัวท่ีแบบ DT จะมีความเคนสูงสุดและความเคนสุดทายตํ่ากวาแบบอื่น ๆ สวนความ

แตกตางระหวางความเคนพื้นผิวในและนอกจะพบวา ชวงลําตัวมีความแตกตางนอยที่สุด รองลงมาเปนมุมกนขวด

และไหลตามลําดับ การใชโปรแกรม Comsol Multiphysics เขามาชวยในการทํานายผลท่ีเกิดจากแบบอุณหภูมิใน

การอบออนแบบตาง ๆ ทําทราบแนวโนวของผลกอนทดลองจริง ชวยประหยัดเวลาและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได 

  
สรุป 
 แบบการกําหนดอัตราการคายความรอนในการอบออนปนตัวกําหนดอุณหภูมิในการอบออน ณ ชวงเวลา

ตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการกระจายตัวของบรรจุภัณฑแกวและความเคน  จากแบบการจําลองพบวาปจจัยที่มีผลตอความ

เคนคือ ลักษณะพื้นที่ผิว การกระจายตัวของอุณหภูมิในเน้ือแกว แบบอุณหภูมิ DT สามารถทําใหไดคาความเคน

สูงสุดใกลเคียงกับแบบ AGR และนอยกวาแบบ Real และ EP ตามลําดับ  ความเคนสุดทายใกลเคียงกัน โดยแบบ

อุณหภูมิ DT มีอุณหภูมิในการอบตํ่ากวาแบบอื่น ๆ ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานที่ใชในการอบออนแกวได 
 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับความอนุเคราะหดานขอมูลจาก บริษัท บางกอกกลาส จํากัด จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 

เอกสารอางอิง 
A. I. Shutov, A. S. Ostapko, and T. S. Ostapko, J. Glass and Ceramics, Vol. 60, Nos. 7 – 8, 2003. 

American Glass Research, Inc., Cord and Annealing Training Session, 33 – 44, 1980. 

B. I. Margolis, J. Glass and Ceramics, Vol. 60, Nos. 1 – 2, 2003. 

Fay  V. Tooey. The Handbook of Glass Manufacture, Vol. II, 801 – 832, 1974. 
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ผลของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการใหความรูเบือ้งตนเกี่ยวกบัยาแกเด็กปฐมวยั 
Providing Drug Basic Knowledge For Primary School Students By Electronic Media 

 

ธนพล แซเตียว1 เวชพันธ วีรวิทยา1 อชิรญา จัตตุพรพงษ1 สรวง รุงประกายพรรณ1 และ วรวุฒิ ออนเอี่ยม1 

Thanapol Saetiaw1, Wechapan Weerawitaya1,  Achiraya Juttupornpong1, Suang Rungpragayphan1 and 

Woarawut Oniam1 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในปจจุบันการใชยาโดยรูเทาไมถึงการณพบมากขึ้นในเด็กเล็ก ตามที่ปรากฏในส่ือตางๆท่ัวไป ซึ่งอาจทําให

เกิดอันตรายตั้งแตเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก เปนลม หมดสติ จนถึงแกชีวิตได ทั้งนี้บทบาทหนึ่งที่สําคัญ

ของเภสัชกร คือ การใหความรูในการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมแกประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กเล็ก ซึ่งมีโอกาส

เกิดความผิดพลาดจากการใชยาไดงายกวาผูใหญ 

การใหขอมูลความรูแกเด็กเล็ก สามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยายของคุณครูใน       

ชั้นเรียน แตเทคนิคการสอนของคุณครูบางคร้ังอาจไมสามารถดึงดูดที่จะทําใหเด็กสนใจได ดังนั้นการนํารูปแบบของ

ส่ือบันเทิง เชน ส่ือส่ิงพิมพ เกมคอมพิวเตอร ตลอดจนการตูนแอนิเมชัน มาประยุกตรวมกับสาระความรูที่จะถายทอด

ใหแก  เด็กเล็กอาจจะชวยในการสรางความสนใจแกเด็กไดมากขึ้นในการที่จะเรียนรูเก่ียวกับยา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับยาท่ีถูกตองแกเด็กปฐมวัย โดยการนําเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอรมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียนการสอนแกเด็กในรูปแบบของการตูนแอนิเมชัน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. เตรียมเน้ือหาไดแก ยาคืออะไร  ประโยชนของยา ควรรับประทานยาเม่ือไร ความแตกตางของยากับลูกอม 

และ การทําใหสุขภาพแข็งแรง โดยการสืบคนขอมูลของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นและวิธีการนําเสนอเพื่อจะ

สามารถส่ือใหเด็กปฐมวัยเขาใจความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับยาดังกลาว รวมถึงศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตางๆ เพ่ือที่จะนํามาใชในการสรางส่ือการตูนแอนิเมชัน 

2. กําหนดเนื้อหาสาระในโครงเร่ืองราวที่จะนําเสนอ และเขียนกรอบแสดงเร่ืองราว(storyboard) 

3. หลักการ คือ แปลงเนื้อหาเปนการตูนแอนิเมชันที่นารักเพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็กเล็ก โดยใชโปรแกรม 

Adobe Flash CS4 และ Adobe Illustrator CS4 

4. ทดสอบและประเมินผลงานแอนิเมชัน 

4.1 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ นักเรียนช้ันอนุบาล ปที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ของ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวนรวม 58 คน  

4.2 ทําการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาในส่ือโดยการตูนแอนิเมชัน โดยวันที่ 1 ให

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนชมส่ือ และทําแบบทดสอบหลังชมส่ือในวันที่ 3 และวันที่ 5 

                                                 
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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4.3 ประเมินผลงาน ทั้งกอนและหลังชมส่ือการตูนแอนิเมชันเพื่อประเมินความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับยา      

ที่เพ่ิมขึ้น หลังจากไดรับชมส่ือการตูนแอนิเมชัน  

4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูสอบถามนักเรียนและใหตอบแบบสอบถามไปพรอมๆ กัน   

และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจากแบบสอบถามโดยใชวิธี Pair t-test 

4.5 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน 6 เดือน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากผลการศึกษา พบวา หลังจากท่ีไดรับชมส่ือการตูนแอนิเมชัน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลรูถึงประโยชนของ

ยาและความแตกตางระหวางลูกอมกับยามากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการชมส่ือการตูนแอนิเมชัน ( 243 % และ   

136 % ตามลําดับ) สวนความรูที่นักเรียนควรทําเม่ือไมสบายน้ันเพิ่มขึ้นนอยที่สุด (109 %) สําหรับนักเรียน

ประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมดที่ทดสอบสามารถตอบคําถามถูกตองกอนการชมส่ือการตูนแอนิเมชัน ถึง 5 ขอจาก 7  ขอ 

นักเรียนจึงมีความรูที่ควรทําเม่ือไมสบายและรูถึงความแตกตางระหวางลูกอมกับยามากขึ้นนอยกวานักเรียนช้ัน

อนุบาล (113 % และ   103 % ตามลําดับ) ทั้งนี้เน่ืองจากนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 มีอายุมากกวานักเรียน            

ชั้นอนุบาล    แตนักเรียนทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในการเรียนรูโดยใชส่ือการตูนแอนิเมชัน อยางไรก็ตามควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมในการใหความรูแบบบรรยายเปรียบเทียบกับการใหความรูแบบใชส่ือการตูนแอนิเมชันดวย 

 

สรุปผล 
การใชส่ือการตูนแอนิเมชันในการชวยสอนเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล มีผลทําใหเด็กนักเรียนมีความเขาใจ

เน้ือหาที่สอนไดดีขึ้นมากกวานักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 แตสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูและความ

สนุกสนานเพลิดเพลินไดกับเด็กท้ังสองระดับ  
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ผลของความเครียดตอการเหนี่ยวนําการหลั่งทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจโดย
เซลลสรางกระดูก 
Effects of Stress on osteoblasts-induced TNF-Alpha release from Macrophages 
 

บารมี ชาญชญานนท1 และ กนกวรรณ ปญญายงค1                                                                                   

Baramee Chanchayanon1 and Kanokwan Panyayong1 

 

บทคัดยอ 
การทําศัลยกรรมกระดูกและการใชยาอาจสงผลตอการซอมแซมกระดูกภายหลังบาดเจ็บ อยางไรก็ตามยัง

ไมทราบกระบวนการท่ีแนชัด การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเครียดจากความรอนและยาตาน

อักเสบตอการหล่ังฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูกและผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโคร

ฟาจ โดยทําการเพาะเล้ียงเซลลสรางกระดูก (MC3T3-E1) และทดสอบดวยความรอนหรือยาไอบูโพรเฟนในปริมาณท่ี

สูง จากนั้นทําการวิเคราะหการร่ัวไหลของเย่ือหุมเซลลดวยการวัดปริมาณแอลดีเอชและทําการวิเคราะหการหล่ัง

ฮีทชอคโปรตีน 60 ดวยเทคนิคเวสเทิรนบลอท นอกจากนี้ทําการวิเคราะหผลของอาหารเล้ียงเซลลสรางกระดูกที่ไดรับ

ความเครียดตอเซลลแมคโครฟาจ (RAW 264.7) โดยการวิเคราะหการหล่ังทีเอนเอฟ-แอลฟาดวยเทคนิคอีไลซา จาก

ผลการทดลองพบวา ความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเย่ือหุมเซลลเกิดการร่ัวไหล อยางไรก็ตามไม

สามารถตรวจพบการหล่ังของฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมานอกเซลล และเม่ือนําอาหารเล้ียงเซลลเหลานี้ไปทําการ

ทดสอบกับเซลลแมคโครฟาจ พบวาเซลลที่ไดรับความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานานสามารถกระตุนการสรางที

เอนเอฟ-แอลฟาได ในขณะท่ียาไอบูโพรเฟนไมมีผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ สรุปไดวา 

ความเครียดที่เกิดจากการกระตุนดวยความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเกิดการตายของเซลลแบบเน

โครติกได นอกจากนี้สารที่หล่ังจากเซลลสรางกระดูกที่ไดรับความเครียดจากความรอนสามารถกระตุนการสรางไซโต

ไคนที่เก่ียวของกับการอักเสบจากเซลลแมคโครฟาจได                                                                                         

คําสําคัญ : ฮีทชอคโปรตีน 60  ทีเอนเอฟ-แอลฟา  เซลลสรางกระดูก  เซลลแมคโครฟาจ  

 

Abstract 
 Bone surgery and medications may influence bone repairing processes. However, the 

mechanisms are not clearly understood. The aims of this study were to investigate the effects of stress on 

the release of heat shock protein 60 from osteoblasts (MC3T3-E1) and its effects on the synthesis of  

TNF-alpha from macrophages (RAW 264.7). The osteoblasts were cultured and exposed to lethal heat 

stress or high dose of Ibuprofen. Then, the membrane leakage was analyzed by LDH release assay and 

the release of heat shock protein 60 was analyzed by Western blot analysis. In addition, the synthesis of 

TNF-alpha from conditioned-media treated macrophages was analyzed by ELISA. The results 

                                                 
1 ภาควิชาชีววทิยาชองปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร สงขลา 90112 ประเทศไทย         

  Department of Oral Biology and Occlusion, Faculty of dentistry, Prince of Songkla University, Songkhla 90112, Thailand. 
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demonstrated that high heat stress and high dose of ibuprofen caused the membrane leakage.  

However, the release of heat shock protein 60 was not detectable in the conditioned media. The 

treatment of macrophages with conditioned media from long-term heat-stressed osteoblasts resulted in 

the increase in TNF-alpha synthesis while the conditioned media from ibuprofen-treated osteoblasts have 

no effects on TNF-alpha synthesis from macrophages.  In conclusion, stress from high temperature or 

high dose of ibuprofen resulted in the necrotic cell death. Furthermore, the released molecules from the 

heat-stressed osteoblasts can induce the proinflammatory cytokines from macrophages.   

Keywords : Heat shock protein 60, TNF-alpha, Osteoblasts, Macrophages 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การบาดเจ็บของกระดูกและการซอมแซมกระดูกเก่ียวของกับขบวนการและเซลลตาง ๆ หลายชนิด นอกจาก 

นี้การไดรับยาบางชนิดอาจสงผลตอกระบวนการเหลานี้ โดยการเกิดความเสียหายของเนื้อเย่ือมักกอใหเกิดสภาวะท่ีมี

ความเครียดหรือเกิดการตายของเซลล ทําใหเซลลที่ไดรับความเครียดตอบสนองโดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน

ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมฮีทชอคโปรตีน (heat shock proteins) ซึ่งเม่ือไมนานมาน้ีไดมีการคนพบวาฮีทชอค

โปรตีนสามารถถูกหล่ังออกมาภายนอกเซลลไดในสภาวะท่ีมีการบาดเจ็บหรือเกิดการอักเสบ รวมทั้งเซลลที่เกิดการ

ตายแบบเนโครติก (necrotic) (Saito et al, 2005) โดยฮีทชอคโปรตีนที่หล่ังออกมานี้จะทําหนาที่เปนสัญญาณท่ี

สามารถกระตุนเซลลแมคโครฟาจ (macrophage) ได (Habich and Burkart, 2007) สงผลใหเกิดการกระตุนการ

อักเสบขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาฮีทชอคโปรตีนที่อยูนอกเซลลสามารถควบคุมการสรางไซโตไคนที่เก่ียวของกับการ

อักเสบไดหลายชนิด (Calderwood et al, 2007) ซึ่งฮีทชอคโปรตีน 60 จัดเปนหนึ่งในบรรดาฮีทชอคโปรตีนที่สามารถ

กระตุนเซลลในระบบภูมิคุมกันได อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานถึงการหล่ังฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูก 

แตมีการรายงานถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับฮีทชอคโปรตีน 60 ในหญิงวัยหมดประจําเดือนและพบวาฮีทชอคโปรตีน 60 

สามารถกระตุนการละลายของกระดูกได (Kim et al, 2009; Koh et al, 2009)  

จากการศึกษาความเครียดจากสิ่งแวดลอมตอเนื้อเย่ือกระดูกพบวา ในการทําศัลยกรรมกระดูกนอกจากจะ

สงผลใหเกิดการบาดเจ็บของกระดูกแลว อาจกอใหเกิดความเครียดจากความรอนเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นระหวาง

การกรอกระดูกเน้ือแนน โดยหลายการศึกษาแสดงใหเห็นวาความรอนสูงที่ 42-46 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 ถึง   

60 นาทีสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลไดหลายชนิด (Lepock, 2005; Bettaieb and Averill-Bates, 2008) แต

ยังไมทราบกลไกท่ีแนชัด นอกจากน้ียังพบวาสามารถตรวจพบการหล่ังของฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลบางชนิดเม่ือ

ทดสอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ 43  องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง (Saito et al, 2005) สําหรับยาตานการ

อักเสบในกลุมที่ไมใชสเตียรอยดเปนยาท่ีใชรวมในการบรรเทาอาการปวดและการอักเสบตางๆ  รวมทั้งภายหลังการ

ทําศัลยกรรมกระดูก (Koester and Spindler, 2006) ซึ่งหลายการศึกษาพบวายาตานการอักเสบสามารถยับย้ังการ

ซอมแซมของกระดูกในสัตวทดลอง ตัวอยางของยาในกลุมนี้ไดแก ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) นอกจากน้ียังพบวา 

ยาในกลุมนี้สามารถกระตุนใหเซลลหลายชนิดเกิดความเครียดและตอบสนองโดยการกระตุนฮีทชอคโปรตีนไดเชนกัน 

(Wheeler and Wong, 2007) อีกทั้งยังสงผลใหเกิดการสรางไซโตไคนที่เก่ียวของกับการอักเสบอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นตามมา 

เชน ทีเอนเอฟ-แอลฟา (TNF-alpha) และไอแอล-ซิกซ (IL-6) อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษาถึงการหล่ังฮีทชอค

โปรตีนจากเซลลกระดูกหล่ังจากไดรับยาในกลุมนี ้
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งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของความเครียดตอการหล่ังฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสราง

กระดูกและผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาซ่ึงเปนไซโตไคนที่เก่ียวของกับขบวนการอักเสบจากเซลลแมคโครฟาจ

เพ่ือเปนความรูพื้นฐานและนําไปสูการวิจัยในการบรรเทาการเกิดการอักเสบของกระดูกเพ่ือสงเสริมการซอมแซม

กระดูกตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการเพาะเล้ียงเซลลสรางกระดูก MC3T3-E1 ในอาหารชนิด alpha-MEM ที่ประกอบดวย fetal bovine 

serum (FBS) 10 เปอรเซ็นต, L-glutamine 2 มิลลิโมลาร,  ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และยาฆาเชื้อรา 

(antimycotics) (Life Technologies, Grand Island, NY, USA) ในขวดเพาะเล้ียงเซลล ภายใตสภาวะท่ีมี

คารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นตและความชื้น  ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการเพาะเล้ียงเซลลในจาน

หลุมเพาะเล้ียงเซลลแบบ 6 หลุม ในปริมาณ 5 x 104 เซลลตอหลุม จนกระท่ังเซลลเจริญเติบโตจนเต็มพื้นที่ จึงนํา

เซลลไปทดสอบกับความเครียดในรูปแบบตางๆ โดยแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส เปน

ระยะเวลา 5 นาทีและ 30 นาที หรือทดสอบดวยยาไอบูโพรเฟน (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) ที่ความ

เขมขน 500 ไมโครโมลาร เปนเวลา 24 ชั่วโมง สําหรับกลุมควบคุมเชิงบวก ทําใหเซลลเกิดการตายแบบเนโครซิส ดวย

ขบวนการแชแข็งสลับกับการละลายที่อุณหภูมิหอง หรือทําใหเซลลเกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (apoptosis) ดวย

การฉายดวยรังสียูวีเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง สวนเซลลในกลุมควบคุม (control) จะถูกเล้ียงที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส 

ทําการทดสอบการหล่ังแอลดีเอช (LDH; Lactate dehydrogenase) จากเซลลที่เกิดการตายแบบเนโครซิส 

โดยนําตัวอยางอาหารเล้ียงเซลล (conditioned medium) ไปทําปฎิกิริยากับสารเคมีในชุดตรวจความเปนพิษตอเซลล

ตามวิธีการของบริษัท (Cytotoxicity Detection Kit (LDH), Roche Applied Science, Indianapolis, IN, USA) และ

นําไปอานคาการดูดกลืนแสงที่ 492 และ 690 นาโนเมตร สําหรับการวิเคราะหการหล่ังฮทีชอคโปรตีน 60 ดวยเทคนิค

เวสเทิรนบลอท (Western Blot) ทําการวิเคราะหตัวอยางจากสารละลายจากเซลลและอาหารเล้ียงเซลลดวยวิธีการ

แยกโปรตีนดวยกระแสไฟฟาแบบ SDS-PAGE จากนั้นจึงเคล่ือนยายโปรตีนท้ังหมดลงบนแผนไนโตรเซลลูโลสเมม

เบรน (Nitrocellulose membrane) แลวตรวจจับดวยแอนติบอดีตอฮีทชอคโปรตีน 60 (mouse anti-HSP60 

monoclonal antibody, Merck Millipore, Billerica, CA, USA) และแอนติบอดีที่จับกับเอนไซมเปอรออกซิเดส 

(Peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG, Jackson ImmunoResearch Laboratories, West Grove, PA, 

USA) กอนนําไปทําปฎิกิริยากับเคมิลูมิเนสเซนตซับสเตรท (SuperSignal West Pico Chemiluminescent 

Substrate, Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL, USA)  และตรวจหาสัญญาณดวยการประกบฟลม  
สําหรับการวิเคราะหการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟา (TNF-alpha) ดวยเทคนิคอีไลซา (ELISA) จากเซลลแมค

โครฟาจ ทําการทดสอบโดยทําการเพาะเล้ียงเซลลแมคโครฟาจ RAW 264.7 ในอาหารชนิด DMEM ที่ประกอบดวย 

FBS 10 เปอรเซ็นต และมียาปฏิชีวนะและยาฆาเช้ือราในจานเพาะเล้ียงเซลล ภายใตสภาวะดังกลาวขางตน จากนั้น

ทําการเพาะเล้ียงเซลลในจานหลุมเพาะเล้ียงเซลลแบบ 96 หลุม ในปริมาณ 1 x 105 เซลลตอหลุม และนําเซลลไป

ทดสอบกับอาหารเล้ียงเซลล (conditioned medium) ที่ไดจากการกระตุนเซลลสรางกระดูกดวยความรอนหรือยาไอบู

โพรเฟน เม่ือครบเวลาท่ีกําหนดทําการวัดปริมาณของทีเอนเอฟ-แอลฟาท่ีถูกสรางออกมาในอาหารเล้ียงเซลลดวยชุด

ตรวจอีไลซาตามคําแนะนําของบริษัท (Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®, eBioscience, San Diego, 
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CA, USA) และนําไปอานคาการดูดกลืนแสงที่ 450 และ 570 นาโนเมตร จากน้ันคํานวณหาปริมาณของทีเอนเอฟ-

แอลฟาดวยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานท่ีทราบปริมาณความเขมขน 

ทําการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของปริมาณแอลดีเอชและทีเอนเอฟ-

แอลฟาดวยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมแบบทูกีย (Tukey’s 

multiple comparison test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยจํานวนตัวอยางที่ใชในแตละกลุมในแตละการ

ทดลองมีคาอยางนอย 3 และแตละการทดลองจะทําซํ้าอยางนอย 2 คร้ัง 

 

ผลและวจิารณ   
ผลของความเครียดตอการรัว่ไหลของเย่ือหุมเซลลสรางกระดูก 
 เม่ือทดสอบความเครียดในรูปแบบตาง ๆ กับเซลลสรางกระดูก พบวา เม่ือเวลาผานไป 24 ชั่วโมง สามารถ

ตรวจพบปริมาณที่เพิ่มขึ้นของแอลดีเอชในอาหารเล้ียงเซลลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในกลุมที่ทดสอบดวย

ความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนเวลา 30 นาทีและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูง และยังพบวาความเครียด

จากความรอน เปนเวลา 30 นาที ทําใหเกิดการหล่ังของแอลดีเอชมากมากกวากลุมที่ไดรับยาไอบูโพรเฟน ดังแสดง 

ในตารางที่ 1 สําหรับเซลลสรางกระดูกที่เกิดการตายแบบเนโครซิสในกลุมควบคุมเชิงบวกพบวาเกิดการร่ัวไหล     

ของเย่ือหุมเซลลภายหลังทําใหเกิดการตายของเซลลในปริมาณสูงที่สุด   

จากผลการศึกษาท่ีผานมาพบวาความรอนสูงเปนระยะเวลานานสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลได

หลายชนิด (Lepock, 2005) ซึ่งในสวนของเซลลสรางกระดูกไดมีรายงานถึงผลของความรอนที่อุณหภูมิ 47 องศา

เซลเซียส เปนเวลานานกวา 1 นาที ตอการทําใหเกิดความเสียหายตอเซลลในกระดูกของมนุษย (Misch, 2005) แตใน

การศึกษาน้ีไมพบการตายของเซลลสรางกระดูกของหนูภายหลังจากไดรับความรอนที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 5 นาที ซึ่งแสดงใหเห็นวาเซลลสรางกระดูกของหนูสามารถทนตอสภาวะที่มีความรอนสูงในระยะเวลาส้ันได

ดีกวาเซลลชนิดอื่นและอาจเก่ียวของกับการตอบสนองของฮีทชอคโปรตีนภายในเซลลโดยเฉพาะอยางย่ิงฮีทชอค

โปรตีน 70 (Bettaieb and Averill-Bates, 2008) อยางไรก็ตามเม่ือใหความรอนเปนระยะเวลาท่ีนานขึ้นจะทําใหเซลล

เกิดการตายได  

สําหรับผลของยาตานการอักเสบในกลุมที่ไมใชสเตียรอยดตอเซลลสรางกระดูกพบวายาตานการอักเสบใน

กลุมที่ไมใชสเตียรอยดที่ความเขมขน 10 ถึง 100 ไมโครโมลาร สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลลแตไมทําให

เกิดการตายของเซลล (Chang et al, 2009) ในขณะท่ีการศึกษาโดย De Luna-Bertos และคณะในป 2012 พบวายา

แอสไพรินที่ความเขมขน 1000 ไมโครโมลาร ทําใหเกิดการตายของเซลลสรางกระดูกได อยางไรก็ตามยังไมมี

การศึกษาใดรายงานถึงผลของยาไอบูโพรเฟนตอการตายของเซลลสรางกระดูก ในการศึกษาน้ีพบวายาไอบูโพรเฟนที่

ปริมาณสูงสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลสรางกระดูกแบบเนโครซิสได ดังนั้นจึงเปนไปไดวาการตายของเซลล

สรางกระดูกจากผลของการไดรับยาไอบูโพรเฟนในปริมาณท่ีสูงอาจสงผลตอกระบวนการซอมแซมกระดูก 

 
ผลของความเครียดตอการหล่ังของฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูก 
 จากการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในสวนของสารละลายจากเซลลและอาหารเล้ียงเซลลสรางกระดูก

ดวยเทคนิคเวสเทิรนบลอท แสดงใหเห็นวา พบฮีทชอคโปรตีน 60 ภายในเซลลสรางกระดูกทั้งในกลุมที่ทดสอบดวย

ความเครียดจากความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงภายหลังทําการทดสอบ แตไมสามารถตรวจพบฮีทชอค
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โปรตีน 60 ในอาหารเล้ียงเซลลได  เชนเดียวกับเซลลสรางกระดูกในกลุมที่เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส ดังแสดงใน

รูปที่ 1 ในขณะท่ีเซลลสรางกระดูกซ่ึงเกิดการตายแบบเนโครซิสจากขบวนการแชแข็งสลับกับการละลาย เกิดการหล่ัง

ฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมาในอาหารเพาะเล้ียงเซลลภายหลังเกิดการตายโดยหล่ังออกมาจากเซลลเกือบทั้งหมด

ภายใน 24 ชั่วโมง  

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาฮีทชอคโปรตีน 60 ที่อยูภายนอกเซลลสามารถกระตุนการละลายของกระดูก

และทําใหเซลลกระดูกท่ีอยูขางเคียงเกิดการตายได (Kim et al, 2009) นอกจากน้ีฮีทชอคโปรตีน 60 ที่ถูกหล่ังออกมา

ยังมีบทบาทในการควบคุมการสรางไซโตไคนที่เก่ียวของกับขบวนการอักเสบจากเซลลในระบบภูมิคุมกัน (Zanin-

Zhorov et al, 2005) ซึ่ง Saito และคณะในป 2005 ไดรายงานวาฮีทชอคโปรตีนสามารถถูกหล่ังออกมาภายนอก

เซลลในขณะที่เซลลไดรับความรอนสูงหรือไดรับสารพิษที่เปนอันตรายตอเซลลจนเกิดการร่ัวไหลของเย่ือหุมเซลล 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบการขนสงฮีทชอคโปรตีนมาท่ีผิวเซลลที่เกิดความเสียหายภายหลังจากการกระตุนให

เกิด reactive oxygen radicals (Korbelik et al, 2005) ในการศึกษาคร้ังนี้พบการหล่ังฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมาจาก

เซลลสรางกระดูกท่ีเกิดการตายแบบเนโครซิสภายหลังขบวนการแชแข็งสลับกับการละลายแตไมสามารถตรวจพบการ

หล่ังฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลในกลุมที่ไดรับความรอนหรือยาไอบูโพรเฟน จึงเปนไปไดวาอาจเกิดการหล่ังของ

ฮีทชอคโปรตีน 60 ในปริมาณท่ีตํ่ามากจนไมสามารถตรวจพบไดหรืออาจมีมีการเคล่ือนยายฮีทชอคโปรตีน 60 มาอยู

ที่เย่ือหุมเซลลโดยไมมีการปลอยออกมาในอาหารเพาะเล้ียงเซลล ซึ่งอาจทําใหตรวจพบปริมาณฮีทชอคโปรตีน 60 ใน

สวนสารละลายจากเซลลเพ่ิมขึ้นในกลุมที่ไดรับความรอนสูง  

 
ผลของอาหารเลี้ยงเซลลภายหลังไดรับความเครียดตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ 
 ภายหลังจากทําใหเซลลสรางกระดูกเกิดความเครียดจากความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงและนํา

อาหารเล้ียงเซลลที่ไดไปทดสอบกับเซลลแมคโครฟาจ พบวา อาหารเล้ียงเซลลสรางกระดูกในกลุมที่ไดรับความเครียด

จากความรอนเปนเวลา 30 นาทีสามารถกระตุนการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมซึ่งไดรับอาหารเล้ียงเซลลสรางกระดูกท่ีไมไดรับการกระตุน เชนเดียวกับกลุมที่

ไดรับอาหารเล้ียงเซลลสรางกระดูกท่ีเกิดการตายแบบเนโครซิส ดังแสดงในรูปที่ 2 สําหรับอาหารเล้ียงเซลลสราง

กระดูกในกลุมที่ไดรับความเครียดจากความรอนเปนเวลา 5 นาทีหรือไดรับยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูง ไมพบการ

กระตุนการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ   

 รายงานวิจัยที่ผานมาไดกลาวถึงบทบาทของฮีทชอคโปรตีน 60 ที่ผิวเซลลหรือท่ีหล่ังออกมาในขบวนการเกิด

การอักเสบภายหลังเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเย่ือ (Habich and Burkart, 2007) โดยมีคุณสมบัติเปนสัญญาณ

อันตรายภายใน (endogenous signal) ที่สามารถกระตุนเซลลในระบบภูมิคุมกันที่เก่ียวของกับการอักเสบได อยางไร

ก็ตามในการศึกษานี้พบวาความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานานสามารถทําใหเกิดการหล่ังสาร

กระตุนการสรางไซโตไคนทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจได ในขณะท่ียาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงไมใหผล

กระตุน ผลที่แตกตางนี้อาจเนื่องมาจากเซลลที่ไดรับความรอนสูงเกิดการกระตุนใหมีฮีทชอคโปรตีน 60 ในเซลลมาก

ขึ้นและปลดปลอยบางสวนออกมาจากเซลลซึ่งถึงแมวาจะมีปริมาณนอยแตสามารถกระตุนเซลลแมคโครฟาจได 

ในขณะท่ียาไอบโูพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเซลลตายโดยไมกระตุนการเพิ่มปริมาณฮีทชอคโปรตีน 60 จงึไมมีผล

กระตุนเซลลแมคโครฟาจ นอกจากนี้ยังอาจเปนไปไดวาการกระตุนเซลลแมคโครฟาจเปนผลมาจากสารอื่นที่ถูกหล่ัง



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 P-131 

ออกมาจากเซลลสรางกระดูกท่ีเกิดการตาย อาทิเชน ไฮโมบิลิต้ีกรุปบอกซวัน (High mobiligy group box 1; 

HMGB1) เปนตน (Yang et al, 2008) ที่พบวาสามารถกระตุนการสรางไซโตไคนจากเซลลอื่นไดเชนกัน 

 

สรุป 

 ความเครียดจากความรอนสูงเปนระยะเวลานานและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเกิดการตายของ

เซลลแบบเนโครติกได นอกจากนี้เซลลสรางกระดูกท่ีไดรับความรอนสูงเปนระยะเวลานานยังสามารถหล่ังสารกระตุน

ใหเซลลแมคโครฟาจสรางไซโตไคนทีเอนเอฟ-แอลฟามากขึ้น ดังนั้นในการทําศัลยกรรมที่มีกรอกระดูกเปนระยะ

เวลานานนอกจากจะทําใหเซลลสรางกระดูกเกิดการตายแลวยังอาจกระตุนใหเซลลแมคโครฟาจเพิ่มการหล่ังไซโต

ไคนที่เก่ียวของกับการอักเสบออกมาและอาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดการอักเสบหรือเกิดการทําลายกระดูกมากขึ้น 

สงผลใหการหายของกระดูกเกิดชาลงหรือเกิดไมสมบูรณได   

 

คําขอบคุณ  
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2554-2555 
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ตารางและรูปภาพ 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณการหล่ังของแอลดีเอช (% LDH release) ในอาหารเล้ียงเซลลของเซลลสรางกระดูก ภายหลังจาก

ทําการทดสอบดวยความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิสูงหรือยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ในปริมาณสูง ที่เวลา 24 

ชั่วโมง (*, p < 0.05) 

Treatment Control Necrosis Ibuprofen 500 uM  47 oC 5 min 47 oC 30 min 
% LDH release 100.0 ± 2.5 264.7 ± 8.3* 141.0 ± 5.0* 84.5 ± 3.6 185.3 ± 3.7* 

 

 
รูปที่ 1 ปริมาณของฮีทชอคโปรตีน 60 (Heat shock protein 60) ภายในเซลล (cell lysate) และท่ีหล่ังออกมาอยูใน

อาหารเพาะเล้ียงเซลล (conditioned medium) ภายหลังจากที่เซลลไดรับความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิ      

47  องศาเซลเซียสหรือยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ในปริมาณ 500 ไมโครโมลาร ที่เวลา 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2 ปริมาณการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟา (TNF-alpha) จากเซลลแมคโครฟาจ ภายหลังการกระตุนดวยอาหารเล้ียง

เซลล (conditioned medium) จากเซลลสรางกระดูกท่ีไดรับความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิ 47  องศาเซลเซียส

หรือยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ในปริมาณ 500 ไมโครโมลาร (*, p < 0.05) 
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ผลของซอรบแิทนไตรสเตียเรทตอกลไกการตกผลึกของเนยโกโก 
Effect of Sorbitan Tristearate on Crystallization Kinetics of Cocoa Butter 
 

ปวิชญา โภชฌงค1 และ โสภาค สอนไว1 

Pawitchaya Podchong1 and Sopark Sonwai1 

 
คํานําและวัตถุประสงค 

อุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันไดใหความสําคัญตอการศึกษาการตกผลึกของไขมันอยางแพรหลาย  เนื่อง 

จากมีการบริโภคผลิตภัณฑอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบเปนจํานวนมาก  การตกผลึกของไขมันจะเปนตัวกําหนด

คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและความคงตัวของผลิตภัณฑอาหาร เชน ช็อกโกแลตซ่ึงมีไขมันเนยโกโกเปนองคประ- 

กอบ  ในระหวางการขนสงและการเก็บรักษาอาจมีลักษณะปรากฏสีขาวเนื่องจากไขมัน (fat bloom) เกิดขึ้นบนพื้นผิว

ของช็อกโกแลต โดยการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เก่ียวของกับการมีผลึกไดหลายรูปแบบของเนยโกโก (Garti และคณะ, 

1986; Wille และ Lutton, 1966) วิธีหนึ่งที่มีการศึกษาเพื่อใชในการควบคุมการตกผลึกคือการใชสารอิมัลซิไฟเออร 

(Garti และคณะ, 1982) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของ STS ที่มีตอกลไกการตกผลึกของเนยโกโก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชประกอบดวยเนยโกโกและสารอิมัลซิไฟเออร (sorbitan tristearate หรือ Span 65 

(STS)) การเตรียมตัวอยางจะนําเนยโกโกเหลวมาผสมกับ STS ที่ความเขมขน 0.1, 0.5, 1, 3 และ 5%(w/w) แลว

นําไปหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 10 นาที จากน้ันนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการตกผลึกดวยเทคนิค 

Differential scanning calorimetry (DSC), pulsed-Nuclear magnetic resonance (p-NMR) และ Polarized light 

microscopy (PLM) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลึกเนยโกโกและเนยโกโกผสม STS ที่ความเขมขนตางๆ

(ภาพที่ 1) ดวยเทคนิค PLM พบวาผลึกของเนยโกโกมีลักษณะเปนทรงกลม (spherulites) ที่ประกอบดวยผลึก

รูปแบบคลายเข็ม (needle-like) มารวมกัน  โดยมีขนาดผลึกอยูในชวง 25-65 μm แตเม่ือเติม STS 5% ทําให

ลักษณะผลึกเปล่ียนแปลงไปเปนแบบเม็ด (granular) ที่ตอเนื่องกัน 

 เม่ือศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกดวยเทคนิค p-NMR จากภาพที่ 2 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคา Solid 

fat content (SFC) กับเวลาในการตกผลึกที่อุณหภูมิ 22.5oC พบวาเนยโกโกเร่ิมตกผลึกเม่ืออุณหภูมิถึง 22.5oC และ

มีลักษณะการตกผลึกเปน 2 ชวง  โดย 1 ช.ม.แรกจะมีคา SFC เพิ่มขึ้นอยางชาๆ จากน้ันคา SFC จะเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็วในชวงที่ 2 (ระหวางชั่วโมงท่ี 1-4) ซึ่งอาจเก่ียวของกับการเปล่ียนโครงสรางผลึกของไขมัน  เม่ือเติม STS 0.1-

1% พบวาไมไดทําใหการตกผลึกของเนยโกโกเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  สวนที่ STS ความเขมขน 3 และ 5% 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ภาพที่ 1 ผลึกเนยโกโก (ก) และเนยโกโกผสม  

5% STS (ข) หลังเก็บที่อุณหภูมิ 22.5oC 48 ช.ม. 

พบวาทําใหเนยโกโกเร่ิมตกผลึกกอนอุณหภูมิถึง 22.5oC ซึ่งแสดงถึงการชักนํา 

ใหเกิดนิวเคลียสผลึกที่เร็วขึ้น  แตจะเริ่มตกผลึกในชวงที่ 2 ชากวาและมีคา 

SFC ที่ 8 ช.ม.ตํ่ากวาเนยโกโกที่ไมมีการเติม STS ซึ่งแสดงใหเห็นวา STS มี

ผลในการชะลอการตกผลึกของเนยโกโก 

 จากการศึกษาสมบัติในการตกผลึกของเนยโกโก (ภาพที่ 3) พบวามี 

peak การตกผลึกเกิดขึ้น 3 peak โดย peak หลักเกิดท่ีอุณหภูมิ 13.67oC 

(Tpeak) สวน peak รองอีก 2 peak เกิดท่ีอุณหภูมิ 17.65 และ 1.65oC เม่ือเติม 

STS พบวา peak การตกผลึกยังเกิดท่ีตําแหนงเดิม  แตความเขมขนของ STS 

ที่เพ่ิมขึ้นมีผลทําใหอุณหภูมิที่เร่ิมตกผลึก (Tonset) สูงขึ้น  แสดงใหเห็นวา STS 

ทําใหเนยโกโกเกิดการตกผลึกเร็วขึ้นซึ่งสอดคลองกับคา SFC ของเนยโกโกที่

เติม STS 3% และ 5% ซึ่งเร่ิมตกผลึกกอนที่จะถึงอุณหภูมิ 22.5oC 

     
 

 

 
สรุปผล 
 STS มีผลตอพฤติกรรมการตกผลึกของเนยโกโก  โดยจะเรงการตกผลึกในชวงแรกหรือการเกิดนิวเคลียส   

ผลึก ทั้งนี้เน่ืองมาจากโครงสรางโมเลกุลของ STS ที่มีกรดสเตียริกเปนองคประกอบจึงทําใหเกิดการตกผลึกรวมกับ   

 ไตรกลีเซอรที่เปนองคประกอบในเนยโกโก (POSt และ StOSt) แตจะชะลอการโตของผลึกในชวงตอมาของการตกผลึก 

 
เอกสารอางอิง 
Garti, N., Wellner, E. and Sarig, S. 1982. Effect of surfactants on crystal structure modification of stearic  

acid. Journal of Crystal Growth. 57(3): p. 577-584. 

Garti, N., Schlichter, J. and Sarig, S. 1986. Effect of Food Emulsifiers on Polymorphic Transitions of  

Cocoa Butter. Journal of American Oil Chemist's Society. 63(2): p. 230-236. 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา SFC และเวลาในการ

ตกผลึกของเนยโกโกและเนยโกโกที่เติม STS ที่อุณหภูมิ 22.5oC 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิในการตกผลึกของ

เนยโกโกและเนยโกโกที่เติม STS 

(ก) 

(ข) 

40 μm 
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ภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ความชุกและ
ความสัมพันธตอระดับเมทฮีโมโกลบิน 
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Students of Huachiew Chalermpkakiet 
University: Prevalence and Correlation to Methemoglobin Levels 
 

ดวงมณี แสนมั่น1 จุฬาลักษณ ภูศรี1 นิภานุช ปรีชา1 และ นรัญญา อินทรสุข1 

Duangmanee Sanmun1, Chulalak Phusri1, Nipanoot Preecha1 and Narannya Insuk1 
 

บทคัดยอ 
ในเม็ดเลือดแดงท่ีพรองเอนไซม Glucose-6-phosphate-dehydrogenase (G6PD) ฮีโมโกลบินในเม็ด

เลือดแดงจะเกิดการออกซิเดชันไปเปนเมทฮีโมโกลบินไดงาย ผูปวยจึงเส่ียงตอการเกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือด

แดงแตก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเปนการศึกษาระดับเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ที่เพ่ิมขึ้นตอภาวะพรองเอนไซม 

G6PD โดยนําเลือดจากนักศึกษาท่ีมารับการตรวจสุขภาพท่ีคลินิกของมหาวิทยาลัย มาตรวจคัดกรองหาภาวะพรอง 

G6PD ดวยวิธี Methemoglobin reduction test และวิธี Fluorescent spot test จากนั้นนําเลือดที่คัดเลือกจากกลุม

ตัวอยางมาวัดปริมาณเมทฮีโมโกลบินแลวเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเมทฮีโมโกลบินระหวางเลือดของผูที่

พรองเอนไซม G6PD และเลือดของคนปกติ การวิจัยน้ีศึกษาในเลือดตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 281 ราย โดยเปน

นักศึกษาชาย 49 รายและหญิง 232 ราย จากผลการตรวจกรองพบวาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD คิดเปน

คาเฉล่ียรอยละ 9.3 (อัตราสวน 10 ตอ 49 ในเพศชายและ 16 ตอ 232 ในเพศหญิง) เม่ือศึกษาปริมาณเมท

ฮโีมโกลบินในนักศึกษาปกติ จํานวน 25 ราย พบวามีระดับเมทฮีโมโกลบินเฉล่ียรอยละ 0.5 ปริมาณเมทฮีโมโกลบินใน

นักศึกษาท่ีพรองเอนไซม G6PD จํานวน 5 ราย พบวามีระดับเมทฮีโมโกลบินเฉล่ียรอยละ 0.95 ตามลําดับ ผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบระดับเมทฮีโมโกลบินในนักศึกษาท้ังสองกลุม พบวานักศึกษาท่ีพรองเอนไซม G6PD มีคาเฉล่ีย

ปริมาณเมทฮีโมโกลบินสูงกวานักศึกษาปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.0001) แสดงวาผูที่มียีนกลายพันธุ 

G6PD มีแนวโนมของการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันไดงาย ดังนั้นผูที่พรอง G6PD จึงควรหลีกเล่ียงการรับสารเคมี 

ยา หรืออาหารบางชนิด ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง 

คําสําคัญ : ความชุก ภาวะพรองเอนไซม G6PD เมทฮีโมโกลบิน 

 

Abstract 
 Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)-deficient erythrocytes are highly susceptible to 

oxidation of hemoglobin to methemoglobin. These oxidized forms of hemoglobin can cause hemolytic 

anemia. The aim of this study was to determine the prevalence of G6PD deficiency in students at 

Huachiew Chalermprakiet university and evaluate whether enhanced methemoglobin levels  

                                                 
1 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย 
   Faculty of Medical Technology, Huachiew Chalermprakiet University, 18/18, Bangna-Trad Rd. km. 18, Bangplee District, Samutprakarn 10540,  

  Thailand.  



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 P-137 

correlate to G6PD deficiency. EDTA blood, 281 samples from 49 males and 232 females were obtained 

from Huachiew Vajchakhum Clinic of Huachiew Chalermprakiet university. The blood samples were 

screened for G6PD enzyme activity using both fluorescent spot test and methemoglobin reduction test. 

Blood samples from each group (25 normal subjects, 5 G6PD-deficient subjects) were also measured for 

methemoglobin levels by spectrophotometric method. Overall, the average prevalence of G6PD 

deficiency in students at Huachiew Chalermprakiet university was averaging 9.3% (10 of 49 males, 16 of 

232 females). The average methemoglobin level of normal subjects was 0.50% (N = 25), whereas that of 

G6PD-deficient subjects was 0.95% (N = 5). The methemoglobin level of G6PD-deficient subjects was 

significantly higher than that of normal subjects (P < 0.0001). This study indicated that G6PD-deficient 

individuals are vulnerable to oxidative stress and may experience hemolysis. Therefore, it is 

recommended that persons with G6PD deficiency should avoid exposure to certain drugs and chemicals, 

or the consumption of some food products. 

Keywords : Prevalence, G6PD deficiency, Methemoglobin 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
เอนไซม Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) มีความสําคัญตอการสรางและสลายกลูตา   

ไธโอน (Glutathione) ซึ่งทําหนาที่ปองกันการเส่ือมของเซลลจากสารอนุมูลอิสระหรือขณะที่เกิดภาวะเครียด

ออกซิเดชัน (Oxidative stress) เม็ดเลือดแดงที่พรองเอนไซม G6PD จะมีระดับ Nicotinamide dinucleotide 

phosphate (NADPH) นอยลง ทําใหกลูตาไธโอนไมเพียงพอตอการรักษาสภาพเซลล ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจึง

เปล่ียนรูปจากรีดิวซฮีม (Reduced heme) กลายเปนออกซิไดสฮีม (Oxidized heme) ที่เรียกวา เมทฮีโมโกลบิน 

(Methemoglobin) ไดงาย ถามีปริมาณมากจนเซลลไมสามารถแกไขได เมทฮีโมโกลบินจะตกตะกอนบนผนังเซลล

เม็ดเลือดแดงซ่ึงอยูในสภาพที่เรียกวา Hemichrome ทําใหผิวเม็ดเลือดแดงขาดความยืดหยุนและเกิดการแตกในที่สุด 

(อิศรางค นุชประยูร, 2553) ภาวะพรองเอนไซม G6PD เปนโรคที่มีความผิดปกติบนโครโมโซม X ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่

ทําใหผูที่มียีนผิดปกติเกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกได ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกจึงพบไดบอยในเด็ก

แรกเกิดเพศชาย อยางไรก็ตามในบางรายที่รับประทานถ่ัวปากอา ยาบางชนิด หรือสัมผัสกับสารเคมีที่เปน Oxidizing 

agent ก็อาจทําใหเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันได ขึ้นอยูกับชนิดของยีนที่กลายพันธุและระดับความรุนแรงของโรคใน

ผูปวยแตละราย (อานนท บุณยะรัตเวช, 2535) ภาวะเครียดจากฮีโมโกลบินออกซิเดชันพบไดบอยในภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย และผูที่พรองเอนไซม G6PD (Ibrahim MA และคณะ, 2008)  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจหาความชุก (Prevalence) ของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษา

ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เขารับบริการตรวจสุขภาพสําหรับนักศึกษาใหม (ตรวจความ

สมบูรณของเม็ดเลือด ไวรัสตับอักเสบบี และเอ็กซเรยปอด) ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 18-25 ป 

และเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณเมทฮีโมโกลบินที่เพิ่มขึ้นกับภาวะพรองเอนไซม G6PD คณะผูวิจัยเห็นวา 

ภาวะพรองเอนไซม G6PD นั้นพบไดทั่วโลกมีและอุบัติการในประเทศไทยคอนขางสูง ดังนั้นการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง

และแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยเส่ียงท่ีทําใหเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (Acute hemolysis) 

นาจะชวยลดปญหาสาธารณสุขของประเทศได 
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อุปกรณและวิธีการ 
 งานวิจัยคร้ังน้ีไดผานการพิจาณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว   

เฉลิมพระเกียรติเรียบรอยแลว เม่ืออาสามัครทราบและเขาใจรายละเอียดของงานวิจัย คณะผูวิจัยไดใหอาสาสมัคร  

ลงนามเขารวมโครงการวิจัย กอนทําการเก็บตัวอยางเลือด (EDTA blood) ที่เหลือจากการตรวจความสมบูรณของ

เม็ดเลือด มาใชตรวจคัดกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD ซึ่งการตรวจคัดกรองน้ีศึกษาในท้ังสองเพศจํานวนท้ังส้ิน  

281 ราย  (เพศชาย 49 รายและเพศหญิง 232 ราย) สวนตัวอยางเลือดที่ใชสําหรับการตรวจวัดปริมาณ                 

เมทฮีโมโกลบิน คณะผูวิจัยไดขอเจาะเลือดใหมจากอาสาสมัครที่ยินยอมเขารวมโครงการโดยสมัครใจ โดยไดทําการ

เก็บตัวอยางเลือดเพิ่มปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากอาสาสมัครคนปกติจํานวน 25 ราย (เพศชาย 5 รายและเพศหญิง    

20 ราย) และอาสาสมัครผูที่พรองเอนไซม G6PD จํานวน 5 ราย (เพศชาย 1 รายและเพศหญิง 4 ราย) 

 
1.  การตรวจคัดกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD ดวยวิธี Methemoglobin reduction test (BREWER GJ และ
คณะ, 1962) 

1.1   เตรียมหลอดแกว จํานวน 3 หลอด แบงเปนหลอด Negative control (เลือดครบสวน 200 ไมโครลิตร) 

หลอด Test (เลือดครบสวน 200 ไมโครลิตร ผสมกับ น้ํายา A 5 ไมโครลิตร และนํ้ายา B 10 ไมโครลิตร) และหลอด 

Positive control (เลือดครบสวน 200 ไมโครลิตร ผสมกับ น้ํายา A 5 ไมโครลิตร)  

1.2  นําเลือดที่ผสมกับน้ํายาไปอุนที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 3 ชั่วโมง แลวนํามาอานผล ดวยการเปรียบเทียบ

สีของหลอด Test กับหลอดควบคุม  

หมายเหตุ: น้ํายา A ประกอบดวย 1.25% Sodium nitrite และ 10%Glucose ในนํ้ากล่ัน  

  น้ํายา B ประกอบดวย 0.015% Trihydrate methylene blue chloride ในนํ้ากล่ัน  

การแปลผล: ถาสีเลือดของหลอด Test เปล่ียนกลับมาเปนสีแดง แสดงวาเลือดมีระดับเอนไซม G6PD อยูในเกณฑ

ปกติ แตถาเลือดในหลอด Test ยังคงเปนสีน้ําตาลคล้ํา แสดงวาเลือดนาจะขาดเอนไซม G6PD 

 
2.  การตรวจคัดกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD ดวยวิธี Fluorescent spot test (Beutler E และคณะ, 1966) 

ในเลือดที่มีเอนไซม G6PD Glucose-6-P จะเกิดการออกซิเดชันไปเปน Gluconate-6-P สวน NADP ใน

น้ํายาจะเกิดการรีดิวซไปเปน NADPH ซึ่งสารตัวนี้เม่ือไดรับการกระตุนดวยคล่ืนความยาวแสงอุลตราไวโอเลต จะเกิด

การเรืองแสงขึ้น แตถาในเลือดมีการพรองของเอนไซม G6PD ก็จะไมมีการเรืองแสงเกิดขึ้นหลังส้ินสุดปฏิกิริยา 

ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้ 

2.1 นําเลือดครบสวนปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผสมลงในน้ํายาปริมาตร 100 ไมโครลิตร 

2.2 เขยาหลอดใหน้ํายากับเลือดผสมกันดี แลวต้ังไวที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 10 นาที 

2.3 ดูดเลือดจากหลอดปริมาตร 15 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรอง จากนั้นปลอยใหแหงในที่มืด

ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงนําไปสองดูการเรืองแสงภายใตแสงอุลตราไวโอเลตในหองมืด 

หมายเหตุ: น้ํายาของ R&D Diagnostic Ltd. (Greece) ประกอบดวย  

Glucose-6-phosphate  1 mmol/L 

NADP    0.75 mmol/L 

GSSG (oxidized glutathione) 0.8 mmol/L 
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Saponin    0.2 % 

Aminomethane   225 mmol/L, pH 7.8 

การแปลผล: ตัวอยางเลือดคนปกติจะเรืองแสงสวางมาก ในขณะที่ตัวอยางเลือดผูที่พรองเอนไซม G6PD จะเรืองแสง

นอยหรืออาจไมมีการเรืองแสง 

 
3.  การวัดระดับเมทฮีโมโกลบิน (Lewis SM และคณะ, 2006) 

เตรียมเลือดเปนสารละลายฮีโมโกลบิน (Hemolysate) ในหลอดแกว แลวแบง Hemolysate เปนสองหลอด 

คือ หลอด A และหลอด B ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้ 

3.1   นํา PBS บัฟเฟอรปริมาตร 4 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดแกว แลวเติมเลือดปริมาตร 0.2 ไมโครลิตร ผสม

กับสารละลายบัฟเฟอรใหเขากัน จากนั้นเติม 2.5% Triton X-100 ปริมาตร 6 มิลลิลิตรลงไป เขยาหลอดดวย Vortex 

แลวต้ังไวประมาณ 5 นาที เม่ือเม็ดเลือดแดงแตกเปน Hemolysate แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 

630 nm (OD1) จากนั้นแบงสารละลาย Hemolysate เปน 2 หลอด กําหนดเปน หลอด A และหลอด B อยางละ 4 

มิลลิลิตร  

3.2   หลอด A เติม 1% KCN ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความ

ยาวคล่ืน 630 nm (OD2) สวนหลอด B เติม 1%K3Fe(CN)6  ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวต้ังทิ้งไว

ประมาณ 5 นาที จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 nm (OD3) นําหลอด B มาเติมดวย        

1% KCN ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 nm (OD4) 

จากนั้นคํานวณหารอยละความเขมขนของ Methemoglobin (%Met-Hb) จากสมการ (1)  

 

%Met-Hb = [(OD1-OD2)÷ (OD3-OD4)] x 100    (1) 

หมายเหตุ: Total Hb = OD3-OD4   

                 Met-Hb = OD1-OD2 

 

4.  การวิเคราะหผลทางสถิติ 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับเมทฮีโมโกลบินระหวางกลุมตัวอยางท่ีพรองเอนไซม G6PD 

และกลุมตัวอยางคนปกติ ดวยสถิติ Student’s t-test 

 

ผลและวจิารณ 
 มาตรฐานขององคการอนามัยโลกไดกําหนดใหมีการวินิจฉัยภาวะพรองเอนไซม G6PD โดยวิธี G6PD 

activity assay (http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_366.pdf) แมวาจะเปนวิธี Quantitative ที่นาเช่ือถือแตใช

เวลาในการทดสอบนานและมีคาใชจายมาก จึงไมเหมาะสําหรับการนํามาใชในการตรวจประจําวันท่ีมีจํานวน

ตัวอยางคราวละมากๆ คณะผูวิจัยจึงตรวจกรองโดยวิธี Methemoglobin reduction test ซึ่งนิยมใชในหองปฏิบัติการ

ทั่วไป ควบคูกับวิธี Fluorescent spot test ซึ่งเปนวิธีที่คณะกรรมการมาตรฐานทางโลหิตวิทยารับรองใหเปนวิธี

มาตรฐาน ผลการทดสอบพบวาท้ังสองวิธีใหผลการทดสอบใกลเคียงกัน ดังนั้นการตรวจกรองเบื้องตนซึ่งเปนวิธี 

Qualitative อาจเลือกใชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได 
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จากการศึกษาอุบัติการของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในทารกแรกเกิดท่ีโรงพยาบาลราชวิถี 

กรุงเทพมหานคร โดย Horpaopan S และคณะ เม่ือป พ.ศ. 2539-2541 ดวยวิธี Fluorescent spot test พบความชุก

รอยละ 9.1 ในเด็กชายและรอยละ 1.7 ในเด็กหญิง ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในคร้ังนี้ (ความชุกรอยละ 33.3 ใน

นักศึกษาชายและรอยละ 7.1 ในนักศึกษาหญิง) อน่ึงจํานวนตัวอยางที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีเพียง 54 ราย 

คาที่ไดจึงไมสอดคลองกัน สวนความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD จากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทยรวมทั้ง    

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียรอยละ 20.4 ในเพศชาย และรอยละ 6.9 ในเพศหญิง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการ

สังเกตจะเห็นวาในเพศชายพบอุบัติการของความชุกคอนขางสูงเม่ือเทียบกับเพศหญิง ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากใน

เพศหญิงที่เปนพาหะ (Heterozygote) บางรายนั้นมีระดับเอนไซม G6PD activity ใกลเคียงกับคนปกติ อยางไรก็ตาม

เม่ือคิดคาเฉล่ียความชุกรวมจะพบรอยละความชุกเทากับ 9.3 (อัตราสวน 26/281) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับผลการศึกษา

ในประชากรไทยกอนหนาน้ีโดย Nuchprayoon I และคณะ  

ผลจากการกลายพันธุของยีน G6PD สวนนอยเทานั้นที่กอใหเกิดภาวะโลหิตจาง ผูหญิงที่มียีนผิดปกติเพียง

ขางเดียวหรือเปนพาหะมักไมมีอาการ ดังน้ันผูที่มียีนแฝงจึงไมมีผลกระทบทางคลินิกมากนัก อยางไรก็ตาม จากผล

การศึกษาพบวาระดับเมทฮีโมโกลบินในผูที่พรองเอนไซม G6PD (%Met-Hb = 0.95, SD = 0.22) มีปริมาณเพิ่มสูง

กวาคนปกติ (%Met-Hb = 0.50, SD = 0.32) ดังในรูปที่ 1 :ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในโรคโลหิตจางชนิดตาง ๆ 

ที่พบวาระดับของเมทฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้น แตระดับของออกซีฮีโมโกลบินลดลงอยางมีนัยสําคัญ (Ibrahim MA และ

คณะ, 2008)  แสดงวาเม็ดเลือดแดงของผูที่พรองเอนไซม G6PD เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันไดงายและมีความเส่ียง

ตอการแตกของเม็ดเลือดแดงมากกวาคนปกติ ผูปวยควรพึงระวังเร่ืองการรับประทานยาหรือการสัมผัสกับสารเคมีใน

กลุม Oxidizing agents เน่ืองจากอาจมีปจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรมที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางเฉียบพลันได 

 

สรุป 
 การตรวจกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD โดย Methemoglobin reduction test หรือ Fluorescent spot 

test เปนวิธีที่สะดวก ประหยัด และใหผลการทดสอบที่นาเช่ือถือพอที่จะแยกภาวะปกติออกจากภาวะพรองเอนไซม 

G6PD ได กอนนําไปสูการตรวจวินิจฉัยท่ีแนนอนดวยวิธีการอื่น ๆ ตอไป นอกจากน้ีขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด

ปริมาณเมทฮีโมโกลบินยังมีประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการประเมินความเส่ียงของการเกิดภาวะโลหิตจาง 

จากเม็ดเลือดแดงแตกได 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                 จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 
 

ภูมิลําเนาของ
นักศึกษา 

 
 
 

 
นักศึกษา 
เพศชาย 

 
 
 

 
นักศึกษา 
เพศหญิง 

 
 
 

 
รวม

จํานวน 
ตัวอยาง 

 
 

จํานวน
G6PD def.
ในเพศ
ชาย 

 
จํานวน

G6PD def.
ในเพศ
หญิง 

 

 
รวม 
(ราย) 

 
 
 

 
ความชุก
ในเพศ
ชาย 

 
 

 
ความชุก
ในเพศ
หญิง 

 
 

กรุงเทพมหานคร 

 

12 

 

42 

 

54 

 

4 

 

3 

 

7 

 

รอยละ 

33.3 

รอยละ   

7.1 

จังหวัดตาง ๆ ทั่ว

ประเทศ 

 

37 

 

190 

 

227 

 

6 

 

13 

 

19 

 

รอยละ   

8.4 

รอยละ   

6.8 

รวม 49 232 281 10 16 26    

อัตราการพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาชายเทากับ (10/49) 
 

รอยละ
20.4  

อัตราการพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาหญิงเทากับ (16/232) 
  

รอยละ  
6.9 

เฉลี่ยรวม (26/281) รอยละ 9.3 

 

  
รูปที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณเมทฮีโมโกลบินระหวางกลุมตัวอยางเลือดคนปกติ 

กับกลุมกลุมตัวอยางเลือดผูที่พรองเอนไซม G6PD 

 



 

ผลงานสรางสรรค 
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“จิตรกรรมชดุ: อุปมาอุปไมยไทย” 
 “A series of painting: Thai metaphor” 
 

อัฏฐพล คงพัฒน1 

Attaphon Kongpat1 
 

ประเภทผลงานสรางสรรค จิตรกรรมผสมบนผาใบ 

แนวความคิด  
 คําอุปมาอุปไมยไทยน้ัน เปนวัฒนธรรมทางภาษาและเปนมรดกมาแตคร้ังโบราณเปนคําที่สะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมาเปนเวลาชานานแลว แตในสภาพปจจุบันนั้นหาคนเขาใจอยางชัดเจน
ไดยากมากขึ้นกวาแตกอน ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะสรางสรรคผลงานศิลปะโดยการนําถอยคําดังกลาว มาแปลงคา
เปนรูปลักษณในความรูสึกสวนตัวและสอดแทรกความคิดเชิงความหมายและจินตภาพดวยการสรางสรรคผลงานจาก
เทคนิคจิตรกรรมบนผาใบประเภท2มิติ และหวังวาผลงานแตละชิ้นจะสามารถสรางความรู ความเขาใจ ความรูสึกทาง
อารมณ และจิตใจและความประทับใจตอสาธารณชนทั้งทางตรงและทางออมไดอยางไมมีวันส้ินสุดตอไป 
ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค 
 คนไทยมีเอกลักษณประจําตัว แมภาษาที่ใชก็มีเอกลักษณแบบไทยๆ โดยเฉพาะคําวาอุปมาอุปไมยตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542นั้นไดใหความหมายวาเปนการเปรียบเทียบกันหรือเปนสํานวนพูดที่มี
การเปรียบเทียบโดยมักจะมีคําวา เปน เหมือน อยาง เปนตน( จาํนงค ทองประเสริฐ อางถึงใน เอกรัตน อุดมพร:2547)
ดังนั้นคําอุปมาอุปไมยจึงมีคุณคาท้ังทางดาน จินตนาการ สติปญญา สังคม วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม 
การศึกษา การถายทอด เปนตน แตจากสภาพปจจุบันคําอุปมาอุปไมยในนั้นจะคอยๆลืมเลือนไปจากคนไทยสมัยใหม
แลวท้ังนี้เปนเพราะเหตุปจจัยหลายอยางอาทิ ทามกลางกระแสแหงความเปล่ียนแปลงของแตละยุคสมัย คนรุนใหม
มักจะนิยมใชคําใหมๆที่คิดขึ้นเอง และใชภาษาตางประเทศมาเปนภาษาสากลมากขึ้นทําใหคําอุปมาอุปไมยไทยท่ี
เปนคําเกานั้น ใชกันนอยก็จะคอยลืมเลือนไป  ปญหาของคําอุปมาอุปไมยไทยบางคําท่ีสรางความเขาใจสับสนหรือ 
เขาใจความหมายแตกตางไปจากความหมายเดิม ซึ่งอาจเนื่องมาจากเปนคําเกา และเม่ือถายทอดกันตอๆมา
ความหมายก็ไมครบถวนตรงกับความหมายเดิมเปนตน แตแทที่จริงแลวอุปมาอุปไมยเปนคําที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของชาวไทยมาเปนเวลาชานานแลว และเม่ือสังคมไทยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากมีผลทําให
การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปล่ียนแปลงตามไปดวยจนเรียกไดวากําลังอยูในภาวะที่วิกฤติอยางย่ิงและหากเรา
รอโดยไมไดดําเนินการใดๆทุกส่ิงทุกอยางอาจชาเกินไปจนเกินกําลังที่จะแกไขและฟนฟูไดและสงผลตอการถูกลืม
เลือนหายไปจากคนไทยในท่ีสุด จึงควรมีการนําถอยคําดังกลาวมาถายทอดใหคนรุนใหมไดมีความรู ความเขาใจผาน
รูปแบบผลงานประเภทตางๆก็จะเปนการชวยทําใหวัฒนธรรมทางภาษาไทยมิใหสูญหายไป 

จากส่ิงที่กลาวมาแลวขางตน ผูสรางสรรคจึงมีความสนใจในการศึกษาและสรางสรรคผลงาน    จิตรกรรมชุด :
อุปมาอุปไมยไทย ซึ่งที่ผานมายังมีปรากฏการสรางสรรคผลงานเปนชุดไมมากนักและ คาดวา  หากผลงานดังกลาว
สําเร็จก็จะเปนประโยชนตอ แวดวงวิชาการ นิสิต นักศึกษาทางดานศิลปะและสาธารณชนทั่วไปทั้งทางตรงและทางออม 
และเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะประยุกตอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

                                                 
1 สาขาวิชาศลิปะประยุกต คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ีจังหวัดปตตานี 94000 ประเทศไทย 

  Applied Art, Faculty of fine and Applied Art, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani Province 94000, Thailand. 
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วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 
 1.เพ่ือศึกษาคนควา ทดลอง กลวิธีในการสรางสรรคผลงาน ”จิตรกรรมชุด:อุปมาอุปไมยไทย” 

 2.เพ่ือเปนการคนหาแนวทางการแสดงออกของการสรางสรรคงานจิตรกรรมสูการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ศิลปะประยุกต 

 3.เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม 

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 
 1.สรางแนวคิดพื้นฐานในการสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมชุด:อุปมาอุปไมยไทย 

 2.ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ สูจิบัตร ส่ืออิเลคทรอนิกส 

 3.นําเนื้อหาสาระท่ีไดจากการคนความาประมวล สรุปความคิดสูการสรางสรรคผลงาน 

 4.จัดทําแบบรางผลงาน เพ่ือกําหนดหาทิศทางของการทํางานที่มีความเหมาะสมลงตัว 

 5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

 6.การปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

7.วิเคราะหผลงานท่ีสรางสรรค เพื่อหาขอดี และขอเสีย และประเมินคุณภาพวาเปนอยางไร และแกไข

ปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณ 

 8.บันทึกผลการสรางสรรคอยางเปนระบบและจัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ 

วัสดุอุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค 
  เฟรม, สีชอลกนํ้ามัน, สีอะครีลิค, สีอะครีลิคชนิดหลอด,สีน้ํามันชนิดกระปอง,ดินสอสี, พูกัน, จานสี, ผาดิบ,  

ยางลบ, , เกรียงปาด สกอตเทปชนิดลอกได  ยางลบฯลฯ 

เทคนิคการสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมผสมบนผาใบ 

เอกสารอางอิง 
ชลูด นิ่มเสมอ. 2539. องคประกอบของศิลปะ. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

อุทัย ไชยานนท. 2543. คําพังเพยและคําอุปมาอุปไมย. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ: น้ําฝน. 

เอกรัตน อุดมพร. 2547. ๒,๐๐๐ อุปมาอุปไมย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพัฒนาศึกษา. 

รูปผลงานสรางสรรค   

                                                     
  ชื่อผลงาน หนีเสือปะจรเข ชื่อผลงานปลาของเดียวกัน ชื่อผลงาน ปลาติดหลังแห               
  นายอัฏฐพล คงพัฒน นายอัฏฐพล คงพัฒน นายอัฏฐพล คงพัฒน 
  เทคนิค สีอะครีลิค.สีชอลกนํ้ามัน, เทคนิค สีอะครีลิค,สีชอลกนํ้ามัน,         เทคนิค สีอะครีลิค,สีชอลกนํ้ามัน, 
  สีน้ํามันบนผาใบ สีน้ํามันบนผาใบ สีน้ํามันบนผาใบ 
  ขนาด 60x80 ซม. ขนาด 60x80 ซม. ขนาด 60x80 ซม. 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555          พ.ศ. 2555 
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ศิลปะการแสดงชุด “เสียงกังวาล” 
Performing Arts : “Extension of sound” 
 

กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์1  

Kawit Srisamrit1  

    

ประเภทของผลงานสรางสรรค  ดนตรี และ การออกแบบเสียง 
 

แนวความคิด 
 การสะทอนของเสียง โดยดําเนินเร่ืองราวดวยเสียงกลองท่ีมีจังหวะเปนตัวควบคุม โดยมีเสียงสะทอนจาก

การเลนของเสียงกลองเปนตัวสะทอนการเกิดเสียงไปมา เปรียบเสียงกลองเสมือนความอิสระ โดยมีทิศทางและ

รูปแบบการสงกลองท่ีหลากหลายแตสุดทายยังคงอาศัยการควบคุมจังหวะแบบเพลงสากลท่ัวไป เปรียบเสมือนใน

สังคมของมนุษยยังคงยึดตามธรรมเนียมประเพณี หรือส่ิงที่เคยมีผูบัญญัติไววาถูกและดีแลว ซึ่งเหมือนกับโครงสราง

ของจังหวะที่วางไวเปนระเบียบแบบแผน ตามสัดสวนของการควบคุมหองในสวนจังหวะปกติตามจังหวะดนตรีสากล  

เสียงกังวาลเกิดจากจังหวะท่ีมีสวนที่เพิ่มลูกเลนมากขึ้น ผิดจากการนําเสนอเสียงกลองแบบดนตรีสากลท่ัวไปท่ีอาศัย

จังหวะที่ม่ันคงเปนตัวดําเนินเร่ืองราวและมีลูกเลนที่ไมมากมาย แตเสียงกังวาลจะเนนการเกิดจากการลูกเลนการสง

จังหวะของการตีที่แตกตางจากธรรมชาติบางสวนของมนุษย เสียงกังวาลเปนการนําเสนอแนวคิดของการสรางสีสรรค

หรือความแตกตางของจังหวะท่ีคอยควบคุมตามความสนใจหรือสีสันในชีวิต ที่สะทอนถึงแนวคิดอิสระแตไมสามารถ

หลุดออกจากกรอบหรือหนีพนกฎระเบียบท่ีมีอยูได เปรียบเสมือนความอิสระท่ีมหาศาลแตอยูบนโครงสรางของกรอบ

ที่วางไวตามบรรทัดฐานของสังคม 
 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 เสียงเปนองคประกอบที่สําคัญตอการรับรูของมนุษย ซึ่งดนตรีเปนส่ือท่ีส่ือสารกับมนุษยไดงาย เกิดจากการ

ฟงจังหวะและสัมผัสรับรูความรูสึก โดยเสียงหรือดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยรองจากการ

มองเห็น การสรางสรรคผลงานจึงเนนการออกแบบเสียงเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความแตกตางของอารมณ ซึ่งกลอง

เปนอุปกรณสําคัญในการควบคุมจังหวะเพื่อสรางสรรคงานดนตรี เปรียบเสมือนผูควบคุมเพลงและดนตรีใหดําเนินไป

อยางตอเนื่อง  

 เม่ือนํากลองมาผสมผสานกับการสงจังหวะที่แบบหลากหลายการตีสงจังหวะกลองชุดที่ผิดธรรมชาติ และ

มิติของเสียงท่ีใหความกังวาลวิ่งไปมาซายและขวา ทําใหเกิดมิติและความแตกตางในการเลาเร่ืองราวโดย อาศัยกลอง

ที่เปรียบเสมือนผูกําหนดกฎระเบียบหรือเปนผูควบคุมจังหวะหลักภายในวงดนตรี ใหเปนผูเลาเร่ืองราวความแตกตาง 

หรือสีสันไปในตัว โดยการปรับจังหวะ อารมณและความรูสึก ทั้ง ชา สลับสับเปล่ียนอารมณ 

                                                 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย 

  Department of Multimedia Technology, Faculty of Mass communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok  

 10300, Thailand. 
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 การปรับมิติเสียงซายขวาเปนการเสมือนความอิสระทางความคิดท่ีไมมีวันส้ินสุด วิ่งตามหาความอิสระแต

ถูกวงจํากัดในการสะทอนของเสียงเพียงแคหูฟงซายและขวา ซึ่งสุดทายในความอิสระก็ไมสามารถที่จะหนีความจริง

ของกรอบหรือระเบียบที่กําหนดไวได เสียงท่ีสะทอนในบางชวงเหมือนการถูกตีไปมาที่ความอิสระจะพยายามเอาชนะ

กฎระเบียบที่มาจํากัดขอบเขตของความอิสระ แตสุดทายเสียงตางๆ ก็ส้ินสุดเม่ือจบเพลง 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพ่ือความคิดท่ีเปนอิสระผานจังหวะลูกเลนการสงกลองท่ี 

2. เพ่ือออกแบบเสียงใหไดมิติที่ตรงกับจังหวะทํานองที่เหมาะสมและเติมเต็มเสียงที่ขาดหายไป 

3. เพ่ือออกแบบเสียงใชสําหรับการประกอบส่ือชนิดตางๆ 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
ออกแบบเสียงโดยการวางโครงสรางของดนตรีใหอยูในรูปแบบของเพลงสากลแนวเพลงร็อค, เลือกใชเสียง

ตามวัตถุประสงคของการออกแบบเสียงเพ่ือใหสะทอนมีมิติ, กําหนดจังหวะริทึมเพื่อเปนกรอบของจังหวะความเร็ว

ทั้งหมด, กําหนดการแพนเสียงเพ่ือใหเสียงมีมิติ, ตรวจสอบเสียง, ผสมเสียง และนําไฟลเสียงออกเพื่อใชงาน 

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
การสรางสรรคผลงานใชการเขียนบนโปรแกรม FL Studio จะเนนการวางโครงสรางของจังหวะของเสียง

กลองจากรูปแบบของโครงสรางเพลงท่ัวไป  กําหนดจังหวะและความเร็วที่ตองการ ผสมผสานการแพนเสียงเพื่อให

เกิดมิติของเสียงสะทอนของการเลนกลองใหใกลเคียงหรือมากกวาการเลนกลองจริง ตามธรรมชาติและโครงสรางการ

ตีกลองท่ีมนุษยสามารถสรางสรรคได   

 

เอกสารอางอิง  
Bill Evans. Live Sound Fundamentals. Boston: Course Technology CENGAGE Learning, 2011. 

Martin Russ. Sound Synthesis and Sampling. New York: Focal Press, 2009. 
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“อาสวกเิลส” 
“Deep Passion”  
 

สิทธิกร เทพสุวรรณ1 

Sittikorn Tapsuwan1 
 

ประเภทผลงานสรางสรรค                   จิตรกรรม 
 

แนวความคิด 
            สภาพสังคมเมืองในปจจุบันที่ตองด้ินรนเพื่อเอาตัวรอดสงผลใหเสภาวะจิตของบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันมุงแต
ผลประโยชนสวนตัว เพราะสังคมในปจจุบันยอมรับกันแตเพียงเปลือกนอกจิตใจที่หอหุมดวยวัตถุนิยมที่หรูหรา จน
กลายเปนคานิยมที่ทุกคนทําตามกันในสังคมปจจุบันอยางไมรูตัว สงผลถึงความละเอียดออนทางจิตใจที่โดนมองขามไป
โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งมิตรภาพที่สงถึงกันอาจจะแฝงไวดวยความไมจริงใจ หากผูที่เรียกตนเองวามนุษยมัวแตลุมหลง
ไปกับโลกของวัตถุที่หอมหวานจนแยกจากกันไมออก คงจะเปนการยากท่ีจะทําใหสังคมเกิดความสุขสงบไดอยางถาวร 
                ในงานสรางสรรคของขาพเจาเปนการสรางสรรคภาพลักษณของอาสวกิเลส อันส่ิงที่ทําใหจิตขุนมัวที่ไดแรง
บันดาลใจจากคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อสะทอนเร่ืองราวภายในจิตใจเบื้องลึกของมนุษยที่ทับถมจมอยูกับส่ิง
สกปรกในจิตใจที่เต็มไปดวยความอยากไดอยากมี โดยใชรูปทรงของกิเลสเปนตัวส่ือถึงความเกินพอดีของคนที่ควรจะ
เปน ซึ่งขาพเจาใชวิธีออกแบบมาจากจินตนาการเฉพาะตน เพ่ือบงบอกถึงเร่ืองราวความรูสึกที่เกิดจากสภาวะอารมณ
ภายในจิตใจอันยากท่ีจะหยั่งถึง รวมถึงการเนนภาพใหเกิดความรูสึกมากย่ิงขึ้นดวยเทคนิคอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา โดยมีการสรางพื้นผิวใหเกิดความนาสนใจดวยวิธีการพนสีสเปรยลง
บนสติ๊กเกอรใสที่มีน้ําเกาะอยูบนผิวหนาของสติ๊กเกอร จากนั้นรอจนสีแหงแลวจึงนําสต๊ิกเกอรที่ไดรองรอยของพื้นผิวที่
ตองการมาแปะติดลงบนกระดาษ เพื่อนําประกอบจัดวางและสรางสรรคใหเกิดเปนรูปลักษณของอาสวกิเลสใน
ขั้นตอนตอไป  
 

ความสาํคัญของการทํางานสรางสรรค 
             ในสังคมปจจุบันคนเราทุกคนตองการความสุขสบายทั้งทางกายและ ทางใจเพ่ือยกระดับความสมบูรณของ
ชีวิตใหดีขึ้น ทําใหคนเราตองหันมาพึ่งพาวัตถุนิยม จนเกินความจําเปนของมนุษย กลายเปนแคความอยากไดอยากมี
ที่ไมมีวันส้ินสุด เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสะดวกสบายและการยอมรับจากสังคม แตหารูไมวาส่ิงที่แฝงอยูภายในตัวตนท่ี
พยายามสรางคานิยมใหผูอื่นยอมรับนั้น กลับเปนตัวการที่กัดกินจิตวิญญาณของตนเองอยางไมรูและทันระวังตัว 
             สังคมปจจุบันลวนแลวเกิดจากการตองการความสุข แตความสุขนั้นจริงๆแลวไมจําเปนจะตองไขวควาหรือ 
ทะเยอทะยานในการไดอยากมีจนเกินความจําเปน ดังนั้นในความคิดเห็นสวนตัวของขาพเจาๆเห็นวาแทจริงแลวส่ิง
เหลานี้หาใชความสุขที่แทจริงไม กลับหลงลืมถึงสัจธรรมของชีวิตที่แทจริงไปอยางนาเสียดาย ความอยากน้ีเองท่ีเปน
บอเกิดของอาสวกิเลสซ่ึงเปนกิเลสเบ้ืองลึกภายในจิตใจ ที่คอยแตจะหาชองทางหาผลประโยชนเขาหาตัวเองอยางไม
ส้ินสุด คงจะปฏิเสธไมไดวาการทะเยอทะยานเพ่ือส่ิงที่สูงขึ้นกวาเดิมเปนส่ิงที่ดี แตส่ิงเหลาน้ันตองไดมาซ่ึงความ
ถูกตองและ ความดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ ไมเชนนั้นจะเกิดเปนปญหาสําคัญที่เปนตัวการกระตุนและเรงเราใหอวิชชา
สามารถเขาครอบงําจิตใจอยางไมรูตัว ความสําคัญของการทํางานสรางสรรคที่กลาวมาขางตนนี้ ขาพเจาไดนํามาใช
เปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวความคิดและพัฒนารูปแบบผลงานใหมีคุณภาพมากที่สุดอีกท้ังยังใชเปนแนวทาง 
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ใหนักศึกษาและผูที่สนใจไดศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 
1.   เพ่ือศึกษาคนควาทดลอง และสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากสภาวะจิตใจ
ของมนุษยในปจจุบันที่ถูกครอบงําดวยกิเลสจนเกิดเปนความเกินพอดี 
2.    เพ่ือเปนการคนควาหารูปแบบ และกลวิธีการสรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ และเพื่อนําสูการพัฒนาการเรียน
การสอนในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคส่ือ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 
1.    สรางแนวคิดพื้นฐานในการสรางสรรคผลงาน 
2.    ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของกับผลงานสรางสรรค 
3.    จัดกระบวนความรู และเน้ือหาสาระเชิงสัญลักษณที่ไดจากการคนควาสรุปแนวความคิดสูการสรางผลงาน 
4.    จัดทําแบบรางผลงานเบื้องตน เพ่ือกําหนดหาทิศทางการทํางาน 
5.    เตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน  
6.    ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานตามท่ีไดเตรียมการ 
7.    แกไขปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณตามความตองการ 
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Factors Influencing Competency of the Trade Along the Thai - Malaysia Border Trade 
Entrepreneurs to Support the ASEAN Economic Community 
 

Nawit Amage1, Akom Chaikeaw1 and Aniwat Kaewjomnong2 

 

Abstract 
  This paper presents documentary research based on secondary data literature has been 

reviewed regarding the correlation structures of the causal factors involved in the Thai - Malaysia border 

trade by entrepreneurs under the ASEAN Economic Community (AEC). The theoretical framework is 

based on theories of resource base and entrepreneur competencies which are used to develop a 

conceptual framework for the research. The research finds that the factors which directly and indirectly 

influence the competency of Thai - Malaysia border trade entrepreneurs include contingency 

management factors, entrepreneurship factors, Thailand national SMEs plan factors and AEC blueprint 

factors.                                                          

Keywords : Entrepreneurs, Competency, Border trade, ASEAN economic community. 

 

Introduction 
  Border trade is an economic activity that is very important to the overall economy of Thailand. 

Thailand has borders with four neighbor countries; Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia. In 2011, 

Thailand is border trade was valued at 899,783 million baht (Ministry of Foreign Affairs, 2011). Thailand 

exports products to Malaysia worth 379,364 million baht and imports products from Malaysia valued at 

181,291 million baht. The trade balance is thus 198,073 million baht (Ministry of Commerce, 2011) in 

Thailand’s favour.   

The economies of the five southern border provinces need to develop a network of special areas 

to improve linkages with international maritime transport. The southern border provinces have the 

advantage of proximity to the Gulf of Thailand and Andaman Sea and are thus able to transport via land, 

rail and sea. There is a great opportunity to develop cooperation with Malaysia, particularly in the 

Northern Corridor Economic Region (NCER), East Coast Economic Region (ECER) and in the 10th 

National development plan of Malaysia for the years 2011-2015 (Board of Investment of Thailand and 

Malaysia border, 2011).  

 With the economic liberalization in the ASEAN Economic Community due to begin in 2015, the 

trade between Thai - Malaysian entrepreneurs will have to contend with border competition (Office of the 
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Strategic Southern Border Provinces, 2011). The liberalization of trade in services in ASEAN under the 

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) will reduce and remove regulations that impede trade 

in services between all sectors of ASEAN, under what is called the AEC blueprint. It has an impact on 

Thai-Malaysia border trade in terms of logistics management, consulting services, transportation, and 

trade through local businesses in all in members of ASEAN. The situation will change according to 

conditions and the trade of the ASEAN Economic Community (AEC).  

  Thai-Malaysia border trade entrepreneurs have to understand and learn how to adapt to the AEC 

Blueprint to create a competitive advantage. It is therefore necessary to develop the capacity of 

entrepreneurs to be ready for change (Export-Import Bank of Thailand, 2011).The problem needs a 

solution and the most effective way to develop the competencies necessary for the Thai-Malaysia border 

trade is to enhance the knowledge, skills and attributes necessary for the management of enterprises. 

That will lead to improved competency (The Board of Investment of Thailand's border with Malaysia, 

2012). This is added urgency because the trade along the Thai - Malaysian border will be opened up fully 

in the year 2015. 

 

Materials and Methods 
  The objective of this research is to identify the key factors that will impact on the trade along the 

Malaysia - Thailand border under the AEC. And to identify the causal structure of the elements that 

influence and impact both directly and indirectly on the development of border trade performance on the 

Malaysia - Thailand border region of the AEC. 

 The research approach is Documentary Research using secondary data of documents and 

studies related to the question, to analyze and synthesize the information to identify the structural causal 

elements that influence and impact directly and indirectly on the development of border trade 

competency of Thai-Malaysian entrepreneurs. 

 

Results and Discussion 
  The research aim to build a conceptual framework is based on the theory of the concept of the 

entrepreneur. The border trade entrepreneurs have to be talented and need smart leadership 

(Lewin,1939) for their people to manage their own affairs in order to bring businesses into the 

circumstances of intense competition in the future (Likert,1973) when they are open to free trade within 

ASEAN in the year 2015.  

  The concepts of leadership, motivation and communication interact and influence decision 

making, quality control and performance goals. Blake and Mouton (1964) found the quality and the 

relationship of leadership influence people and production factors. On the other hand, Fiedler (1978) has 
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shown that leadership can be effective or ineffective depending on the situation, the relationship between 

the leader and followers, and the structure of the work. Leaders should have a way to motivate their 

followers to achieve the expected outcomes (Burns, 1978) by setting clear requirements and providing 

rewards in exchange for trying  to achieve business goals. This exchange will foster staff satisfaction in 

working together to achieve the goals of the work (Bass, 1985). Leadership-oriented goals enable a high-

performance environment that is relatively stable. Tate (2009) studied how the owner can change the 

environment for small business in England, and found that the characteristics of leaders, including 

individual personality was key. Thai - Malaysian entrepreneurs have to learn and develop leadership skills 

(Singh et al, 2009) to communicate, interact with colleagues, customers and partners, leadership skills 

which include the ability to make decisions for the right target, quality control, performance goals and the 

ability to adapt the environment within the organization to support external factors (Dess et al,1998). 

  Competency characteristics are hidden within the individual. Leadership can encourage 

competency in the individual (McClelland, 1973). The criteria are set out in an individual’s job 

responsibilities namely the elements of the competency of skills, knowledge, attitudes, values and 

opinions about their own image. Knowledge involves power, motivation, habits and self-image. The role of 

social skills within the individual drives people to work effectively (Boyatzis, 1982). A strong employer-

employees relationship is the criterion for maximum operational efficiency (Spencer & Spencer, 1993). 

Competency characteristics of the individual, knowledge, motivation, habit, self-image, social roles and 

skills can lead to the growth and survival of the business (Bird, 1995). Competency skills include 

understanding the competency concept, competency of the organization, competency strategies and 

organizational commitment (Mulder, et al., 2007). The entrepreneur needs competency to create 

opportunities, relationships, performance and organizational competency strategies, as well as 

competency in human resource management. Izquierdo and Deshoolmeester (2005) have researched 

the competency of operators in the view of scholars and entrepreneurs.  

  Competency is related to entrepreneurship (Li et al, 2009), namely the ability to create business 

opportunities, competency evaluation of business opportunities, competency of the network business, 

ability to identify and resolve problems, and the ability to communicate. Hellriegel, Jackson & Slocum 

(2008) claim that managers should have competency in management capabilities, including 

communications, planning and performance management, ability to work as a team, tactical missions, 

cultural competency and understanding between nations, and self-control. Mitchelmore & Rowley (2010) 

measure competency by taking into account competency on an individual level, competency as a trader, 

business intelligence and competency management, competency skills and relationships. Ahmad et al 

(2010) undertake a competency analysis to study the background of entrepreneur personal 

characteristics, including appearance, attitude, people in their own image, and social role. 
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Contingency theories are a class of behavioral theory that contend that there is no one best way 

of organizing / leading and that an organizational / leadership style that is effective in some situations 

may not be successful in others (Fiedler, 1964). In other words: The optimal organization / leadership 

style is contingent upon various internal and external constraints. Four important ideas of Contingency 

Theory are; 1. There is no universal or one best way to manage; 2. The design of an organization and its 

subsystems must 'fit' with the environment; 3. Effective organizations not only have a proper 'fit' with the 

environment but also between its subsystems and 4. The needs of an organization are better satisfied 

when it is properly designed and the management style is appropriate both to the tasks undertaken and 

the nature of the work group.  

There are also contingency theories that relate to decision making (Vroom and Yetton, 1973). 

According to these models, the effectiveness of a decision procedure depends upon a number of 

aspects of the situation: the importance of the decision quality and acceptance; the amount of relevant 

information possessed by the leader and subordinates; the likelihood that subordinates will accept an 

autocratic decision or cooperate in trying to make a good decision if allowed to participate; the amount of 

disagreement among subordinates with respect to their preferred alternatives.  

  Border trade in Europe has had to adapt to multiple national cultures by decreasing the 

influence of different environments to develop competency skills, understanding the behaviour of 

consumers from different countries to create opportunities and increase the commercial value of the 

border trade (Muzychenko, 2008). The cross-border trade should improve competencies to fit the 

environment, and management of different institutions throughout the European Union (Perkmann & 

Markus, 2005). Border trade in the United States needs to create a single market like Europe by 

increased cooperation with foreign partners (Meunier, et al., 2005).  

  Following the integration of the member countries of ASEAN, like the EU (Ahmad, 2007), 

economic cooperation including trade along the Thai – Malaysia border should be adjusted in the same 

way as the border trade within the EU to be ready to face increased cooperation with foreign partners 

(Meunier et al, 2005), and to improve knowledge, in the context of understanding the diversity of cultures 

and the needs of consumers in both countries. Some may have to cooperate with partners from those 

countries. 

  Mitchell et al (1970) analyze the situation from a management-oriented approach to the theory. 

Administrative procedures or methods are best. This selection is used to fit the situation. Strube and 

Garcia (1981) analyze a situation-oriented leadership and management efficiency. The application of the 

theory is attributed to experience. Ayman et al (1995) provide a model of leadership as characterising a 

person who learns how to delegate his power to employees. According to a review by the Blue House 

(Luthans,1973), the traditional management system has been replaced with a behavioural management 

system and procedures. In actual practice, not just any theory can be applied to every organization and 
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management problem. Management should be flexible and adaptable to situations. Fernadez and 

Saberwal (2001) have studied knowledge management by the administration of the situation. It can be 

concluded that the trade along the Thai - Malaysia border can be managed by the operator’s application 

of knowledge and has ability to work flexibly, and to adapt to the situation of unrest in three southern 

provinces. Liberalization of trade under competitive conditions ensures that the rules of AEC will be 

followed. 

  Small and Medium Enterprises Promotion Plan No. 3 (2012-2016) aims to promote 

entrepreneurship, by increasing the number of small and medium enterprises registered as legal persons 

by 250,000 in 2016 to build capacity, of depth to the AEC. For small and medium-sized enterprises, a 

target of 30,000 by the year 2016 aims to develop small and medium enterprises with annual 

improvement and environmental factors in the business to facilitate the implementation of small and 

medium-sized enterprises(Office of Small and Medium Enterprises, 2011). Management and promotion of 

small and medium enterprises has to be more efficient for functional integration for AEC (ASEAN 

Strategic Action Plan for SME Development (2010-2015)). According to the Office of the Strategic 

Southern Border Provinces (Copyright 2010-2013, revised in 2011), there are plans to develop the 

southern border provinces, which covers the five provinces of Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla and 

Satun. It explains there are strategic issues that must be examined urgently, which include supporting the 

manufacturing sector to entitle it to operate normally (Tseng, 2012), by trying to reduce the unrest in the 

area to less than five percent to improve the security and safety of the product, promote tourism, and 

border trade (Man et al, 2002). The market needs development of production technology, and capacity 

management, both internally and for export (Indarti and Langenberg,2004). The aim of management 

should be to effectively reach the market. It needs knowledge to create value-added products, such as 

Halal food standards, in recognition of the global market. International transport links and the 

development of process technology are needed to create value-added rubber for the creation of rubber 

production in the southern border provinces (Possion et al, 2002). Promotion, management, marketing 

and transportation are also necessary (Islam et al,2011). 

  The performance of border trade requires an analysis of the situation. According to the Small 

and Medium Enterprises Promotion Plan No. 3 (2012-2016), it is the correlation structure of all these 

causal factors that influence and impact both directly and indirectly on the performance of the trade 

along the Thai - Malaysian border for the ASEAN Economic Community. 

  The result of this research is a conceptual framework to study the correlation structure of the 

causal factors that influence and impact both directly and indirectly on the competency of the trade along 

the Thai - Malaysia border for the ASEAN Economic Community. This hypothesis can be summarized as 

follows: 1) Entrepreneurship encourages contingency management and influences Competencies 

development for Thai-Malaysian border trade entrepreneurs; 2) Thailand national SMEs Plan No. 3 (2012-
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2016) encourages Contingency management and influences Competencies development for Thai-

Malaysian border trade entrepreneurs; 3) The AEC blueprint promotes Contingency management 
influences to Competencies development for Thai-Malaysian border trade entrepreneurs and 4) 

Contingency management influences Competencies development for Thai-Malaysian border trade 

entrepreneurs.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1 : Conceptual Framework 

Conclusion 
The result of this research is expected to be useful to scholars and other researchers to 

understand the concept, principles and elements of competencies development for Thai-Malaysia border 

trade entrepreneurs under the AEC blueprint. It emphasizes that the performance of trade along the Thai 

- Malaysia border to AEC should increase with improved competencies by these entrepreneurs. 
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A Framework for the Development of Appropriate Strategies and Administrative Model of 
Higher Education Institutions for the Three Southern Border Provinces in Thailand:  
An Emphasis for Sustainable Development and the ASEAN Community 
 

Danuvat Suwanvong1, Bussabong Chaijaroenwattana1 and Srisompob Jitpiromsri2 

 

Abstract 
The purposes of this documentary study were to review and to synthesize related literature under 

the concepts of new paradigms for administration of higher education institutions.  The results of the 

study revealed that a framework for the development of appropriate strategies and administrative model 

of higher education institutions for the three southern border provinces in Thailand with emphasis on 

sustainable development and the ASEAN community consisted of: analysis of the overall environment of 

the locations of the institutions; evaluation of resources of each institution; and comparative analysis of 

the current condition of the institutions and the condition in which they should be in the future. This 

framework was to determine new strategies and an administrative model taking into account the 

concepts of strategic marketing, public participation, and responding to the needs of the people under 

the new paradigm consisting of nine dimensions, namely integrated operation by the institutions 

themselves and between institutions; cooperation among institutions in terms of personnel and process; 

networks and partnership among institutions; congruence and suitability for society and local community 

where the institutions are located; linkage to empower the local public; changes in administration and 

operation as preparation for the future and new globalization; creation and application of innovation and 

technology in the institutional operation; understanding and outreach to people in all levels of 

organizations; and sharing of resources. 

Keywords : strategies and model, sustainable development,  ASEAN community 

 

Introduction 
After the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) was signed by leaders of the 

member countries of ASEAN to establish ASEAN Community in 2020 comprising three pillars, namely 

political and security cooperation, for which ASEAN Security Community (ASC) will be established; 

economic cooperation, for which ASEAN Economic Community (AEC) will be established, and socio-

cultural cooperation, for which ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) will be established. Later 

ASEAN leaders agreed to accelerate the establishment of ASEAN Community by 2015, and educational 
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cooperation is included in the ASEAN Community establishment plan. Office of Higher Education 

Commission which is the organization responsible for higher education in Thailand has incorporated 

higher education as free flow services in the ASEAN Community in the 15-year Long-term Higher 

Education Development Plan (2nd Edition) so that higher educational institutions can be prepared for 

being a member of the ASEAN Community. Therefore, it is important for higher educational institutions to 

develop strategies and styles suitable for higher educational management for sustainable development 

and to be ready for the ASEAN Community, especially educational institutions in the three southern 

border provinces that have been affected by the unrest situations in the area. 

Thus, the researcher has reviewed related literatures and synthesized research into a new 

paradigm of higher educational management in order to set a framework as a guideline for developing 

suitable strategies and styles for higher educational management for the three southern border 

provinces. 
 

Materials and Methods 
 Related literatures were reviewed and research synthesized regarding new paradigms for higher 

educational institution management taking place during 2008-2012 which were conducted using 

narrative reviews and content summaries. Research articles and theses were researched from six 

electronic databases are ABI/Inform Complete, Academic Search Premier, Education Research 

Complete, Science Direct, Scopus, and Web of Science. Keywords used for the search is "New 

Paradigm" and that "Higher Education Institution" with "University" in the research title.  
Then, the initial for Primary Screening by used Inclusion/Exclusion criteria. Inclusion criteria are 

research to show of new paradigm in administrative of higher education institutions since 2008. Exclusion 

criteria are research to not show of new paradigm in administrative of higher education institutions. Then, 

the initial for Secondary Screening by review titles and abstracts for selected research that can provide 

answers to the research objectives. The results shows that have a total of seven papers then, each 

research work was summarized to be used as components of a new paradigm for higher educational 

institution management. More research was carried out to find more support for each component of the 

new paradigm that the researcher formed through synthesizing research work employing interpretation 

and presentation of data in the form of tables. 

 

Results 
Kotler and Fox (1995: 6) present a concept of strategic marketing for higher educational 

institutions that is very interesting for this study. They explain that marketing is an important center of 

activities for higher educational institutions to show that they are modern educational institutions.  

Marketing is an activity that organizations must search for in order to provide services to some extent of 
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human’s needs for survival and different success. Therefore, educational institutions must know the 

market of each institution. Changing existing resources into curricula, programs, services and ideas that 

are suitable, and distributing them efficiently to the market and population, modern educational 

institutions need to aim at achieving most of their goals and the goals of people involved through 

strategic planning.  This is considered development and maintenance of the balance between the 

institutions’ goals and their ability as a whole and the changing of their marketing opportunities.  In 

making strategic plans, institutions’ missions must be clear. There must be complete support for the 

goals and objectives of the organizations that could suitably be put into practice (Kotler and Fox, 1995: 

93-117).  The overall strategic planning process could be summarized as shown in Figure 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Strategic planning process model 
           Resource: Kotler and Fox (1995: 96) 
 

Figure 1 shows that the process should start from identifying and analyzing the environmental 

trend resulting from the change of most of the environments that call for educational institutions to build 

and develop strategies. In the stage of examining the environments, three important questions must be 

answered: What are important trends for the environments? What are related to these trends for the 

institution? What are significant opportunities and threats? The environmental analysis goal is gathering 
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documents to get a whole picture that leads to development under the environments that the institution 

has to consider when setting the goals, strategies, structure and systems for the institution in the future. 

 Analysis for assessing resources of the institution is conducted after the environment has been 

analyzed. The institution should specify its existing important resources which are its strong points. It 

should also specify important resources it does not have which are its weak points. Then, missions, goals 

and objectives of the institution are specified because after the environmental and resource analyses, 

basic data are obtained which help people involved to have ideas regarding what the institution should 

become. Following this, strategies are formed, the organization is designed, and suitable systems are 

designed. Nevertheless, Kotler and Fox (1995: 20-26) state that all higher educational institutions cannot 

avoid facing with many groups of the general public. Therefore, higher educational institutions should 

respond to the relationships with the public who are individuals and groups of people who can benefit or 

affect the institutions.  Groups of the general public who benefit and those who affect higher educational 

institutions are specified as shown in Figure 2. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figure 2 Higher educational institution and its publics 

             Resource: Kotler and Fox (1995: 20) 
 

 Figure 2 shows groups of the general public who benefit or affect higher educational institutions.  

They are major factors that all higher educational institutions must attach importance to. However, the 

success of higher educational institution management in the future needs to be done under the new 

paradigm that the researcher has synthesized from research work that reflected new paradigms for 

higher educational institution management during the five years in retrospect.  It was found that there 

were seven studies that reflected new paradigms for higher educational institution management that were 

different according to the context of each which could be summarized as follows: 

 Richards (2009: 109-116) conducted a study that aimed to say that success of an organization is 

of the utmost importance, especially in becoming a leader and in maintaining the leadership including a 
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long-term growth and sustainability.  Continuous strategies and planning in higher educational institutions 

can result in continuous and careful management. How successful the institution is depends on the 

following five components: (1) Making the strategies happen to all parts of the organization so that they 

become organizational culture. (2) Support and help from highly successful or experienced 

administrators.  (3) Communicating data with clients so as to obtain support and acceptance for 

academic culture of the institution. (4) Operating according to the organizational competence, 

implementing the strategies, specifying organizational objectives, personnel and leader-developing 

activities.  (5) Having a continuous evaluating system that covers all aspects of personnel and all the 

operation processes. 

 Fadeeva and Mochizuki (2009: 251-253) conducted research to show that university’s work is 

based on the challenge related to development for sustainability and the fast changing of society, 

economy and environments. Universities, therefore, need to build knowledge, to play a new role that 

emphasizes modernity. Higher educational institutions must change in order to move towards 

sustainability in the future taking six factors into consideration:  services for society, curricula and 

teaching, students’ lives, physical condition and infrastructure, support for research and academics, 

development in policy, plans and administration. For higher educational institution management in the 

present and the future, emphasis must be placed on four components: development and training, 

evaluations and reports, building networks and partnerships, and strategies for changes. 

 Wilkins (2011: 73-77) conducted research focusing on realization that the present education 

lacks of sustainability. This is because educational institutions or people related to education are still 

attached to the old image and practice. New thinking to improve the educational paradigm is, therefore, 

an outlet that can make educational institutions sustainable starting from these four factors.  (1) improving 

and reviewing the vision, objectives, and educational and administrative goals; (2) focusing on reviewing 

and reflecting educational and social sustainability; (3) having a vision emphasizing change and 

readiness for change; and (4) having the same vision between people involved in the organization and 

educational institutions. 

 Taha (2010: 300-301) conducted research focusing on being in a network of partnerships 

among higher educational institutions in order to share resources which are necessary for the future.  

Examples were given on resource sharing by three universities in a university network in the United States 

of Arab Emirates that share resources in developing an information technology system for developing 

and building an academic library system and access to informational data and online systems.  The 

sharing could reduce the costs and help making them more effective and more efficient by jointly 

manage personnel, finance and budgets, and designating roles and rules. 

 Peterson (2009: 56-59) conducted research focusing on realization that a paradigm related to 

higher educational institution networks is necessary for the present time where communication and many 
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others are done online. Thus, building new knowledge applying information technology and innovation is 

a must for higher educational institutions such as building strategies and supporting new knowledge 

using the network and technology placing emphasis on the outcome, building new knowledge and 

innovations placing emphasis on learning and put it into practice.  However, it has been found that a 

success of styles depends on various groups involved, networks and relationships, management, 

communication, cooperation and creative thinking of people involved. 

Welsh (2010: 59-65) conducted research focusing on realization that certain changes and 

conditions make it necessary for higher educational institutions to adjust the paradigm to improve higher 

education amidst changes inside the country as well as those worldwide.  He proposes a new framework 

for changes in higher educational institutions in Germany consisting of six components:  Administration 

that supports competition, and that is internationalized; Making institutions recognized throughout 

Europe; Attaching importance to work performance; Independence of higher educational institutions; 

Offering diversities in the location where the institution is located; Being responsible and accountable. 

Kok, Douglas, and McClelland (2009: 644-648) conducted research focusing on realization that 

with the growth of the paradigm and the focus on a new way of management, it is necessary to consider 

the small parts within the institutional structure,  for example, listening to points of view of personnel who 

are members of the institutions under the changing organization and management. There are usually 

different points of view among different groups of personnel such as a group of administrators, groups of 

personnel at the practice level, groups of personnel who teach or groups of researchers, all of which can 

contribute to success of the organization. 

From synthesizing the seven studies, the researcher summarized them into nine components of 

a new paradigm for higher educational institution management so that it can be a factor to be included in 

the framework that can be used as a guideline for development of strategies and styles for higher 

educational institution management, namely integrated operation by the institutions themselves and 

between institutions; cooperation among institutions in terms of personnel and process; networks and 

partnership among institutions; congruence and suitability for society and local community where the 

institutions are located; linkage to empower the local public; changes in administration and operation as 

preparation for the future and new globalization; creation and application of innovation and technology in 

the institutional operation; understanding and outreach to people in all levels of organizations; and 

sharing of resources. 

Furthermore, the researcher synthesized more research in order to find more support for each 

component of the new paradigm proposed by the researcher. Twenty one studies were found to reflect 

the support for each component as shown in Table 1. 
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Table 1 Studies reflecting the components of the new paradigm for university management 

Dimensions  

Research 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gunn (1995: 28-39) / /    / / /  

Grant (1998: 717-723)    /      

Hanna (1998: 66-93) / / /   / /  / 

Svarc (1999: 373-381) / / /  / / / /  

Etzkowitz, Webster and Gebhardt (2000: 313-330)   /  / / /  / 

Salmi (2001: 105-125)   /  / / /   

Colis and Van der Wende (2002: 61-71)      / /   

Srikanthan and Dalrymple (2002: 1-6) / /  /  /    

Friga, Bettis and Sullivan (2003: 233-249)   /   /    

Clayson and Haley (2005: 1-9)   / / /     

Denman (2005: 9-24)     / /  /  

Harloe and Perry (2005: 29-40)     / / / /  

Lahorgue (2005: 127-137)     / / /  / 

Lee (2005: 1-13) / / / /  / /  / 

Gordon and Whitchurch (2007: 135-151)      /  /  

Hayes (2007: 927-931) / /   / / /   

Silman, Ozgit and Oksuzoglu (2009: 1858-1864)  /      /  

Hashim, Alam and Siraj (2010: 383-392) / / /  / / /   

Rusinko (2010: 250-258) / / / / /    / 

Vasilescu, Barna, Epure and Baicu (2010: 4177-4182)    / / /    

Lambrechts, Mula, Ceulemans, and et al (2012: 1-9) / /    /  /  

 

Conclusion and Discussion 
From reviewing related research results and literatures, and from synthesizing many studies, the 

researcher has built a framework of guidelines for development strategies and styles that are suitable for 

management of educational institutions in the three southern border provinces of Thailand with emphasis 

on sustainable development and support for ASEAN Community consisted of: analysis of the overall 

environment of the locations of the institutions; evaluation of resources of each institution; and 

comparative analysis of the current condition of the institutions and the condition in which they should be 

in the future. This framework was to determine new strategies and an administrative model taking into 

account the concepts of strategic marketing, public participation, and responding to the needs of the 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 OE-16 

people (Kotler and Fox, 1995) under the new paradigm consisting of nine dimensions, namely integrated 

operation by the institutions themselves and between institutions (Wilkins, 2011); cooperation among 

institutions in terms of personnel and process (Richards, 2009; Fadeeva and Mochizuki, 2010); networks 

and partnership among institutions (Taha, 2010); congruence and suitability for society and local 

community where the institutions are located (Welsh, 2010); linkage to empower the local public 

(Peterson, 2009); changes in administration and operation as preparation for the future and new 

globalization (Welsh, 2010) ; creation and application of innovation and technology in the institutional 

operation (Peterson, 2009) ; understanding and outreach to people in all levels of organizations (Kok, 

Douglas, and McClelland, 2009); and sharing of resources (Taha, 2010). However this article was to 

summarize of a framework for the development of appropriate strategies and administrative model of 

higher education institutions under the concepts of new paradigms for administration of higher education 

institutions. And It is a framework of concepts that can be used as guidelines for doing qualitative and 

quantitative research in the next phase regarding strategies and styles suitable for management of higher 

educational institutions in the three southern border provinces of Thailand for emphasis on sustainable 

development and to be ready for the ASEAN Community, especially educational institutions in the three 

southern border provinces that have been affected by the unrest situations in the area 
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Factors Influencing Service Innovation for Entrepreneurs in the Thai Tourism Sector  
 

Walailak Rattanawong1, Nuttida Suwanno1 and Anu Jarernvongrayab2 

 

Abstract 
 The purpose of this documentary research was to develop a conceptual model to investigate 

causal structural relationship of strategic factors influencing service innovation for entrepreneurs in the 

Thai tourism sector.  The resource based view of competitive advantage was applied in searching for the 

variables for this study.  The results of the study revealed that service innovation was an important tool 

leading to competitive advantage, and factors with positive influence on service innovation were: 

entrepreneurial orientation, marketing orientation, information technology adoption, and human resources 

practices.  The results of this study would benefit entrepreneurs and administrators in the tourism sector 

as well as related organizations as they would have guidelines for service innovation development for 

their organizations. 

Keywords : Service innovation, Entrepreneurs, Thai tourism  

 

Introduction 
 Tourism is considered a large service industry that is important at the world level as well as the 

country level.  In Thailand, it was found that tourism industry has brought income to the country and has 

made the economic value and the gross national product index grow up to more than 6% with the income 

from tourism expanded by 11.90 percent or more than 500,000 million baht (Department of Tourism, 

2010).  The tourism industry has also resulted in many tourism-related businesses such as tourist 

attractions, transportation, accommodation, food and entertainment, tour and tour guiding business, 

souvenir selling, etc.  Nevertheless, tourism is an industry with continuing volatility and changes with high 

competition at the world level in terms of goods and service (Sundbo et al., 2007) while most 

entrepreneurs in the service sector in the country cannot adapt themselves for competition in the market 

which is highly dynamic and volatile, especially when Thailand has to be prepared for the free trade 

economics in 2015.  This is an opportunity at the same time as it is an obstacle to doing business.  Thus, 

tour companies must seek ways for survival in selling their goods and services to meet the needs of the 

consumers.  

The objective of using tourism innovations is, therefore, to strengthen tour companies’ potential 

by improving their goods and services in order to improve their operational performance (OECD, 2008). 
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 Many businesses found service innovation to be the most efficient method leading to future 

business opportunities and improving competitiveness for the business operator.  However, with its 

complicated service process that must respond to the niche customers together with uncertainty in terms 

of the environment, the number of studies on service innovation in tourism is rather limited, especially in 

Thailand. 

  Hence, the researcher was interested in conducting a study on service innovation in the tourism 

context in order to find out factors affecting service innovation for entrepreneurs in the Thai tourism 

sector.  The study aimed to investigate only strategic factors that influenced organizational operation.  

The result of the study was to build a conceptual model that would lead to a study on a causal model of 

the factors influencing service innovation.  The findings of the study would be beneficial to tour operators 

and administrators as well as related organizations as they would have guidelines for development of 

service innovation and make it happen in their organizations so that they could create sustainable 

competitive advantage. 

  

Materials and Methods   
 This study was conducted through literature reviews and document analysis, and presented 

through analytical description.  The secondary data were collected to obtain variables necessary to build 

the conceptual model of the study.  The sources of the data were books, research reports, other 

published documents, and online databases. 

  

Results and Discussion 
1. Theoretical Background 

 This study applied the competitive advantage concept and the resource-based theory.  The 

competitive advantage concept gives importance to long-term success and on which organizational 

strategies are based. The concept proposed by Porter (1985) is that three principles are needed for 

businesses to be competitive: differentiation, cost leadership and focus, and Barney & Clark (2007) state 

that integration of organizational resources and competency consisting of four characteristics which are 

valuable, rare, inimitable, and usable can lead to sustainable competitive advantage while the resource 

based theory gives importance to both internal and external resources of the organization.  This concept 

was influenced by Penrose (1995)’s concept that regards organization as an efficient resource and that 

resources are assets consisting of organization’s specific resources, and capabilities.  Therefore, in 

building sustainable competitive advantage, tourism operators have to integrate the resources they have 

with their operational capabilities, and this leads to how the variables of this study were selected.  
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2. Service Innovation and Tourism Business  

 It is acceptable among academics that service innovation leads to new services and indicates 

an achievement in development of new services, new processes, and new activities that are under 

improvement and development (Drejer, 2004; Mattsson et al., 2005).  The meanings of service innovation 

and new service development (NSD) are often studied in the same context.  Nowadays, it is found that 

tourism business has to face a lot of competition, and therefore, companies need to attach importance to 

integrating resources in order to utilize them efficiently for profit and organizational survival (Roberts & 

Amit, 2003). Presenting a new service product or service innovation to meet customers’ value and needs 

can help improve the organizational image and result in sustainable success in doing business (Henard 

& Szymanski, 2001).  The important elements of service innovation are process innovation and product 

innovation (Hipp et al., 2000) which give importance to the customer service process and service 

improvement.  Service innovation in the tourism context has been interested by academics who 

conducted studies that linked to strategies for competitive advantage (Qiuhong, 2010; Lin, 2011).  This 

study also believes that if Thai tourism operators realize the future severity of competition in the tourism 

business and prepared for it by developing service innovation in their organizations, they will have 

competitive advantage. 

3. Factors Affecting Service Innovation  

               There are four factors related to service innovation which are developed the conceptual model 

in this study. 

3.1 Entrepreneurial Orientation 

 Entrepreneurial orientation focuses on importance of operators’ personality and attributes which 

are significant mechanisms for management that reflect organizational capabilities. Entrepreneurial 

orientation is connected to management and strategic decision-making.  The organization that focuses 

on being an operator should have three important operational components: innovativeness, risk taking, 

and proactiveness (Miller, 1983).  These three components help support operation in terms of promotion 

for new creativeness leading to a new product or a new service.  Risk-taking in continuing the operation 

even though it does not go as it has been planned together with operation that is better than the 

competitors are the personalities and attributes that can increase operational capabilities.  Many 

academics have analyzed, discussed and concluded in the same way that entrepreneurial orientation is 

a strategic process that supports organizational survival which can result in competitive advantage 

(Messeghem, 2003; Maatoofi & Tajeddini, 2011) while studies in the service sector found entrepreneurial 

orientation to be a factor with positive influence on service innovation (Su et al., 2009).  Therefore, 

entrepreneurial orientation is an important factor for building or driving service innovation in the 

organization.   
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 3.2 Marketing Orientation 

 Marketing orientation is the most efficient and effective organizational culture in building 

personnel’s behavior leading to providing added value for customers and achieving operational 

performance over competitors (Narver & Slater, 1990).  The three important components of marketing 

orientation are: customer orientation, competitor orientation, and interfunctional coordination (Rhee et al., 

2010).  These components result in the process of activities between units in the organization in terms of 

information that responds to customer satisfaction, analytical data about competitors’ operation, and 

priority given to steps of interfunctional coordination which can compliment the strategies that are in 

congruence with the organizational goal.  Studies on relationships between market orientation and 

service innovation found empirical data indicating that market orientation is a behavioral factor of the 

organization that positively influences service innovation (Cheng & Krumwiede, 2010; Jaw et al., 2010). 

This include relationships with entrepreneurial orientation (Baker & Sinkula, 2009). Therefore, market 

orientation is a factor that can be used to support business decision-making in order to make a difference 

in competition and to eventually develop organizational service innovation. 

3.3 Information Technology Adoption 

 Information technology adoption is information technology management of the organization to 

facilitate decision making, changes, awareness, and acceptance by people in the organization to 

improve the service process.  Rogers (1978) considers that adopting new ideas and technology should 

be carried out together in the organization by beginning slowly as technological innovation changes 

continually and there might be risk in acceptance by personnel or the organization and might lead to 

problems in working.  Thus, the organization must have an operational plan in order to have balance.  

Utilizing information technology can help speed up checking and service delivery and monitor the 

progress of service (Avlonitis et al., 2001).  The study by Chen and Tsou (2007) concludes that there are 

four components to information technology adoption, namely IT infrastructure, strategic alignment, 

organizational structure, and individual learning.  Creating strategies for information technology adoption 

in the organization will lead to competitive advantage (Oliveira & Martins, 2011).  Studies on the 

relationship between information technology adoption and service innovation in the organizational context 

found that information technology adoption has positive influence on service innovation (Chen & Tsou, 

2007; Ismail & Mamat, 2012).  Thus, information technology adoption has become a factor that tourism 

operators in the modern days should take into consideration as it will help reduce steps in providing 

services and operating business which will lead to service improvement that better responds to the 

needs of customers.   

 3.4 Human Resources Practices  

 Human resources practices are activities organized by the organization for personnel to lead 

them to develop their work in order to fulfill the organizational goal.  Hence, personnel’s quality is an 
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important part to business opportunity and growth, especially service business because of the intangible 

nature of service.  Therefore, achievement of innovative development depends on employees’ attitudes 

and skills (Chang et al., 2011).  According to Nasution, et al. (2011), there are two types of activities: job-

related and reward-related activities which consist of work skills raining, work facility preparation, 

potential of participation seeking, and career paths promotion, etc.  The objectives of organizing such 

activities are for employees to have job satisfaction and for the organization to give importance to 

providing rewards or returns as job incentives.  Studies have been conducted on relationships between 

factors of the human resources practices and innovation and found that in the tourism and service sector, 

human resources practices have positive influence on service business innovation (Chang et al., 2011) 

and that the relationships were also influenced by entrepreneurial orientation (Nasution et al., 2011) as 

well as marketing orientation (Mavondo et al., 2004).  It can be said that service innovation development 

in the organization cannot be complete without human resources practices because employees are 

important mechanisms that move the entire process. 

    

Conclusion 
 The objective of this study was to create a conceptual model of factors affecting service 

innovation for tourism operators in Thailand.  In reviewing related literature, it was found that many factors 

had influence on service innovation.  However, the researcher selected to focus the study on only four 

strategic variables: entrepreneurial orientation, marketing orientation, information technology adoption, 

and human recourses practice.  These four factors reflected the importance of operational strategies 

leading to service innovation development in the organization that further leading to competitive 

advantage.  The results of this study was a conceptual model showed that relationships between different 

factors shown in Figure 1 that can be used to further investigate relationships between the causal 

structure relationship model and empirical data. 
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          Figure 1 Conceptual Model 
 
X1 = innovativeness, X2 = risk taking, x3 = proactiveness, x4 = IT infrastructure, x5 = strategic alignment  

X6 = organizational structure, x7 = individual learning, x8 = job-related, x9 = reward-related, x10 = 

customer orientation, x11 = competitor, x12 = interfuctional coordination, y1 = process innovation, y2 = 

product innovation  
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The Factors Affecting Women Executives’ Career Development in Thai Public Sector  
 

Parichat Thudam1 and Akom Chaikaew1 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to review relevant literature on career advancement and develop a 

conceptual framework for women executives’ career advancement in Thai public organizations. The 

method used in this study was to conduct a literature review and content analysis. Career Theory and the 

framework of Ragins and Sundstrom was applied to explain career advancement in this study. This 

suggests that certain factors have predictive potential for women’s career advancement. These include 

human capital, social support, organizational support, family structure, career commitment, and gender 

role. Moreover, gender is expected to moderate the relationship between career advancement and the 

independent factors.  

Keywords : Women executives, Career advancement, Public organization 

 

Introduction 
In the past, women had a limited role within the home. Thai social values consider that women 

are the weaker sex; so women’s roles have been housekeeper, mother, and helpmate  to her husband, 

and require the duties of cleaning, cooking and raising children. In contrast, the social values consider 

that men are stronger and have roles outside the home. The roles of women have been related to 

household labour. When world economic growth changed society, women were forced to establish their 

own income and become earners in their families. Women participate in work outside the home more than 

in the past. Women’s roles have changed dramatically--they have a greater social role since their labour 

has been paid. In East Asia, women have increased their labour force participation rate in every country. 

While it is still lower than men’s, it is steadily increasing. For women in Thailand, labour force participation 

in 2006 increased to 65.6% (Office of the Civil Service Commission, 2010) which is higher than in the rest 

of the region.  

• The number of women in the labour force increased not only in the private and industrial 

sector but also in the public sector. In the Thai civil service, there are more women than 

men. The proportion of women government officials has proportion increased annually. 

In 2010, in the Thai civil service the proportion of women was 62.81% and the number 

of men was 37.19% (Office of the Civil Service Commission, 2010).   
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However, there are few women executives in public organizations, only 24.44% in the Thai civil 

service (Office of the Civil Service Commission, 2010). This shows that the proportion of women 

executives is still very low compared to men, although there are likely more than in the past. This data 

shows that women are likely to be appointed as government officials equally with men, but women are 

still less likely to get promoted to high positions or have career advancement compared to men.  

In the past, a number of researchers have examined women’s career advancement, but very few 

have studied the phenomenon of career advancement within the context of the public sector which is a 

unique work environment. Moreover, the reformation of the Thai public service organizations, and 

economic and social changes affect the career management of the public sector. This has raised 

questions about the impact of organizational and social changes on women’s career advancement and 

factors predicting career advancement particularly in the Thai public sector. This paper aims to develop 

a conceptual framework for career advancement for women executives in public organizations. 

Specifically, it attempts to identify the factors that could predict executive women’s career advancement 

in the Thai civil service.  

 

Materials and Methods 
 The methods of this study conduct a literature review and content analysis in order to develop a 

conceptual framework for career advancement for women executives in public organizations. Text book, 

research, publication, Internet and online databases were used for data collection. 

 

Results and Discussion 
1. Definition of Career Advancement  

Many scholars have defined career advancement. Career advancement is usually conceived of 

as promotion through managerial ranks and attainment of high managerial levels and pay. Career 

advancement encompasses the work role change that provides the individual with, on balance, positive 

psychological or work-related outcomes (London and Stumpf, 1982). Career advancement includes 

promotions, assignment changes, and lateral moves or transfer, if they lead to positive individual 

outcomes (Burke, 1995). It includes hierarchical success (Zabusky and Barley, 1996).   

2. Theoretical Background  

 The theoretical foundation used in this study is career theory. In addition, we modified the 

framework of Ragins and Sundstrom (1989) by using the combination of individual, interpersonal, 

organizational and societal factors to explain women’s advancement in the public sector. 

 The individual approach emphasizes the source of power which leads to a position in an 

organization, and includes family variables, personal attributes and human capital factors. It includes 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 OE-27 

psychological characteristics such self-efficacy, self-confidence, and self–esteem. The interpersonal 

approach emphasizes how the relationship between personnel within the context of the organization, 

including mentoring, networking, and career encouragement, has a bearing on career advancement. The 

organizational approach emphasizes the role of organizational characteristics which help and facilitate 

employees to achieve success in organizations, including practices related to selection and promotion. 

Organizational factors such as organizational size, structured progression, organizational fairness, and 

perceived organizational support, have a bearing on career advancement. The societal approach 

emphasizes the role and expectations of society which relate to achieving success in an organization. 

The societal factors such as gender and social values have a bearing on career advancement.  

From a review of the literature related to career advancement, a number of concepts were 

presented to explain the advancement of women in many respects. 

Arokiasamy et al. (2011) studied the influence of individual and organizational variables on the 

career advancement of academics in Malaysian private universities. This study found that organizational 

variables significantly influence the career advancement of academics. Organizational variables, 

specifically mentoring, social networks and organizational support were significant contributors to the 

career advancement of academics. Arokiasamy et al. focused on individual and organizational factors 

that affect career advancement in Malaysian private universities.  

Similarly, Judge et al. (1995) studied individual characteristics: demographic, human capital, 

motivational, and organizational/industry characteristics (organizational size, public organization, industry 

sector, and region) to predict executive career success. Results suggested that individual characteristics 

and organizational characteristics explained significant variance in objective career success and in 

career satisfaction.  

Kirchmeyer (1998) studied the differential effects of four categories of career success 

determinants across gender, human capital, individual, interpersonal and family. In addition to human 

capital factors and individual factors, this study also focused on the interpersonal and family factors. The 

results were that human capital had a stronger effect for men than for women on both subjective and 

objective components of success. Individual or gender roles had stronger effects on both components of 

success for women than for men. Interpersonal had a stronger effect for men on the objective component 

and the same for men and women on the subjective component. Finally, family had an effect on the 

objective component in opposite directions for men and women, and similarly on the subjective 

component.  

Iles, Mabey and Robertson (Thomson and Mabey, 1994; citing Iles, Mabey and Robertson, 

1990) suggested that career commitment influences career advancement. They proposed that the 

following factors influence career success through career commitment: personal variables, supervisory 

style and tenure.  
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Ballout (2008) has proposed a framework for the relationship between work and family conflict in 

terms of career success. This study suggests that individual-specific variables will be more likely to 

predict family-to-work conflict and perceived career success, while work-specific variables will be more 

likely to predict work-to-family conflict and perceived career success. It is suggested that work-family 

conflict is an important antecedent of career advancement. 

 This section, from a review of the literature, postulates that the individual approach (human 

capital, family structure and career commitment), the interpersonal approach (social support), the 

organizational approach (perceived organizational support), and the societal approach (gender role) 

have been identified as key factors to predict executive women’s career advancement. 

3. Factors Affecting Executive Women’s Career Advancement 

In the previous section, we concluded that the factors affecting executive women’s career 

advancement can be categorized into six key factors: human capital, family structure, perceived 

organizational support, career commitment, gender role and social support. In this section, we discuss 

the effect of each of these factors on career advancement and provide summary hypotheses on each of 

the key factors. 

3.1 Human Capital 

Human capital proposes that a human being is an intangible asset which could add value 

through education, training and experience. Recent empirical evidence supports the positive linkage 

between human capital variables and career advancement (Mihail and Elefterie, 2006; Tharenou et al., 

1994; Kirchmeyer, 1998; Ng et al., 2005). In conclusion, the importance of this construct and related 

assumption for establishing career advancement is stated in this proposition. 

 Proposition 1 Human capital directly affects women executives’ career advancement. 

3.2 Family Structure 

Family is an important part of human life. In addition, social values expect women’s role to be a 

housekeeper or mother and perform the duties of cleaning, cooking and raising children. These duties 

take time that could be spent at work. Not surprisingly, some women in management were found to have 

few children or not be married. Family factors have been found relate to women’s advancement 

(Kirchmeyer, 1998; Tharenou et al., 1994; Metz, 2005; Ballout, 2008;  Melamed, 1995). In conclusion, the 

importance of this construct and related assumption for establishing career advancement is stated in this 

proposition. 
Proposition 2 Family structure directly affects women executives’ career advancement. 
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3.3 Perceived Organizational Support 

The concept of perceived organizational support was proposed by Eisenberger et al. (1986). 

There have been a number of research results and studies supporting the ideas that perceived 

organizational support plays a major role leading to women executives’ career advancement (Tharenou 

et al., 1994; Nabi, 2001; Garavan et al., 2006). Moreover, perceived support by an organization brings 

about desired employee attitudes and behaviours including career commitment, trust and loyalty. Iles, 

Mabey and Robertson (1990) proposed that personal variables, supervisory style and tenure affect 

career success through career commitment. In conclusion, the importance of this construct and related 

assumption for establishing career advancement is stated in this proposition. 

Proposition  3 Perceived organizational support directly affects women executives’ career advancement. 

3.4 Career Commitment 

Career commitment is a form of commitment that employees have towards their careers. It is a 

willingness to attain career goals. Empirical evidence supports the relationship between career 

commitment and career advancement (Jones and Whitmore 1995; Poon, 2004). In conclusion, the 

importance of this construct and related assumption for establishing career advancement is stated in this 

proposition. 

Proposition  4 Career commitment directly affects women executives’ career advancement. 

3.5 Gender Role 

Gender role is the set of norms through which a specific society defines the meaning of gender. 

Generally, in Eastern society, the gender role of female has been housekeeper and mother, while the 

gender role of male has been providing income for the family. Gender role factors have been found  to 

relate to women’s advancement (Kirchmeyer, 1998; Dolan et al., 2011; Konrad and Cannings, 1997; 

Ballout, 2008; Melamed, 1995). In conclusion, the importance of this construct and related assumption for 

establishing career advancement is stated in this proposition. 
Proposition  5 Gender role directly affects women executives’ career advancement. 

3.6 Social Support 

Social support is interpersonal relationships or behaviour to support and enhance career 

development. A review of the literature shows that social support affects career advancement (O’Neil et 

al., 2011; Nabi, 2001; Garavan et al., 2006; Johnson and Eby, 2011). In conclusion, the importance of this 

construct and related assumption for establishing career advancement is stated in this proposition. 

Proposition  6 Social support directly affects women executives’ career advancement. 

4. The influence of gender  

Gender is a variable which affects career advancement. There are studies about the importance of 

gender to career advancement, but it is not yet fully studied, especially in Thai culture. In the case of 

Thailand, gender roles appear to be more rigid and stereotypical than in many other countries.  So, it is 
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necessary to examine how the paths to career advancement differ between gender. This paper attempts to 

explore the moderating effect of gender in the relationship between career advancement and four factors in 

Thai public sector. 

5. The Proposed Conceptual Model 

Based on the literature review, a conceptual framework of the factors affecting women 

executives’ career advancement has been developed. The model shows the relationship between six 

factors affecting career advancement (Figure 1). 
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 Conceptual model 
 

Figure 1 shows that the relationship between independent factors, which include human capital, 

social support, organizational support, family structure, career commitment, and gender role, directly 

influences women executives’ career advancement. Moreover, gender is expected to moderate the 

relationship between career advancement and the independent factors. 

 

Conclusion 

The study aims to investigate factors affecting women executives’ career advancement in Thai 

public organizations. Career theory and the framework of Ragins and Sundstrom was applied to explain 

career advancement in this study. The study result reveals that based on the conceptual model the 

factors affecting women executives’ career advancement are human capital, social support, 

organizational support, family structure, career commitment, and gender role. Future research must be 

conducted to test the empirical relationship between these variables. 
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An Analysis of Export Performance in Thai Rubber Product Industry 
 

Punninon Sirisuwat1 and Teerasak Jindabot1  

 

Abstract 

Export performance in the industry is the top goal of business operation which concern about 

export intensity, export sales, export growth, and export profitability. Therefore, marketing ability, 

acceptance in overseas markets, company’s demand in sales revenue increment, and growth rate in 

overseas markets are also significant issues. The mentioned factors impact on the company’s ability to 

sustain itself in the overseas markets that are related to export performance are international experience, 

readiness of resources, export marketing strategies, government supports, the relationship between 

buyers and sellers, and competitiveness of exporting. However, This study will benefit producers or 

entrepreneurs to determine the ability to compete in the future and to realize causal factors that affect 

export performance of the Thai rubber export industry in order to develop its ability to compete in the 

global market and also to assist other industries that share similar features to adapt to become the 

potential global firms in the industry. The study also benefits firms in Thai rubber product industry to 

prepare themselves to become part of the ASEAN Economic Community (AEC). Moreover, this study is 

also significant for the government to use for strategy making as the appropriate direction for national 

exporting policies. 
Keywords : Export performance, Export marketing strategy, Competitiveness of exporting, Rubber 

     product Industry 

 

Introduction 
The success is something that challenges the ability of entrepreneurs due to intense competition 

with the changes in globalization. As world markets globalize, the effect of export performance on a firm's 

performance has been frequently discussed in the literature.  

Potential in the international market to become global is determined by the efficiency of export (Export 

Performance). In particular, the rubber products industry deals with a major export product (Department 

of International Trade Promotion, 2012). It is a source of income at the most competitive level that can 

bring prosperity to the country. In addition, the export of rubber as seen from the situation of the past 

shows that Thailand has become the world's largest natural rubber producer and exporter to the world 

which has value of total exports of rubber and rubber products in 2009 at 43,855,998,034 million; in 2010 

the export value increased respectively to 65,840,571,901 million which is up 50.13 percent from the year 
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2009. In 2011 the export value increased respectively to 82,493,085,912 Million which is up 25.29 

percent from the year 2010 (Department of Industry Promotion, 2011). Although the rubber industry will 

generate large revenue for the country, the growth rate of exports is significantly lower than the aim in the 

last 2-3 years. That might be due to external factors and internal factors. Therefore, it is interesting and 

significant that each firms in the rubber industry adapts to survive amidst the need to develop marketing 

strategies to gain better export performance against foreign competition. 

 
Materials and Methods 
 The method of this study is called a documentary research which conducts literature reviews 

and content analyses from secondary data. Besides, the findings are presented in analysis description 

and illustrated in conceptual model of factor affecting the export performance of rubber industry in 

Thailand and the causal relationship of the elements that influence the export marketing strategies in the 

rubber industry in order to create a framework for the research. In addition, this paper undertakes reviews 

and synthesizes of international experience, readiness of resources, export marketing strategies, 

government supports, the relationship between buyers and sellers, and competitiveness of exporting 

affecting the export performance of rubber industry in Thailand. 

 

Results and Discussion 
  As for the literature review about export performance found that there are many factors that 

affect export performance but this research will study on readiness of resources, export marketing 

strategies, government supports, the relationship between buyers and sellers, and competitiveness of 

exporting on the following. 

1. Theoretical Background  
 In this part, Comparative Advantage Theory is employed as the theoretical lens to understand 

export performance dimensions and factors effecting export performance.   

Comparative Advantage Theory 
A firm having a competitive advantage when it has certain resources and capabilities that are 

unique and difficult to imitate and can provide more value to its customers than competing offers (Barney, 

1991). In addition, the competitive advantages deriving from exports constitute the position the firm 

achieves in relation to the combination of cost, product and service elements in a particular foreign 

market. Moreover, evaluating a firm’s competitive advantage implies collecting information about 

customers’ perceptions of the firm’s products and services, or investigating the explanatory factors 

(resources and capabilities) of each firm’s position in the market compared to its competitors to gain 

competitive strength relative to competitors in export markets. However, this theory indicates that firms 

should employ competitive advantages as direct antecedents to increase export performance because 
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the relative superiority of a firm’s value offered determines target customers’ buying behaviors and the 

outcomes of this behavior for the export performance with the aim of increasing wealth and growth of the 

firms. 

2. Conceptual framework 
In this part, international experience, readiness of resources, export marketing strategies, 

government supports, the relationship between buyers and sellers, and competitiveness of exporting are 

employed as factors effecting export performance.   
 

 
 

Figure 1 Conceptual Framework 

 

Figure1 shows the relation between independent factors include international experience, 

readiness of resources, export marketing strategies, government supports, the relationship between 

buyers and sellers, and competitiveness of exporting  positively direct effects export performance, 

Moreover, the factors of government supports and the relationship between buyers and sellers moderate 

export marketing strategy and competitiveness of exporting and export marketing strategy and export 

performance. In conclusion, this conceptual model shows that six factors probably impact the cause of 

export performance. 
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Export Performance  
Exporting is one of the significant preliminary steps of an enterprising organization towards 

expanding its international business activities. A comprehensive survey of the literature by Katsikeas, et 

al (2000) revealed that export intensity, export sales, export growth, and export profitability are the four 

most used measures of economic export performance. Export intensity is the ratio of export sales to a 

company's total sales and it is the most widely used economic measure of export performance in the 

literature (Baldauf et al, 2000). An alternative to an objective measure of export performance would be to 

measure managers' subjective assessment of satisfaction with export success (Evangelista, 1994). 

Managers' subjective assessment of performance of the export market venture has also gained support 

in recent years (Cavusgil and Zou, 1994; Zou, et al, 1998). However, export performance is a strong 

interest for the researchers in the past decades (see in table 1). The study resulted in various benefits to 

export performance in Thai rubber product industry such as helping the government understand the 

issues, help the export sector that may reflect the success of the business, and improve their ability to 

export.  

Table 1 Export Performance Measures Used in Previous Research 
Performance Measure Illustrative Studies 

Export sales level 

 

 

Export sales growth 

 

Export profits 

Ratio of export sales to total 

sales 

Overcoming barriers to 

export 

Propensity to export 

 

Export involvement 

Exporter internationalization 

Attitudes toward export 

Bello and WHIiamson (1985); Bilkey (1985); Cavusgil (1984a); Cooper and 

Klein-Schmidt (1985); Fenwick and Amine (1979); Madsen (1988); McGuinness 

and Little (1981); Sood and Adams (1984) 

Cooper and Kleinschmidt (1985); Klrpalani and Macintosh (1980); Madsen 

(1989) 

Bilkey (1982,1985); Madsen (1989) 

Axinn (1988) 

 

Bauerschmidt; Sullivan; and Gillespie (1985); Sullivan and Bauerschmidt (1987); 

U.K. Awards 

Bilkey (1985); Cavusgil (1984b); Denis and Depeftdau (1985); Kaynak and 

Kothari (1984); Piercy (1981a); Reid (1986); Rosson and Ford (1982) 

Diamantopoukjs and Inglis (1988) 

Piercy (1981b) 

Brady and Bearden (1979); Johnston and Czinkota (1982) 

Table 1 illustrates a variety of export performance measures adopted by previous researchers as 

well as the criteria employed by government agencies. The most frequently used performance measures 

appear to be economic in nature, such as export sales, export growth, and profits from exports. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 OE-37 

International Experiences 
International experience is the experiential abilities and knowledge of firms by having been in the 

foreign markets and dealt with the international markets environment over times. In addition, firm 

international experience was measured by years engaged in exporting. The characteristic of age and 

experience of export is among those considered (Nakos et al., 1998). Firms with longer international 

experience may achieve a better export performance (Reid, 1983). As a result, entrepreneurs with 

greater international experience in the export of Thai rubber product industry are more open to export 

opportunities as White et al. (1998) claimed that entrepreneurs with more exposure to the international 

business condition are less irresolute to operate within it. 
 

Readiness of Resources 
Firms should optimally allocate their resources if they are to achieve superior export 

performance because the availability of favorable resources allows firms to exploit opportunities and 

neutralize threats in competitive environments (Leonidou et al., 2002). The influence of firm resources and 

export intermediary resources on export performance using the resource-based view (RBV) which is very 

important for firms in order to run business with foreign countries or export marketing (Theingi & Sharon, 

2010). The RBV advantage is driven by intangible resources, such as knowledge and experience, the 

acquisition of market information, technological know-how and business relationships, as these resources 

are difficult to imitate (Michalisin et al., 1997). As a result, these resources can overcome psychic 

distance and effects export performance in term of export profitability in the long run for the Thai rubber 

export industry because this readiness benefits the firm rather than competitors if the firm has the most 

valuable resources. 

 

Export Marketing Strategy 

Export integrated marketing strategy implies a dynamic system of decisions concerning 4P’s 

strategy which are product development, pricing, promotion, and distribution that are originated and 

implemented over time (Katsikeas, et al., 2000). In the international marketing context, a number of 

studies have suggested that export performance is influenced by export marketing strategy (Lee & 

Griffith, 2004). However, there are effects of export marketing strategy that have led to significant results 

on performance of export businesses in Thailand (Lee & Griffith, 2004). For more instances, export 

marketing strategy has directly and indirectly significant positive influences on export performance via 

competitiveness as the mediator in exporting of Thai rubber product industry. As a result, appropriate 

marketing mix strategy relates to brand strategies, and 4P’s strategy is a key to success of exporting and 
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also effects export performance because having suitable strategies help firms to attack customers’ 

attention and sit in the customers’ mind easily.  

 

Supports from Governments 
Government support refers to political policies that involve product, price, channel, and 

promotion strategies to enable export activities to be completed easily like facilitating means of support 

for the provision of exports financing facilities (Chailom & Kaiwinit, 2010). For example, the control of the 

Baht’s strength to enhance export competitiveness and international free trade agreements have resulted 

in many more opportunities for doing business with Thailand exporters. Moreover, Department of Export 

Promotion, Ministry of Commerce, which provides a comprehensive range of services, acting as a one 

stop service center can also providing opportunities for the firms in Thai rubber product industry. As a 

result, these studies propose that government support helps increasing export marketing strategy and 

competitiveness and firm export performance in term of export intensity compare with the firms in the 

country that has lack supports form their governments as Marandu (1995) stated that government 

supports on exporting have positive perception on firms, the higher the firms’ competency to develop 

better marketing mix strategy and leading to better achievement in export performance. As an implication 

on managements, understanding of government export promotion programs is recommended for both 

existing exporters in the rubber product industry in Thailand to gain advantages and also for non-

exporters who want to become pre-exporters. For instance, it is necessary to gain export knowledge and 

supports to start up the firm by employ government export promotion programs. 

 

The Relationship between Buyer and Seller 
 Management of customer relationship marketing means acting on the customers. This may be 

the consumers, or intermediaries in the distribution of each continuous aims to provide customers with an 

understanding of perception and feeling good about the company, the company's products or services 

to increase the customers' credentials, or marketing to build customer loyalty (Ma, 2006). Relationships 

and cooperation is an important resource within emerging economies, and is particularly important in 

Thailand (Itthiopassagul & Blois, 2000; Theingi et al., 2008). Consequently, commitment of the export 

intermediary towards improving sales of the export manufacturer’s products significantly improves export 

performance (Peng & Ilinitch, 1998; Peng and York, 2001; Wilkinson and Nguyen, 2003). As a result, 

these studies propose that relationship between buyer and seller effects export marketing strategy and 

competitiveness and firm export performance in term of export profitability in the long run because most 

of the customers of firms in Thai rubber product export industry always concern a lot about the bond of 

relationship when other strategies are almost the same. 
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Competitiveness of Exporting 
 Competitiveness is the best of power to perform the business, a firm possesses a competitive 

advantage when it has certain resources and capabilities that are unique and difficult to imitate and it can 

present an offer to the market that provides more value to its customers than competing offers (Barney, 

1991). Competitive advantages are direct antecedents of export performance because the relative 

superiority of a firm’s value offered determines target customers’ buying behaviors (Piercy et.al, 1998) 

and the outcomes of this behavior for the export performance (Albaum & Tse, 2001). As a result, these 

studies propose that competitiveness effects export performance of Thai rubber product export industry 

in term of export profitability because this factor benefits the firm rather than competitors if the firm has 

the most valuable resources. 

 

Conclusion 
The research result is a conceptual model for the study of the Causal Structure Relationship 

Model of factors that affect export performance of the export in Thai rubber product industry. The study 

aims at investigate factors affecting export performance of the firms in the industry. The comparative 

theory by Barney (1991) is examined in order to apply to construct a model in this study. The study 

results reveal that the conceptual model based on the factors affecting export performance are 

international experience, readiness of resources, export marketing strategies, government supports, the 

relationship between buyers and sellers, and competitiveness of exporting. The significance of this study 

can increase a better understanding on export performance and on relevant factors that have an 

influence on it. For the listed companies, the result is also advantageous as it can be applied for export 

marketing strategies to gain competitiveness for higher of export performance. However, the model 

further needs empirical study to establish the degree of impact of each factor involved. 
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Factors Affecting E-marketing Adoption by Small and Medium Sized Enterprises in Thailand 
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Abstract 
 Small and medium sized enterprises (SMEs) have an important role in increasing the economic 

growth of the country. Electronic marketing (e-marketing) is important to both traditional commerce and 

electronic commerce because of reduced costs and increased interactive communication with the 

customer. The purpose of this study was to investigate the internal and external factors which influence 

the adoption of E-marketing in order to develop a conceptual model which is suitable for small and 

medium sized enterprises. The study was conducted by using a literature review and content analysis of 

secondary data. The results showed that the internal factors which influence the adoption of E-marketing 

are perceived usefulness, perceived risk, and readiness, while the external factor is social influence. 

Keywords : E-marketing adoption, Perceived usefulness, Perceived risk, Readiness, Social influence 
 

Introduction 
Nowadays the Internet has become more important in everyday life. It has changed the way 

people trade, and thus changes the economic system. E-commerce has become a new market channel 

for consumers and Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) (Chong, Man, Chen & Lai, 2011). SMEs 

try to reach the international market via effective borderless communication channels, similar to large 

sized enterprises (McCue, 1999; Hoffman and Novak, 1996; Herbig and Hale, 1997; Nguyen and Barret, 

2006). SMEs have increased the usage of the Internet (Sadowski, Maitland & van Dongen, 2002) because 

the Internet is the communication channel that has increased benefits to economic systems, especially 

for rural area businesses. If business owners do not decide to implement e-marketing, they may leave 

their business at risk (Egan, Clancy & O'Toole, 2003). So encouraging SME owners to adopt  E-marketing 

usage and to correctly implement E-marketing are both essential.  

The purpose of this study is to investigate factors that determine whether SMEs adopt                 

e-marketing, by reviewing relevant theories and research. This is used to develop a structural relationship 

model of the factors affecting the E-marketing adoption by SMEs. The expected benefit from this study is 

the identification of ways to develop ability of SMEs to increase E-marketing opportunities to support their 

strengths, correct their weaknesses, and minimize threats. 
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Materials and Methods 
This study was conducted by using a literature review and content analysis using secondary 

data from related theories and other research. Content analysis is a methodology used in social sciences 

for studying the content of words, concepts, themes, phases or sentences within a text or set of texts 

from articles, books or other documents (McTavish and Pirro, 1990). The results will show internal and 

external factors that affect E-marketing adoption and their relationship to each other. The data collection 

for this study was undertaken from various sources including textbook, research, publication, Internet, 

and online databases. The research report presents an analysis description. 
 

Results and Discussion 
1. Theoretical Background 
 This study integrated four theories to investigate factors affecting E-marketing adoption 

consisting of The Theory of Reasoned Action (TRA), The Theory of Planned Behavior (TPB), The 

Technology Acceptance Model (TAM) and The Diffusion of Innovation Theory (DIT).  

1.1 The Theory of Reasoned Action (TRA)  

The Theory of Reasoned Action is based on Social Psychology theory, and was developed by 

Icek Ajzen and Martin Fishbein in 1975, who tried to explain individual behavioral intention. The Theory of 

Reasoned Action explains that individual behavior can be predicted by four components, namely 

Behavioral Intention (BI), Attitude Toward the Behavior (AT), Subjective Norms (SN) and Beliefs (BL). 

Attitude Toward the Behavior is an evaluation level that affects Actual Behavior (AB). Subjective Norms is 

a social influence that also affects Actual Behavior. The core concept of the Theory of Reasoned Action is 

that behavior can be predicted by Behavioral Intention and Behavioral Intention is identified by Subjective 

Norms and Attitude Toward the Behavior   .  

1.2 The Theory of Planned Behavior (TPB)  

The Theory of Planned Behavior, which was extended from the Theory of Reasoned Action 

(Ajzen, 1991) also tries to explain individual behavioral intentions, and consists of three components: 

Attitude Toward the Behavior (AT), and Subjective Norms (SN) taken from the Theory of Reasoned Action, 

plus Perceived Behavior Control (PB). Perceived Behavior Control refers to the individual’s ability to 

control their behavior; it has a direct effect on Behavioral Intention. The Theory of Planned Behavior can 

predict behavioral intention as in the Theory of Reasoned Action. The core concept of the Theory of 

Planned Behavior is that human behavior comes from three beliefs consisting of behavior beliefs, 

normative beliefs and control beliefs (Viriyaprayoon, 2005).  
1.3 Technology Acceptance model (TAM) 
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While the Theory of Reasoned Action has been used in many areas, Davis (1986) has applied 

the Theory of Reasoned Action to information technology and developed the Technology Acceptance 

model (TAM). The Technology Acceptance model explains the motivation of the user in adopting new 

technology, and consists of three components: Perceived Ease of Use (PE), Perceived Usefulness (PU), 

and Attitude toward Using (AU). Both Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness have an indirect 

effect on Behavioral Intention through Actual Use while Perceived Usefulness has a direct effect on 

Behavioral Intention. The same as the Theory of Reasoned Action, Behavioral Intention has a direct effect 

on Actual Use but does not include Subjective Norms in the Technology Acceptance model because, in 

the information technology area, Subjective Norms has very little effect on Behavioral Intention. 

Many researchers have applied TAM in their research and suggested factors to improve the 

capability of the model (Legris, Ingham & Collerette, 2003). Malhotra and Galletta (1999) referred to 

Kelman (1958) who suggested that Social Influence is an external factor which can influence attitude in 

varying extends depending on the individuals. They added Social Influence as a psychological factor to 

TAM. Venkatesh and Davis (2000) extended TAM to TAM2 by adding Social Influence Processes 

consisting of Subjective Norm, Voluntariness and Image, and Cognitive Instrument Processes consisting 

of Job Relevance, Output Quality and Result Demonstrability. Venkatesh and Bala (2008) studied TAM2 

and extended it to TAM3 by adding six components consisting of Computer Self-efficacy, Perceived 

External Control, Computer Anxiety, Computer Playfulness, Perceived Enjoyment and Objective Usability. 

1.4 The Diffusion of Innovation Theory (DIT) 

Rogers (1995) had developed the Diffusion of Innovation Theory (DIT). The Diffusion of 

Innovation Theory was used for analyzing technology characteristics associated with the consumption of 

media when innovation or new ideas happen. Individuals use the internal communication within their 

group for making decisions to accept or reject new innovations. The Diffusion of Innovation Theory 

consists of five innovation characteristics: relation advantage, compatibility, complexity, trial ability and 

observe ability. The Diffusion of Innovation Theory is used to explain innovation communication 

processes through certain channels and time. Many studies applied the Diffusion of Innovation Theory to 

study new technology adoption such as mobile telephones (Roach, 2009) and the Internet and 

communication channels (Lin and Yu, 2006).  
The study of Agarwal and Prasad (1998) found that only three innovation characteristics were 

consistent - Relation Advantage, Compatibility and Complexity. These three innovation characteristics are 

similar to some factors in TAM: Relation Advantage is similar to Perceived Usefulness (PU), and 

Complexity is similar to Perceived Ease of Use (PE). It is evident that TAM is similar to The Diffusion of 

Innovation Theory in some parts. If the two theories are integrated together, that will allow the model to be 
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more appropriate. Wu and Wang (2005) studied M-Commerce adoption by integrating TAM 2 with The 

Diffusion of Innovation Theory and added two factors- Cost and Perceived Risk.  

 None of these four theories are better than the others rather they can be used to support each 

other. Both TAM and TPB were extended from TRA. TPB added a factor, Perceived Behavior Control to 

explain individual behavior. TAM applied TRA Information Technology and added two factors; Perceived 

Usefulness and Perceived Ease of Use to explain individual’s technology adoption behavior. DIT consists 

of five innovation characteristic, some of which are close to some factors of TAM: Relation Advantage is 

close to Perceived Usefulness, and Complexity is close to Perceived Ease of Use. Integration of TAM and 

DIT will make a more effective and useful basis for understanding technology adoption. 

2. E-marketing Adoption in Thailand 

The 2010 Electronic Commerce Status Survey in Thailand by the National Statistical Office of 

Thailand found that most electronic commerce businesses in Thailand did not implement marketing 

promotion. Businesses which implemented marketing promotion used both online and offline together. 

Online marketing promotions often used e-mail, web site banners, search engine results and web boards. 

Offline marketing promotions often used brochures and advertising (Thailand National Statistical Office, 

2011a). Moreover The 2010 Information and Communication Technology Survey in Establishment from 

the National Statistical Office of Thailand found that in 2010 there were 2,157,907 establishments in 

Thailand but only 111,430 establishments (5.16 percent) purchased or sold goods and services or had a 

trading partner via the Internet (Thailand National Statistical Office, 2011b). 

There are several factors discouraging businesses from using E-marketing. But according to the 

Technology Acceptance Model (Davis, 1986) the key factor is the attitude toward using E-marketing 

which influences the intention to use e-marketing. The person who decides to implement E-marketing is 

the business owner. The key parameter affecting the implementation of E-marketing is the intention to use 

E-marketing by the business owner. 

3. Factors Affecting E-marketing Adoption 

 TAM is an important model that is used to study the adoption of technology in general. This 

study applied TAM to E-marketing adoption for SMEs with four factors consisting of Perceived 

Usefulness, Perceived Risk, Readiness and Social Influence. Perceived Usefulness, Readiness and 

Social Influence are the factors that have positive influence on E-marketing adoption, while Perceived 

Risk is a factor that has negative. 

3.1 Perceived Usefulness (PU) synthesized from Davis (1986) refers to the level of individual 

belief that using technology will increase work performance. The study by Taylor and Strutton (2010) 

showed that Perceived Usefulness has direct and indirect effects on Intention to use E-marketing (IU) 

through Attitude Toward Using E-marketing (AU). Moreover, Intention to use E-marketing positively 

influences E-marketing Usage and it can be assumed that Perceived Usefulness influences E-marketing 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 OE-45 

Usage. This is similar to the studies of El-Gayar, Moran and Hawkes (2011), the study of Ha and Stoel 

(2009) and the study of Vijayasarathy (2004). 

Proposition 1 Perceived Usefulness positively directly affects Attitude toward using e-marketing. 

Proposition 2 Perceived Usefulness positively directly affects Intention to use e-marketing. 

3.2 Perceived Risk (PR) synthesized from integrated TAM and DIT. Forsythe and Shi (2003) said 

that Perceived Risk relates to an individual’s perceived gain or loss benefits when they decide to adopt 

technology. Perceived Risk is an important factor that influences individual behavior and whether they will 

decide to adopt E-marketing if they perceive that the technology is low risk. Wu and Wang (2005) showed 

that PR has a negatively direct effect on new technology adoption intention and Taylor and Strutton 

(2010) showed that Perceived Risk has a negatively direct effect on E-marketing adoption intention. It can 

be assumed that Perceived Risk has direct and indirect effects on Intention to use E-marketing (IU) 

through Attitude toward using E-marketing (AU), and Perceived Risk influences E-marketing Usage. 

Proposition 3 Perceived Risk negatively directly affects Attitude toward using e-marketing. 

Proposition 4 Perceived Risk negatively directly affects Intention to use e-marketing.  

3.3 Readiness (RD) is synthesized from Lertwongsatien and Wongpinunwatana (2003) and      

El-Gohary (2010). El-Gohary said that Readiness means the ability of SMEs to access such resources as 

human resources, technology resources and financial resources. Readiness of SMEs depends on internal 

factors such as an owner’s skills and support because for most of the SMEs the owner manages the 

enterprise. If SME owners have E-marketing skills and experience, it assumes that they are ready to 

adopt e-marketing. Lertwongsatien and Wongpinunwatana (2003) showed that Readiness of SMEs has a 

direct effect on e-commerce adoption, so it can be assumed that Readiness influences E-marketing 

Usage. 

Proposition 5 Readiness positively directly affects Intention to use e-marketing.  

3.4 Social Influence (SI) has been synthesized from Malhotra and Galletta (1999). Kelman (1958) 

said that SI refers to the external factors that induce individuals to change their attitude. This may happen 

on several levels, and each level relates to different processes of inducement. The Social Influence 

process that relates to individual behavior has three levels consisting of Compliance, Identification and 

Internalization. El-Gayar, Moran and Hawkes (2011) showed that Social Influence has a direct effect on 

new technology adoption intention. It can be assumed that Social Influence has direct and indirect effects 

on Intention to use E-marketing (IU) through Attitude toward using E-marketing (AU), and Social Influence 

influences E-marketing Usage. 

Proposition 6 Social Influence positively directly affects Attitude toward using e-marketing. 

Proposition 7 Social Influence positively directly affects Intention to use e-marketing. 

Proposition 8 Attitude toward using E-marketing influences Intention to use e-marketing. 

Proposition 9 Intention to use E-marketing influences E-marketing usage. 
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4. The proposed Conceptual Model 

Based on the research presented in the literature review, a conceptual model can be developed 

of the factors affecting E-marketing adoption. The model shows the relationship between four factors 

affecting E-marketing adoption, as shown in Figure.1  
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Figure 1 Conceptual model 

This conceptual model shows the structural causal relationship of factors affecting E-marketing 

adoption of SMEs.  
 

Conclusion 
 This study has developed a research-based conceptual framework and presented a 

relationship model of the causal factors affecting E-marketing adoption of SMEs. It indicates that the 

internal factors that influence the adoption of E-marketing are Perceived usefulness, Perceived risk and 

Readiness. The external factor that influences the adoption of E-marketing is Social influence. The 

expected benefits of this study are to increase the body of knowledge in management and to allow 

development of guidelines for the adoption of E-marketing strategic at SMEs through develop training 

program to encourage SMEs to adopt E-marketing depend on factors that indicated in this study. Future 

research must be conducted to test the empirical relationship between these variables through collecting 

data from SME entrepreneurs. 
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Factors Related to University and Industrial Sector Collaboration of Knowledge Transfer in 
Southern Thailand 

 

Yanyong Kodcharat1 and Akom Chaikeaw1 

 

Abstract 
 The purpose of this article is to review literature for develop a conceptual model which suitable 

for the university and industrial sector collaboration of knowledge transfer (UICK) in southern Thailand. 

The finding from the literature reviewed showed that the conceptual model of the factors affecting UICK 

found to be project management, organizational culture, communication, motivation and social networks. 

Moreover, organizational culture factor indirectly affected UICK through project management and 

motivation. In addition, communication factor indirectly affected UICK through project management and 

social networks. The developed model should be tested against empirical data for its validity and model 

invariance before the university and industrial sector could be apply this model in determining their 

collaborative strategies. 

Keywords : University-industrial sector, Collaboration, Knowledge transfer 

 

Introduction 
 Universities are increasingly playing an important role in developing technology and knowledge 

base which underpins economic development process in many developed and developing countries. It is 

increasingly more difficult for firms to rely sole on intra-organizational methods due to limited expertise 

and resources (D’Este & Patel, 2007). Collaboration provides firms to advance technologically, at lower 

cost and with less inherent risk. Collaboration also provides access to a greater breadth and depth of 

knowledge and technologies than would normally be possible through internal development (Barnes et 

al., 2002). External links directed at the transfer of knowledge are of crucial importance for the innovative 

performance of firms. 

The notion of complementarities is there keys to industry-university collaboration. There are a 

number of reasons why industry and universities seek to establish close ties with one another. Industrial 

firms gain access to highly trained students, professors, facilities, and new technologies. Universities 

primarily interact with industry in order to raise funds. Universities also want to expose students and 

faculty members to practical problems, create employment opportunities for university graduates, and 

gain access to applied technological area (NSB, 1996). 
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 Examining factors that facilitate the university and industrial sector collaboration of knowledge 

transfer (UICK) is important since industry is relying more heavily on these types of relationship to 

broaden and enhance their existing knowledge base. Lacking appropriate explanation of UICK in 

Southern Thailand and the still limited number of comparative studies led to the decision to study. 

Therefore, this study will to investigates factors affecting UICK in order to develop a conceptual model 

which suitable for the collaboration. 

 

Materials and Methods 
  The methods of this study conduct a literature review and content analysis. Besides, the findings 

are presented in analysis description and illustrated in conceptual model of factor affecting university and 

industrial sector collaboration of knowledge transfer. The data collections in this study include text book, 

research, publication, Internet and online databases from 18 articles. 

 

Results and Discussion 
1. Concept of university and industrial sector collaboration of knowledge transfer 

The primary roles that a contemporary university plays nowadays can be generally classified as 

the triad of teaching, research and service. University research has traditionally focused on generating 

and propagating basic forms of knowledge and integrating this knowledge into an overall learning 

agenda. On the other hand, firms are usually interested in utilizing the results of research to resolve 

current business problems or challenges of immediate concern in order to maximize earnings and 

stakeholder wealth (Lee, 1997). 

 Many earlier studies of knowledge transfer have concentrated on patenting licensing and 

formation of start-up companies as the main contributions of universities to technology diffusion (D’Este & 

Patel, 2007). There is abundant empirical evidence to suggest that the process of knowledge transfer 

between university and industry occurs through multiple channels such as personnel mobility informal 

contacts, consulting relationships and joint research projects and that patenting and spin-offs play a 

comparatively small part in this process (Arundel & Geuna, 2004). Moreover, D’Este et al (2005) showed 

university researchers choose to interact with industry for a diverse set of reasons. These include access 

to additional research income, applicability of research, access to industry skills and facilities. 
2. Factors Affecting University and Industrial Sector Collaboration of Knowledge Transfer. 

In this paper, we focus on five potential mechanisms to facilitate the collaboration of knowledge 

transfer: project management, organizational culture, communication, social networks and motivation. 
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Project management 
 Research studies investigating the reasons why projects fail provide lists of factors believed to 

contribute to the project management success or failure. According to The British Standard for project 

management BS 6079 defined project management as: “The planning, monitoring and control of all 

aspects of a project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time 

and to the specified cost, quality and performance”.  

White and Fortune (2002) suggested that the results of a recently conducted survey that 

attempted to capture the real world experiences of project manager. Three of the four top ranking factors 

respondents identified as critical to project success mirrored the success criteria (realistic schedule, 

adequate funds/resources, clear goals/objectives) and support from senior management was the other 

most frequency mentioned critical factor. 

Pertuze et al (2010) suggests that the seven keys to collaboration success are define the 

project’s strategic context as part of the selection process, select boundary-spanning project managers 

with three key attributes especially the ability to make connections between research and opportunities 

for product applications, share with the university team the vision of how the collaboration can help the 

company, invest in long-term relationships, establish strong communication linkage with the university 

team, build broad awareness of the project within the company, support the work internally both during 

the contract and after, until the research can be exploited. Therefore, the success of UICK depend on 

how effectively and efficiently of project management they can perform processes planning, organizing, 

monitoring and control of all involved to achieve the project objectives. 

In conclusion, the importance of this construct and relate assumption for establish UICK is stated 

in the following hypothesis. 

         Assumption 1 : Project management directly affects UICK. 

 

Organizational culture 
 Collaboration between industry and universities faces significant challenges. While universities 

are primarily driven to create new knowledge and to educate, private firms are focused on capturing 

valuable knowledge that can be leveraged for competitive advantage (Dasgupta & David, 1994). Working 

with universities research projects required not only that firms learn to work across organizational 

boundaries, but also that they have or can build the capabilities to collaborate with partners operating 

within a different incentive system. Studies of academic-industry related cultural issues have identified 

problems associated with differences in the perspectives, priorities and values of academic and 

industrial collaborators (Champness, 2000). 
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 Barnes et al (2002) find that university and industry have differing priorities and perspectives. 

While the university aims to achieving certain important academic objectives e.g. the publication of 

research results in academic journal to perform further research in specific areas but industrial partners 

need to use the result of the research to achieve the target of business. 

 Plewa (2009) studies the exploring organizational culture difference (OCD) in relationship dyads 

in the context of university-industry relationships. The dyadic data demonstrate three influential dimension 

of OCD: Differences in both time orientation and operate flexibility impact commitment negatively 

whereas market orientation difference negatively affects intention to renew and the study confirms a 

positive effect of trust, commitment and integration on university-industry relationship success. 

 According to relevant literatures and research, it is found that many of them agree that the 

organizational culture has directly effect to an establishment UICK. The importance of this construct and 

relate assumption for establish UICK is stated in the following hypothesis. 

  Assumption 2 : Organizational culture directly affects UICK. 

              Assumption 3 : Organizational culture indirectly affects toward UICK through project 

management. 

              Assumption 4 : Organizational culture indirectly affects UICK through Motivation. 

 

Communication 
 The central of effective relationship management is communication. Mohr and Spekman (1994) 

suggested that higher levels of communication quality and information sharing were associated with more 

successful partnering. 

Communication is one of the behavioral characteristics that are considered critical for 

organizational success because of the organizational functioning both in organization and inter-

organizational context are based on communication processes (Mohr & Spekman, 1994). In addition, 

Tuten and Urban (2001) found that communication that improving includes frequency, accuracy, and 

willingness to share information are the second most important characteristics of a successful 

partnership. Actually, they refer communication as “a key ingredient of successful partnerships”. 

Kelly et al (2002) study four key themes that cause problems in the first year of alliance 

relationships: Communications problems accounted for over 25% of the total problems that include 

establishing and maintaining communications, misunderstandings between the partners, physical 

distance, personality conflicts between people, language differences, and structural or organizational 

differences (Kelly et al., 2002). 

Effective communication is the factor that affects to project management (Pertuze et al., 2010). 

The importance of this construct and relate assumption for establish UICK is stated in the following 

hypothesis. 
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Assumption 5 : Communication directly affects UICK. 

Assumption 6 : Communication indirectly affects UICK through project management. 

             Assumption 7 : Communication indirectly affects UICK through social networks. 

 

Motivation 
There are many reasons for industrial firms and universities to cooperate with one another. The 

lists of reasons for academics collaborating with industry are supplement funds for one’s own academic 

research, test the practical application of one’s own research and theory, gain insights in the area of 

one’s own research, gain insights in the area of one’s own research, look for business opportunity, gain 

knowledge about practical problems useful for teaching, create student internships and job placement 

opportunities. The firms have the reason to seek collaboration with university faculty are many and 

complex. The lists of reasons for appear frequently in the literature on university-industry collaboration are 

solve specific technical or design problems, develop new products and processes, conduct research 

leading to new patents, improve product quality, have access to new research, maintain an ongoing 

relationship and network with the university, recruit university graduates (Lee, 2000). 

Lee (2000) suggested that faculty members collaborating with industry bring with them set of 

personal objectives for which they are willing to commit time, energy, and intellectual resources. 

Likewise, firms have their own agendas for which they are willing to commit corporate resources. 

Lai and Tsai (2009) indicate that regulation, organization, education and incentives are critical 

component for integrating collaboration in industry-university collaboration. In addition, Lai (2011) study 

the willingness to engage in technology transfer (TT), in industry-university collaborations (IUC) and 

shows that the transferor’s incentive and capability of transferor variables positively influence willingness 

to participate in TT in an IUC. 

This study concludes that the motivation have close relationships with the UICK. 

Assumption 8 : Motivation directly affects UICK. 

 

Social networks 
 Networks play a leading role in many aspects of organizational emergence (Johannisson, 2000). 

They constitute critical avenues for the acquisition of information and resources. 

 Ostergaard (2009) discusses that the interfirm informal contacts are more numerous than 

university informal contacts. Likewise, knowledge is more frequently acquired from engineers in other 

firms than through university-industry contacts. However, not all engineers in the cluster have informal 

contacts or acquire knowledge through these. Engineers who have participated in formal projects with 
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university researcher and engineers who are educated at the local university have a higher likelihood of 

acquiring knowledge from informal contacts with university researchers. 

The social networks are the relationship among groups of individuals or organizations with 

similar interests and with these networks one can utilize the connections to learn from others (Gregory, 

2007). It is an important source of knowledge. A social network among organizations can benefit 

organizational performance as the organizations exploit the relationships. 

 Darroach (2003) has stated that knowledge can be expands from the relationship among the 

organizations and their customers and suppliers, and this knowledge also consists of data and 

information linking the financial condition of organizations, their competitors, industry tendencies, 

technological growth, and others. In addition, Somchai Numprasertchai and Igel (2005) stated that 

engaging in social networks can help to produce a superior breadth and depth of study knowledge than 

pure in-house expansion. 

 In conclusion, there are many studies which concentrate on the benefits of social networks. 

Assumption 9 : Social networks directly affect UICK. 

 

The Proposed Conceptual Model 
  Based on the research presented in the literature review, this paper can be developed the 

conceptual model of the factors affecting university and industrial sector collaboration of knowledge 

transfer. The model shows the relationship between five factors affecting UICK, as shown in Figure.1 

 
Figure1 Proposed Conceptual Model 
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             Figure 1 shows the relation between independent factors includes project management, 

organizational culture, communication, motivations and social network directly affect UICK. 

Moreover, organizational culture and communication factors indirectly affect UICK through 

project management. Organizational culture indirectly affects UICK through motivations. Communication 

indirectly affects UICK through social network. In conclusion, this conceptual model shows that five 

factors probably impact the cause of UICK. 
 

Conclusion 
The study aims at investigate factors affecting UICK. The literature reveals a conceptual model 

of factors affecting UICK include project management, organizational culture, communication, motivation 

and social networks. The significance of this study lies in that this can increase a better understanding on 

UICK and on relevant factors that have an influence on it. It is recommended that the model that has 

been developed should be tested against empirical data using the structural equation model (SEM), and 

the data should be analyzed with path coefficient to order to test the significance of the path coefficient of 

the components or factors.  For the university and industrial sector, the result is also advantageous as it 

can be applied for UICK strategies and UICK evaluation.  
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Antecedents and Consequences of Work Engagement: A Literature Review 
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Abstract 
 The purpose of this study is to investigate existing literature and theories in order to initially 

construct a conceptual framework of antecedents and consequences of work engagement. The results of 

the study revealed that organizational justice and job resources have direct effects toward work 

engagement. Work engagement has a direct effect toward task and contextual performance. Finally, 

transformational leadership has both direct and indirect effects toward task and contextual performance. 

Keywords : Work engagement, Job performance, Organizational justice, Transformational leadership,  

      Job resources  

 

Introduction  
 Kahn suggested that highly engaged individual is one approaching the tasks (associated with a 

job) with a sense of self-investment, energy, and passion, which should in turn to higher levels of in-role 

and extra-role performance. Work engagement is a construct that captures the variation across 

individuals, and the amount of energy and dedication contributing to their job (Kahn, 1990). Researchers 

have argued that engagement, as a motivational variable, should lead to high levels of job performance 

and a predictive value for job performance.  

 Job performance was classified by Borman and Motowidlo into task performance and contextual 

performance (Borman and Motowidlo, 1993). Task performance or in-role performance refers to 

behaviors that are directly involved in producing goods or services, or activities providing an indirect 

support for the organization’s core technical processes. These behaviors directly relate to the formal 

organization reward system. In contrast, contextual performance is defined as individual efforts that are 

not directly related to their main task functions. However, these behaviors are important because they 

shape the organizational, social, and psychological contexts serving as the critical catalyst for task 

activities and processes. Contextual performance and related elements of performance, such as 

organizational citizenship behavior or OCB, and extra-role performance, contribute to organizational 

effectiveness. According to the fact that the concept of contextual performance has several related 

constructs in other different names, the existing theories and empirical studies reviewed in this study also 

include contextual performance and all related constructs.  

                                                 
1 Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla  90112, Thailand. 
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  Some researchers are ambivalent about the incremental value of work engagement over other 

constructs as a predictor of behavior. However, other researchers have argued that work engagement 

should lead to high levels of job performance. Knowledge about work engagement as a predictor of job 

performance is limited and less empirical studies examine the relationships between antecedents and 

consequences of work engagement in the Asian context compared to numerous studies conducted in the 

Western countries. Therefore, this study investigated secondary data in order to construct a conceptual 

framework of the antecedents and consequences of work engagement that is more appropriate for the 

Asian context and to examine whether the proposed framework is either different or similar to the 

framework developed in Western countries.  

 

Materials and Methods 
The paper firstly examined a literature related to work engagement. The initial results revealed 49 

studies when the term work engagement was used. After reviewing each paper, the authors found 

common variables related to work engagement. These variables were performance, organizational 

justice, transformational leadership, and job resources. Based on these results, the authors continuously 

searched a literature related to the variables mentioned above. Consequently, a total of 11 text books and 

24 research papers were examined in this study by using five databases: EBSCO, ProQuest, JSTOR, 

Google Scholar, and Web of Science.      

 

Results and Discussion 
 Work Engagement  
 Work engagement has become a well-known construct to both researchers and practitioners. An 

emerging body of research is beginning to converge around a common conceptualization of work 

engagement as connoting high levels of personal investment in the work tasks performed on a job. Many 

researchers have argued that engagement, as a motivational variable, should lead to high levels of job 

performance. Work engagement represents a commonality among physical, emotional, and cognitive 

energies that individuals bring to their work role. In this sense, work engagement is more than just the 

investment of a single aspect of the self. It represents the investment of multiple dimensions (physical, 

emotional, and cognitive), leading to the simultaneous and holistic experience.  

 Work engagement is defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is 

characterized by vigor, dedication, and absorption: (1) Vigor is characterized by high levels of energy 

and mental resilience while working; the willingness to invest effort in one’s work, not being easily 

fatigued, and persistence even in the face of difficulties, (2) Dedication is characterised by deriving a 

sense of significance from one’s work by feeling enthusiastic and proud about one’s job, and by feeling 

inspired and challenged by it, and (3) absorption is characterised by being totally and happily immersed 
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in one’s work and having difficulties detaching oneself from it. In short, highly engaged employees have 

high levels of energy and are enthusiastic about their work. Moreover, they are often fully immersed in 

their work.  

 Work engagement focuses work performed at a job and represents the willingness to dedicate 

physical, cognitive, and emotional resources to this work. In support of this, results from a meta-analysis 

study testing the role of engagement as a mediator of the relationship between antecedent variables and 

job performance found a direct effect between work engagement and task, and contextual performance. 

Similarity, Schaufeli et al. (2006) found that work engagement is positively related to in-role performance. 

 
 Job performance as a consequence of work engagement 
 Borman and Motowidlo (1993) divided performance into task and contextual performance. Task 

performance was defined as the effectiveness with which job incumbents perform activities that 

contribute to the organization’s technical core. Task performance includes two classes of behavior: (1) 

activities that directly transform raw materials into the goods and services that an organization produces. 

(2) activities that serve and maintain the technical core by replenishing its supply of raw materials. 

Contextual performance is defined as performance that is not formally required as part of the job but it 

can shape the social and psychological contexts of an organization. Contextual performance has been 

further suggested to have two facets: interpersonal facilitation and job dedication: (1) Interpersonal 

facilitation includes “cooperative, considerate, and helpful acts that assist co-workers’ performance”, 

whereas, (2) job dedication includes “self-disciplined, motivated acts such as working hard, taking 

initiative, and following rules to support organizational objectives”. Job performance is predicted by work 

engagement.  

 
 Antecedents of Work Engagement 
 Organizational justice 
 Organizational justice refers to perceptions of fairness within an organizational setting; it has 

become a focus of justice researchers. Organizational justice has been widely accepted that it 

contributes to employee performance.  Adams’ equity theory indicates that individuals can alter their 

quality and quantity of work to restore justice when they perceive the outcome/input ratio to be unjust 

(Adams, 1966). Interestingly, some empirical studies have found that individuals decrease their 

performance to reduce input when they are underpaid, and increase their performance to produce more 

input when they are overpaid. The equity theory provides a theoretical explanation to the distributive 

justice’s effect on performance. 

 Prior research has demonstrated that organizational justice has three distinct dimensions: 

distributive justice, procedural justice, and interactional justice: (1) distributive justice refers to outcomes 
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that are consistent with implicit norms for allocation, such as equity or equality, (2) procedural justice 

refers to voice during a decision-making process, influencing over the outcome. In other words, 

procedural justice means the fairness of means and procedures by which the decision are made, and (3) 

interactional justice refers to the perceived fairness of interpersonal treatment from those administering 

the procedures used to arrive at certain outcomes. This type of justice reflects the degree to which 

people feel that they are treated with respect and dignity by authority figures. The relationship between 

organizational justice and work engagement has been tested by the bivariate analysis; the result revealed 

that procedural justice was significantly and positively associated with work engagement. 

 
 Transformational Leadership 
 Theory of leadership focuses transformational leadership and transactional leadership as core 

concepts in the field. These concepts were first introduced by Burns (1978) and further developed by 

Bass and Avolio (1993) to encompass the “full range model of leadership”. Transformational leadership 

has been seen as moving beyond transactions to increase the level of followers' awareness for valued 

outcomes by expanding and elevating their needs and encouraging them to transcend their self-

interests. 

 Transformational leaders motivate their followers to perform beyond expectations by influencing 

and convincing followers to replace their self-interests with organizational interests and to try harder. 

Specifically, the transformational leadership is comprised of four components: (1) idealized influence is 

defined as respect to both leader’s behavior and the followers attributions about the leader. Idealized 

leaders consider the needs of others before their own personal needs, avoid use of power for personal 

gain, demonstrate high moral standards, and set challenging goals for their followers. Jointly, these 

behaviors set the leaders as role models for their followers, (2) inspirational motivation refers to the ways 

by which transformational leaders motivate and inspire those around them, mostly by providing meaning 

and challenging tasks. Specifically, transformational leaders motivate and inspire followers by displaying 

enthusiasm and optimism, involving them in envisioning attractive future states, communicating high 

expectations, and demonstrating commitment to the shared goals, (3) individualized consideration 

represents the leader’s consistent effort to treat each individual as a special person and to act as a coach 

and a mentor who continually attempts to develop his or her followers’ potential, and (4) intellectual 

stimulation represents the leader’s effort to stimulate the followers to be innovative and creative as well as 

to encourage followers to question assumptions and to reframe problems and approach them in new 

ways. 

 Transformational leadership has long been associated with employee behaviors, which describe 

in terms of both task performance and contextual performance. There is an increasing evidence to 

confirm a variety of the relationships between transformational leadership and employee performance. 
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Results from a meta-analysis study path modeling found that transformational leadership is likely to have 

direct effects on task and contextual performance and a direct effect of transformational leadership and 

work engagement. Similarly, the results from a meta-analysis study to test the relationship between 

transformational leadership and follower performance found that transformational leadership has positive 

relationships with followers’ task and contextual performance. On the other hand, Zhu et al. (2009) found 

a positive relationship between transformational leadership and follower work engagement. 

 
 Job resources 
 Job resources refer to physical, social, or organizational aspects of the job that may (1) reduce 

job demands and the associated physiological and psychological costs, (2) function in achieving work 

goals, and (3) stimulate personal growth, learning, and development. Job resources either play an 

intrinsic motivational role because they foster employees’ growth, learning, and development, or an 

extrinsic motivational role because they are instrumental in achieving work goals. Several studies have 

shown a positive relationship between job resources and work engagement. For example, Schaufeli and 

Bakker (2004) found an evidence for a positive relationship between three job resources (performance 

feedback, social support, and supervisory coaching) and work engagement among four different 

samples of Dutch employees. Similarly, Xanthopoulou et al. (2007) examined the role of three personal 

resources in the Job Demands-Resources (JD-R) model and found a direct effect from job resources 

toward work engagement. 

 

Conclusions 
 The study aims to investigate antecedents and consequences of work engagement. The results 

of this study revealed that work engagement has a direct effect on task and contextual performance.  

Organizational justice and job resources have direct effects on work engagement. Transformational 

leadership, however, has both direct and indirect effects on task, and contextual performance through 

work engagement. All these relationships are presented in Figure 1. However, as stated at the beginning 

of the paper, the proposed model is drawn from existing theories and studies mostly conducted in the 

Western countries. Thus, it is interesting to test the proposed model in less studied but different contexts 

like Thailand to see whether the data best fit with the model. Additionally, it is quite interesting to keep 

looking to other variables that possibly affect the relationships proposed in this model. It might be a high 

possibility that other variables, especially cultural factors, that are not reviewed here can either directly or 

indirectly effect the relationships between work engagement and the variables of interest (both 

antecedents and consequences).  
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Figure 1  Conceptual model 
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The Apprehension of Lanna Arts and Culture of Tertiary Level Students 
 

Tawipas Pichaichanarong1 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the capability of tertiary level students to comprehend 

Lanna Arts and Culture through the visual media evaluation of 2D Images (Graphic images and 

Photographs), 3D Images (Architecture and Architecture Visualization), and mental imagery. The 

respondents were 412 tertiary level students. A self-administered questionnaire was used in this study, 

and it was divided into six parts. The first part through the fifth part included the evaluation of Mental 

Imagery, 2D Images and 3D Images. The sixth part contained descriptive data. The findings showed that 

the perception towards 2D Images and 3D Images were related to the students having positive 

perceptions of the Lanna Kingdom. 

Keywords :  Lanna arts and culture, Thai arts and culture, Comprehension, Perception 

 

Introduction 
Statement and significance of the problem 

Entering the 21st century, contemporary young Thai students have been exposed to media from 

Western culture. Meanwhile, the rise of Asian culture from the media has also become very popular in 

many countries in Asia, including Thailand.  As a result, contemporary young Thai students may have lost 

interest in Thai Arts and Culture. Cultural communication comprehension plays an important role among 

young Thai students. In addition, cultural communication comprehension may affect things. As far as 

Thailand is concerned, there is little research on cultural communication comprehension among young 

Thai students.  Therefore, this research is designed to study cultural awareness and its impact on 

communication competence through Lanna Arts and culture among young Thai students. This research 

focuses on studying the capability of tertiary level students to comprehend Lanna Arts and Culture 

through the visual media evaluation of 2D images (Graphic images and Photographs), 3D images 

(Architecture and Architecture Visualization), and mental imagery. 
Culture and cultural awareness 

Zimmermann (1995) showed that getting along with the owners of one culture is a key to 

successful communication. Wiseman et al. (1989) demonstrated that intercultural communication 

competence and awareness of other cultures are positively correlated. 

                                                 
1 Faculty of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 10400, Thailand. 
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This research focuses on Lanna Arts and Culture, which represents the Northern part of 

Thailand, which is known as “the Kingdom of Lanna.” The Lanna region consists of 8 provinces (Chiang 

Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Payao, Phrae, Nan and Mae Hong Son). The objective of this 

research is to investigate the capability of tertiary level students to comprehend Lanna Arts and Culture 

through the visual media evaluation of 2D Images (Graphic and Photographs of  Lanna Arts and Culture) 

and 3D Images (Lanna  Architecture and Lanna Architecture Visualization), and to see if they relate with 

mental imagery found in positive perceptions of the Lanna Kingdom.  

When the knowledge of Lanna Arts and Culture achieves a more positive level among tertiary 

level students, it will lead to more positive perception towards The Lanna Kingdom. Therefore, more 

positive perceptions of the Lanna Kingdom would strengthen their perceptions of Thai Arts and Culture. 

 
Literature review 
Mental imagery  

Mental imagery (varieties of which are sometimes colloquially referred to as “visualizing,” “seeing 

in the mind's eye,” “hearing in the head,” “imagining the feel of,” etc). is quasi-perceptual experience; it 

resembles perceptual experience, but occurs in the absence of the appropriate external stimuli. It is also 

generally understood to bear intentionality (i.e., mental images are always images of something or other), 

and thereby to function as a form of mental representation. Traditionally, visual mental imagery, the most 

discussed variety, was thought to be caused by the presence of picture-like representations (mental 

images) in the mind, soul, or brain, but this is no longer universally accepted. (Retrieved April2, 2010 

from the World Wide Web: http://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/.) Mental imagery, also called 

visualization and mental rehearsal, is defined as experience that resembles perceptual experience, but 

which occurs in the absence of the appropriate stimuli for the relevant perception. 
Lanna arts and culture  

Current evidence suggests that the first Thai groups appeared in the far north of the present-day 

country nearly a thousand years ago. Some of them settled into fertile valleys along rivers that flowed 

through the rugged, misty mountains, forming small principalities, which slowly grew in both population 

and power. 

By the mid-13th century, there were enough principalities to unite under an ambitious 

ruler known as Mangrai and form a kingdom called Lanna that extended from Laos to what is now the 

Shan States of Burma, with Chiang Mai as its capital city. Lanna can thus be seen as one of the original 

seats of Thai culture. It was also one of the last to be affected by external forces that so dramatically 

changed the rest of the country. While other more powerful Thai states like Sukhothai, Ayutthaya, and 

Bangkok rose and flourished to the south, Lanna remained a place apart, with its own 

Royal family and its own traditions, more or less sealed off by a range of lofty mountains that prevented 
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easy access by outsiders. Active involvement in day-to-day administration from Bangkok came only in the 

late 19th century with the appointment of a Siamese High Commissioner, but not until the northern railway 

line reached Chiang Mai in the 1920s did others really begin to come to the region (Amranand & Warren, 

2000). 
Lanna Art & Architecture 

As elsewhere, Lanna Art was religious in inspiration and function, and for this reason it is 

essential to consider the architecture of its monuments and monastic building at the same time as its 

sculpture and mural painting (Freeman, 2001). 
Priming  

Priming refers to enhancing the effects of the media by offering the audience a prior context: a 

context that will be used to interpret subsequent communication. The media serves to provide the 

audience with standards and frames of reference. Agenda-setting refers mainly to the importance of an 

issue; priming tells us whether something is good or bad, whether or not it is communicated effectively, 

and so on (Retrieved December 30,2008 from the World Wide Web: http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory ).  

Agenda-setting theory (Priming) was used to interpret the data for the influence of the media.  
Social learning theory  

People learn through observing others’ behavior, attitudes, and outcomes of those behaviors. 

“Most human behavior is learned observationally through modeling: from observing others, one forms an 

idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a 

guide for action.” (Bandura, 1997). Social learning theory explains human behavior in terms of continuous 

reciprocal interaction between cognitive, behavioral, and environmental influences.  
Theory of persuasion  

In 1953, Hovland, Janis and Kelly defined persuasive communication as “the process by which 

an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other 

individuals (the audience)” (Tan, 1985). This study investigated five characteristics of communication 

sources: attractiveness, believability, liking, persuasion, and trustworthiness as applied to the 

comprehension of Lanna Arts and Culture by tertiary level students. It attempts to better understand 

perceived differences and similarities between Mental Imagery, Lanna Arts, 

Culture in 2D Images (Graphic images, and Photographs) and in 3D Images (Lanna Architecture 

and Lanna Architecture Visualization). This study tests the following hypothesis: H-1: The comprehension 

of Lanna Arts and Culture of Tertiary Level Students  

  

Methodology  
Participants: Subjects were recruited from various undergraduate level classes at a large 

university in the Northern Province of Thailand. They were given extra credit for participation. The 
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instructor told the students that this was a study analyzing people’s opinions and feelings about the 

comprehension of public issues in Thailand today, particularly issues dealing with Lanna Arts and 

Culture. 

 
Tool of Measurement 

The participant’s responses were measured by scales adapted from Bucholz and Smith (1991). 

The nine-point differential scale asks respondents to rate whether categories of Lanna Arts and Culture 

are closer to one or the other of two bipolar adjectives. Our measurements included twelve attributes 

using a Likert scale ranging from 1 (very disagree) to 9 (very agree). This study was also interested in the 

portrayals of Lanna Arts and Culture in various mediums. The current study examined the students’ 

viewing frequency of television, movies, and the internet (e.g., hours per week). This survey also 

measured how television, movies and internet portrayals are recalled and perceived. 

 
Procedures  

To test the hypothesis, information was gathered by a questionnaire with the consent of the 

student. To ensure instrument reliability and to prevent respondent sensitization, respondents were 

instructed to answer the questionnaire with conditions of Lanna Arts and Culture in general, and of Lanna 

Arts and Culture in 2D Images and 3D Images. 

 

Results  
Participants and measurements: Four-hundred and twelve students participated in the study. 

39.5 percent were male, and 60.5 percent were females. The average age was 21.22 years. 57.6 percent 

were freshman, and 20.1 percent were sophomores. 13.3 percent were juniors, 6.3 were seniors, and 1.9 

percent were graduate students. Business Chinese majors made up the highest number of students at 

34.6 percent. 5.6 percent of the college students watched television at the highest average of 0-5 hours 

per week. 4.1 percent of the college students watched movies at the highest average of 0-5 hours per 

week. 7.3 percent read newspapers for 0-5 hours per week. 5.6 percent of the college students read 

magazines 0-5 hours per week, and 4.8 percent used the Internet at the highest average of  30 hours per 

week.  
Test of hypothesis  

To test the hypothesis, correlation analyses were used to estimate the relationships between 

comprehension of Lanna Arts and Culture and the Tertiary Level Students. This study tested the 

comprehension of Lanna Arts and Culture for the Tertiary Level Students compared with Lanna Arts and 

Culture in 2D Images and in 3D Images. 

H-1 predicted the comprehension of Lanna Arts and Culture for the Tertiary Level Students. 
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To test H-1, correlations were computed between (shown in Table 1-4): 

• The correlation of Mental imagery of Lanna Arts and Culture with Graphic images of Lanna Arts and 

Culture 

• The correlation of Mental imagery of Lanna Arts and Culture with Photographs of Lanna Arts and 

Culture 

• The Correlation of Mental imagery of Lanna Arts and Culture with Lanna  Architecture 

• The Correlation of Mental imagery of Lanna Arts and Culture with Lanna  Architecture Visualization 

The hypothesis was significant at .000 (see Table 1-4). 

 

Table 1  Correlation of Mental Imagery of Lanna Arts and Culture, Graphic images of Lanna Arts and Culture 

  Correlation 

 Mean Mental 

Imagery 

Mean Lanna 

Architecture 

r Sig.(2-tailed) 

1.Beautiful 7.81 7.36 .383 .000* 

2.Attractive    7.40 7.19 .378 .000* 

3.Noble   7.24 6.85 .460 .000* 

4.Appreciate   7.25 7.08 .414 .000* 

5.Northern Arts 7.97 7.32 .346 .000* 

6.Northern Culture 7.93 7.40 .328 .000* 

7.Thai Arts                                 7.90 7.39 .428 .000* 

8.Original 7.38 6.82 .368 .000* 

9.Believable 7.44 6.86 .292 .000* 

10.Likable 7.28 6.93 .432 .000* 

11.Persuasive 7.21 6.94 .362 .000* 

12.Trustworthy 7.22 6.88 .357 .000* 

Correlation is significant at the 0.05 level. 
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Table  2 Correlation of Mental Imagery of Lanna Arts and Culture, Photographs of Lanna Arts and Culture 

  Correlation 

 Mean Mental 

Imagery 

Mean Lanna 

Architecture 

r Sig.(2-tailed) 

1.Beautiful 7.81 7.78 .020 .680 

2.Attractive    7.40 7.47 .046 .353 

3.Noble   7.24 7.35 .103 .037* 

4.Appreciate   7.25 7.33 .095 .056 

5.Northern Arts 7.97 7.69 -.043 .384 

6.Northern Culture 7.93 7.69 -.085 .087 

7.Thai Arts                                 7.90 7.63 .068 .167 

8.Original 7.38 7.36 .114 .021* 

9.Believable 7.44 7.36 .041 .406 

10.Likable 7.28 7.30 .040 .416 

11.Persuasive 7.21 7.31 .038 .443 

12.Trustworthy 7.22 7.31 .025 .608 

Correlation is significant at the 0.05 level. 

Table 3 Correlation of Mental Imagery of Lanna Arts and Culture, Lanna  Architecture 

  Correlation 

 Mean Mental 

Imagery 

Mean Lanna 

Architecture 

r Sig.(2-tailed) 

1.Beautiful 7.81 8.11 .485 .000* 

2.Attractive    7.40 8.07 .502 .000* 

3.Noble   7.24 8.24 .154 .270 

4.Appreciate   7.25 7.23 .106 .457 

5.Northern Arts 7.97 8.01 .080 .569 

6.Northern Culture 7.93 7.88 .132 .354 

7.Thai Arts                                 7.90 7.80 -.033 .821 

8.Original 7.38 7.15 .024 .862 

9.Believable 7.44 7.75 .052 .710 

10.Likable 7.28 7.96 .274 .047* 

11.Persuasive 7.21 6.03 .084 .549 

12.Trustworthy 7.22 7.30 .014 .920 

Correlation is significant at the 0.05 level. 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 

 OE-71 

Table  4 Correlation of Mental Imagery of Lanna Arts and Culture, Lanna  Architecture Visualization 

  Correlation 

 Mean Mental 

Imagery 

Mean Lanna 

Architecture 

r Sig.(2-tailed) 

1.Beautiful 7.81 7.86             .189          .185 

2.Attractive    7.40 7.78             .262          .063 

3.Noble   7.24 7.64             -.043         .765 

4.Appreciate   7.25 7.78             -.034         .816 

5.Northern Arts 7.97 7.62             .053           .710 

6.Northern Culture 7.93 7.64             .030          .837 

7.Thai Arts                                 7.90 7.49                   -.020 .893 

8.Original 7.38 6.94             .120          .402 

9.Believable 7.44 7.05             -.226           .111 

10.Likable 7.28 7.66             -.049        .734 

11.Persuasive 7.21 6.54             .054          .706 

12.Trustworthy 7.22 7.19             -.053          .713 

Correlation is significant at the 0.05 level. 

 

Discussion  
 The result supported the hypothesis. This study concluded the comprehension of Lanna Arts 

and Culture for the Tertiary Level Students was positive. It was related to their positive perception of the 

Lanna Kingdom. Bandura’s social learning theory (1977) suggests that pertaining representations, 

sometimes referred to as visual imagery, involves drawing a mental picture of the observed act and 

storing that picture in our memories. Visual Imagery is of course quite a common process. We have 

“pictures in our heads” of people we know or have known; of experiences, sad and happy; of beautiful 

vacation scenes; and so on. Likewise, a person who had seen Lanna Arts and Culture in 2D and in 3D 

Image representations  would recall positive images of the objects and would develop positive attitudes 

towards the Lanna  Kingdom in general. In addition, the portrayal of Lanna Arts and Culture in 2D Images 

(Graphic images and Photographs) and 3D Images (Lanna Architecture and Lanna  Architecture 

Visualization) did not have more of an effect than Mental Imagery of Lanna Arts and Culture. Furthermore, 

the results reported that our respondents have placed 2D Images and Lanna Architecture Visualizations 

to be more effective mediums at significant level. 

In conclusion, this study confirmed that 2D Images and Visualizations of Lanna  Architecture 
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were the most effective mediums. In addition, the positive perception of Lanna Arts and Culture in 2D and 

3D Images were related to the positive perceptions of the Lanna Kingdom. However, Lanna Arts and 

Culture in 2D Images and in 3D Images had not created more effective images than Mental Imagery that 

was created by their own visualization. 
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A Study of English Speaking Strategies in EFL Learners Used at Thai-Nichi Institute of 
Technology 

 

Bundit Anuyahong1  
 

Introduction 
Speaking skill is a part of EFL learning skills. Speaking strategies are a crucial part of the whole 

of language learning strategy. Speaking strategies are assumed to be used by foreign and second 

language learners to exercise their oral performance in the target language. The teaching of speaking 

skill has become increasingly important in the English as a second or foreign language (ESL/EFL) 

context. The teaching of speaking skill is also important due to the large number of students who want to 

study English in order to be able to use English for communicative purposes. Furthermore, Richards and 

Renandya (2002: 201) advocated that a large percentage of the world’s language learners study English 

in order to develop proficiency in speaking 

According to Harmer (1991:46-47), there are many reasons why people communicate. First, 

people communicate because they want to say something. As Harmer explained, the word refers to 

intentional desire the speaker has in order to convey messages to other people. Simply stated, people 

speak because they just do not want to keep silent. Second, people communicate because they have 

some communicative purpose. 

Strategies were the thoughts and behaviors that learners used to help them comprehend, learn, or 

retain information (O’Mally & Chamot, 1990). Researchers showed that strategies and the ability to use 

them effectively were particularly important in foreign language speaking. 

This study aimed to investigate the speaking strategies of Thai-Nichi Institute of Technology 

students. The speaking strategies in the questionnaire consisted of the following categories: general 

speaking strategies, speaking strategies for beginner level, speaking strategies for intermediate level, 

and speaking strategies for advance level. The results of this study will be the important references for 

both educators and learners to evaluate their teaching and learning speaking experiences in the 

classroom as well as the application in daily communication. 

Research Purposes: 
1) To investigate speaking strategies in EFL classroom used by Thai-Nichi Institute of 

Technology students in four aspects: general speaking strategies, speaking strategies for beginner level, 

speaking strategies for intermediate level, and speaking strategies for advance level  

2) To compare students’ four different speaking strategies according to genders and academic 

majors, and  

                                                 
1 College of General Education and Languages, Thai-Nichi Institute of Technology, 1771/1 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand. 
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3) To gather supplemental suggestions of Thai-Nichi Institute of Technology students.  

Methodology 
Population and Samples 
This research was investigation speaking strategies in EFL classroom used by Thai-Nichi 

Institute of Technology students in four aspects: general speaking strategies, speaking strategies for 

beginner level, speaking strategies for intermediate level, and speaking strategies for advance level 

which consisted of population and sample as follows: 

Population of this research was 1,200 TNI students in 3 majors; Automotive Engineering, 

Business Japanese, and Multimedia Technology in second semester of 2011 academic year. 

Samples of this research were 291 TNI students from 3 majors; 98 Automotive Engineering 

students, 90 Business Japanese students and 103 Multimedia Technology students derived through 

stratified random sampling technique. 
Instrumentation 
The instrument used in this study is a questionnaire. The questionnaire was constructed by the 

researcher, based on speaking strategies of TNI students. In addition, the instruments used for gathering 

the data were the rating-scale and open-ended questionnaire. The questionnaire comprises 29 items of 

speaking strategies in 4 major areas; 14 items of general speaking strategies, 5 items of speaking 

strategies for beginner level, 5 items of speaking strategies for intermediate level, and 5 items of 

speaking strategies for advance level. 
The statistics used for analyzing the data 
The collected data was analyzed using computer program. The statistics used for analyzing the 

data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis. 

Results  
The results of this study were concluded as follows: 1) Thai-Nichi Institute of Technology 

students had a high level of four English speaking strategies in overall. When considered in each aspect, 

advance strategies were at a moderate level. However, the rest strategies were at a high level 2) there 

were no statistically significant differences between male and female students and 3) students with 

different academic majors showed statistically significant differences in overall and each aspect. 

Recommendations, implications, and suggestions for applications and future research are also 

discussed. 
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Degradation of Caffeic Acid in Subcritical Water 
 

Boonyanuch Suaylam1, Pramote Khuwijitjaru1, Rungnaphar Pongsawatmanit2 and Shuji Adachi3  

 

Introduction  
 Caffeic acid (3,4-dihydroxycinnamic acid) is a polyphenol catechol with antioxidant, anti-
inflammatory, antimutagenic and anticarcinogenic activities. It is naturally found in a wide variety of plant-
derived materials such as fruits, vegetables, tea, wine, olive oil, and coffee bean (Chung et al, 2006). 
Subcritical water is hot water that maintains its liquid state at temperatures between 100 and 374 °C 
under pressurized conditions and it was used for extraction several components including phenolic 
compounds from plant raw materials (Wiboonsirikul and Adachi, 2008). However, degradation data of 
phenolic compounds in subcritical water condition is scarcely reported. Therefore, this study investigated 
the degradation of caffeic acid in subcritical water.  
 

Materials and Methods  
Figure1 shows the apparatus used for the study of the caffeic acid degradation. Caffeic acid 

was dissolved in distilled water at 100 mg/L. The solution was sonically degassed to remove any 
dissolved gas and was connected to a gasbag filled with helium gas to prevent the re-dissolution of 
oxygen in the solution during the experiment. The solution was feed by an HPLC pump and passed 
through a tubular reactor made of stainless steel, immersed in a temperature controlled silicone oil to 
assure a constant temperature throughout the reactor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Schematic diagram of the apparatus for subcritical water treatment 

 
The experiments were performed in a temperature range of 160 - 220 °C at a constant pressure 

of 50 MPa. At the exit of the reactor, to terminate the reaction, the reaction mixture leaving from the 
reactor was directly introduced into a cooling coil immersed in an iced water bath. The reacted mixture 

                                                 
1 Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
3 Division of Food Science and Biotechnology, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan. 
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was then passed through a back-pressure regulator which controlled the system pressure. The effluent 
was collected and the concentration of the caffeic acid was analyzed by a HPLC method  
 
Results and Discussion  

 Figure 2 shows the degradation of the caffeic acid at various temperatures. The fraction of the 
remaining caffeic acid (In C/C0) was linearly related with time in the temperature range of 160-220 °C. 
This indicated that the degradation processes could be expressed by the first-order kinetics: C = C0 
exp(-kt) (Eq. 1) where C is the concentration of caffeic acid at time t,C0 is the initial concentration of 
caffeic acid and k is the rate constant.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 (a) First order kinetics at various temperature and (b) Arrhenius plot for caffeic acid 
 
The rate constant (k) at each temperature was calculated by linear regression analysis using Eq. 

(1). The k value was higher at the higher temperatures. The temperature dependence of the k values was 
modeled using the Arrhenius equation: k = k0exp (-Ea/RT), where T is the absolute temperature, R is the 
gas constant, k0 is the pre-exponential factor and Ea is the activation energy. As shown in Fig. 2(b), the 
Arrhenius plot shows a good linear relationship (R2= 0.997).  
  

Conclusion 
 Degradation of caffeic acid in subcritical water could be expressed by the first-order kinetics 
model in a temperature range of 160-220 °C. 
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Effect of Drying Processing on the Stability of Pyrazines 
 

Patcharakamol Sutasanawichanna1, Panida Sahamitmongkol1, Sutida Vatjanarat1 and  

Arunsri Leejeerajumnean1 

 

Introduction  
 Pyrazines are heterocyclic, nitrogen-containing compounds which found in a wide variety of 
foodstuffs. It is used as flavor components in many kind of foods especially roasted fried and grilled food. 
The flavor characteristics of pyrazines could be generally described as nutty, roasty and toasty depends 
on their forms (Masuda and Mihara, 1988). Several chemical methods of pyrazines synthesis via the 
Maillard reaction and Strecker degradation have been established. However, consumers prefer natural 
products (Schrader, 2007). Pyrazines in this study were produced by submerged culture fermentation but 
the commercial pyrazines are normally prepared in powder form. However, there was a few researches 
have been conducted the stability of pyrazine after drying process. Therefore, the aim of this research 
was to study the stability of pyrazines and type of pyrazines derivatives after drying processing.  
 

Materials and Methods  
 Pyrazines in the liquid form was produced by submerged culture of Bacillus FTSU1 for 108 hr. 
The fermented medium was diluted with distilled water at the ratio of 1:1 and maltodextrin DE 10 was 
added at the concentration of 20, 30 and 40% (w/w).Then, the solution was mixed by blender. Spray 
drying was performed by pilot-scale spray dryer (APV, Denmark).  The inlet temperature of spray dry was 
set at 140oC and the outlet temperature was maintained at 80oC by adjusting the feed flow rate.  For the 
freeze drying, samples were frozen in the freezer of the refrigerator for 24 hr. Then, the drying step was 
performed in freeze dryer (Scanvac, Denmark) at -110oC for 24 hr and the powder was kept at -18oC 
before analysis total pyrazines. The concentration of the total pyrazines was analyzed by GC-MS.  
 

Results and Discussion  
Total pyrazines after fermentation process, spray drying and freeze drying, using maltodextrin 

20, 30 and 40%(w/w) were analysed (Table 1). The pyrazine content in powder was not significant 
different produced from the both drying processes. It may be due to the boiling point of these main 
contributing compounds were higher than the temperature of spray drying process. Tetramethylpyrazines 
and trimethylpyrazines have boiling point at 190 and 172 oC, respectively (NIST library, 2001). So, these 
compounds were stable during these drying processes. Moreover, types and amount of pyrazines 
derivatives produced by spray drying and freeze drying were compared. The result s showed that 
tetramethylpyrazines and trimethylpyrazines which played role for flavor production were the main 
derivatives found in both drying processes (Figure 1). The powder produced by using maltodextrin 
40%(w/w) as carrier had the lowest moisture content and water activity (data was not shown). 
 

                                                 
1 Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Table 1  Total pyrazines in the fermented medium and after produce by spray drying and freeze  
              drying using maltodextrin (MD) of 20, 30 and 40% (w/w) as carrier. Statistical differences were  
              analyzed using SAS Version 9.0.  

Total pyrazine (mg/L) 
process 

Spray dry Freeze dry 
Fermented medium 1,679.25                       1,679.25 

20% MD    1,159.98Aa  1,239.77Aa 
30% MD    1,068.60Aa  1,138.17Aa 
40% MD    1,046.46Aa  1,035.82Aa 

Note Letter A means drying methods was not significant different (P≤0.05). 
                   Letter a means amount of MD at three concentrations was not significant different 
                   (P≤0.05). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Comparison of pyrazine derivative between spray drying and freeze drying using 40 %  
                     maltodextrin as carrier. 
 

Conclusions 
 Pyrazines after both drying methods still had the same stability. The different concentration of 
maltodextrin DE 10 had no effect on the pyrazines content in the powder. However, consideration from 
residue pyrazines in the powder, spray drying could be more advantage because of the lower cost and 
shorter period of production. 
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