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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
และเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

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

3pTvvinlino~urriivluia'u~adins~~~du
1fi5ufih.1~ a ~ ~ w u i 7 m n a i u ~ i u i s n n a ~ ~ n a i n t ~ d a l f i ~ f l u
u r r i ~ n s i b ~ u i r r i i ~ i . r n i t f i ~ i ~ f i t t ~ ( ~isi ~ap leading
a k o r n creative university) ~mu~kfinis~irrum~flu~~wu

qwafiifimfnisvjruui~~~urri~wuin"u
il~iud~ii~~dsmi~rrd~d~:~~~a~u~a~w~nCu~fiurriiw

d : f i n i a iia nis$wuinaiu~tud~ni~3.ainit
lmunitw~mwa~iu3~u~~a:wa~iufiTi~ass~~fi~mniw
~La:aiiwiadaq

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
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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
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2. (Chulhwa-Buncheonghwangari)

•
•
•
•

3. (Jayeon-Yoojujunja)
Hyun-moon, Shin
Mother , me and my kids.
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1. ภูมิปญญาทักษิณ : เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด
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ทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย
4. กลยุทธการผลิตละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ ณัฐชา เพชรดากูล และคณะ
(ซิทคอม) : กรณีศึกษาบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด
และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด
5. ภาพพจนในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
ปรัชญา ใจภักดี
6. ความเขาใจและความสามารถในการพูดคํานามของเด็ก
สุกานดา ทองประศรี
ที่มีความตองการพิเศษ : กรณีศึกษา เด็กปญญาออน
7. วัฒนธรรมที่สะทอนจากระบบคําเรียกญาติในภาษาเมี่ยน(เยา) จตุพร โดมไพรวัลย
8. ที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
วรกร ธรรมภิบาลอุดม
ของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก
อําเภอปาเซรมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
9. การศึกษาเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังในบทละครในกับ
กษมา สุรเดชา
บทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลานภาลัย
10. การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอด ปริวัตร เปลี่ยนศิริ
ตําแหนงผูนําในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ: กรณีศึกษา
ชุมชนบานแมคองซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

O-49
O-57

O-65
O-70

O-78
O-86
O-94
O-102

O-110

O-117

สารบัญ (ตอ)
11. การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆ
12. ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล กาญจนา จันทรประเสริฐ
ชั้นปที่ 2 ในรายวิชา PHY 135 : ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ

O-124

O-132

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
1. การพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาล
จุฑามาศ เรืองจุย และคณะ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2. การวิเคราะหสมุนไพรในตํารับยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
สุธิกานต วุฒิอนุสรณ และคณะ
ดวยสถิติเชิงพรรณนา
3. การวิเคราะหสารประกอบระเหยที่ใหกลิ่นสําคัญในน้ํามัน
สันติ ชาญธนกิจวาณิชย และคณะ
หอมระเหยมะนาวไทยโดยใช Gas ChromatographyOlfactometry (GC-O) รวมกับ Gas Chromatography-Mass
Spectrometry (GC-MS)
4. เปรียบเทียบผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทและกรดออน ยิ่งลักษณ การะวิโก และคณะ
ในการลดปริมาณเชื้อที่กอใหเกิดโรคในปลาหมึกสดแชเยือกแข็ง
5. ศึกษาการออกแบบฟารมเลี้ยงวารานัสเชิงการคา
ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ
6. ผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบ
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ และคณะ
ทางเคมี และประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของ
หญาเนเปยร
7. เครื่องผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซใชความรอน
โชติวุฒิ ประสพสุข และคณะ
จากชีวมวล
8. การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล
กฤษฎา พรหมแกว และคณะ

O-138
O-146
O-148

O-150
O-152
O-160

O-168
O-170

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรระดับชาติ
• กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต
1 "เกาอี้" : การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรม
การใชงาน
2 การตีความระบบพื้นที่ของตึกแถวสูการออกแบบ
สถาปตยกรรม

เรวัฒน อามิน

P- 1

นนทลี แซจึง

P-3

สารบัญ (ตอ)
3 การศึกษาชานเรือนไทยภาคกลางสูการออกแบบ
พื้นที่สวนกลาง
4 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับ
สินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรด
5 การออกแบบสถาปตยกรรมโดยใชเทคนิคภาพยนตร :
กรณีศึกษาการตัดตอ และการเคลื่อนไหวของที่วาง,
เวลาในภาพยนตร เพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม
6 ขอจํากัดทางพื้นที่ กับ มิติของการอยูอาศัยในงาน
สถาปตยกรรม
7 โครงการทดลองออกแบบ พื้นที่เปลี่ยนผานจากสภาวะหนึ่ง
ไปสูอีกสภาวะหนึ่ง "ระหวางพื้นที่ปจจุบัน กับ พื้นที่หลัง
ความตาย"
8 พื้นที่ชั่วคราวของสถาปตยกรรมโรงแรมจากพฤติกรรม
นักทองเที่ยวกลุมสะพายเป
9 สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบและ
ปจจัยพื้นฐาน
10 อิทธิพลของคติชาวบานลานนาที่ปรากฏผานประติมากรรม
รูปตัวมอม ในภาคเหนือ

ทนงศักดิ์ แกวกัลยา

P-5

ทิพยลักษณ โกมลวณิช และคณะ

P-7

ทวิช ธานี

P-15

ฌัลลิกา บุญพา

P-17

งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ

P-19

ภูริวัฒน ไชยมีสุข

P-22

ธนาคาร โมกขะสมิต

P-24

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

P-31

พิสิษฐ สุวรรณแพทย และคณะ

P-38

พิสิษฐ สุวรรณแพทย และคณะ

P-40

จิตรลดา จันทรดวง

P-42

ธีระ จันทิปะ

P-50

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง
เรื่อง อุณหภูมิสําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 การศึกษาความสมดุลชีวิตการทํางานของพนักงาน
สายปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจายสินคา
ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
4 คตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาที่มีอิทธิพล
ตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม

สารบัญ (ตอ)
5 ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน
องคกร และความสุขในองคกร ระหวางพนักงานชาวไทย
ในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน กรณีศึกษา
บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ
บริษัท โอมิค จํากัด
6 ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว
7 ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน
ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
8 ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปน
ผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถในการจัดการ
ของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
9 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทย
ที่มีผลตอความคาดหวังและความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558

ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
และคณะ

P-52

วิวัฒน จันทรกิ่งทอง และคณะ

P-60

ปยาภรณ อรมุต

P-68

สุทธินันทน พรหมสุวรรณ และคณะ P-76

สุทธินันทน พรหมสุวรรณ และคณะ P-84

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
1 การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากน้ํามันเมล็ดเงาะดวย
กระบวนการอินเตอรเอสเตอรริฟเคชั่นโดยใชเอนไซมไลเปส
2 การศึกษาการจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กที่
เหมาะสม สําหรับอุตสาหกรรมประกอบรถบริการสาธารณะ
3 การศึกษาการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยคํานึงถึงรายวิชา
ที่มีอาจารยผูสอนมากกวา 1 ทาน โดยพิจารณาตนทุนรวม
4 การศึกษาการใชประโยชนจากหนังวารานัสเชิงการคา
5 การสรางแบบจําลองการกอตัวของตะกรันสําหรับขายงาน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิตโพลีโพรพิลีน
6 การสํารวจการจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต
7 การสํารวจแบคทีเรียที่หายใจแบบใชออกซิเจนในน้ําทะเล
จากบออนุบาลเตาทะเลของศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภควรรณ ชัยขจรวัฒน และคณะ

P-92

กัญจนา ทองสนิท และคณะ

P-94

กัญจนา ทองสนิท และคณะ

P-96

ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ
วรรณทิพา โอภาปญญโชติ

P-98
P-104

หัสกร พึ่งฮั้ว และคณะ

P-112

ดลภูมิ สุริยันต และคณะ

P-114

สารบัญ (ตอ)
8 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑ
แกวในกระบวนการอบออน
9 ผลของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการใหความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับยาแกเด็กปฐมวัย
10 ผลของความเครียดตอการเหนี่ยวนําการหลั่งทีเอนเอฟแอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจโดยเซลลสรางกระดูก
11 ผลของซอรบิแทนไตรสเตียเรทตอกลไกการตกผลึกของ
เนยโกโก
12 ภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ความชุกและความสัมพันธ
ตอระดับเมทฮีโมโกลบิน

วันวิสาข เข็มเงิน

P-116

ธนพล แซเตียว และคณะ

P-124

บารมี ชาญชญานนท และคณะ

P-126

ปวิชญา โภชฌงค และคณะ

P-134

ดวงมณี แสนมั่น และคณะ

P-136

อัฏฐพล คงพัฒน
กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
สิทธิกร เทพสุวรรณ

C-1
C-3
C-5

ผลงานสรางสรรค
1. “จิตรกรรมชุด: อุปมาอุปไมยไทย”
2. ศิลปะการแสดงชุด “เสียงกังวาล”
3. “อาสวกิเลส”

PRESENTATIONS PROGRAM
ORAL SESSION
January 17, 2013
• Humanities and Social Sciences
1. Factors Influencing Competency of the Trade Along
Nawit Amage et al.
the Thai - Malaysia Border Trade Entrepreneurs to
Support the ASEAN Economic Community
2. A Framework for the Development of Appropriate
Danuvat Suwanvong et al.
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.
Entrepreneurs in the Thai Tourism Sector

OE-1

OE-9

OE-17

สารบัญ (ตอ)
4. The Factors Affecting Women Executives’ Career
Parichat Thudam et al.
Development in Thai Public Sector
5. An Analysis of Export Performance in Thai Rubber
Punninon Sirisuwat et al.
Product Industry
6. Factors Affecting E-marketing Adoption by Small and Kanokwan Kanchanatanee et al.
Medium Sized Enterprises in Thailand
7. Factors Related to University and Industrial Sector
Yanyong Kodcharat et al.
Collaboration of Knowledge Transfer in Southern Thailand
8. Antecedents and Consequences of Work Engagement: Korkaew Jankingthong et al.
A Literature Review
9. The Apprehension of Lanna Arts and Culture of Tertiary Tawipas Pichaichanarong
Level Students

OE-25
OE-33
OE-41
OE-49
OE-57
OE-65

POSTER SESSION
• Humanities and Social Sciences
1 A Study of English Speaking Strategies in EFL
Learners Used at Thai-Nichi Institute of Technology

Bundit Anuyahong

PE-1

• Sciences and Applied Sciences
1 Degradation of Caffeic Acid in Subcritical Water
2 Effect of Drying Processing on the Stability
of Pyrazines

Boonyanuch Suaylam et al.
PE-3
Patcharakamol Sutasanawichanna PE-5
et al.

ภาคผนวก
• คําขออนุมัติจัดการประชุม
• คําสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”

• คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
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การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจยั และสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”

1. ชื่อโครงการ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ

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
เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงาน
ที่หลากหลาย ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น นอกจากผูวิจัยสรางสรรค
ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานแลว ยังมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึง
มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัย
การจั ด โครงการดั ง กล า ว นอกจากจะเป น การเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานวิ จั ย และสร า งสรรค
ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยและ
สรางสรรคทั้งระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัย
และสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกดวย

4. วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคทั้งที่เปนผลงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
3. เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคของ
ตนเองสูสาธารณชน
4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยและสรางสรรคระหวางนักวิจัยจาก
หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ

ก
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5. เพื่อใหเกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง
หนวยงาน/สถาบัน
6. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

5. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเตรียมงานการประชุมวิชาการ
การบรรยายพิเศษ
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
นิทรรศการงานสรางสรรค
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและหนวยงานตางๆ
การแสดงบนเวทีประกอบการบรรยายพิเศษ
การแสดงบนเวทีภาคค่ํา/การแสดงวงดนตรีลูกทุง

6. ระยะเวลาดําเนินงาน
การเตรียมงานการประชุมวิชาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 มกราคม 2556
วันประชุมวิชาการ วันที่ 16 - 18 มกราคม 2556

7. สถานที่ดาํ เนินงาน
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. เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
4. เกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง
หนวยงาน/สถาบัน
5. ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยและสรางสรรคระหวาง
นักวิจัยและสรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดผลผลิต / Output :
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนของผูเขารวมโครงการ จํานวน 500 คน
- ตัว ชี้ วั ด เชิง คุ ณ ภาพ จํ า นวนรอ ยละของผูเข า รว มโครงการมีค วามพึง พอใจในการเขา รว ม
โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ/ Outcome :
- ผูนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคสามารถนําผลงานที่นําเสนอไปขอตําแหนงทางวิชาการ
หรือ เปนหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานได
- นักศึกษาที่นําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคสามารถนําไปเปนหลักฐานการขอสําเร็จ
การศึกษาได

11. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
สกอ. : องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สกอ. : องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจยั และสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
วันที่ 16 - 18 มกราคม 2556
ณ ศูนยศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และ หอศิลปสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม
-------------------------

วันพุธที่ 16 มกราคม 2556
11.30 – 13.20 น.
13.20 – 14.10 น.

14.10 – 14.40 น.

14.40 – 15.10 น.

15.10 – 15.40 น.

15.40 – 16.10 น.

16.10 – 16.30 น.
16.30 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.

ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานสรางสรรคปจจัยหลักทางดานวิชาการเพื่อการพัฒนา
องคความรูทางดานศิลปะ”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย สรรเสริญ มิลินทสูต
ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)”
โดย
รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสดิ์
อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ เกมเพื่อการเรียนรู เรื่องตารางธาตุ (Game – based
Learning : Periodic Table)”
โดย
อาจารย จักรพันธ เชาวปรีชา
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลไทยสําหรับการออกแบบเครื่องแตงกาย”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล
อาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธโดย Andre Caplet”
โดย
อาจารย ดําริห บรรณวิทยกิจ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดสรรทุนสรางสรรคโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ”
โดย
ศาสตราจารย ปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ
ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง มอบผลงานภาพพิมพ เพื่อระดมทุนสรางสรรค 69 ป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิธีเปดการประชุมวิชาการฯ และนิทรรศการ
งานเลี้ยงรับรอง ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงบนเวทีภาคค่ํา
ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ง
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หมายเหตุ : 1. การบรรยายพิเศษจัด ณ หองประชุมชั้นบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
2. เวลา 13.30 – 15.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสรางสรรคผลงาน
เครื่องปนดินเผาและภาพพิมพ” ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.20 น.

ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสของศิลปากรในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
โดย
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.20 – 11.10 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับ ASCC ในมิติทางวัฒนธรรม”
โดย
นายวีระ โรจนพจนรัตน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
11.10 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “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. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การสรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผา
และภาพพิมพ” ณ หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. เวลา 14.00 – 17.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบเสียงและศิลปะเสียง”
โดย หลักสูตรพหุวิทยาการ สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หองประชุมชั้นบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

วันศุกรที่ 18 มกราคม 2556
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.10 น.

ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การอนุรักษงานศิลปกรรมและโบราณสถาน
ในประเทศไทย”
โดย
นายสหวัฒน แนนหนา อธิบดีกรมศิลปากร

จ
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10.10 – 10.40 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวความคิดและตัวอยางการอนุรักษแหลงโบราณคดีเพื่อ
ประโยชนของชุมชนทองถิ่น”
โดย
รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ
อาจารยประจําคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.40 – 11.10 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย อภิชัย ภิรมยรักษ
อาจารยประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.10 – 11.40 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตรในการอนุรักษศิลป”
โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชฎา บุญเต็ม
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
11.40 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานอนุรักษศิลปะภายในหอศิลป”
โดย
นายสุชา ศิลปชัยศรี
นายชาง (นักวิชาการชางศิลป) หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : การบรรยายพิเศษจัด ณ หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
-----------------------------

ฉ

บรรยายพิเศษ
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
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ชื่อผลงาน :

พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)
Living Museum II (Nostalgia)

ชื่อผูสรางสรรค :

รองศาสตราจารย กมล เผาสวัสดิ์1
Assoc. Prof. Kamol Phaosavasdi1

บทคัดยอ
จากประวัติศาสตรที่ผานมา กลุมคนที่ถูกลืมไปจากกระแสเศรษฐกิจหลักในเมืองไทย คือ ชุมชนชนบทและชุมชน
ที่มีรายไดนอยเปนเพราะพวกเขาขาดแคลนทรัพยากรที่เปนโครงสรางและเปนพื้นฐาน และพวกเขายังถูกละเลยจากการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย เชื่อกันวาพลังของคนในชุมชนที่มีรายไดต่ํานี้จะทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดและเอาชนะ
อุปสรรคหรือขอจํากัดตาง ๆ
จากการวิจัยเก็บขอมูลในพื้นที่ พบวาคําวาการพัฒนาชุมชนนั้นกวางมากและตองอาศัยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันและคํามั่นสัญญาจากคนในชุมชน จากการที่ไดรับฟงขอมูลที่บอกเลาเรื่องราวและความตองการของชุมชนแลว
เห็นไดวาแกนสําคัญอยูที่วิถชี ีวิตประจําวันของคนในชุมชน
ผลงานสรางสรรคที่รวมมือกับชุมชน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการจัดการชุมชนและทําใหสภาวะความเปนอยู
ของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นได
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 :

1

Video Art

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Patumwan Bangkok 10330, Thailand.
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แนวความคิด
จากการเชื่อมโยงความสัมพันธในตอนที่ 1 “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” ที่เนนเรื่องราวระหวาง ชุมชน, พื้นที่และ
วิถีชีวิต ชุมชนนางเลิ้งกับความอยูรอดในพื้นที่เมืองอันหนาแนนในปจจุบัน แสดงใหเห็นวาคุณคาของความเปนคนนางเลิ้ง
ของเขานัยหนึ่งคือ เก็บงําความหลัง ....อดีตที่เคยพุงขึ้นไปจนถึงสูงสุด และรวงหลนลงมาสงบราบเรียบราวทองทะเลไร
คลื่นลม
ชุมชนนางเลิ้งที่มีเรื่องราวหลากหลายผานกาลเวลาอันยาวนาน บางครั้งในเรื่องเดียวกันแตสามารถถายทอด
ผานภาพเคลื่อนไหวในแงมุมและความคิดเห็นที่หลากหลาย เรื่องราวในอดีตที่ถูกเลาผานตกทอดกันมา ยังคงวนเวียนอยู
ในชุมชน งานชิ้นนี้จึงตองการบันทึกเรื่องราวจากผูคนในชุมชนที่มีตอเหตุการณตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนนางเลิ้ง โดย
เสนอใหเห็นทั้งเรื่องปรุงแตง เรื่องสวนตัว เรื่องที่ฟงเขามาอีกทีหนึ่ง เรื่องที่เลาตามๆกันมาคือรองรอยจางๆ ที่สามารถ
นําไปสูความจริงไดเชนเดียวกัน การบันทึกขึ้นใหมนี้เปรียบเสมือนเปนหลักฐานปจจุบัน ที่ทําใหคนในชุมชนเองสามารถ
มองเห็นความคิดของบุคคลอื่นในมุมตางๆ บันทึกนี้คือการรวบรวมภาพของนางเลิ้ง ในขณะที่ทุกอยางยังดําเนินตอไป
เหมือนพิพธิ ภัณฑแสดงภาพถายแหงชีวิตและเรื่องราวยอนอดีต ในเวลาเดียวกันก็สะทอนสิ่งสําคัญที่สุดของชุมชนนางเลิ้ง
ที่พวกเขายังคงมีอยูเสมอ คือความสัมพันธที่ดีตอกัน และความภูมิใจ ที่ไดเปน ..คนนางเลิ้ง

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
การมีอยูของชุมชมเล็กๆ บางชุมชนถูกมองขาม แมมันจะอยูในมหานครกรุงเทพฯ สภาพที่อยูแออัด ตกแตง
บริเวณโดยรอบดวยกองขยะนานาชนิด หนวยงานภาครัฐไดเขามาแกปญหาแตก็มักเปนแบบขอไปที เด็กถูกปลอยปะ
ละเลย ยาเสพติดหาซื้องายเหมือนยาพาราเซตามอล เด็กๆ สามารถรับรูเรื่องเพศไดจากประสบการณตรง ครอบครัว
แตกแยก พอแมผูปกครองอยูกันอยางปากกัดตีนถีบ หาเชากินค่ํา ซึ่งเปนแรงขับสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการตางคนตาง
อยูของคนในชุมชน โดยที่ปกติแตละบานก็เปนเหยื่อของเคราะหกรรมอันเปนผลจากการกระทําของตนเองอยูแลว ยิ่ง
แยกกันคิด แยกกันทํา แยกกันอยูอีก ปญหายิ่งลุกลามจนแกไมตก ชีวิตชาวชุมชนนางเลิ้งย่ําอยูในวงจรอดสู หาทางออก
ไมไดเสียที ดังนั้นเมื่อชุมชนนี้มีปญหารุมเรามากเชนนี้ คนในชุมชนเองจึงเล็งเห็นถึงความเปนไดในการนําศิลปะเขามา
เยียวยา และไดที่จะนําศิลปะที่วากันวาเหมือนยาวิเศษแกไดสารพัดโรคเขามาขับเคลื่อนใหเกิดวงจรที่ดีขึ้นแกคนในชุมชน
(ศิลปะชุมชน) เพื่อบอกถึงการมีอยูของชุมชน
“ตองการสรางวัฒนธรรมเล็กๆแกเด็กสลัม
เพื่อใหพวกเขาไดเกิดวงจรชีวิตใหมที่ดีขึ้น”
ผลงาน “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” และ “พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)” คือการนําวิธีการทางศิลปะมา
สะทอนถึงปญหาที่มีอยูเพื่อใหบุคคลภายนอกหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหาเหลานี้เขามามีบทบาท งานศิลปะ
เองนั้นไมอาจแกไขปญหาไดโดยตรง แตงานศิลปะสามารถเปนเครื่องมือตอรองทางสังคมอีกแรงหนึ่งของชุมชน หรืออยาง
นอยที่สุดก็เปนเสนทางในการสืบคนขอมูลเชิงลึกของชุมชนตอไปในอนาคต ในขณะเดียวกันผลงานชิ้นนี้ยังนําเสนอใหเห็น
ถึงการที่คนในชุมชนไดนําศิลปะเขาไปแกปญหาของเด็กในชุมชน ในลักษณะของศิลปะชุมชน (community art) อีกดวย

L-2

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
ผลงานชิ้ น นี้ พู ด ถึ ง สิ่ ง ที่ มั น อยู จ ริ ง ในพื้ น ที่ น างเลิ้ ง เรื่ อ งราวของแต ล ะชี วิ ต ในนางเลิ้ ง ล ว นมี ค วามแตกต า ง
หลากหลาย ซึ่งเต็มไปดวยความนาสนใจ ภาพความเปนจริงที่ปรากฏนั้น สะทอนใหเห็นถึงชีวิต ความเปนอยูและทัศนคติ
ของผูคนที่มีตอชุมชนของตนแมนวากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปนานแคไหน แตความผูกพันเชื่อมโยงกันระหวางสิ่งตางๆ
ในชุมชนนางเลิ้งนั้นจะยังคงอยูตลอดไป

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
เก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน นํามาวิเคราะห ประมวลและสรางสรรคผลงาน ตาม
ขั้นตอนและแนวคิด ดังตอไปนี้
1. ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลเชิงลึกในแงมุมตางๆ ของนางเลิ้ง อาทิ ประวัติความเปนมา ผูอาศัย
อาชีพ ศิลปะวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู ความทรงจํา เรื่องเลา ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น
2. เขาไปคลุกคลีและทํากิจกรรมรวมกับคนชุมชนเพื่อศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม และสรางสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให
เกิดความคุนเคยและไววางใจที่จะใหขอมูลในแงมุมตางๆ โดยมีระยะเวลาตั้งแตเริ่มทําโครงการพิพิธภัณฑ
ชีวิต I (ระหวาง) จนถึง พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย) โดยใชระยะเวลารวมทั้งสิ้นเกือบ 3 ป
3. ตั้งประเด็นการคนควาเรื่องราวเกี่ยวกับนางเลิ้ง โดยอาศัยแนวความคิด “ระหวาง (Between)” ซึ่งก็หมายถึง
สิ่งที่อยูกลาง สิ่งที่สัมพันธกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงชุมชนนางเลิ้งไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนความสัมพันธ
ระหว า งคนกั บ อาชี พ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ ประวั ติ ศ าสตร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนและ
ศิลปะวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางคนกับชุมชน และความสัมพันธระหวางคนกับคน
4. เก็บและรวบรวมขอมูลโดยยึดแนวความคิด “ระหวาง” เปนหัวใจหลัก ในการสัมภาษณและบันทึกเทปบุคคล
ตางๆ ที่ใชชีวิตอยูในนางเลิ้ง
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดมา และทําการคัดเลือกขอมูลที่ใกลเคียงกับแนวความคิดหลักมากที่สุด
6. ตัดสินใจที่จะนําเสนอผลงานศิลปะ (video art) ผานรูปแบบสารคดี (documentary) เพื่อสื่อวาผลงานที่
ผลิตออกมาเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีการนําเสนอผานเรื่องเลาขนาดยอม (small narrative)
7. วางแผนโครงสรางผลงาน (video art) โดยไมใชวิธีการเลาเรื่องตามลําดับเวลาเหมือนสารคดีทั่วไป แตจะทํา
ใหเรื่องเลาแตละเรื่องมีความเปนเอกเทศ ไมวาจะดูตอนไหนก็สามารถเขาใจเรื่องที่เกิดขึ้นได โดยไมตองดู
ตั้งแตเริ่มตน เพราะผลงงานชิ้นนี้ไมมีการขึ้นตนและลงทาย และปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบเรื่องเลาขนาด
ใหญ (mega narrative) ในรูปแบบรื้อถอนโครงสราง “Deconstruction”
8. ผลิตผลงานชิ้นที่ 1 “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” และทําการนําเสนอผลงานที่เสร็จสิ้นในชุมชน ณ บริเวณ
หนาโรงภาพยนตรเฉลิมธานี ซึ่งเปนโรงภาพยนตรที่เลิกกิจการไปแลว แตยังคงเปนอนุสรณแหงความทรงจํา
ของคนในชุมชน
9. เมื่อโครงการที่ 1 ไดเสร็จสิ้นลง ผูดําเนินโครงการไดเล็งเห็นวายังมีขอมูลที่มีคุณคาควรแกการนําเสนออยูอีก
มากมาย จึงไดริเริ่มทําการเก็บและรวบรวมขอมูลอีกครั้งหนึ่ง ภายใตแนวความคิด “พิพิธภัณฑชีวิต II
(นาฬิกาทราย)” โดยมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมือนกันคือนําเสนอผานเรื่องเลาขนาดยอม (small narrative)
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แตที่แตกตางไปจาก “พิพิธภัณฑชีวิต I (ระหวาง)” ก็คือการนําเสนอเรื่องเลาผานตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว
(stop motion) และเสียง (soundtrack) เพื่อเปดจินตนาการของผูชม
10. ผลงานไมไดเปนภาพตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้น (representation) แตเปนการนําเสนอขอเท็จจริง (fact) และสิ่ง
ที่ปรากฏ (present)

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง

คําขอบคุณ
ชุมชนนางเลิ้ง
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องทุนสรางสรรคศิลปกรรมศิลป พีระศรี ครั้งที่ 11
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

รูปผลงานสรางสรรค

1. ชื่อผลงาน :

พิพิธภัณฑชีวิต II (นาฬิกาทราย)
Living Museum II (Nostalgia)
2. ผูออกแบบ : รศ.กมล เผาสวัสดิ์
Assoc. Prof. Kamol Phaosavasdi
3. เทคนิค :
วิดีโออารต
Video Art
4. ปที่สรางสรรค : พ.ศ. 2554
2011 (ค.ศ.)
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ชื่อผลงาน : เกมเพื่อการเรียนรู เรื่องตารางธาตุ
Game-based Learning : Periodic Table

ชื่อผูสรางสรรค :

จักรพันธ เชาวปรีชา1
Jakraphan Chaopreecha1

บทคัดยอ
การออกแบบเกมเพื่อการศึกษาเปนกระบวนการออกแบบเพื่อเนนการใหความรูและ ความสนุกจากการเลนเกม
ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ใชดึงดูดผูเลนใหกลับมาเลนเกมอยางสม่ําเสมอ การผูกองคความรูเขากับการเลนอยางแนบเนียน
(Intrinsic Gameplay) เปนสิ่งที่ผูออกแบบสามารถทําไดหากเขาใจองคประกอบหลักของการออกแบบเกม (Game
Design) เชน แนวความคิด (Concept) กฎการเลน (Rule) ขั้นตอนการเลน (Procedure) ผลลัพธ (Outcome) การ
ตอบสนองตอผูเลน (Feedback) รวมถึงองคประกอบเนื้อเรื่อง (Dramatic Elements) เปนตน วัตถุประสงคของงานวิจัย
ชิ้นนี้คือการศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบเกมเพื่อการศึกษา รวมถึงวิธีในการนําเกมไปใชในวิชาเรียน โดยมีการ
วิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเรื่องตารางธาตุ เนื่องจากเปนบทเรียนพื้นฐานของวิชาเคมีที่นักเรียนจะตองนําไปศึกษาบทเรียน
เรื่องอื่นๆ เมื่อไดประเด็นที่ตองการเรียนรูแลวจึงนําไปออกแบบเปนเกมที่มีเนื้อหาเหมาะสม และสามารถทําใหผูเลนเขาใจ
บทเรียนไดดียิ่งขึ้น เกมที่ไดพัฒนาโดยใชโปรแกรมแฟลช สรางเปนเกมออนไลน มีระบบฐานขอมูล ที่สามารถแกไขระดับ
ของเกมได เนื้อหาเกมเปนเกมปองกันฐานโดยมีฉากการเลนเปนตารางธาตุ ระหวางฉากมีมินิเกม (Mini Game) เรื่อง
โครงสรางอะตอม กราฟกใชโทนสีพาสเทล และมีการออกแบบคาแรคเตอรใหมีเรื่องราว เกมมีการทดลองกับ
กลุมเปาหมายจํานวน 50 คน จากนั้นนํามาประเมินผลความพึงพอใจจากการเลนเกม รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาเกมตอไป ผลที่ไดพบวาผูเลนมีความพึงพอใจตอเกมทั้งดานความเหมาะสมของเกม และดาน
ประโยชนที่ไดรับ โดยมีเจตคติที่ดีขึ้นตอการเรียนวิชาเคมี บทเรียนเรื่องธาตุและตารางธาตุ
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

คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 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 :

เกมและสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ (game and interactive)

แนวความคิด
ผลงานเกมนี้สรางเรื่องราวจากคุณสมบัติของธาตุในตารางธาตุที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน เพื่อสรางความสนใจ
และดึงดูดผูเลน การแทนคาสัญลักษณทางวิทยาศาสตรดวยการเลาเรื่อง (Storytelling) ชวยในการสื่อความหมายเชิงซอน
ภายใตเรื่องราวที่สรางขึ้น การเลนเกม (Game Play) เปนการทําซ้ําที่ชวยในการสงเสริมความจํา สรางความรูใหมจากการ
ติดตอเรื่องราวสรางพัฒนาการในกระบวนการคิด การออกแบบมุงเนนการสรางองคความรูที่สอดแทรกกับวิธีการเลนอยาง
แนบเนียน (Intrinsic Gameplay) เพื่อใหผูเลนไมรูสึกวาถูกยัดเยียดความรู ทั้งนี้ผูออกแบบจะตองเขาใจองคประกอบของ
เกมเปนอยางดี

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
ผลงานนี้สรางขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาสื่อสรางสรรค ในหมวดเกมที่ถูกมองเปนเพียงการเลนสนุกโดย
ปราศจากประโยชน ซึ่งแทจริงแลวนักออกแบบเกมสามารถนําองคความรูมาวิเคราะหเพื่อถายทอดลงสูกระบวนการเลน
เกม (Procedure) ใหเกิดความเขาใจในองคความรูนั้น ทั้งยังแฝงดวยความสนุกในรูปแบบของเกมจึงถูกเรียกวาเกมเพื่อ
การเรียนรู (Game-Based Learning) (Bergeron,2006;Koster, 2004) นอกจากนี้เกมเพื่อการเรียนรูทั่วไปมักออกแบบ
โดยไมคํานึงถึงกระบวนการเลน (Gameplay) ทําใหผูเลนรูสึกวาถูกยัดเยียดองคความรูในระหวางเลนเกม
องคความรูที่ถูกนํามาทดสอบเพื่อสรางเปนเกมตนแบบไดคัดเลือกจากหมวดวิชาวิทยาศาสตรสําหรับมัธยม
ปลายซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร นักเรียนเองยังจําเปนตองใชความรูในการ
สอบเพื่อเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา แมแตนักเรียนมัธยมปลายสายศิลปยังตองคาดหวังใหมีความรูทางวิทยาศาสตร
เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต วิชาเคมีจัดเปนวิชาที่มีความเปนนามธรรมสูง เนื่องจากเปนวิชาที่ทําความเขาใจธาตุตางๆใน
ระดับโมเลกุล ผูเรียนจําเปนตองสรางภาพขึ้นมาในความคิดเพื่ออธิบายองคความรูนั้น จากหัวขอวิชาเคมีไดทําการออก
แบบสอบถามจํานวน 100 ชุดเพื่อสอบถามถึงบทเรียนที่เขาใจไดยาก ความเห็นถึงบทเรียนที่มีความยากและสําคัญตอการ
เรียนวิชาเคมีมากที่สุดไดแกพื้นฐานวิชาเคมีเรื่องตารางธาตุ จึงไดเลือกบทเรียนนี้ทั้งดวยเหตุผลที่เปนความรูพื้นฐานในการ
เรียนตอในบทเรียนอื่นๆตอไปในอนาคต
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ความรู ใ นเรื่อ งธาตุ แ ละตารางธาตุที่ นํ า มาใชเพื่ อ การออกแบบเกม
เปน ความเข า ใจในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ
องคประกอบ และ ตําแหนงของธาตุในตารางธาตุ องคประกอบที่สําคัญตามตารางธาตุคือมวล และจํานวนอิเลคตรอน
เรื่องตางๆเหลานี้ มีความจําเปนในการสรางความเขาใจเพื่อนําไปสูหลักการสรางพันธะระหวางมวลในขั้นตอนถัดไป
ตําแหนงของธาตุในตารางนั้นยังถูกจัดหมวดหมูตามคุณสมบัติที่ปรากฏ เชน ความเปนโลหะ อโลหะ ความเปนกรด ดาง
เปนตน
การออกแบบเกมเพื่อการศึกษาเปนศาสตรหนึ่งที่ถูกเขาใจคลาดเคลื่อนทั้งในกระบวนการออกแบบและผลลัพธ
โดยมุงเนนไปที่เนื้อหาความรู มากกวา กฎการเลนและความสนุกที่ไดซึ่งเปนหลักการสําคัญที่ใชดึงดูดผูเลนใหกลับมาเลน
เกมอยางสม่ําเสมอ การผูกองคความรูเขากับการเลนอยางแนบเนียนเปนสิ่งที่สามารถทําไดหากเขาใจองคประกอบหลัก
ของการออกแบบเกม (Game Design) เชน แนวความคิด (Concept) กฎการเลน (Rule) ขั้นตอนการเลน (Procedure)
ผลลัพธ (Outcome) การตอบสนองตอผูเลน (Feedback) รวมถึงองคประกอบเนื้อเรื่อง (Dramatic Elements) เปนตน
(Fullerton, 2008;Zimmerman, 2004) การผนวกองคความรูเขาไปนี้ถูกเรียกวา Intrinsic Gameplay (Kerr, 2006;
Prensky, 2007) ดวยเหตุนี้จึงไดทดลองสรางสื่อเกมที่ใหความรูเรื่องตารางธาตุจากการเลน โดยผนวกเอาทฤษฎีการ
ออกแบบเกมเขากับความรูในวิชาเรียนเพื่อสรางรูปแบบเกมเพื่อการศึกษาที่ใชไดผลจริง ทั้งนี้ตัวผลงานมุงเนนไปที่การ
พัฒนาความรูใหผสานกับรูปแบบการเลนในแบบ Intrinsic Gameplay (Prensky, 2007) ซึ่งจะมีผลกับความสนุกของเกม
มากกวาเกมเพื่อการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. ศึกษากระบวนการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู
2. ศึกษาวิธีการนําเกมมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
1. ศึกษาทฤษฎีดานตางๆที่จะนํามาใชในการออกแบบ
1.1 เนื้อหาวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมปลายเรื่องตารางธาตุ
1.2 ทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู
1.3 ทฤษฎีดานการออกแบบเกม
2. ออกแบบเกมเบื้องตน พัฒนาแนวความคิด กฎ กระบวนการเลน เพื่อนําไปทดสอบใหไดแนวคิดเกมพื้นฐานที่
มีความสนุก และยังสื่อความหมายการเรียนตามที่ไดกําหนดไว
3. ทดสอบเกมดวยสื่อแบบกระดาษ เนื่องจากการพัฒนาเกมเปนกระบวนการที่ซับซอน การปรับองคประกอบ
เกมใหสามารถเลนไดและมีความสนุกจึงเปนสวนที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก การทดสอบเกมดวยตนแบบที่ทําดวย
กระดาษจึงสามารถลดตนทุนในการพัฒนาเกมไดมาก ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทและกระบวนการเลนของเกมนั้นๆ ในบางครั้ง
การพัฒนาเกมดิจิทัลอาจทําไดงายกวา
4. พัฒนาเอนจิน เกมตนแบบ การออกแบบ Algorithm ที่ถูกนํามาใชกับเกมตนแบบดิจิทัล เพื่อทดสอบการเลน
กราฟก สวนติดตอผูใช ศึกษาการทํางานของเกมเพื่อพัฒนาสูระบบที่ใหญขึ้นในที่สุด
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5. เกมตนแบบ 1 เปนเกมที่ยังขาดความสมบูรณในดานกราฟก เสียง หรือสวนติดตอผูใช แตเกมควรมีระบบที่
ออกแบบไวอยางครบถวนเพื่อทดสอบการเลนกับกลุมเปาหมาย (Play-Testing) โดยผลลัพธจะนําไปพัฒนาในขั้นตอน
ถัดไป ขั้นตอนนี้จะชวยอธิบายแนวโนมเกมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการออกแบบ (Novak, 2005)
6. เกมตนแบบ 2 เปนเกมที่พัฒนาใหมีความสมบูรณมากขึ้นโดยเฉพาะดานกราฟก และสวนติดตอผูใช เพื่อให
กลุมทดสอบเห็นภาพของเกมที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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 การวิเคราะหทักษะที่นํามาใชเปนโจทย ในขั้นตอนออกแบบรางผูออกแบบตองนําเนื้อหาองค
ความรูพื้นฐานมาวิเคราะหเพื่อจําแนกทักษะยอยในดานตางๆ เนื่องจากเปนขอจํากัดของผูเลนที่สามารถเรียนรูไดเพียงครั้ง
ละ 1 ทักษะ เมื่อแตละทักษะไดถูกพัฒนาไปจึงจะเกิดการรวมกันเปนองคความรูไดในที่สุด (Aldrich, 2009)
1.2 การออกแบบการเลน (Game Play) เกมที่ออกแบบขึ้นมีลักษณะเปนเกมปองกันฐาน (Tower
Defense) และเกมแคชชวล (Casual) ในขั้นตอนการออกแบบนี้ตองคํานึงถึงระบบการเลนโดยรวมทั้งหมดเพื่อให
องคประกอบมีความสัมพันธตอกัน การเลนที่มีความสัมพันธกับทักษะการเรียนจึงจัดเปนสวนหนึ่งของการเลนที่มีผลตอ
การเรียนรูอยางแทจริง (Prensky, 2007)
2. การพัฒนาโปรแกรม ผูออกแบบตองทํางานกับทีมพัฒนาเพื่อเลือกเครื่องมือหรือเอนจิน (Engine) ที่เขาถึง
อุปกรณการเลนของกลุมเปาหมาย เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องเลนเกมพกพา เลนผานเว็บ หรือ โทรศัพทมือถือ
เปนตน ในงานชิ้นนี้ไดคํานึงถึงกลุมวัยรุนที่มีการเลนเกมผานอินเทอรเน็ตจึงไดพัฒนาเกมดวยโปรแกรมแฟลช (Flash)
สามารถเลนผานเว็บเบราเซอรที่ติดตั้ง แฟลชเพลเยอร (Flash Player) ตัวโปรแกรมรองรับกราฟกแบบเวกเตอร เทคนิคการ
สรางแบงตามองคประกอบสวนตางๆของเกม ดังนี้
2.1 กราฟก การแสดงผลและสวนติดตอผูใช ใชกราฟกแบบเวกเตอร ภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร ถูก
วาดขึ้นทีละเฟรม (Frame by Frame) โดยบรรจุอยูในมูวีคลิป (Movieclip) ซึ่งโหลดเขาจากภายนอกโปรแกรมเพื่อความ
ยืดหยุนในการจัดการหนวยความจํา (Memory) ขนาดของสวนแสดงผล และสวนติดตอผูใชถูกออกแบบที่ความกวาง 960
พิกเซลเพื่อรองรับการแสดงผลผานเว็บ ปุมรับขอมูลตางๆใชคลาสที่ออกแบบมาในโปรแกรมแฟลชเอง ทําให
กระบวนการพัฒนาทําไดเร็วขึ้นและเปนระบบ
2.2 เกมเอนจิน หมายถึงโครงสรางของเกม กระบวนการทํางานของ Algorithm และ Logic ตางๆที่
พัฒนาใหทํางานโตตอบกับผูเลน (Mcshaffry, 2009) โดยออกแบบในลักษณะเปนโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object Oriented) ที่
พัฒนาดวย แอคชันสคริปต3 (actionscript3) ซึ่งเปนภาษาที่เขียนไดในโปรแกรมแฟลช
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2.3 ฐานขอมูล และสวนเชื่อมตอกับเอนจิน ฐานขอมูลที่ใชเปนโอเพนซอส (Open Source) คือ
MySQL และเชื่อมตอกับแฟลชผาน PHP เพื่อใชในการเก็บขอมูลของผูเลนติดตามผล พฤติกรรมการเลน
2.4 สวนติดตอผูใช และสวนแสดงผลโตตอบผูเลน เมื่อผูเลนมีการกระทําตางๆในเกม ซึ่งจัดเปนสวนที่
มีความสําคัญในการสื่อความหมายตอผูเลนใหเขาใจการทํางานอยางเปนขั้นตอน การออกแบบการโตตอบ (Feedback)
ที่สื่อความหมายไดดียังมีผลตอการเรียนรูเนื้อหาทางวิชาการที่สอดแทรกอยูในเกม การทํางานที่ซับซอนของโปรแกรมหรือ
เกมจะทําใหผูเลนหลงทางและใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานของโปรแกรมมากกวาเนื้อหา (Pedersen, 2009)
เกมที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกทดสอบโดยกลุมเปาหมายเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและแกไขสวนที่ขาดการสื่อ
ความหมาย ระบบที่ไมจําเปนในเกมจะถูกตัดออกไป เพื่อใหเกมมีความกระชับและนาเลนมากยิ่งขึ้น แบบประเมินที่นํามา
ใฃในการทดสอบแบงออกเปน 2 หัวขอคือประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบเกม และประเมินประโยชนที่คิดวาไดรับจาก
การเลนเกม จากการใหกลุมทดลองไดทดลองจํานวน 50 เลนเกมทั้งหมดโดยอิสระ ไมจํากัดชวงเวลาในการเลน เนื่องจาก
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

ไดความรู

54.29

40.00

5.71

0.00

0.00

4.49

มีความสนใจในวิชาเคมีมากขึ้น

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

ประโยชน

ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ
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ระดับความพึงพอใจสูงสุดคือเห็นสมควรใหมีการออกแบบเกมเพื่อการเรียนเรื่องตางๆอีก และมีความพึงพอใจตอ
เนื้อหาเกม จากการสัมภาษณกลุมผูเลนยังพบวาผูเลนมีเจตคติตอวิชาเคมีที่ดีขึ้น เพราะเกมสามารถลดรูปแบบความ
ซับซอนของเนื้อหาและอธิบายความรูอยางเปนขั้นตอน จากการทํางานทั้งหมดจึงสรุปกระบวนการออกแบบเกมเพื่อการ
เรียนรูไดดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรูเพื่อสรางการใหความรูใน Intrinsic Gameplay
โครงสรางและกระบวนการออกแบบเกมตนแบบนี้สามารถใชเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาสูบทเรียนเรื่องอื่นๆ
ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เขาถึงกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนไดดียิ่งขึ้น ผูสอนควรเนน
ขั้นตอนการออกแบบในสวนของ Pre-Production เพื่อสรางระบบการเลนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา(Ellington, 1980)
จากนี้ยังสามารถนําไปพัฒนาลงบนสื่ออื่นๆ เชน เกมการด เกมกระดาน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ขาดแคลนอุปกรณ
คอมพิวเตอร
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รูปผลงาน

ภาพที่ 2 ฉากในเกม ออกแบบใหเปนฉากในครัวเนื่องจากเปนพื้นที่ในชีวิตประจําวันที่มีสารประกอบตางๆ
รอบตัว ใชรูปแบบลายเสนและสีที่เหมาะสมกับเกมแคชชวล

ภาพที่ 3 ตัวละครตางๆในเกม ตัวดําเนินเรื่องเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุตางๆตามตารางธาตุ ใหผูเลนจดจํา ไดงาย
ถึงประโยชนของธาตุตางๆ ศัตรูในเกมเปนมนุษยตางดาวเพื่อเปนสัญลักษณแทนความรูทางวิทยาศาสตร
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ภาพที่ 4 – 5 กระบวนการเลนเกม สรางความสัมพันธกับการจดจําตารางธาตุดวยวิธีการเลน
ใหผูเลนเลือกและวางการดเสริมตามชองตารางธาตุ ความสามารถของการดจะสูงขึ้นเมื่อ ผูเลนวาง
ธาตุที่สุมกําหนดขึ้นในชองตารางที่ถูกตอง
1. ชื่อผลงาน
2. ผูออกแบบ
3. เทคนิค
4. ปที่สรางสรรค

: Game-based Learning : Periodic Table
: จักรพันธ เชาวปรีชา
: เกมแฟลช, ขนาด 960x500
: 2552
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คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูที่ชวยใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย อัจฉรีย
จันทลักขณา และผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ที่กรุณาใหคําแนะนําตอการศึกษา วิจัย ตลอดจนคําแนะนําอื่นๆที่
เปนประโยชนอยางยิ่ง ขอบพระคุณอาจารยธันยา นวลละอองผูใหคําแนะนําในเรื่องการออกแบบเกม อาจารยศรัณย โพธิ์
รุง ในการสละเวลาชวยออกแบบและเขียนโปรแกรม ขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาที่ชวยติดตอประสานงานใหคณะผูวิจัยจนแลวเสร็จ

เอกสารอางอิง
Aldrich, Clark. The Complete Guide to Simulations & Serious Games. San Francisco:
John Wiley & Sons, Inc., 2009
Bergeron , Bryan. Developing Serious Games. Massachusetts: Charles River Media, Inc., 2006
Henry Ellington, Eric Addinall, Fred Percival. a handbook of game design. London:
Kogan Page Limited., 1986
Katie Salen and Eric Zimmerman. Rules of Play: Game Design Fundamentals.
London:The MIT Press, 2004
Kerr, Aphra. The Business and Culture of Digital Games : Game Work/Game Play. London:
Sage Publication Ltd., 2006
Koster, Raph. a Theory of Fun in Game Design. Arizona:Paraglyph Press, Inc., 2004
Mcshaffry, Mike. Game Coding Complete,3rd ed. Boston:Course Technology, 2009
Novak, Jeannie. Game Development Essentials. New York: Thomson Delmar Learning, 2005
Pedersen, Roger E.. Game Design Foundations. Texas:Worldware publishing, 2009
Prensky, Marc. Digital Game-Based Learning. Minnesota: Paragon House, 2007
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L-13

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

การตีความบทเพลง Suite Persane ประพันธโดย Andre Caplet
Musical Interpretation of Andre Caplet’s Suite Persane
ดําริห บรรณวิทยกิจ1
Damrih Banawitayakit1

บทคัดยอ
แตเดิมบทประพัน ธมาตรฐานของวงเครื่องเปาลมไม สวนใหญประพันธใหสําหรับวง woodwind quintet
ซึ่งเปนวงที่ประกอบดวย flute oboe clarinet horn และ bassoon บทเพลงสําหรับวง woodwind quintet
มาตรฐานเหลานี้ มีความสําคัญในคลังวรรณกรรมดนตรีของเครื่องลมไมเทียบเทากับบทเพลงสําหรับ string quartet
ของเครื่องสายในวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก แตเพลงที่ประพันธสําหรับวงเครื่องลมไม 10 ชิ้น double woodwind quintet
หรือ woodwind decette เพิ่งเริ่มนิยมในชวงตนศตวรรษที่ 20 นี้มีจํานวนไมมากและไมคอยเปนที่รูจักแพรหลายนัก
ผู วิ จั ย เองได สั ม ผั ส รั บ รู ถึ ง บทเพลงประเภทนี้ และเกิ ด ความประทั บ ใจเมื่ อ ครั้ ง ที่ ผู วิ จั ย กํ า ลั ง ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
ดานการแสดงดนตรีและไดเขารวมบรรเลงกับวง University of Miami Woodwind Ensemble
ลักษณะเฉพาะของเสียงวง double woodwind quintet มีความโดดเดนและมีลักษณะคลายวงออรเคสตรา
ขนาดเล็กเปนอยางมาก เนื่องจากบุคลิกอันโดดเดนของเครื่องไมแตละชิ้น เชน เสียงฟลุตที่ใหอารมณและความรูสึก
พริ้วไหว เสียงโอโบที่ใหอารมณหวานซึ้ง เสียงคลาริเนตที่เต็มเปยมดวยสีสันอันสดใสและมีบุคลิกอันคลองแคลวและ
ในบางครั้งก็ใหน้ําเสียงที่ลุมลึกนาฟง กรปอกับพลังเสียงอันสงางามของฮอรน เปดโอกาสใหผูประพันธมีพื้นที่ในการ
ผสมสีสันเพราะเครื่องดนตรีทั้ง 5 ถูก จัดวางไวเปนคู ๆ ทํ าให มีอิสระในการผสมสี ไดม ากกวา woodwind quintet
มาตรฐานที่เปนที่นิยมในชวงศตวรรษที่ 19
ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงที่ตนเองสนใจศึกษาในวิจัยฉบับนี้ 1 เพลงคือ Suite Persane ประพันธโดย Andre
Caplet ที่มีสํานวนเพลงแบบ French Impressionism บทเพลงนี้มีความนาสนใจทั้งในแงของเนื้อหา สังคีตลักษณ
และเทคนิ ค การประพั น ธ ซึ่ งผู วิจัย พยายามจะสะท อ นภาพให เห็ นว าการประพันธเพลง ให กั บวงลั ก ษณะนี้ ไ ด ทลาย
ขอจํากัดของวง woodwind quintet แบบดั้งเดิมไปแทบหมดสิ้น เปดโอกาสในการผสมเสียงเครื่องดนตรีแบบใหมๆ
ซึ่งทําใหเกิดสีสันใกลเคียงวงออรเคสตรามากขึ้น สามารถสรางความประทับใจตอผูฟงไดเปนอยางดี

คํานํา
Andre Caplet (1878-1925) เปนนักแตงเพลงและวาทยากรรชาวฝรั่งเศสรวมสมัยเดียวกับ Claude Debussy
(1862-1918) และ Albert Roussel (1869-1937) ทานศึกษาวิชาการประสานเสียงและวิชาเรียบเรียงเครื่องดนตรี
สําหรับวงออรเคสตรากับ Leroux วิชาการประพันธเพลงกับ Lenepveu และวิชาการบรรเลงเปยโนประกอบกับ Paul
1

คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan District, Bangkok 10170, Thailand.
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Vidal ที่สถาบัน Paris Conservatoire เนื่องจากทานชื่นชอบและนิยมในผลงานของ Debussy คีตกวีรุนพี่เปนอยางมาก
จึ ง ทํ า ให ทั้ ง สองเกิ ด ความสนิ ท สนมชอบพอกั น เป น พิ เ ศษ ผลงานแต ง เพลงในช ว งแรกๆของ Caplet
ก็ มั ก จะ
ไดรับอิทธิพลของ Debussy ฝมือการแยกเครื่องดนตรีสําหรับวงออรเคสตราและการฝมือการอํานวยเพลงของ Caplet
นับวาดีเยี่ยมจนถึงขนาดที่ Debussy ไววางใจใหทําโนตสกอรเพลง Le Martyre de Saint Sebastien จากโนตเปยโนของ
Debussy เปนวงออรเคสตราขนาดใหญ ซึ่ง Caplet เปนผูอํานวยเพลงเองในการแสดงครั้งแรก
ผลงาน Suite Persane (Persian Suite) นี้เปนบทเพลงชุดในสําเนียงเพลงแบบตะวันออกกลาง ซึ่งใชบันไดเสียงที่มคี ู
2 ออกเมนเตดผสมอยูเปนสําคัญ ลักษณะการแตงเพลงเลียนสําเนียงตะวันออกนั้น เริ่มเปนที่นิยมในหมูค ีตกวีชาวฝรั่งเศส
ในชวงตนศตวรรษที่ 20 เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากผลงานของ Debussy ใน Prelude สําหรับ solo piano ซึ่งใชทั้ง
บันไดเสียง whole tone และ บันไดเสียง pentatonic อยางเดนชัด Suite Persane ประกอบขึ้นดวยบทเพลง 3 ทอน
ทอนที่ 1 Scharki ใชทํานองหลักในลักษณะซ้ํากัน 3 ครั้ง โดยใชเทคนิคในการประสานเสียงและการผสมเครื่อง
ดนตรี แตกตางกันในแตละครั้งที่ทํานองกลับมา
ทอนที่ 2 Nihawend เปนลักษณะเพลงแบบเพลงเตนรําพื้นเมืองใชบันไดเสียง pentatonic และการประสาน
เสียงแบบขนานคู 5
ทอนที่ 3 Iskia Samaisi แสดงอารมณสนุกสนานเราใจของจังหวะเตนรําของชาวเปอรเซียไดอยางชัดเจน
งานวิจัยฉบับนี้มุงเนนในประเด็นดานตีความบทเพลงในฐานะวาทยากร โดยใชกระบวนการวิเคราะหโครงสราง
สั ง คี ต ลั ก ษณ เทคนิค การออร เ คสเตรชั น ของกลุ ม เครื่ อ งลมไม ใ นยุ ค อิ ม เพรสชั นนิส และศึก ษาบริ บ ททางสัง คมและ
วัฒนธรรมในชวงเวาลาที่ Andre Caplet ประพันธบทเพลงชิ้นนี้เพื่อหาแนวในการตีความที่เหมาะสม

ผูวิจัยไดตั้งกรอบการศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวประวัติการทํางานของ Andre Caplet
2. ศึก ษาในเชิงโครงการสรา งทางคี ต ลัก ษณ ของบทเพลงและศึก ษาเทคนิ ค การออรเคสเตรชั นที่ Andre

Caplet

ใชในการประพันธสําหรับวง woodwind ensemble ในยุคอิมเพรสชันนิสตอนตน
3. สรางตัวอยางการตีความและนําเสนอบทเพลงฝกหัดมาตรฐานใหกับวง woodwind ensemble ในระดับอุดมศึกษา
ของไทย และรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับบทเพลงที่คัดสรรคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาวงมาตรฐานประเภท
woodwind ensemble

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวประวัติการทํางานของ Andre Caplet
2. วิเคราะหโครงสรางสังคีตลักษณ การออรเคสเตรชัน และทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวของ
3. จัดการสอบคัดเลือกสมาชิกวง Silpakorn Repertory Ensemble เพื่อเปนวงตนแบบในการบันทึกเสียง
4. นําเสนอแถบบันทึกเสียงหรือซีดี และการแสดงประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการ
• ฝกซอมอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้งในชวงระยะเวลา 3 เดือน
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• บันทึกเสียง 2 วันที่หองซอมดนตรีชั้น 6 ตึกจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• แสดงผลงานครัง้ ที่ 1 ที่ โรงเรียนนานาชาติแฮรโรว เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555
• แสดงผลงานครัง้ ที่ 2 ที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2555
• นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการ "ศิลปากรวิจัย" วันที่ 16 ม.ค. 2556

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบงการศึกษาออกเปน 4 สวน ไดแก
1. การศึกษาความเกี่ยวของทางสังคม วัฒนธรรม และอิทธิพลทางดนตรีของ Claude Debussy ที่มีตอ Andre
Caplet พบวา ในชวงเวลาที่ Andre Caplet ประพันธบทเพลง Suite Persane นั้นเปนชวงเวลาหลังจากเหตุการณสําคัญ
ทางวัฒนธรรมโลกในประเทศฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1900 กรุงปารีสไดรับการคัดเลือกใหจัดการแสดงนิทรรศการโลกภายใตชื่อ
The Exposition Universelle of 1900 โดยจัดแสดงผลงานแหงความสําเร็จของมนุษยชาติที่คิดคนและสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษกอน เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพทางการสรางสรรคของมนุษยชาติในทุกมิติ โดยใช
แนวคิดในการนําเสนอและจัดวางนิทรรศการนี้ในแบบศิลปะ Art Nouveau
งานศิลปะและดนตรีประจําชาติตางๆทั่วโลกไดรับเชิญใหไปแสดงที่งานนี้เชนกัน ในประวัติศาสตรไทยก็มีการ
บันทึกวาคณะละครของนายบุศยมหินทรไดเดินไปแสดงที่ยุโรปในป พ.ศ. 2443 ซึ่งตรงกับป ค.ศ. 1900 พอดิบพอดี
การที่ มี ด นตรี ที่ แ ตกต า งมากมายหลากสํ า เนี ย งมาแสดงเป น ครั้ ง แรกในแผ น ดิ น ยุ โ รปครั้ ง นี้ ถื อ เป น ปรากฎการณ
สําคัญทางดนตรีที่ผลิกโฉมหนาการประพันธเพลงของนักประพันธพลงชาติตะวันตกอยางมีนัยสําคัญตั้งแตนั้นเปนตนมา
Suite Persane ของ Andre Caplet ก็เชนกัน ชื่อเพลงเปนภาษาฝรั่งเศส คําวา Suite Persane
แปลความหมายตรงตัว แปลวา "เพลงชุดสําเนียงเปอรเซีย" ซี่ง Caplet ไดรับแรงบันดาลใจ จากการไปเที่ยวนิทรรศการ
นี้อยางแนนอน ลักษณะของการใชบันไดเสียงที่มีลักษณะเฉพาะของดนตรีอาหรับ เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหบทเพลงฟง
เป นเพลงแขกอาหรั บ แต Caplet ก็ เฉลีย วฉลาดพอที่จ ะผสมผสานการใช คอรด ที่มี ลัก ษณะเฉพาะของดนตรี ยุค
อิม เพรสชั นนิ สไว และวาดลวดลายการผสมเสี ย งเครื่ อ งดนตรี ที่ ทา นได เรี ย นรูจ ากคี ต กวี รุนพี่ Claude Debussy
ไดอยางนาประทับใจ Debussy เองก็ไดประพันธเพลงชุดหนึ่งชื่อ Prelude for Piano ไวโดยใชบันไดเสียงที่มีชื่อเรียกวา
whole tone scale ซึ่งไดรับอิทธิพลจากดนตรี Gamelan ของประเทศอินโดนีเซีย
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะในกรุงปารีสนั้น เต็มไปดวยสีสันและการตื่นตัวในการ
สรางนวัตกรรมใหม อาทิ การสรางหอไอเฟลออกแบบโดย Gustave Eiffel การบันทึกเสียงบนแผนเสียง การเกิด
เครื่องยนตรดีเซลที่เติมน้ํามันถั่วลิสงซึ่งประดิษฐโดย Rudolf Diesel ภาพยนตรที่ถายทําดวยฟลมที่สามารถถายทอด
เสียงไดเปนครั้งแรกของโลก การประดิษฐกลองโทรทัศนที่ใหญที่สุดในโลกสมัยนั้น เกิดสถาปตยกรรมในแนวใหมที่ละทิ้ง
รูปแบบดั้งเดิมโดยบริษัทที่ประกอบดวยสถาปนิกชั้นนําของยุโรป 3 ทาน ไดแก Gesellius Lindgren และ Sarinen
และนวัตกรรมอื่นๆล้ําสมัย อีกมากมาย สวนในดานศิลปกรรม ไดเกิดแนวทางในการออกแบบแนวใหมที่เรียกวา "Art
Nouveau"
"Art Nouveau" หรือ “New Art” ซึ่งเปนแนวทางการออกแบบงานศิลปะและงานสถาปตยกรรมยุคใหมที่เปน
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ที่นิยมมากในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ลักษณะเฉพาะของศิลปะแนว Art Nouveau ในยุคนั้นทําใหเกิดสาขาใหม
ทางศิลปะที่ปจจุบันรูจักกันดีในสาขามัณฑนศิลป ถือเปนยุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใชองคความรูทั้งศาสตรและศิลป
มาประยุกตใชและเพิ่มคุณคาและคุณภาพชีวิตชองคนในยุคนั้นไดเปนอยางดี
2.
วิเคราะหเทคนิคการทําออรเคสเตรชันสําหรับเครื่องเปาลมไมของดนตรีในยุคอิมเพรสชันนิสพบวา
นั ก ประพั น ธ เ พลงในกลุ ม ดนตรีแ บบอิ ม เพรสชั นนิ ส ใช ก ารเทคนิ ค การออร เคสเครชัน แบบเดีย วกับ ที่ จิ ต รกรในกลุ ม
อินเพรสชันนิสลงสีบนผืนผาใบ ซึ่งมีจุดประสงคในการสรางภาพลวงตา โดยการแตมสีหลากหลายเฉดมาจัดวางติดตอกัน
ทําใหเกิด ภาวะลวงตาแลวมองเปนสีอื่น ความงามในความคลุมเครือของภาพทําใหเกิดเสนหและอรรถรสในการชม
อยางมาก ดนตรีของ Caplet และ Debussy ก็เชนกัน ทานทั้งสองใชเทคนิคเฉพาะในการจัดวางสีสันของเครื่องดนตรี
โดยคํานึ งลัก ษณะความเขม ความกังวาน ความถี่สู งต่ํา และเสียงโอเวอรโทนที่ ซอนอยู ในเนื้อเสียงของเครื่ องดนตรี
แตละชิ้นและนํามาผสมผสานออกมาไดตรงตามแนวคิดแบบศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสไดอยางมหัศจรรย
ความเขาในเรื่องความเขมของเสียง ลักษณะความกังวานของเสียงซึ่งสรางจากวัสดุที่แตกตางกัน ความถี่สูงต่ํา
อันเกิดจากการสั่นสะเทือนของเสียงที่มีเสียงโอเวอรโทนที่เปลงออกมาแตกตางกันตามลักษณะการกําเนิดเสียงของเครื่อง
ดนตรี ต า งชนิ ด เป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ นั ก ดนตรี แ ละวาทยากรจะต อ งมี ค วามเข า ใจ
อย า งมากในการตี ค วามผลงาน
แบบอิมเพรสชันนิส โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานของ Caplet ผลการวิเคราะหสังคีตลักษณ ไดผลดังนี้
ทอนที่1 เปน Sonata Form
• Exposition ตั้งแตหองเพลงที่ 1-61
• Development section ตั้งแตหอ งเพลงที่ 62-82
• Recapitulation ตั้งแตหองเพลงที่ 83-94 โดยที่ทํานองชวงทายของ Exposition ไมไดกลับมา
• Coda ตั้งแตหองเพลงที่ 94-104 (จบทอนเพลง)
ทอนที่ 2 เปน Sonata Form ที่มที ํานองเดียวทีม่ ี "สวนนําเสนอ" แบบ Mono Thematic Exposition
• หองเพลงที่1 เปนจังหวะอิสระของทํานอง pentatonic ในเปนสวนนําที่เรียกวา introduction
• ทํานองหลักในสวน Exposition เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 2-37
• Development section เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 38-102
• Recapitulation เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 103-146 (จบทอนเพลง)
ทอนที่3 ซึ่งเปนทอนสุดทายของบทเพลงนี้ อยูสังคีตลักษณแบบ Sonata Form เชนกันแตในชวง Development
ใชเทคนิคการประพันธแบบ Fugue เขามารวมดวย
• Exposition เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 1-91
• Transition เริ่มตัง้ แตหองเพลงที่ 92-102
• Development section เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 103-371
• Recapitulation เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 372-459
• Coda เริ่มตั้งแตหองเพลงที่ 460-482 (จบทอนเพลง)
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3.
การตีความ การปรับวง และการบรรเลงบทเพลงของ Andre Caplet จําเปนตองศึกษาภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรของผูประพันธกับผูนําลัทธิอิมเพรสชันนิส ผูวิจัยไดคนพบถึงมิตรภาพอันแนนแฟนของ Claude Debussy
และ Andre Caplet ในฐานะเพื่อนรวมงานที่ไววางใจกันมากในบทบาทตางๆ คือ
1) ในบทบาทผูทําออรเคสเตรชันบทเพลง Le Martyre de Saint Sebastein จาก piano score ใหเปน
สกอรเพลงสําหรับวงออรเคสตราขนาดใหญซึ่ง ถือวา เปนผลงานรวมชิ้นเอกของทั้งสองทานดวยความเชื่อถือใน
ความสามารถของทั้งสองฝาย
2) ในบทบาทวาทยากรที่เชี่ยวชาญในผลงานของ Debussy บทบาทในฐานะเพื่อนสนิท ดังที่ปรากฎใน
จดหมาย Debussy เขียนถึง Caplet ในวาระตางๆที่แสดงออกความสนิทสนมทั้งเรื่องสวนตัว และ เรื่องงานดนตรีที่
Debussy กลาวถึงการซอมและงานแสดงคอนเสิรตที่นําเพลง Iberia ของมาแสดง และใหทานไปรวมฟงการฝกซอม
และท า นก็ มี จ ดหมายมาเล า ถึ ง การตี ค วาม
ของวาทยากรที่ ไ ม ค อ ยจะเข า ใจ
บทเพลงของท า นเท า ที่ ค วร
และกลาวถึงความเสียดายที่ Caplet มิไดมาอยูดวย ซึ่งคงจะไมมีปญหาเรื่องการตีความเพลง Iberia เพลงนี้
ดังตัวอยางจดหมายที่ Debussy เขียนถึง Caplet:
วันที่ 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."
วันที่ 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"
จากกระบวนการวิ จั ย ที่ ผู วิ จั ย ได ว างแผนการศึ ก ษาไว อ ย า งเป น ขั้ น เป น ตอน โดยการเป ด รั บ สมั ค รและ
คั ด เลื อ ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ โ ด ด เ ด นด า น ด นต รี จ ากม หาวิ ทย าลั ย ทั่ ว ก รุ งเทพม หานค ร
มารวมตัวกับภายใตชื่อวง "Silpakorn Repertory Ensemble" และทําการฝกซอม ในชวงเวลาไมต่ํากวา 3 เดือน
และมีการแสดงคอนเสิรตหลายครั้ง ในการฝกซอมทอนที่จะตองคํานึงถึงเรื่องการเลือกความเร็วของจังหวะ (tempo)
ใหมากที่สุด อยาใหชาและเลนหนวงจนเกินไป การปรับสมดุลของ intonation ของคอรดที่มีเสียงกระดาง ที่ผูเลนไมควร
เลนดวยความเขมของเสียงมากจนเกินไป ความยากลําบากอีกเรื่องคือ การเลน unison ในทํานองหลัก การทํา dynamics
contrast
ก็ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมากตลอดทั้ ง บทเพลง ในท อ นที่ 2
ผู ป ระพั น ธ เ ลื อ กที่ จ ะใช ทํ า นอง
ที่ออนหวานนุมนวลที่สรางจากบันไดเสียง pentatonic ที่ใหบรรยากาศของการเดินทางของขบวนคาราวาน ที่คอยๆ
เคลื่อนมาจากที่ไกลๆ เขามาใกลแลวเคลื่อนจากออกไป โดยภาพรวม ผูวิจัยพบวา บทเพลง Suite Persane ประพันธโดย
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Andre Caplet เหมาะสมกับการเปนบทเพลงมาตรฐานในการเรียนวิชา woodwind ensemble ในระดับอุดมศึกษา
เป น อย า งมากเพราะเป น บทเพลงที่ มี ร ะดั บ ความยากเหมาะสมกั บ ผู เ รี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาช ว งชั้ น ป ที่ 2-3
มีความหลากหลายทางเทคนิคในการเรียนรูทั้งในมิติของการเลน unison การเลนบันไดเสียงแบบรวดเร็วที่เปนบันได
เสียงเมเจอร บันไดเสียงไมเนอรแบบปกติและแบบอาราบิก การเทียบเสียงคอรดที่มีเสียงกระดางหูแบบยุคอิมเพรสชันนิส
ซึ่งจะตองปรับความเขมและน้ําหนัก ของเสี ยงได อยางถูก ต องจึงจะฟ งออกมาได ไพเราะ ประกอบกั บความเขา ใจใน
วัฒนธรรมและบริบททางสังคมของชาวปารีสในยุคนั้นก็มีสวนชวยดานจินตนาการของผูเลนทําใหเขาแบงวรรคตอน
ในการทําประโยคเพลงและเติมแตมสีสันในน้ําเสียงของเขาไดดีขึ้น นับเปนบทเพลงมาตรฐานสําหรับวงประเภท double
woodwind quintet ที่จะพัฒนาดานเทคนิคการเลนอันหลากหลายใหกับนักศึกษาและยกระดับความคิดความเขาใจ
ดานดนตรีที่มีจุดเนนแตกตางจากบทเพลงมาตรฐานสําหรับเครื่องดนตรีอื่นๆทั้งหมดในประเทศไทยที่มุงเนนไปที่เพลงที่มี
สําเนียงเยอรมันและอิตาเลียนมากเกินไป บทเพลง Suite Persane ของ Andre Caplet จึงเปนบทเพลงที่เหมาะสําหรับ
นิสิต นักศึกษาไทยที่เลนเครื่องเปาลมไมและฮอรน ที่จะไดศึกษาเพลงในสไตลอิมเพรสชันนิสมากขึ้น หากไมมีโอกาส เลน
เพลงยุ ค นี้ กั บ วงออร เ คสตราขนาดใหญ หรื อ เป น บทเพลงพื้ น ฐานในการเล น
เพลงสไตล อิ ม เพรสชั น นิ ส ต อ ไป
กับวงออรเคสตราขนาดใหญในอนาคต
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Concept and Example of Archaeological Site Conservation for Benefit of Local Community
แนวความคิดและตัวอยางการอนุรกั ษแหลงโบราณคดีเพื่อประโยชนของชุมชนทองถิ่น
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
1
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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 subdistrict 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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การคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษ
Mural Painting Reproduction for Conservation
อภิชัย ภิรมยรักษ1
Apichai Piromrak1

บทนํา
ภาพจิตรกรรมไทยที่เขียนไวตามผนังโบสถวิหารมาตั้งแตสมัยโบราณ คงมิใชเขียนไวเพื่อตกแตงผนังเพียง
อยางเดียว ภาพจิตรกรรมฝาผนังแตละยุคแตละสมัยเปนเสมือนศูนยกลางหรือแหลงความรูใหผูคนในชุมชนไดศึกษา
ความรู เกี่ ย วกั บ ศาสนา นอกจากนี้ รู ป แบบของจิ ต รกรรมฝาผนั ง ได สะท อ นให เ ราเห็ น ถึ ง ความงดงาม ด า นการ
แสดงออกทางศิลปะและถายทอดวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของผูคนในสมัยนั้น ๆ ดวย
ภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียนดวยสีฝุนผสมกาว เขียนไวทั้งดานในและดานนอกของพระอุโบสถ สวน
ใหญจะเขียนบนผนังปูน เนื่องจากประเทศไทยอยูในเขตมรสุม มีความรอนและความชื้นสูง กอใหเกิดปญหาแกพื้น
ผนัง ทําใหเกิดการกะเทาะหลุดรอน บางก็โดนน้ําฝนชะลางจนเกิดความเสียหายอยูตลอดเวลา ถาไมทําการอนุรักษ
ไวแลว มรดกทางดานศิลปกรรมอันล้ําคาคงจะตองสูญสิ้นไป
การคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทดแทนภาพ
จิตรกรรมตนแบบในกรณีที่ตนแบบเกิดการชํารุดเกินกวาจะทําการซอมแซมหรือเกิดการสูญหาย ผลงานที่ไดทําการ
คัดลอกไวจะชวยในการศึกษาและสืบคนตอไป ในขณะเดียวกันเราสามารถศึกษา เรียนรูและเปรียบเทียบจิตรกรรม
ฝาผนังจากหลายวัดพรอมกันในเวลาเดียวโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปในพื้นที่จริงจึงชวยใหการศึกษาคนควาทําได
สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังเราจะตองศึกษาใหเขาใจถึง รูปแบบ เทคนิควิธีการในการ
เขียนของชางโบราณและลักษณะเฉพาะตัว ตลอดจนการเตรียมวัสดุที่จะใชใหมีความใกลเคียงกับของเดิม ในการ
คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเพื่อการอนุรักษจะตองคัดลอกทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีการใหสมบูรณทุก ๆ สว น เพื่อ
การศึกษาอยางลึกซึ้ง จึงเลือกที่จะคัดลอกตามขนาดจริงและบนพื้นผิวจริงเหมือนตนแบบเดิมทุกประการ วิธีการ
เขียนสีและเทคนิควิธีการก็ยังคงแบบประเพณีเดิมไว เพื่อใหการคัดลอกไดผลใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุดทั้ง
รูปแบบ ขนาด วัสดุ เทคนิควิธีการ ตลอดจนความงามและความรูสึกที่ไดรับจะตองเสมือนหนึ่งเปนชิ้นงานเดียวกัน
ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยอยางถูกตอง ชัดเจน เปนขอมูลสําหรับการอนุรักษภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในอนาคต
ดังนั้นการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังนอกเหนือจาก เพื่อการศึกษาคนควาแลวยังชวยอนุรักษศิลปกรรม
ซึ่งเปนสมบัติของชาติไมใหสูญหายไปกับสภาพและกาลเวลาซึ่งนับวันจะมีความชํารุดเสียหายอยางรวดเร็วเกินกวาที่
จะทําการอนุรักษและซอมแซมไดทันเวลา เนื่องจากปญหามีจิตรกรรมฝาผนังจํานวนมากทั่วประเทศที่เสียหายและ

1

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Thaiart, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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ทรุดโทรม อีกทั้งปญหางบประมาณและกําลังพลในการอนุรักษซอมแซมไมเพียงพอ การคัดลอกจึงเปนทางเลือกหนึ่ง
ที่จะชวยอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังใหคงอยู

ที่มาและความสําคัญ
การคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังในขั้นตนการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
ในภาควิชาศิลปไทย ไดมีโอกาสเรียนรูและศึกษารูปแบบและเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณจากวัด
ในสมัยตางๆ และเมื่อไดทําการเรียนการสอนในสถานที่จริงเราไดเห็นสภาพของจิตรกรรมฝาผนังที่ทรุดโทรมและมี
ความเสียหายเกือบทุกวัด ในแตละปที่เขาไปศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังก็มีความชํารุดเสียหายเพิ่มมากขึ้นทุกป จึง
เกิดแนวคิดที่จะตองดําเนินการอะไรบางอยางเพื่อใหจิตรกรรมฝาผนังเหลานั้นใหคงอยูใหเราไดศึกษา เมื่อพิจารณา
ถึงการซอมแซมก็ดูจะเกินกําลังความสามารถของภาควิชาที่จะดําเนินการได ถาจะใหหนวยงานของรัฐบาลเขามา
ดําเนินการในการซอมแซมก็ไดบางสวนเนื่องจากขาดกําลังและทีมงานที่มีความรูความสามารถเพียงพอ
ดังนั้นดวยความรูและความชํานาญของบุคลากรในภาควิชาศิลปไทย จึงเล็งเห็นวาภาควิชามีความสามารถ
ที่จะทําการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังได ในระยะแรกเริ่มตนดวยการไดรับเงินสนันสนุนจากบริษัทเอกชนให
คัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม เขตบางขุนนนท กรุงเทพฯ ปละหนึ่งผนัง ตอมาทางภาควิชาศิลปไทย
ไดรับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินใหดําเนินการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนังหอไตรวัดระฆังโฆษิตาราม
ทั้งหลัง และเมื่อการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังเสร็จสิ้นลง จึงเห็นไดวาผลงานที่ปรากฏสําเร็จลงมีคุณคาและเปน
ประโยชนเหลือคณานับตอการศึกษาและการอนุรักษ สามารถใชทดแทนจิตรกรรมฝาผนังของเดิมไดจริงตาม
วัตถุประสงคที่วางไว

ขั้นตอนกระบวนการคัดลอกภาพจิตรกรรมฝาผนัง
การคั ด ลอกจิ ต รกรรมฝาผนั ง หอพระไตรป ฎ ก วั ด ระฆั ง โฆสิ ต ารามฯ ในครั้ ง นี้ ภาควิ ช าศิ ล ปะไทยมี
วัตถุประสงคที่จะอนุรักษทั้งรูปแบบและวิธีการใหสมบูรณยิ่งทุก ๆ สวน เพื่อการศึกษาอยางลึกซึ้ง จึงเลือกที่จะ
คัดลอกตามขนาดจริงและบนพื้นผิวไมกระดานจริง เพื่อใหเปนเหมือนแบบเดิมทุกประการ วิธีการเขียนสีและเทคนิค
วิธีการก็ยังคงแบบประเพณีเดิมไว เพื่อใหการคัดลอกไดผลใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุดทั้งทางดาน ขนาด ความ
งาม ความรูสึก ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังไทยอยางถูกตอง ชัดเจน เปนขอมูลสําหรับการ
อนุรักษภาพจิตรกรรมฝาผนังในอนาคต
กระบวนการคัดลอกแบงออกเปนขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
๑. ขั้นตอนในการศึกษาขอมูล
๑.๑ การสํารวจสภาพจิตรกรรมฝาผนัง
นับตั้งแตการบูรณปฏิสังขรณหอพระไตรปฎกหลังนี้ ในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ ๒๐๐ ป เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ หอพระไตรปฎกหลังนี้ก็เสื่อมสภาพ ชํารุดทรุดโทรมลงดายกาลเวลาอีกชวงหนึ่ง ณ ปจจุบัน เทาที่สํารวจดวย
สายตา จะเห็นไดวา โครงสรางไมหลายชิ้นจะผุกรอนลงและหลุดไปหลายชิ้น สภาพสีที่ทาไวภายนอกจะมีการหลุด
รอนและแตกปริทั้งหลัง สภาพหอพระไตรปฎกเกือบทั้งหลังถึงเวลาที่ตองบูรณะอีกครั้งหนึ่ง
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สําหรับการสํารวจสภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรวม ชั้นสีรองพื้นหลายสวนไดหลุดหายไปจากเดิมบางแลว
และอีกหลาย ๆ สวนมีลักษณะโปงตัว โดยสภาพทั่วไปหอพระไตรปฎกแหงนี้ไดเปดใหผูคนไดเขาไปทุกวัน ประตูและ
หนาตางจะมีการเปดในตอนกลางวัน และปดในตอนกลางคืน มีการระบายอากาศตลอดเวลา ไมอับชื้น จะมีตัวแปร
เพียงไมกี่ประการที่ทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย อันไดแก
ความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
จะมีอุณหภูมิที่สูงในตอนกลางวันและอุณหภูมิที่เย็นในตอนกลางคืน จะมีอุณหภูมิที่ตางกัน เมื่อนานวัน
หลายปก็ทําใหเกิดการชํารุดไดดี
ความเสียหายที่เกิดจากฝน
สภาพสีที่ทาไวภายนอกเสื่อมสภาพหมดแลว เมื่อฝนตกฝาไมจะเก็บความชื้นไว ทําใหเกิดผลเสียหายกับ
ภาพจิตรกรรมภายในได
ความเสียหายที่เกิดจากคน
เนื่องจากหอพระไตรปฎกแหงนี้เปดใหคนเขาชมทุกวัน การชํารุดที่เกิดจากคนไดแก เมื่อมีการเดินหรือวิ่ง
ตัวหอจะมีการสั่นสะเทือนของโครงไม ตัวพื้นและฝา มีผลกับ จิตรกรรมบางสวนที่โป งพอง หลุดกะเทาะเร็วขึ้น
ความชํารุดจากการจับและสัมผัสของคนที่เขาไปชม เมื่อบอยครั้งขึ้นเกิดการเสียหายได ชวงเวลาเทศกาลมีการ
ประพรมน้ํา ซึ่งปรากฏใหเห็นรองรอยของน้ําแปงดินสอพองจากเทศกาลสงกรานต
๑.๒ การศึกษาขอมูลเรื่องขนาด สัดสวนและวัสดุพื้นผิว
จากการเก็บขอมูลในสวนนี้เริ่มจากการเขียนแบบแปลนของหอพระไตรปฎก วัดขนาดของผนังแตละดาน
วามีขนาดกวาง ยาว และสูงเทาไร ระยะหางของเสาประตูและหนาตาง ตลอดจนการกําหนดประเภทของวัสดุพื้นผิว
ในที่นี้หอพระไตรปฎกมีลักษณะเปนฝาไม เมื่อไดแบบแปลนก็กําหนดเรื่องหรือตําแหนงของภาพจิตรกรรมฝาผนัง วา
เรื่องใดอยูในตําแหนงใด เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลภาพตอไป
การวัดสัดสวนของภาพดวยการใชเทปวัดทั้งแนวนอน แนวดิ่ง ใชมาตราสวนเปนเซนติเมตร เพื่อใหไดความ
ละเอียดที่คลาดเคลื่อนนอยที่สุด เมื่อไดขนาดสัดสวนทั้งหมดแลวนํามาเขาสเกล เพื่อจะไดขนาดสัดสวนที่ใกลเคียง
กับความเปนจริงในอัตราสวนที่ยอลงมาจากความเปนจริงและดวยเทคโนโลยี คอมพิวเตอรสามารถนํารายละเอียดที่
ไดมากําหนดภาพ ๓ มิติ ของหอพระไตรปฎกจําลองขึ้นมาได
๑.๓ การบันทึกและจัดเก็บขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในการเตรียมการจัดเก็บขอมูลภาพจิตรกรรมฝาผนัง หอพระไตรปฎก ครั้งนี้ ไดมีการนําเทคโนโลยีในยุคนี้
มาจัดเก็บขอมูลภาพดวย ไดแก การบันทึกภาพดวยสไลดและการบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีการ
นําเครื่องสแกนมาใชในการสแกนผนังแตละสวนไวดวย
- การบันทึกขอมูลดวยกลองดิจิตอล เปนการบันทึกขอมูลที่รวดเร็วและฉับไว ชวยใหการบันทึก
ขอมูลในขั้นตนสมบูรณและไมจํากัดจํานวน สามารถตรวจสอบและถายเพิ่มเติมไดขณะปฏิบัติการ อีกทั้งเปนการ
ประหยัดรายจายในการซื้อฟลม
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- การบันทึกภาพดวยฟลมสไลด สามารถทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับความตองการในการ
นําไปใช ในที่นี้ประกอบดวยสไลดหลายขนาดดวยกัน สวนใหญนําสไลดที่ไดไปใชในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ เพราะ
สามารถจะเก็บรายละเอียดของภาพไดดีมาก ยิ่งขนาดของฟลมมีขนาดใหญใหญเทาใดก็ยิ่งเพิ่มความละเอียดในการ
บันทึกไดมากยิ่งขึ้น
- การบันทึกขอมูลดวยเครื่องสแกนผนัง มีการนําเครื่องสแกนแบบพิเศษมาใชสําหรับสแกน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การนําเครื่องสแกนแบบพิเศษมาปรับเพื่อใชในการสแกนภาพผนัง จะสามารถบันทึกสภาพ
รองรอย ตลอดจนรายละเอียดทุกประการไดอยางครบถวน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ดวยสัดสวน ๑ ตอ ๑ ภาพที่ไดจากการ
สแกนมีขนาด ๒๑ x ๓๑ เซนติเมตร จะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอรแบบพกพา เมื่อสแกนภาพผนังครบทั้งหมดแลว นํา
ภาพเหลานั้นมาประกอบใหสมบูรณในคอมพิวเตอร แลวพิมพออกมาขนาดเทาผนังจริง เพื่อประโยชนในการนําไปใช
ในการคัดลอกตอไป
ขอมูลภาพทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอรและเก็บแยกประเภทไวในแผนซีดีแบงเปนประเภท
และหมวดหมู สามารถนําไปใชไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการใชรวมกับคอมพิวเตอรตัวอื่น หรือพิมพออกมาเปน
ภาพเพื่อศึกษาหรือคัดลอก หรือทําสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ
คอมพิวเตอร เพื่อการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและแบบ
พกพาเพื่อนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม
การบันทึกดวยการถายภาพ จะตองบันทึกภาพโดยรวมที่มีขนาดเต็ม และบันทึกแบงยอยลงมา
เรื่อยจากขนาดสัดสวนที่ใหญจนมาหาเล็กสุด บันทึกภาพองคประกอบของภาพและรายละเอียดตาง ๆ รวมถึงการ
บันทึกแบบเจาะใหเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งหมด
๑.๔ การศึกษาลายเสนและองคประกอบของภาพ
ในสมัยกอนมีการเก็บรายละเอียดของลายเสนดวยการรางแบบบนกระดาษ หรือไมอยางนั้นก็ใชวิธีเอา
กระดาษแกวใสทาบบนผนังและคัดเสนออกมา เพื่อใชเปนแบบในการนําไปคัดลอกตอไป การลอกเสนดวยวิธีนี้สราง
ความเสียหายใหเกิดแกงานจิตรกรรมมากเกินไป
สําหรับในการคัดลอกในครั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและแมนยํา ไดมีการนําเอาเครื่องสแกนแบบพิเศษมา
ประยุกตใชกับผนัง โดยเครื่องสแกนจะสัมผัสกับผนังเพียง 4 จุดเล็กเทานั้น และไมเกิดความเสียหายมากนัก เพราะ
จุดทั้ง ๔ จุดที่สัมผัสผนัง จะเปนวัสดุที่ออนนุม เราคงไมสามารถจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสได แตเราสามารถเลือกใชวิธี
สัมผัสผนังเพียงจุดเล็ก ๆ แตสามารถเก็บภาพรายละเอียดของสี โครงสรางภาพ และรองรอยของภาพจิตรกรรมฝา
ผนังไดเกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต และมีขนาดเทากับของจริงในอัตราสวน ๑ : ๑ จึงทําใหไดรายละเอียดที่สมบูรณแบบ
เมื่อนําภาพยอย ๆ จากการสแกนมาประกอบกัน เราจะไดภาพผนังเต็มที่มีขนาดเทาของจริงทุกประการ และเราไดนํา
ภาพที่สมบูรณนี้มาทําการคัดลอกภาพลายเสนออกมา เพื่อใชในการเปนตนแบบในการคัดลอกตอไป ก็เปนอีกวิธี
หนึ่งที่นําเอาเทคโนโลยีสมัยปจจุบันมาใชกับการทํางานที่เปนแบบประเพณี
๑.๕ การศึกษาขอมูลโครงสรางของสี
การศึกษาขอมูลโครงสรางของสีที่ชางโบราณใช โดยการกําหนดแยกยอยเปนผนังออกไป นําภาพถายผนัง
แตละสวนมาประกอบกันในแตละกลุมใหผสมสีตามเทคนิคการใชสีฝุนแบบโบราณผสมเปรียบเทียบสีตาง ๆ ให
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เหมือนหรือใกลเคียงกับสีจริง ณ ตําแหนงเดียวกันบนภาพฝาผนัง ทําใหครบทุกสีที่มีเพื่อจําแนกสีตาง ๆ สําหรับการ
วิเคราะหและเลือกใชสีใหถูกตองเมื่อทําการคัดลอก
๒. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคัดลอก
๒.๑ การเตรียมและคัดเลือกไมสําหรับเขียน
ในการเขียนภาพคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปฎกในครั้งนี้มีความสําคัญมากหลายประการ คือ เปน
ภาพจิตรกรรมยุคแรกของกรุงรัตนโกสินทร ที่เขียนบนฝาไมกระดานดวยฝมือพระอาจารยนาค ทางภาควิชาศิลปไทย
จึงมีวัตถุประสงคที่จะอนุรักษทั้งรูปแบบและวิธีการใหสมบูรณยิ่งทุก ๆ สวน เพื่อการศึกษาอยางลึกซึ้ง จึงเลือกที่จะ
คัดลอกจิตรกรรมฝาผนังใหเปนแบบเดิมทุกประการ เริ่มตั้งแตการสรางผนังไมจําลองที่มีขนาดชิ้นไมเทาของเดิมและ
มีการเขาลิ้น เซาะรอง ประกอบกันเพื่อความแข็งแรง เมื่อเขียนภาพจิตรกรรมลงไปเสร็จ ผูที่ศึกษาจะเห็นไดถึง
ลักษณะของวัสดุที่เขียน เทคนิควิธีการ และรูปแบบ ที่ปรากฏอยางสมบูรณ
ภาพรางลายเสน
ภาพรางลายเสน การรางภาพตนแบบลายเสนในการคัดลอกในครั้งนี้ อาศัยภาพที่ไดจากการสแกนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังมาเปนตนแบบในการคัดเอาเสนโครงสราง ในขั้นตนคัดลอกภาพลายเสนจากแบบลงบนกระดาษไข
โดยใชพูกันจุมหมึกดําในการคัดเสน จะไดภาพโครงสรางของตัวภาพ และรองรอยตําแหนงของการหลุดรอนที่กะเทาะ
ออกไปดวย หลังจากนั้นจึงนําไปลอกลงบนพื้นไมกระดานที่จัดเตรียมไว การคัดลอกลายเสนลงบนไมกระดานนี้ตอง
คํานึงถึงความถูกตองตรงกันของตําแหนงที่มีอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนังจริง
การผสมสี
การผสมสี การเขียนระบายภาพดวยสีฝุนนั้นตองนําสีฝุนมาผสมกับกาว เพราะสีฝุนตัวเดียวไมมีคุณสมบัติที่
จะยึดเกาะพื้นไดดวยตัวเนื้อสีเอง ตองนํามาผสมกับกาวประเภทใดประเภทหนึ่ง ในครั้งนี้เราใชสีฝุนผสมกับกาว
กระถิน โดยทําตามลําดับขั้นตอนดังนี้
๑.ตักสีฝุนลงใสในโกรงเคลือบหรือถวยแกว สมัยกอนใชกะลาเพราะสะดวกและหางายไดโดยทั่วไป
๒.นําน้ํากาวกระถินที่เตรียมไวมาใสลงผสมกับสีแตเพียงนอยไมตองมาก ถามากเกินไปสีจะเหนียวขน การ
ผสมกาวและสีแตละสีพอสมควรและตองเผื่อไวเพื่อเติมน้ําในขณะที่เขียนดวย ถาผสมกาวมากเกินไปเมื่อ
ทาหรือระบายภาพแหงแลว กาวจะหดตัวรัดดึงเอาสีบนพื้นแตกราน ถาสีที่ใชผสมกาวนอยสีก็อาจจะไม
เกาะพื้นไดดีเทาที่ควร จะหลุดรอนเปนฝุนได
๓.เมื่อใสกาวและสีเขาในโกรงเดียวกันแลว คนใหเขากันชา ๆ ตีเม็ดสีใหแตกใหกาวซึมแทรกใหทั่ว บดใหสี
และกาวเขากันจนเหนียว
๔.เมื่อบดสีจนละเอียดเขากันดีแลว เพื่อสะดวกในการระบายใหเจือน้ําสะอาดเพียงเล็กนอยเปนคราว ๆ ไป
คนใหเขากันจนกวาจะพอเหมาะกับการนําไประบาย
๕.สีบางสีจะมีน้ําหนักเบา เชน สีจากดิน สีเขมา สีเขียว สีคราม เมื่อผสมกับกาวแลวบด สีบางสีกวน
เทาไรก็ไมยอมจมน้ํา หรือไมยอมเขากัน เมื่อเปนดังนี้ใหใชแอลกอฮอลผสมลงไปเพียงเล็กนอย แอลกอฮอล
จะชวยใหโมเลกุลของสีมีน้ําหนักขึ้น สมัยกอนใชเหลาขาวหรือเหลาโรงผสม
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๖.ปญหาอีกประการหนึ่งคือ การผสมสีใหเกิดเปนสีตาง ๆ ที่ไมซ้ํากัน ซึ่งเปนปญหาในสมัยกอนเพราะสีมี
อยูจํากัดเพียง ๕ สีคือ สีดํา สีแดง สีขาว สีคราม และสีเหลือง สมัยปจจุบันมีสีมากขึ้น ปญหาในสวนนี้จง
ลดนอยลงไป แตจะหยิบยกมาใหเห็นเปนตัวอยาง พอสังเขป
ถาตองการใหสีออนลงกวาสีเดิม ใหผสมสีขาว
สีแดงชาด
ผสมกับ สีขาว เรียกวา
สีหงสชาด
“
“
“
สีนวล
สีเหลือง
สีดํา
“
“
“
สีมอหมึก
สีคราม
“
“
“
สีมอคราม
ถาตองการใหสีเขมขึ้นโดยผสมสีดําลงในสีหลัก
สีแดง
ผสมกับ สีดํา เรียกวา
สีแดงตัด
สีครามแก
สีคราม
“
“
“
สีดินแดง
“
“
“
สีดินตัด
นอกจากนี้นอกเหนือจากสีขาวและสีดําที่ใชผสมแลว ยังมีการนําสีตาง ๆ มาจับคูผสมกัน เชน สีแดงผสม
กับเหลืองเปนสีสม สีครามผสมกับสีเหลืองเปนสีเขียว สีครามผสมกับสีแดงเปนสีมวง การผสมสีใหเกิด
เปนสีตาง ๆ ขึ้นใหมนั้นขึ้นอยูกับประสบการณและความชํานาญของชางแตละคน
๗.สีแตละสีที่ผสมเสร็จแลวควรจัดเก็บไวในภาชนะใหมิดชิด เพื่อปองกันฝุนและสิ่งสกปรก และหมั่นตรวจดู
สม่ําเสมอ ถาสีงวดหรือแหงใหหยอดน้ําเติมลงไปในสี
การเขียนระบายสี
สีฝุนนั้นเปนสีที่มีคุณสมบัติพิเศษ เวลาจะระบายจะตองระบายเปนขั้นตอน เพราะคุณสมบัติของสีฝุน เกิด
จากการนําสีฝุนผสมกับกาวและสามารถจะทําละลายกับน้ําไดตลอดเวลา เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการระบาย จะตอง
ระบายสีที่เขมหรือคล้ํากอนเสมอ แลวจึงจะระบายสีที่มีน้ําหนักออนหรือสีที่สวางทับภายหลัง การที่ระบายสีเขมกอน
ก็เพื่อปองกันสีออนไมใหขึ้นมาผสมกับสีเขมทําใหคาของสีลดลงไป
การระบายสีควรระบายแตบาง ๆ อยาใหสีหนาเกินไป จะทําใหหลุดกะเทาะไดงายในภายหลัง และควร
เขียนจากดานบนของพื้นที่ลงมาหาดานลางเพื่อปองกันสีหยดหรือเปรอะภาพที่เขียนไวตอนลาง สวนใหญจะระบายสี
ในสวนที่เปนพื้น และฉากหลังกอน เชน ตนไม โขดหิน สถาปตยกรรม แลวจึงเขียนระบายภาพคนหรือสัตวใน
ภายหลัง หลังจากนั้นจึงจะเขียนในสวนที่เปนรายละเอียดของภาพ จึงปดทอง ตัดเสน เก็บรายละเอียดภายหลัง
การปดทอง
ภาพจิตรกรรมไทยมักนิยมใชทองคําเปลวปดประดับลงในภาพที่เปนสวนของเครื่องประดับ เครื่องแตง
กาย สิ่งกอสราง ในการปดทองจะใชยางมะเดื่อระบายสวนของภาพที่ตองการจะปดทองใหทั่ว แลวผึ่งทิ้งไวใหยาง
มะเดื่อหมาด ๆ จึงจะปดทองคําเปลวทับลงไป ถาตองการใหพื้นที่ที่ปดทองมีความสดใสมักนิยมใชสีรงหรือสีเหลือง
ระบายทับในพื้นที่บริเวณที่จะปดทองเสียกอน สีเหลืองจะชวยใหทองคําเปลวสุกสวาง เพราะโดยคุณสมบัติของ
ทองคําเปลวจะโปรงแสงถายางมะเดื่อที่ทาไวไมแหงสนิท เมื่อปดทองจะทําใหทองจม ไมขึ้นเงาสดใส หมองคล้ํา
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วิธีปดทองคําเปลว ถาบริเวณพื้นที่ที่ตองการปดทองมีพื้นที่ขนาดใหญ ก็ปดโดยการกดแนบกระดาษใหสนิท
กับพื้น ใชมือลูบเบา ๆ ใหทองติดกับพื้น ถาเปนพื้นที่เล็กควรจะแบงทองปดใหเหมาะแกพื้นที่ เพื่อไมใหเหลือเศษทอง
ทิ้งเสียเปลา ๆ ในขณะที่ปดทองไมควรจะมีลมหรืออยูในที่โลง เพราะทองคําเปลวบางและเบามากอาจจะถูกลมพัด
และปลิว ทําใหยากตอการปดใหเรียบรอยได
เมื่อปดทองคําเปลวเสร็จแลวสักระยะหนึ่ง จึงใชพูกันหรือแปรงขนออน ๆ ปดทองคําเปลวใหแนบกับพื้น ใน
สวนที่เกินออกมาจากที่ไมไดทายางมะเดื่อไวจนหลุดออกมา
การตัดเสน
ในการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทย การตัดเสนถือวาเปนสิ่งสําคัญของภาพทั้งหมด จากการสังเกตการตัด
เสนของพระอาจารยนาค ทานจะตัดเสนไดอยางมั่นคงและเด็ดขาด มีพลังในตัวเอง ดูมีชีวิตชีวาและสวยงาม การ
ตัดเสนถือเปนเอกลักษณเฉพาะที่จะบงบอกถึงความสามารถเฉพาะตัวไดดีที่สุด
เสนที่ชางรุนกอนใช มีอยู ๓ ลักษณะ ดวยกัน
- เสนหนา
เรียกวา “ เสนกาฬ ” เพื่อเนนหรือคัดภาพใหชัดขึ้น
- เสนขนาดกลาง เรียกวา “ เสนรูป ” ใชสําหรับเขียนสวนละเอียดภายในรูปภาพ
- เสนขนาดเล็ก เรียกวา “ เสนแร ” ใชเขียนวัตถุตาง ๆ ใหดูซอนกัน
การตัดเสนในงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังฝมือพระอาจารยนาคนั้น เริ่มตัดเสนในสวนของเสนโครงสราง
หลักกอนสวนอื่น ๆ หลังจากนั้นจึงตัดเสนในสวนยอย การใชเสนของพระอาจารยนาคจะไมซับซอนมาก ทานมักจะ
ใชเสนที่เด็ดขาด แมนยํา และมั่นคงในการตัดเสนรูปทรงตาง ๆ ไมซับซอนหรือซอยใหเสนเล็กจนเกินไปจนเกินงาม
ทานใชหลักของความพอดี เสนแตละเสนจะใหอารมณความรูสึกไดอยางชัดเจน ซึ่งทําไดยากในการใชเสนในงาน
จิตรกรรมไทย
การตัดเสนบนพื้นทอง จะตัดเฉพาะในสวนที่เปนเครื่องประดับหรือโล อาวุธ เปนตน ในขั้นตอนนี้จะตัด
เสนเปนลําดับสุดทายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และตองใชสะพานรองมือเพื่อไมใหมือสัมผัสภาพเขียนในขณะ
ตัดเสน
มักนิยมตัดเสนบนทองดวยสีแดงหรือน้ําตาล
เพื่อใหเสนที่ตัดลงไปเห็นเดนชัดและขับกับสีทองสวยงาม
การเก็บรายละเอียดขั้นสุดทาย สวนใหญจะเปนการเขียนโฉบน้ําหนักในสวนที่เปนรายละเอียดของเครื่องแตงกาย
หรือลวดลาย เพื่อใหดูรูสึกนูนออกมา แตสําหรับในสวนของการคัดลอกเพื่อใหเกิดผลสมบูรณ จะเพิ่มเนนโฉบสีใน
สวนของรองรอย และชิ้นสวนที่กะเทาะหลุดออกดวย เพื่อใหดูจริงจังขึ้น จะไดความรูสึกที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก
ภาพจิตรกรรมที่เปนของเดิม
การตรวจสอบความถูกตอง
ในขั้นตอนนี้เราจําเปนที่จะตองนําผลงานที่คัดลอกเสร็จแลว นําไปเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมที่เปนภาพ
ตนแบบ ณ สถานที่จริง เพราะบางครั้งดวยขนาดและความสะดวกในการคัดลอกในการใชพื้นที่ จึงมีการปฏิบัติงาน
ในอีกพื้นที่หนึ่ง ดังนี้จึงตองมีการนําผลงานที่คัดลอกไปเปรียบเทียบกับภาพจริง และปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ
จนกวาจะเสร็จสมบูรณ
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ในการดําเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบนี้ นอกเหนือจากทีมผูคัดลอกจะตรวจสอบกันเองแลว ยังมี
คณะกรรมการภายในภาควิชารวมตรวจสอบความถูกตองดวยอีกครั้ง จะเห็นไดวาในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลงานคัดลอกที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดีจะตองมีความพิถีพิถันในขั้นตอนการทํา เสมือนหนึ่งเปนผลงานชิ้น
เดียวกัน กับผลงานตนแบบจริง ที่จะตองศึกษาทุกพื้น ที่ใ หเขาใจอย างถองแทและปฏิบัติ ตามดวยความเคารพ
ตนแบบที่เปนผลงานชิ้นครูจึงจะถือไดวาเปนผลงานคัดลอกที่มีคุณภาพควรคาแกการศึกษาตอไป
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วิทยาศาสตรในการอนุรักษศิลป
Science in Art Conservation
รัชฎา บุญเต็ม1
Radchada Buntem1

บทนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญตอกระบวนการอนุรักษศิลป ตั้งแตโบราณสถานที่มีขนาดใหญ
จนถึงวัสดุศิลปที่มีขนาดเล็ก เชน ลูกปดแกว โดยที่การอนุรักษ (Conservation) สามารถแบงออกเปน 2 อยางคือ
การอนุรักษเชิงปองกัน (Preventive conservation) และการสวนรักษา (Conservation treatment) โดยที่
กระบวนการอนุรักษมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบชนิดของวัสดุที่ใชทําโบราณวัตถุ
2. ตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นกับโบราณวัตถุ
3. ปฏิบัติการสงวนรักษาโบราณวัตถุ
4. ซอมแซมโบราณวัตถุสวนที่ชํารุด
5. การดูแลและรักษาโบราณวัตถุภายหลังการสงวนรักษา
ซึ่งกระบวนการอนุรักษจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อนักอนุรักษมีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของวัสดุที่ใชทํางานศิลป
ตางๆ สําหรับวัสดุที่ใชในงานศิลปะ แบงเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้
1. สารอนินทรีย เชน หิน โลหะ เซรามิกส แกว
2. สารอินทรียจากพืชและสัตว เชน ไม กระดาษ ผา พลาสติก สวนตางๆของสัตว
สําหรับวิธีการวิเคราะหมีทั้งแบบที่ทําลายเนื้อวัสดุ (invasive) เพื่อหาชนิดของธาตุในเนื้อวัสดุ และแบบไมทําลายเนื้อ
วัสดุ (non-invasive) โดยใชแสงในชวงความยาวคลื่นตางๆกัน ตั้งแตชวง X-ray (ความยาวคลื่นอยูในชวง 0.0110 nm), visible (ความยาวคลื่นอยูในชวง 390 - 750 nm), Infrared (ความยาวคลื่นอยูในชวง 750 nm - 1 mm) โดย
แสงในชวงความยาวคลื่นตางๆ จะใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบทางเคมีในเนื้อวัสดุ ลักษณะการเกิด
พันธะ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชอนุ ภาคที่มีพลังงานสูง เชน อิ เล็กตรอน ในเทคนิค Scanning Electron
Microscopy [2] เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของพื้นผิววัสดุ ซึ่งการวิเคราะหดวยเทคนิคตางๆเหลานี้นอกจากจะให
ขอมูลที่เปนประโยชนในแงขององคประกอบทางเคมีของเนื้อวัสดุ ยังใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสภาพ และวิธี
การบูรณะซอมแซมที่อาจสงผลทําใหกระบวนการเสื่อมสภาพเกิดเร็วขึ้น

เทคนิคทางวิทยาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหเนื้อวัสดุ
ในกระบวนการวิเคราะหเนื้อวัสดุดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้น เริ่มตนดวยการใชสายตาในการสังเกต
ทดสอบดวยวิธีการใชสารเคมี ไปจนถึงเทคนิคทาง spectroscopy ที่ใชแสงในชวงความยาวคลื่นตางๆ ตั้งแต X-ray
(ความยาวคลื่นอยูในชวง 0.01-10 nm) ไปจนถึง Infrared (ความยาวคลื่นอยูในชวง 750 nm - 1 mm)
1

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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ในการวิเ คราะหนั้ น มักเริ่มตน ดวยเทคนิ ค X-ray radiography เพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะหส ภาพและการ
เสื่อมสภาพของวัตถุ และเทคนิคนี้ยังถูกนํามาใชในการวิเคราะหระหวางการเก็บรักษา และหลังการเก็บรักษาเพื่อดู
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุและปจจัยที่อาจสงผลตอการเสื่อมสภาพของวัตถุ 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 (ความยาวคลื่นอยูในชวง 390 - 750 nm) ใชในการศึกษา electronic transition ใน
สารประกอบที่มีสี โดยมีการนําเทคนิคนี้มาศึกษาชนิดของ pigment ที่ใชในภาพเขียนโบราณ และใชในการศึกษา
electronic transition ของแกวสี สําหรับแสงในชวง Infrared (ความยาวคลื่นอยูในชวง 750 nm - 1 mm) ถูก
นํามาใชในเทคนิค IR และ Raman Spectroscopy ซึ่งเปน 2 เทคนิคที่เกี่ยวของกับการสั่นของพันธะ ใหขอมูล
เกี่ยวกับหมูฟงกชันของสารตาง ๆ ในชิ้นงาน มีการใช Raman Spectroscopy ในการศึกษาแกวโมเสคยุคโรมัน ซึ่ง
จากตําแหนงและรูปแบบของ Raman spectrum ทําใหสามารถระบุชนิดขององคประกอบในแกวโมเสคนี้ได และมี
การนํา Raman Spectroscopy ไปใชในการหาโครงสราง และการสึกกรอนของพื้นผิวแกว
มีการใชอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงยิงลงไปบนผิวของชิ้นงานเพื่อวิเคราะหลักษณะของพื้นผิวในแทคนิค
Scanning Electron Microscopy (SEM) อิเล็กตรอนที่ยิงลงไปบนผิวของชิ้นงานยังสงผลใหอิเล็กตรอนวงในของธาตุ
ที่อยูบนพื้นผิวหลุด หลังจากนั้นอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานสูงกวาคายพลังงานในชวง X-ray แลวเขาไปแทนที่ ซึ่ง
พลังงานของ X-ray ที่คายออกมาจะมีคาเฉพาะขึ้นอยูกับชนิดของธาตุ และถูกตรวจสอบโดย Energy Dispersive Xray Spectroscopy (EDS) ดังนั้นเทคนิค SEM-EDS จะชวยในการวิเคราะหลักษณะของพื้นผิว รวมทั้งชนิดและ
ปริ ม าณของธาตุบ นพื้ น ผิ ว ซึ่ง มี ป ระโยชน ใ นการวิ เ คราะหวิ เ คราะห วั ตถุ โ บราณและใหข อ มู ลเกี่ยวกับ กลไกการ
เสื่อมสภาพของเนื้อวัตถุ
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่วิเคราะหหาชนิดและปริมาณขององคประกอบในวัตถุโบราณ ซึ่งอาจตองมีการ
ทําลายชิ้นงานบางแตใหผลที่ถูกตองเที่ยงตรงมากกวาคือ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และ
Inductively-coupled plasma atomic emission spectrophotometry (ICP-AES) โดยตองมีการบดชิ้นงานใหเปน
ผงแลวละลายในตัวทําละลาย ซึ่งมีผูนํา 2 เทคนิคนี้มาใชกับวัตถุโบราณ แตพยายามทําใหเกิดผลเสียกับวัตถุใหนอย
ที่สุด นอกจากนี้ยังนําเทคนิคนี้ไปใชในการวิเคราะหสารประกอบที่เกิดขึ้นในกระบวนการเสื่อมสภาพ เชน การเกิด
ผลึกเกลือบนพื้นผิวของผนังโบสถหรืออิฐโบราณ ซึ่งเกลือเหลานี้จะถูกดูดซับดวยวัสดุดูดซับที่เหมาะสมและสามารถ
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
บทความนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรประสบการณและใหเห็นความสําคัญของงานอนุรักษศิลปะผานโครงการที่ได
เกิดขึ้นในหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรและโครงการที่ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งงาน
อนุรักษศิลปะนี้เปนสวนหนึ่งในนโยบายหลักของหอศิลปและอยูในโครงสรางของ Art Lab Projectซึ่งจะทําใหหอศิลปมี
การจัดการความรูและขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องทั้งในดานการบริหารจัดการและเกิดความชํานาญ เชี่ยวชาญในตัวบุคลากรซึ่งไดรับมอบหายใหปฏิบัติหนาที่
ในปจจุบันหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการจัดกิจกรรม และนิทรรศการศิลปะเปนประจําทุกป เชนการแสดง
ศิ ล ปกรรมแห ง ชาติ การแสดงศิ ล ปกรรมร ว มสมั ย ของศิ ล ป น รุ น เยาว ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาและส ง เสริ ม เอกลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัยมาเปนระยะเวลายาวนานมีศิลปนหลายทานที่เติบโตขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว ณ ปจจุบันหอศิลปในฐานนะ
ผูดูแลรักษาสมบัติอันมีคุณคามีผลงานสะสมที่ตองไดรับการดูแลรักษาเปนจํานวนมาก หอศิลปไดเล็งเห็นความสําคัญของ
งานอนุรักษศิลปะอันเปนพันธะกิจหลักที่ตองปฏิบัติควบคูไปกับงานนิทรรศการโดยตรง
การอนุรักษศิลปะของหอศิลปมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมอันเปนสมบัติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและถือเปนสมบัติของชาติใหมีสภาพสมบูรณ ยืดอายุการเสื่อสภาพของผลงานศิลปกรรมออกไปใหยาวนาน และ
พัฒนาระบบการดูแลจัดเก็บงานศิลปะของหอศิลปใหเปนไปอยางมีระบบ ถูกตองตามแบบแผนและหลักการศึกษาดูงานที่
สถาบัน Centre for Cultural Materials Conservation สิงหาคม – กันยายน 2554 วิชาการอนุรักษ รวมไปถึงการ
พัฒนาและสงเสริมบุคลากรจากภายนอกที่มีความเกี่ยวของกับงานศิลปะทั้งโดยตรงและโดยออมใหมีความรูความเขาใจ
เล็งเห็นคุณคาของการอนุรักษ นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาและปลุกฝงบุคลากรของหอศิลปใหมีองคความรูในดานการ
อนุรักษ การดูแลรักษาผลงานศิลปะ อีกทั้งในอนาคตอาจมีการรวมมือกับหนวยงาน อาจารย ศิลปน นักวิชาการสาขา
ตางๆ เพื่อพัฒนาการอนุรักษใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป

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 เพื่อรวมฉลองในวาระมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
50

พรรษา โดยอาคารนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อจั ดแสดงและเก็ บ รั ก ษาผลงานศิล ปกรรมฝ พ ระหั ตถ สมเด็จ พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รวมถึงผลงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแหงชาติ ศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ และศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ซึ่งเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผลงานที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร อาคาร แบงการใชงานอยู 4 สวนคือ 1.หอศิลป2.ศูนยอนุรักษผลงานศิลปะ 3.หองสมุดศิลปะ 4.อาคารจัด
กิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงทั้ง 4 สวนที่ไดกําหนดไว ในการนี้หอศิลปเห็นความสําคัญของพันธะกิจหลัก
ประกอบกับเปาประสงคการใชงานของตัวอาคาร ดังนั้นหอศิลปจึงเห็นควรใหจัดตั้งหองอนุรักษผลงานศิลปะขึ้นภายในหอ
ศิลปสนามจันทร โดยหองอนุรักษผลงานศิลปะนี้มีจุดประสงคเพื่อทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษาผลงานศิลปกรรม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการจัดตั้งสวนอนุรักษศิลปะใหเกิดเปนรูปเปนรางขึ้นภายในองคกร
แตทั้งนี้หองอนุรักษผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นไดเพราะดวยการใหความสนับสนุนจากฝายศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัย
และพัฒนา ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรไดไปเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณในโครงการและกิจกรรมที่ไดจัดขึ้น

การซอมและฟนฟูชิ้นงานศิลปกรรม
ในปจจุบันการปฏิบัติงานอนุรักษศิลปกรรมของหอศิลปมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมอันเปน
สมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากรและถือเปนสมบัติของชาติใหมีสภาพสมบูรณยืดอายุการเสื่อสภาพของผลงานศิลปกรรม
ออกไปใหยาวนาน โดยมีวิธีการ ขั้นตอนอันประกอบไปดวย การตรวจสอบสภาพ การทําความสะอาดและคืนสภาพ การ
ซอมแซม การเสริมความมั่นคง การรายงานสรุปผลโดยรวมไปถึงการซอมและฟนฟูสภาพผลงานประติมากรรมที่อยู
ภายใตความดูแลของหอศิลป
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การซอมและฟนฟูงานประติมากรรม ตนป 2555
โดยการอนุรักษผลงานประติมากรรมนี้หอศิลปไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปนอยางดีอีกทั้งไดรับความ
รวมมือจากศิลปนและประติมากรมืออาชีพในการซอมแซมผลงานดังกลาวใหมีสภาพสมบูรณ มั่นคงแข็งแรงโดยเมื่อแลว
เสร็ จกายภาพของชิ้น งานแลดู เหมื อ นงานชิ้ น เดิ มทุ กประการ ทั้ ง ยั ง นํ า ความรู ประสบการณที มีมาปรั บ ใชใ นการจั ด
นิทรรศการศิลปะ

การซอมและฟนฟูงานประติมากรรม ตนป 2555
โดยเฉพาะหลั ก การอนุ รั ก ษ เ ชิ ง ป อ งกั น ซึ่ ง เริ่ ม นํ า มาใช กั บ งานนิ ท รรศการสั ญ จรเป น ลํ า ดั บ ต น เนื่ อ งจาก
นิทรรศการสัญจรมีการเคลื่อนยายผลงานศิลปกรรมอยูบอยครั้งจึงอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับชิ้นงานไดหอศิลป
จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่องานนิทรรศการสัญจรขึ้นเพื่อพัฒนางานนิทรรศการ
ศิลปกรรมสัญจร และระบบการดูแลรักษางานศิลปะของนิทรรศการสัญจรใหเปนไปอยางมีระบบ ถูกตองตามแบบแผน
รวมไปถึงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรจากภายนอกที่มีความเกี่ยวของกับงานนิทรรศการศิลปะใหมีความรูความเขาใจ
ในการอนุรักษกับงานนิทรรศการนอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาและปลุกฝงบุคลากรของหอศิลปใหมีองคความรูในดานการ
อนุรักษ การดูแลรักษาผลงานศิลปะ อันเกี่ยวของโดยตรงกับงานหลักของหอศิลปเชนการหยิบยกเคลื่อนยายผลงาน การ
บรรจุหีบหอ การควบคุมดูแลการติดตั้งในการจัดแสดงนิทรรศการ
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โครงการการอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่องานนิทรรศการสัญจร ตุลาคม 2555
นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผานมาหอศิลปไดจัดกิจกรรม โครงการ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับงาน
อนุ รักษ ขึ้น เพื่อการพั ฒนางานอนุ รั กษ ศิลปะภายในหอศิ ลปอ าทิเ ชน การสงบุ คลากรเขา ร วมโครงการอนุรักษผ ลงาน
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ 84 พรรษาโครงการดังกลาววาดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปะ
มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติหอศิลปเห็นความสําคัญของโครงการดังกลาวจึงสงบุคลากรเขารวมกิจกรรม และมี
ผลงานศิลปกรรมบางสวนจากหอศิลปที่ถูกนําไปทําความสะอาด ซอมแซมอีกดวย

โครงการการอนุรักษกับงานนิทรรศการศิลปะเพื่องานนิทรรศการสัญจร ตุลาคม 2555

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษผลงานศิลปกรรม เมษายน 2554
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จากโครงการดั ง กล าวหอศิล ปจึ ง ได จัด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก ารในการอนุรัก ษผ ลงานศิ ล ปกรรม ภายใต แ ผน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดานศิลปะรวมสมัยไทย – เอเชีย ป 2553การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเปนจุดเริ่มในการดูแล
รักษาผลงานศิลปกรรมภายในหอศิลป เพื่อใหผูเขารวมสัมมนา มีความรูพื้นฐานในการดูแลรักษาผลงานศิลปะ และ
สามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชตอยอดกับหนวยงานของตน กิจกรรมครั้งนี้เปนเปาประสงคของหนวยงานที่จะ
อนุรักษผลงานศิลปกรรมใหมีสภาพอันสมบูรณ คงสภาพชิ้นงานใหมีอายุยาวนานออกไป และผูเขารวมการสัมมนาเกิด
ความรูความเขาใจในการอนุรักษผลงานศิลปกรรม ถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวความคิด แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนการปลูกฝงจิตสํานึกอันดีใ นการปฏิบัติหนาที่กิจกรรมในครั้งนี้ไดจัดขึ้น ณ หอศิลปสนามจันทร
ระหวางวันที่ 26 - 30 เมษายน 2554 ในการนี้หอศิลปไดเชิญวิทยากรอันมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญดานการ
อนุรักษผลงานศิลปกรรมจากกรมศิลปากร อาทิเชน อ.ขวัญจิตเลิศศิริ อ.สมศักดิ์ แตงพันธ อ.ชลิต สิงหศิริ การสัมมนา
ประกอบไปดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน หลักการอนุรักษ การจัดเก็บจัดแสดงและการเลือกใชวัสดุ โครงสราง
จิตรกรรม การอนุรักษจิตรกรรมบนผืนผาใบและกระดาษ

การศึกษาดูงานที่สถาบัน Centre for Cultural Materials Conservation สิงหาคม – กันยายน 2554
ในระยะเวลาตอมาฝายศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดโครงการพัฒนา
หลักสูตรอนุรักษศิลปเพื่อจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานอนุรักษศิลป ซึ่งเปนการตอยอดองคความรูจาก “โครงการ
อนุรักษผลงานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ”ซึ่งในปจจุบันยังไมมีหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรซึ่งมีความรูโดยตรงในสาขา
ดังกลาว หลักสูตรนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย และทางมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับสถาบัน Centre
for Cultural Materials Conservation (CCMC) University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย สถาบันดังกลาวมีพันธกิจ
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดานการอนุรักษโดยเฉพาะ ในการนี้ทางหอศิลปไดรับเกียรติและสง
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
วิ ก ตอเรี ย และทั ศ นศึ ก ษาตามสถานที่ สํ า คั ญ ภายในเมื อ งเมลเบิ ร น ประเทศออสเตรเลี ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความรู
ความสามารถ เพิ่มพูนประสบการณ ฝกทักษะความชํานาญเฉพาะทางเพื่ออนุรักษผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย
และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอนุรักษศิลป
งานอนุรักษศิลปกรรมภายในองคกรอาจถือไดวาเปนเรื่องที่สําคัญถึงแมจะอยูในชวงเวลาที่กําลังพัฒนาก็ตาม และ
ในอนาคตอันใกลหอศิลปจะทําการพัฒนางานอนุรักษทั้งระบบใหเชื่อมโยงและเปนหนึ่งเดียวกัน เชน ระบบการจัดเก็บ
ดูแลรักษา ระบบทะเบียนผลงาน ระบบการตรวจสอบสภาพและฟนฟู และอาจรวมไปถึงการจัดการพื้นที่ใหเปนสถาน
เรียนรูอันสําคัญในดานศิลปะ

L-43

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

A-2

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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)
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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
Title

: Artist Statement

: 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.

A-8

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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

3. Concept

Medium
: Porcelain
Year
: 2012
:
Artist’s statement

: 38cm x 24.5cm x 24.5cm
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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
z Major of Ceramic Art

March 1996

Seoul National University of Science & Technology Graduate School
z Graduate of Ceramic Art

March 1999

Kongju National University
z Bachelor of Ceramic Design

March 2010

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

A-20

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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.
2.
3.
4.
5.

A slab of clay is set down & roll of clay is coiled upwards, giving a rough shape.
It is then left out until the surface has dried a bit.
Designs are then etched & carved onto the surface of the half-dry clay.
White slip is then used to fill in between the empty spaces.
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

A-28

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

A-29

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

A-30

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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”
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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
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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 นอกจากมีคุณคาทั้ง
การเปนงานศิลปะและการประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแลว อาจกลาวไดวาเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกก
อีกทางหนึ่ง และจากผาทอมัดหมี่ไหมแปรเปลี่ยน เพิ่มเติมเปนงานสรางสรรคเชิงศิลปกรรม โดยที่กระบวนการทอได
รวบรวมความเปนสัจจะวัสดุเสนใยกก นํามาทดลองใชสรางสรรคผลงานใหมีคุณคา มากกวาการเปนเสนใยปกติ
และแสวงหาความลงตัวจากเสนใยไหมและเสนใยกกใหมากที่สุด อีกทั้งเพิ่มความหลากหลายแกการทอจากเทคนิค
การทอธรรมดา เปนการทอเอกลักษณเฉพาะตัวที่มีความชัดเจน นับวาเปนการสืบทอดงานมัดหมี่ศิลปะดั้งเดิมของ
ไทย พรอมทั้งไดสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ดํารงรักษาวัฒนธรรมการทอผาในรูปแบบของลวดลายทอแบบดั้งเดิม
และลวดลายการทอใหมแบบงานศิลปะประยุกต
คําสําคัญ : สายน้ํา การทอมัดหมี่ มัดหมี่ 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 :

ศิลปะสิ่งทอ

แนวความคิด
สายน้ํา สายใยสําคัญของการหลอเลี้ยงสรรพสิ่งบนโลกมนุษย
เมื่อสายน้ําไหล เอื่อย-เอื่อย แตมีแรงกระเพื่อมของระลอกน้ํามวนตัวตีกระทบริมฝง
1

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Applied Arts Studies, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University Wang Tha Phra , Bangkok 10200, Thailand.
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ยิ่งมีสิ่งใดมาขวางทางการไหลของสายน้ํา ยิ่งทําใหระลอกน้ํามีแรงกระเพื่อมมากยิ่งขึ้น
เปรียบเสมือนจิตใจของมนุษย ยิ่งมีสิ่งใดมากระทบกระเทือนใหขุนมัว
ถาไมรูจักระงับใหใจสงบนิ่ง กลับจะยิ่งทําใหจิตใจมัวหมองมากขึ้นเทานั้น...

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
สายน้ํา เปนแนวความคิดหลักในการเริ่มตนของกระบวนการสรางสรรค จากแนวความคิดที่แสนธรรมดา
นํา เสนอในรู ป แบบของความธรรมดาบนแนวคิด ใหม เกิดเปน ผลงานสรา งสรรคสิ่ง ทอที่มีเ อกลัก ษณพิ เ ศษดว ย
กระบวนการธรรมดาแตแฝงไปดวยความพิเศษของเสนใย
มัดหมี่ เปนเทคนิคหนึ่งในกระบวนการทอที่มีลักษณะพิเศษ เปนเอกลักษณเฉพาะตัวกลาวคือ ลวดลายที่
เกิดจากการมัดเสนใยทั้งเสนทางพุงและเสนทางยืน แลวนําไปตมยอมสี รอยซึมของสีที่เกิดจากการมัดจะวิ่งเขาหา
กันเกิดเปนรอยเหลื่อมล้ํากันบนเสนใยในระหวางการทอ เสนใยที่ใชในการทอผามัดหมี่นับแตอดีตจนถึงปจจุบันสวน
ใหญนิยมเลือกใชเสนใยจากธรรมชาติไดแก เสนใยไหม และเสนใยฝาย
กก เปนเสนใยประเภทหนึ่งที่สรางสรรคขึ้นจากวัชพืชซึ่งขึ้นอยูตามธรรมชาติ ดิมนํากกมาตากแหง ยอมสี
ทอสานเปนเสื่อเพื่อใชสอยเพียงเทานั้น กกในประเทศไทยมีอยูหลากหลาย ทั้งกกนา กกบาน กกราชินี หรือใน
ตระกูลเดียวกันอาทิ ไหล ผือ ธูปฤาษี เปนวัชพืชที่ไมมีคุณคาใดๆในระบบเศรษฐกิจ เมื่อนํามาทอเปนเสื่อ แลว
แปรรูปจากเสื่อเปนผลิตภัณฑ อาทิเชน ที่รองจาน ที่รองแกว กลองใสกระดาษทิชชู เปนตน นับเปนการเพิ่มมูลคา
ของกกขึ้นอีกทางหนึ่งนั้น และดวยความตองการที่ จะสรางมูลคาเพิ่มแกกกที่ตากแหงซึ่งมีอยูมากมายเกินความ
ตองการของผูบริโภค โดยการพัฒนาเสนใยกกยกขึ้นอีกระดับหนึ่ง สรางสรรคผานกระบวนการทอมัดหมี่แบบ
ดั้งเดิมที่ใชเฉพาะเสนใยฝาย หรือเสนใยไหมนั้น ดวยการนําเสนใยกกมาทอรวมกับเสนใยไหม สรางสรรคใหเปน
ผลิตภัณฑใหมอีกรูปแบบหนึ่งแตกตางไปจากรูปแบบเดิม
การทอ เริ่มจากเพียงแนวคิดที่จะนําเทคนิคการทอผามัดหมี่ไหม และการสานเสื่อกก มาผสานกันใหเกิด
ความแปลกใหม ใหมีความหลากหลายนาสนใจมากกวาการทอเปนผืนผา จากผาทอ แปรเปลี่ยน เพิ่มเติมเปนงาน
สรางสรรคเชิงศิลปกรรม โดยไดรวบรวมความเปนวัสดุทองถิ่น ไหม และ กก ที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
นํามาทดลองใชในทางสรางสรรคการทอใหมากกวาการเปนเสนใยปกติ และแสวงหาความลงตัวจากเสนใยไหมและ
เสนใยกกใหมากที่สุด

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
๑. เพื่อศึกษากระบวนการทอมัดหมี่ โดยเลือกใชเสนใยประเภทกกมาทอรวม แสดงออกถึงความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว
๒. เพื่อพัฒนางานทอมัดหมี่ใหมีความหลากหลายในการเลือกทอผสานกับวัสดุอื่น
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน
กระบวนการเสนทางยืน : ไหม
๑. การคนเสนยืน

คนเสนยืนหนากวาง ๑๐๐ เซนติเมตร

๒.การยอมสี

เตรียมเสนยืน

ใสเกลือ

เตรียมสียอม(สีเคมี)

เตรียมน้ํายอม(ชุบเสนยืนใหเปยกหมาด)

นําสวนที่ตองการลงจุมในน้ําสียอม

นําขึ้นลางน้ําสะอาด ผึ่งใหแหง

๓.การสืบเสนไยไหม หรือ การสืบหูก การเก็บตะกอ หรือการเก็บเขา

คอยๆทําการผูกเสนยืนจากเครือชุดใหมเขากับเครือชุดเกาทีละเสน จบครบทั้งเครือ
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๔.การโยงเสนใยไหมเขากับโครงกี่ทอผา

- หลังจากสืบเสนยืนเสร็จ นําทัง้ เครือมาแผและขึงโยงออกใหเปนแนวยาวตามความยาวของเสนยืนที่ทําการคน
- คอยๆมวนเสนยืนจากทางดานปลาย เขาไปหาทางหัวฟม
- นําเขาแขวนกับโครงกี่ทอผา จัดเรียงเสนยืนใหเปนระเบียบกอนทําการทอตอไป

กระบวนการทางเสนพุง : กก
๑. คัดขนาดที่เหมาะสมที่ความยาวเกิน ๑ เมตร และตัดตนกก
๒. จักตนกกใหไดขนาด ๓-๔ เสนตอ ๑ ตน นําเสนใยกกที่จักไดแบงเปนกํา ๆ รวบปลาย มัดหรือผูกดวยเสนกกเอง
เพื่อความสะดวกในการตาก และการนําไปยอม
๓. นํากกที่จักแลวพรอมมัดเปนกําเรียบรอยแลวไปผึ่งตากแดดใหแหงสนิท
๔. นําเสนใยกกแชน้ําทิ้งไวกอน ๑ คืน กอนยอมคอยนําเสนใยขึ้นสะเด็ดน้ํา เตรียมยอมสีเสนกกตอไป
๕. นําเสนใยกกที่ยอมสีเสร็จเรียบรอยผึ่งแดดใหแหง กอนนําไปเตรียมการทอ

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
เทคนิค : มัดหมี่
อุปกรณ : เสนใยไหม เสนใยกก กี่ทอผา สียอม

คําขอบคุณ
ครู อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาศิลปะ และการทอ ซึ่งหมายรวมถึงครูชาวบาน...หวยขี้หนู ที่ถือไดวาเปน
ครูคนแรกผูจับมือสอนการพุงกระสวยรวมถึงกระบวนการทอมัดหมี่ไหมทั้งหมด
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รูปผลงานสรางสรรค

ภาพรางผลงานและเสนยืนที่ยอมสีเรียบรอยแลว

ชื่อผลงาน
ชื่อศิลปน
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ขนาด
ป

:
:
:
:
:

การเดินทาง...ของสายน้ํา
ประภากร สุคนธมณี
มัดหมี่ซอน (ระหวางเสนใยไหมและเสนใยกก)
๑๒๐ x ๖๐๐ เซนติเมตร
๒๐๑๐
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ชื่อผลงาน :

ตนแบบแมพิมพถวยชาทางเครื่องเคลือบดินเผาโดยเทคโนโลยี CAD : CAM

ชื่อผูสรางสรรค :

อาจารยชานนท ไกรรส1
Lecturer Chanon Krairos1

บทคัดยอ
การสรางสรรคตนแบบพิมพถวยชาทางเครื่องเคลือบดินเผาครั้งนี้ ไดออกแบบสรางสรรค ผลงานจากโปรแกรม
สําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ (CAD) และใชเครื่องจักร CNC ในการควบคุมและขึ้นรูปตนแบบพิมพ (CAM) ดวยวัตถุดิบ
ปูนปลาสเตอร เพื่อใหไดตนแบบพิมพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฎิบัติงาน
จากนั้ น นํ า ต น แบบพิ ม พ ม าหล อ แบบพิ ม พ ปู น ปลาสเตอร ขึ้ น รู ป ด ว ยเนื้ อ ดิ น สโตนแวร และตกแต ง ตาม
กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อใหไดผลงานสําเร็จถวยชา ที่มีทั้งประโยชนใชสอยอันเหมาะสม ตลอดจนความ
งดงามของรูปทรง สี และพื้นผิว
ดังนั้นการบูรณาการความรูอันเกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถเอื้อประโยชนแกการทํางานดาน
ศิลปะและการออกแบบ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคไดอยางยั่งยืน

คําสําคัญ
•

•
•

•

•

Ceramic Case Mold หมายถึง ตนแบบพิมพทางเครื่องเคลือบดินเผาที่สามารถผลิตแบบพิมพออกมาไดจํานวน
มาก
Mass Production หมายถึง การผลิตซ้ําเชิงอุตสาหกรรมเปนจํานวนครั้งละมากๆ
CNC หมายถึง คอมพิวเตอรหรือไมโครโปรเซสเซอรสําหรับใชควบคุมการทํางาน (Computer Numerical
Control) เครื่องจักรกลอัตโนมัติตางๆ เชน เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องเจียระไน
CAD หมายถึง การออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Aided Design and
Drafting)
CAM หมายถึง การนําขอมูลคําสั่งของ CAD มาขึ้นรูปผลงานดวยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (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

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป 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 :

เครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics)

แนวความคิด
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสรางสรรคผลงาน เพิ่มความสะดวกเที่ยงตรงตอคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต
เปนการบูรณาการเทคโนโลยีใหเอื้อประโยชนแกการออกแบบสรางสรรคตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
การผลิตเครื่องเคลือบดินเผานั้นมีหลายขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน นับตั้งแตการออกแบบรวมไปถึงการ
สรางตนแบบ ในกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ตองใชฝมือและแรงงานจากมนุษย สงผลใหเกิดความลาชา ขาดความ
แมนยําและสามารถที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบเดิมที่ไดออกแบบไว ดังนั้นจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช
ประกอบในการผลิต ตนแบบและแมพิมพ ซึ่งจะสงผลใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองและ
เพิ่มมาตรฐานทางดานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในปจจุบันมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการ
ทํางานสามารถที่จะลดระยะเวลา มีความสะดวกในการทํางานและมีความเที่ยงตรงไดมากยิ่งขึ้น เครื่องมือ เครื่องจักร
ตลอดจนอุปกรณที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น ชวยใหในแตละขั้นตอนของการทํางานถูกถายทอดผานเทคโนโลยีและสรางสรรค
ผลงานออกมาเปนชิ้นงานไดตรงตามรูปแบบในระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงการผลิตเครื่องเคลือบ
ดินเผาตามเทคโนโลยีที่ไดเกิดขึ้นในปจจุบัน
ดวยเหตุผลดังกลาว ขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะนําเสนอผลงานที่สรางสรรค จากการใชเทคโนโลยีที่มีอยูใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยออกแบบสรางสรรคผลงานจากโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ (CAD) และใชเครื่องจักร CNC ในการ
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ควบคุมและขึ้นรูปตนแบบพิมพ (CAM) เมื่อไดตนแบบพิมพที่มีความถูกตองและสวยงามเรียบรอยแลว จะนํามาสรางสรรค
ตามกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อใหไดผลงานสําเร็จถวยชา ที่มีทั้งประโยชนใชสอยอัน
เหมาะสม ตลอดจนความงดงามของรูปทรง สี และพื้นผิว กอใหเกิดการสรางสรรคที่บูรณาการความรูผสมผสานกับ
เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถเอื้อประโยชนแกการทํางานดานศิลปะและการออกแบบ จะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาการลดระยะเวลาในการสรางสรรคผลงานใหสั้นลงและเพิ่มมาตรฐานการสรางสรรครูปแบบของ
ผลงานใหสูงขึ้น
3. เพื่อนําเสนอทางเลือกใหมสําหรับการออกแบบและการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพรความรูเชิงประยุกตสรางสรรค เปนการนําเสนอแนวทางใหม และเปนการพัฒนาการสรางสรรค
ทางดานการออกแบบและการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแกนักเรียน, นักศึกษา, ครู,
อาจารยและผูที่มีความสนใจ

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
1.
2.
3.
4.

เก็บรวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงาน
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลงานเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
วิเคราะหขอมูล ออกแบบ และเลือกวิธีการสรางสรรคใหมีความสอดคลองตอรูปแบบของผลงาน
สรางสรรคผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ และใชเครื่องจักร CNC ในการควบคุมการ
ขึ้นรูปตนแบบแมพิมพถวยชา
5. สรางสรรคถวยชาตามกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อใหไดผลงานสําเร็จ
6. สรุปผล นําเสนอผลงาน รวบรวมเอกสารเพื่อเผยแพรความรูเชิงสรางสรรค

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
•
•
•
•

เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการเขียนแบบสามมิติ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
วัตถุดิบตามกรรมวิธีสรางสรรคทางเครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องมือ อุปกรณตามกรรมวิธีสรางสรรคทางเครื่องเคลือบดินเผา

คําขอบคุณ
•
•
•
•

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริษัท Delcam(Thailand) Co.,Ltd.
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เอกสารอางอิง
•

•

•

•

•
•
•

•
•

รศ.ปรีชา อมรรัตน เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 365 109 การสรางพิมพและการหลอ 1 ระดับศิลปบัณฑิต
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ปรีชา อมรรัตน เอกสารประกอบคําสอน รายวิชา 365 203 การสรางพิมพและการหลอ 2 ระดับศิลปบัณฑิต
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารประกอบการสัมมนา การออกแบบและสรางแมพิมพ เทคโนโลยี CNC Cad-Cam, Rapid Prototype
และ 3D Scan รายวิชา 365 407 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารรายงาน โครงการศึกษาวิวัฒนาการสรางสรรคตนแบบและแมพิมพอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
รายวิชา 365 415 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิม ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
Andrew Martin. (2006). Mold Making and Slip Casting. New York : Lark Crafts
Anthony Quinn. (2007). The Ceramic Design Course. London : Thames & Hudson
Charles Chaney, & Stanley Skee. (1973). Plaster Mold and Model Making. New York : Litton
Educational Publishing, Inc.
Gary R. Bertoline. (2007). Fundamentals of Graphics Communication. New York : McGraw-Hill
Jacqui Atkin. (2009). 250 Tips Techniques and Trade Secrets for Potters. London : Page One

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

A-52

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ชื่อผลงาน :

“มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซอนของเสนใย”
”Fibers Illusion”

ชื่อผูสรางสรรค :

ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล1
Assit. Prof. Namfon Laistrooglai (Ph.D)1

บทคัดยอ
งานศิลปะสิ่งทอ (Textile Art) หรือศิลปะจากเสนใย (Fiber Art) เปนงานศิลปะแบบสื่อผสมที่อาศัยเทคนิค
หลากหลายชนิด เชน การเย็บผา ถักผา ทอผา ยอมสี งานพิมพวัสดุ โดยใชวัสดุหลักจากกระบวนการผลิตสิ่งทอ เชน
เสนใยธรรมชาติของฝาย ไหม ขนสัตว หรือเสนใยประดิษฐ เชน เรยอน โพลีเอสเตอร เสนโลหะ เสนเอ็น
ผลงานสรางสรรค (Fibers Illusion) “มิติสีของงานสิ่งทอ การทับซอนของเสนใย” โดยเลือกวัสดุผาเนื้อ
ออรแกนซา (Organza) เพราะเปนการทดลองในคุณสมบัติของเนื้อผาบางโปรงแสงและการใชความตางในน้ําหนัก
ของสีที่ตางกันไป โดยเสนใยที่ใชทอเปนเสนใยโพลีเอสเตอร แบบไหมเสนเล็กแวววาว ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทรงรูป
ดวยตัวเองในระดับหนึ่ง
แนวความคิด มิติสีของงานสิ่งทอ ทําใหเกิดบรรยากาศและการรับรูที่ตางกัน ยิ่งในวัสดุที่โปรงแสงและมัน
วาว การทับซอนเปนชั้นๆ (Layer) ทั้งสีเดียวกัน หรือตางสีกัน ทําใหเกิดสีและคาน้ําหนักใหมไมซ้ํากัน แนวคิดเรื่อง
มิติของสีการผสมของสี เห็นไดจากงานจิตรกรรม ภาพพิมพจากศิลปนที่มีชื่อเสียงหลายคนแตในงานศิลปะสิ่งทอยังไม
ปรากฏใหเห็น
กระบวนการสรางสรรคผลงานใชวิธีการทดลองเชิงปฏิบัติใชวัสดุผาเนื้อออรแกนซา (Oganza) ตัดรูปรางใน
แบบตางๆ และนํามาเรียงซอนหลายชิ้น การทําเทคนิคเลาะเสนใยของรูปรางนั้นทําใหเกิดประสบการณใหม สราง
อารมณ ความรูสีจากที่เปลี่ยนไป หรือรอยตอที่ทับซอนของผาในแตละชิ้นสรางความรูคลายการผสมสีน้ําทั้งที่เปนในสี
เดียวกันแตคาน้ําหนักตางกัน สวนสีที่ตางกันจะทําใหเกิดสีใหมและหลายคาน้ําหนัก ตัวเสนใยที่เปนเสนยืนใหคา
น้ําหนักที่ออนกวาเสนใยที่เปนเสนพุง เพราะเกิดจากโครงสรางการทอและการเรียงตัวของเสนใยที่เปนระเบียบกวา ยิ่ง
เนื้อผาของเสนใยที่มีความมันแวววาว มากเทาใดยิ่งทําใหการแสดงคาสีอิ่มมากขึ้น (Saturation) เทคนิควิธีการเรียง
ผาที่ทับซอน ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนใหความรูสึกที่แตกตางกัน ยิ่งการเรียงแบบแนวนอนชนิดเดียวและซอนแนว
ทําใหการผสมของสีดูกลมกลืนและเปนมิติของสีที่หลากหลาย ทั้งความนุมนวล มีน้ําหนัก
ผลการทดลองจากงานสรางสรรค ทําทั้งหมด 30 ชิ้น ในระยะเวลาทั้งหมด 4 ป ดวยเทคนิครายละเอียดที่
ตางกันผลงานไดนําไปจัดแสดง เพื่อสังเกต และพูดคุยกับผูดู หรือใหทราบการรับรูมิติของสี การทดลองนอกจากจะ
ทํางานสรางสรรคที่เปนศิลปะสิ่งทอ แลวใหนําผลงานสรางสรรคลักษณะนี้ นําไปทดลองกับการทํางานออกแบบเครื่อง
แตงกาย ชิ้นงานอื่นๆ หรือใหความตอเนื่องของแนวความคิด ซึ่งเปนเรื่องที่นาศึกษาตอไป

1

ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย 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 smartchoice. 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 :

ศิลปะสิ่งทอ (Textile Art)

แนวความคิด
ผลงานศิลปะสิ่งทอของขาพเจาใชประสบการณจากการทํางานสิ่งทอในวิธีการตางๆ เชน การทอ การถัก
การปก การเย็บ การพิมพ ฯลฯ บนวัสดุหลายชนิด ผสมผสานแรงบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรม ของจิตรกร แนว
Expressionist ชื่อดัง “Mark Rothko” จุดเดนของงานอยูที่การใชคาของสีตางกัน ในการแสดงอารมณความรูสึก
เทคนิคการสรา งผลงานของเคา คือ การใชสีสองสีขึ้ น ไป ที่ แ ตล ะสีตา งมี ค วามอิ่มตั ว ตา งกัน และการจัด วาง
องคประกอบของรูปทรงสี่เหลี่ยมในมิติตางกัน รอยตอของสีแตละรูปทรงแสดงการผสมผสานอยางนิ่มนวลคลาย
ความรูสึกของผา
ขาพเจานําแนวคิดนี้มาใชกระบวนการสรางสรรคผลงานสิ่งทอ ใชวิธีการทดลองปฏิบัติจากวัสดุผาเนื้อ
ออรแกนซา (Oganza) ตัดรูปแบบรางในแบบตางๆ นํามาเรียงซอนหลายชิ้น การทําเทคนิคการเลาะเอาเสนใยของ
เสนดายพุงออก เหลือเสนดายยืนบางสวน รอยตอ หรือรอยที่ทับซอนของผาในแตละชิ้นเหมือนสรางความรูคลายกับ
การผสมสีของสีน้ําทั้งในสีเดียวกันแตคาน้ําหนักตางกัน สีที่ตางกันจะทําใหเกิดสีใหมและหลายคาน้ําหนัก

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
ในขณะที่ประเทศไทยเปนแหลงที่ผลิตสิ่งทอ เสื้อผาสําเร็จรูป และงานแฟชั่นเครื่องแตงกาย จํานวนมาก แต
พื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในเรื่องเหลานี้ตองอาศัย พัฒนาการของศิลปะสิ่งทอเปนพื้นฐานจากที่สําคัญในการ
สรางแนวความคิดใหม ของการทํางานศิลปะสิ่งทอจะถูกดัดแปลง เพื่อเอาไปใชงานในการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น
เครื่องแตงกาย ในอนาคตตลอดจนจํานวนศิลปนสายสิ่งทอ ยังมีจํานวนนอย ทําใหไมเปนที่รูจักทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ศิลปะในสายอื่นๆ การทํางานในครั้ง นี้จะแสดงใหเห็นความตอเนื่องจากแนวคิดผลงานศิลปะสิ่งทอและการ
นําไปใชในงานออกแบบ

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในศิลปะ สิ่งทอ
2. เพื่อสรางผลงานศิลปะ สิ่งทอเพื่อใช สําหรับงานเครี่องแตงกาย
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน
• ศึกษาผลงานสิ่งทอและเครื่องแตงกายประเภทตางๆ
• ศึกษาผลงานของศิลปน Mark Rothko ในแงมุมตางๆ ทั้งดานแนวความคิด เทคนิคการสรางงาน ทฤษฏี
ศิลปนใชในการสรางสรรค
• สเก็ตซแบบรางของผลงาน
• คัดสรรวัสดุที่เหมาะสม ทดลองวัสดุหลากหลายประเภท เพื่อใหไดผลตามแบบรางและแนวความคิดและ
สรุปที่.....ออรแกนซา ซึ่งมีความโปรงแสง มันวาวระยิบระยับ
• ตัดชิ้นผาในแตละสี
• เลาะเสนใยของเสนดายพุง
• การจัดวางเลเยอร แตเลเยอรของเนื้อผา
• ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
วัสดุ

ผาออรแกนซา
กรรไกร
จักร
เข็มดายสีตางตาง
เทคนิค การเลาะเสนใย ของเนื้อผาออรแกนซาโดยเลาะเสนดายพุงออกบางสวนคงเหลือไวซึ่งเสนดายยืนบางสวน
จากนั้นจัดวางองคประกอบของงาน ที่คํานึงถึงรูปทรงน้ําหนัก และสีของเนื้อผาทับซอนกันเปนเลเยอร โดยใชเทคนิค
การเย็บและปก เพื่อการยึดติดของเนื้อผา
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รูปผลงานสรางสรรค
(ประกอบดวย)

FIG 1:1 FIBERS ILLUSTION
ชุด evening wear ที่ประกอบไปดวยเสื้อโคทและกระโปรง ที่ทําจากผาออรแกนซา ดวยเทคนิค
การทับซอนของผาโปรงแสง หลายเลเยอร เพื่อสรางมิติ โดยเลือกกลุมสี เพื่อในการทับซอนกันเพื่อสราง
น้ําหนักของสีทั้งสีเขมและออนโดยซับในผา (lining) เปนผาเครป เพื่อความสบายในการสวมใส
วัสดุ ผาออรแกนซา, ผาเครป, ไหมปก, ดาย
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FIG 1:2 FIBERS ILLUSTION
ชุด day wear และ evening wear เปนชุดเดรสสั้นทําดวยผาเจอรซี่ประกอบดวยผาออรแกนซา
ที่ใชคอนเซบป รูปทรงสี่เหลี่ยมหลากหลายไซดทับซอนกันหลายเลเยอร เพื่อใหเกิดน้ําหนักและสีใหม
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 :
ชื่อผูสรางสรรค :

ละครรวมสมัย “ทุติยะวิเศษ”
มุจรินทร อิทธิพงษ1
Mutjarin Ittiphong1

บทคัดยอ
การแสดงละครรวมสมัย “ทุติยะวิเศษ” เปนผลงานวิจัยสรางสรรค จัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ และเนื่องในโอกาสที่องคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดมีมติประกาศยกยอง ศ.ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
เปนบุคคลสําคัญของโลก
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดรวมรํา ลึกถึงพระคุ ณของทานในฐานะที่ทานเคยดํารง
ตําแหนงคณบดีคนแรกของคณะอักษรศาสตร โดยการนําผลงานการนิพนธนิ ยายเรื่อ ง “ทุติยะวิเศษ” ของทา น
มาตีความและดัดแปลงเปนละครเวทีรวมสมัย อันเปนการบูรณาการศาสตรทางดานวรรณกรรมและศิลปะการละคร
เขาดวยกัน นําเสนอในรูปแบบละครเวทีแบบสัจนิยม (Realistics Theatre) โดยใชเทคนิคการแสดงรูปแบบของ
คอนแสตนติน สตานิล าฟสกี้ (Constantin
Stanislavski) เนน ที่ป ระเด็ น การศึ ก ษาและผู ห ญิง เป น สารหลั ก
(Massage) ในการนําเสนอ
นอกจากเปนการระลึกถึงพระคุณของทานในการจัดแสดงละครเวทีในครั้งนี้ ผูสรางสรรคมีวัตถุประสงค
สําคัญในการเนนย้ําถึงอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตรของทาน โดยนําเสนอใหเห็นผานแนวทางในการบูรณาการ
ศาสตร ๒ แขนง(วรรณกรรมและศิลปะการแสดง) มาสรางสรรคจนเกิดเปนผลงานละครเวทีรวมสมัย ๑ เรื่อง
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

ภาควิชานาฏยสังคีต 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
นิยายเรื่อง “ทุติยะวิเศษ” เปนนิยายที่แสดงใหเห็นถึงโลกทัศน ชีวทัศนและความงดงามในจิตใจคนในชวงยุค
รัตนโกสินทรตอนปลายโดยผานการเรียนรูตางๆทั้งจากประสบการณตรงและประสบการณออม นิยายดังกลาวมีตัว
ละครจํานวนมากและนําเสนอในหลายประเด็นอันเกิดจากบริบททางสังคมในชวงเวลานั้นๆ ตลอดจนผลที่เกิดจาก
เหตุตางๆที่ตัวละครไดเลือกกระทํา
อยางไรก็ตาม ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดหยิบยกประเด็นเรื่องการศึกษาและความเปนผูหญิงที่
แสดงออกผานตัวละครหลักๆ จึงทําใหเกิดความแตกตางและความนาสนใจในตัวละครผูหญิงทั้งหมด ผูวิจัยจึงเลือก
หยิบประเด็นดังกลาวขึ้นมาเปนประเด็นหลักในการนําเสนอผลงานสรางสรรคครั้งนี้

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
การนํานิยายเรื่อง “ทุติยะวิเศษ” ของ ศ.ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ มาตีความและดัดแปลงเปนละครรวม
สมัยนั้น เปนการบูรณาการศาสตรทางดานวรรณกรรมและละครเวทีเขาดวยกันโดยยังพยายามนําเสนอใหเห็นถึง
คุณคาและอัจฉริยะภาพทางวรรณศิลปของผูประพันธ อีกทั้งยังเปนการตอยอดและสรางสรรคงานเวทีรวมสมัยอีก
ประการหนึ่ง

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
๑. เพื่อนําเสนอผลงานสรางสรรคอันเกิดจากการบูรณาการศาสตรดานวรรณกรรมและศิลปะการแสดง
รวมสมัยเขาดวยกัน
๒. เพื่อเสริมสรางความเขาใจศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง
๓. เพื่อเปนการสรางสรรค ตอยอดและพัฒนางานทางดานศิลปะการแสดง
๔. เพื่อเปนการยกระดับคุณคาทางดานจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน
๑. รวบรวมขอมูลพื้นฐาน โดยผานการวิเคราะห สังเคราะห และตีความ จากนิยายเรื่อง “ทุติยะวิเศษ”
๒. การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรม โดยพิจารณาใหบทละครมีสภาพตามจริงตามธรรมชาติของการ
ดําเนินเรื่องอันเปนไปตามปกติวิสัยมนุษย ซึ่งอางอิงตามองคประกอบสําคัญในบทละคร ๖ ประการ
ของอริสโตเติ้ล (๓๘๔ กอนคริสตศักราช-๓๒๒ กอนคริสตศักราช) ดังตอไปนี้
๒.๑ โครงเรื่อง (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 เริ่มซอมทุกวันอังคาร ตั้งแตวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใชเวลา
ซอมชวง ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เนนการซอมในรูปแบบการดนสด (Improvisation Technique)
๓.๒ ทีมนักแสดงหลัก เริ่มซอมทุกวันศุกรและเสาร ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
แบงเปนการอานบท ซอมเจาะและซอมรวม ตามเวลาที่สะดวกของแตละคน เนนรูปแบบการซอมโดย
อาศัยลมหายใจ (Breathing Technique) และจังหวะ (Tempo Technique)
๓.๓ ที ม นั ก ดนตรี กํ า หนดเวลาซ อ มแล ว แต ส ะดวกของศิ ล ป น รั บ เชิ ญ โดยเลื อ กเพลง “ขั บ ไม
บัณเฑาะว” เปนเพลงหลักของเรื่อง
๔. กําหนดจัดแสดงในวันอาทิตยที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น.
๕. ประเมินผล
๖. สังเคราะหองคความรูใหม

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
ละครเวทีรวมสมัยในรูปแบบสัจนิยม(Realistics Theatre) โดยใชเทคนิคการแสดงรูปแบบของคอนแสตนดิน
สตานิลาฟสกี้ (Constantin Stanislavski)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใชอุปกรณในการนําเสนอผลงานดังตอไปนี้
เครื่องบันทึกภาพเสียง/เครื่องดนตรี
คอมพิวเตอรเพื่อใชในการตัดตอ/เสียงและการประพันธ
เครื่องฉายภาพ
เครื่องเลนวีดิทัศน
เครื่องเสียง
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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 มีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสนิทสนมของกลุมคนในชนบทมากยิ่งขึ้น
มีค วามผู กพัน ความสงบสุข ความสนุกสนาน มีชีวิต อยูแบบพอเพียง ทั้ งหมดที่เกิดขึ้ น ตา งลวนเปนเรื่อ งของการ
ดํารงชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมในชนบท
ผลงานชุด “วิถีชนบท” เปนการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพที่ขาพเจานําสาระมาจากประสบการณและภูมิ
หลังมาผสมผสานกับจินตนาการในการสรางภาพ สรางรูปแบบ รวมทั้งเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดกิจกรรม ตาง ๆ ใน
ชนบทหรือกิจวัตรประจําวันในการดํารงอยูในงานศิลปะโดยมุงนําลักษณะของความกลมกลืน จัดวางองคประกอบศิลป
ใหเปนลักษณะความประสานอยูรวมกันกอใหเกิดความงามทางสุนทรียภาพ
คําสําคัญ : วิถีชีวิตชนบท

ขอบเขตของการสรางสรรค
ขาพเจานําเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) เพื่อแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวการดําเนิน
ชีวิตในชนบท แวดลอมดวยธรรมชาติ ภายใตสัญลักษณรูปทรงของบานหลังใหญ เครื่องไมเครื่องมือในการเลี้ยงชีพและ
ผลผลิต เจดีย รูปทรงของพระพุทธรูป โดยการจัดภาพใหอยูในบรรยากาศเปนจริงและเหนือจริงแบบ 2 มิติ

ประเภทของผลงานสรางสรรค :

ภาพพิมพโลหะ

แนวความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคเปนหลักสําคัญของการสรางสรรคผลงานศิลปะ เพราะเปนตัวกําหนดภาพองครวมของงาน
ศิลปะที่จะปรากฏออกมาในรูปของกระบวนการใชเทคนิคตาง ๆ ทางศิลปะ กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางงาน สงผล
ใหครอบคลุมถึงเนื้อหาที่ตองการแสดงออก

1

ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 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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ขาพเจานําเรื่องราวของภูมิหลังและปจจุบันที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ มีความอุดม
สมบูรณ มีการทํามาหากินแบบพอเพียง มุงเนนทางดานการเกษตรกรรมและบรรยากาศในชุมชนหมูบานชนบทมา
สรางจินตนาการตามความคิดฝนของขาพเจา เพื่อใหเกิดความรูสึกอบอุน สงบ ผอนคลาย มีความสนุกสนาน รูปทรงที่
นํา มาใชจ ะเป น รูป ทรงจากเครื่อ งไมเ ครื่อ งมือ ในการทํา มาหากิน รูป ทรงบ า น กองฟาง ผลผลิ ตตา ง ๆ เจดี ย
ของเด็กเลนในวัยเด็ก ฯลฯ ซึ่งเปนตัวแทนความอุดมสมบูรณ สื่อสัญลักษณตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ขาพเจาได
นํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ

ที่มาและความสําคัญของผลงานสรางสรรค
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ หมูบานในชนบทมีความสําคัญ เรื่องราวที่เกี่ยวของกับชีวิตคนใน
ชนบท กิจกรรมทางวัฒนธรรมในหมูบานที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงรากเหงาของวิถีในการดําเนินชีวิต มีความสงบ เรียบ
งายไมซับซอน มีความเอื้อเฟอตอกัน เปนพื้นฐานสําคัญในการอยูรวมกันของคนในครอบครัวเล็ก ๆ จนถึงครอบครัวใหญ
ขาพเจารูสึกไดถึงความสําคัญของวิถีชีวิตในชนบทและสภาพแวดลอมที่สมบูรณทางธรรมชาติ สามารถนํามา
พัฒนาทางความคิดและจิตใจของสังคมในชนบทไดดี นอกจากนี้ขาพเจายังเห็นวาการนําเนื้อหาเรื่องราวชีวิตในชนบทมา
แสดงออกในทางศิลปะในรูปสัญลักษณ เนนคุณคาทางศิลปะในชั้นเชิงการใชทัศนธาตุ การจัดองคประกอบของภาพซึ่งมี
ความสําคัญในกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพ รวมทั้งยังสามารถเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจนําไปพัฒนา
ผลงานตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการคนควาและพัฒนาทางความคิดในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
2. เพื่อเปนการทดลองและคนควาทางเทคนิคใหสอดคลองกับเนื้อหา รูปทรง
3. เพื่อนําความรูและประสบการณจริงจากการสรางสรรค ถายทอดแนวความคิด วิธีการ วิธีคิด ตลอดจน
แนวทางแกปญหาการสรางสรรคใหแกนักศึกษาและผูสนใจศิลปะภาพพิมพ
4. เพื่อแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคที่มุงเนนเนื้อหาวิถีในชนบทเปนสําคัญนั้น เมื่อนําสาระเรื่องราว รวมถึง
สัญลักษณตาง ๆ ในชนบท เชน เครื่องไม เครื่องมือในการทํามาหากิน ผลผลิต นํามาจัดองคประกอบ ทําใหมีเหตุผลใน
การใชทัศนธาตุตาง ๆ นําเสนอออกมาไดอยางนาสนใจและมีความสุนทรีย
5. เพื่อเปนการนําเสนอที่มุงเนนการแสดงออกในเชิงความรูสึกและอารมณ

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานภาพพิมพรองลึก (Intaglio)
-แผนโลหะ (Plates)
-แผนโลหะสังกะสี (Zinc Plates)
-กรดเฟอริคคลอไรด (Ferric Chloride Acid)
-น้ํามันสน (Turpentine)
-น้ํามันเบนซินขาว (White Benzene)
-น้ํายาลางจาน (Waterless Hand Cleaner)

-แผนโลหะทองแดง (Copper Plates)
- น้ํากรดและสารเคมี (Acid and Chemicals)
-น้ํามันวานิชดํา (Varnish Toa)
-น้ํามันทินเนอร (Thinner)
-น้ําปลาหรือซีอิ๊ว (Black Soy Sauce)
-น้ํามันพืช (Refined Soybean Oil)
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-ครีมลางมือ (Cleaning Cream)
-วาสลีน (Vaseline)
-ผงยางสนบริสุทธิ์ (Rosin)
-กระดาษพิมพ (Paper Print)
-ผาสักหลาด (Blankets/Printing Felts)
-กระดาษกาวน้ํา (Masking Tape)
-กระดานไมอัด
-แปงฝุน
-กระดาษซับหมึก (Blotter)
-แปรง (Brushes)
-ตะไบเหล็ก (Files)
-เครื่องตัดเพลท (Draw Tool)
-เหล็กขัด (Burnisher)
-อาง (Tray)
-พื้นที่เก็บกระดาษ
-พื้นที่ทําความสะอาดแมพิมพ
- การตัดแผนแมพิมพดวยเครื่อง

-หมึกพิมพ (Etching Ink)
-ขี้ผึ้ง (Bee Wax)
-ผงแอสฟลตั้ม (Asphaltum Powder)
-กระดาษปรูฟ (Newsprint)
-ลูกกลิ้ง (Rollers)
-ฟองน้ํา
-พลาสติกบางใส
-กระดาษไขลอกลาย (Tracing Paper)
-ถุงมือ (Gloves)
-เตาความรอน (Hot Plates)
-แทนพิมพ (Presses)
-เครื่องขัดเพลท
-เครื่องมือเหล็กขีด (Etching Needles)
-โตะหินออน (Marble Slabs)
- ตูโรยยางสน (Aquatint Area)
-พื้นที่ปฏิบัติงานอางน้ํากรด (Acid Area)
-การตัดแผนแมพิมพดวยมือ

วิธีการดําเนินงาน
1. อุปกรณตาง ๆ ประกอบดวยแผนทอง น้ํามันวานิชดํา, น้ํามันเบนซินขาว, น้ํามันสน, สีหมึกสําหรับพิมพงาน,
เหล็กปลายแหลม, พูกัน, กระดาษกาวน้ํา, กระดาษไข, ผาสาลู ฯลฯ
2. หองสําหรับแชแมพิมพ มีอางน้ํากรดพลาสติก สวนผสม กรดเฟอริคคลอไรด 1 กิโลกรัมตอน้ําอุน 1 ลิตร หรือ
กรดเฟอริคคลอไรด 5 กิโลกรัมตอน้ําอุน 5 ลิตร เปนกรดที่ใชกัดผิวหนาของแมพิมพโลหะทองแดง สารละลายนี้จะทํา
ปฏิกิริยากับทองแดง กัดกรอนเนื้อทองแดงทําใหเกิดออกไซดสีเหลือง
3. การเคลือบแผนแมพิมพโลหะทองแดงหลังจากการขัดคราบใหสะอาดแลว ใหนักศึกษาตั้งแผนแมพิมพให
เอียงเล็กนอยหรือ 45 องศา วางบนกระดาษปรูฟ ใชพูกันแบบชุบน้ํามันวานิชดําผสมน้ํามันเบนซินขาวเล็กนอย อยาใหมี
ความเขมขนมาก เริ่มระบายน้ํามันวานิชดําจากสวนบนกอนคอย ๆ เลื่อนลงมาตามลําดับจนเต็มแผนแมพิมพ ทิ้งไวให
แหง พยายามอยาใหเม็ดฝุนละอองตาง ๆ มาเกาะแมพิมพเด็ดขาด ในขณะที่แผนแมพิมพยังไมแหงสนิท
4. นําแผนแมพิมพคว่ําหนาลงบนกระดาษปรูฟ ใชสีสเปรยสีดําพนเคลือบลงบนผิวดานหนาของแผนแมพิมพให
ทั่วแผน เพื่อปองกันไมใหน้ํากรดกัดในขณะแชในอางกรด
5. นํากระดาษไขทาบลงบนแบบรางพรอมรางตามแบบ เขียนเฉพาะโครงสราง จากนั้นนํากระดาษไขที่ราง
แบบเสร็จแลวนํามาทาบลงบนแผนแมพิมพที่มีฉนวนกันกรดเคลือบอยู ใชปากกาหมึกแหงรางตามแบบลงบนแผนแมพิมพ
ใหกดน้ําหนักมือพอประมาณ จะทําใหลายเสนติดลงบนผิวของฉนวนกันกรด
6. จากนั้นนําแผนแมพิมพที่ไดรางแบบลงบนผิวหนา มาขีดเขียนดวยเหล็กปลายแหลมหรือขีดลายสานเสนใน
หลายทิศทางเพื่อสรางน้ําหนักออนแกตามตองการ
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7. นําแผนแมพิมพที่เขียนเสร็จแลวหยอนลงไปในอางน้ํากรด โดยมีเทปกาวพลาสติกเกาะติดอยูดานหลังของ
แผนแมพิมพ เพื่อเปนหูสําหรับยกขึ้นยกลงจะสะดวกตอการทํางาน แชน้ํากรดประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที
8. หลังจากครบในเวลาที่กําหนด นําแผนแมพิมพขึ้นจากอางแชน้ํากรด มาชําระลางคราบน้ํากรดที่ติดเกาะอยู
บนแมพิมพดวยน้ําเปลาใหสะอาด จากนั้นใชน้ํามันสนหรือน้ํามันพืชและเศษผาหมุนวนเปนวงกลมใหฉนวนกันกรด
ละลายออกจากแมพิมพ ใชน้ํายาลางจานเทลงแผนแมพิมพผสมกับน้ําเปลา ลางใหสะอาดไมใหมีคราบเหลืออยูบน
แมพิมพ
9. นําแผนแมพิมพโลหะมาขจัดคราบออกไซดที่เกาะติดอยูบนแมพิมพอีกครั้งดวยน้ําปลาหรือซีอิ๊ว จากนั้นลาง
น้ําปลาหรือซีอิ๊วออกใหหมด นําแมพิมพซับดวยกระดาษปรูฟทิ้งไวใหแหง
10. จากนั้นนําแผนแมพิมพมาตะไบใหเอียง 45 องศา ทั้ง 4 ดานใชน้ํามันเบนซินขาวชุบเศษผาทําความสะอาด
แมพิมพอีกครั้งกอนนําไปอัดหมึกพิมพ
11. นําเกรียงตักสีหมึกพิมพมาวางบนแผนแมพิมพ จากนั้นใชยางปาดสีหมึกพิมพในแนวนอนสลับแนวตั้งใหทั่ว
ทั้งแผน
12. ใชผาสาลูเช็ดดึงสีหมึกที่เกาะอยูบนผิวแมพิมพ เช็ดหมุนเปนวงกลมสลับแนวตั้งและแนวนอน เปนการดึง
หมึกออกจากสวนบนผิวแมพิมพที่เราไมตองการ สีหมึกสวนที่เหลือจะเกาะอยูตามรองลึกของเสน จากนั้นนํากระดาษไข
ชนิดบางมาเช็ดทําความสะอาดบนผิวแมพิมพ จะสังเกตเห็นวาแผนแมพิมพจะใสสวางขึ้นพรอมที่จะนําเขาแทนพิมพ
13. นําแผนแมพิมพที่พรอมเขาแทนพิมพมาเช็ดขอบแมพิมพทั้ง 4 ดานดวยเศษผาชุบน้ํามันเบนซินขาวให
สะอาด
14. นํากระดาษปรูฟ 2 แผนวางทับบนแทนพิมพใหตรงกลางแทน จึงนําแมพิมพวางทับบนกระดาษปรูฟ ตาม
ดวยกระดาษพิมพผลงานที่เตรียมทําชื้นไวแลว นํากระดาษปรูฟอีก 1 แผนปดทับแลวนําผาสักหลาดวางทับบนกระดาษ
ปรูฟ หมุ น เกลีย วซ า ยขวาใหน้ํ า หนัก ของลูก กลิ้ง กดทั บ เทา กั น หมุ น แทน ใหลู กกลิ้ ง วิ่ ง ผา นแมพิ ม พไ ปหยุ ดที่ ป ลายผ า
สักหลาดอีกดานหนึ่ง เสร็จกระบวนการพิมพ
15. นําผลงานมาวางบนกระดาษไมอัดปดดวยกระดาษกาวน้ําทั้ง 4 ดาน ทิ้งไวใหแหงสนิทประมาณ 5-7 วัน จะ
ทําใหกระดาษและสีหมึกพิมพแหงสนิทและชวยใหกระดาษผลงานดึงเรียบ
16. นําแผนแมพิมพมาลางสีหมึกออกดวยน้ํามันสนผสมน้ํายาลางจาน ใชเศษผาวนใหทั่วแมพิมพ แลวใช
น้ําเปลาลางออกใหสะอาด
17. นํากระดาษปรูฟมาซับน้ําที่เกาะบนแมพิมพ และตากพัดลมใหแหงสนิท เพื่อไมใหเกิดคราบตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได
18. จะสังเกตเห็นวาแผนแมพิมพสะอาดขึ้น พรอมที่จะพิมพผลงานชิ้นตอไป ถานักศึกษาจะเก็บรักษาแมพิมพ
เนื่องจากพิมพครบตามจํานวนแลวใหใชน้ํามันวานิชดําทาเคลือบแมพิมพใหทั่ว ทิ้งไวใหแหงสนิท แลวนําแปงมาประคบให
ทั่วแมพิมพ
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รูปผลงาน

ชื่อภาพ
เทคนิค
ขนาด

บาน 2 ป 2555

ชื่อภาพ
เทคนิค
ขนาด

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

อินทากลิโอ
71 x 106 cm.
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ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต
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สรภัญญอสี าน: สุนทรียภาพพื้นบานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา
SORAPHAN ISAN: Folk Aesthetics Based on Buddhist Aesthetics
บัญชา เกียรติจรุงพันธ1
Buncha Kiatkarimgphan1

คํานําและวัตถุประสงค
การสวดสรภัญญ คือการขับที่มีการเอื้อนเสียงสูงต่ําใหเกิดความไพเราะ ถือวาเปนเพลงขับเพื่อจริยธรรม
สรภัญญอีสานเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดตอๆกันมา เปนศิลปะพื้นบานทั้งเนื้อหาในบทรอง กิริยาอาการแสดงออก
เครื่ อ งแต ง กายและเครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมซึ่ ง มี ค วามงามที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ การศึ ก ษาเรื่ อ ง สรภั ญ ญ อี ส าน:
สุนทรียภาพพื้นบานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1). เพื่อศึกษาสุนทรียภาพ
พื้นบานของสรภัญญอีสาน 2). เพื่อศึกษาสุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานบนฐานของความงามตามแนวทาง
พุทธศาสนา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ 4 แนวคิด
ประกอบดวย แนวคิดมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดสัญญะวิทยา แนวคิดสุนทรียภาพพื้นบาน และ
แนวคิดความงามตามแนวทางพุทธศาสนา ใชวิธีการเก็บขอมูลทุติยภูมิ และวิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม ดวยวิธีการ
และเครื่องมือตางๆ ไดแก การสัมภาษณแบบเจาะลึก, การประชุมกลุมยอย ประชากรและกลุมตัวอยางไดจากการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชเกณฑคัดเลือกชุมชนที่สืบทอดสรภัญญอีสานในกิจกรรมทางศาสนาและทางสังคม
จํานวน 6 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมูบาน ไดแก 1. บานนาเชือก จังหวัดกาฬสินธุ 2. บานหัวบึง จังหวัดขอนแกน
3. บานโนนคูน จังหวัดชัยภูมิ 4. บานสอง จังหวัดมหาสารคาม 5. บานน้ําโผ จังหวัดยโสธร 6. บานหนองตาไก
จังหวัดรอยเอ็ด ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม คือ กลุมผูรู 18 คน กลุมผูปฎิบัติ 60 คน กลุมผูใหขอมูล
ทั่วไป 18 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการแบบสามเสา และนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive
Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. สุนทรียภาพพื้นบาน หมายถึง ความงามตามความเขาใจของบุคคลในทองถิ่นที่มองสิ่งรอบตัวและมี
ทัศนะวางาม โดยที่บุคคลในทองถิ่นมิไดรับรูวาทฤษฎีวาดวยความงามของนักวิชาการหรือจากแนวคิดตะวันตกวา
เปนอยางไร จากความเขาใจดังกลาวนําไปสูการศึกษาสุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานซึ่งพบวามี 4 ประการ
คือ ก). งามที่เรียบงายตามสภาพเทาที่มีอยูและเปนอยู ข). งามที่ใชภูมิปญญาปรับใชซึ่งทําใหมีลักษณะเฉพาะ
ค). งามที่ไมมีการแบงแยกอยางชัดเจนระหวางผูแสดงกับผูชม ง). งามที่มีความหลากหลาย มีอิสระในการคิด การ
สรางสรรค และการแสดงออก และผลจากการศึกษาวิจัย พบวา 1). ความงามดานเนื้อหาของบทกลอนสรภัญญ
พบวากลอนของทุกหมูบานใชถอยคําเรียบงาย ไมยึดติดฉันทลักษณ ไมแนนอนชัดเจนเรื่องการสัมผัส แตจะเนน
1
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ใจความที่ตองการบอกเลาออกมาอยางซื่อๆ มีอิสระในการสรางสรรค 2). ความงามดานรูปแบบของทวงทํานอง
พบวาทุกหมูบานใชทวงทํานองตามสภาพที่มี ที่เปน ไดแก ก.เปนทวงทํานองที่สืบทอดกันมาโดยไมทราบตนกําเนิด
ข. ทวงทํานองที่ปรับปรุงขึ้นใหมของแตละทองถิ่น ซึ่งพบวาแตละหมูบานมีทั้งรูปแบบของทวงทํานองที่เหมือนกันและ
มีความหลากหลาย 1.3) ความงามดานการแตงกายและทาทางการแสดงออก พบวาทุกหมูบานมีการแตงกายและ
การแสดงออกดังนี้คือ ก. แตงตามแนวนิยมในเครื่องแตงกายการไปทําบุญที่วัดและแสดงออกตามกิริยามารยาทของ
พุทธศาสนิกชน ข. แตงกายใหพรอมเพรียงกันในยามเทศกาลหรือมีการประกวดแขงขันและแสดงออกอยางพรอม
เพรียงกัน อยางไรก็ตามเครื่องแตงกายและการแสดงออกเหลานั้นลวนแตเรียบงายตามสภาพเทาที่มีอยูและเปนอยู
ปรับใชตามภูมิปญญา มีความหลากหลาย มีอิสระในการสรางสรรคและการแสดงออก 1.4) ความงามดานพิธีกรรม
และเครื่องประกอบพิธีกรรม พบวาทุกหมูบานมีเครื่องประกอบพิธีกรรมคือพานดอกไมธูปเทียนจัดอยางเรียบงายตาม
ความเชื่อ ปรับใชตามสภาพเทาที่มีอยูและเปนอยู 1.5) ความงามดานการสืบทอด พบวา ก. มีการถายทอดตามวิถี
สังคมดั้งเดิมคือสอนในที่พักอาศัย ข. ถายทอดอยางเปนระบบคือสอนนักเรียนที่โรงเรียน ทุกหมูบานยังใชวิธีการสืบ
ทอดอยางเรียบงายตามภูมิปญญา และไมแปลกแยกระหวางผูเรียนกับผูแสดงคือสวดสรภัญญไปพรอมกัน
2. สุนทรียภาพพื้นบานของสรภัญญอีสานบนฐานของความงามตามแนวทางพุทธศาสนา หมายถึง
การศึกษาถึงสรภัญญอีสานวางามซึ่งเปนความงามที่ใชฐานคิดตัดสินวางามอยางไรบาง จากการพิจารณาใครครวญ
ตามความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งพบวามีความงาม 4 มิติ มีดังนี้
ก. งามเพราะเนื้อหาสาระกลาวถึงสัจธรรม ขอคิด หรือเรื่องที่เปนประโยชน ข. งามเพราะชวยใหความประพฤติดีมี
ศีล จิตใจมีความตั้งมั่น และมีสติปญญา ค. งามเพราะชวยทําใหรูขมใจ ใหมีสุข และใหพนจากปญหา ง. งามเพราะ
มีที่พึ่ง และแนะนําถึงบทบาทหนาที่ ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา 2.1) เนื้อหาของสรภัญญของทุกหมูบานไดกลาวถึง
สัจธรรม ขอคิด หรือเรื่องที่เปนประโยชน 2.2) ผูสวดสรภัญญของทุกหมูบานไดรับการยอมรับวาเปนผูมีกิริยาอาการ
สงบเสงี่ยม เขาวัดฟงธรรมรูจักวิธีทําสมาธิภาวนา และเปนผูมีสติปญญาดีรูจักเหตุผลในการตัดสินใจ 2.3) ผูสวดสร
ภัญญทุกหมูบานเปนผูรูจักอดทนอดกลั้นมีความยับยั้งชั่งใจ และมีวิถีชีวิตแบบชาวบานไมร่ํารวยแตมีความสุข และ
ผลจากการรองสรภัญญชวยใหเขาใจสัจธรรมซึ่งนํามาใชในการพิจารณาแกปญหาชีวิตไดดี 2.4) พบวาผูสวดสร
ภัญญทุกหมูบานมั่นใจวาตนเองมีที่พึ่งคือยึดถือเอาพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง นอกจากนี้ยังพบวาตนเองเปนผูมีคุณคาใน
สังคมสามารถสรางประโยชนแกสังคมได และเห็นวาตนเองไดแสดงบทบาทหนาที่อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

สรุป
การสวดสรภัญญของชาวอีสานที่เปนวัฒนธรรมที่มีศิลปะของทองถิ่นซึ่งเปนความงามแบบพื้นบาน อันเปน
ความงามที่บูรณาการและปรับประยุกตมาจากภูมิปญญา ความเชื่อตามแนวทางคําสอนของพุทธศาสนาที่สั่งสมเรื่อง
ความดี ความงาม และความจริงซึ่งนําไปสูความสันติสุข
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คํานําและวัตถุประสงค
ศิลปะ ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอภาษาของวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของแตละสังคมหรือชุมชน
และไดกลายมาเปนศิลปะประจําถิ่นที่สรางสรรคขึ้นโดยมีคุณคาทางสุนทรียภาพมากกวาประโยชนใชสอยในปจจุบัน
มี โ ครงการกิ จ กรรมที่ นํ า ศิ ล ปะไปเกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชนเกิ ด ขึ้ น มากมายซึ่ ง กิ จ กรรมทั้ ง หมดนี้ มั ก จะเรี ย กว า เป น
“โครงการศิลปะชุมชน”ทั้งนี้กิจกรรมศิลปะชุมชนที่นําอัตลักษณของชุมชนมาเปนประเด็นหลักในการนําเสนอนั้นมักจ
ะออกมาในสองรูปแบบ คือ เปน การนําศิ ลปะประจําถิ่นของชุมชนมานําเสนอผานการคัดเลือกจากมุมมอง
ของผูจัดกิจกรรมซึ่งเปนคนนอก หรือกลุมผูจัดกิจกรรมเลือกสารที่ตองการนําเสนอแลวโอนถายใหชุมชนเปนผูนําเสนอ
ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม ผลของการทํากิจกรรมทั้งสองรูปแบบ นี้มักมีชองวางอยูตรงที่
ชุมชน, สารที่นําเสนอ และกลุมผูทํากิจกรรมยังคงแยกสวนออกจากกัน และคนทั่วไปหรือผูชมจะไมสามารถเชื่อมโยง
ความเข า ใจไปยั ง กระบวนการสร า งสรรค ข องชุ ม ชนและตั ว ชุ ม ชนนั้ น ๆได ทํ า ให ก ารทํ า โครงการศิ ล ปะ
กั บ ชุ ม ชนไม ส ามารถ เข า ถึ ง ความงามของศิ ล ปะประจํ า ถิ่ น ได อ ย า งแท จ ริ ง ไม ส ามารถสร า งความ
ตระหนักรูถึงคุณคาของศิลปะที่เกิดขึ้นในชุมชนผูเปนเจาของพื้นที่และยังไมสามารถสื่อสารความสําคัญนั้นๆ ออกไป
ยังผูชมภายนอกไดอีกดวย
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนําเสนอตนแบบหนึ่งของการทํากิจกรรมศิลปะกับชุมชน ผาน
การสรางกิจกรรมทางศิลปะที่สงเสริมใหผูคนในชุมชนตระหนักรูถึงคุณคาของศิลปะประจําถิ่นและสามารถที่จะเลือก
สาร/ความสําคัญนั้นๆสื่อตอไปยังผูชมภายนอกได โดยเลือกศิลปะ “ตองลาย” ของจังหวัดลําปางเปนกรณีศึกษา
ศิลปะการตองลายหรือตอกกระดาษ เปนงานศิลปะพื้นถิ่นประเภทหนึ่งที่ใชเครื่องมือมีคมประเภทสิ่วมาตอกฉลุ
กระดาษใหเกิดลวดลายตางๆ โดยใชแรงกดสิ่วใหคมของสิ่วฉลุกระดาษตามลายที่ลอกไว งานตองลายกระดาษ
ของลําปาง นี้ครั้ง หนึ่งเคยผูกโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยมีวัดเปนสื่อกลาง แตเริ่มสูญไปตามกาลเวลา

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผานการสรางกิจกรรมจริง ณ พื้นที่จริงซึ่งเปนกรณีศึกษาเพื่อนําเสนอ ตน แบบ
ของการ ทํากิจกรรม ศิลปะกับชุมชน โดยเริ่มจากการทําการบันทึกขอมูลจากการทํางานของสลามณฑล ปนตาสี
ชางฝมือที่ทํางานตองลายกระดาษซึ่งเปนผูสืบสานใหความรูอยางตอเนื่องและโดดเดนทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค
และสรางกิจกรรมศิลปะขึ้น ณ วัดไหลหินหลวง เนื่องจากเปนสถานที่ที่สะทอนความสัมพันธทางสังคมของชุมชน
หมูบานและวัดภาย ในพื้นที่เดียวกันไดอยางดี และยังมีความเปนไปได ของการสานตอรูปแบบศิลปะที่มี ความ เกี่ยว
1

ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (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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เนื่องกับวัดและชุมชนแตกําลังจะเลือนหายไป โดยมีผูเขารวมคือ สลามณฑล ปนตาสี เปนผูถายทอดความรูข อง
ศิลปะการตองลาย และนักเรียนจํานวน 15 คน จากโรงเรียนไหลหินวิทยาซึ่งเปนคนรุนใหมที่ อยูอาศัยภายในชุมชน
วัดไหลหินนี้
ขั้นตอนของการทํากิจกรรมนั้นเริ่มจาก ใหนักเรียนเปนผูเลือกลวดลายที่ปรากฎบนผนังวิหารวัดไหลหิน
โดยไมจํากัดการสรางสรรคและเลือกตามความพอใจของตนเอง ซึ่งสะทอนถึงคุณคาที่คนในชุมชนมอง เห็นและ เปน
ผูเลือกที่จะนําเสนอใหแกผูชมซึ่งเปนคนนอก เมื่อไดลวดลายที่ตองการนําเสนอแลว จึงนํามาผานกระบวนการ เรียนรู
ภูมิปญญาการตองลายจากการถายทอดของสลา หลังจากกิจกรรมการ "ตองลาย" นี้สิ้นสุดลง ตัวผลงานที่เปนศิลปะ
ตองลายกระดาษนี้ไดถูกนํามาประดับประดาบริเวณศาลาบาตรของวัดไหลหินหลวงในบริบทดั้งเดิมเพื่อทําหนาที่ในก
ารประดับตกแตงอยางที่เคยเปนมาและเปนเสมือนนิทรรศการศิลปะเพื่อเผยแพรผลงานใหผูคนในชุมชนและผูคนภาย
นอกไดชื่นชม และนําแมแบบของชิ้นงานไปจัดแสดงภายในหอพิพิธภัณฑโบราณลานนาภายในวัด

ผลการวิจัย
กิจกรรมที่ไดสรางขึ้นนั้นสามารถถายทอดภูมิปญญาของงานศิลปะประจําถิ่นสูคนรุนใหมตัวแทนชุมชน
โดยนอกจากที่ผูเขารวมจะไดความรูจากการฝกปฏิบัติในกิจกรรมแลวยังเกิดความภาคภูมิใจจากผลงานที่ได สราง
ดวยตนเองซึ่งนําไปสูการตระหนักรูและหวงแหนในคุณคาทางศิลปกรรมทั้งในศิลปะการตองลาย และศิลปกรรมภาย
ในวัดไหลหินที่ไดจากการบันทึกลวดลายและถายทอดออกมาและนําไปสูการสืบสานตอในงานประเพณีทางศาสนา
อื่นๆ สวนผลงานที่ไดนํามาประดับภายในวัดนั้นเปนการนําศิลปะ การตองลายกลับสูบทบาทเดิมที่มีความสัมพันธกับ
วัด อีกครั้งและยังเปนเสมือนการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะรวมสมัยที่เนนความงามทางสุนทรียศาสตร ผูชมจะ
ไมไดชมเพียงแคชิ้นงานสุดทายที่ออกมาเปนลายตองกระดาษเทานั้นแตแมแบบภายในพิพิธภัณฑยังสามารถทําให
เขาใจและเห็นภาพรวมของกระบวนการเรียนรูรูปแบบศิลปะดังกลาวอีกดวย
ดังนั้นผลของงานวิจัยผานกิจกรรมนี้จึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมศิลปะกับชุมชนในรูปแบบนี้เปนรูป
แบบหนึ่งที่เหมาะสมที่สามารถทําใหชุมชนเห็นถึงคุณคาของการสรางสรรคงานศิลปะประจําถิ่นได เนื่องจากชุมชน
เปนผูเลือก “สาร” เปนผูทําการสรางสรรค ทําใหเกิดการตระหนักรูในความสําคัญของศิลปะประจําถิ่น และนําไป
สืบสานตอ นอกจากนี้ รูปแบบการเผยแพรไปยังบุคคลทั่วไป ที่มีความสัมพันธกับบริบททองถิ่นยังสามารถถายทอด
คุณคาและความรูในวงกวางอีกดวย

สรุป
การทําโครงการศิลปะชุมชนใดๆนั้น หัวใจหลักของการจัดกิจกรรมศิลปะชุมชนคือ การที่คนในชุมชนหรือ
พื้นที่นั้นๆเปนผูเลือก “สาร” หรือคุณคาที่ตนมองเห็นเพื่อนําเสนอสูคนนอก และทายที่สุดผูชมจากภายนอก จะไมได
เห็นเพียงผลงานสรางสรรคที่เกิดจากมุมมองของคนนอกหรือเปนเพียงผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรม แตจะสามารถ เห็น
ภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการสรางสรรคอันจะนําไปสูความเขาใจ เห็นคุณคาและการอนุรักษสืบสานตอไป

เอกสารอางอิง
วิบูลย ลี้สุวรรณ. 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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อิทธิพลของปจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย 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
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา (1) อิทธิพลของปจจัยตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย
สําหรับผูสูงอายุ (2) ประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
โดยใช (ก) การวิจัยเชิงปริมาณใหผูสูงอายุ จํานวน 200 คน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และ (ข) การวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูสูงอายุ จํานวน 10 คน โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลอง
ความสัมพันธ
ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา (descriptive statistics/frequency) การ
วิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น(hierarchical regression analysis) และการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path
analysis) เพื่อชี้แจงคุณลักษณะและความสัมพันธของตัวแปรทุกตัว
ผลการศึกษาพบวา (1) ผูสูงอายุเพศชาย เปนขาราชการกอนเกษียณ มีรายไดสูง และมีความเชื่อและทัศนคติ
ในหลักจริยธรรมอันมีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ และ (2) การออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 3 มิติ คือ (ก) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น (ข) ดานครอบครัวมีความรักและความสุขมากขึ้น และ (ค) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น
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 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 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
สถาบันครอบครัว เปนสถาบัน ที่เล็กที่สุดและอยูใกลตัว บุคคลมากที่สุด จะทํา หนา ที่กําหนดสถานภาพ
บรรทัดฐาน และคานิยมของบุคคล เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการปฏิบัติตนและปูรากฐานในการดํารงชีวิตใหกับ
บุ ค คล โดยกล า วได ว า ครอบครั ว เป น สถาบั น หลั ก และสถาบั น สํ า คั ญ ที่ จ ะกํ า หนดวิ ถี ชี วิ ต ของบุ ค คลและความ
เจริ ญ ก าวหน าของสังคม จะทํา ใหบุ คคลในสังคมมีคุณ ภาพ ซึ่ งสถาบันครอบครัว มีอ งคป ระกอบ 2 อยาง ไดแ ก
บานพักอาศัย และสมาชิกในครอบครัว โดยไดมีการจําแนกไว 3 ระดับ คือ 1. สมาชิกผูสูงอายุ 2. สมาชิกอายุระดับกลาง
และ 3. สมาชิกอายุเยาว
ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่ มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โครงสรางประชากรของไทยกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปสู “สังคมผูสูงอายุ” และการที่อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุลดลงอยางตอเนื่อง ภาวะเชนนี้จะสงผล
กระทบโดยตรงตอผูสูงอายุในอนาคตอันใกล โดย เฉพาะกับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย เนื่องจากผูสูงอายุมีเวลาอยูกับ
บานมากขึ้น แตที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยไมมีมาตรฐานที่แนนอน และยังเปนการสรางที่อยูอาศัยซึ่ง
ยังไมเอื้ออํานวยหรือเปนการสรางเพื่อเตรียมความพรอมไวสําหรับรองรับการอยูอาศัยของผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันกําลัง
เปนกลุมคนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของและรับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน
ยังไมมีแผนการจัดการกับที่อยูอาศัยอยางเปนรูปธรรม และยังไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจัง ซึ่งเปน
อุปสรรคสําหรับการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ สภาพแวดลอมที่แออัดคับแคบ มีมลพิษทางกลิ่นและเสียงจาก
ควันรถของสังคมเมือง แมกระทั่งการเกิดอุบัติเหตุลื่นลมเปนประจํา อันเนื่องจากการจัดพื้นที่และเลือกใชวัสดุที่ไม
เหมาะสม ที่ตั้งบานพักอาศัยไมมีความปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งหลักการปรับเปลี่ยนบานสําหรับผูสูงอายุจะตอง
คํานึงถึงสรีระ รวมถึงสภาพแวดลอมที่สงผลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุและคนภายในครอบครัว
การศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดจากนักวิชาการ รวมถึงการเก็บขอมูลเบื้องตนจากการสอบถามและ
สัมภาษณ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวาปญหา อุปสรรคและปจจัยของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่
อยูอาศัย เกิดจากทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม ซึ่งพอที่จะประมวลประเด็นปญหาดังกลาวไดดังรายละเอียดตอไปนี้ (1)
ปจจัยสวนบุคคล โดยพบวาผูสูงอายุชวงอายุ 60 - 65 ป มีมากที่สุด สวนใหญเปนเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ มี
การศึกษาสูงขึ้น มีรายไดจากการเกษียณอายุ อาศัยอยูกับครอบครัว และยึดติดกับเขตทําเลที่ตั้งของที่อยูอาศัย ปจจัย
ตางๆ นี้ทําใหผูสูงอายุมีความตองการที่แตกตางกันดวยเพื่อใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง (2) ปจจัยดาน
ความเชื่อและทัศนคติ ในเรื่องคําสอนของพระพุทธศาสนาที่สงผลถึงปญหาทางดานรางกายและจิตใจ อีกทั้งความ
เชื่อเกี่ยวกับศาสตร ฮวงจุย ที่มีอิทธิพลตอการเลือกบานที่พักอาศัยอยูเสมอๆ (3) ปจจัยทางพฤติกรรม ประกอบดวย
พฤติกรรมภายใน อันเปนสาเหตุที่ทําใหเจ็บปวย และพฤติกรรมภายนอก ที่เปนการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมถอย
ของรางกาย อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติงาน ปญหาดังกลาวมีผลตอการจัดวางพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผู สูงอายุเปนอยางยิ่ง (4) ปจจัยดานการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ที่มีผลตอคุณภาพ
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ชีวิตของผูสูงอายุ โดยคํานึงถึง ราคา รูปแบบและสภาพแวดลอมรอบๆ บริเวณบาน สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
ภายในบาน และองคประกอบอื่นๆที่เหมาะสม เชน ความสูง และสัดสวนของเฟอรนิเจอร ประตู หนาตาง ระดับพื้น
การติดตั้งราวจับ แสงสวาง การทําความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ตลอดจนการเลือกใชสีและวัสดุ จาก
ปจจัยดังกลาวเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยตรงทั้งสุขภาพทาง
รางกายและจิตใจ ที่จะทําใหผูสูงอายุอยูดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากอิทธิพลของปจจัยขางตน มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเปนอยางมาก หากมี
การศึกษาหาเสนความสัมพันธของแตละตัวแปรอยางมีนัยสําคัญแลว ก็จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อวาปจจัยดังกลาวขางตนมีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้นเพื่อ
การเปนสรางดุลยภาพแหงชีวิตที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุใหใชชีวิตในบั้นปลายอยางสะดวกสบาย มีความสุขไดอีก
ยาวนาน และสรางความเชื่อมั่นทางกายและทางใจ นอกจากนี้ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถนําไปพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อใชในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย หรืออาคารสาธารณะตางๆ ที่เอื้อตอการใชงานที่มี
ประโยชนใชสอย ใหสอดคลองและตอบรับการใชพื้นที่ภายในอาคารอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูสูงอายุ และสมาชิก
ในครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหไดทํากิจกรรมรวมกันภายในบานและบริเวณที่อยูอาศัยไดอยางมีความสุข
วัตถุประสงคของการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
(1) อิทธิพลของปจจัยของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในบานพักอาศัยและสอดคลองกับ
ความ เปนอยูของผูสูงอายุ
(2) ประสิทธิผลของการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
เพื่อเปนตนแบบ (prototype) ในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน (interior architecture)
เปนกระบวนการเรียนรูและถายทอดองคความรู

1. วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ไดใชแนวทางการวิจัยแบบ “การวิจัยและพัฒนา” (Research and Development, R & D)
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดสําหรับแนวทางการวิจัยเปนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) คณะผูวิจัยไดกําหนดใหมีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อสํารวจปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา โดยกําหนดใหมีขั้นตอนยอยสําหรับการวิจัยไวดังนี้
1) แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ จากผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัยอยูในบานที่ซื้อหรือสรางเสร็จแลว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยูในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อไดขอมูลมาแลวจะนําไป
วิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path analysis) ในดานการวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการ
หาคาสถิติตางๆ ทั้งสถิติเบื้องตนและสถิติวิเคราะห โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได (reliability test) ของ
มาตรวัดของตัวแปรตางๆกอนนําไปใชจริง และไดแปลงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร
2) แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach): ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณเจาะลึก (in-depth
interview) ในประเด็นเรื่อง การออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความ
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เชื่อและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
จากผูสูงอายุ จํานวน 10 คน ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ (ดูภาพ 4)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) เปนการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยตามผลการวิจัยที่ได
จากการสํารวจเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 1 และจากการสํารวจเอกสารงานวิจัยเดิมๆ ซึ่งจะไดประเด็น
ที่ใหมๆ หลังจากผลการวิจัยในครั้งนี้กับงานวิจัยเดิม อันจะนําไปสูการพัฒนาและออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยู
อาศัยใหม ซึ่งจะทําใหไดขอสรุปวาการออกแบบใหมนี้ จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเด็นตางๆ ที่
สอดคลองกับคําใหสัมภาษณของกลุมตัวอยาง
2. ประชากรเปาหมาย
2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ: ผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัยอยูในบานที่ซื้อหรือ
สรางเสร็จแลว ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไมทราบจํานวนประชากรผูสูงอายุที่แนชัดวามีการซื้อหรืออายุ
อยูในบานที่สรางเสร็จแลวจํานวนเทาใด
2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก
ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุในครอบครัวที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรรหรือบานที่สรางแลว จํานวน 10 คน
3. การสุมตัวอยางประชากร
3.1 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ:
ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัวแทน
ประชากรเปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตาม
โอกาสทางสถิติ เพื่อใหเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย ทําการสุมตัวอยางผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัยอยูในบาน
ที่ซื้อหรือสรางเสร็จแลว ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ราย ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดย
ทําการสุมตัวอยางในระดับหมูบานจัดสรร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และในระดับครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียด
ในการใชวิธีการสุมตัวอยาง 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ในระดับเขต ปจจุบันกรุงเทพ ฯ มี 50 เขต ทําการสุมเขตในเขตที่มีหมูบานจัดสรรที่เปนตัวอยาง 10 เขต
ขั้นที่ 2 ในระดับหมูบาน ทําการสุมหมูบานจัดสรร ในการสุมครั้งนี้ไดจํานวนหมูบานจัดสรรที่เปนตัวอยาง
4 หมูบาน
ขั้นที่ 3 ในระดับครัวเรือน ทําการสุมครัวเรือนจากหมูบา น ที่มีผูสูงอายุเลือกซื้อบานหรือมีการปลูกที่อยู
อาศัย โดยการทําตารางบัญชีรายชื่อผูสูงอายุจากขอมูลสํานักงานโครงการฯ หมูบานละ 5 ครัวเรือน
พบวาประชากรตัวอยางเปนชายรอยละ43.0 มีอายุเฉลี่ย 62.1 ป แตงงานรอยละ 75.5 นับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 96.5 อาชีพเปนลูกจางบริษัทรอยละ 32.1 รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรอยละ 29.4 มีการศึกษาตั้งแต
จบชั้นประถมศึกษาจนถึงจบปริญญาโท ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 40.8 รายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย
30,850 บาทตอเดือน และมีสมาชิกในบานเฉลี่ย 4 คน
3.2 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ: สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกผูสูงอายุที่
เขาเกณฑผูสูงอายุที่ไดใหนิยามไวในบทที่ 1 มากอน 1 คนและทําการสัมภาษณ เปนบุคคลแรก จากนั้นผูวิจัยใช
เทคนิควิธีการแบบบอลลหิมะ (snowball sampling) ในการหากลุมตัวอยางในการสัมภาษณคนตอไป ทั้งนี้เนื่องจาก
จะทําใหไดกลุมบุคคลที่เปนผูสูงอายุที่มีการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน หรืออาจเปนสมาชิกของกลุมหรือ
ชมรม ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่หลากหลายจากผูสูงอายุที่มีพื้นฐานอาชีพแตกตางกัน และอาจมีวิถีชีวิตอื่นๆ ที่
O-8

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

คลายคลึงกันก็ได อันจะทําใหผูวิจัยมองเห็นมุมมองที่แตกตางทางดานความคิด การใชชีวิตประจําวัน และกิจกรรมที่
ผูสูงอายุแตละคนดําเนินชีวิตอยูในแตละวัน โดยคาดหวังวาผูสูงอายุที่มีกลุมเพื่อน หรือสามารถแนะนําคนที่รูจักใหกับ
ผูวิจัยไดมีโลกทัศนและมีสังคมที่คอนขางกวางเปดเผยตัวเอง และอาจมีวิสัยทัศนรวมกันในการใชชีวิตผูสูงอายุอยางมี
ความสุข ซึ่งผูวิจัยตองการสัมภาษณผูสูงอายุจํานวน 10 คน
ผูวิจัยสัมภาษณประชากรคือ ผูสูงอายุในครอบครัวที่อาศัย อยูในหมูบานจัดสรรหรือบานที่สรางแลว จํานวน
10 คน ประกอบอาชีพคาขายขนมหวาน ขายอาหารสัตว อาจารยพิเศษ ทํางานศิลปะ ดูแลบานบริการสังคม และ
ไมไดประกอบอาชีพ อยางละ1 คน และเปนแมบาน 3 คน ประชากรกลุมนี้มีอายุต่ําสุด 60 ป อายุสูงสุด 65 ป ซึ่งใน
ที่นี้จะพบวากลุมตัวอยางที่เปนแมบานมีจํานวนมากกวากลุมอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเปนบุคคลที่มีสวนชีวิตสวนใหญใน
การทํากิจกรรมตางๆ อยูที่บานพักอาศัย อันจะนําไปสูการใหขอคิดเห็นที่มีรายละเอียดคอนขางมาก เกี่ยวกับปญหา
อุปสรรค แนวทางปรับปรุง และการใชประโยชนจากสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะและทําใหผูสูงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4. การสรางมาตรวัด และการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด : ตัวแปรหลักที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ประกอบดวย
4.1 มาตรวัดความเชื่อและทัศนคติ (BELIEF & ATTITUDE) จํานวนขอคําถาม 12 รายการ คาความ
เชื่อถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .803 ดังตาราง 1
ตอไปนี้
ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความเชื่อและทัศนคติ (200 ราย)
ความเชื่อและทัศนคติ

SD MIN MAX
ดานหลักจริยธรรม
27.52 5.04 15.00 36.00
- ทานเชื่อในกฎแหงกรรม “ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว”
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
- ทานอบรมสั่งสอนลูกหลาน ใหกราบไหวผูใหญ
8.80 1.39 6.00 10.00
5.61 1.81 1.00
9.00
- ทานคิดวา การรอยมาลัยถวายพระ เปนสิ่งจําเปน
6.18 2.23 1.00 10.00
- ทานคิดวาชองวางระหวางวัย มีผลกระทบตอทาน
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
- ทานมีความเชื่อวา โชคชะตาเปนตัวกําหนดชีวิตทาน
4.91 2.33 0.00 10.00
- ทานเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไมเห็น เชน ผีสาง เทวดา
4.43 2.87 0.00 10.00
มาตรวัด
จํานวนตัวแปร
สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได
ความเชื่อและทัศนคติ
12
0.803
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ผลจากตาราง 1 ปรากฏวา มีความเชื่อและทัศนคติดานหลักจริยธรรม ในกฎแหงกรรม “ทําดีไดดีทําชั่วได
ชั่ว” มีคาเฉลี่ย 9.33 คะแนนที่สูงกวาคาเฉลี่ยอื่นๆ ซึ่งมีคาความแตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดความ
เชื่อและทัศนคติ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได อยูในระดับดี (.796 - .811)
4.2 มาตรวัดปจจัยทางพฤติกรรม (BEHAVIOR) จํานวนขอคําถาม 8 รายการ คาความเชื่อถือไดของ
มาตรวัดอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .499 ดังตาราง 2 ตอไปนี้
ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนปจจัยทางพฤติกรรม

SD MIN MAX N
ปจจัยทางพฤติกรรมภายใน 1 เดือน(จํานวนจริง)
พฤติกรรมภายใน
10.51 7.71 2.00 37.00 112
- ทานรูสึกมีความสุข เมื่อไดอยูกับลูกหลาน
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
- ทานมีปญหาเรื่องหลงลืม
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
สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได
ความเชื่อและทัศนคติ
8
0.499
ผลจากตาราง 2 ปรากฏวา การออกกําลังกายมีคาเฉลี่ย 8.12 คะแนนที่สูงกวาคา เฉลี่ยอื่นๆ ซึ่งมีคาความ
แตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดพฤติกรรม มีคาสัม ประสิทธิ์ความเชื่อถือได อยูในระดับคอนขางดี
4.3 มาตรวัดการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (INTERIOR ENVIRONMENTAL) :
จํานวนขอคําถาม 16 รายการ คาความเชื่อถือไดของมาตรวัดอยูในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Cronbach’s alpha) เทากับ .676 ดังตาราง 3 ตอไปนี้
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย (200 ราย)
เกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอม

SD
MIN
ที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ดานทําเลที่ตั้ง
24.68 5.84 12.00
- ทานเห็นดวยวา บานตั้งอยูแถบชานเมือง
9.24 1.01 6.00
- บานที่ดีควรอยูใกลวัด ศาสนสถาน
5.74 2.52 1.00
- บานของทานตองอยูติดถนนใหญ
4.82 2.29 0.00
- บานในฝนของทานตองอยูในแหลงชุมชน
5.15 2.25 1.00
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38.00
10.00
10.00
10.00
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
- ราคาบานขึ้นอยูกับความพึงพอใจเปนที่ตั้ง
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
- หองน้ําที่มีขนาดใหญ 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
7.12 2.79 1.00 10.00
- ในหองนั่งเลนของทาน มีเกาอี้พนักพิงนั่งสบาย
ดานการปองกันเพื่อความปลอดภัยในบาน
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
- การปูพื้นไมทําใหทานรูสึกปลอดภัยไมลื่นลมไดงาย
9.09 1.20 5.00 10.00
- ทานคิดวาสัญญาณกันขโมยเปนสิ่งจําเปน
6.32 2.82 1.00 10.00
มาตรวัด
จํานวนตัวแปร
สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได
เกณฑในการออกแบบสภาพแวดลอม
16
0.676
ผลจากตาราง 3.5 ปรากฏวา ผูสูงอายุเห็นดวยวา บานตั้งอยูแถบชานเมืองจะมีอากาศดีมีคาเฉลี่ย 9.24
คะแนน ที่สูงกวาคาเฉลี่ยอื่นๆ ซึ่งมีคาความแตกตางประมาณ 2 เทา การทดสอบมาตรวัดเกณฑในการออกแบบ
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได อยูในระดับคอนขางดี ตามตาราง 3
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล: ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา (descriptive statisticsfrequency)) 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
ออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย โดยการสัมภาษณเจาะลึกประชากรเปาหมายพบวา
1) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญ ตองการมีบอน้ํา เพื่อชวยในการมอง ทําใหรูสึกจิตใจผอนคลาย
และหนาตางที่มีระดับเตี้ย ชวยในเรื่องของการมองทัศนียภาพภายนอกไดเปนอยางดี
2) ดานครอบครัว ผูสูงอายุเห็นดวยวาหองรับแขก ที่มีจํานวนที่นงั่ ที่เหมาะสม สามารถสนทนาและ
ทํากิจกรรมไดสะดวก เพิ่มความสุขกายสบายใจกับลูกหลาน
3) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูสูงอายุสวนใหญ การจัดหองนอนผูสูงอายุอยูใกล
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หองนอนญาติ หรือแมบาน ที่สามารถเขามาดูแลไดอยางทั่วถึง หองน้ําสวนตัวผูสูงอายุชอบเรื่องของราวจับ
ที่มีไวในหองน้ํา เพื่อปองกันการลื่นลม
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 : ความเชื่อและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม และปจจัยทางชีวสังคมคือ เพศ
รายได และขาราชการบํานาญ มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 75
แต เ พศมี ความสั ม พั น ธ เ ชิง ลบ กล า วคื อ ผู ห ญิ ง ใหค วามสํ า คั ญ กั บ ที่ อ ยูอ าศัย มากกว า ผู ช าย และมี ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมที่ดีตอการออกแบบที่อยูอาศัยมาก ซึ่งรายไดมีผลตอสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยดวย
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 : ขาราชการบํานาญและความเชื่อและทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 43 กลาวคือ อาชีพรับราชการทําใหผูสูงอายุมีความเชื่อและทัศนคติดานหลัก
จริยธรรมที่มีผลตอการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจดวย
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 : ขาราชการบํานาญ สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในบาน มีผลตอ
ความเชื่อและทัศนคติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 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 ตองการใชพื้นที่ภายในบานที่มีขนาดที่พอเหมาะ ไมชอบใน
สวนหองรับแขกมีที่นั่งนอยเกินไปและไมมีหองเก็บของที่สามารถเก็บของไดมากพอ
ผูสูงอายุอาชีพแมบาน เห็นสอดคลองกันวา หองพระที่มีขนาดเหมาะสม และอยูติดกับหองนอน แต
ผูสูงอายุสวนใหญไมชอบที่ไมมีประตูหองพระ เพราะกลัวเปลืองแอร และควรมีพื้นที่ภายนอกควรมีสวนพักผอน
นั่งเลน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ได
2) ดานความสวยงาม ผูสูงอายุสวนใหญชอบการออกแบบตกแตงภายใน สวนของหองรับแขก และหอง
รับประทานอาหาร และหองนอนที่ใหบรรยากาศอบอุน
3) ดานงบประมาณ ผูสูงอายุสวนใหญ เห็นดวยกับราคาและขนาดของบานที่มีความเหมาะสม แตผูสูง
อายุ เห็นวาขนาดของบานไมเหมาะสมกับราคา ควรที่จะมีฟงกชั่นเพิ่มขึ้น เชน หองเก็บของ หรือขยายหองนอนให
ใหญขึ้น
ข) คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ : ประกอบดวย 3 ดาน คือ
1) ดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญไมเห็นดวยกับการมีชั้นวางของที่ไมมีบานปด เนื่องจากกลัวเรื่องฝุน ที่ทํา
ใหเกิดโรคภูมิแพ สนใจการจัดสวน มีบอน้ํา เพื่อชวยในการมอง ทําใหรูสึกผอนคลาย และหนาตางที่มีระดับเตี้ย ชวย
ในเรื่องของการมองทัศนียภาพภายนอกไดเปนอยางดี
2) ดานครอบครัว ผูสูงอายุตองการหองรับแขกที่มีจํานวนที่นั่งที่เหมาะสม สามารถสนทนาและทํากิจกรรม
ไดสะดวกสรางความอบอุนในครอบครัว และมีสวนเตรียมอาหารติดกับสวนรับประทานอาหาร เพื่องายตอการเสริฟ
อาหาร แตผูสูงอายุไมชอบสวนครัวไทย ที่ตั้งอยูภายนอกบานพักอาศัย
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3) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูสูงอายุสวนใหญตองการจัดหองนอนอยูใกลหองนอน
ญาติ หรือแมบาน ที่สามารถเขามาดูแลไดอยางสะดวก มีหองน้ําภายในแบบเปนสวนตัว แตไมเห็นดวยที่หองนอนอยู
ใกลโรงจอดรถหรือหนาบาน เนื่องจากอาจเกิดเสียงดังจากภายนอก ผูสูงอายุทั้งหมดชอบเรื่องของราวจับที่มีไวใน
หองน้ํา เพื่อปองกันการลื่นลม
ค) ดานกระบวนการเรียนรูและถายทอดองคความรู : ประกอบดวย 3 ดาน คือ
1) ดานการรับรูและความเขาใจ ผูสูงอายุสวนใหญมีความเขาใจในเรื่องของการนําเสนอ พอสมควร แต
จะมีผูสูงอายุ เกิดความสับสนกับจํานวนแบบของบานพักผูสูงอายุที่มีใหเลือก
2) ดานการถายทอดองคความรู ผูสูงอายุสวนใหญมีความเขาใจที่ดี ในการอธิบายเปนอยางดี แต
ผูสูงอายุ ใหความเห็นเรื่องของเวลานําเสนอ ควรใชเวลาในการอธิบายแบบใหมากกวานี้ เพื่อความเขาใจที่มากขึ้น
3) ดานการนําเสนอผลงานการออกแบบ ผูสูงอายุสวนใหญสนใจในการนําเสนอรูปภาพ บางคนกลาว
ชมวาเสมือนจริง แตไมไดใหความสนใจเรื่องของการเขียนแบบเทาที่ควร อันเนื่องจากไมเขาใจการเขียนแบบ

คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จได ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่ประสิทธิประสาท
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ภาพ1. กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรับการวิจัย
องคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้
เปนทั้งเชิงทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นวาปจจัยสวน
บุคคล สงผลตอความเชื่อและทัศนคติ ปจจัยทางพฤติกรรม สงผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิต ผูวิจัยจึงไดเขียนโครงสรางความสัมพันธของตัวแปร ดังภาพ 1

ภาพ 1 โครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
จากกรอบแนวคิดดังกลาวไดมีสมมติฐานของการวิจัย หรือแบบจําลองโครงสราง (structural model) มีดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1: คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ โดยจะใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้
Q O L = f (INTERIOR)…...............................................................................................(2.1)
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สมมติฐานขอที่ 2: การออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ขึ้นอยูกับ ปจจัยทางพฤติกรรมของผูสูงอายุ
ความเชื่อและทัศนคติ และปจจัยสวนบุคคล เขียนสมการไดดังนี้
INTERIOR = f (BEHAVIOR, BELATT, PERSONAL)......................................................(2.2)
สมมติฐานขอที่ 3: ปจจัยทางพฤติกรรมของผูผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับความเชื่อและทัศนคติ และปจจัยสวน
บุคคล ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้
BEHAVIOR = f (BELATT, PERSONAL)…………………………....................................(2.3)
สมมติฐานขอที่ 4: ปจจัยความเชื่อและทัศนคติของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเขียนสมการได
ดังนี้
BELATT = f (PERSONAL)…………………………........................................................(2.4)

ภาพ 2. การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ(path analysis)
จากการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ จากกรอบแนวความคิดตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ขึ้นอยูกับปจจัยพฤติกรรมของผูสูงอายุ ปจจัยความเชื่อและ
ทัศนคติ และปจจัยทางชีวสังคม ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได และจํานวนสมาชิก
ดังภาพ 2

ภาพ 2 แบบจําลองการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
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ตาราง 1 ผลของตัวแปรอิสระทั้งทางตรงและทางออมที่มีตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
ตัวแปรอิสระ

เชิงสาเหตุและผล
ทางออม
0.061

ความเชื่อและทัศนคติ

ทางตรง
.290

รวม
.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 การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) : เทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น สามารถจัดตัวแปรใหเปนหมวดหมูหรือกลุมยอยได โดยที่แตละกลุมจะมีความหมายในกลุมวา
เปนตัวแปรดานใด และศึกษาอิทธิพลของแตละกลุมตัวแปรวามีตอตัวแปรตามมากนอยเพียงใด เมื่อมีการเพิ่มตัว
แปรอีกชุดหนึ่งเขาไปรวมวิเคราะหดวย ตัวแปรอิสระเดิมจะเปลี่ยนอัตราการมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือไม และตัว
แปรชุดใหมมีอิทธิพลตอตัวแปรตามเปนอยางไร (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545)
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ตาราง 2 การวิเคราะหถดถอยพหุแบบเชิงชั้นการออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ
ตัวแปร
ปจจัยทางชีวสังคม
เพศ (1 = ชาย)
สถานภาพ (1 = โสด)
การศึกษา
ขาราชการบํานาญ
รายได
จํานวนสมาชิก

แบบจําลอง 1

แบบจําลอง 2

แบบจําลอง 3

.06
(.82)
-.15*
(-2.04)
-.12
(-1.32)
.30***
(3.71)
.22***
(2.78)
.01
(.19)

.23***
(3.18)
- .04
(-.59)
-.11
(-1.37)
.25***
(3.19)
-.23***
(-3.16)
-.04
(-.56)

-.14**
(-2.45)
-.04
(-.72)
.06
(-.81)
.55***
(7.97)
.47***
(6.90)
.01
(.17)

.54***
(6.22)
-.09
(-1.03)
-.02
(.17)

.36***
(4.76)
-.03
(-.41)
.09
(1.45)

ความเชื่อและทัศนคติ
หลักจริยธรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
ดานโชคชะตา
พฤติกรรมของผูส ูงอายุ
พฤติกรรมภายใน

-.01
(-.23)
.09
(1.41)

พฤติกรรมภายนอก
คาคงที่
R2
SEE
F
Sig .F

99.70
(26.16)
.12
13.43
3.74
.00

61.22
(8.07)
.33
11.83
8.99
.00

หมายเหตุ ในวงเล็บคือ คา t
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58.91
(11.58)
.79
5.67
30.27
.00
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ภาพ 4 แบบจําลองความสัมพันธการสัมภาษณเจาะลึกผูสูงอายุ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็น “ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบสภาพแวดลอมที่
อยูอาศัยของผูสูงอายุ” จากผูสูงอายุในครอบครัวที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรรหรือบานที่ปลูกแลว พรอมทั้งนําขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากนักวิชาการ มาสนับสนุนขอคนพบจากการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อนําไป
ออกแบบสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในหัวขอตอไปนี้
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การออกแบบสภาพแวดล อ มภายในสถาบั น การศึ ก ษาด า นศิ ล ปะและการออกแบบ
เพื่อคนพิการ
The Interior Environment Design for Disabled persons in Arts and Design Academy
อนุชา แพงเกษร1 และ ณตา ทับทิมจรูญ2
Anucha Pangkesorn1 and Nata Tubtimcharoon2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา (1) ปญหาและอุปสรรคจากความพิการที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนพิการ
และในการศึ ก ษาด า นศิ ล ปะและการออกแบบ
(2) การจั ด สภาพแวดล อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงการคมนาคม อาคารสถานที่บริการ
สาธารณะ และขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี โดยใช (ก) การวิจัยเชิงปริมาณ ใหผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ
ครู อาจารย และเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ จํานวน 9 สถาบัน ตอบแบบสอบถามดวย
ตนเอง และ (ข) การวิจั ยเชิงคุณ ภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิ การ
จํานวน 8 ราย (2) ครู อาจารย นักวิชาการ และเจาหนาที่ จํานวน 14 ราย และ (3) นิสิต นักศึกษาที่มีความพิการ ใน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ จํานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสราง
แบบจําลองความสัมพันธ
ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา (descriptive statistics/frequency) เพื่อ
ชี้แจงลักษณะของตัวแปรทุกตัวหรือมาตรวัดทุกมาตรวัดที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
ผลการวิเคราะหพบวา ผูพิการที่สามารถเขาศึกษาดานศิลปะและการออกแบบไดคือ ผูพิการทางดานการ
เคลื่อนไหว และผูพิการทางดานการไดยินทั้งที่สามารถพูดได และพูดไมไดเทานั้น แตสําหรับคณะวิชาอื่นๆ ที่เปดสอน
สําหรับผูพิการทางการมองเห็น จะมีปญหาและอุปสรรคที่แตกตาง ซึ่งสามารถนําแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอม
ภายในนี้ ไปปรับใชกับอาคารสถานที่ที่แตกตางกันได
สวนการจัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษา ดานศิลปะและการออกแบบ
สําหรับคนพิการ ตองใหความสําคัญโดยครอบคลุมใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย 1) การเขาถึงคมนาคม 2) สวน
อาคารสถานที่ 3) การบริการสาธารณะ 4) การเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนพิการ
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
1
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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 คนพิการเหลานั้นก็จะเปน “ตนทุนทางสังคม” ที่สามารถพึ่งตนเองได ดํารงชีวิตอยาง
เปนอิสระและมีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับคนปรกติทั่วไป อีกทั้งเปนทรัพยากรมนุษยที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคมและ
ประเทศชาติได
คนพิการมีสิทธิและเสรีภาพอยางเสมอภาคเทากับคนทั่วไปตามหลักการสากล เชน สิทธิมนุษยชนในการ
เปนพลเมืองประกอบดวย สิทธิเพื่อการดํารงชีวิต สิทธิดานบริการสุขภาพ สิทธิดานการประกอบอาชีพ และสิทธิดาน
การศึกษา คนพิการจึงมีสิทธิไดรับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคน
พิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได
จํา แนกคนพิก ารตามความตอ งการจํ า เป น พิ เ ศษทางการจัด การศึก ษาเป น 9 ประเภทไดแ ก 1) บุ คคลที่ มีค วาม
บกพรองของการมองเห็น 2) ทางการไดยิน 3) ทางสติปญญา 4) ทางรางกายหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีปญหาทางการ
เรียนรู 6) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ 8) บุคคลออทิ
สติก และ 9) ผูพิการซ้ําซอน
อุปสรรคและปญหาการดํารงชีวิตของคนพิการ มีผลตอตัวผูพิการเอง ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรที่
ใหบริการแกคนพิการ รัฐบาลหรือผูกําหนดนโยบายจึงตองมีแผนการใหบริการและพัฒนาตอคนพิการ เพื่อใหตรงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกําหนดใหดําเนินงานในเชิงบูรณาการงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ทุกดาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคจากความพิการ ที่มีผลตอวิถีชีวิตในการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ
ได แก อุ ปสรรคทางดานความพรอมดานรา งกาย เชน ผูพิ การดานการมองเห็น ผูพิการทางการไดยิน ขอ จํา กัด
ทางดานการใชอุปกรณตางๆในการเรียนการสอน เปนตน
ป จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาด า นศิ ล ปะและการออกแบบ ได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนการสอนมาบางแลว แตยังมิไดคํานึงถึงมาตรฐานการใหบริการอยางดี
เทาที่ควร ปญหานี้ยังมิไดหมายรวมถึงลักษณะพฤติกรรมทางการเรียนการสอนดานศิลปะและการออกแบบที่เกิดขึ้น ที่
มีความขัดแยงกันระหวางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2542 และระเบียบของคณะวิชาที่ทําการสอนดาน
ศิลปะและการออกแบบของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง ยังคงกําหนดเงื่อนไขการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในสถาบัน
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โดยอาศัยคุณลักษณะความสมบูรณบางประการของรางกาย ดวยปญหาดังกลาวสรางความสับสนและไมเขาใจ ถึง
แนวความคิดหลักของการศึกษาดานศิลปะ และการออกแบบที่กอใหเกิดความรูสึกถึงการเลือกปฏิบัติ (discrimination)
ตอคนพิการหรือบุคคลใดๆ ที่อาจมีความสามารถในการเรียนรู แตขัดแยงกับปจจัยควบคุมตอการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา อาจสะทอนไดวามีกระบวนทัศนของการลดศักดิ์ศรี หรือคุณคาแหงความมนุษย (dehumanized) ที่มี
ความแตกตางกัน (ชัยณรงค อริยะประเสริฐ, 2549) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําในประเทศไทยมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีดัชนีชี้วัดบางตัวมุงไปที่ปจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา เชน การมีอุปกรณหรือเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่เอื้อตอการเขาถึงทางการเรียนรู อาจครอบคลุมไปถึงการแกปญหาบางลักษณะของผู
ทุพพลภาพ บางกรณีอาจกอใหเกิดการดัดแปลงแกไขสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพิการ
ดังนั้นผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในการออกแบบตกแตงภายใน ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับนักศึกษาผูมีความพิการที่ตองการเขาศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ
ใหไดสิทธิดานการศึกษาเทาเทียมกับนักศึกษาปกติ เพื่อเปดโอกาสใหคนพิการไดใชชีวิตอยางเปนอิสระ มีศักดิ์ศรีที่
สามารถพึ่งตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอื่น เทากับเปนการสรางทรัพยากรมนุษย ใหเปนกําลังสําคัญสําหรับการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางมั่นคง
วัตถุประสงคของการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ปญหาและอุปสรรคจากความพิการที่มีผลตอวิถีชีวิต และการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ
ของคนพิการ
(2) การจัดสภาพแวดลอมภายในและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการ
ออกแบบ เพื่อคนพิการ

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ในการศึ ก ษามี แ นวทางการวิ จั ย โดยใช วิ ธี ก ารวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative approach) และเชิงคุณภาพ (qualitative approach) เพื่ อใหไ ดมาซึ่งขอ มูลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ตามกรอบแนวความคิดและสมมติฐานที่ไดนําเสนอมาแลว
1 แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach): ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth
interview) ที่เนนประเด็นเรื่อง ปญหาและอุปสรรคจากความพิการ ตอการศึกษาดานศิลปและการออกแบบเพื่อคน
พิการ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก (1) ผูบริหารสถานศึกษา (2) ครู
อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบัน และ (3) นิสิต นักศึกษาที่มีความพิการ ในสถาบันการศึกษาดานศิลปะ
และการออกแบบ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสราง
แบบจําลองความสัมพันธ (ดูภาพ 2)
2 แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สํ า รวจหลั ก เกณฑ ข องสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต อ คนพิ ก าร ซึ่ ง ประกอบด ว ยมาตรวั ด ตั ว แปรหลั ก ด า น
สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษา ที่มีความพิการในสถาบันอุดมศึกษาดานศิลปะและการ
ออกแบบ จากผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ ครู อาจารย และเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับ
คนพิการ และเมื่อไดขอมูลมาแลวจะนําไปวิเคราะหทางสถิติ (ดูตาราง 1)
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เนื่องจากมีขอจํากัดตอการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรตัวอยางที่เปนนักเรียน นักศึกษา ทําใหไม
สามารถเก็บขอมูลในสวนนี้ได จึงเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการสังเกต และสัมภาษณนักเรียนโดยอาศัยลามที่
เปนครูผูสอน และใหผูบริหารของสถาบันตอบแบบสอบถามและแบบสํารวจหลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่เอื้อตอคนพิการ
ประชากรเปาหมาย
2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกประชากร
เปาหมาย คือ (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ (2) ครู อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการ
เรี ยนการสอนสํา หรับ คนพิก าร และ (3) นิสิต นักศึก ษาที่มีค วามพิก าร ในสถาบันการศึก ษาด า นศิล ปะและการ
ออกแบบ
2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ: การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครู
อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ จํานวน 9 สถาบัน
การสุมตัวอยางประชากร
3.1 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการแบบ บอลลหิมะ (snowball
sampling) ใชในกรณีที่หนวยที่จะศึกษายากตอการเขาถึง หรือที่ไมทราบพฤติกรรมของคนพิการที่ผูวิจัยสนใจจะ
ศึกษา ซึ่งผูวิจัยตองการใหไดจํานวนมากพอแกการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในกลุมประชากรที่สุมตัวอยางมาใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูวิจัยจะตองหาตัวอยางแรกใหได โดยเริ่มจาก
ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ โดยการสัมภาษณเจาะลึกและใหผูบริหารชวยแนะนําวามีใครบาง ที่ไดจัด
สภาพแวดลอมในสถาบันที่มีการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ ผูวิจัยจึงเขาไปสัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่ผูบริหาร
สถานศึกษาสําหรับคนพิการแนะนํามา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ผูวิจัยตองการศึกษาใหไดอีก 1 คน 2 คน 3 คน หรือมากกวา
หลังจากนั้นขอใหคนที่ไดถูกสัมภาษณไปแลว ชวยแนะนําคนมาเพิ่มอีกคนละ 1 คน 2 คน หรือ 3 คน จนได
จํานวนตัวอยางมากพอ ในกระบวนการวิจัยผูวิจัยจะตองเก็บขอมูลจากบุคคลแรกใหครบถวนตามที่ตองการ แลวจึง
เก็บขอมูลจากบุคคลชุดที่สองใหครบถวน และทําเชนนี้ไปทุกชุดจนครบตามที่ตองการ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,
2546) การสัมภาษณเจาะลึกประชากรตัวอยาง จากบุคคลที่สมัครใจใหขอมูล จํานวน 27 คน
3.2 การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัว แทนประชากร
เปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามโอกาสทาง
สถิติ เพื่อใหเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย โดยทําการสุมตัวอยางในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
และระดับสถาบันการศึกษา ไดจํานวน 9 สถาบัน
การสรางมาตรวัด และนิยามปฏิบัติการ
การสรางมาตรวัดตัวแปรหลักๆที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีนิยามปฏิบัติการ (operational definition)
เปนชุดขอคําถามที่ไดมีการสํารวจหลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก แบงออกเปน 4 ระดับคือ 1) เกณฑระดับดี
เยี่ยม 2) เกณฑระดับดีมาก 3) เกณฑระดับดี และ 4) เกณฑขั้นต่ํา ตามหลักเกณฑของสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (ดูตาราง 1)
ผูวิจัยสํารวจหลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูจริงในปจจุบัน ภายในสถาบันการ ศึกษา ซึ่งจะ
ไดผลจากการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อนําไปใชในขั้นตอนการออกแบบตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล :
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5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ: ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช สถิติพรรณนา (descriptive statistics /
frequency) สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณสมบัติของประชากรตัวอยาง เพื่อชี้แจงลักษณะของตัวแปรทุกตัวหรือมาตร
วัดทุกมาตรวัดที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
โปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ ซึ่งขอมูลที่นํามาสรางแบบจําลองไดมาจากการสัมภาษณ
เจาะลึก (1) ผูบริหารสถานศึกษาสําหรับคนพิการ (2) ครู อาจารย นักวิชาการและเจาหนาที่ในสถาบันที่มีการเรียนการ
สอนสํ า หรั บ คนพิการ และ (3) นิ สิต นักศึ ก ษาที่มีค วามพิก าร ในประเด็น การปรับ เปลี่ย นสภาพแวดล อ มภายใน
สถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบ การจัดการศึกษา และผลลัพธหลังจากการปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยสะดวก
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 จากวัตถุประสงคดังกลาวผูวิจัยไดเริ่มทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับ
งานออกแบบเพื่อคนพิการ ผูวิจัยไดนําประเด็นตางๆ ไปสอบถามกับครู ผูบริหาร และบุคคลทางการศึกษาจากการ
สัมภาษณเจาะลึก ซึ่งไดขอสรุปอันเปนขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวยดังตอไปนี้
ก) ดานปญหาและอุ ปสรรคที่เ กิดจากปจจั ยภายใน ของคนพิก ารอันสงผลตอการศึกษาดา น
ศิลปะ และการออกแบบ:
- อุปสรรคดานความพรอมดานรางกาย เชน ประเภทของคนพิการดานสติปญญา คนพิการซ้ําซอน
คนพิการดานการมองเห็น ฯลฯ
- ขอจํากัดดานฐานะครอบครัว ความยากจน ที่ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายดานการเรียน คา
อุปกรณตางๆ
- ความไมพรอมดานการใชภาษา ความไมเขาใจภาษา เพื่อใชสื่อสารทางการศึกษา โดยทั่วไป
หนังสือและสื่อดานการออกแบบ ใชภาษาอังกฤษ และภาษาตางชาติอื่นๆ เขามามีบทบาทรอง
จากภาษาไทย ซึ่งเปนอุปสรรคตอคนพิการในการถายทอดเรื่องราว วรรณกรรมเหลานั้นได
- นักเรียน นักศึกษาผูพิการสวนใหญกลัวการปรับตัว และจะปรับตัวใหเขากับสังคมไดยากกวาคน
ปกติทั่วไป
ข) ปญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากปจจัยภายนอก ของคนพิการอันสงผลตอการศึกษาดานศิลปะ
และการออกแบบ:
- ความไมพรอมดานสื่อเทคโนโลยี สําหรับคนพิการที่ใชประกอบการเรียนการสอน
- สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และบริบทโดยรอบไมเอื้ออํานวยตอผูพิการในการศึกษา เชน
ทางลาด ลิฟต อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ
O-23

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

-

เนื้อหาหลักสูตรของสวนกลางไมเหมาะสมกับเด็กพิการที่มีอยู เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรไม
เขาใจขอจํากัดของคนพิการทางการศึกษา
- ขาดบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน พยาบาล นักจิตวิทยา ลามภาษามือ ซึ่งสงผลทางดานจิตใจ
กลาวคือ คนพิการสวนใหญมักจะไมสูชีวิต
- ขาดการประสานงานที่ดีระหวางรัฐบาล และสถานศึกษา ซึ่งนํามาถึงปญหาเรื่องงบประมาณ
ตลอดจนบุคลากร และสื่อเทคโนโลยีทันสมัยตางๆ
ขอคนพบในประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนขอสรุปสําหรับคนพิการที่สามารถศึกษา ดานศิลปะและ
การออกแบบ อันไดแก คนพิการทางดานการเคลื่อนไหว และคนพิการทางดานการไดยินทั้งที่สามารถพูดได และพูด
ไมได สําหรับคณะที่เปดสอนสําหรับคนพิการทางดานการมองเห็น จะมีปญหาและอุปสรรคที่แตกตาง ซึ่งสามารถ
นําไปปรับใชเพื่อเปนแนวทางการออกแบบสถาบันการศึกษาเพื่อคนพิการอื่นๆ ได
วัตถุประสงคขอ 2: การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะ และ
การออกแบบเพื่อคนพิการ ตองใหความสําคัญโดยครอบคลุมใน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบดวย ดังนี้
ก) การเขาถึงคมนาคม: การเลือกทําเลที่ตั้ง ตองกําหนดเปาหมายคํานึงถึง หลักการของการวางผัง
ซึ่ ง มาจากหลั กสู ตร กิ จ กรรมและความต อ งการของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อั น นํ า ไปสู สถานที่ตั้ ง
นอกจากพิจารณาลักษณะพื้นที่ ขนาดพื้นที่ และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยพื้นฐานแลว การคมนาคมก็เปน
อีกปจจัยที่มีความสําคัญ ไมวาจะเปนในเรื่องของการเดินทางจากที่พักมายังมหาวิทยาลัย การเขาถึง
คณะที่เรียน ตลอดจนการสัญจรในอาคารตองเอื้ออํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน
ข) สวนอาคารสถานที่: การออกแบบอาคารเรียนและการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน นับวา เปน
สิ่งจําเปนที่บุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาจะตองรู และเขาใจหลักการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับผู
พิการ การวางลําดับความสัมพันธการเชื่อมตอพื้นที่ ตลอดจนการจัดพื้นที่แผนผังเฟอรนิเจอรภายใน
หองเรียน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่ดี ไดแก แสงสวาง การถายเทอากาศ ใหเหมาะสมกับการใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการออกแบบที่สําคัญ คือ การผสานระหวางประโยชนใชสอย และ
ข อ บั ง คั บ การออกแบบ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกสํา หรั บ ผู พิ ก ารที่ ส อดคลอ งกั บ แนวความคิด ของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ เชน ในเรื่องของสี รูปราง รูปทรง เหลานี้ กอใหเกิดบรรยากาศที่นาอยูอาศัย นา
ใชงานภายในสถานศึกษาได
ค) การบริการสาธารณะ: ในสถานศึกษาหนึ่งๆ นั้น นอกจากจะเปนแหลงที่ใหความรูแลว ตอง
ประกอบดวยบริเวณตางๆ เชน ลานกีฬา และสถานที่พักผอน บริเวณสาธารณูปโภค และบริเวณการ
สังคม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาผูพิการไดเรียนรูการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก และเรียนรูการอยู
รวมกันในสังคม
ง) การเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคนพิการ: ในสถานศึกษาควรคํานึงถึงอุปกรณ
ที่มาอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการในแตละประเภท เชน อุปกรณมีความยืดหยุนในการใชงานได
กับผูที่ถนัดซายและขวาหรือปรับสภาพความสูงต่ําขึ้นลงได ขอมูลขาวสารมีความเรียบงาย และเขาใจ
ไดดีโดยมีภ าพหรื อ คํ า อธิบายที่เรี ยบงา ย หรือ สัญ ลัก ษณสากลสื่อ สารใหเขา ใจไดงา ย เทคโนโลยี
เกี่ยวกับคนพิการควรมีขอมูลที่เขาใจไดงายประกอบการใชงาน เทคโนโลยีควรมีระบบปองกันอันตราย
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หากมีการใชผิดพลาด รวมทั้งไมเสียหายไดโดยงาย และอุปกรณที่ทุนแรง สะดวกในการใชที่เปดกอก
น้ําแบบยกขึ้น-กดลง หรือแบบโยกซายขวา และสวิทชไฟฟาแบบตัวใหญที่กดเบาๆ

สรุป
จากข อ สรุ ป ของกระบวนโครงการวิ จั ย โดยเริ่ ม ต น จากการศึ ก ษาค น คว า หาข อ มู ล ทํ า ให เ กิ ด การตั้ ง
วั ตถุป ระสงคขึ้ น คือ ปญ หาอุ ป สรรคจากความพิก าร ที่ มีผลตอ วิถีชีวิ ต ของคนพิ ก ารในการศึ ก ษาดา นศิ ลปะการ
ออกแบบ และการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบเพื่อ
คนพิการ ทําใหเกิดขอคนพบและขอเสนอแนะตามที่ไดกลาวไปขางตนนี้ ซึ่งขอคนพบและแนวทางการออกแบบ
สภาพแวดลอมภายในจากการวิจัยครั้งนี้ สถาปนิก มัณฑนากร นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ และผูที่เกี่ยวของ สามารถ
นํา ไปปรั บ ปรุง หรื อ ออกแบบภายในอาคารที่ เ อื้ อ ต อ การใช ง านของคนพิก าร เพื่ อ ตอบรับ การใช พื้ น ที่ ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนสําหรับคนพิการและคนปกติทั่วไป ไดทํากิจกรรมรวมกันอยางกลมกลืนใหเกิดความทัดเทียม และเสมอภาค
กัน เปนการสรางเสริมสังคมไทยใหเขมแข็ง

คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จได ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วิชาความรู ใหคําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองดวยดีเสมอมา พรอมทั้งใหคําเสนอแนะสาระที่เปนประโยชนตอ
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ภาพ1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรับการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารงานวิจัยตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน นําไปสูการสราง
กรอบแนวความคิดดังนี้
พฤติกรรมและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานศิลปะการออกแบบ ประกอบดวย
• หลักสูตรและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
• สื่อการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ
ปจจัยทางชีวสังคม ประกอบดวย
• คุณสมบัติและสมรรถภาพของคน
พิการ
• ปญหาและอุปสรรคจากความพิการ
• คนพิการดานรางกายระดับ 1-3
• คนพิการดานการไดยินและการสื่อ
ความหมาย
• คนพิการทางการมองเห็น

การออกแบบ
สภาพแวดลอมภายใน
สถาบันการศึกษา ดาน
ศิลปะและการออกแบบ
เพื่อคนพิการ

องคประกอบการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในสถาบันการศึกษาสําหรับคนพิการ

ภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตอการออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา
ดานศิลปะและการออกแบบเพื่อคนพิการ
สมมติฐานการวิจัย
การออกแบบสภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษาดานศิลปะและการออกแบบสําหรับคนพิการ ขึ้นอยู
กับ (1) ปจจัย ชีวทางสังคม ซึ่งประกอบไปดวย คุณสมบัติและสมรรถภาพของคนพิการ ปญหาและอุปสรรคจาก
ความพิการ คนพิการดานรางกายระดับ 1-3 คนพิการดานการไดยิน และการสื่อความหมาย และคนพิการทางการ
มองเห็น (2) พฤติกรรมและการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการดานศิลปะการออกแบบ ซึ่งประกอบไปดวย หลักสูตร
และการจั ก การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร และสื่ อ การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ คนพิ ก าร (3) องค ป ระกอบการจั ด
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถาบันการศึกษาสําหรับคนพิการ
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ภาพ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชโปรแกรม ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ
ตาราง 1 การสํารวจหลักเกณฑระดับดีเยี่ยมของสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีอยูจริงในปจจุบัน
ภายในสถาบันการศึกษา ไดผลจากการวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
หัวขอ

หลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก

มี
รอยละ
28.6

ไมมี
รอยละ
71.4

ที่จอดรถ

มีพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ดูแลที่
จอดรถคนพิการใหเพิ่มหนาที่บริการคนพิการและ
ไมใหผูอื่นเขามาจอดในที่ของผูพิการ

ทางเดินทางเชื่อม

บริเวณทางแยกตองมีพื้นผิวตางสัมผัส

14.3

85.7

กรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ใหมีการจัด
ใหอยูในแนวเดียวกันโดยไมกีดขวางทางเดิน และจัด
ใหมีพื้นผิวตางสัมผัส หรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอน
ถึงสิ่งกีดขวางและอยูหางจากสิ่งกีดขวางไมนอยกวา
0.30 เมตร

28.6

71.4
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หัวขอ
ลิฟต

หัวขอ

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

ปุมลิฟตอยูในระดับ 90-120 เซนติเมตร จากพื้นและ
ตองไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟตภายนอก

50.0

50.0

ปุมลิฟตมีขนาดไมนอยกวา 2 เซนติเมตร และอักษร
เบรลกํากับ มีเสียงดัง และแสงปุมกดลิฟตอยูภายใน
หางจากมุมไม 40 เซนติเมตร

50.0

50.0

มีราวจับโดยรอบหองลิฟต

50.0

50.0

หลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก
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หัวขอ

มี
รอยละ
66.7

ไมมี
รอยละ
33.3

มีไฟเตือนภัยขณะลิฟตขัดของ

75.0

25.0

มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินติดตั้งในลิฟต สูงจากพื้น
ระดับ 90-120 ซม.
และมีระบบทํางานใหลิฟตลงจอดที่ระดับพื้นและ
ประตูเปดอัตโนมัติ

33.3

66.7

มีโถสวมชนิดนั่งราบสูงจากพื้น 45-50 เซนติเมตร และ
มีพนักพิงและสายชําระหรือระบบฉีดน้ําชําระอัตโนมัติ

83.3

16.7

ที่ปลอยน้ําชนิดคันโยกหรือชนิดอื่น ที่ผูพิการและ
ผูสูงอายุใชงานไดสะดวก

85.7

14.3

ระยะกึ่งกลางของโถสวมหางจากผนัง 45 – 50
เซนติเมตร

85.7

14.3

ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและเสียงที่แจงเหตุจาก
ภายนอกสูภายในและจากภายในสูภายนอกสวม

0.0

100.0

ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชาย(ไมแยกหอง
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ)จัดใหมีที่ถายปสสาวะที่มี
ระดับเสมอพื้นอยางนอย 1 ที่

28.6

71.4

มีราวจับในแนวนอนอยูดานบนที่ถายปสสาวะยาวไม
นอยกวา 50-60 เซนติเมตร ติดตั้งสูงจากพื้น 1.201.30 เมตร

42.9

57.1

หลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก
มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงและชั้นตางๆ(ตองมี
เสียงบอกเปนภาษาไทย)

หองสวม
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หัวขอ

มี
รอยละ
57.1

ไมมี
รอยละ
42.9

อางลางมือมีความสูงจากพื้นถึงขอบอาง 75-80
เซนติเมตร

1.00

0.0

มีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่
พื้นที่บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน 20
เซนติเมตร
ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พื้น
ดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร,พื้นที่
ดานหนาของประตูหองสวมมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับ
คนพิการทางการมองเห็น
พื้นผิวตางสัมผัสมีขนาดกวาง30เซนติเมตร และมี
ความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชอง
ทางเดินของพื้นที่ตางระดับทางลาดบันไดหรือประตู
และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นที่ตางระดับทางลาด
บันไดหรือประตูไมนอยกวา 30 เซนติเมตรแตไมเกิน
35 ซม.
ลักษณะพื้นผิวตางสัมผัสคือวัสดุที่มีความแตกตางทั้ง
สีและพื้นผิวตาง จากวัสดุที่มีความแตกตางทั้งสีและ
พื้นผิวตางจากวัสดุทั่วไปที่สัมผัสไดดวยปลายไมเทา
ขาว

14.3

85.7

28.6

71.4

28.6

71.4

14.3

85.7

หลักเกณฑของสิ่งอํานวยความสะดวก
มีราวจับดานขางทั้งสองขางสูง 0.80 -1.00 เมตร

พื้นผิวตางสัมผัส

เคานเตอรติดตอ

ระดับความสูงไมนองกวา 80 เซนติเมตร แตไมเกิน 90
เซนติเมตร เกาอี้ลอเลื่อน (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
รายงานการวิจัยเรื่องโครงการศึกษาเกณฑการวิจารณการถายทอดองคความรูผานการออกแบบ
พื้นที่ภายในมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเกณฑการวิจารณองคความรูจากการดําเนินงานวิจัยแบบทฤษฎี การ
รวบรวมความสําคัญขององคความรู วรรณกรรมที่เกี่ยวของ การสรางประสบการณจากสาระความคิดสรางสรรคของ
การเขารวมสัมมนาอภิปรายงานสรางสรรคและบทความวิชาการทางศาสตรและศิลป
ปจจุบันการศึกษาสาขาการออกแบบพื้นที่ภายในคณะศิลปะและงานออกแบบในระดับมหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายในแตละสถาบันมีขอแตกตางคุณคาลักษณะที่เนนเพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
เฉพาะของสถาบันอยางนาสนใจอีกทั้งมีความเปนปจเจกของตนเองทั้งรูปแบบผลงาน วิธีการสอน และการวิจารณ
ผลงาน
จากการสอนและการวิจารณผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมภายในและสาขาการออกแบบตกแตง
ภายในคณะมัณฑนศิลประหวางป 2008-2012สิ่งที่คนพบคือความใสใจในองคประกอบของสภาวะสิ่งแวดลอมนํามา
ประยุกตใชในการสรางแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานออกแบบสูงมากทําใหทุกคนหันความสนใจไปที่เรื่องราวของ
อดีตเชนกรรมวิธีขององคประกอบทางธรรมชาติ การใชสีทางธรรมชาติ วัสดุทางธรรมชาติ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบพื้นที่ภายในคณะศิลปะและการออกแบบ ณ ปจจุบัน
มีการตอบรับและสรางพื้นฐานที่เขมแข็งในเรื่องของสิ่งแวดลอมมากขึ้น
งานศิลปะที่เปนความนิยมยังหันมาใสใจกับสีสันตามธรรมชาติถึงแมวาเรื่องโครงสรางของงานศิลปะจะ
พัฒนาการโดยการใชวัสดุและเทคโนโลยีไปมากเพียงใดแตกรรมวิธีการคิดสรางสรรคผลงานกลับเห็นคุณคาในเรื่อง
ของลักษณะการผลิตและออกแบบทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงสาระความสําคัญตนทาง
ของการศึกษางานศิลปะและการออกแบบเปนที่สุด เนื่องจากผูวิจัยมีประสบการณกับวิชาตนทางของศิลปะและงาน
ออกแบบนั้นคือวิชาหลักพื้นฐานเบื้องตนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแทบทุกสถาบันศิลปะและการออกแบบที่ตองมี
วิชานี้เปนวิชาหลักและวิชาแรกเปนแกนของหลักการทางทฤษฎีการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษากาวเขาสูระบบของงาน
ออกแบบในหัวขอที่เหมือนกันประมาณ10หัวเรื่องอาทิเชน จังหวะ องคประกอบ แสงและเงาฯลฯ แตมีความนาสนใจ
อยูที่การสอนทางทฤษฎีและการวิจารณผลงานนั้นมีประเด็นที่แตกตางกันเปนอยางมากเชน สอนและวิจารณโดย
1) สอนและวิจารณผลงานโดยวิจารณการใชวิธีคิดสรางผลงานแบบเนนโครงสราง
• ลักษณะการสอนและวิจารณผลงานนักศึกษาแบบรูปธรรม โดยใชหลักการและเหตุผลในการคิดสรางสรรค
ผลงาน
1

ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 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 หรือที่เรียกวาเปนสัญชาติญาณ2 ประเด็นตางๆ เหลานี้เปนที่มาของการศึกษาที่
ทําใหผูวิจัยไดขอคนพบดังนี้คือ
1) หลักการทางการสอนและการวิจารณผลงาน
2) วิธีการสอนและการวิจารณผลงาน
3) สัมมนาการสอนและการวิจารณผลงาน แตกประเด็น เพื่อเขาสูศูนยรวมของ ทฤษฎีการสอนและการ
วิจารณผลงาน เพื่อเปนบทสรุปเบื้องตนของผูบริหารโครงการวิจัย และนําไปใชเปนประโยชนกับการสอนและการ
วิจารณผลงานและพัฒนากรรมวิธีลําดับขั้นตอนการคิดของนักศึกษาที่มีความเปนเลิศทางการความคิดสรางสรรค
สืบตอไปอยางเปนระบบโดยที่ระบบนั้นเปนไปตาม3 สมองซีกขวาซึ่งตอบสนองการใชจินตนาการ ใชอารมณความรูสึก
ความคิดฝนและใชเจตนาความคิดเปนเปาหมายในฝายจิตที่เปนนามธรรมเพื่อสรางสรรคผลงาน อีกทั้งยังเปนการ
สรางนวัตกรรมทางความคิดตามจุดมุงหมายของผูวิจัยในการพัฒนาทางการศึกษาใหประจักษ ดวยบทสรุปทฤษฎี
จําลองเบื้องตนจากงานวิจัยชิ้นนี้ ทฤษฎีดังกลาวที่อางถึงจึงมิใชสิ่งใหมแตคงเปนองคความรูเพื่อจัดลําดับการ
วิจารณงานออกแบบพื้นที่ภายในเพื่อสรางกรอบสรางเกณฑเปนแนวทางในการดําเนินวิชาชีพการเปนอาจารยผูสอน
ศิลปนที่มีคุณภาพตอไปในอนาคตหรือเปนการเชื่อมโยงความเขาใจของผูสอนและนักศึกษาออกแบบ ใหมีความ
เขาใจตรงกันและรวมสมัยมากขึ้น
ดังนั้นบทสรุปของโครงการวิจัยคือ ขอคนพบดังนี้
• สามารถลําดับความคิดทางการสอนและการวิจารณผลงานนักศึกษาใหตรงกับความตองการของ
นักศึกษาและงานออกแบบปจจุบันแบบรวมสมัยอยางเปนระบบแบบแผน
• องครวมของงานวิจัยจึงประกอบไปดวย 3 ประการที่พัฒนาการสอนและการวิจารณผลงานไปพรอมกัน คือ
1. ตัวผูสอนและผูวิจารณผลงาน (หัวหนาโครงการวิจัย, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย)
2. ผูสรางผลงาน (นักศึกษา)
3. วิเคราะหความตองการของเนื้อหาสาระหลักสูตรที่รวมสมัย (องคประกอบของศิลปะและสิ่งแวดลอม)
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
3

ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง, เอกสารประกอบการเรียนบทความทางวิชาการศิลปะและงานวิจัย จัดโดยบัณฑิตศิลปากร ป 2551 และป 2554, หนาที่ 1
เรื่องเดียวกัน., 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 20082012 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
สาเหตุที่ตองมีการวิจารณผลงานเนื่องมาจากขอคนพบที่สําคัญนั้นคือ ผลงานนักศึกษาไมมีความกาวหนา
ในลําดับที่ควรจะเปน บางครั้งถึงกับไมมีการพัฒนาการใดใด ความทันสมัยของผลงานไมปรากฏ นักศึกษาไมเขาใจ
วางานออกแบบที่ตนเองทํานั้นควรมีหลักการทางทฤษฎีมาประกอบกระบวนการทางความคิดเพื่อพัฒนาโครงสราง
ของงานสรางสรรคตลอดระยะเวลา จึงจะเกิดมิติและทิศทางที่กาวหนา การไดรับการวิพากษวิจารณผลงานของ
ตนเองจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่พัฒนาการสรางสรรคมากกวาการไมไดรับรูขอบกพรองทั้งขอดีและขอเสียอยาง
เต็มที่ และผูวิจารณควรวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระ องคประกอบของทฤษฎีที่นํามาสรางงานออกแบบตกแตงภายใน
การประยุกตใช ที่ทันสมัยตามความนิยมในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากขั้นตอนที่ผูวิจัยสืบคนและสัมมนาจากการปฏิสัมพันธ
กับกลุมนักออกแบบทั้ งในและตางประเทศในหัว ขอ ตา งๆที่เกี่ย วของกับ งานวิจั ยในระยะเวลาชว งทํา การศึ ก ษา
วิเคราะหวิจัย รวบรวมวรรณกรรมที่ทันสมัยซึ่งมีความเกี่ยวของและนํามาใชในการสอนการวิจารณงานออกแบบ
นักศึกษาไดดี เปนการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหวิจารณผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบตกแตงภายใน ทําให
การเรี ย นการสอนมี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น เป น ป จ เจกและอั ต ลั ก ษณ ส ง เสริ ม แนวความคิ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง
Creativity University of ART ในเชิงการศึกษาคูขนาน
อุดมการณของผูวิจัยในการทําการศึกษาครั้งนี้คือฝกปฏิบัติคนควางานวิจัยทางทฤษฎีและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อสนับสนุนสถาบันวิจัยศิลปากรเรื่องการทํางานวิจัยเปรียบเสมือนการสรางนวัตกรรมไมวาทางวิชาการหรือทางผล
ของงานออกแบบที่จําเปนตองพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่มสูงเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเปนคุณประโยชนกับการ
เรียนการสอนสาขาการออกแบบตกแตงภายในคณะมัณฑนศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการวิจัยสาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทําการวิจัยสาขาศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) นั้น
มัณฑนศิลปมีรากฐานมาจากสาขาประยุกตศิลปมีความสําคัญสาระทางศาสตรรากฐานตนน้ําทางการออกแบบ
ศิลปะที่เปนลักษณะความคิดสรางสรรคแบบเฉพาะ ดังนั้นแกนของงานวิจัยจึงมีสถานะดานการวิเคราะหโดยยึดหลัก
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ของความคิดสรางสรรคดังกลาวเปนแกนสาระเพื่อนําไปสูการวิเคราะหทฤษฎีตางๆ
ที่เปนระบบผสานกันระหวาง
สาขา โดยผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหแบบขอมูลและการเปรียบเทียบใหเห็นความสําคัญทางความหมายของงาน
ศิลปะจากหลักการตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อเปนการลดทอนขอมูลทางตัวอักษรที่ตีความทางความหมายไดยาก
มากกวาความหมายจากรูปภาพ
(ความสําคัญของงานวิจัยอีกประการนั้นเพื่อใหสอดคลองกับประเภทของการวิจัยลักษณะพื้นฐาน (Basic
Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี เกี่ยวกับ
สมมติฐาน และความจริงที่มาสามารถสังเกตไดหรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ
เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใช
ประโยชนโดยเฉพาะ)

เปาหมายและวัตถุประสงคการทํางานวิจัย
1) เพื่อเปนการวิเคราะหวิจารณสรางฐานขอมูลทางหลักการออกแบบพื้นที่ภายในเบื้องตน ลักษณะ
เปรียบเทียบเพื่อหาขอสรุปที่เปนลักษณ และทฤษฎีเฉพาะ
2) เพื่อคนหาการสอนและการวิจารณใหมที่ทันสมัยเหมาะสมกับความตองการของนักศึกษาและนักออกแบบ
ใหมีผลงานออกแบบที่พัฒนาไมลาหลัง ซ้ํางานออกแบบเดิมๆ หรือเปนงานออกแบบเดิมที่มีลักษณะใหม
3) เพื่อสรางความสัมพันธทางการศึกษาและวงการงานออกแบบจากการสัมมนาที่เกี่ยวของเปนการสรางฐาน
ปฏิสัมพันธทางการศึกษาที่เปนประโยชนสูงมาก
อาศัยจากการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยง
ดังกลาวเพื่อพัฒนาความสัมพันธทางการศึกษาและเปนไปไดที่จะไดรับความรวมมือทางวิชาการที่
นาเชื่อถือและนักออกแบบทางวิชาการในทางวิเทศนสัมพันธทางการสอนเปนประโยชนกับคณะมัณฑนศิลป

วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหวิจารณของผูวิจัยและทําความเขาใจการเรียนการสอนในอาชีพของผูวิจัย
2) เพือ่ เรียงลําดับขั้นตอนการอธิบายศาสตรทางหลักทฤษฎีและนําทางไปสูการเขาใจในกรรมวิธีการออกแบบ
เบื้องตนไดดี
3) เพื่อเปนการสรุปผลทางศาสตรแหงทฤษฎีศิลปะเบื้องตนสามารถนําไปสูการวิเคราะหวิจารณการสรางตํารา
ทางการวิจารณงานออกแบบงานพื้นที่ภายในอีกหลายศาสตรในอนาคตเปนประโยชนตอวิชาการการวิจัย
สรางสรรคสําหรับสืบคนในการอางอิงทางการสอนและการวิจารณลักษณะการศึกษาคูขนาน

วิธีดําเนินงานวิจัย
วิธีการดําเนินงานวิจัยมีการเรียงลําดับที่เปนขั้นตอน โดยออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปนสําคัญ
ดังนี้
1) โดยทําการรวบรวมหลักการทฤษฎีลักษณะอางอิงขอมูลรูปภาพ และผลงานในรายวิชาที่เกี่ยวของจาก
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 ที่เกี่ยวของกับระบบการประกันคุณภาพของ
การศึกษาที่เหมาะสม ณ ปจจุบัน ที่มีแหลงอางอิง บทความทางวิชาการระดับสากลในขอบเขตเรื่องที่เกี่ยวของ เปน
การพัฒนามาจากขอที่1 ซึ่งในปจจุบันการศึกษาทางดานศิลปะมีเรื่องการประกันคุณภาพเพื่อดูซึ่งผลงานที่ปรากฏ
นั้นๆวาตรงกับการสอนหรือไม ดังนั้นการสอนและการวิจารณจึงมีผลโดยทางตรงกับผลงานออกแบบเปนอยางมาก
และประการที่สําคัญคือเรื่องการรวบรวมหลักการจากการสัมมนาที่สําคัญเกี่ยวกับงานออกแบบ ใน ชวงทําการวิจัย
ซึ่งสามารถกําหนดทิศทางของการวิจารณผลงานออกแบบไดในระดับดี
3) โดยการเขารวมสัมมนาเชิงอภิปรายระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับศาสตรศิลปะและงานออกแบบใน
ขอบเขตที่เกี่ยวของและสามารถสรางผลงานจําลอง Model ทางความคิดดังกลาวเปนรูปแบบการศึกษาผลงาน
จําลอง Model Study สําหรับการวิจารณผลงานเพื่อใหผลงานเกิดการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอน
ทั้งสิ้นประมวลจากการอิงตําราการสอนนอกหองเรียน (Parallel Education Art&Design) ที่มีแหลงอางอิง
บรรณานุกรม การสืบคน บรรณาธิการในแวดวงวิชาการระดับดีที่นาเชื่อถือได และเอกสารตางประเทศประกอบ
ดังนั้นขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยจึงเปรียบเสมือนการตอบประเด็นปญหาของเปาหมายและวัตถุประสงค
การทํางานวิจัยเพื่อใหไดผลลัพธ คือ การสรางผลงานจําลอง Model องคความรูทางการสอนและการวิจารณผลงาน
ออกแบบสาขาการออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ศิลปะและการออกแบบสรางสรรค

แหลงขอมูลสนับสนุนการวิจัย
จากการศึกษาและสํารวจการวิจัยครั้งนี้พบวากลุมเปาหมายทางการศึกษางานออกแบบนั้นคือการกําหนด
เฉพาะใหตรงและสอดคลองกับหัวขอการศึกษาวิจัย และสิ่งที่นาสนใจในการคนหาขอมูลวัตถุดิบทางขาวสาระทาง
งานออกแบบที่ดีคือการสัมมนางานวิชาการตางๆที่เปนระดับสากล(การรวบรวมประสบการณจากผูรูสายอาชีพ
ออกแบบระดับสากล)จากหลายแหลงการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหทันสมัยตามรูปแบบสากล International
Art & Education โดยในปจจุบันกลุมเปาหมาย เปนดังนี้
• กลุมประชากรวิจัยเปาหมายคือนักศึกษาสาขาการออกแบบภายในคณะมัณฑนศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการวิจัย
1) กอใหเกิดองคความรูที่สอดคลองกับความรูทางการออกแบบอยางเปนลําดับขั้นตอนการสรางงานให
สอดคลองกับทฤษฎีและองคประกอบศิลปใหพัฒนาไปสูเปาหมายของงานออกแบบที่สรางสรรคทันสมัย ดวยขั้นตอน
การสอนและวิจารณผลงาน โดยใชหลักการดําเนินงานจากการวิจัยในหัวขอ Knowledge Critic Design, Interior
Space
2) สามารถวิเคราะหเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมทางผลงานออกแบบที่สอดคลองกับความทันสมัยความ
ตองการของสังคมปจจุบัน สามารถถายทอดเนื้อหาสาระทางงานออกแบบไดอยางละเอียดในโครงสรางของงานจาก
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ผลของการวิจารณทั้งขอดีและขอเสีย สามารถทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย ขอบเขตของงานวิจัยสะทอนใหเห็นถึง
องคประกอบของโครงสรางงานวิจัยที่เปรียบเสมือนการเจริญเติบโตพัฒนาการสรางสรรคของผลงาน นําไปสู
พัฒนาการทางงานออกแบบ และสะทอนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
• ความรู สะทอนใหเห็นวา งานวิจัยที่มีการเรียงลําดับการวิจารณและครอบคลุมขอบเขตเพื่อผลักดันงาน
ออกแบบพื้นที่ภายในใหเกิดผลงานที่เหมาะสม จะเกิดการพัฒนาการที่สมบูรณและทันสมัย
• การสอนและการวิจารณงานออกแบบมีสาระและความสําคัญ จากประสบการณของผูวิจารณและวันเวลา
อีกประการคือการทํางานวิจัยเพื่อหาขอมูลในการพัฒนางานสอนและการวิจารณ จะเปนขอดีสําหรับนัก
ออกแบบมากที่ไดรับรูกระบวนการทางความคิดของผูวิจารณไปในทิศทางที่สามารถสรางงานและพัฒนา
งานไดอยางนาสนใจ
ตารางที1่ แสดงการวิเคราะหผลจากการสัมมนาเชิงอภิปรายงานสรางสรรคและงานวิชาการ
กลุมประชากรเปาหมาย การสัมมนางานออกแบบระดับ
(การลงพื้นที่หาขอมูลสนับสนุน สากล
และการคนพบสาระขอมูลขาวสาร Information) INNOVATION

ผลลัพธที่ได
ผลการวิเคราะหวิจารณ
ที่ผูวิจัยไดเรียนรู
ที่เกี่ยวของกับ Interior Spaceสรุปดังนี้

1.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ
Milan fair

Europe Design Impact Study

2009-2010
Marketing Creative Trend
การเรียนรูเรื่องความสําคัญของหนาที่การใชงาน พื้นที่ใชสอยในงานออกแบบFunction 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
เรียนรูเรื่องความสัมพันธของสังคมศาสตรกับงานศิลปะ
Historic in Interior Space,
การใหความสําคัญกับประวัติศาสตร และความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม บริบทของพื้นที่ มาสู
งาน ออกแบบพื้นที่ภายใน

3.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ
Environment Ken Marher Australia

4.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ
International Lighting Code Night Light

Australian Design Impact
2012
Structure and Environment
Human Environment and System Sustainable
Sustainable Creativities เรียนรูเรื่องความสําคัญของโครงสราง การระดมความคิดของนักออกแบบและสถาปนิกเพื่อสราง
ความยั่งยื่นBrain Strom การคิดในเรื่องของForm องคประกอบ
Compositon,Function,Rythm,Symbolic,
Colour,Compair, Sustainable
ในการพัฒนางานออกแบบพื้นที่ภายในอาคาร เชนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีผลกับ
การออกแบบ ในการศึกษาปฏิกิริยาผลกระทบของสี ธรรมชาติที่มีความหมายกับการออกแบบ
International Lighting Study
Developed Flow Asian Night
Light.

2012
Lighting Impact
Conservative object,
Information Key word Impact of Design today and future.
ไดเรียนรูเรื่องแสง และเงา การสรางความสวยงามใหกับพื้นที่โดยรอบดวย การเขาใจหลักการของ
มิติแสงที่มีระยะการตกกระทบตอพื้นที่โดยรอบ
-Compositon,Function,Rythm,
Symbolic, Colour,Compair,
Figure Ground
“ในเรื่องประเด็นของแสงจากการรวมปฏิบัติการวิจัยในเรื่องของผลกระทบอารมณความรูสึกของ
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งานที่มีเรื่องแสงและเงาเขามาสรางบรรยากาศกับงานออกแบบพื้นที่ภายใน และ ภายนอกที่
เกี่ยวของ ลักษณะพฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอม”
การจัดองคประกอบที่เหมาะสมสวยงามจากอิทธิพลของแสง เชนเรื่อง Figure & Ground
5.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ
TCDC Innovation 2012

Design Impact ECO and
2012
Creativities marketing. เรียนรูเรื่อง Research Methodology และกรรมวิธีการ วิจัยงานสรางสรรคยอย การหาขอมูลจาก
Google search จาก Brain ที่มีการคนหายอย วิจัยยอยที่เปนที่นาเชื่อถือ
-Compositon,Function,Rythm,
Symbolic, Colour,Compair
เรียนรูลําดับการสืบคนกรรมวิธีการเรงรัดการวิจัยดานงานออกแบบ
เรียนรู ECO จากวิทยากรเรื่องลําดับขั้นตอนการวิจัยที่มีผลกับการสรางงานและผลงานนั้นมาสูงาน
ออกแบบพื้นที่ภายใน ดวยกรรมวิธีทางการตลาดของผูออกแบบที่เนนการผลิตตอบสนองลูกคา

6.งานอบรมอัครศิลปน
โดยกระทรวงวัฒนธรรม
และศิลปนแหงชาติ 2012

Art Design Manual and
2012
Methodologies ''Culture'' เรียนรูการวิจารณงานสรางสรรคจากศิลปนแหงชาติ เรียนรูเรื่องศาสตรของงานวิจัยสรางสรรคจาก
Intelligence of Aesthetic. ความคิดและผลงานของศิลปนแหงชาติ
ผูวิจัยสรางงานสรางสรรคเพื่อคนหาวิธีวิจัยจากผลงาน
-Compositon,Function,Rythm
,Symbolic,Colour,Compair,All of ART

7.งานสัมมนาทิศทางงานออกแบบ
Art & Science
มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนยวิจัยออสเตรเลีย

-

2012
เรียนรูเรื่องการวิจารณวัสดุทางธรรมชาติ สี องคประกอบสี ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในเชิง
วิทยาศาสตร การเรียนรู การคนพบและการพิสูจนสี และเรื่องงานศิลปะที่มีการทดลองเชิงทยา
ศาสตร
Nature of Color
“สัมมนามีการวิจารณ วิพากษประเด็น เกี่ยวกับการสรางกรรมวิธี ในการรักษาคุณคางานศิลปะ ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการทําแบบสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยน ในมุมมองสาระที่สามารถ
นํามาใชกับงานออกแบบตกแตงภายใน”

บันทึกขอเสนอแนะ จากการดําเนินงานงานวิจัยสามารถสรุปหลักการ Research & Methodology (R&D) เพื่อ
สนับสนุนกรรมวิธีการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงหลักการทํางานของการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยบทที่2
1
ขอมูล (Data)
1) วัฒนธรรม (Culture)
2) องคความรู (Knowledge)
3) ขอมูล (Information)
Data
Research Methodology

2 (บทที่ 3)
วิเคราะห (Analysis)
1) การวิจัยโดยอาศัยเครื่องมือทําการวิเคราะหขอมูล
2) สรุปขอมูลจากการวิเคราะห
Analysis
Research & Primary

3 (บทที่ 4)
สังเคราะห (Synthesis)
1) สรุปผลองคความรูใหม
2) สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3) Mind Map Model
4) Flow Chart program
Synthesis
Research & Developed

จากตารางจะเห็นไดวาในบทที่4 นั้นเปนการสังเคราะหซึ่งมี Flow Chart และ Mind Map Model เปนหัวใจ
ขององคความรูใหมที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้นั้นผลขององคความรูผูวิจัยเลือกแสดงผลในรูปแบบของบทความทาง
วิชาการ เนื่องจากการแปรรูปจาก Mind Map Model สําหรับงานวิจัยนี้มีสมมุติฐานที่ตองการใหเปนโจทยเปด ที่
สามารถชวยชี้แนะแนวทางไปในทิศทาง ขั้นตอนการสรางผลงานสรางสรรค
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บทสรุป
สามารถนําองคความรูใหมที่เปนลําดับขั้นตอนมีรายละเอียดที่สามารถสรางองคประกอบทางทฤษฎีสงผล
ใหสรางผลงานออกแบบสรางสรรคในการสอนและการวิจารณงานออกแบบตกแตงภายใน
ดังนั้นการทํางานวิจัยจึงเปรียบเสมือนการคนควาตลอดเวลาและหาประสบการณจากผูรูดานวิชาชีพ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะหวิจารณงาน โดยเฉพาะของนักศึกษาตลอดชวงการทํางานวิจัย
สรุปไดวาการวิจารณนั้น เปนองคความรู ศาสตรทักษะที่จําเปนเพื่อสรางนักออกแบบที่มีคุณภาพดีอยูแลว
ใหมีความตระหนักมากขึ้นในทุกโครงสรางและความงามของ "องคประกอบ” ทางศิลปะ ซึ่งเปนสาระที่สําคัญที่สุด

บรรณานุกรม
เอกชาติ จันอุไรรัตน. (2551). สไตลในงานดีไซน. พิมพครั้งที่1. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด
ชลูด นิ่มเสมอ.(2553). องคประกอบศิลป. พิมพครั้งที่1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.(2553). องคประกอบศิลป. พิมพครั้ง
ที่1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
INTERIOR GRAPHIC STANDARDS second editor CORKY BINGGELI : PATRICIA GREICHEN
A ROOM WITH A VIEW : A journey through the world of hotel rooms by Pongthep Sagulku
TWENTIETH-CENTURY STYLE & DESIGN: STEPHEN BAYLEY PHILIPPE GARNER
PERIOD STYLE: JUDITH AND MARTIN MILLER
Who’s who in Architecture: Edited by J.M. Richards
Hardy, T., editor. Art education in world: collected essays. Bristol, UK. Intellect. 2006
Srinakharinwirot University. (2002). Arts Education. Bangkok: Faculty of Fine and applied Art
Srinakharinwirot University.
Wiroon Tungchroen. (2004). Art. Bangkok: E and lq.
_______.(2005). Visual Art Education. Bangkok: E and lq.
______ .(2551). เอกสารประกอบการบรรยาย "ศิลปะเปนงานวิจัยไดอยางไร”: ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง
_______ .(2544). บทความทางวิชาการ ผลงานออกแบบ ผลงานนิทรรศการและงานออกแบบตกแตงภายใน
: รองศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน
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การอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตร : จากสถานีรถไฟธนบุรีถึงพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน
The Conservation in Historical Area : from Thonburi Train Station to Siriraj Pimukhsthan
Museum
กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย1
Kannika Suteerattanapirom1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) โดยใชความรู
ทางโบราณคดีในการสรางคุณคาและความหมายของพื้นที่ และไดรับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยนี้ไดใชวิธีการศึกษาประวัติศาสตรของพื้นที่ และการทํางานโบราณคดีสนาม
ไดแก การเก็บกู การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่ เพื่อสรางภาพและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และได
ทําการคัดเลือกและอนุรักษโบราณวัตถุที่สําคัญในเบื้องตน
จากผลการวิจัย พบวาความรูที่ไดจากการวิจัยไดนําไปใชประโยชนตอเนื่อง กอใหเกิดโครงการอนุรักษวัตถุ
ชิ้น สํา คัญ ตางๆ รวมไปถึงการจัดตั้ งพิพิธ ภัณฑศิริราชพิมุขสถาน บทความนี้แ สดงใหเห็น วา ความรูที่ไ ดจากการ
ศึกษาวิจัยโบราณคดีมีคุณคา สามารถกอใหเกิดการตระหนักรับรูในคุณคาของเรื่องราวในอดีต 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 เปนศาสตรที่สรางเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของมนุษย โดยศึกษาจากวัตถุตางๆ ที่มนุษย
สรางและทิ้งเอาไวทั้งที่โดยตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งที่มนุษยสรางขึ้นหรือไมไดสรางขึ้น รวมไปถึงรองรอยหลักฐาน หรือ
พยานแวดลอมตางๆ รอบตัวที่มีเกี่ยวของกับมนุษยในอดีตโดยบังเอิญและไมบังเอิญ และสามารถนํามาศึกษาและ
แปลความเรื่องราวตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได ความรูทางโบราณคดีเปนพื้นฐานสําคัญตอมนุษยเพื่อเขาใจในอดีต
ความเปนมา เมื่อมีความเขาใจในอดีตอันเปนพื้นฐานสําคัญแลวจะทําใหสามารถนําความรูเหลานั้นกลับมารับใช
สังคมในปจจุบันได
ในปพ.ศ. 2546 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบพื้นที่จากสถานีรถไฟ
ธนบุรี จํานวน 33 ไร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีใหเกิดมูลคาเพิ่มตอวงการแพทยและสาธารณสุข
ในปพ.ศ. 2551 ระหวางการกอสรางเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ไดรับมอบจากสถานีรถไฟธนบุรี ไดพบซากเรือไม
รวมไปถึงโบราณวัตถุอยูใตดินเปนจํานวนมาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดสนับสนุน
การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีเพื่อสรางความรูของเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้กอนที่รองรอยหลักฐานทาง
โบราณคดีจะสูญหายไป เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น ความรูและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในการวิจัย ทําใหเกิดกิจกรรม
การอนุรักษตางๆ ตามมา มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน เพื่ออนุรักษและดูแลรักษาความรูในอดีตของพื้นที่
รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีทพี่ บอยูใตดินของพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ใหกลับมามีชีวิตขึ้นใหมอีกครั้ง
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อเผยแพรผลการวิจัยทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) อันมี
วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อสรางความรูของเรื่องราวทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) และอนุรักษความรู
และหลักฐานทางโบราณคดี ใหสอดคลองกับประโยชนในสอยใหมในสังคมปจจุบัน และ 2) แสดงใหเห็นวาความรู
นั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่ทําใหผูคนตระหนักและเขาใจการอนุรักษ หากไมเกิดความรู อันนําไปสูความตระหนักและ
เขาใจในสิ่งตางๆ ความคิดเรื่องการอนุรักษอันตอยอดไปถึงกิจกรรมอนุรักษตางๆ 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
การวิจัยเพื่อทําการอนุรักษเบื้องตน
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ผลการวิจัย
1. ความรูที่ไดจากการวิจัยทางโบราณคดี ในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
สามารถสรุปผลการศึกษาอันเปนความรูทางโบราณคดีไดดังนี้
1.1 ความรูของเรื่องราวทางประวัติศาสตรพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
การศึกษาทางประวัติศาสตรพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) สามารถสรุปไดดังนี้
พื้นที่ตอนเหนือของเมืองบางกอก แตเดิมพื้นที่ตอนเหนือของสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ติดอยูกับแมน้ํา
เจาพระยาสายเดิม (คลองบางกอกนอย) ตอมาสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089) โปรดเกลาฯ ใหขุดคลอง
ลัดตั้งแตปากคลองบางกอกนอยไปถึงปากคลองบางกอกใหญ คลองลัดที่ขุดในคราวนั้นคอยขยายใหญขึ้นจนเปน
แมน้ําเจาพระยาสายใหม สวนแมน้ําเจาพระยาสายเดิมคอยๆ แคบลงจนเปนคลองบางกอกนอย-บางกอกใหญ
นอกจากนี้ พื้นที่นี้เคยเปนสวนหนึ่งของเมืองบางกอก อันเปนเมืองทา เมืองหนาดานสําคัญของกรุงศรีอยุธยา
วังเจานาย ใน พื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในสมัยธนบุรี พื้นที่นี้ ในสมัยธนบุรี เคยเปนที่ตั้งของวัง
สวนลิ้ น จี่ อั น นิ ว าสสถานของสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กรมพระเทพสุ ด าวดี สมเด็ จ พระพี่ น าง ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร)
พื้ น ที่ ส ถานี ร ถไฟธนบุ รี (เดิ ม ) คื อ พระราชวั ง บวรสถานพิ มุ ข (พระราชวั ง หลั ง ) ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352) พระราชวังหลังตั้งอยูที่ตําบล
สวนลิ้นจี่ ปจจุบัน คือ โรงพยาบาลศิริราช และพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
(กรมพระราชวังหลัง) คือ สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศน พระโอรสองคใหญในสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากรมพระเทพสุดาวดี ในรัชกาลที่ 1 ในตอนปลายของรัชกาลที่ 1 เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จ
ทิวงคตแลว ไมปรากฎตําแหนงกรมพระราชวังหลังอีก ตัวพระราชวังหลังมีเจานายในกรมพระราชวังหลังเสด็จประทับ
สถานีรถไฟธนบุรี ในรัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2443 มีการสรางทางรถไฟจากปากคลองบางกอกนอยถึง
จังหวัดเพชรบุรี การสรางรถไฟทําใหมีการเวนคืนที่ดินบริเวณพระราชวังหลังบางสวน รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ดัง
ปรากฏในเอกสารของกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินเพื่อทําทางรถไฟสาย
เพชรบุรี เหตุเพราะเปนสถานีตนทางและเปนสถานีเก็บรถ และตองใชพื้นที่จํานวนมาก โดยแตเดิมบริเวณนี้เรียกวา
“ตําบลนาปอมพระราชวังหลัง” (หอจดหมายเหตุแหงชาติ 2444)
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สถานีรถไฟธนบุรี ชวงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแตปพ.ศ. 2484 สถานี
รถไฟธนบุรี หรือที่เรียกวาสถานีรถไฟบางกอกนอย ถูกใชเปนฐานกองกําลังของกองทหารญี่ปุน นาน 3 ปเศษ กอน
สิ้นสุดสงคราม สถานีรถไฟธนบุรีถูกทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน ทําใหสถานีรถไฟเสียหายเปนอยางมาก ตอมาในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดทําการปรับปรุงสถานีขึ้นใหม โดยคงรูปแบบเดิมไว และใหมีการเดินรถไฟจากสถานีไปยัง
สมุทรสาคร นครปฐม หัว หิน และกาญจนบุรี ตัว อาคารสถานีปจจุบั น ไดสรา งเสร็จเมื่อ ป พ.ศ.2493 และใชเปน
เสนทางเชื่อมตอกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต (สุภาภรณ จินดามณีโรจน 2550)
สถานีรถไฟธนบุรี กับการเปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอยใหมในปจจุบัน การรถไฟแหงประเทศไทยได
มอบพื้นที่บางสวนชองสถานีรถไฟธนบุรี จํานวน 33 ไร ใหกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะฯ จึงไดดําเนินโครงการสถาบันการแพทยสยามินทราธิราช (SIME) เพื่อมุงสูสถาบันทางการแพทยชั้นเลิศฯ
1.2 ความรูจากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (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” เรือทั้งลําวางอยูบนคาน ตอมา ถูกถมทั้งลํา
บริเวณนี้เมื่อครั้งเปนสถานีรถไฟธนบุรีเคยมีลําคลองสายเล็กเปนทาเทียบเรือ สันนิษฐานวาเรือควรอยูในชวงที่มีการ
ปรับถมพื้นที่ครั้งใหญ คือ ชวงกําลังสรางสถานีรถไฟ หรือชวงปรับปรุงพื้นที่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
1.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง จากการขุดคนไดพบแนวอิฐยาว 18 เมตร บริเวณดานหลัง
ของตั ว อาคารที่ ทํ า การสถานี ร ถไฟธนบุ รี (เดิ ม ) จากตํ า แหน ง ที่ ตั้ ง และทิ ศ ทางการวางตั ว ของแนวอิ ฐ สามารถ
เทียบเคียงไดกับแนวของปอมพระราชวังหลังที่ปรากฎในแผนที่กรุงเทพฯ ปพ.ศ.2439 ทําใหทราบวาแนวอิฐนี้เคยเปน
สวนหนึ่งของปอมพระราชวังหลังที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ทั้งนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธถึง
พระราชวังหลังไววา “พระราชวังหลังสรางที่ตําบลสวนลิ้นจี่ (คือ ตรงที่ตั้งโรงศิริราชพยาบาลบัดนี้) ตั้งแตกรม
พระราชวังหลังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศร ดวยที่ตรงนั้นมีปอมปราการ
เปนมุมเมืองมาแตครั้งธนบุรี 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 ภาชนะดินเผาที่พบสวนใหญเปนภาชนะที่ใชอยูทั่วไปในสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร
2) ภาชนะดินเผาที่ผลิตในตางประเทศที่สําคัญ ไดแก (ธนพันธุ ขจรพันธุ 2555, ปริวรรต ธรร
มาปรีชากร 2555) เครื่องถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยอยุธยาตอนปลายชิ้นสําคัญ ไดแก จานเขียนสีน้ําเงินใตเคลือบ
ลายดอกแอสเตอร เปนลายที่นิยมผลิตและสงมาขายตามเมืองทาแถบทะเลจีนใต ชวงปลายรัชกาลพระเจาคังซี (พ.ศ.
2233-2263) แหงราชวงศชิงของจีน ตรงกับราวปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชในชวงพุทธศตวรรษที่ 23
เครื่องถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงตนรัตนโกสินทรชิ้นสําคัญ ไดแก ชามเขียน
สีน้ําเงินใตเคลือบขาวขุน เปนเครื่องกระเบื้องจากเตาพื้นเมืองแถบมณฑลฝูเจี้ยนหรือ ฮกเกี้ยน ประเทศจีน เปนสินคา
สงออกเพื่อการใชสอยทั่วไประดับลาง อายุราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงตนรัตนโกสินทร / เครื่องกระเบื้องเบญจรงค
แบบแฟมิล เวิรท (Famill Vert) เปนเทคนิคการเขียนสีจัดจานสดใส แตสียังคงความใสและมองทะลุลงไปเห็นน้ํา
เคลือบ เทคนิคดังกลาวนิยมผลิตในชวงรัชกาลพระเจาคังซี คือปลายกรุงศรีอยุธยาลงมาจนถึงตนรัตนโกสินทร
เครื่องถวยจีนที่กําหนดอายุไดสมัยตนรัตนโกสินทรชิ้นสําคัญ ไดแก ชามพิมพลายอักษรจีน “โซว”
สลับกับกระถางกํายาน แหลงเตาในมณฑลกวางตง ศิลปะจีนราชวงศชิงตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 / ถวย
ลายครามผลทอสลับเห็ดหลินจือในชองกระจก แหลงเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจียน ประเทศจีน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิถงจื้อถึงรัชกาลจักรพรรดิเซวียนถง แหงราชวงศชิงของจีน (พ.ศ.2405-2452)
2. หลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี ที่เปนมรดกสําคัญควรคาแกการอนุรักษ
จากการวิจัยทําใหพบทมรดกสําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดีในพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) สามารถ
แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
2.1 มรดกที่จับตองไมได ไดแก ความรูของเรื่องราวทางประวัติศาสตรพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี
(เดิม) สามารถนําขอมูลจากงานวิจัยมาใชสรางสรรคพื้นที่ไดตอไปในอนาคต
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2.2 มรดกที่จับตองได ไดแก โบราณวัตถุที่มีคุณคาตางๆ ซึ่งไดทําการจําแนกโบราณวัตถุที่มี
คุณคาเหมาะสมตอการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ตัวอยางสําคัญ ไดแก
2.2.1 ซากเรือไม - ซากเรือไมลึกจากผิวดินปจจุบันประมาณ 3 เมตร จัดเปนเรือที่ไดจากการ
ขุดคนทางโบราณคดีที่มีขนาดใหญมากที่สุดลําหนึ่ง ซากเรือไมนี้ตั้งอยูในพื้นที่ตั้งของอาคารปยมหาราชการุณย ซึ่ง
เปนอาคารทางการแพทยแหงใหมที่กําลังกอสราง จึงจําเปนตองเคลื่อนยายเรือออกจากพื้นที่กอนที่จะถูกทําลาย
การเคลื่อนยายเรือนั้นเปนการอนุรักษกายภาพของซากเรือไมในเบื้องตน กอนที่จะนําเขาสูกระบวนการอนุรักษในดาน
วัสดุแ ละโครงสร า งทางวิทยาศาสตรตอ ไป เนื่อ งจากเรือ มีข นาดใหญแ ละเปราะบางมาก จึ ง ไมสามารถยกและ
เคลื่อนยายเรือทั้งลําออกมาไดโดยงาย หากมีการเคลื่อนยายเรือทั้งลํา อาจทําใหเรือเกิดความเสียหายระหวางการ
เคลื่อนยาย การเคลื่อนยายจึงทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังโดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การบันทึกสภาพของซากเรือไม - ทําการบันทึกสภาพของเรือไม ทําแผนผัง และภาพถายไว
กอนทําการเคลื่อนยาย เมื่อเคลื่อนยายไปแลวจะสามารถทราบถึงสภาพดั้งเดิมของซากเรือไมได
2) การตัดซากเรือไม - ซากเรือไมมีขนาดใหญมาก ทําใหจําเปนตองมีการตัดเปนทอน จํานวน 7
ทอน โดยใชอุปกรณชวยตัดที่มีความคมและทําใหเกิดรอยบนไมนอยที่สุด
3) การยกชิ้นสวนที่ไดทําการตัดไวแลวออกจากสถานที่กอสราง - ใชเครื่องมือขนาดใหญ
ไดแก เครนหอสูง และรถขุด ชวยยกออกจากพื้นที่ไปยังสถานที่เตรียมไวเพื่อการอนุรักษเบื้องตน
4) การอนุรักษเบื้องตน – ภายหลังเคลื่อนยายชิ้นสวนซากเรือไม จํานวน 7 สวนมาไว ณ สถานที่
เก็บแลว ไดพยายามควบคุมความชื้นใหคงอยูในตัวไม โดยการใชผาที่เปยกชื้นคลุมไม และพยายามไมใหมไมสูญเสีย
หรือรับน้ําเร็วเกินไป ซึ่งจะมีผลตอการขยายและหดของเนื้อไม
การอนุรักษซากเรือไมในเบื้องตนนี้ไดปฏิบัติในระหวางการเตรียมการเพื่อการอนุรักษโครงสรางและวัสดุทาง
วิทยาศาสตรของซากเรือไมตอไป
2.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง ฐานปอมพระราชวังหลังที่พบเปนฐานกอดวยอิฐยาว 18
เมตร มีขนาดหลุมขุดคน 5 X 25 เมตร ฐานปอมอยูลึกจากผิวดินปจจุบัน 80 เซนติเมตร สภาพของหลุมขุดคนใน
ระหวางการขุดคนพบวา มีน้ําใตดินไหลซึมเขามาในหลุมขุดคนอยูตลอดเวลา จําเปนตองสูบน้ําออกในระหวางการขุด
คน ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้นพบวาน้ําใตดินที่ไหลซึมเขามาในหลุมขุดคนมีปริมาณมาก ทําใหฐานปอมพระราชวัง
หลังบางสวนจมอยูใตน้ํา จึงไดทําการอนุรักษเบื้องตนระหวางรอโครงการอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลังตอไป ดังนี้
1) การบันทึกสภาพของฐานปอมพระราชวังหลัง - ทําการบันทึกขอมูลสภาพตางๆ ของฐาน
ปอมพระราชวังหลังเปนลายลักษณอักษร แผนผัง และภาพถาย รวมไปถึงการลอกลายเทคนิคการกออิฐ ทั้งนี้เพื่อใช
เปนขอมูลสําคัญในการอนุรักษโบราณสถานตอไป
2) การสูบน้ําออก - ฐานปอมพระราชวังหลังเคยอยูใตดินที่มีความชื้นและมีน้ําใตดินหลอเลี้ยง
มากอน หากสูบน้ําออกไปจนหมดอยูตลอดเวลา จะทําใหอิฐสูญเสียความชื้น รวมไปถึงการรับอากาศบนดินและ
แสงแดดตลอดทั้งวัน จะทําใหอิฐผุกรอนไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ควรระวังวาการสูบน้ําออกจะเปนการสูบทรายถมออกดวย ซึ่ง
ทรายถมดังกลาวเปนทรายที่คนโบราณนํามาใชถมปรับพื้นกอนสรางฐานปอม หากมีการสูบน้ําออกมากจะทําให
ทรายถมที่อ ยูใ ตฐ านปอ มมีการเคลื่อ นตั ว และถูกสูบ ออก ทํ า ใหฐ านอิฐที่กอ ทับ ด า นบนเคลื่อ นตัว ซึ่ ง จะมีผลตอ
โครงสรางและความมั่นคงแข็งแรงของโบราณสถาน
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3. ผลตอเนื่องจากงานวิจัย นําไปสูการอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
จากการวิจัยทําใหไดความรู รวมทั้งไดมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุอันเปนพยานสําคัญยืนยันเรื่องราวที่
เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ในอดีต ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น ในปพ.ศ.2551 และความรูไดเผยแพรออกไป ทําใหเกิดการ
อนุรักษพื้นที่ทางประวัติศาสตรขึ้นมาอยางตอเนื่อง กลาวคือ
3.1 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ณ สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนหนึ่งใน 7 โครงการยอยของ
“โครงการสถาบันการแพทยสยามินทราธิราช” ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบ
พื้นที่บางสวนของสถานีรถไฟธนบุรี เมื่อ 16 กันยายน 2546 ไดนําทรัพยากรที่ไดจากการวิจัยทั้งองคความรูและ
โบราณวัตถุตางๆ ไปออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑใหมที่เกิดขึ้นมาในนาม “พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน” โดยใชตัว
อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนตัวอาคารพิพิธภัณฑหลัก และประกอบไปดวยอาคารอนุรักษ 3 อาคาร
3.2 หลักฐานทางโบราณคดีอันเปนประจักษพยานของเรื่องราวในอดีตไดรับการอนุรักษ
ตัวอยางที่สําคัญ คือ
3.2.1 ซากเรือไม ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งเรื่องความรูโครงสรางเรือ การตอประกอบเรือ
วิธีการอนุรักษวัสดุประเภทไม และการออกแบบจัดแสดงซากเรือไมที่เหมาะสม อันนํามาสูการอนุรักษอยางเปนระบบ
ทั้งโดยมีวิธีการอนุรักษ คือ ศึกษาโครงสรางของเรือ วิธีการเคลื่อนยาย การทดลองตอประกอบซากเรือไม การเขาไม
การเสริมความมั่นคงของชิ้นสวนที่หายไป และการยกสูที่ตั้งที่เหมาะสมแกการจัดแสดง ปจจุบันเรือลํานี้ไดรับการ
อนุรักษเต็มรูปแบบและจัดแสดงในอาคารอนุรักษบริเวณริมคลองบางกอกนอย
3.2.2 ฐานปอมพระราชวังหลัง ไดมีการขุดคนทางโบราณคดีในครั้งที่ 2 ในปพ.ศ.2554
เพื่อศึกษาระบบโครงสรางและขอบเขตของฐานปอมเพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการออกแบบการอนุรักษวัสดุประเภทอิฐ
และออกแบบจัดแสดงฐานปอมพระราชวังหลังกลางแจง บริเวณดานหลังตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
3.2.3 เครื่องถวยจีน ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของรูปแบบ การตกแตง เทคนิคการผลิต
และการกําหนดอายุสมัย รวมทั้งไดมีการอนุรักษเครื่องถวยจีน เพื่อนํามาจัดแสดงในตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
3.3 รวบรวมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูทางดานอนุรักษวัสดุประเภทตางๆ เขามารวมศึกษา
และอนุรักษ
หลักฐานทางโบราณคดีมีหลายประเภท ซึ่งมีวัสดุที่แตกตางกันไป การอนุรักษซากเรือไม ไดมีการ
เชิญผูเชี่ยวชาญทางดานโบราณคดีใตน้ําและเรือจากกรมศิลปากรเขามารวมศึกษาแนะนํา รวมไปถึงผูเชี่ยวชาญเรื่อง
การตอประกอบเรือ และการอนุรักษไมและเรือไม จากกองทัพเรือ การอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลังไดมีการเชิญ
ผูเชี่ ย วชาญทางด า นการอนุรัก ษใ นการใหคํ า ปรึ ก ษา ศึก ษาดู ง านอนุรั กษโ บราณสถานประเภทกํ า แพงอิฐ และ
ออกแบบอนุรักษและจัดแสดงในความควบคุมของกรมศิลปากร โบราณวัตถุประเภทเครื่องถวยไดเชิญผูเชี่ยวชาญ
ประเภทเครื่องถวยใหคําปรึกษา

สรุป
การวิจัยโบราณคดีในพื้นทีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ทําใหมองเห็นภาพเรื่องราวที่เคยขึ้นในอดีตบริเวณนี้ รวม
ไปถึงโบราณวัตถุสําคัญเปนประจักษพยานสําคัญแสดงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เชน ซากเรือไม และฐาน
ปอมพระราชวัง ความรูไดจากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษในพื้นที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี
(เดิม) มาอยางตอเนื่อง ทําใหผูจัยไดเรียนรูวานอกจากความรูจากการวิจัยที่ไดโดยวิธีการวิจัยอยางเปนเหตุเปนผลใน
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เชิงวิชาการแลว แนวคิดและกิจกรรมการอนุรักษตางๆ จะเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ตอเมื่อมีการรับรูและเขาใจ
คุณคาของเรื่องราวในอดีตไมวาจะเปนพื้นที่หรือวัตถุตางๆ โดยในกรณีนี้แสดงใหเห็นวาความรูทางประวัติศาสตรและ
หลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ประวัติศาสตร สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เปนประจักษพยานแสดงเรื่องราวในอดีตที่เคย
เกิดขึ้นจริง ไดนําไปสูการเกิดพิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน
ในทายที่สุดนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา การวิจัยทางโบราณคดี ความรูเปนสิ่งที่สําคัญและละเอียดออนมากตอ
การรั บ รู ค วามเข า ใจของคน อั น สามารถนํ า ไปสู ก ารสร า งแนวคิ ด จิ ต สํ า นึ ก และกิ จ กรรมต า งๆ ในเชิ ง อนุ รั ก ษ
นอกจากนั้น ยังสะทอนใหเห็นวา ความรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษ และเปนสิ่งที่นักอนุรักษพึงมีความรู
ก อ น จึ ง จะสามารถนํ า ไปสู ค วามเข า ใจ ตระหนั ก รั ก ในการอนุ รั ก ษ และจะทํ า งานได อ ย า งมี ค วามสุ ข ประสบ
ความสําเร็จ โดยสามารถดึงคุณคาของแกนของสิ่งที่จะอนุรักษไดอยางเหมาะสม มากกวาการมีวัตถุแตไมเห็นวาวัตถุ
นั้นมีคุณคา และไมเขาใจวาจะดึงคุณคาของวัตถุนั้นออกมาไดอยางไร ประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งของ
การอนุรักษที่ควรคํานึงถึง
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การเคลื่อนยายซากเรือไมออกจากพื้นที่กอสราง

ซากเรือไมระหวางการอนุรักษภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น

ฐานปอมพระราชวังหลังที่พบ

การอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลัง
ระหวางการขุดคน

การอนุรักษฐานปอมพระราชวังหลังระหวางการขุดคน
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ภูมิปญญาทักษิณ : 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
ลั ก ษณะของเรื อ นไทยพุ ท ธในตํ า บลคู ขุ ด อํ า เภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา จํ า แนกเป น 2 ลั ก ษณะ คื อ
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 การจัดพื้นที่ในเรือน
เปนโถงโลง เพื่อคอยสั่งสอนและดูแลความประพฤติของลูกหลาน การยกระดับพื้นเรือนสูงกวาพื้นชาน เพื่อสั่งสอนให
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย 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
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“สถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนเสมือนตําราบอกเลาเรื่องราว วิถีชีวิต วิถีคิด รวมไปจนถึงความเชื่อตาง ๆ ของ
ชุมชน” สถาปตยกรรมพื้นถิ่นมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องสัมพันธกับประสบการณความผาสุกของชาวบานในทองถิ่น
หนึ่ง ๆ แตเปนที่นาเสียดายที่ความเจริญทางวัฒนธรรมเมืองกําลังทําใหสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโดยเฉพาะเรือนพื้นถิ่นให
สูญหายไป และถูกแทนที่ดวยสถาปตยกรรมรูปแบบทันสมัย แตไมตอบสนองการใชสอยของผูอยูอาศัยอยางแทจริง
(วันดี พินิจวรสิน, 2548 : 15)
เมื่อกลาวถึงเรือนพื้นถิ่นภาคใตผูคนสวนใหญมักนึกถึงเรือนไทยมุสลิม ที่มีลักษณะเปนเรือนไมยกใตถุนสูง
มีตีนเสา หลังคาทรงปนหยา หรือทรงบลานอ หนาตางยาวถึงพื้นเรือน (ปตูนาแต) ฯลฯ มีนอยคนนักที่จะนึกถึงเรือน
ของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเปนเรือนพื้นถิ่นอันทรงคุณคา มีเอกลักษณ แฝงไปดวยภูมิปญญาทองถิ่นของชาว
ใตดวยเชนกัน พื้นที่บริเวณตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเปนพื้นที่หนึ่งที่มีหลักฐานการตั้งชุมชนมาเปนเวลาชานาน
และเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญแหงหนึ่งในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนกอนประวัติศาสตรหลายชุมชน
(โรงเรียนวัดคูขุด, เอกสารแผนผับ) ชุมชนคูขุดเปนชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาชุมชนหนึ่งที่นาสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เนื่องจากเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทะเลสาบสงขลา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลาวคือ มีทั้งชุมชนไทย
พุทธ และชุมชนไทยอิสลามอาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุขในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังมี ลักษณะเฉพาะในดานสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นอันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ดังกลาวแลวขางตน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะเรือนของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ซึ่งเปนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในเขตพื้นที่ลุมรอบทะเลสาบสงขลา มีน้ําทวมขังเกือบตลอดป เนื่องจากผลของ
การศึ ก ษาลั ก ษณะสถาป ต ยกรรมพื้น ถิ่ น ในเขตพื้ น ที่ลุ ม ครั้ ง นี้ส ามารถนํ า มาใช เ ป น พื้ น ฐานและแนวทางในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ยั่งยืน และตอบสนองประโยชนใชสอยของชุมชนในที่ลุมไดอยางแทจริง
วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
1. เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรือนไทยพุทธ ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนเอกลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่นอันทรงคุณคาใหเปนระบบทางวิชาการ อันจะทําใหคนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจเห็นความ
สําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นและไดนําไปอนุรักษพัฒนางานดานสถาปตยกรรม ตอไป
2. เพื่อใหทางราชการ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปปรับใชในการอนุรักษ พัฒนา และ
ออกแบบงานดานสถาปตยกรรมรวมสมัย ใหตอบสนองวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นอยางเหมาะสม
3. เพื่อเปนองคความรูทางวิชาการที่สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปรับใชกับการศึกษาชุมชนอื่นๆ ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นสํารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยการสํารวจรวบรวมจากแหลงเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาเปน
ความรูพื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษาคนควา
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2. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่ที่ศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ
ถายภาพประกอบ และเขียนภาพลายเสนประกอบ โดยไดกําหนดกลุมผูบอกขอมูลไวดังนี้ เจาของบานที่ใชเปน
ขอมูลในการศึกษา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสรางบานเรือน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปกครองชุมชน ผูนํา
ชุมชนในอดีตจนถึงปจจุบัน และชางที่มีความรูเรื่องการกอสรางบานเรือนในอดีตจนถึงปจจุบัน
3. ขั้นจัดกระทํากับขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
- นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การจดบันทึก มาถอดความโดยสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนด
ไวในขอบเขตดานเนื้อหา และนําภาพถายและภาพเขียนลายเสนมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกภาพประกอบ
ใหสอดคลองตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา
- นําขอมูลทั้งหมดที่จัดกระทําในขางตนแลวมาวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา
4. ขั้นเสนอผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยเสนอผลงานการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยมี
ภาพประกอบบางตอน

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องภูมิปญญาทักษิณ : เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปรากฏผลสรุป
ไดดังตอไปนี้
ลักษณะของเรือนไทยพุทธในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ
เรือนเกษตรกร และเรือนคาริมทาง เรือนเกษตรกรเปนเรือนที่พบมากในบริเวณนี้ มีลักษณะเปนเรือนยกพื้นใตถุนสูงมี
ตีนเสาคอนกรีตรองรับเสาไมเนื้อแข็ง พื้นเรือนสวนใหญเปนพื้นไมกระดาน ผนังเปนโครงเคราไมกรุสังกะสี ประตู
หนาตางเปนบานเปดคูทําดวยไม หลังคาสวนใหญทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผา นอกจากนั้นเปนทรงจั่ว พื้นที่ใชสอย
ขยายตามจํานวนของครอบครัวที่อยูอาศัย เปน เรือนเดี่ยว เรือนแฝด และเรือนขยาย กรรมวิธีในการกอสรางใชการ
เจาะ เขาเดือย และสอดลิ่ม ลักษณะที่ 2 เรือนคาริมทางองคประกอบของเรือนมี ตีนเสาคอนกรีตสูงประมาณ 0.70
เมตรเทาระดับพื้นเรือน เสาเรือนสวนใหญเปนไม นอกจากนั้นเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังเปนโครงเคราไมกรุสังกะสี
ผนังไมกระดานตีซอนเกล็ดตามแนวนอน และผนังกออิฐฉาบปูน ประตูเปนบานเฟยมไม หนาตางไมบานเปดคู
หลังคาทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผา พื้นที่ใชสอยมีทั้งเรือนชั้นเดียว และเรือน 2 ชั้น กรรมวิธีการสรางใชการเจาะ
เขาเดือย และสอดลิ่ม สวนที่เปนโครงสรางปูนใชวิธีการหลอ กอ และฉาบ
ลักษณะทางสถาปตยกรรมรวมกันหลายประการ ซึ่งถือเปนลักษณะเฉพาะของเรือนบริเวณนี้ ที่สําคัญ
ได แ ก การมี ตี น เสา เพื่ อ รองรั บ เสาเรื อ นที่ เ ป น ไม ไ ม ใ ห โ ดนความชื้ น ในดิ น จะได ไ ม ผุ ง า ย เป น ลั ก ษณะเด น ของ
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใตลักษณะหนึ่ง ยกพื้นสูงเพื่อปองกันน้ําทวมและปองกันสัตวราย ผนังเปนสังกะสีเพื่องาย
กับการรื้อถอนและเคลื่อนยาย มีหลังคาสูงทรงปนหยามุงกระเบื้องดินเผาแผนเล็ก ๆ เพื่อปองกันการไหลยอนของ
น้ําฝน และปองกันแรงลมที่อาจพัดกระเบื้องมุงหลังคาใหหลุดออกไป รั้วทําดวยทางใบตาลโตนดหาไดทั่วไปในพื้นที่
เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงออกนอกบริเวณเรือน ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนไทยพุทธดังกลาวสะทอนใหเห็นวา
การกอสรางเรือนตองคํานึงถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นเปนอยางมาก
ภูมิปญญาที่ปรากฏในลักษณะของเรือนไทยพุทธ
ศูนยกลางความรูแหงชาติ (2552) กลาวถึงความหมายของ ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน
สรุปไดวา คือความรูของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้ง
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ความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต
และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เรือนไทยพุทธ
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนแหลงสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่นไวมากมายเชนกัน การศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในเรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด ฯ สามารถจําแนกได ดังตอไปนี้
1. ภูมิปญญาในการดํารงชีพ การแสวงหาแนวทางในการดํารงชีพเบื้องตนภายใตสภาพแวดลอมที่ตน
อาศัยอยูนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญของมนุษยทุกชาติ ทุกภาษา อันกอใหเกิดเปนองคความรูที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมถึงเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมแนวทางหนึ่ง
ดว ย สํ าหรับชาวไทยพุท ธ ตําบลคูขุด อํ า เภอสทิงพระ จังหวั ดสงขลา ที่มีทํ าเลที่ตั้ง ถิ่นฐานเปน ที่ราบลุมรอบ
ทะเลสาบสงขลา ประกอบกับความอุดมสมบูรณของพื้นแผนดิน ทําใหลักษณะเรือนของชาวไทยพุทธบริเวณนี้
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูและสั่งสมประสบการณ ความสามารถ อยางมากมายในการจัดการและปรับตัวให
สามารถดํารงชีพอยูอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม อันแฝงไปดวยภูมิปญญาในดานการอนุรักษ ซึ่งมีอยูหลาย
ประการดังตอไปนี้
1.1. การยกพื้นเรือนใตถุนสูง จากสภาพพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ราบและที่ลุมมีน้ําทวมขัง
เกือบตลอดทั้งป โดยเฉพาะในฤดูฝน ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลาจะสูงขึ้นมากจนทวมบานเรือน ชาวบานแถบนี้จึง
ยกพื้นเรือนใหสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 1.50เมตร– 1.80เมตร เพื่อปองกันน้ําทวมเรือน และปองกันสัตวรายที่มี
อยูทั่วไปและที่มาพรอมกับน้ําทวม เชน งู ตะขาบ แมลงตางๆ เปนตน นับวาการยกพื้นเรือนนี้เปนภูมิปญญาในการ
ดํารงชีพ เพื่อแกปญญาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดอยางลงตัวและไมทําลายสภาพแวดลอม
เนื่องจากในปจจุบันวิธีการแกปญหาสภาพพื้นที่ลุม คือการนําดินจากที่อื่นมาถมใหสูงขึ้น อันเปนการทําลายระบบ
นิเวศในที่ลุม นอกจากนี้การยกพื้นเรือนของเรือนชาวไทยพุทธ ตําบลคูขุด ฯ ยังมีประโยชนในดานการใชสอย
พื้นที่ คือ ใชสําหรับเก็บอุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน เรือที่ใชทําการประมง อุปกรณในการทําการเกษตรตาง ๆ
รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก หมู วัว เปนตน พื้นที่ใตถุนเรือนของชาวไทยพุทธบริเวณนี้มัก
ไมใชเปนพื้นที่ทํากิจกรรมของครอบครัว เนื่องจากใตถุนเรือนมีน้ําขังเฉอะแฉะตลอดป

ภาพแสดงการยกพื้นใตถุนโลง
1.2. การปลูกพื้นสวนครัว และผลไมบริเวณรอบตัวเรือน ชาวบานในบริเวณนี้นิยมปลูก
พืชสวนครัว และผลไมรอบตัวเรือน เนื่องจากสามารถใชประโยชนได สวนใหญพบมากบริเวณเรือนของเกษตรกร
สวนเรือนคาขายจะปลูกเฉพาะพื้นสวนครัว เชน ตะไคร ใบมะกูด พริกขี้หนู เปนตน เนื่องจากมีพื้นที่รอบตัวเรือนนอย
สวนผลไมที่นิยมปลูกไดแก มะมวง มะพราว มะละกอ มะยม ตาลโตนด ขนุน กลวย ฯลฯ เนื่องจากพืชผักผลไม
ดัง กล า วใช เ ป น ส ว นประกอบของอาหารพื้ น บ า นที่ รั บ ประทานกัน ทุ ก วั น พื ช ที่สํ า คั ญ สํ า หรั บ บริเ วณนี้ คื อ ต น
ตาลโตนด เปนพืชที่สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน เพราะทุกสวนของตนตาลโตนดสามารถนํามาใชประโยชน
ไดทั้งสิ้น นับเปนภูมิปญญาในการจัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกพืชที่มีความจําเปนในการดํารงชีพ
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ภาพแสดงปลูกพืชสวนครัว
และผลไมบริเวณรอบตัวเรือน
1.3. การทําบอขนาดใหญไวใตถุนเรือนเพื่อเก็บน้ําไวใช เนื่องจากน้ําในทะเลสาบสงขลา
เปนน้ํากรอยเพราะน้ําทะเลหนุน บริเวณนี้จึงขาดน้ําจืดอยางมาก ชาวบานจึงตองทําบอ หรือโองขนาดใหญไวเพื่อ
เก็บน้ําไวใช และดื่มกิน โดยวางไวใตถุนเรือนตรงสวนครัว หรือชานเพื่อความสะดวกในการนํามาใช และการดํารงชีพ

ภาพแสดงบอ และโอง
ขนาดใหญใตถุนเรือนเพื่อเก็บน้ํา
1.4. การทําระดับพื้นชานใหต่ํากวาพื้นเรือน เพื่อใหเปนชองระบายอากาศ ภายในตัวเรือน
จะไดไมอับชื้น อีกทั้งยังทําใหผูอยูอาศัยเกิดภาวะสบายอีกดวย ไมเจ็บปวยงาย
1.5. การทําคอสองเพื่อรับแสง และลม ลักษณะเรือนบริเวณนี้มีชองหนาตางเล็กและนอย
เพื่อปองกันฝนสาด เปดชองบริเวณใตคานรับหลังคา ชายคาจะคลุมพอดีทําใหฝนไมสาดอีกทั้งยังสามารถรับลม
และแสงไดอีกดวย ทําใหภายในตัวเรือนไมมืดจนเกินไป นับเปนภูมิปญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษ ในการจัด
วางตําแหนงของคอสองไดอยางเหมาะสมและสวยงาม อีกทั้งยังทําใหผูอยูอาศัยเกิดภาวะสบาย

ภาพแสดงคอสอง
เพื่อรับแสง และลม
1.6. การปูพื้นเรือนดวยไมกระดาน พื้นชาน และครัวของเรือนเกษตรกรบริเวณนี้ เปนไม
กระดานตีเวนชอง (ฟาก) เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีฝนตกชุก สวนชานจะโดนฝนสาด การปูพื้นแบบเวนชองเพื่อใหน้ําฝน
ไหลลงตรงชองที่เวนทําใหพื้นแหงเร็วไมลื่นจนเกิดอันตราย และยังเปนชองใหลมพัดผานอีกดวย สวนพื้นในครัว การ
เวนชองเพื่อเปนการระบายอากาศ เนื่องจากในครัวเปนพื้นที่ที่ใชสําหรับปรุงอาหารและตองกอไฟ ภายในครัวจึงมีทั้ง
กลิ่นของอาหารและควันไฟที่มีผลตอสุขภาพของผูอยูอาศัย การเวนชองที่พื้นจึงเปนการระบายอากาศไดอีกทางหนึ่ง
2. ภูมิปญญาในเชิงชาง การออกแบบเรือนพักอาศัยใหมีรูปทรงที่ เหมาะกับสภาพพื้นที่ และสภาพ
ภูมิอากาศ ใชวัสดุกอสรางที่หาไดในทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถอํานวยความสะดวก ในดานการใช สอย รวมถึงแสดง
ใหเห็นคานิยมและวัฒนธรรมของทองถิ่นที่มีคุณคาอยางยิ่ง นั้นเปนภูมิปญญาเชิงชางที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
เรียนรูที่ถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 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 และมีสัดสวนที่สวยงามนั้น นับเปนภูมิปญญาและ
ความสามารถอยางยิ่งของคนในทองถิ่น การออกแบบและสรางเรือนดวยวิธีดังกลาวนั้น เนื่องจากทําใหโครงสราง
ของเรือนมีความยืดหยุน งายกับการเคลื่อนยายเรือนไปตั้งที่อื่น

ภาพแสดงการสอดสลัก เขาเดือย เจาะ บาก
2.2. การเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่ สําหรับเรือนในบริเวณนี้การเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่ที่
เห็นไดชัดเจน และมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ คือ การทํารั้วจากกานใบตาลโตนดปกไขวกัน นับเปนภูมิปญญา
อันชาญฉลาด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และกิจกรรมในการดํารงชีวิต กลาวคือพื้นที่นี้เปนที่ลุมมีน้ําขัง ชาวบาน
สวนใหญจึงนิยมเลี้ยงเปด และไก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ การทํารั้วถี่ ๆสามารถกั้นไมใหเปดออกไปนอกบริเวณเรือนได
นับวาเปนการใชทรัพยากรอยาคุมคาและสามารถนําทรัพยากรมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ภาพแสดงรั้วจากวัสดุที่มีอยูในชุมชน
3. ภูมิปญญาในดานการจัดการทางสังคม ภูมิปญญาทองถิ่นในบริเวณนี้แตเดิมเนนการดํารงชีพอยู
อยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม และการรักษาสังคมวัฒนธรรมแบบดังเดิม การจัดการทางสังคมใหลูกหลานเขาใจ
ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนนับเปนสิ่งสําคัญ ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งของสังคม และเปนการสถาบัน
แรกของชีวิตมนุษย ซึ่งมีความสําคัญในการปูพื้นฐานดานความคิด และแนวทางการปฏิบัติตนของคนในชุมชน
พรอมทั้งควบคุมดูแลพฤติกรรมของลูกหลาน การออกแบบลักษณะของเรือนจึงจําเปนตองยึดถือขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรม รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว เปนสําคัญ ภูมิปญญาในดานการจัดการทางสังคมที่ปรากฏใน
ลักษณะเรือนของชาวไทยพุทธ ตําบลคูขุด มีดังตอไปนี้
3.1. การจัดพื้นที่ในเรือนเปนโถงโลง เรือนของชาวไทยพุทธ ตําบลคูขุด “จัดพื้นที่ใชสอย
สวนใหญเปนโถงโลง ใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของครอบครัว โดยผูใหญในครอบครัวสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของ
ลูกหลาน ดังนั้นการที่จัดพื้นที่เรือนเปนโถงโลง เปนภูมิปญญาของคนในทองถิ่นมาตั้งแตบรรพบุรุษที่ปองกันไมให
ลูกหลานอยูในพื้น ที่ลับตาผูใหญ ไมวาจะทํา กิจกรรมใด ๆ จะมีผูคอยดูแลและคอยแนะนําอยูตลอดเวลา ทําให
ลูกหลานประพฤติตัวตามคําสอนของผูใหญ
3.2. การยกระดับพื้นเรือนสูงกวาพื้นชาน การยกระดับพื้นเรือนใหสูงกวาพื้นชาน นอกจาก
เปนการระบายอากาศภายในเรือนแลว ยังเปนกุศโลบายในการสั่งสอนลูกหลานใหยึดถือระบบอาวุโส กลาวคือ ถา
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ผูใหญนั่งบนพื้นเรือน ผูที่มีอายุนอยกวาตองนั่งในระดับพื้นชาน เพราะโดยธรรมเนียมของคนไทยไมวาจะในภาคใด
แลวเด็กจะไมนั่งเสอมผูใหญ

ภาพแสดงระดับพื้นเรือนสูงกวาพื้นชาน

สรุป
ผลจากการศึกษาเรื่อง “ภูมิปญญาทักษิณ: เรือนไทยพุทธ ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” ผูวิจัย
มีประเด็นที่จะสรุปดังนี้
ภูมิปญญาที่ปรากฏในเรือนบริเวณนี้ มีลักษณะคลายกับภูมิปญญาที่ปรากฏในสถาปตยกรรมทั่วไปใน
บริเวณนี้ ซึ่งจําแนกไดเปน 3 ดานคือ ภูมิปญญาในดานการดํารงชีพ เชน การยกพื้นเรือนใตถุนสูง เพื่อปองกันน้ําทวม
พื้นเรือน และปองกันสัตวราย ภูมิปญญาในเชิงชาง เชน การสรางเรือนดวยวิธีการสอดสลัก เขาเดือย เจาะบาก
เนื่องจากทําใหโครงสรางของเรือนมีความยืดหยุนงายตอการเคลื่อนยาย และการเลือกใชวัสดุที่มีอยูในพื้นที่นับวาเปน
การใชทรัพยากรอยางคุมคา อีกทั้งสามารถนําวัสดุใกลตัวมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ภูมิปญญาในการจัดการ
สังคมเชน การจัดพื้นที่ในเรือนเปนโถงโลงเพื่อสั่งสอนควบคุม ดูแลพฤติกรรมของลูกหลาน และการยกระดับพื้นเรือน
สูงกวา พื้นชาน เป นกุ ศโลบายในการสั่งสอนลูกหลานใหยึดถือระบบอาวุโ ส เพี ยงแตภูมิปญญาบางดานอาจจะ
แตกตางไปจากพื้นที่อื่น ๆ ในภาคใต เนื่องจากขอจํากัดทางดานสภาพพื้นที่และสภาแวดลอมบางประการ เชน การ
สรางบอซีเมนตขนาดใหญเพื่อเก็บน้ําฝนไวใชและดื่มกิน เนื่องพื้นที่บริเวณนี้ขาดแคลนน้ําจืด ในพื้นที่อื่น ๆ ใชการขุด
บอเพื่อนําน้ํามาใช การทํารั้วดวยทางใบตาลโตนดที่ตางจากพื้นที่อื่นที่ทํารั้วดวยการปลูกพืชเปนตน ภูมิปญญาตาง
เหลานี้ไดปรากฏใหเห็นจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน อันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตสวนหนึ่งของคนในบริเวณตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
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พฤติ ก รรมในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห นึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑประเภทอาหารในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ลักษณะความตองการ และพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภค และ 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑประเภทอาหารของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยและ
ประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวน 400 ราย คัดเลือกดวยวิธีสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) สถิติที่นาํ มาศึกษา ไดแก คาความถี่ และ คารอยละ
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 – 25 ป อาศัยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาท ตอเดือน
คาใชจายในการซื้อสินคาเฉลี่ยตอครั้งประมาณ 50 – 100 บาท ครอบครัวมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
สื่อหรือแหลงขอมูลที่ทราบถึงสถานที่จําหนายสินคาคือ เพื่อน มีการตัดสินใจซื้อสินคาเพราะราคา มีการตัดสินใจซื้อ
ทันทีเมื่อเห็นสินคา มีความพึงพอใจหลังจากการซื้อสินคาในระดับมาก และจะแนะนําตอใหกับผูอื่นในการซื้อสินคา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร
พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ ความสะอาดของสินคา ดานราคา คือ ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานการ
สงเสริมการตลาด คือ การมีสวนลด ถาซื้อในปริมาณมาก และดานสถานที่จัดจําหนาย คือ การมีปายหนาราน
ปญหาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร พบวา ดาน
ผลิตภัณฑ คือ รสชาติไมอรอย ไมสดใหม และมีกลิ่นเหม็น ดานราคา คือ ราคาไมคงที่ ไมมีปายแสดงราคาชัดเจน
และราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ หาซื้อยาก สถานที่ขายไมสะอาด และ
สถานที่จอดรถไมสะดวก ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีของแถม ไมมกี ารโฆษณา/มีนอย และไมมีการแจกใหชิม
คําสําคัญ : พฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 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

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 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 เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนนโยบายการแกปญหาการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติและประชาชนในระดับฐานราก เพื่อใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และสามารถ
พึ่งตนเองได สงผลใหชุมชนหรือตําบลนั้นๆ มีความเขมแข็ง ดํารงตนอยูไดดวยความสงบสุข มุงที่จะสรางความเจริญ
แกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพมีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
ปจจุบันแนวความคิดในการดําเนินงานทางการตลาดเปลี่ยนไปจากการมุงผลิตหรือขายไปเนนความสําคัญ
ของผูบริโภคหรือตลาด เพราะปจจุบันมีคูแขงจํานวนมาก ผูบริโภคมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑไดมากดังนั้นการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคจะชวยใหสามารถเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค และ
สามารถหาหนทางแก ไ ขพฤติ ก รรมในการตั ด สิน ใจซื้ อ สิ น ค า ของผู บ ริ โ ภคในสัง คมได ถู ก ต อ งและสอดคล อ งกั บ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถ
ทําไดดีขึ้น เพื่อประโยชนในการแบงสวนตลาด เพื่อการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหตรงกับชนิดของสินคา
ที่ตองการและชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจตางๆ เพื่อความไดเปรียบคูแขงขัน

O-58

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

จากความเปน มาและปญ หาดัง กลา ว การศึก ษาใหเขา ใจถึ ง ลู กคา เปา หมาย พฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ น ค า
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑชุมชนของลูกคาเพื่อใหทราบถึงความสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภควา
มีพฤติกรรมในการซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนอยางไร มีเหตุผลอะไรบางในการตัดสินใจเลือกสินคา และมี
ความแตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ประโยชนที่พึงไดจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑประเภทนี้แลว ประโยชนที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทําใหผูประกอบการ และผูที่สนใจสามารถนํา
ขอมูลไปใช๎ในการประกอบการดําเนินงาน และพัฒนาสินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑตอไปและจะเปนแนวทางหนึ่ง
ในการนําไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑรวมทั้งการดําเนินธุรกิจของผูผลิตหรือผูประกอบการสินคา ผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนา เติบโตอยางตอเนื่องกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน และสรางความ
แข็งแข็งแกชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาหนึ่ง
ตํา บลหนึ่ง ผลิ ตภั ณ ฑ ป ระเภทอาหารครอบคลุ มป จจั ยที่ มีอิ ท ธิ พ ลตอ พฤติก รรมการซื้ อ และกระบวนการในการ
ตัดสินใจ รวมถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกซือ้ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร ของผูบริโภคในจังหวัดอุดรธานี

วิธีการดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 397,049 คน
(สํานักงานบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2553 ) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง
สําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE ที่กําหนดวาประชากรมากกวา 100,000 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ตองใชกลุมตัวอยางทําการวิจัยอยางนอย 398 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
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
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่เปน
คําถามปลายปด และคําถามปลายเปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและภูมิหลัง
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยใชการประเมินผลเปนความถี่รอยละ
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร โดยใชการประเมินผลเปน
ความถี่รอยละ สวนที่ 3 ขอมูลสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑประเภทอาหารโดยใชการวัดผลแบบ Rating Scale ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอมูลปญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร การกําหนดชวงคะแนนเพื่อ
วิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ โดยใชเกณฑการใหคะแนน ไดแก มีผลมากที่สุด มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผล
นอย และมีผลนอยที่สุด สวนที่ 5 ขอมูลพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และสวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายลักษณะพื้นฐานของประชากร เศรษฐกิจ และการศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยคาสถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยรอยละ
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21 – 25 ป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดเฉลี่ยที่ 5,001 – 10,000 บาท ตอเดือน
สวนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางเลือกซื้ออาหาร
ทั่วไปและอาหารแปรรูปมากที่สุด มีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ตอครั้งประมาณ 50 – 100 บาท โดยเฉลี่ย
จะมีการซื้อสินคา 3 ชิ้นตอครั้ง จะไมมีการวางแผนในการซื้อสินคา ตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเห็นสินคา และมีการเลือกซื้อ
สินคาตามงานแสดงสินคา/งานประเพณี บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ OTOP คือ ครอบครัว
รองลงมาคือ เพื่อน และการโฆษณา โดยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาว รับทราบขอมูลสถานที่
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP จากเพื่อน 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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่กลุม
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 ถาซื้อในปริมาณมาก (รอยละ 60.0)
ผูจัดจําหนาย/พนักงานขายมีอัธยาศัยดี (รอยละ 43.3) และการมีของแถม (รอยละ 38.3) 4) ปจจัยดานชองทาง
การจัดจําหนาย ( x = 3.84) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ คือ มีปายหนาราน (รอยละ 60.3) สินคาหาซื้องาย
(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) ผลิตภัณฑมีกลิ่นเหม็น (รอยละ 11.0) 2) ปจจัยดานราคา มีปญหา
อันดับแรก คือ ราคาไมคงที่ (รอยละ 37.3) รองลงมาคือ ไมมีปายแสดงราคาชัดเจน (รอยละ 24.0) ราคาไมเหมาะสม
กับคุณภาพผลิตภัณฑ (รอยละ 15.3) 3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีปญหาอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ
หาซื้อยาก (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 เพศชายและเพศหญิงจะไมมีการวางแผนกอนการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย
เลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป ครอบครัวจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ จะเลือกซื้อสินคา
OTOP ที่ไดรับมาตรฐานระดับ 3 ดาว ดวยเหตุผลในการซื้อคือ ราคา จํานวนสินคาที่ซื้อตอครั้งคือ 3 ชิ้น จะซื้อสินคา
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ทันทีที่พบ เมื่อไดบริโภคผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในระดับมาก และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่นซื้อผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทอาหาร พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ เพศชายจะทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากเพื่อน ปายหนาราน
และญาติ แตเพศหญิงจะไมรับทราบขอมูลจากญาติ เพศชายมีคาใชจายในการซื้อตอครั้งประมาณ 50 – 100 บาท
ขณะที่เพศหญิงมีคาใชจายที่สูงกวาประมาณ 101 – 500 บาท และเพศชายจะซื้อสินคาที่งานแสดงสินคา/
งานประเพณี และศูนยจําหนายสินคา OTOP ขณะที่เพศหญิงจะมีการซื้อสินคาที่หางสรรพสินคาดวย
อายุ พบวา กลุมตัวอยางทุกชวงอายุจะไมมีการวางแผนกอนการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย
เลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป จะซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่น
ซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ กลุมวัยรุนและวัยทํางานตอนตน (อายุต่ํากวา
20 ป ถึงอายุ 30 ป) จะทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากเพื่อน สวนกลุมอายุ 31 ถึงอายุมากกวา 41 ป จะทราบ
ขอมูลจากญาติ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมวัยรุน (อายุต่ํากวา 20 ป – 25 ป) คือ เพื่อน สวนวัยทํางาน
(อายุ 26 ถึงอายุมากกวา 41 ป) ครอบครัวเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา กลุมวัยรุนจะซื้อสินคาที่
ไดรับมาตรฐานระดับ 3 ดาว สวนวัยทํางานจะซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 4 ดาว กลุมวัยรุนมีคาใชจายในการซื้อ
สินคาประมาณ 50 – 100 บาท แตวัยทํางานมีคาใชจายที่สูงกวาคือ 101 – 500 บาท ทุกชวงอายุจะซื้อสินคาที่งาน
แสดงสินคา/งานประเพณี แตในกลุมอายุ 26 – 30 ป และกลุมอายุ 36 – 40 ป จะซื้อสินคาที่ศูนยจําหนายสินคา
OTOP
อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางทุกอาชีพจะไมมีการวางแผนกอนการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดย
เลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป จะซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะแนะนําตอใหบุคคลอื่นใหซื้อ
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ ผูมีอาชีพนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน
และพนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจจะทราบขอมูลจากเพื่อน แตอาชีพแมบาน คาขาย และเกษตรกร จะรับทราบขอมูล
จากปายหนาราน กลุมอาชีพคาขายนิยมรับขอมูลจากใบปลิว ทุกอาชีพบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา คือ
ครอบครัว ยกเวนนักเรียน นักศึกษาที่เพื่อนมีผลตอกาตัดสินใจ ทุกกลุมอาชีพจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ
3 ดาว ขณะที่อาชีพแมบานจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 5 ดาว ผูมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน พนักงาน
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ คาขาย ซื้อผลิตภัณฑเพราะรสชาติของอาหาร กลุมอาชีพพนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และกลุม
อาชีพคาขายมีคาใชจายที่ 101 – 500 บาท แตอาชีพอื่นๆ จะมีคาใชจายที่ต่ํากวา และสถานที่จําหนายผลิตภัณฑที่
กลุมอาชีพนักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพคาขาย จะเขาซื้อผลิตภัณฑคือ
ศูนยจําหนายสินคา OTOP และหางสรรพสินคา
ระดั บ การศึ ก ษา พบว า กลุ ม การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ะมี ก ารวางแผนก อ นการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
กลุมตัวอยางทุกระดับการศึกษาซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป
ครอบครั ว เป น บุ ค คลที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ จะซื้ อ สิ น ค า ทั น ที ที่ พ บ และจะมี ก ารแนะนํ า ต อ ให บุ ค คลอื่ น ซื้ อ
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหาร ทุกกลุมระดับการศึกษาจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ
3 ดาว ขณะที่กลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ
5 ดาว ทุกกลุมระดับการศึกษาซื้อผลิตภัณฑเพราะราคา ยกเวนกลุมการศึกษาระดัสูงกวาปริญญาตรีที่ซื้อเพราะ
สถานที่ในการจําหนาย ทุกระดับการศึกษามีคาใชจายตอครั้งคือ 50 – 100 บาท ในขณะที่กลุมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีคาใชจายตอครั้งที่ 101 – 500 บาท ทุกกลุมระดับการศึกษาจะซื้อสินคาที่งาน
แสดงสินคา/งานประเพณี ยกเวนกลุมการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจะซื้อผลิตภัณฑที่ศูนยจําหนายสินคา OTOP
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนจะไมมีการวางแผนกอนการซื้อ
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดยเลือกซื้อสินคาในลักษณะอาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป ครอบครัวเปนบุคคล
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ มีการซื้อสินคาทันทีที่พบ และจะมีการแนะนําตอใหบุคคลอื่นซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภท
อาหาร พฤติกรรมที่แตกตางกัน คือ กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดจะทราบขอมูลจากเพื่อน และปายหนาราน ยกเวน
กลุมรายไดเดือนมากกวา 20,000 บาท ที่รับทราบขอมูลจากญาติ แหลงขอมูลของกลุมรายไดตอเดือน 15,001 –
20,000 บาท คือใบปลิว กลุมตัวอยางทุกระดับรายไดจะเลือกซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานระดับ 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 ผูที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีคาใชจายตอครั้งประมาณ 50 – 100 บาท ขณะที่ผูมีรายได
10,001– 20,000 บาท มีคาใชจายตอครั้งที่ 101 – 500 บาท และผูมีรายไดมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีคาใชจาย
มากกวา 500 บาท กลุมรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท ซื้อสินคาจํานวน 3 ชิ้นตอครั้ง สวนกลุมรายไดตอเดือน
15,001 บาทขึ้นไป ซื้อสินคามากกวา 4 ชิ้นขึ้นไปตอครั้ง ทุกกลุมรายไดจะซื้อสินคาที่งานแสดงสินคา/งานประเพณี

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ ความสะอาดของสินคา รสชาติของสินคา ความสดใหม
ของสิ น ค า สิ น ค า ได เ ครื่ อ งหมายรั บ รอง (อ.ย.) สิ น ค า มี ฉ ลากระบุ วั น ผลิ ต วั น หมดอายุ และน้ํ า หนั ก สิ น ค า มี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน OTOP ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ในการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสด/ใหม
ความสะอาด และรสชาติของผลิตภัณฑมากที่สุด สวนการมีเครื่องหมายรับรอง (อย.) และสินคามีฉลากระบุวันผลิต
วันหมดอายุและน้ําหนักเปนปจจัยรอง
ปจจัยดานราคาที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ ผลิตภัณฑมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน และราคาสินคา
สามารถตอรองได ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของณรงคชัย นวลจันทร (2552) ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในดานราคาที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณคาที่ไดรับจากผลิตภัณฑ และราคาของสินคามีราคาต่ํากวา เมื่อ
เทียบกับสินคาประเภทเดียวกันที่เปนตราสินคาอื่น
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ การมีสวนลด ถาซื้อในปริมาณ ผูจัด
จําหนาย/พนักงานขายมีอัธยาศัยดี การมีของแถม ผูจัดจําหนาย/พนักงานขายมีความรวดเร็วในการบริการ การให
ทดลองชิมฟรี การประชาสัมพันธ และการโฆษณา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ใน
การศึก ษาพฤติกรรมการซื้อแคบหมูข องผูบ ริโ ภคในอํา เภอเมือ ง จัง หวั ดเชียงใหม ที่ ผูบ ริโ ภคใหค วามสํา คัญ กับ
ผูจําหนาย/พนักงานมีอัธยาศัยดีสุภาพ และผูจําหนาย/พนักงานขายมีความรวดเร็วในการบริการ และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของณรงคชัย นวลจันทร (2552) ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายสงเสริม
ผลิตภัณฑจากรัฐบาล และการโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน
ป จ จั ย ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยที่ ผู บ ริ โ ภคให ค วามสํ า คั ญ คื อ มี ป า ยหน า ร า น สิ น ค า หาซื้ อ ง า ย
การเดินทางไปมาสะดวก สถานที่ขายสะอาดกวางขวาง ใกลแหลงชุมชน มีสถานที่จอดรถ มีการตกแตงราน
สวยงาม มีสินคาจําหนายตลอดไมขาดตลาด มีบริการสงสินคาถึงบาน และสามารถสั่งซื้อสินคา ซึ่งสอดคลองกับ
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การศึกษาของนารถตยา ชมนารถ (2552) ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับสินคาหาซื้องาย และไปมาสะดวก
ตามแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (ปณิศา สัญชานนท, 2548) เพื่อคนหาพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ
1 H จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการวิจัยไดดังนี้
ใครคือตลาดเปาหมาย (Who’s the target market?) กลุมเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบวาผูซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
ระหวาง 21 – 25 ป อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี มีระดับรายไดเฉลี่ยที่ 5,001 – 10,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนารถตยา ชมนารถ
(2552) ในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูบริโภคเปนเพศหญิง
อายุ 20 – 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได 5,001 – 10,000 บาท
ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารที่ผูบริโภคนิยมเลือก
ซื้อเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อาหารทั่วไปและอาหารแปรรูป (Food) รองลงมาคือ ของขบเคี้ยว (Snack)
ผลิตภัณฑจากขาว (Rice Product) และผลิตภัณฑจากสัตวแปรรูป (Direct Meat) และผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเลือกซื้อ
ตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 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
และสถานที่จดั จําหนาย โดยเหตุผลในการเลือกซื้อนอยที่สุดคือ การไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ และการโฆษณา
ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who influence customer in the buying?) บทบาทของผูมีอิทธิพลใน
การตัดสิใจซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารผูบริโภคตัดสินใจซื้อ คือ ครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อน และโฆษณา
สวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่นอยที่สุดคือ หัวหนางาน
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สวนใหญ
จะไมมีการวางแผนในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารมากอน สําหรับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP
ประเภทอาหาร พบวา ผูบริโภคซื้อสินคา OTOP ประเภทอาหาร 3 ชิ้นตอครั้ง รองลงมาคือ ซื้อสินคา 2 ชิ้น ตอครั้ง
และซื้อ 4 ชิ้นขึ้นไปตอครั้ง และที่นอยที่สุดคือ ซื้อสินคา 1 ชิ้นตอครั้ง โดยมีคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ OTOP ตอ
ครั้งประมาณ 50 – 100 บาท รองลงมาคือ มีคาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งประมาณ 101 – 500 บาท และที่นอย
ที่สุดคือ มีคาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งประมาณต่ํากวา 50 บาท
ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ผูบริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร
ตามงานแสดงสินคา/งานประเพณี รองลงมาคือ เลือกซื้อสินคาจากศูนยจําหนายสินคา OTOP หางสรรพสินคา
ตลาดนัด รานสะดวกซื้อ และสถานที่ผลิต
ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) จากพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ OTOP
ประเภทอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวา สื่อหรือแหลงขอมูลทมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
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
ตัดสินใจซื้อจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถตอบคําถามเปรียบเทียบกับผลการวิจัยไดดังนี้
1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need recognition) พบวา กลุมตัวอยางไมมีการ
วางแผนกอนการซื้อสินคาผลิตภัณฑ แสดงวาผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการ
บริการทั้งจากสิ่งกระตุนภายใน (Internal stimuli) เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายน้ํา เปนตน และสิ่งกระตุนภายนอก
(External stimuli) ที่อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นอาหารนารับประทาน
จึงรูสึกหิว ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ 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 เมื่อกลุมตัวอยางไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว
ในขั้นตอไปผูบริโภคก็จะทําการประเมินทางเลือก โดยผูบริโภคกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน
คือ ราคาที่เหมาะสม รสชาติของอาหารสถานที่ในการจัดจําหนาย และมาตรฐานระดับดาวสินคา OTOP ซึ่งผูบริโภค
จะซื้อผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับ 3 ดาว ถึงระดับ 5 ดาว
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchasing decision) พบวา กลุมตัวอยาง มีการตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นผลิตภัณฑ มี
คาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งตั้งแต 50 – 500 บาท มีจํานวนสินคาที่ซื้อตอครั้งตั้งแต 2 ชิ้นถึงมากกวา 4 ชิ้นขึ้นไป
และจะซื้อสินคาที่งานแสดงสินคา/งานประเพณี ศูนยจําหนายสินคา OTOP และหางสรรพสินคา
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchasing behavior) พบวา กลุมตัวอยางหลังจากที่ไดทําการ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไปแลวนั้น มีความพึงพอใจในสินคาระดับปานกลางถึงระดับมาก และมีการแนะนําหรือ
บอกตอไปยังผูบริโภคคนอื่นๆ ใหซื้อผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทอาหารดวย
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พฤติกรรมของนักทองเทีย่ วชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย
Thai Tourists Behavior in Marine National Parks in Southern Thailand
วิวัฒน จันทรกิ่งทอง1 และ พัฒนิจ โกญจนาท2
Wiwat Jankingthong1 and Pattanij Gonejanart2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวและพักผอน โดยมาเปนกลุมจํานวนมากกวา 4 คน จํานวนครั้ง
ในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในชวงประมาณ 1 ปที่ผานมาสวนใหญอยูที่ 1 – 2 ครั้ง และคาใชจายรวมในการ
ทองเที่ยวตอคน 3,001-4,000 บาท ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา อายุ และภูมิลําเนามี
ความสัมพันธกับจํานวนครั้งในการเดินทางเขามาทองเที่ยว 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
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการทองเที่ยว
นํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศไทย โดยในปพ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวจํานวน 590,000
ลานบาท อีกทั้งการทองเที่ยวยังชวยสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและกวางขวาง เนื่องจากการทองเที่ยวมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับแทบทุกภาคธุรกิจดานการบริการ รวมถึงการทองเที่ยวยังชวยในการกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาค กระตุนใหเกิดการลงทุนผลิตสินคาและบริการตาง ๆ อันเปนที่มาของรายไดชุมชนในทองถิ่น
ภาคใตเปนดินแดนแหงหมูเกาะและทองทะเลงาม อีกทั้งยังอุดมสมบูรณดวยผืนปาดิบซึ่งเปนถิ่นอาศัยของ
สรรพชีวิตที่นาสนใจ ไมเพียงเทานั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใตยังโดดเดนมีเอกลักษณ สวนวิถีชีวิตนั้นก็เปยมเสนห
ชวนใหเขาไปสัมผัสและเรียนรูอยางใกลชิด จากการสํารวจในป พ.ศ. 2552 ภาคใตมีรายไดจากการทองเที่ยวตอ
ประชากรสูงกวาทุกภาคในประเทศไทย โดยมีรายไดเฉลี่ยจํานวน 20,673 บาทตอคนตอป โดยเฉพาะอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลในภาคใต นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวนมาก
โดยในปงบประมาณ 2552 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางเขามาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตจํานวน
692,374 คน หากแตในปงบประมาณ 2553 กลับพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขา มาทองเที่ยวจํานวน
475,650 คน ซึ่งมีจาํ นวนลดลง 216,724 คน คิดเปนรอยละ 31.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2552
จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติลดลง แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่ตองการคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวและคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย เพราะการศึกษาพฤติกรรม
นักทองเที่ยวจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวกอนและหลังการใชบริการวามีลักษณะเปนอยางไร โดยความ
เขาใจเรื่องพฤติกรรมของนักทองเที่ยว นับเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทําการตลาดทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อใหผูที่
มีสวนในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทยสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม อันจะนําไปสูพฤติกรรมการทองเที่ยวซ้ําของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
อุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย

วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประชากร กลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติ ดังตอไปนี้
1. ประชากร
ผูวิจัยแบงกลุมของอุทยานแหงชาติทางทะเลตามฝงทะเล และตามทําเลที่ตั้งเปน 5 กลุม คือ 1) อุทยาน
แหงชาติทางทะเลฝงอาวไทยที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูบนเกาะจํานวน 2 แหง 2) อุทยานแหงชาติทางทะเลฝงอาวไทยที่มี
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พื้นที่ทั้งที่อยูบนเกาะและไมไดอยูบนเกาะจํานวน 2 แหง 3) อุทยานแหงชาติฝงอันดามันที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยูบนเกาะ
จํ า นวน 5 แห ง 4) อุ ท ยานแห ง ชาติ ฝ ง อั น ดามั น ที่ มี พื้ น ที่ ทั้ ง ที่ อ ยู บ นเกาะและไม ไ ด อ ยู บ นเกาะจํ า นวน 8 แห ง
5) อุทยานแหงชาติทางทะเลที่ไมไดอยูบนเกาะจํานวน 3 แหง จากนั้นผูวิจัยจึงทําการคัดเลือกอุทยานแหงชาติในแต
ละกลุมโดยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลากในแตละกลุม ๆ ละประมาณรอยละ 50 ผลจากการสุมจับสลาก
ทั้ง 5 กลุมไดรายชื่อของอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตจํานวน 11 แหง ในสวนของจํานวนประชากรซึ่งเปน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตทั้ง 11 แหง โดยผูวิจัยใชขอมูลยอนหลัง
5 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2553 และนําจํานวนประชากรทั้ง 5 ป มารวมกันและหาคาเฉลี่ย ไดจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 467,703 คน
2. กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร 467,703 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง หากแตการกําหนดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางขั้นต่ําที่จะตองเก็บจะสงผล
ใหผลการวิเคราะหมีความคงที่ เนื่องจากแบบสอบถามที่ตัวอยางตอบอาจขาดความสมบูรณ ดังนั้นผูวิจัยจึงเพิ่ม
ขนาดกลุมตัวอยางเปน 800 ตัวอยาง โดยคุณสมบัติของตัวอยางตองเปนผูที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
และเดินทางเขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใต รวมถึงไดทองเที่ยวเสร็จแลว
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยเดินไปยังบริเวณที่
มีกลุมนักทองเที่ยว จากนั้นเมื่อพบกลุมนักทองเที่ยวและทราบจํานวนนักทองเที่ยวในกลุม ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก ในการสุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดหมายเลขใหแก
นักทองเที่ยวแตละคน และจะใชสลากในการสุมตามจํานวนของนักทองเที่ยวในแตละกลุมที่พบ โดยจะทําเชนนี้จนถึง
เวลา 16.00 นาฬิกา ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับผูชวยวิจัยที่ผานการชี้แจง
ในขอคําถามของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางละเอียด การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจะให
แบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเพื่อตอบเอง หากกลุมตัวอยางคนใดมีปญหาทางดานสายตา ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะ
อ า นให ฟ ง และจะเลื อ กเฉพาะกลุ ม ตั ว อย า งที่ ท อ งเที่ ย วเสร็ จ แล ว โดยจะถามกลุ ม ตั ว อย า งก อ นที่ จ ะให ต อบ
แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในป พ.ศ. 2555 ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเริ่มตั้งแตเวลา 12.00 –
16.00 นาฬิกา และในเวลา 16.30 นาฬิกา ผูวิจัยและผูชวยวิจั ยจะรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความ
สมบูรณของขอคําถาม โดยจะดําเนินการจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด 800 คน มีเพศหญิงจํานวน 449 คน
และเพศชายจํานวน 351 คน อายุต่ําสุด 15 ป และอายุสูงสุด 76 ป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของ
ประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.10 และสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง
15-34 ป คิดเปนรอยละ 29.40 และนักทองเที่ยวสวนใหญเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
32.90 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 22.10 ในสวนของรายได
เฉลี่ยตอเดือนพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอย 24.90 ภูมิลําเนาปจจุบันของ
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นั ก ท อ งเที่ ย วส ว นใหญ อ ยู ใ นภาคใต โดยมี ภู มิ ลํ า เนาอยู ที่ จั ง หวั ด กระบี่ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 13.00 และ
นักทองเที่ยวจากจังหวัดอื่นที่ไมใชภาคใตที่เขามาทองเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 3.10
ในสวนของพฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา วัตถุประสงคในการเดินทางโดยสวนใหญเขามาเพื่อทองเที่ยว
และพักผอน คิดเปนรอยละ 95.60 อีกทั้งพบวานักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนกลุม ซึ่งจะมีจํานวน
มากกวา 4 คน คิดเปนรอยละ 55.40 เปนเพราะการทองเที่ยวเปนกลุมทําใหเกิดความสนุกสนานมากขึ้น และจํานวน
ครั้งในการเดินทางเขามาทองเที่ยวในชวงประมาณ 1 ปนี้ สวนใหญอยูที่ 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 77.70 และ
นักทองเที่ยวสวนใหญมีคาใชจายรวมในการเดินทางทองเที่ยวตอคน 3,001-4,000 บาท คิดเปน 38.10
ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวที่มีอายุ 15-34 ป มีจํานวนครั้งในการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน 1 ปที่ผานมามากกวานักทองเที่ยวที่มี
อายุ 55 ปขึ้นไป เปนเพราะชวงอายุ 15-34 ปเปนชวงอายุที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงทําใหสามารถเดินทางเขามา
ทองเที่ยวไดบอยครั้ง และนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภาคใตมีจํานวนครั้งในการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
1 ปที่ผานมามากกวานักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในภาคอื่น เปนเพราะนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดภาคใตใช
ระยะทางในการเดินทางเขามาทองเที่ยวนอยกวา เดินทางไดรวดเร็วกวา และมีคาใชจายนอยกวานักทองเที่ยวที่มี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดของภาคอื่น ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไปมีคาใชจายรวม
ในการทองเที่ยวมากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท เปนเพราะนักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไปมีกําลังซื้อและมีความสามารถใชจายไดมากกวา

สรุป
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย พบวา
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติทางทะเลในภาคใตของประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อทองเที่ยวและพักผอน และเดินทางเขามาเปนกลุม โดยเดินทางเขามาทองเที่ยว 1-2 ครั้งตอป และมี
คาใชจายโดยรวมในการทองเที่ยวตอคน 3,001-4,000 บาท นอกจากนี้พบวา อายุ และภูมิลําเนาปจจุบันของ
นัก ท อ งเที่ ยวมี ความสัม พั น ธกั บ จํา นวนครั้ ง ในการเดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ยว ในขณะที่ ร ายได เ ฉลี่ ย ตอ เดื อ นของ
นักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับคาใชจายในการทองเที่ยว

คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ ดร.พัฒนิจ โกญจนาท รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ที่
ชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
รวมถึงขอแสดงความเคารพตอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ บิดา มารดา ครูบาอาจารย และผูมี
พระคุณทุกทานที่ไดประทานกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาใหแกขาพเจา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษาละครโทรทัศนประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม)
ของสองบริษัท คือ บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด และบริษัทซีเนริโอ จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธและปจจัยที่
ทํ า ให ล ะครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิ ท คอม) ประสบความสํ า เร็ จ และได รั บ ความนิ ย มจากผู ช มมาเป น
ระยะเวลายาวนาน การรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 6 ทาน ควบคูกับการคนควา
ขอมูลจากเอกสารตางๆ (Documentary) ที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา
(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 เนื่องจากละครที่ผลิตโดยทั้งสองบริษัทนี้สวนใหญจะไดรับความนิยมเปนอยางดี 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 in1
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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 และมีแนวโนมดานการตลาดเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สังเกตไดจากสถานีโทรทัศนหลักใน
ประเทศไทย ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ตางก็มีการผลิตละครประเภทซิทคอมออกอากาศ
อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งบริษัทผูผลิตละครตางๆ ก็ไดหันมาผลิตละครประเภทนี้กันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด โดยการบริหารงานของถกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งนับเปนบริษัทที่มีการ
ผลิตละครประเภทซิทคอมออกมาอยางตอเนื่องมากที่สุดและประสบความสําเร็จมาโดยตลอดนับแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน บริษัทเอ็กแซ็กทฯ ไดผลิตละครประเภทนี้ตั้งแตป พ.ศ.2534 เปนตนมา และละครของบริษัท เอ็กแซ็กทฯ ที่
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในยุคแรกของการกอตั้งบริษัท คือละครซิทคอมเรื่อง “3 หนุม 3 มุม”
อยางไรก็ตาม แมอัตราการแขงขันของละครประเภทซิทคอมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในแงการสรางสรรค
บทละคร ตัวละคร นักแสดง บุคลากร ขั้นตอนในการผลิต ตลอดจนกลยุทธทางดานการตลาด การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ แตผลงานของบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจและไดรับ
ความนิยมจากผูชมมาเปนระยะเวลายาวนาน (รายละเอียดตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ตัวอยางละครซิทคอมของ บริษัทเอ็กแซ็กท และบริษัทซีเนริโอ จํากัด ที่มีการออกอากาศมาอยางยาวนาน
เรื่อง
สังกัด
ออกอากาศ
วัน-เวลา
ปที่ผลิต
จํานวนป*
เสาร 10:15 - 11:05
พ.ศ. 2545
10 ป
เฮง เฮง เฮง
EXACT
ชอง 3
เสาร 18:05 - 19:00
พ.ศ. 2546
9 ป
บางรักซอย 9
EXACT
ชอง 9
พฤหัสบดี 23:00 - 24:00
พ.ศ. 2547
8 ป
เปนตอ
Scenario
ชอง 3
อาทิตย 18:05 - 19:00
พ.ศ. 2549
5 ป
บานนี้มีรัก
Scenario
ชอง 9
อาทิตย 10:15 - 11:05
พ.ศ. 2550
4 ป
ผูกองเจาเสนห Scenario
ชอง 3
อาทิตย 17:05 – 18:00
พ.ศ. 2550
4 ป
นัดกับนัด
Scenario
ชอง 9
* นับตั้งแตปที่เริ่มผลิตจนถึงปที่ทําการวิจัยคือ ป 2554
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการผลิตละครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม)
กรณีศึกษาจากบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด จึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เนื่องจากบริษัทดังกลาว ประสบ
ความสําเร็จในดานการผลิตละครซิทคอมและไดรับความนิยมจากผูชมมาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะมีประโยชนในการนําขอมูลตางๆ ตลอดจนกลยุทธในการผลิตละครซิทคอมที่ไดศึกษานั้น มาใช
เปนแนวทางในการผลิตละครประเภทซิทคอมอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือเพื่อใหทราบวากลยุทธและปจจัยใดที่สงผลใหละครประเภทซิทคอมทาง
โทรทัศนในประเทศไทยประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมจากผูชมมาเปนระยะเวลายาวนาน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจั ยนี้ ทํา การรวบรวมขอ มูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิง ลึกหัว หนา ฝายผลิตละครซิทคอม ผูกํา กับ
ผูเขียนบทละคร และนักแสดง ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีความสําคัญในการผลิตละครซิทคอมจากกลุม
บริษัทเอ็กแซ็กท และบริษัทซีเนริโอ จํากัด และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการผลิตละครซิทคอม ควบคู
กับการศึกษาคนควาจากเอกสารและบทความตางๆ (Documentary) ที่เกี่ยวกับละครประเภทซิทคอม (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) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม (พิชิต, 2548;
ทิพวรรณ, 2549; เศรษฐพงศและคณะ, 2551; Drucker, 1995) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (เมธา, 2539; ชนัญญา,
2544; ปฏิภาณและเมสินี, 2547; สิรินัดดา, 2547; ศรีสุภา, 2549; สุภานี, 2549; สิระ, 2550; ภัคพงศ, 2551) โดย
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 ถึงมีนาคม 2554
ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งจากการสัมภาษณและจากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ถูกนํามาวิเคราะหเนื้อหา
เชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis) ซึ่งอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิท
คอม) และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ มาเปนกรอบในการวิเคราะห

ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
วิวัฒนาการของการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) สามารถแบงออกไดเปน 3 ยุค โดยใชเกณฑการ
แบงจากเนื้อหาและความนิยมของละครเปนหลัก ดังนี้
ยุคที่ 1 (ป พ.ศ. 2520 – 2533) เปนยุคที่มีละครประเภทซิทคอมทางโทรทัศนเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ
ไทย ซึ่งไดรับความนิยมแคเพียงชวงแรกเทานั้น เนื่องจากยังไมเปนที่รูจักของผูชมเทาที่ควร จนกระทั่งเขาสูยุคของ
ละครซิทคอมยุคที่ 2 ตัวอยางละครยุคที่ 1 เชน ตุกตาเสียกบาล ศรีธนญชัย ขบวนการคนใช คุณยายกายสิทธิ์ ตะกาย
ดาว เปนตน
ยุคที่ 2 (ป พ.ศ. 2534 – 2544) เปนยุคที่ละครประเภทซิทคอม เปนที่รูจักมากขึ้นและเปนยุคที่ละครซิทคอม
กลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง โดยไดรับการตอบรับจากกลุมผูชมอยางดีเยี่ยม จากละครเรื่อง 3 หนุม 3 มุม ซึ่งถือได
วาเปนละครที่ไดรับความนิยมยาวนานมากที่สุดเรื่องหนึ่ง และยังเปนละครที่สามารถสรางกระแสใหละครประเภทซิท
คอม กลายเปนที่สนใจของผูชมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางอื่นๆ เชน ระเบิดเถิดเทิง พี่ชายที่แสนดี เปนตน
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ยุคที่ 3 (ป พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2554)) ยุคนี้ถือไดวาเปนยุคเฟองฟูของละครซิทคอม สืบเนื่องจาก
ปลายยุคที่ 2 กระแสความนิยมในละครซิทคอมลดต่ําลง จนกระทั่งบริษัทเอ็กแซ็กทฯ ไดผลิตละครซิทคอมเรื่องใหม
“เฮง เฮง เฮง” ขึ้นในป พ.ศ. 2545 ไดรับการตอบรับที่ดีมากจากผูชมทุกเพศวัย เนื่องจากมีการนํานักแสดงตลกเขามา
สรางสีสัน และจากความสําเร็จนี้ทําใหมีผูผลิตละครจํานวนมากสนใจเขามาลงทุนผลิตละครซิทคอมอยางตอเนื่อง
ตัวอยาง เชน บางรักซอย 9 บานนี้มีรัก ผูกองเจาเสนห นัดกับนัด เนื้อคูประตูถัดไป หลวงตามหาชน เปนตน
กลยุทธการผลิตละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) สามารถแบงออกเปน 2 ดานหลักๆ ดังนี้
กลยุทธดานการบริหาร ไดแก กลยุทธในการวางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอนกอนการผลิต การผลิต และ
การประเมินผล
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในการผลิตละครประเภทซิทคอมเรื่องใหมๆ ออกมานั้น ถกลเกียรติ วีรวรรณ
มักจะเปนผูกําหนดทิศทางของเรื่อง ทั้งการวางแผนการผลิต การวางคาแรกเตอรตัวละคร การคัดเลือกนักแสดง ฉาก
การวางกลุมเปาหมาย และการใหความเห็นในเรื่องของบท เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขั้นตอนในการผลิต ถกล
เกี ย รติ จะเป น ผู ค วบคุ ม การผลิ ต เอง จนกระทั่ ง เชื่ อ มั่ น ว า ละครเรื่ อ งนั้ น สามารถนํ า ไปออกอากาศได ต รงตาม
วัตถุประสงคที่วางไวในขั้นตอนการวางแผน และละครนั้นไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมาย
กลยุทธดานการตลาดและสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธ และเอกลักษณของ
องคกร
การศึกษาพบวา บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางสรรคและพัฒนาละครอยูเสมอ ทั้งดานเนื้อหาและการสราง
ความบันเทิง ทั้งนี้การลงทุนดังกลาวจะตองมีการระดมเงินทุนจากแหลงตางๆ โดยทั่วไปการระดมเงินทุนนั้น ลวน
แลวแตเกี่ยวของกับการใชกลยุทธทางการตลาด แนวทางการตลาดที่บริษัทฯ นํามาใชในการกําหนดกลยุทธดาน
การตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ ใหเขากับละครประเภทตลกสถานการณสามารถสรุปไดดังนี้
การสงเสริมการตลาดและบริการของละครประเภทซิทคอมของบริษัทเอ็กแซ็กท และ บริษัทซีเนริโอ จํากัด มี
การกําหนดแนวทางและวางเปาหมายในการผลิตทุกครั้งโดยผูบริหาร ทีมงานการผลิต ทีมการตลาด ฯลฯ ซึ่งเริ่มจาก
การวิเคราะหความสามารถของบริษัทฯ สิ่งแวดลอมและคูแขง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการสงเสริมการตลาด โดย
มุงเนนที่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ อาทิ การนําสินคาเขามารวมเฟรมหรืออยูในฉากละคร เชน ปายคัตเอาท
บิลบอรด เปนตน ถือเปนกลยุทธของการนําสินคาเขามารวม (Tie-In) ในรูปแบบของการใหตัวละครหยิบจับสินคา
(Product Placement) หรือการใหตัวละครพูดถึงคุณสมบัติของสินคา (Product Experience) โดยการเชื่อมโยงตัว
สินคาเขาไปในเนื้อหาของละคร เปนตน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ฉากรานขายของชําในเรื่องบางรักซอย 9 เฮง เฮง
เฮง และ บานนี้มีรัก
ปจจัยที่ทําใหละครตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) ประสบความสําเร็จ ไดแก
ปจจัยจากกระบวนการผลิต ถือเปนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพงานมากที่สุด ตั้งแตกระบวนการวางแผน
การเตรียมงาน การลงมือผลิตจนกระทั่งละครออกอากาศ โดยปจจัยกระบวนการผลิตที่สงผลตอความสําเร็จของ
ละครประเภทตลกตามสถานการณ (ซิทคอม) มีดังนี้
1. บทและศิลปะในการเขียนบท ผูเขียนบทจะตองสามารถถายทอดเรื่องราวไดเปนอยางดี มีศิลปะใน
การใชภาษา ลําดับเรื่องราว เพื่อใหผูชมมีความรูสึกไมเบื่อและอยากติดตามละครตอไป
2. รูปแบบการนําเสนอ จะตองมีรูปแบบการนําเสนอที่ไมซ้ําซากและพัฒนาอยูเสมอ มีเรื่องราวที่ชัดเจน
และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดจริงในชีวติ ประจําวัน เชน บางรักซอย 9 เฮง เฮง เฮง และ เปนตอ เปนตน
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3.
การคั ด เลือ กนั ก แสดง จะต อ งมี การคัด เลือ กให เหมาะสมกั บ บทบาท โดยจะต อ งเลือ กผูที่ มี
ความสามารถในการถายทอดเรื่องราวของตัวละครไดเปนอยางดี เขาถึงบทบาทของตัวละคร เชน โฉมฉาย ฉัตรวิไล
ในบานนี้มีรัก
4. การกํากับการแสดง ผูกํากับจะตองมีความรู ความเขาใจในเนื้อเรื่อง และสามารถตีความบทละครได
อยางลึกซึ้ง และสามารถมองภาพรวมไดอยางชัดเจน จังหวะการแสดง มุขในการแสดง
5. การประเมิ น ผล หลั ง จากการแสดงทุ ก ครั้ ง ควรมี ก ารประเมิ น ผลหลั ง จากการออกอากาศ เพื่ อ หา
จุดบกพรอง ซึ่งหากพบจุดบกพรองหลังจากการออกอากาศ ก็จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในครั้ง
ตอไป ซึ่งการประเมินผลไมใชเพียงแคการวัดคุณภาพการแสดงเพียงเทานั้น แตรวมถึงการใหการสนับสนุนของ
ผูสนับสนุนในอนาคต
6. การจัดสรรงบประมาณ ควรตองมีระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามงบประมาณที่วางไว เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณสงผลตอการดํารงอยูของละครตลกตามสถานการณ
7. การประชาสัมพันธละคร ถือเปนชองทางหนึ่งที่จะทําใหละครกลายเปนที่รูจักแกผูชม และทําใหผูชม
ติดตามชมละครนั้น ๆ โดยหลักของการทําประชาสัมพันธควรมีการวางแผนอยางตอเนื่อง ตั้งแตกอนละครออกอากาศ
จนกระทั่งละครออกอากาศ เพื่อเปนการสรางจุดสนใจใหผูชมอยากติดตามละครอยางตอเนื่อง
ปจจัยแวดลอมภายในองคกร เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จและความนิยมของผูชม
ละครประเภทนี้ดวยเชนกัน ปจจัยภายในองคกรที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการผลิตละคร ควรมีการตรวจสอบสภาพ ซอมบํารุง หรือปรับเปลี่ยน
อุปกรณและเครือ่ งมือในการผลิตละครตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย ทันสมัย พรอมใชงานอยูอยางเสมอ
2. นักแสดง จะตองมีความสามารถ แสดงไดอยางสมบทบาท รูจังหวะของละครประเภทตลก มีวินัย และ
ความรับผิดชอบตอทําหนาที่และบทบาทของตนเอง และควรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
3. วิสัยทัศนของผูบริหาร ละครจะประสบความสําเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับมุมมอง วิสัยทัศน และ
ประสบการณในการดําเนินงานของผูบริหารเปนหลัก ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูที่มองการณไกล และมีวิสัยทัศนกาว
ไกล ตลอดจนมีความเขาใจในกลไกตลาดเปนอยางดี
ปจจัยแวดลอมภายนอกองคกร เนื่องจากละครซิทคอมเปนละครประเภทหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากทั้งภายในและนอกองคกรมากที่สุด เพราะนิยมนําเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ของมนุษย สังคม และวัฒนธรรมออกมาเปนบท ปจจัยภายนอกจึงมีสวนสําคัญในการผลิต ดังสรุปไดดังนี้
1.วัฒนธรรม การนําเสนอเนื้อหาจะตองมีการสอดแทรกสาระใหแกผูชม โดยนําเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเขามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดสถานการณตาง ๆ ของละครใหนาสนใจ
2. สังคม การนําเสนอเรื่องราวจะตองทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน โดยนําเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมเขามาสะทอนผานสถานการณตางๆ ของละคร เพื่อใหผูชมไดมีอารมณความรูสึกรวมไปกับสถานการณ
ในละครที่เกิดขึ้น และอยากติดตามละครตอไป
3. ชองทางในการออกอากาศ ถือเปนปจจัยสําคัญในการชวยสงเสริมดานการตลาด ทําใหบริษัทผูผลิต
สามารถกําหนดกลุมผูชมไดอยางชัดเจนและสามารถสรางสถานการณและเรื่องราวไดเขาถึงกลุมเปาหมาย ตลอดจน
การทําใหละครมีเรตติ้งที่ดีและประสบความสําเร็จในที่สุด
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4. เทคโนโลยี การผลิ ต ละครจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความพร อ มในการรั บ มื อ ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางด า น
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อเรียนรูที่นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาปรับใชในการผลิตละครซิทคอม ไมวาจะเปน
เทคโนโลยี ใ นการบั น ทึ ก ภาพ อุ ป กรณ ตั ด ต อ และอื่ น ๆ เพราะป จ จั ย เหล า นี้ ไ ม เ พี ย งส ง ผลทางด า นการผลิ ต ที่
สะดวกสบายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเทานั้น แตยังชวยประหยัดระยะเวลาในการทํางานไดดวยเชนกัน นอกจากนี้
ทีมงานผูผลิตควรตองมีการเรียนรูนวัตกรรมตางๆ อยูตลอดเวลาเพื่อนํามาปรับใชในกระบวนการผลิตละคร
การจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยความรูและการเรียนรูของทีมงานการผลิตละคร
ในการคนหาแนวคิดใหมและการใชประสบการณตรง ทําใหละครสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและผูชม
ได ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ไมวาจะเปนการสรางสรรคละครเรื่องใหมหรือการตอยอดละครเดิมที่มี
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. การกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและลดขอจํากัดขององคกรที่มีอยูใหมากที่สุด
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดํารงอยูของละครซิทคอมมากที่สุด คือ บทละคร
เนื่องจากเปนสวนที่ทําใหผูชมสามารถตัดสินไดวาจะติดตามชมตอนตอไปหรือไม โดยรายละเอียดของเนื้อเรื่อง และ
มุขตลก มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกชมมากที่สุด รองลงมาคือดารานําแสดง ในขณะที่ตัวผูกํากับ มีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกชมนอยที่สุด ตัวอยางของละครที่มีเนื้อเรื่องและมุขตลกที่ประสบความสําเร็จ เชน เฮง เฮง เฮง
ซึ่งเปนเรื่องราวความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบไปดวย อามา อาเตี่ย อามา ลูกๆ 3
คน ที่มีบุคลิกแตกตางกัน และคนรอบขางที่แสนจะวุนวาย เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น ทําใหผูชมสนใจอยาก
ติดตาม
นอกจากปจจัยดังกลาวแลว พบวายังมีปจจัยสําคัญที่ทําใหละครของบริษัท เอ็กแซ็กท และบริษัท ซีเนริโอ
จํากัด ออกอากาศไดอยางตอเนื่องยาวนาน คือ การปรับเปลี่ยนนักแสดงเสริมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการนํานักแสดง
หนาใหมที่กําลังไดรับความนิยมเขามาสรางสีสันใหแกละครโดยไมกระทบกับตัวแสดงหลัก เชน ชมพู เชิญยิ้ม ในผู
กองเจ าเสน ห เปน ตน ซึ่ ง เปน ที่น า สัง เกตว า ทั้ ง สองบริษั ท มี ก ลยุท ธก ารดํา เนิน งานและปจ จัย ในความสํ า เร็ จ ที่
คลายคลึงกัน เนื่องจากทั้งสองบริษัทเปนบริษัทยอยในเครือบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่และมีผูบริหารทานเดียวกันคือคุณ
ถกลเกียรติ วีรวรรณ นั่นเอง

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ได จะพบวาทั้งบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด และบริษัท ซีเนริโอ จํากัด มีกระบวนการผลิตและ
บริหารจัดการการตลาดละครซิทคอมที่คลายคลึงกัน เนื่องจากทั้ง 2 บริษัท อยูภายใตกลุมธุรกิจโทรทัศนของบริษัท จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน โดยมีการนําแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาบูรณาการกับการ
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บริ ห ารการผลิ ต ละครโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง มีก ารวิเ คราะหถึ ง สถานการณ ท างการตลาด สภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกบริษัท และมีการประเมินคุณภาพและปรับปรุงผลงานอยูเสมอ เพื่อการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการนําเอานวัตกรรมทางการผลิตมาประยุกตใชอยางตอเนื่อง จึงถือเปนตนแบบที่บริษัทผลิต
ละครซิทคอมอื่นๆ สามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดความสําเร็จทั้งในเชิงศิลปะและเชิงธุรกิจไดเชนเดียวกัน
อยางไรก็ดี เนื่องจากจุดเดนที่พิเศษของทั้งสองบริษัทอยูที่การมีผูบริหารทานเดียวกัน คือคุณถกลเกียรติ
วีรวรรณ ที่มีวิสัยทัศนกวางไกลและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ องคกรอื่นๆ จึงตองคํานึงถึงขอแตกตางที่พิเศษนี้ดวย จึงจะ
สามารถนํากลยุทธเหลานี้ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและประสบความสําเร็จในที่สุด
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ภาพพจนในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
The Figures of Speech in Christian Worship Songs
ปรัชญา ใจภักดี1
Pratchaya Jaipukdee1

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาภาพพจน ที่ ป รากฏในบทเพลงนมั ส การพระเจ า ของคริ ส เตี ย น ผล
การศึกษาพบวาในบทเพลงนมัสการฯ มีการใชภาพพจนมากมายทั้งอุปมา อุปลักษณซึ่งจําแนกออกไดเปนถอยคํา
อุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain)และสิ่งที่ถูกเปรียบ(target domain)กับถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏ
เฉพาะแบบเปรียบ(source domain) นอกจากนี้ยังพบบุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน นามนัย สัญลักษณ การกลาว
อางถึง อติพจน และคําถามเชิงวาทศิลป ซึ่งภาพพจนดังกลาวเปนลักษณะที่โดดเดนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาพพจนของการเปรียบเทียบพระเจาในสายตาของคริสเตียนกับสิ่งอื่นที่คริสเตียนรูจัก ทั้งการเปรียบเทียบเปนจอม
กษัตริย จอมทัพ วัตถุสิ่งของหรือสถานที่ 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 สิ่งที่นาสังเกตสําหรับศาสนานี้คือทุกคณะนิกายหรือทุกพิธีกรรมของศาสนาจะมีบท
เพลงเปนภาษาประจําชาตินั้น ๆ เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของพิธีกรรมเสมอ สําหรับศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทใน
ประเทศไทยก็มีบทเพลงนมัสการฯ ที่ใชภาษาไทยในการสื่อความหมายดวยเชนกัน (ดุษณี บุญญาสงาวงศ,2543:1)
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 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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ทั้งนี้ก็เพราะคริสเตียนเชื่อวาเสียงเพลงที่ประพันธเนื้อหาขึ้นมานั้น มีความสําคัญในการใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร
ระหวางมนุษยและพระเจา (คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ:2545,3) ทั้งยังสะทอนอัตลักษณเฉพาะของคริสเตียน
พฤติกรรม การกระทํา ความเชื่อและความศรัทธาตลอดจนความคาดหวังของคริสเตียนที่มีตอพระเจาที่ตนเชื่อซึ่ง
แสดงออกจากภาษาที่ใชในบทเพลง
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดศึกษาขอมูลเบื้องตนที่ไดจากหนังสือเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ตลอดจนสังเกตการณจากการประชุม
นมัสการพระเจาของคริสเตียนในคริสตจักรประจําวันอาทิตย และการประชุมนมัสการพระเจาของคริสเตียนในกรณี
พิเศษอื่น ๆ รวมกับการสัมภาษณศิษยาภิบาลของคริสตจักรและคริสเตียนผูมีความรูในเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ
ผลการศึกษาพบการใชภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาที่นาสนใจหลายประเด็น และพบวาภาพพจนใน
บทเพลงนมัสการฯ เปนภาพพจนที่โดดเดนกวาบทเพลงในพิธกี รรมทางศาสนาทั่วไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลง ทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการใชภาพพจน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนมัสการพระเจาของคริสเตียน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรศาสนา รวมทั้งศาสนาเปรียบเทียบและบทเพลงนมัสการที่เปนหลักการ
สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของคริสเตียนอันเปนหลักคําสอนและหลักของความเชื่อ
2. คัดเลือกเนื้อเพลงและเก็บขอมูล จากบทเพลงนมัสการที่ใชรองในคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท
สัปดาหละ 2 ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 เปนเวลา 8 เดือน ไดบทเพลงทั้งสิ้น 500
เพลง โดยสุมเลือกคริสตจักรโฮปนครปฐม (องคกรสาธารณประโยชน) เปนแหลงเก็บขอมูล
3. วิเคราะหขอมูล โดยใชความรูเรื่องภาพพจน รวมกับแนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการใชอุป
ลักษณของเลคอฟและจอหนสัน(Lakoff & Johnson) ตามวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภาพพจนที่ปรากฏในบท
เพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
4. นําผลการวิเคราะหมาจัดระบบ จัดหมวดหมู และสังเคราะหตามลักษณะการใชภาพพจนในบท
เพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน ไดแก ลักษณะภาพพจน และความโดดเดนของภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลง
5. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
ลักษณะของภาพพจนที่ปรากฏในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
ในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ การใชภาพพจนนับวาเปนเรื่องที่โดดเดนมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาพพจนในบท
เพลงนมัสการพระเจาฯนั้น ทําใหเกิดภาพในใจโดยการใชกลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอยคําใหมีพลังที่จะสัมผัส
อารมณจ นเกิด ความประทับ ใจ เกิดความเข า ใจลึกซึ้ง และเกิ ดอารมณ สะเทือ นใจมากกวา ถอ ยคํา ที่ กลา วอยา ง
ตรงไปตรงมา (ชุมสาย สุวรรณชมภู,2555:70) การใชภาพพจนจะปรากฏในทุก ๆ เพลง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. อุปมา (simile) เปนการกลาวเปรียบเทียบของสองสิ่ง หรือการกระทําสองอยางซึ่งเปนสิ่งตางชนิด
กั น แต มี ลั ก ษณะบางอย า งเหมื อ นกั น ความเปรี ย บแบบนี้ มั ก มี คํ า ว า เหมื อ น ปาน เปรี ย บ ดุ จ ฯลฯ เช น
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“...วิญญาณขาแสวงหาพระเจา ดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ํา...”
(เพลง วิญญาณขาแสวงหาพระเจา)
จากเนื้อเพลงขางตนปรากฏคําวา “ดุจดัง” จัดเปนคําเปรียบเทียบลักษณะอุปมา มีการเปรียบเทียบถึง
จิตวิญญาณของคริสเตียนที่แสวงหาพระเจาเหมือนกับกวางที่กระเสือกกระสนหาลําธารเพื่อดื่มกินใหมีชีวิตอยูได
ภาพเปรียบเทียบลักษณะนี้ แสดงใหเห็นวาความปรารถนาที่จะพบพระเจาของคริสเตียนนั้นเปนยอดยิ่งกวาความ
ปรารถนาอันสูงสุด หากไมไดพบพระเจาแลวก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดเหมือนกวางที่ไมไดดื่มน้ําก็อาจตายไดดุจกัน
2. อุปลักษณ (metaphor) เปนการกลาวถึงสิ่งหนึ่งวาเปนอีกสิ่งหนึ่ง เปนการเปรียบเทียบโดยนัย
ไมไดบอกตรง ๆ แตเปนที่เขาใจไดเองวาเปรียบเปนเชนนั้น ความเปรียบชนิดนี้อาจมีคําวา “คือ” , “เปน” และ “เทา”
ลักษณะความเปรียบแบบนี้จัดเปนลักษณะที่โดดเดนของภาพพจนและพบมากในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ
ในที่นี้อุปลักษณ (metaphor) เลคอฟและจอหนสัน(Lakoff & Johnson) ชี้ใหเห็นวาอุปลักษณ
เปนการกระทําความเขาใจและเรียนรูสิ่ง ๆ หนึ่งในรูปของอีกสิ่งหนึ่ง “The essence of metaphor is understanding
and experiencing one kind of thing in terms of another” (Lakoff & Johnson,1980 : 5) หากขยายความก็คือ
อุปลักษณเปนการเปรียบสิ่งที่เปนนามธรรมกับสิ่งที่เปนรูปธรรมกวา เปรียบสิ่งที่อยูไกลตัวกับสิ่งที่อยูใกลตัวมากกวา
และเปรียบสิ่งที่เราไมเคยไดเรียนรู ประสบหรือคุนเคยกับสิ่งที่เรารูจัก คุนเคยและมีประสบการณมากอน เพื่อให
สามารถเขาใจหรือเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรม สิ่งไกลตัว และสิ่งที่ผูใชภาษาไมเคยมีประสบการณหรือคุนเคยมากอนได
ชัดเจนขึ้น (รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม,2551:41-42) จากความรูดังกลาวคําวา “อุปลักษณ” จึงหมายถึง รูปภาษาที่แสดง
การเปรียบเทียบกันระหวางสิ่งที่แตกตางกันสองสิ่ง ไดแก แบบเปรียบ(source domain) และสิ่งที่ถูกเปรียบ(target
domain) และทั้งสองสิ่งนั้นตองอยูตางวงความหมาย (domain) กัน” (รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม,2551:43) จากความ
เขาใจนี้ จึงอาจกลาวไดวาอุปลักษณ คือ การนําคําที่ใชในวงความหมายหนึ่งมาใชกับอีกวงความหมายหนึ่ง ผลจาก
การวิเคราะหถอยคําอุปลักษณในบทเพลงนมัสการพระเจาฯ พบวาถอยคําอุปลักษณปรากฏเปนรูปแบบอุปลักษณ 2
รูปแบบไดแก
2.1 ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain) และสิ่งที่ถูกเปรียบ(target domain)
รูปแบบการเปรียบนี้มักปรากฏคําเชื่อมที่แสดงใหเห็นการเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน เชน “เปน” , “คือ” , และ
“เหมือน” เปนตน ดังตัวอยาง
“...พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงที่รัก พระคุณพระองคไมสูญหาย ขาไมขัดสนลําบากมากนัก เพราะทรงพิทักษรักษาไว...”
(เพลง พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงที่รัก)
จากตัวอยางขางตนมีการเปรียบเทียบพระเจาเปนผูเลี้ยงแกะ สวนคริสเตียนเปนแกะ ถอยคําที่
ปรากฏแบบเปรียบ (source domain) ไดแก ผูเลี้ยง โดยปรากฏคําเชื่อมไดแก “ทรงเปน” และปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบ
(target domain) ไดแก พระเจา บทเพลงนี้จึงปรากฏแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบอยางชัดเจน
2.2 ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain) ซึ่งอาจเปนคํานามหรือคํากริยาที่
ใชในวงความหมายของแบบเปรียบ แตจะไมปรากฏคําเชื่อมและสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) ผูรับสารสามารถ
เชื่อมโยงความหมายหรือตีความไดวาสิ่งที่นํามาเปรียบนั้นหมายถึงสิ่งใดไดจากปริบท เชน
“...สหายเลิศในทุกยาม ทรงงดงามบริสุทธิ์...”
(เพลง นายงานและขอทาน)
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จากตัวอยางขางตน มีเนื้อหาที่กลาวถึงพระเจาผูทรงเปนสหายที่ดีเลิศของคริสเตียน และบริสุทธิ์
เสมอ หากพิจารณาตัวอยางดังกลาวจะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain)
ไดแก “สหายเลิศ” แตไมปรากฏคําเชื่อมและสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) คือ “พระเจา” ผูรับสารจึงตองเชื่อมโยง
และตีความจากขอความที่ตามมา ประกอบกับตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีรเพิ่มเติม
3. บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน (Personification) คือ การใชภาษาในลักษณะที่ทําใหดูเหมือนวา
สรรพสิ่งทั้งหลายที่ไมใชคนเปนคน โดยใหสรรพสิ่งเหลานั้นแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ ราวกับเปนคน ตัวอยางเชน
“...ภูเขาสายน้ําแสนชื่นบานรองเพลงยอพระนามของพระองค...”
(เพลง จงมาเปลงเสียง)
จากเนื้อหาของเพลงปรากฏคําวา “ภูเขาสายน้ํา” ซึ่งเปนธรรมชาติ แลวตอดวยขอความที่วา “แสน
ชื่นบานรองเพลงยอพระนามของพระองค” ซึ่งเปนกิริยาอาการของมนุษยที่สมควรกระทําตอพระเจามากกวา
ธรรมชาติ หากพิจารณาถอยคําอุปลักษณจากตัวอยางนี้ จะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ
(source domain) ไดแก “ภูเขาสายน้ํา” แตไมปรากฏคําเชื่อมและสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) ซึ่งไดแก สรรพสิ่ง
ที่ทรงสราง
4. นามนัย (Metonymy) คือ การเอยถึงสิ่งหนึ่งแตใหมีความหมายเปนอยางอื่น โดยการใชคําหรือวลี
ที่บงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เชน
“...โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคูเคียงไป ขอวางดวงใจอยูตอพักตรชางปน...”
(เพลง ชางปน)
จากเนื้อเพลง “ชางปน” นี้ปรากฏนามนัยใหเห็นอยางชัดเจน คือ คําวา “ชางปน” ในเนื้อหาเพลงมิได
หมายถึง นายชางผูทําเครื่องปนดินเผาหรือชางปนธรรมดาทั่วไป หากแตเปรียบเทียบกับพระเจา ผูทรงสถานภาพใน
การปนแตงชีวิตของคริสเตียนที่เดินตามคําสอนและคําสั่งของพระเจาอยางไมมีเงื่อนไข เสมือนดินที่ไรคากลับมีคาอีก
ครั้งเมื่อไดรับการขึ้นรูป จากชางปนโดยที่ดิน นั้นไมสามารถตั้งเงื่อนไขหรือตอรองเรื่องใด ๆ กับชางปนได หาก
พิจารณาจากตัวอยางนี้ จะเห็นวาเปนถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (source domain) ไดแก “ชาง
ปน” แตไมปรากฏคําเชื่อมและสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) ไดแก พระเจา ผูรับสารจึงตองเชื่อมโยงและตีความ
จากขอความที่ตามมาประกอบกับความรูเกี่ยวกับหลักการเรื่องพระเจาในพระคริสตธรรมคัมภีรเพิ่มเติม
5. สัญลักษณ (symbol) เปนการนําสิ่งที่เปนรูปธรรมแทนสิ่งที่เปนนามธรรม ทําใหเกิดความเขาใจได
กวางขวางลึกซึ้งโดยไมตองอธิบาย สัญลักษณเปนการเรียกชื่อสิ่งๆหนึ่งโดยใชคําอื่นมาแทน ไมเรียกตรง ๆ สวนใหญ
คําที่นํามาแทนจะเปนคําที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใชกันมานานจนเปนที่เขาใจและรูจักกัน โดยทั่วไป
เชน
“...แนนอนพระองครับความเจ็บปวดแทนขา เจางูรายก็หมดอํานาจของมัน...”
(เพลง โกละโกธา)
จากเนื้อหาเพลง “โกละโกธา” นั้นปรากฏถอยคําที่เปนสัญลักษณคือคําวา “เจางูราย” ตามความเชื่อ
ของคริสเตียนนั้น “งู” เปนสัญลักษณเล็งถึงมาร ผูเปนปฏิปกษกับพระเจาและคริสเตียนทุกคน และ “งู” นี้เอง ที่ปรากฏ
ในพระคริสตธรรมคัมภีรตลอดทั้งเลมวาเปนภาพจําแลงของพญามารหรือซาตาน ดังปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบท
ที่ 3 ขอที่ 14 กลาววา “...พระเจาจึงตรัสแกงูวา "เพราะเหตุที่เจาทําเชนนี้ เจาจะตองถูกสาปแชงมากกวา สัตวใช
งานและสัตวปาทั้งปวง จะตองเลื้อยไปดวยทอง จะตองกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต...” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย
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,2549:5) จนกระทั่งถึงพระธรรมวิวรณบทที่ 20 ขอที่ 2 กลาววา “...และทานไดจับพญานาค ซึ่งเปนงูดึกดําบรรพผูซึ่ง
เปนพญามารและซาตานและมัดมันไวพันป...” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย,2549:531)
6. การกลาวอางถึง (allusion) เปนการกลาวอางถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณสําคัญ ๆ ซึ่งเปนที่รูจัก
กันทั่วไปยกมาประกอบขอความ เมื่อเอยขึ้นมาก็เปนที่รูจักและเขาใจกันทันที นอกจากนี้ยังรวมทั้งการอางถึงคํา
พังเพย หรือสุภาษิต สํานวน หรืออางถึงนิทานหรือวรรณคดีเรื่องสําคัญที่รูจักกันดี เปนการกลาวเปรียบเทียบชนิดใช
คํานอยกินความมาก เพราะเมื่อผูอานรูความหมายของคําพังเพย สุภาษิต สํานวน และรูเรื่องนิทานหรือวรรณคดีนั้น
อยูแลวก็จะเขาใจความหมายที่ลึกซึ้งโดยผูแตงไมตองอธิบาย เชน
“...ใหเปนเหมือนดังโนอาหที่ไดสรางนาวา ...”
(เพลง ดวยความเชื่อ)
จากเนื้อเพลงขางตน ปรากฏชื่อบุคคลสําคัญในพระคริสตธรรมคัมภีรที่มีลักษณะโดดเดนไดแก โนอาห ซึ่ง
เปนบุคคลสําคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร ในภาคพันธสัญญาเดิม มีบทบาทสําคัญในเหตุการณที่น้ําทวมโลก แลว
พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหตอเรือที่มีขนาดใหญเพื่อรับสัตวที่อยูบนโลกอยางละคู รวมทั้งครอบครัวของโนอาหดวย
ใหพน ภัยจากการที่ พ ระเจาจะทํา ลายโลกดวยน้ํา ดังปรากฏในพระธรรมปฐมกาล (สมาคมพระคริสตธรรมไทย
,2549:7)
7. อติพจน (hyperbole) หมายถึง การกลาวเกินจริง ซึ่งเปนความรูสึกหรือความคิดของผูกลาวที่
ตองการย้ําความหมายใหผูฟงรูสึกวาหนักแนนจริงจัง ทั้งผูกลาวและผูฟงก็เขาใจวามิใชเปนการกลาวเท็จ เชน
“...เมื่อยามที่ฟามืดมิด โลกมลายกลายเปนผงคลีดิน เราจะอยูในออมอกพระเจา รื่นรมยสมอุรา...”
(เพลง พระเจารักคุณและฉัน)
จากเนื้อเพลงขางตนนี้ ปรากฏความเปรียบแบบอติพจน คือขอความที่วา “โลกมลายจนกลายเปนผงคลีดิน”
หมายถึง โลกที่พระเจาสรางเมื่อถึงเวลาหนึ่งจะแตกสลาย เนื่องดวยถึงเวลาแหงการทําลายและการพิพากษาจากพระ
เจาผูสูงสุด การแตกสลายดังกลาวมานี้ถึงขั้นเหลือชิ้นสวนของโลกที่เล็กมากเทากับผงคลีดิน ซึ่งเปนการเปรียบเทียบที่
เกินจริง
8. คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical question) เปนการตั้งคําถามแตมิไดหวังคําตอบ หรือถามี
คําตอบก็เปนคําตอบที่ทั้งผูถามและผูตอบรูดีอยูแลว นักเขียนจะใชคําถามเชิงวาทศิลปเพื่อเราอารมณผูอาน หรือสื่อ
ความหมายและขอคิดที่ตองการ เชน
“...จะทําฉันใด ถาไมมีองคพระเจา ใครจะชวยฉัน เมื่อไมเปนดังตั้งใจ...”
(เพลง จะทําฉันใด)
จากเนื้อเพลงขางตนปรากฏขอความที่เปนคําถามเชิงวาทศิลป คือขอความที่วา “จะทําฉันใด” , “ใครจะชวย
ฉัน” ขอความเหลานี้ลวนเปนคําถามทั้งสิ้น แตไมไดตองการคําตอบ ทั้งนี้เพราะตองการเนนย้ําความเขาใจใหแกคริส
เตียนไดตระหนักวา พระเจาทรงเปนผูชวยใหรอดไดจากสถานการณที่เลวรายหรือเหตุการณที่ตัวเองไมเคยคาดถึงมา
กอน ขอความดังกลาวมานี้จึงนับไดวาเปนคําถามเชิงวาทศิลปที่พบไดจากบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
ภาพพจนที่เปรียบพระเจาในบทเพลงนมัสการพระเจาของคริสเตียน
จุดประสงคของการนมัสการของคริสเตียนก็คือ การกลาวถึง “พระเจา” ในทัศนะตาง ๆ ซึ่งบางก็เกิดขึ้นจาก
ความรูสึกภายในจิตใจ หรืออาจเกิดจากความเชื่อและความศรัทธา หรือเกิดขึ้นจากขอมูลที่ถูกบันทึกไวในพระคริสต
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ธรรมคัมภีรเหลานี้ลวนสะทอนออกมาทางบทเพลงนมัสการทั้งสิ้น (สัมพันธพร นาคทองอินทร,สัมภาษณ 2555)
ภาพพจนที่เปรียบเกี่ยวกับพระเจามีรายละเอียดตอไปนี้
1. พระเจาเปนจอมกษัตริย คริสเตียนมีความเชื่อวาพวกเขาเปนประชากรในอาณาจักรของพระเจา
ซึ่งทรงมีสถานภาพเปนจอมกษัตริยเจาของอาณาจักรนิรันดร เปนประมุข ที่มีสิทธิอํ านาจสูงสุด เปนผูปกครองที่
ครอบครองสรรพสิ่ง เชน
“...เราประกาศ พระบารมี ฮาเลลูยา ยกยองจอมราชันย พระองคทรงครอบครองบัลลังก พระคริสตราชานิรันดร...”
(เพลง พระองค...โอพระองค)
2. พระเจาเปนจอมทัพ คริสเตียนมีความเชื่อวาพระเจาของพวกเขาเปนพระเจาแหงกองทัพโดยมี
ทหารคือคริสเตียน กองทัพดังกลาวนี้กําลังทําสงครามระหวางอาณาจักรแหงความสวางที่มีพระเจาเปนจอมทัพ และ
อาณาจักรของความมืดที่มีพญามารเปนหัวหนา เชน
“...แมทัพของเราคือพระเยซู เรากาวตามพระบาทของพระองค พระคริสตทรงฤทธิ์ พิชิตมวลหมูไพรี...”
(เพลง กองทัพพระคริสต)
3. พระเจาเปนวัตถุสิ่งของหรือสถานที่ วัตถุสิ่งของหรือสถานที่ในที่นี้เปรียบกับสิ่งที่ล้ําคาหาได
ยากยิ่ง หรือมีลักษณะพิเศษบางอยางอันเปนประโยชนตอมนุษยโดยเปรียบกับสิ่งที่คริสเตียนคิดวามั่นคงปลอดภัย
เชน “ปอมปราการ”,“โล”,“กําแพง” เปนตน ดังตัวอยาง
“...พระองคทรงเปนโลลอมในชีวิตขา...”
(เพลง พระองคทรงเปนโลลอม)
“...องคจอมโยธาพระเจาของฉันทรงเปนกําแพงกําบังของฉัน...”
(เพลง สรรพสิ่งเปนได)
“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา เปนดวงอาทิตย ปอมปราการ...”
(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง)
4. พระเจ า เป น บุ ค คล คริ ส เตี ย นนั้ น มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งพระเจ า ว า พระองค ท รงเป น บุ ค คลใน
ครอบครัวที่มีความสัมพันธอยางสนิทสนม ซึ่งความเปนบุคคลบอกไดจากอารมณ ความรูสึก เชน
ก.) พระเจาเปนบิดา ผูมีบทบาทในการปกปองลูก ใหกําลังใจลูก ดังตัวอยาง
“...พระบิดา พระกําลัง พระผูเลาโลมยามออนลา...”
(เพลง จงมาเปลงเสียง)
ข.) พระเจ า เป น สหาย ผู มี บ ทบาทในการให ค วามจริ ง ใจต อ สหายด ว ยกั น เป น ที่ พึ่ ง ในยาม
ยากลําบาก ดังตัวอยาง
“...สหายเลิศในทุกยาม ทรงงดงามบริสุทธิ์ ความรักพระองคจะครอบครอง...”
(เพลง นายงานและขอทาน)
5. พระเจาเปนธรรมชาติ คริสเตียนเชื่อวาธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางนั้นมีเหตุผลซอนอยูเสมอ
และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย คริสเตียนจึงเปรียบเทียบพระเจาที่ตนรูจักกับธรรมชาติที่
พระองคสรางวาเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยไมสามารถขาดได และมนุษยตองการสิ่งนั้นตลอดเวลา ทั้งสายน้ํา แสงอาทิตย
ดวงดาว และธรรมชาติอื่น ๆ เชน

O-83

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

“...สายน้ําที่ฉันไมตองจายราคา สายน้ําที่ฉันปรารถนา สายน้ําที่ฉันรับการเปลี่ยนชีวานําพาคนบาปเปนไท...”
(เพลง พระวิญญาณขององคพระเจา)
“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา เปนดวงอาทิตย ปอมปราการ...”
(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง)
“...พระองคเปนน้ําแหงชีวิต ใหเราดื่มน้ําแหงชีวิต...”
(เพลง พระองคเปนน้ําแหงชีวิต)
6. พระเจาเปนความรูสึกที่มนุษยปรารถนา คริสเตียนเชื่อวามนุษยขาดความสมบูรณ ดังนั้นบท
เพลงนมัสการฯ จึงมีเนื้อหาที่บอกพระเจาใหทรงเพิ่มเติมสิ่งเหลานั้นแกมนุษย โดยยกพระเจาเปนความรูสึกในอุดมคติ
ที่สมบูรณแบบซึ่งมนุษยปรารถนา ทั้งความหวัง ความรัก กําลัง และอื่น ๆ เชน
“...พระองค ทรงเปนความหวังของเรา...”
(เพลง พระองคทรงเปนความหวัง)
“...พระเจาเปนความรัก พระเจาเปนความรัก...”
(เพลง พระเจาเปนความรัก)

สรุป
บทเพลงนมัสการพระเจาฯ มีภาพพจนหรือความเปรียบปรากฏอยูมาก ทั้งอุปมา อุปลักษณ ซึ่งจําแนกเปน
ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏแบบเปรียบ(source domain) และสิ่งที่ถูกเปรียบ(target domain) พบมากที่สุด สวน
ถอยคําอุปลักษณที่ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ(source domain) นั้นพบนอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบบุคคลวัตหรือ
บุคลาธิษฐาน นามนัย สัญลักษณ การกลาวอางถึง อติพจน และคําถามเชิงวาทศิลป ซึ่งภาพพจนแบบอุปลักษณ
เปนลักษณะที่โดดเดนและพบไดมากที่สุด ในขณะที่นามนัยพบนอยที่สุด สวนภาพพจนการเปรียบเทียบพระเจาของค
ริสเตียน จะพบทั้งการเปรียบเทียบพระเจาเปนจอมกษัตริย จอมทัพ วัตถุสิ่งของหรือสถานที่ บุคคล ธรรมชาติ และ
ความรูสึกที่มนุษยปรารถนาจะใกลชิดกับพระเจา การใชภาพพจนในบทเพลงนมัสการฯ มีความหลากหลายที่
สามารถบอกถึงความคิด ความรูสึก ความตองการ ความเชื่อของมนุษย ซึ่งเปนการสรางสรรคทางภาษาโดยมีความ
เชื่อหรือความศรัทธาในศาสนาเปนสําคัญ

คําขอบคุณ
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย ชั ย วิ ท ย ผิ ว เรื อ งนนท ศิ ษ ยาภิ บ าลคริ ส ตจั ก รโฮปนครปฐม(องค ก ร
สาธารณประโยชน) และคุณสัมพันธพร นาคทองอินทร หัวหนางานนมัสการของคริสตจักรฯ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลา
อันมีคาในการใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนเอื้อเฟอเอกสารและตําราทางวิชาการเพื่อใหขอมูลที่
ถูกตองอันเปนประโยชนอยางดียิ่ง
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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

' unn~iudrflu~io~rd?uud~~o~'inoiiiwud:tO~
~ ~ i u ~ i i l ~ r ~ ~ : n ~ ~ u a ~ u i s n 1 u n i ~ ~ i i u ~ u ~ o ~: ~
nsriianm
d n ~ i itAnm~?uauC~su
n~1u~i~~n1s~~m~1
~Anilryryidou~ra~~AnooGaFin
ddla"n~u~?odi~iiu?u
12 nu Hiiuiunnaouiiu?u 200 iir~lj~oonrflu
9UU~~~'IUIU
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.

rinanmlrsryry71n nin'in7n-ta71nu nru:&asfiiamf uui?nuiR'ua~dinsU A ~ J U73000 ds:mmhu
Master's Degree Level Student, in the field of Thai, Department of Thai. Faculty of Arts. Silpakom University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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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
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ที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ
ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัส รัฐกลันตัน 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
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยาม
ในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยขอมูลจากผูบอกภาษาจํานวน 90 คน
ผลการศึกษาพบวาที่มาของภาษาที่ใชเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชน
บางแซะมีที่มาจาก 4 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ คิดเปนคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
ความถี่ 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 ประเพณีดั้งเดิมของไทยไวไดอยางดี
นอกเหนือจากการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันแลว ชาวไทยสยามยังอนุรักษประเพณีไทยไวอยางมั่นคง เชน การจัด
งานสงกรานต งานทําบุญเดือนสิบ(วันสารทไทย) เปนตน รัฐกลันตันเปนเขตพื้นที่ที่มีกลุมชาติพันธุตางๆอาศัยอยู
รวมกันเปนจํานวนมาก เชน กลุมชาติพันธุอินเดีย กลุมชาติพันธุจีน และกลุม ชาติพันธุไทย เปนตน จึงเปนพื้นที่รวม
วัฒนธรรมตางๆที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศมาเลซีย ในรัฐกลันตันมีชาวไทยสยามอาศัยอยูอยางหนาแนนหลาย
ชุมชนแตมีชุมชนหนึ่งที่มีความนาสนใจอยางมากคือชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสเนื่องจากเปนชุมชน
ชาวไทยสยามที่ไมมีกลุมชาติพันธุอื่นอาศัยปะปนอยูเลยโดยมีประชากรชาวไทยสยามอาศัยอยูประมาณ 300 คนหรือ
ประมาณ 70 ครัวเรือน
ชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะโดยทั่วไปพูดภาษาไทยถิ่นกลันตันในชีวิตประจําวัน ใชภาษามลายูกลาง
เมื่อติดตองานราชการระดับประเทศใชภาษามลายูถิ่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับบุคคลใน
กลุมชาติ-พันธุนั้นๆกรณีที่ติดตอกับหนวยงานราชการในพื้นที่ระดับรัฐ อําเภอ และตําบล จะใชภาษามลายูถิ่นเปน
หลักจากการศึกษาเบื้องตนโดยพิจารณาตามกลุมอายุของผูพูด พบวาชาวไทยสยามที่อายุนอยกวา 40 ป จะพูดได
หลายภาษากวาผูที่มีอายุมากกวา 40 ป กลาวคือผูที่มีอายุนอยกวา 40 ปใชภาษามลายูกลางเปนหลักในโรงเรียนของ
รัฐ ใชภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ใชภาษามลายูถิ่นเมื่อสนทนากับเพื่อนตางกลุมชาติพันธุ และ
ใชภาษาไทยถิ่นกลันตันและภาษาไทยถิ่นกลางเมื่อสนทนากับชาวไทยสยามดวยกันและในสถานการณที่เปนทางการ
ในชุมชนของตน สวนผูที่มีอายุมากกวา 40 ป จะพูดไดเพียง 2 หรือ 3 ภาษา คือ ใชภาษาไทยถิ่นกลันตันใน
ชีวิตประจําวัน และใชภาษามลายูถิ่นในการติดตอราชการ อาจมีบางคนที่พูดภาษาไทยถิ่นกลางไดในสถานการณที่
เปนทางการเพราะรับขาวสารและดูละครโทรทัศนของไทย
กลาวไดวาชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เปนชุมชนหลายภาษา
เนื่องจากชาวไทยสยามในชุมชนนี้เปนผูรูหลายภาษา การใชภาษาในชุมชนจึงมีการปนภาษา สลับภาษา และยืม
ภาษาอยูไมนอยความนาสนใจเกี่ยวกับการใชภาษาประการหนึ่งของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะคือ มีการใชคํา
แทนตัวผูพูดและผูฟงที่หลากหลายมิติ ทั้งที่มาของภาษา ประเภทของคํา อายุของผูพูด และความสัมพันธระหวางผู
พูดกับผูฟงในบทความนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเฉพาะดานที่มาของภาษาเทานั้น เพื่อแสดงใหเห็นวาที่มาของภาษาของคํา
แทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนแหงนี้สามารถสะทอนใหเห็นลักษณะสําคัญทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนได

วิธีการดําเนินการวิจัย
1.กําหนดพื้นที่การศึกษา
ผูวิจัยเลือกชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เปนพื้นที่ที่ใชศึกษาเก็บ
ขอมูล เนื่องจากชุมชนนี้เปนชุมชนที่ไมมีชาติพันธุอื่นปะปน ใชภาษาไทยในการสนทนาในชีวิตประจําวัน และยังคงมี
เอกลักษณความเปนไทยที่เขมแข็ง
2.การกําหนดคุณสมบัติและ การคัดเลือกกลุมตัวอยางประชากร
ผูวิจัยแบงกลุมประชากรชาวไทยสยามหรือคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปา
เซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเปนกลุมอายุตาง ๆ 3 กลุมอายุ คือกลุมอายุที่ 1 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต
65-80 ป
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กลุมอายุที่ 2 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 35-50 ปกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 5-20 ป จากนั้น
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญเพื่อใหไดผูบอกภาษาทั้ง 3 กลุมอายุ กลุมละ 30 คน
โดยแยกผูบอกภาษาเพศชายและเพศหญิงในแตละกลุมอายุเทาๆ กันคือ เพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน ทุกกลุม
อายุ รวมทั้งสิ้น 90 คน
4.สรางแบบสัมภาษณเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือหลักในการศึกษาคนควา โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณผูบอกภาษาดวย
ตนเอง โดยใช ภ าษาไทยถิ่ นกรุ ง เทพและภาษาไทยถิ่น ใต ในกรณีที่ ผูวิ จั ย ไม เข า ใจความหมายจะสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญ
5. ขั้นตอนการเก็บขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่และใชแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น นอกจากนั้นผูวิจัยจะใชคําถามอื่นๆเพิ่มเติม
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น พรอมทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวมเพื่อจะไดนําไปใชประโยชนในการอภิปรายผล
6. ขั้นจัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อหาคําแทนตัวผูพูดและผูฟงที่ปรากฏใชในชุมชนบางแซะ
ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วิเคราะหที่มาของภาษา จากขอมูลการใชคําแทนตัวผูพูด
และคําแทนตัวผูฟง โดยใชพจนานุกรมไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542(2546),พจนานุกรม
ภาษามลายู-ไทย สํา นักพิ มพอั กษรวัฒ นา (ม.ป.ป.),พจนานุกรม3ภาษา ไทย-อั งกฤษ-จีน สํา นักพิมพสื่อ รวิชญ
(2553.),พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช (2536),พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นใต(ม.ป.ป.) ถาคําใด
ไมปรากฏในพจนานุกรมจะสอบถามผูรู

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลเบื้องตนจากการศึกษาการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทย
สยามในชุมชนบางแซะ ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผูวิจัยพบคําทั้งสิ้น 45 คํา สามารถ
จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ใชเปนคําแทนตัวผูพูดเทานั้น กลุมที่ใชเปนคําแทนผูฟงเทานั้น และกลุมที่เปนไดทั้งคํา
แทนตั ว ผูพูด และคํ า แทนตัว ผู ฟง จากการศึก ษาพบที่ม าของภาษามาจาก 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดังตารางตอไปนี้
ตาราง แสดงการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
คําแทนตัวผูพดู เทานั้น
กู, เรา,
เพื่อน, /
อั๊ว, /
ซายา, กิตอ
ไอ,
หวอ
กระผม, ผม
ฉัน
หนู
อากู

ภาษา
ไทย
ไทย/
จีน/
มลายู
อังกฤษ/
จีน
ไทย
ไทย
ไทย
มลายู

เพศผูพูด
ช/ญ
ช/ญ

กลุมอายุผูพูด
1/2/3
2/3

เพศผูฟง
ช/ญ
ช/ญ

กลุมอายุผูฟง
1/2/3
2/3

ช/ญ

3

ช/ญ

3

ช
ญ
ญ
ช
ญ

1/2/3
1/2/3
3
1/2/3
2/3

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

1/2/3
1/2/3
3
1/2/3
2/3
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ตาราง แสดงการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง (ตอ)
คําแทนตัวผูฟ
 งเทานั้น
มึง, เอง, สู, ไอ(ตามดวย
ชื่อ), ครู, นอง /
จิก, จิกคู /
มิสซี
กือ(ตามดวยชื่อ), แมแก
จาว, คุณ(ตามดวยชื่อ), พอ
ทาน, นาย, พอแก, ทาน, แอ
(ตามดวยชื่อ) /
บอย
หนี่/
ลื้อ/
ยู
โกโก
คําที่เปนทั้งคําแทนตัวผู
พูดและคําแทนตัวผูฟง
กัน, พี่
แทนตัวผูพูด
ทวด
แทนตัวผูฟง
ทวด
แทนตัวผูพูด
พอ
แทนตัวผูฟง
พอ
แทนตัวผูพูด
แม
แทนตัวผูฟง
แม
แทนตัวผูพูด
ปา
แทนตัวผูฟง
ปา
แทนตัวผูพูด
โตะ
แทนตัวผูฟง
โตะ

ภาษา
ไทย

เพศผูพูด
ช/ญ

กลุมอายุผูพูด
1/2/3

เพศผูฟง
ช/ญ

กลุมอายุผูฟง
1/2/3

มลายู
อังกฤษ
ไทย
ไทย

ช/ญ
ช/ญ

1/2/3
1/2/3

ญ
ช

1/2
1/2

อังกฤษ
จีน

ช/ญ
ช/ญ

1/2/3
3

ช
ช/ญ

3
3

อังกฤษ
จีน
ภาษา

ช/ญ
เพศผูพูด

3
กลุมอายุผูพูด

ช
เพศผูฟง

3
กลุมอายุผูฟง

ไทย

ช/ญ

1/2/3

ช/ญ

1/2/3

ไทย

ช/ญ

1

ช/ญ

2/3

ไทย

ช/ญ

2/3

ช/ญ

1

ช

1/2

ช/ญ

2/3

ช/ญ

2/3

ช

1/2

ญ

1/2

ช/ญ

2/3

ช/ญ

2/3

ญ

1/2

ญ

1/2

ช/ญ

2/3

ช/ญ

2/3

ญ

1/2

ญ

1/2

ช/ญ

2/3

ช/ญ

2/3

ญ

1/2

ไทย

ไทย
ไทย

มลายู

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามทั้ง 45 คํามีที่มาจาก
4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยเพศและวัยของผูพูดที่ใชคําดังกลาวมีทั้งเหมือน
และแตกตางกัน ดังนี้
1. ภาษาไทย
ภาษาไทยในงานวิจัยนี้หมายถึง ภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นกลันตันที่ใชพูดในชุมชนบางแซะ
ตําบลรีเปก อําเภอปาเซรมัสรัฐกลันตัน
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คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษาไทยมีทั้งสิ้น 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(ตามดวยชื่อ), กือ(ตามดวยชื่อ), สู, ไอ(ตามดวยชื่อ), 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 “กูไมไปวัดที พอไปมิ”(กูไมไปวัด พอไปไหม)
“กูกินขาวในวัด” (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)

คําที่เปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
พี่
ราชบัณฑิตยสถาน (2546:792)กําหนดความหมายของคําวา “พี่” ไวดังนี้ “น.ผูรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดกอน,ผูที่มี
ศักดิ์เสมอพี่; คํานําหนาชื่อคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่” จากการศึกษาพบการใชคําวา “พี่” เปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัว
ผูฟง ใชแทนผูพูดหรือผูฟงที่มีอายุมากกวาเพศชาย หรือเพศหญิงก็ได
ตัวอยางคําแทนตัวผูพูด “พี่ไมไปโรงหมอทีวันนี้” (วันนีพ้ ี่ไมไปโรงพยาบาล)
ตัวอยางคําแทนตัวผูฟง “พี่วันนี้กินขาวแลวมินั้น”(วันนี้พี่กินขาวแลวหรือยัง)

2. ภาษามลายู
คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษามลายูมีทั้งสิ้น 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)

O-106

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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)

คําที่เปนทั้งคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
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 ที่มาจากภาษาจีนมีทั้งสิ้น 5 คํา จําแนกเปนคําแทนตัวผูพูด 2 คําไดแก
หวอ, อั๊ว คําแทนตัวผูฟง 3คําไดแก โกโก, ลื้อ, หนี่
ตัวอยาง
คําแทนตัวผูพูด
หวอ(wo)
พจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ-จีน (2553:165) กําหนดความหมายของคําวา “หวอ” ไวดังนี้ “ฉัน เทียบเทากับ I, me” จาก
การศึกษาพบการใชคําวา “หวอ” เปนคําแทนตัวผูพูด กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 520 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 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 5-20
ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง
ตัวอยาง “หนี่เนาะเอาบอลลามิ”(หนี่ตองการเอาฟุตบอลไหม)
“หนีจ่ ิไปเลนหนาวัดนอ” (หนี่จะไปเลนหนาวัดเหรอ)

4. ภาษาอังกฤษ
คําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง ที่มาจากภาษาอังกฤษมีทั้งสิ้น 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 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 5-20
ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง
ตัวอยาง “ไอซื้อหนังสือการตูนเลมใหม”(ไอซื้อหนังสือการตูนเลมใหม)
“ไอไมเนาะไปโรงเรียน” (ไอไมตองการไปโรงเรียน)

คําแทนตัวผูฟง
ยู(you)
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย (มปป.:689) กําหนดความหมายของคําวา “ยู” ไวดังนี้“เธอ.บุรุษสรรพนาม” จาก
การศึกษาพบการใชคําวา “ยู” เปนคําแทนตัวผูฟง กลุมบุคคลที่ใชพบในกลุมชวงอายุกลุมอายุที่ 3 ไดแกผูบอกภาษาที่มีอายุตั้งแต 5-20
ป ปรากฏใชทั้งเพศชายและเพศหญิง
ตัวอยาง “ยูไปเลนบอลลามิ”(ยูไปเลนฟุตบอลกันไหม)
“ยูเนาะเอาน้ํามิ” (ยูตองการดื่มน้ําไหม)

จากการศึกษาที่มาของภาษาของคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงสามารถแสดงเปนคาเฉลี่ยรอยละของ
แตละภาษาไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ที่มาของภาษาคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
ที่มาของภาษา
ไทย
มลายู
จีน
อังกฤษ
รวม

จํานวนคํา
30
6
5
4
45

รอยละ
66.67
13.33
11.11
8.89
100

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงเปน
ภาษาไทยมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 66.67 สวนภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาอังกฤษนั้น มีคาเฉลี่ยที่
ใกลเคียงกัน แตแตกตางกับภาษาไทยมาก คิดเปนรอยละ 13.33, 11.11และ 8.89 ตามลําดับ
สาเหตุที่มีการใชคําภาษาไทยเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะ
มากที่สุดนั้น อาจเปนเพราะภาษาไทยเปนภาษาแมของคนในชุมชนใชพูดกันในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังใชในการ
ประกอบพิธีและประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีสงกรานต งานทําบุญวันสารทไทยอีกดวย สวนภาษาอื่นๆที่นํามาใช
นั้นเกิดจากการสัมผัสภาษา เพราะมีการติดตอสื่อสารกับคนหลากหลายชาติพันธุ จึงเกิดการยืมภาษาจากกลุมชาติ
พันธุอื่นดวย
มีขอสังเกตที่นาสนใจคือคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะที่มาจาก
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั้นมักพูดกันในกลุมผูที่มีอายุระหวา ง 5-20 ปมาก ทั้ง นี้เนื่องจากระบบการศึกษาใน
โรงเรียนที่มีการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษดวยนอกจากนี้คําที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษดังกลาวสวน
ใหญมักเปนการยืมคําสรรพนามมาใชเปนคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง เชน หวอ,หนี่, 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 กลันตัน)
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แทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟงของชาวไทยสยามในชุมชนนี้มิใชเพียงสะทอนความหลากหลายทางภาษาเพียงดาน
เดียวยังสามารถสะทอนตัวตนผานภาษาแมคนในชุมชนจะดํารงชีวิตอยูทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายก็ตาม
พิจารณาจากการใชคําแทนตัวผูพูดที่ปรากฏคําไทย เชน คําวา “กู” มีการใชรวมกันทุกเพศและทุกกลุมอายุ สะทอน
ภาพของคนในสั ง คมที่ มี ค วามสนิ ท สนมกลมเกลี ย ว ไม ไ ด แ บ ง ชนชั้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถมองเห็ น ถึ ง การคงไว ซึ่ ง
ภาษาไทยไดเปนอยางดี

สรุป
ชาวไทยสยามในชุมชนบางแซะมีการดํารงความเปนไทย แมวาในการใชคําแทนตัวผูพูดและคําแทนตัวผูฟง
จะปรากฏที่มาของภาษาที่หลากหลาย แตยังเห็นไดอยางชัดเจนวาภาษาไทยยังคงปรากฏการใชมากที่สุดซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงความเขมแข็งทางภาษา นอกเหนือจากภาษาแลวยังมีวัฒนธรรมเกาแกของไทย ที่ชาวไทยสยามยังคง
อนุรักษไว เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน ชุมชนบางแซะเปนชุมชนที่มีการสัมผัสภาษา และอยู
ทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศมาเลเซีย แตยังเอกลักษณความเปนไทยไดอยางชัดเจน

คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.ฉันทัส ทองชวย อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ใหความอนุเคราะหการติดตอพื้นที่ในการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง รวมไปถึงผูบอกภาษาชาวไทยสยามในชุมชน
บางแซะที่นารักทุกคน ที่ใหการตอนรับและสละเวลาใหขอมูลแกผูวิจัยดวยความเต็มใจ

เอกสารอางอิง
ฉันทัส ทองชวย. ภาษาไทยที่ใชในปจจุบันในรัฐกลันตัน ไทรบุรี และปะลิส. วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526.
ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2517.
ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม. การศึกษาความสัมพันธระหวางไทยกับหัวเมืองประเทศราชมลายูในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน(พ.ศ.2325-2411).ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2515.
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การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทพิ โ รธวาทั ง ในบทละครในกั บ บทละครนอกพระราชนิ พ นธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
A Comparision of Rage in Lakornnai and Lalkornnok by King Rama II
กษมา สุรเดชา1
Kasama Suradacha1

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาบทพิ โ รธวาทั ง ในบทละครในกั บ บทละครนอกพระราชนิ พ นธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขอบเขตที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทละครในและบทละครนอกพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จํานวน 2 เรื่องไดแก บทละครในเรื่องอิเหนาและบทละครนอกเรื่อง
สังขทอง สาเหตุที่เลือกบทละครทั้งสองเรื่องในการศึกษาเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราช
นิพนธบทละครทั้ง 2 เรื่องตั้งแตตนจนจบขณะที่บทละครเรื่องอื่นทรงพระราชนิพนธเพียงบางตอนเทานั้น
ผลการศึกษาพบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังดังนี้ ตัวละครเกิดความขัดแยง เกิดความคับของใจ เกิด
อารมณโกรธ จากนั้นตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ จําแนกออกเปน การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความ
โกรธ จําแนกยอยไดอีก 2 ขั้นตอนคือ รางกายแสดงความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติและกิริยาที่แสดงความไม
พึงพอใจ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ และ การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี เมื่อเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังทั้ง
ในบทละครนอกและบทละครในแลว พบขอแตกตางคือ ภาษาและทาทางที่ใชในการแสดงความโกรธ ในบทละคร
นอกพบการใชภาษาและกิริยาแสดงความไมพอใจอยางตรงไปตรงมา บางครั้งใชคําหยาบคายเนื้อความที่ใชบริภาษ
พบการใชความเปรียบอยูบาง โดยไมตองอาศัยการตีความมากนัก สวนละครในนั้นโดยเฉพาะตัวละครที่มีฐานะทาง
สังคมสูง จะไมใชกิริยาและถอยคําหยาบคาย เนื้อความที่บริภาษจะเปนลักษณะการใชความเปรียบที่ตองอาศัยการ
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
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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
สรางผลงานเปนจํานวนมากและมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องจนอาจกลาวไดวา ละครรําเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยนี้
อีกทั้งกวีในยุคสมัยนี้ยังไดรับการยกยองจากทั้งในและตางประเทศดังเชน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-นภาลัยที่
ไดรับการประกาศยกยองจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให
เปน บุคคลสํ าคัญของโลกสาขาวรรณกรรม เนื่องจากพระองคทรงพระปรีสามารถดานงานประพั นธเปน อัน มาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานประพันธประเภทบทละคร คือ บทละครในเรื่องอิเหนาที่ไดรับยกยองจากวรรณดคีสโมสรวา
เปนยอดของบทละครรํา
องคประกอบในงานประพันธทุกเรื่องไดแก โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร และฉาก แตผลงานนั้นจะไดรับ
ความนิยมหรือไมนั้นอยูที่การวาง “โครงเรื่อง” เปนสําคัญ ลักษณะของโครงเรื่องที่ดีและไดรับความนิยมนั้นอยูที่การ
สรางปญหาและความขัดแยง ตามธรรมชาติของมนุษย เมื่อเกิดความขัดแยงหรือมีเหตุใหขัดเคืองใจ ความรูสึกแรกที่
มักเกิดขึ้นคือความไมพึงพอใจและเกิดอารมณโกรธ ในวรรณคดีไทยบทประพันธที่ตัวละครในเรื่องเกิดความโกรธ
เคือง เคียดแคนชิงชัง จะใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธเราเรียกบทนี้วา “บทพิโรธวาทัง”
การแสดงความโกรธนั้นยอมแตกตางกันไปแตละบุคคล บางคนนิ่งเงียบไมพูดจาไมโตตอบ ขณะที่บางคนแสดง
ความโกรธดวยการบริภาษ และบางคนแสดงความโกรธดวยอาการกาวราวทําลายสิ่งของ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
ที่หลอหลอมเปนบุคคลนั้น จากการศึกษาบทละครในและบทละครนอก โดยใชทฤษฎีจิตวิทยาประกอบการวิเคราะห
พบวาบทละครในและบทละครนอกตัวละครแสดงอาการโกรธหรือบทพิโรธวาทังที่แตกตางกัน เชน การใชวัจนภาษา
และอวัจนภาษาแสดงการความโกรธ สวนหนึ่งเปนเพราะมีกลุมเปาหมายที่เปนผูชมการแสดง
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา“ บทพิโรธวาทัง ” ในบทละครในและบทละครนอกยางละเอียด
โดยจะศึกษาขั้นตอนของบทพิโรธวาทังวามีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดลงที่ใดของเหตุการณ นอกจากนี้ยังสนใจจะศึกษา
เปรียบเทียบบทพิโรธวาทังจากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยวามีสวนที่เหมือนและแตกตางกันอยางไร

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการ
พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ไดแก งานประพันธประเภทบท
ละครในและละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
จากนั้นนําขอมูลที่มาวิเคราะหกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังแลวจึงสรุปผลและอภิปรายผล
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ผลการวิจัย
การศึกษาบทละครในและละครนอกจํานวน 2 เรื่อง ผลการวิจัยพบวาบทพิโรธวาทังในงานประพันธทั้ง 2 มี
ลักษณะที่เหมือนกันคือ เปนบทประพันธที่กลาวถึงอารมณโกรธเคืองของตัวละครในเรื่องโดยใชทฤษฏีทางจิตวิทยา
ประกอบพบวา บทพิโรธวาทังมีขอบเขตเริ่มตนจาก ตัวละครเกิดความขัดแยง พัฒนาเปนการเกิดความคับของใจ
การเกิดความโกรธ และสุดทายบทพิโรธวาทังจะสิ้นลงเมื่อตัวละครแสดงออกเพื่อระบายความโกรธ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
องคประกอบของบทพิโรธวาทัง
1. การเกิดอารมณโกรธ
1.1 ตัวละครเกิดความขัดแยง
ความขัดแยงในบทพิโรธวาทัง จะใชในความหมายของการไมลงรอยกันระหวางคูกรณีทั้ง 2 ฝาย
หรือมากกวานั้น โดยฝายหนึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางอีกฝายหนึ่ง หรือตางฝายตางเปนอุปสรรคขัดขวางซึ่งกันและกัน
ดังในบทละครนอกเรื่องสังขทอง ทาวสามนตเกิดความขัดแยงกับนางรจนาเพราะนางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง
ความขัดแยงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะ ตอนที่ทาวสามนตมีพระประสงคใหพระธิดาทั้ง7 เลือกคูครองแตวานางรจนาปฏิเสธ
ไมยอมเลือกคูถึง 2 ครั้ง ทหารจึงกราบทูลทาวสามนตวาเหลือเพียงเจาเงาะเทานั้นที่นางรจนายังไมเลือก ทาวสามนต
ใหทหารไปพาตัวเจาเงาะมาใหนางรจนาเลือกเพียงเพื่อประชดนางรจนา และภายหลังนางรจนาเลือกเจาเงาะเพราะ
นางเห็นรูปทองที่ซอนอยูภายในทําใหทาวสามนตไมพอพระทัย จึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวสามนตและ
นางรจนาขึ้น
สวนในบทละครในเรื่องอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา วิหยาสะกําไดฟงอิเหนาพูดจา
ใหหยาทัพอีกทั้งยังกลาวดูถูกทาวกะหมังกุหนิงผูเปนบิดาจึงตอวาอิเหนาวาไมใหเกียรติผูใหญ เมื่อสังคามาระตาได
ยินเขาจึงกลาวโตตอบแทนกอใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคามาระตาและวิหยาสะกําขึ้น
1.2 ตัวละครเกิดความคับของใจ
ความคับของใจ(Frustration) เกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรมที่เราแสดงออกเพื่อจะไดไปสูจุดหมาปลายทาง
ที่วางไวถูกขัดขวาง หรือถูกทําใหชาลง เชน การถูกหามไมใหทําในสิ่งที่อยากจะทํา หรือถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ไม
ประสงคจะทํากอใหเกิดเปนความคับของใจ ในบางกรณีเมื่อตัวละครเกิดความคับของใจแลวกวีไมไดพรรณาความ
คับของใจของตัวละครไวในบทประพันธ แตใชวิธีการบรรยายถึงความโกรธของตัวละครเลยอาจกลาวไดวาบางครั้ง
การที่ตัวละครเกิดความคับของใจและเกิดอารมณโกรธนั้นเปนเวลาใกลเคียงจนแทบจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
ในบางครั้งกวีจึง “ละ” การบรรยายถึงความคับของใจหรืออารมณโกรธอยางใดอยางหนึ่งไว เชนในตอนรจนาเลือกเจา
เงาะเปนคูครองทําใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวสามนตกับนางรจนา สงผลใหทาวสามนตเกิดความคับของใจและ
ดวยความที่ทาวสามนตรักนางรจนามากเมื่อถูกคนที่ตนรักขัดใจรูปแบบของความคับของใจจึงแสดงออกในรูปแบบ
ของ “อารมณเสียใจ” ดังสังเกตไดจากบทประพันธดังตอไปนี้
เมื่อนั้น
ทาวสามนตเสียใจจนลมจับ
นางมณฑาเขาประคองรองรับ
ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย
(บทละครนอกรวม 6 เรื่อง 2513 : 108)
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จากบทประพันธขางตนจะพบวาทาวสามนตเกิดความคับของใจที่นางรจนาขัดพระประสงคประกอบกับ
พระองคทรงรักนางรจนามาก พระองคจึงแสดงออกถึงความคับของใจในรูปแบบของอารมณเสียใจจนลมจับ ขณะที่
บทละครในเรื่องอิเหนา สังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา เกิดความคับของใจขึ้นดังบทประพันธตอไปนี้
เมื่อนั้น
สังคามาระตาเฉิดฉาย
ฟงวิหยาสะกําอภิปราย
หยาบคายเคืองขัดอัธยา
จึงทูลองคระเดนมนตรี
นองนี้จะขออาสา
พระองคจงยืนมาเปนประธานฯ
สูวิหยาสะกําผูศักดา
(อิเหนา 2543 : 314)
สังคามาระตาไดยิน วิห ยาสะกํา ตอ วา อิเหนาวา จึง เกิดไมพอใจดัง สังเกตไดจ ากบทประพัน ธที่วา “เคือ ง
ขัดอัธยา” กอใหเกิดความคับของใจ ดวยเหตุนี้เองสังคามาระตาจึงอาสาอิเหนาขอสูศึกกับวิหยาสะกํา
1.3 ตัวละครเกิดอารมณโกรธ
อารมณโกรธเปนอารมณในดานไมดี คนที่มีอารมณโกรธ มักจะแสดงพฤติกรรมกาวราวและแสดง
พฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผลออกมา ความโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของมนุษยถูกขัดขวางหรือเกิดเหตุการณ
ที่ไมเปนที่ตองการกอใหเกิดความคับของใจนําไปสูอารมณโกรธ ในบางกรณีเมื่อตัวละครเกิดความโกรธแลวกวีไมได
พรรณาความโกรธของตัวละครไวในบทประพันธ แตใชวิธีการใหตัวละครแสดงออกออกเพื่อระบายอารมณโกรธเลย
อาจกลาวไดวาบางครั้งการที่ตัวละครเกิดความคับของใจและเกิดอารมณโกรธนั้นเปนเวลาใกลเคียงจนแทบจะเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นในบางครั้งกวีจึง “ ละ ” การบรรยายถึงความคับของใจหรืออารมณโกรธอยางใดอยางหนึ่งไว
เชน เมื่อทาวสามนตทรงเกิดความขัดแยงกับนางรจนา และเกิดความคับของใจจนทรงเปนลมแลว กอใหเกิดอารมณ
โกรธตามมา ในบทประพันธที่ยกมาทั้งสองเรื่องนั้นกวีไมไดพรรณาอารมณโกรธของทาวสามนต และสังคามาระตา
ลักษณะ “การเกิดอารมณโกรธ” ที่ประกอบไปดวย การเกิดความขัดแยงนํา ความคับของใจและ
เกิดอารมณโกรธตามลําดับนี้พบทั้งในบทละครนอกและบทละครใน ถึงแมวาบางครั้งกวีจะละไมกลาวถึงขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่ง แตลักษณะการเกิดจะเปนไปในลักษณะเดียวกันไมแตกตางกัน จากการศึกษาพบสวนตางระหวาง
ละครในและละครนอกในลําดับขั้นตอนตอไปคือ “ ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”ดังจะกลาวตอไปนี้
2. ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ
เมื่อเกิดความโกรธแลวมนุษยมักแสดงออกเพื่อระบายความโกรธตาม “สัญชาตญาณแหงความ
ตาย” ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) การแสดงความโกรธยอมแตกตางกันไปแตละ
บุคคล บางคนแสดงความโกรธดวยการกาวราวทําลายสิ่งของ ขณะที่บางคนแสดงความโกรธดวยการบริภาษ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่หลอหลอมเปนบุคคลนั้น การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธจึงสามารถจําแนกออกไดดังนี้
2.1 การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ หมายถึงการแสดงทาทีและการแสดงออกของ
รางกายเมื่อเกิดความโกรธ จากการเก็บขอมูลเบื้องตนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
2.1.1 รางกายแสดงความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทอัตโนมัติ
(Automatic nervous system) เปนการทํางานของระบบประสาทซึ่งทําหนาที่ตอบสนองสิ่งเราและอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของจิตใจ รางกายจะแสดงออกโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยไมรูตัวและไมสามารถบังคับได เชน อาการ
กระตุกของกลามเนื้อ หรือการขยายของรูมานตาขณะเกิดความโกรธ แตกตางจากการทํางานของรางกายที่อยู
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ภายใตการควบคุ ม ของจิตใจ เชน การกา วเดิน มนุ ษ ยสามารถเลื อ กก า วไปทางซ า ย ทางขวา หรื อ หยุดก า วได
ลักษณะการทํางานของรางกายเพื่อแสดงความโกรธโดยผานระบบประสาทอัตโนมัตินี้ปรากฏในเรื่องสังขทอง ตอน
นางรจนาเลือกคูดังที่สังเกตไดจากการทาวสามนต “เปนลม” สวนเรื่องอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกํา
ไมปรากฏการแสดงความโกรธโดยผานระบบอัตโนมัติ
2.1.2 กิริยาที่แสดงความไมพึงพอใจ การเจตนาแสดงทาทีวาไมพอใจจะแตกตางจาก
การแสดงออกผานระบบประสาทอัตโนมัติกลาวคือเปนการแสดงเจตนาที่อยูภายใตการควบคุมของจิตใจผูแสดงกิริยา
สามารถบังคับควบคุมไมปฏิบัติก็ไดเชน กิริยาการกระแทกประตู การกระทืบเทา ซึ่งทาวสามนตแสดงกิริยาเพื่อแสดง
ความไมพอใจดวยการกระทืบเทาดังบทประพันธตอไปนี้
เมื่อนั้น
ทาวสามนตเสียใจจนลมจับ
นางมณฑาเขาประคองรองรับ
ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย
ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดอึง
.................................................
(บทละครนอกรวม 6 เรื่อง 2513: 109)
จะพบวาทาวสามนตจากแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธโดยใชวิธีการกระทืบเทา เมื่อเปรียบเทียบกับบท
ละครในเรื่องอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกําจะพบวาสังคามาระตาใชวิธีการระบายความโกรธดังบท
ประพันธดังตอไปนี้
ยืนมาอยูตรงหนาวิหยาสะกํา

แสรงทําเปนทีเยยหยัน
(อิเหนา 2543: 314)
จากบทประพันธขางตนจะพบวาสังคามาระตาทําทาที “เยยหยัน” ใสวิหยาสะกําเพื่อเปนการเยาะเยยและ
ไมใหเกียรติวิหยาสะกําจะเห็นวาสังคามาระตาจะแสดงกิริยาออมคอมไมรุนแรง แตการแสดงทาทีเยยหยันเชนนี้เปน
การแสดงทาทีที่ไมสุภาพทําใหฝายตรงขามรูสึกเจ็บใจและทนไมไดที่ตนเองไดรับทาทีเชนนั้น แตละครนอกตัวละคร
เชนทาวสามนตจะแสดงกิริยาตรงไปตรงมาดังบทประพันธที่ยกมาขางตน นอกจากนี้แลวยังพบการแสดงกิริยาที่มี
ลักษณะตรงไปตรงมาอีก ดังเชนในตอนที่นางรจนาถมน้ําลายรดพื้นเนื่องจากไมพอใจที่ 6 ธิดาตอวานางและเจาเงาะ
ฉะนั้นจะพบวาในบทละครนอกตัวละครจะแสดงทาทีที่ชัดเจนแตบทละครในตัวละครจะแสดงทาทีสุภาพแตเจ็บลึก
กวา
2.2 การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ นอกเหนือจากแสดงออกโดยใชอวัจนภาษาหรือกิริยาที่
แสดงความไมพึงพอใจแลวยังพบการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษหรือดาทอคูกรณีดวย โดยเหตุการณในตอนที่
นางรจนาเลือกคูปรากฏวา ทาวสามนตใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษนางรจนาดังนี้
............................................
ทรลักษณอัปรียไมมีอาย
มารักเงาะทรพลคนอุบาทว
แคนนักตักใครใหแลเนื้อ

อีรจนาดูดูมึงชางมักงาย
หนอกษัตริยทั้งหลายไมเอื้อเฟอ
ทุดชางชั่วชาติประหลาดเหลือ
แลวเอาเกลือทาซ้ําใหหนําใจ
(บทละครนอกรวม 6 เรื่อง 2513: 109)

O-114

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

จากบทประพันธขางตนจะพบวาทาวสามนตกลาวบริภาษนางรจนาเพื่อระบายความโกรธ เนื้อความที่ทาว
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” ใหวิหยาสะกําโกรธและกลาววัจนภาษาแสดงการบริภาษเพื่อตอบโตสังคามาระตาดังนี้
เมื่อนั้น
วิหยาสะกําเรืองศรี
ยิ้มแลวจึงกลาววาที
ซึ่งวานี้ยังแคลงใจ
อันกาหลังสิงหัดสาหรีนั้น
ดาหากุเรปนกรุงใหญ
ทั้งหมันยาธานีนั้นไซร
ก็แจงใจวาวงศกันสืบมา
ตัวสิอยูปกมาหงัน
ใชวงศอสัญแดหวา
เหตุใดวาเปนอนุชา
นับในวงศาประการใด
หรือหนึ่งพึ่งจะมาเปนนอง
เกี่ยวของรักกันเปนไฉน
เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ
จงบอกไปแตจริงบัดนี้ ฯ
(อิเหนา 2543 : 315)
จากบทประพันธขางตนจะพบวิหยาสะกําโกรธสังคามาระตาที่กลาวเยาะเยยทาทายตนจึงกลาวบริภาษสัง
คามาระตา ลักษณะการบริภาษก็จะเปนในทํานองเดียวกับที่สังคามาระตากลาวทาทายวิหยาสะกํา กลาวคือไม
ปรากฏการใชถอยคําหยาบคายเชนที่พบในบทละครนอกเรื่องสังขทอง แตเมื่อพิจารณาเนื้อความที่ทั้งสองฝายใช
โตตอบกันแลวจะพบวามีเนื้อความที่ใชบริภาษกันมีลักษณะการใชถอยคําและเนื้อความที่ออมคอมสังเกตไดจากการ
ที่สังคามาระตาเยาะเยยวิหยาสะกํามีลักษณะการ“ดูถูก”ชาติกําเนิดวิหยาสะกําวาไมคูควรกับบุษบา สวนวิหยาสะกํา
นั้นก็ตอวาสังคามาระตาในทํานองวา“ยุงไมเขาเรื่อง”เพราะเรื่องนี้เรื่องของตนกับวงศอสัญแดหวา ดังนั้นสังคามาระตา
ซึ่งเปนคนนอกวงศอสัญแดหวาจึงไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้ ลักษณะการใชถอยคําและเนื้อความที่ออมคอมนี้พบได
จากงานประพันธประเภทละครในแตกตางจากบทละครนอกที่มักจะใชการบริภาษอยางตรงไปตรงมาและมีการใชคํา
หยาบคาย นอกจากนี้แลวในละครในยังพบการใชความเปรียบที่ตองอาศัยการตีความโดยละเอียดจึงจะเขาใจดังจะ
สังเกตเพิ่มเติมไดจากในเรื่องอิเหนา
2.3 การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีเปนการระบายออกของอารมณ
ที่ไมพึงประสงคคืออารมณโกรธไดชัดเจนที่สุด ซึ่งก็คือการแสดงสัญชาตญาณแหงความตาย ดังบทประพันธตอไปนี้
วาพลางฉวยไดไมเรียว
โกรธเกรี้ยวตัวสั่นหมั่นไส
อีลูกชั่วนาชังจังไร
เอาไวไยตีเสียใหแทบตาย
(บทละครนอกรวม 6 เรื่อง 2513 : 109)
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ทาวสามนตกริ้วมากจึงทรงใชไมเรียวหมายจะเฆี่ยนตีนางรจนา แตนางมณฑาเขามาชวยไดทันนางรจนาจึง
ไมถูกเฆี่ยนตี สวนในอิเหนาตอนสังคามาระตารบกับวิหยาสะกํานั้น ทั้งสองใชความรุนแรงทํารายคูกรณีโดยการใช
กําลังสูรบกันจนสุดทายแลวเปนเหตุใหวิหยาสะกําถึงแกความตายในที่สุด ดังนี้
เมื่อนั้น
สังคามาระตาชาญสมร
รบรับเคี่ยวขับอัสดร
ยอกยอนเปลี่ยนกลรณรงค
ปะทะแทงลวงไปใหใหลหลง
กลับกลอกรํารายกรายพระแสง
แลวทําเสียเชิงชักมาทรง
ตลบวงเวียนหันไปทันทีฯ
นัยนเนตรมุงหมายวิหยาสะกํา
เห็นถลําเลี้ยวไลไดที่
พระแทงสอดลอดเกราะถูกไพรี
ตกจากพาชีมรณา ฯ
(อิเหนา 2543 : 316)
จากบทประพันธขางตนพบการใชความรุนแรงระบายความโกรธโดยที่สังคามาระตาสังหารวิหยาสะกําจนถึง
แกความตาย ในการตอสูหรือการทําสงครามกันไมวาจะในบทละครในหรือบทละครนอกมักปรากฏบทพิโรธวาทัง
กอนการทําสงครามเสมอ สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาการบทพิโรธวาทังมีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความเปนปรปกษ
ตอกัน เปนการสราง “เหตุผล” ที่นําไปสูการสูรบฆาฟนกัน ไมใชยกทัพมาแลวจะฆาฟนกันโดยทันทีแตตองอาศัย
ลําดับขั้นตอนคอย ๆ ใหผูอานเห็นพัฒนาการจาก ความขัดแยง ความคับของใจ เกิดความโกรธ และนําไปสูการ
ระบายความโกรธโดยการใชกําลังตอสูกันในที่สุด

สรุป
จากผลการศึกษาสรุปไดวากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอกที่เหมือนกันคือ
ขั้นตอนการเกิดบทพิโรธวาทัง ไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง เกิดความคับของใจเกิดอารมณโกรธ แสดงกิริยาเพื่อ
ระบายความโกรธโดยใช อ วั จ นภาษาและวั จ นภาษาแสดงการบริ ภ าษและการใช ค วามรุ น แรงทํ า ร า ยคู ก รณี
นอกจากนี้แลวยังพบวาการใชภาษาและทาทางของตัวละครในบทละครนอกตางกับละครในโดยที่ละครนอกพบการ
ใชภาษาและกิริยาแสดงความไมพอใจอยางตรงไปตรงมา พบการใชความเปรียบอยูบางไมตองตีความมากนัก สวน
ละครในโดยเฉพาะตัวละครที่มีฐานะทางสังคมสูงจะไมใชกิริยาและถอยคําหยาบคาย และมักใชความเปรียบที่ตอง
อาศัยการตีความมาก
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การประยุ ก ต ใ ช สุ น ทรี ย สาธกเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการสื บ ทอดตํ า แหน ง ผู นํ า ในชุ ม ชนที่ มี
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 เปลี่ยนศิริ2
Pariwat Pliansiri 2

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาชุมชนเพื่อศึกษาลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่
มีอัตลักษณทางชาติพันธุ และเพื่อเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงค
ในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณา คนหาสิ่งดีๆ ในชุมชนจากกลุมชาติพันธุปกากะญอชุมชน
บานแมคองซาย เลือกผูมีสวนรวมในการวิจัยแบบลูกโซ แลวนําขอมูลมาตรวจสอบวิเคราะห และพัฒนาแผนดวยการ
ประยุกตใชสุนทรียสาธก ซึ่งอางอิงอยูบนพื้นฐานของอัตลักษณทางชาติพันธุ พบวา กิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” สามารถ
นําสิ่งที่คนพบไปพัฒนาแบบจําลองแนวคิดดวยกระบวนการ Whole-system 4-D Dialogue ประกอบดวย
1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny เปนการประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
จากองคกรที่เปนทางการสูองคกรชุมชนที่ไมเปนทางการดวยการบูรณาการองคความรูแบบมีสวนรวมกับชุมชน ไดแก
แนวคิดชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ผูนําชุมชน กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา อัตลักษณทางชาติพันธุ และสุนทรีย
สาธก นําสูการแกปญหาขาดแคลนผูนําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
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

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําในชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ :
กรณีศึกษา ชุมชนบานแมคองซาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบันฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: 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 เปนกลุมชาติพันธุปกากะญอที่ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว
“สิปปนนท เกตุทัต 5 ป แหงความยั่งยืน” จาก ปตท. โดยชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของทุกป ชาวบานจะชวยกัน
ทําแนวกันไฟกวาง 6 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร โอบรอบปาตนน้ํา 15,000 ไร เพื่อปองกันไฟปา ภูมิปญญาครั้งบรรพชน
ไดสอนใหชุมชนจําแนกการใชประโยชนจากปาอยางชัดเจน แบงเปนปาพิธีกรรม ปาใชสอย และปาอนุรักษ (วันชัย
ตันติวิทยาพิทักษ, 2551) แตในปจจุบันชุมชนกําลังประสบปญหาการขาดแคลนผูนําชุมชน ผูนํากลุมชาติพันธุ
มีเอกลักษณที่โดดเดนตางจากผูนําชุมชนทั่วไป กลาวคือ ผูนําของชุมชนบานแมคองซายในอดีตเปนการสืบทอดผูนํา
ทางสายเลือดภายในครอบครัวของผูนําและเปนเพศชายเทานั้น เรียกวา “ฮีโข” ผูนําไดรับการศึกษาไมสูง การบริหาร
จัดการของผูนําอยูภายใตกรอบของการอางอิงความเชื่อ ศาสนา ภูมิปญญา และวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนอัตลักษณ
ของชนเผา แตเมื่อผูสืบสายเลือดของผูนําไดแตงงานกับผูนับถือศาสนาอื่นและเปลี่ยนศาสนาจึงไมสามารถสืบทอด
เปนฮีโขได เปนอัตลักษณ (Ethnic Identity) ที่เกี่ยวกับความเชื่อดานผูนําของกลุมชาติพันธุปกากะญอ ความเชื่อนี้
สงผลกระทบตอชุมชนทําใหเกิดการขาดชวงของผูนํา ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณเพื่อความอยูรอดของกลุม
ชาติพันธุ “ผูนําตามธรรมชาติ” จึงไดเกิดขึ้นและปจจุบันทานก็ไดชราภาพลงแตยังคงมีศักยภาพและยินดีเปนที่ปรึกษา
ใหแกผูนํารุนใหมที่จะเขามาชวยเหลือชุมชน ปจจุบันยังไมสามารถหาผูมาสืบทอดภาระงานของผูนําได ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ จากองคกรที่เปนทางการเพื่อพัฒนาองคกร
ชุมชนที่ไมเปนทางการดวยแนวคิดชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืน (Self-reliant and Sustainable Community) ผูนําชุมชน
(Community Leader) กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา (Succession Planning) สุนทรียสาธก (AI : Appreciative
Inquiry) และอัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic Identity) ทั้งนี้เพื่อใหไดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา
ที่มาจากทุนของชุมชน โดยชุมชนสามารถพึ่งพิงตนเองไดอยางยั่งยืน การเสนอผลการวิจัยครั้งนี้เปนการเสนอในสวน
ที่ 1 จากการวิจัยทั้งหมด 2 สวน นําเสนอเปนแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่
พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
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เพื่อเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบ
อนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ
คําถามการวิจัย
1) ลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุเปนอยางไร
2) แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษ
ปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุเปนอยางไร

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ
ลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปา
ของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ

ความสําเร็จจากประสบการณที่ดีรวมกันของชุมชน

แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการ
สืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชน
ตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ

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 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก (Indepth Interview) ตั้งคําถามเชิงบวกเพื่อคนหาสิ่งดีๆ ในชุมชน 2) แผนพัฒนาองคกร 3) แบบบันทึกภาคสนาม
เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) ตรวจสอบสามเสาดานขอมูลจากแหลงที่มา
(Data Triangulation) ตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลมายืนยันกัน (Methodological
Triangulation) วิเคราะหตีความแบบอุปนัย (Analytic Induction) สรางความนาเชื่อถือดวยการอางอิงคําพูดของผูให
ขอมูล (Credibility) และนําผลการศึกษาเสนอตอชุมชนในรูปแบบการทําประชาคมหมูบานเพื่อยืนยันความตรงกัน
ของบทสรุป (Member Checking) จากนั้นจึงนําผลการวิจัยไปปฏิบัติใชจริงโดยชุมชนดําเนินการ และมีผูวิจัยเปน
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)

O-119

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ผลการวิจัย
ลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ มีลักษณะดังภาพ

ภาพประกอบ 2 แสดงลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ
ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เปนการรังสรรคขึ้นจากความ
คาดหวังในคุณลักษณะของผูนําจากผูมีสวนรวมในการใหขอมูล พบวา สามารถจําแนกได 2 คุณลักษณะไดแก
1) คุณลักษณะสวนบุคคลคือ บุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ คานิยม และลักษณะตางๆ ที่ติดตัวผูนํามา ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก การมีอุดมการณเพื่อสังคม มีความสํานึกรูในการควบคุมตนเอง มีการปรับตัวในเรื่องที่มา
ของผูนําใหสอดคลองกับสถานการณ และ 2) คุณลักษณะในการทํางานคือ การมีทักษะ ความคิดตางๆ ที่มีสวนใน
การสงเสริมสนับสนุนในการทํางานของผูนําชุมชน ไดแก เกงคิด (Conceptual Skill) เกงคน (People Skill) และเกง
งาน (Technical Skill) ซึ่งการเสนอแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํานั้นตองมีความ
สอดคลองกับลักษณะผูนําที่พึงประสงคที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการรังสรรคขึ้นนี้ดวย
แบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่
มีอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนการนําเสนอผลการศึกษาในสวนที่ 1 เพื่อนําสูการศึกษาวิจัยในสวนที่ 2 ของการวิจัยครั้งนี้
แบบจําลองแนวคิดนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิด Lewin's Change Model (1947 อางถึงใน โกวิทย กังสนันท, 2550)
Unfreeze (ขั้นการละลายตระหนักรูวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปน) Change (ขั้นกําลังเปลี่ยนแปลง) Refreeze
(ขั้นการหลอหลอมใหมใหการเปลี่ยนแปลงคงอยู) รวมกับแนวคิดสุนทรียสาธก (AI) เปนเครื่องมือการพัฒนาองคกร
ในเชิงบวกเพื่อคนหาศักยภาพและสรางอนาคตจากสิ่งที่ดีที่มีอยูแลวดวยกระบวนการ 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) เพื่อตอบคําถามวิจัยที่ 2 (RQ2) มีกระบวนการดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (PAR: Participatory Action Research) ดังภาพ

ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจําลองแนวคิดแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชน
ตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ
Discovery การคนหาสิ่งที่ดีทสี่ ุดของประสบการณดานบวก
เปนการตอบคําถามวิจัยที่ 1 (RQ1) ดวยการถามคําถามเชิงบวก ตัวอยาง “ประสบการณที่ดีที่สุด หรือ
กิจกรรมที่ไดทํารวมกับชุมชนแลวมีความสุขที่สุดมีไหมครับ ลองเลาใหฟงหนอย?” “หากคุณมีเวทมนตร สามารถเสกสิ่งดีๆ
ใหเกิดขึ้นในอนาคต อยากจะเสกอะไรใหชุมชนนี้?” เพื่อคนหาศักยภาพจากความสําเร็จจากประสบการณดีๆ รวมกัน
ของชุมชน จากการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล พบวา กิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” ไดสงผานเรื่องราวความสําเร็จของ
ชุมชน ทําใหทราบถึงลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการอนุรักษปาของชุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ โดย
แบงเปนคุณลักษณะสวนบุคคล และคุณลักษณะในการทํางาน ซึ่งพบแกนแหงความสําเร็จ (Positive Core) วา
ทายาทผูสืบทอดตําแหนงผูนําชุมชน (Successor) มีการพัฒนาลักษณะผูนําที่พึงประสงคมาจากผูดํารงบทบาทเปน
นักประสาน หรือ ผูเชื่อมโยง (Connector) ของชุมชน
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Dream การสรางแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน
ผูวิจัยนําแกนแหงความสําเร็จ (Positive Core) และขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพมาวาดฝนผูนําที่พึงประสงคของชุมชนดวยการคนหาตนเอง (Self-actualization) แลวกําหนดทิศทางอนาคต
ใหชัดเจนโดยคํานึงถึงอัตลักษณของชุมชน ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และความเขมแข็งของชุมชนในการ
พึ่งตนเองอยางยั่งยืน พัฒนาเปนแผนพัฒนาองคกร 1 และนําเสนอตอชุมชนในรูปแบบของการทําประชาคมหมูบานที่
สรางการมีสวนรวมทั้งชุมชน ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยตองสรางความตระหนักในการตองเปลี่ยนแปลง (Sense of urgency)
ใหเกิดกับชุมชน และกับกลุมคนที่เปนจุดประกายใหเกิดกระแส (The Tipping Point) (Gladwell, 2000) ดวย
กรณีศึกษาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ (Research Case Study) ดวยการสอนแบบตั้งคําถาม (Coaching) ใหสมาชิก
ในชุมชนไดมีสวนรวม และเรียนรูดวยตนเอง (Learning) แลวใหผูนําชุมชนเปนแกนนําหลักในการดําเนินการ สวนผู
ศึกษาวิจัยมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
Design การออกแบบกลยุทธ โครงสราง และกระบวนการ
นําขอมูลที่ผานการวิเคราะห และทําประชาคมหมูบานครั้งที่ 1 มาออกแบบวางแผนการดําเนินงานเพื่อให
ฝนที่วาดไวเปนความจริง ดวยการออกแบบ ODI (Organization Development Intervention) ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาชุมชนแลวพิจารณาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูวาสามารถนํามาทําอะไรไดบางไมวาจะเปนขอจํากัดของวัฒนธรรม ความเชื่อ คา นิยม แนวคิด เวลา แรงบั น ดาลใจ สื่อ กระตุน ความพรอ มของสถานที่ จากนั้น ปรั บ ปรุง เปน
แผนพัฒนาองคกร 2 ในลักษณะโครงการยอย นําเสนอในรูปแบบของการทําประชาคมหมูบานที่สรางการมีสวนรวม
ทั้งชุมชน ทั้งนี้ใหอยูภายใตกรอบ “SMART” S=specific (เฉพาะเจาะจง) M=measurable (วัดผลลัพธได)
A=achievable (สําเร็จได) R=realistic (เหมาะสมกับความเปนจริง) T=time frame (ระบุเวลาสําเร็จ)
Destiny การไปใหถึงเปาหมาย
นําแผนพัฒนาองคกรที่ไดวางไวไปปฏิบัติใชจริง ผูศึกษาวิจัยดําเนินงานรวมกับผูนําชุมชนโดยการมอบ
อํานาจใหชุมชนเปนผูรับผิดชอบ พิจารณาจากความสามารถและความสมัครใจของสมาชิกในชุมชน มีการประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง อันเปนการสรางความภาคภูมิใจและรูสึกมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของตน ใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยูกับชุมชนตลอดไป อีกทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีใหแกชุมชนอื่นๆ อีกดวย

สรุป
จากกิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” สามารถนําสิ่งที่คนพบไปวิเคราะหลักษณะผูนําชุมชนที่พึงประสงคในการ
อนุ รั ก ษ ป า ของชุ ม ชนที่ มี อั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ และพั ฒนาเป นแบบจํ าลองแนวคิ ด (Conceptual
Model)
กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนําที่พึงประสงคในชุมชนตนแบบอนุรักษปาที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุ ที่มีความสอดคลองกับเปาหมายการพึ่งพิงตนเองและการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน คํานึงถึงบริบทของชุมชนที่มีอัตลักษณทาง
ชาติพันธุ (Ethnic Identity) ภายใตกรอบของการประยุกตใชสุนทรียสาธก (AI) 4-D Dialogue ของ Cooperrider
D.L.& Whitney D. (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) ประกอบกับการพัฒนาองคกรชาวบานที่มีอยูเดิม
ดวยการพัฒนาผูนํา เพิ่มพูนประสบการณ และสรางการมีสวนรวมกับองคกรตางๆ (สมพันธ เตชะอธิก และคณะ,
2540) ทั้งนี้ผูสืบทอดตําแหนงผูนํา (Successor) ตองมีคุณลักษณะโดยรวมเชนเดียวกับลักษณะผูนําที่พึงประสงค
ของชุมชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาการขาดแคลนผูนําไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง สามารถพึ่งพิงตนเองได และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ครอบครัวเปลี่ยนศิริ และกัลยาณมิตรทุกทาน ขอขอบคุณคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่สนับสนุนทุนวิจัย ไดประสาทความรูคูจริยธรรม และใหโอกาสศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทครั้งนี้

เอกสารอางอิง
โกวิทย กังสนันท. 2550. “การบริหารการเปลี่ยนแปลงองคการ: มุมมองแนวบูรณาการกระบวนการและพฤติกรรม.”
วารสารสถาบันพระปกเกลา. 5 (2): 72-93.
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ. 2551. ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว (2542-2551).
(พิมพครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร: ทวีวัฒนการพิมพ.
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ. 2540. การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบาน. ขอนแกน: สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน.
Gladwell, Malcolm. 2000. The TIPPING POINT จุดชนวนคิดพลิกสถานการณ. แปลจาก The Tipping Point:
How Little Things Can Make a Big Difference. โดย ยาดา สุยะเวช. กรุงเทพ: ดีเอ็มจี.
Pinyo Rattanaphan. 2010. “Impact of Organizational Development Interventions on Human Capital: A
Case Study of Thailand Appreciative Inquiry Network.” AU-GSB e-JOURNAL. 3(September ): 3344. Retrieved July 19, 2012 from http://gsbejournal.au.edu/GP/Publication1/4.pdf

O-123

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆ
Perceived Organization Support for Creativity and Creative Self-efficacy Influencing
Individual Creativity of the Priest Hospital’s Civil Servants
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน1
Chalermchai Kittisaknawin1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับการรับรูการ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค (2)ปจจัยการรับรูการ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิด
สรางสรรคของบุคคล โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการสํารวจมีแบบประเมินที่ผานการตรวจสอบคุณภาพวา
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือไดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล(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
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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 กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง), 2554) การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ
(Amabile,1988; Mumford and Gustafson, 1988; Woodman et al.,1993; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง),
2554) เชาวนอารมณ (EQ) (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ข,ค), 2554)และเชาวนทางจิต (SQ) (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
(ข,ค), 2554)
โรงพยาบาลสงฆเปนหนวยงานภาครัฐ มีภ ารกิจในการใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกพ ระภิกษุสามเณรอาพาธทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลสงฆมีหนาที่ตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะหและวิจัยทางการแพทย
ดานโรคทั่วไป และเปนหนวยที่ใหการฝกอบรมแกแพทยและแพทยประจําบาน เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทยใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใหบริการตรวจวินิจฉัย
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้น
ความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญที่จักทําใหองคการแหงนี้บรรลุภารกิจดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ความคิดสรางสรรคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคขององคการนี้โดยเฉพาะปจจัยสองปจจัยที่นาสนใจ
คือ การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค (เฉลิมชัย
กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง), 2554) วา ความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆเปนอยางไร ปจจัยการรับรู
การสนับสนุ นความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภ าพภายในตนเองเชิง สรางสรรคมีความสัมพันธกับ
ความคิดสรางสรรคหรือไม อยางไร และการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสรางสรรคมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของขาราชการโรงพยาบาลสงฆหรือไม อยางไร เพราะ
ความรู ดั ง กล า วจะเป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ การวางแผน การพั ฒ นาและการส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค ข อง
ขาราชการโรงพยาบาลสงฆ อันจักเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานแหงนี้และเปนการ
วิจัยนํารองขององคกรทางดานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจักเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งสงผลดีตอสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศ

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)
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ความคิดสรางสรรค(Creativity) มีผูนิยามความหมายไวแตกตางหลากหลาย Guilford (1980) อธิบายวา ความคิด
สร า งสรรค เ ปน รูป แบบของความคิ ด ของมนุษ ยที่ ห ลากหลาย กล า วคือ บุ ค คลสามารถคิ ด เรื่ อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ได
หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น ขยายออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุดเปนความคิดเชิงบวก เชน การคิดคนสิ่งประดิษฐ
ใหม เปนตน ซึ่งความคิดเหลานี้เปนทักษะขั้นสูงและกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นตอนของสมองประกอบดวย
การคิ ดริ เริ่ ม การคิด เร็ ว (คิด อย า งคลอ งแคล ว ) การคิด อย า งยืด หยุ น และการคิด อย า งรอบคอบ ผู ที่มี ค วามคิ ด
สรางสรรคสามารถคนหาความคิดใหมจากขอมูลที่มีเดิมและเชื่อมโยงขอมูลเหลานั้น สวน Kirton (1994) อธิบายวา
ความคิดสรางสรรคเปนพัฒนาการของบุคคลตั้งแตในวัยเด็กภายใตสภาพแวดลอมพัฒนาจนกลายเปนบุคลิกภาพ
Amabile (1999, 3-7) กลาววา ความคิดสรางสรรคของบุคคลประกอบดวย ความเชี่ยวชาญ(expertise) ทักษะการ
คิดเชิงสรางสรรค (creative thinking skills)และแรงจูงใจ (motivation)
การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ (Perceived organizational support for creativity)
การรับรูการสนับสนุนขององคการมีการศึกษาจํานวนมากในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมานี้ โดยทฤษฏีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange theory) และบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน เสนอวา หาก
ฝายหนึ่งกระทําดีตออีกฝายหนึ่ง ฝายที่ไดรับรางวัลก็จะทําดีตอบ ตามทฤษฏีการรับรูการสนับสนุนขององคการจะ
เกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมในการปฏิบัติ การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา
สภาพการทํางานที่ดี และการให
รางวัล การรับรูการสนับสนุนขององคการของบุคลากรสงผลดีตอองคการคือ การขาดงานและลาออกจากงานลดลง
ความผูกพันกับองคการและผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น นอกจากนี้นักทฤษฏีบางคนยังกลาวไววาการรับรูการสนับสนุน
ความคิ ด สร า งสรรค ข ององค ก ารเป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการสนั บ สนุ น ขององค ก าร นั ก วิ ช าการหลายท า นเสนอ
แนวความคิดเกี่ย วกับการสนับสนุนขององคการที่สงผลตอ ความคิดสรางสรรคข องบุคคลและนวัตกรรม อาทิ
Mumford and Gustafson (1998) ที่กลาววา เงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่มีมากพอ รวมถึงการใหรางวัลที่มีคุณคา การ
ใหอิสระในการทํางานและการเผชิญความเสี่ยง จะชวยสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เชนเดียวกับ
Woodman et al. (1993) เสนอวา สิ่งแวดลอมในองคการเปนสิ่งที่สนับสนุนความคิดสรางสรรค เมื่อผูนํามีความเปน
ประชาธิปไตยและเปนผูนําแบบมีสวนรวม โครงสรางองคการแบบยืดหยุน กลุมทีมงานประกอบดวยบุคคลที่
หลากหลาย และการฝกอบรมที่เนนการเสนอความคิดใหมๆ และทักษะการแกปญหาสําหรับความคิดสรางสรรค
แนวความคิดเรื่องความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของ Amabile (1988) เสนอปจจัยที่สนับสนุนสงเสริมความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม คือ แรงจูงใจขององคการเปนการสงเสริมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและการปฏิบัติงานที่มี
ความทาทาย ประการที่สองคือ ทรัพยากรตางๆ ขององคการประกอบดวยบุคคล อุปกรณ เครื่องมือ การฝกอบรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ สุดทายคือ การปฏิบัติที่ชวยสนับสนุนการบริหารรวมถึงการใหอิสระในการทํางาน
และการประเมินผลที่เนนสมรรถนะ สําหรับบริบทของไทยงานวิจัยของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง) (2554)
พบวา การรับ รูก ารสนับสนุน ความคิ ดสรางสรรคข ององคการมีค วามสัมพั น ธ เชิงบวกและมีอิ ท ธิพ ลหรือ อํา นาจ
พยากรณความคิดสรางสรรคของบุคคล
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค (creative self-efficacy)
ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค(creative self-efficacy) เปนสิ่งสําคัญในการทําให
เกิดการแสดงพฤติกรรมความคิดสรางสรรคและเปนสวนสําคัญของกระบวนการคิดสรางสรรค(Amabile, 1983;
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Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002) โดยเฉพาะในสถานการณที่ยากลําบากหรือทาทาย
(Tierney and Farmer, 2002) หรือ ก็คือการรับรูประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค เปนความเชื่อมั่น
ประสิทธิภาพภายในตนเองของบุคคลที่เกี่ยวของกับการแกปญหาอยางสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมใหม ความ
เชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองถูกมองวาแตกตางจากมุมมองภายในตนเองดานอื่นๆ เชน ความภูมิใจในตนเอง
(self-esteem) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) ซึ่งประกอบดวยความรูที่กวางและมีความหลากหลายกวา
ในทางกลับกันความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคเปนกระบวนการตัดสินใจที่นําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่สรางสรรค กลาวคือบุคคลยิ่งมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคมากเทาใด บุคคล
นั้นก็จะยิ่งรับรูโอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางความคิดสรางสรรคไดมากเทานั้น ถึงแมวาปจจัยบางอยางจะทําให
ความสัมพันธนี้ลดลงเนื่องจากความไมเหมาะสมระหวางบุคคลกับงาน (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 บุคคลมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคสูง
จะสงผลเชิงบวกกับความคิดสรางสรรคของบุคคล (Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง),
2554)

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรค

ขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค
2. เพื่อศึกษาปจจัยการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคล

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยาง อาศัยแบบ
ประเมินเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการโรงพยาบาลสงฆ จํานวน 220 คน
การสุมตัวอยางของการวิจัยดวยวิธีการสุมแบบงายและกําหนดขนาดตัวอยางดวยวิธีการของ Yamane (1967 : 547)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อน 5% ไดตัวอยางจํานวน 142 ตัวอยาง เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดผูวิจัยจึงเก็บขอมูล (ชวงเดือนมกราคม 2555) จํานวน 160 ตัวอยาง และขอมูลที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
จํานวน 156 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ แบบประเมินที่ผานการตรวจสอบคุณภาพคือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(
content validity)และความเชื่อถือได(reliability) โดยนําแบบประเมิน ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาต่ําสุดที่ยอมรับไดตองมีคา
มากกวาหรือเทากับ 0.5 พบวาทุกขอคําถามมีคามากกวา 0.5 แลวจึงนําไปวิเคราะหความเชื่อถือไดประกอบดวย
แบบประเมินความคิดสรางสรรคของบุคคล มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ ใชมาตรวัด 5 ระดับของลิเคิรท (5-point Likert
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scale) ผูวิจัยปรับปรุงจาก Houghtton & DiLeillo (2009) มีคาความเชื่อถือไดเทากับ 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 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชคาที (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
M
SD
CS
COS
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ตัวแปร
CS

21.36

2.80

COS

20.76

3.10

IC

16.89

3.60

. 527**
.596**

.402**

.01
CS หมายถึง ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค
COS หมายถึง การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคของ
องคการ
IC หมายถึง ความคิดสรางสรรคของบุคคล

ผูวิจัยทําการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลจากปจจัยตางๆ คือ การรับรูการ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค ผลการวิเคราะหพบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคลคือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคเพียงปจจัยเดียว
เทานั้น(ตารางที่ 2) สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอํานาจพยากรณความคิดสรางสรรคของบุคคลไดถึงรอย
ละ 35.3 หรือมีคา R2 เทากับ .353 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถแสดงสมการการพยากรณ
ความคิดสรางสรรคของบุคคล ไดดังนี้คือ
ความคิดสรางสรรคของบุคคล = 10.302+ .532 (ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรค)
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ตาราง 2 : การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของบุคคล
ตัวแปร
B
Beta
t
R2 change
10.302
8.089**
คาคงที่
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
.532
(1)
.594
8.802**
.353
สรางสรรค
Multiple R =.594
R2 =.353
Adj. R2=.348 F=77.469**
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคของบุคคลกับประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสรางสรรคและการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสรางสรรคแ ละการรับ รูก ารสนับสนุน ความคิ ดสรางสรรค ข ององคการที่มีอิท ธิพลตอ ความคิ ด
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 กิตติศักดิ์นาวิน(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 กิตติศักดิ์นาวิน (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 กิตติศักดิ์นาวิน(ก,ค,ง), 2554 )
ซึ่งผลงานตางๆดังกลาวแสดงใหเห็นวา การรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการเปนปจจัยสําคัญอยาง
ยิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความคิ ด สร า งสรรค โดยเฉพาะงานวิ จั ย ในบริ บ ทของสั ง คมไทยที่ ชี้ ว า ป จ จั ย นี้ เ ป น ป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญอันดับแรกที่มีตอความคิดสรางสรรค อาจจะเปนเพราะงานวิจัยดังกลาวเปนการเก็บขอมูลจากบุคลากร
ที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีจํานวนตัวอยางจากภาคเอกชนจํานวนมากกวาภาครัฐ แตผลงานวิจัยนี้
กลับแสดงผลที่แตกตางกัน(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน(ก,ค,ง) , 2554 ) เพราะผลงานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากขาราชการจึง
เปนขอมูลเบื้องตนที่นาสนใจวา องคการภาครัฐดังเชนโรงพยาบาลสงฆไมไดเสริมสรางบรรยากาศหรือสงเสริมหรือ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคแกขาราชการ เพราะหากสวนราชการตางๆใหความสําคัญกับปจจัยนี้ยอมนาจะสงผลดี
ตอความคิดสรางสรรคของขาราชการไทยที่เปนกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค(Powell,
2008, 35) ผลการวิจัยนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญใหผูบริหารโรงพยาบาลและผูบริหารสวนราชการอื่นๆพึง

O-129

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ตระหนักตอสภาพดังกลาวเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมปจจัยนี้เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค
ของขาราชการ(Howkins, 2008, 22)
สํ า หรั บ ผลการวิ จั ย ที่ พ บว า การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ความคิ ด สร า งสรรค ข ององค ก ารของข า ราชการ
โรงพยาบาลสงฆมีระดับปานกลางและมีความสัมพันธเชิงบวกหรือแปรผันตามกับความคิดสรางสรรคแตไมมีอิทธิพล
ตอความคิดสรางสรรคนั้น อาจจะเปนเพราะ การทํางานของขาราชการปฏิบัติงานยึดกฎระเบียบมากและผูบริหาร
ไมใหความสําคัญกับการสงเสริมหรือสนับสนุนความคิดสรางสรรคของขาราชการ ดังนั้น ผูบริหารและผูเกี่ยวของ พึง
เสริมสรางและสนับสนุนปจจัยนี้ใหเกิดขึ้น เพราะปจจัยการรับรูการสนับสนุนความคิดสรางสรรคขององคการนี้มี
งานวิจัยในบริบทของไทยรายงานวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคสูงกวาปจจัยประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสรางสรรคดวย(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน(ก,ค) , 2554) ผูบริหารสามารถสนับสนุนการรับรูการสนับสนุน
ความคิ ด สร า งสรรค ข ององค ก ารให เ กิ ด ขึ้ น แก ข า ราชการ ดั ง ตั ว อย า งเช น การให ร างวั ล ที่ มี คุ ณ ค า ต อ ความคิ ด
สรางสรรค ( Mumford and Gustafson, 1988) การใหอิสระในการทํางานและการทํางานที่ทาทาย(Amabile,1988;
Mumford and Gustafson, 1988) การฝกอบรมที่เนนการเสนอความคิดใหมๆและทักษะการแกปญหาสําหรับ
ความคิดสรางสรรค (Amabile,1988; Woodman et al.,1993) เปนตน
สํา หรั บ ขอ เสนอแนะในการวิ จัย ในครั้ ง ต อ ไป ผูวิ จั ย เสนอใหมี ก ารศึ กษาปจ จั ยอื่ น ที่มี ค วามสัม พั น ธ กั บ
ความคิดสรางสรรค เชน แรงจูงใจภายใน รูปแบบภาวะผูนํา ฯลฯ เปนตน รวมทั้งสมควรขยายการวิจัยศึกษาปจจัย
ตางๆดังกลาวใหกวางขวางและครอบคลุมในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ องคการภาครัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
รวมถึงองคกรปกครองทองถิ่นทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน เพื่อใหได
ขอมูลเชิงประจักษอันจักเปนประโยชนในการวางแผนและพัฒนาความคิดสรางสรรคของบุคลากรภาครัฐ เพื่อการ
พัฒนาและแกไขปญหาตางๆของสังคมและประเทศอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ความพรอมในการเรียนรูแ บบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ในรายวิชา PHY 135 :
ฟสกิ สวิทยาศาสตรชีวภาพ
Self-directed Learning Readiness of the Second-year Nursing Students in Class PHY 135 :
Life Science Physics
กาญจนา จันทรประเสริฐ1
Kanchana Chanprasert1
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 และ 2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 กับคะแนนหลังเรียน และ ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพโดยกลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ในปการศึกษา 2554
จํานวน 121 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบวัดความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเอง และ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ สถิติที่ใ ชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
คาเฉลี่ย t-test ANOVA และ สหสัมพันธ
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะรายดานของความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของกลุมตัวอยาง ไดแก
การจัดการตนเอง ความตองการในการเรียนรู และการควบคุมตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 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

1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Rangsit University, Pathumthani 12000, Thailand.

O-132

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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 selfcontrol 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
วิชาฟสิกสเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางยิ่งรายวิชาหนึ่ง เนื่องจากเปนวิชาที่ศึกษาปรากฏการณในธรรมชาติ
โดยการสังเกตและรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาหาความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ จนสรุปเปนทฤษฎีและกฎ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณเหลานั้น นักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึงความสําคัญของวิชาฟสิกส เชน วิชาฟสิกสเปนหัวใจของ
วิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่ใชตรรกศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งนําไปสูการพัฒนาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
ดานตางๆ (Constant,1967:4 อางถึงใน ศิลปชัย บูรณพานิช,2545) ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชา
ฟสิกส เชน เดีย วกัน จึง ไดจั ดใหมีการเรียนการสอนวิชาฟสิกสทุ กระดับการศึกษาโดยมีจุ ดประสงคใหผูเรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามดานคือพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย (Bloom 1956 : 7-8 อางถึงใน ศิลปชัย
บู ร ณพานิช ,2545) โดยเนน ทั้ง ตัว ความรูแ ละกระบวนการทางวิท ยาศาสตร การที่จ ะใหก ารเรียนการสอนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด นั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย องค ป ระกอบต า งๆ เช น การพั ฒ นาและเสริ ม สร า ง
สมรรถภาพของผูสอน การพัฒนาการใชรูปแบบกลวิธีหรือเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร การสรางและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน เปนตน แตจากการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาฟสิกส/กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาระดับความสามารถในการเรียนวิชาฟสิกส/กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนไทยทุกระดับชั้นยังหางไกลกวามาตรฐานอยูมาก เชน ระดับชวงชั้นที่ 1 ถึงชวงชั้นที่ 3 ที่อายุไมเกิน 15 ป
จากการรายงานผลการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2009 ภาพรวมนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรอยู
ในตําแหนงที่ 47-49 จากทั้งหมด 65 ประเทศ มีคะแนนอยูในกลุมเดียวกับโรมาเนียและอุรุกวัย มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
คาเฉลี่ย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ประมาณหนึ่งระดับและหางจาก
ประเทศอันดับหนึ่งมากกวาสองระดับ นักเรียนไทย42.8%รูเรื่องวิทยาศาสตรต่ํากวาระดับพื้นฐานและประมาณหนึ่ง
ในสามที่รูเรื่องวิทยาศาสตรที่ระดับพื้นฐาน สวนนักเรียนที่รูเรื่องวิทยาศาสตรสูงกวาระดับพื้นฐานมีไมถึงหนึ่งในสี่ (ผล
การประเมินPISA 2009) สําหรับในระดับชวงชั้นที่ 4 จากการรายงานคาสถิติพื้นฐานคะแนน O-NET ปการศึกษา
2552 มัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ย 29.06 จากคะแนนเต็ม 100 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 9.10 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยใน 8 กลุมสาระการเรียนรูเปนลําดับที่ 7 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ:http://www.niets.or.th) ในระดับอุดมศึกษาจากการศึกษาของอาจารยผูสอนฟสิกสป 1 กลุมหนึ่งของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับผลการเรียนวิชาฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปที่ 1 ในชวงการเปลี่ยนแปลง
O-133

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ระบบการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย พบวาป 2549 และ ป 2550 คะแนนเฉลี่ยวิชาฟสิกส 1 ของนิสิตลดลง
ประมาณรอยละ 10 จากคะแนนป 2547-2548 (วารสารฟสิกสไทย, 2551)
จากรายงานผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาถึงเวลาที่ระบบการจัดการศึกษาของไทยตองเอา
จริงเอาจังกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิชา ฟสิกส/ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่ง PISA 2009 ไดศึกษา
วาปจจัยใดเปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดที่สงผลกระทบตอโรงเรียนที่ทําใหประสบความสําเร็จ ปจจัยนั้นคือครูและ
รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรการเรียน โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับครู คือ การขาดจัดการเรียนการสอนวิชา
ฟสิกสที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปจจุบันรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง ไดรับความสนใจอยาง
กวางขวาง ลักษณะสําคัญของการเรียนรูดังกลาว เปนกระบวนการที่บุคคลใชในการสรางความตองการในการเรียนรู
การตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรู การทํากิจกรรมเพื่อคนหาความรู กิจกรรมสวนใหญเกิดขึ้นดวยตนเอง จะโดยไดรับ
หรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอื่นก็ตาม(Knowles, 1975:18) สามารถควบคุมการเรียนรูของตนเอง มีความเปน
อิสระ โดยอาศัยความชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด (Brookfield, 1984 อางถึงใน นัดดา อังสุโวทัย, 2550 :
15) โดยเริ่มจากความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู อันเกิดจากแรงขับภายในของแตละบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการ
ของตนเอง อันไดแก การกําหนดเปาหมาย วิธีการเรียนรู เลือกแหลงขอมูลที่จะศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินผล
ดวยตนเอง (Tough, 1979 อางถึงใน นัจญมีย สะมะ, 2551 : 53)
นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แลว ตัวผูเรียนก็เปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหผลของการเรียนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนควรมีความพรอม มีความ
ตองการที่จะเรียน มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่จะเรียน ผูเรียนควรมีความสนใจ เต็มใจที่จะเรียนดวยตนเอง เพราะการเรียนรู
แบบนําตนเองนี้เปนเรื่องภายในจิตใจอยูในจิตสํานึกของผูเรียน เปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูภายในตัวผูเรียนมากกวา
การจัดการภายนอก ( Gagne′ อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ ,2524:132: เชียรศรี วิวิธสิริ, 2527: 23-24:
ปราณี รามสูต, 2528: 79-82) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้น
ปที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
นักศึกษามีลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 กับคะแนนหลังเรียน และ ความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ

นิยามศัพททใี่ ชในการวิจยั
1. ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองหมายถึงพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงความสนใจ กระตือรือรน
และรับผิดชอบตอการเรียนแบงเปน 3 ดาน คือ คุณลักษณะการจัดการตนเอง คุณลักษณะความตองการในการ
เรียนรู คุณลักษณะในการควบคุมตนเอง
2. คะแนนหลังเรียนหมายถึงคะแนนที่ไดจากการวัดผลตามเนื้อหารายวิชา PHY135 : ฟสิกสวิทยาศาสตร
ชีวภาพ โดยประเมินจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ไดผานการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก และความยากงาย
O-134

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ในป
การศึกษา 2554 จํานวน 121 คน ใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้พัฒนาโดยกาญจนา จันทรประเสริฐ(2554:98,100-101) ประกอบดวยแบบวัด
ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองมีจํานวน 40 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดย 5
หมายถึง ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 1 หมายถึง ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง และจําแนกเปน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ
การจัดการตนเอง (ขอ 1-13) คุณลักษณะความตองการในการเรียนรู (ขอ 14-25) คุณลักษณะในการควบคุม
ตนเอง (ขอ 26-40) มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต +0.6 ถึง +1.0 และมีคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ .941
และ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพแบบปรนัย จํานวน 80 ขอ 4 ตัวเลือก
คาความยากงาย (p) มีคาตั้งแต 0.21 ถึง 0.79 คาอํานาจจําแนก (r) มีคาตั้งแต 0.18 ถึง 0.88 และมีคาความ
เที่ยง ทั้งฉบับเทากับ .936
3. สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยทดสอบคาที (t-test)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 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 โดยคาเฉลี่ย
ของดานความตองการในการเรียนรูเปนอันดับหนึ่ง ดานการควบคุมตนเองเปนอันดับสอง และ ดานการจัดการตนเอง
เปนอันอันดับสาม
2. สหสัมพันธระหวางคะแนนหลังเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความพรอมในการเรียนรูแบบ
นําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2
คะแนนหลังเรียนกับความพรอมในการเรียนรูแบบนําตนเองรายดานของกลุมตัวอยาง มีคาสหสัมพันธ
ทางบวก (Positive Correlation) ดังนี้ ดานการจัดการตนเอง (r = .03) ดานความตองการในการเรียนรู (r = .01) ดาน
การควบคุมตนเอง (r = .01)
3. สหสัมพันธของความสามารถทางการเรียนรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพและความพรอมในการ
เรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 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
เรียนรูแบบนําตนเองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคะแนนรวมของเกรดเฉลี่ย การศึกษาของนันทวัน ชุมตันติ
(2549) ที่พบวานิสิตที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงมีระดับความพรอมในการเรียนรูแตกตางจากกลุม
ปานกลางและต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ วราภรณ ขวัญกิจสโรช (2550) ที่พบวา
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธระหวางความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองกับการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยรวมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร พบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .735 และ มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สนับสนุนทุนวิจัยในการศึกษา
ครั้งนี้ ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยเสมา สอนประสม ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
บรรณานุกรม
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จีระวัฒน ยุวอมรพิทักษ. (2544). ลักษณะการเรียนเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
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การพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุม แบน จังหวัดสมุทรสาคร
Improvement of outpatient pharmacy service at Krathumbaen Hospital,Samutsakhon
Province
จุฑามาศ เรืองจุย1 และ ผกามาศ ไมตรีมิตร2
Jutamas Ruengjuy1 and Pagamas Maitreemit2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อ พัฒนางานบริการจายยาผูป วยนอกโรงพยาบาลกระทุม แบน จั ง หวัด
สมุ ท รสาคร โดยวิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบกึ่ ง ทดลอง ในงานบริ ก ารจ า ยยาผู ป ว ยนอก ฝ า ยเภสั ช กรรมโรงพยาบาล
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ
แบงวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ระยะที่1 ศึกษาวิธีการทํางานโดยใชแนวคิดระบบแถวคอย พิมพเขียวงานบริการ
ระยะที่ 2 ระดมสมองและสนทนากลุม ระยะที่ 3 ทดลองปฏิบัติ และประเมินผล โดยใชการสุมอยางมีระบบจาก
ใบสั่งยาทุกใบที่ 5 ของใบสั่งยาที่มาถึงหองจายยา จํานวนใบสั่งยากอนปรับปรุงระบบ 2,450 ใบ หลังปรับปรุงระบบ
2,410 ใบ ขอมูลมีการแจกแจงปกติ และใชสถิติ Independent t test ในการเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาพบวาขั้นตอนการทํางานแบงเปน 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว 2)
การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) จัดยาตามฉลากยา 4) การจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว 5) การตรวจสอบ
ยา 6) การสงมอบยาแกผูปวย การวัดผลการทํางานพบวา เวลาที่ใชในงานยอย 6.39 (± 4.85) นาที เวลารอคอย
ของใบสั่งยาระหวางงานยอย 28.47 (± 18.45) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 34.86(±17.52) นาที
จากการระดมสมองและสนทนากลุม สรุปมี 4 มาตรการในการปรับปรุง 1) เปลี่ยนระบบการจัดยาโดยใหเจาหนาที่
รวมกันจัดยาใน 1 ใบสั่งยา 2) เพิ่มจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสง
มอบยาใหแกผูปวย 4) กําหนดตารางงาน เพิ่มระบบการตรวจสอบยา โดยดําเนินการทั้ง 4 มาตรการพรอมกันใน
เวลารอคอยของใบสั่งยา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ หลังปรับปรุงพบวาเวลาที่ใชในงานยอย 5.6(±3.24) นาที
ระหวางงานยอย 23.58(±15.64) นาที ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 29.18(±15.24 ) นาที เปรียบเทียบ
เวลาที่ใชในงานยอย เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย พบวาลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของงานบริการจายยาผูปวยนอกให
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา และตอบสนองความตองการของผูปวยของโรงพยาบาลอื่นๆ
คําสําคัญ : งานบริการจายยาผูปวยนอก ระยะเวลารอคอยรับยา เวลาที่ใชในงานยอย,เวลารอคอยของใบสั่งยา
ระหวางงานยอย

1

ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย
Phamacy Division Krathumbaen Hospital, Samutsakhon 74110, Thailand.
2
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
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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 เปนผลใหหนวยงานราชการตางๆตองปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
ระบบงาน เพื่อใหเกิดการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชน สงผลใหใน
ปจจุบันโรงพยาบาลตองมีการดําเนินงานที่มีการประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหประชาชนที่มารับบริการพึงพอใจ โดยงานบริการเภสัช กรรมผูปว ยนอก ตอบสนองนโยบายของ
ราชการ โดยมีการประเมินติดตามคุณภาพในงานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก เพื่อตอบสนองความตองการผูปวย
ขั้นพื้นฐาน ไดแก 1)ระยะเวลารอรับยา (Waiting Time) เริ่มตั้งแตผูปวยยื่นใบสั่งยาไปจนถึงการสงมอบแนะนําการ
ใชยาใหกับผูปวย โดยมาตรฐานของโครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล 2540 กําหนดไดวา เวลาที่ผูปวย
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รอรับยาไมควรเกิน 20 นาที โดย ระยะเวลารอรับยา แบงเปน 1.1) เวลาที่ใชทํางานในงานยอย (Used time in
element) หมายถึง เวลาที่ผูปฏิบัติงานใชในงานยอยตางๆดังนี้ รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว การปอนขอมูลลงใน
คอมพิวเตอร จัดยาตามฉลากยา การจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว การตรวจสอบยา การสงมอบยาแก
ผูปวย 1.2) เวลารอคอยใบสั่งยาระหวางงานยอย (Delayed time between element) หมายถึง เวลาที่ใบสั่งยา
รอคอยการปฏิบัติงานในงานยอย ไดแก รอการถูกปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร รอการจัดยาตามฉลากยา รอการ
จับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว รอการตรวจสอบยา และรอการสงมอบยาแกผูปวย
งานวิจัยหลายฉบับ ไดแก ทัศนัย ประยูรหงษ , สุขใจ ปานทอง, ภคนี เกษมทรัพย ,นอย ตันสุวรรณ และ
คณะ , Lin et al. แสดงถึงระยะเวลาในการรอคอยรับยาของงานเภสัชกรรม โดยระยะเวลาในการรอคอยรับยา
แตกตางกันตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน จํานวนผูปฏิบัติงาน ผูปวยที่มารับบริการ ฯลฯ ทั้งนี้พบวาเวลารอคอย
ใบสั่งยาระหวางงานยอย(Delayed time between element) จะใชเวลามากกวาเวลาที่ใชทํางานในงานยอย (Used
time in element) สําหรับงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยรับยา พบวามีกระบวนการปฏิบัติ
เชน การเพิ่มจุดตรวจสอบยา การจัดรูปแบบหองยาและตูยาใหม จัดทําชองทางดวนสําหรับใบสั่งยาที่มีรายการ
ยานอย การเพิ่มจํานวนเภสัชกร การนําจอแสดงหมายเลขคิวมาใช ทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับสภาพปญหาและบริบท
ของโรงพยาบาลดวยวาจะสามารถปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติไดอยางไร
โรงพยาบาลกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีปญหาในการใหบริการ
ผูปวยที่มีจํานวนมาก ระยะเวลารอคอยในการรอรับยา 34.86(±17.52)นาที มากกวามาตรฐานของโครงการพัฒนา
มาตรฐานโรงพยาบาลที่กําหนดไววาเวลาที่ผูปวยรอรับยาไมควรเกิน 20 นาที สงผลใหมีการรองเรียนเรื่องระยะเวลา
การรอรับยาอยูเปนประจํา ดังนั้นผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบัติงาน
ในหองจายยาผูปวยนอกใหมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย (Waiting time) ได
นิยามศัพท
ชวงเวลาเรงดวน หมายถึง
ชวงเวลาที่มีใบสั่งยาที่มาถึงหองจายยาผูปวยนอกจํานวนมากสงผลใหมี
ระยะเวลารอคอยในการรับยานาน

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental designs) เพื่อปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานของงานบริการจายยาผูปวยนอกใหมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของโรงพยาบาล
กระทุมแบน โดยดําเนินการในชวงเดือน กรกฎาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 โดยกลุมตัวอยาง คัด เลือ กจาก
ใบสั่งยาที่มาถึงหองจายยาผูปวยนอกในชวงเวลา 8.00 -12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.ใชวิธีก ารสุม อยา งมีร ะบบ
(Systemic random sampling) จากใบสั่งยาทุกใบที่ 5 โดยขั้นตอนการศึกษาแบงเปน 3 ระยะ คือ ขั้นตอน
การศึกษาระยะที่ 1 ทําการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการทํางาน ระบบแถวคอย พิมพเขียวบริการ และเก็บขอมูล
พื้นฐาน 4 สัปดาห (เวลาที่ใชในงานยอย เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย ระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผู ป ว ย)
ขั้ น ตอนการศึ ก ษาระยะที่ 2 นํ า ผลที่ ไ ด จ ากข อ มู ล พื้ น ฐาน นํ า มาประชุ ม กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
(Brainstorming) ศึกษาความเปนไปไดจากแนวทางปฏิบัติที่กลุมผูปฏิบัติงานนําเสนอ จากนั้นทําการสนทนากลุม
(Focus group) เฉพาะเภสัชกร เพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการศึกษาระยะที่ 3 นําแนวทาง
ที่ไดจากการสนทนากลุมไปปฏิบัติ โดยการทดลองปฏิบัติ 2 สัปดาหกอน หลังจากนั้นประเมินผลเก็บขอมูล
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4 สัปดาห โดยมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและใชมาตรการทั้ง 4 ขอพรอมกันดังนี้ 1) เปลี่ยนระบบการจัดยา
โดยใหเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบสั่งยา 2) เพิ่มจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) เพิ่มชองทางดวนในการ
ตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย 4) กําหนดตารางงาน เพิ่มระบบการตรวจสอบยา วิเคราะหการแจกแจงขอมูล
และใชสถิติ Independent t test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ในการเปรียบเทียบเวลาที่ใชในงานยอย
เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย ระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย กอนและหลังการปรับปรุงระบบ

ผลและวิจารณ
จากการศึกษาวิธีการทํางาน พบวาวงจรงานบริการจายยาผูปวยนอก แบงกิจกรรมยอยเปน 6 ขั้นตอน
ไดแก 1) รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว 2) การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) จัดยาตามฉลากยา 4) การจับคู
ใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว 5) การตรวจสอบยา 6) การสงมอบยาแกผูปวย
และจากการสุม อยา งมีร ะบบ
(Systemic random sampling) จากใบสั่งยาทุกใบที่ 5 ที่มาถึงหองจายยา พบวากอนปรับปรุงระบบ กลุม
ตัวอยาง 2,450 ใบจากใบสั่งยาทั้งหมด 13,109 ใบ หลังปรับปรุงระบบ กลุมตัวอยาง 2,410 ใบ จากใบสั่งยาทั้งหมด
12,789 ใบ โดยผลกอนปรับปรุงระบบพบวาเวลาเฉลี่ยที่ใชงานยอย(Used time in element) ทั้งหมดใชเวลา 6.39
(±4.85) นาที โดยเวลาที่ ใ ช ใ นงานย อ ยขั้ น ตอนที่ ใ ช ร ะยะเวลานานที่ สุ ด คื อ การจั ด ยาตามฉลากยา ใช เ วลา
2.92(±2.51) นาที คิดเปนรอยละ 45.70 ของเวลาที่ใชในงานยอยทั้งหมด และเวลารอคอยเฉลี่ยของใบสั่งยา
ระหวางงานยอย (Delayed time between element) ทั้งหมดใชเวลา 28.47(±18.45) นาที โดยพบวาเวลารอคอย
ของใบสั่งยาระหวางงานยอย ขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานที่สุด คือ การรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ใชเวลา 10.44
(±9.85) นาที คิดเปนรอยละ 36.66 ของเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอยทั้งหมด สงผลมีระยะเวลาในการ
รอคอยรับยาของผูปวย (Waiting time) ซึ่งเกิดจากเวลาเฉลี่ยที่ใชงานยอยรวมกับเวลารอคอยเฉลี่ยของใบสั่งยา
ระหวางงานยอย รวมเปน 34.86(±17.52) นาที ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยผลสรุปของการสนทนากลุม(Focus group) เพื่อลดระยะเวลารอคอย มีทั้งหมด 4 ขอ และใชมาตรการ
ทั้ง 4 ขอพรอมกัน คือ 1) การลดเวลาที่ใชในงานจัดยาตามฉลากยา มีแนวทางที่จะปฏิบัติคือ ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายใน (Back office) เปลี่ยนระบบการจัดยาจากระบบเดิมที่ เจาหนาที่ 1 คน จัดยาทุกรายการ
ใน 1 ใบสั่งยา เปนเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบสั่งยา โดยการกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบประจําจุดจัดยาแตละจุด
เมื่อจัดยาในจุดของตนเสร็จแลว จึงสงใหจุดถัดไป
เมื่อครบทุกฉลากยาแลวจึงนําตะกรามาวางที่จุดรอจับคู
ใบสั่งยากับตะกรายา 2)เวลาที่ใชรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ซึ่งใชเวลารอคอยนาน มีแนวทางที่จะปฏิบัติคือ
เพิ่มจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรจาก 2 จุด เปน 3 จุด หรือ 4 จุดในชวงเวลาเรงดวน 3) เวลาที่ใชในการรอ
ตรวจสอบยาซึ่งใชเวลารอคอยนาน มีแนวทางที่จะปฏิบัติคือ เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแก
ผูปวย จากเดิมที่มีชองจายยา 4 ชองคือชอง 11 ชอง 12 ชอง 13 ชอง 14 เปลี่ยนเปนชองจายยาทั่วไป 3 ชอง คือชอง
11, 12 ,13 โดยใชชองจายยาที่ 14 เปน ชองทางดวนในการสงมอบยาใหแกผูปวย สําหรับจายยาที่ไมเกิน 3 รายการ
4) จัดตารางการทํางานของเภสั ชกร เพิ่มระบบการตรวจสอบยา(Double check) โดยถามีวันที่เภสัชกรประชุม
วิชาการ จะสามารถเพิ่มเภสัชกรอัตราจางได 1 คนในวันนั้นๆ
ผลจากการศึกษาระยะที่ 3 พบวาเวลาที่ใชในงานยอยรวมทุกขั้นตอนหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(6.39 (± 4.85) นาที เทียบกับ 5.6(± 3.24) นาที, p<0.05) โดยขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ย
เวลาลดลงอยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ คือ ขั้น ตอนการจัด ยาตามฉลากยา(2.92 (± 2.51) นาที เทีย บกับ 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 ในสวนเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอยรวมทุกขั้นตอนหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (28.47 (± 18.45) นาที เทียบกับ 23.58(± 15.64) นาที, p<0.05) โดยขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ย
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) ขั้ น ตอนการรอจั บ คู ใ บสั่ ง ยากั บ ยาที่ จั ด เสร็ จ แล ว (3.57(±2.63) นาที เที ย บกั บ 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 และเพิ่มระบบการ
ตรวจสอบยา(Double check)
จากเดิมที่เภสัชกรผูตรวจสอบยา และสงมอบยาใหแกผูปวยจะเปนคนเดียวกัน
เปลี่ยนเปนเภสัชกรผูตรวจสอบยา เปนคนละคนกับเภสัชกรผูสงมอบยาใหแกผูปวย สงผลใหใชเวลาในการรอสงมอบ
ยาแกผูปวยมากขึ้น แตมีขอดีก็คือเปนการตรวจสอบความถูกตอง และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานมากขึ้น และ
หลั ง การปรั บ ปรุ ง ระ บบ ระยะเวลาในการรอคอยรับ ยาของผู ป  ว ยลดลงอยา งมีน ั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
(34.86 (± 17.52) นาที เทียบกับ 29.18(± 15.24) นาที, p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4
งานวิจัยเรื่องการพัฒ นางานบริก ารจา ยยาผูป ว ยนอก โรงพยาบาลกระทุ ม แบนนั้น มีสวนสอดคลอ ง
และแตกตางกับงานวิจัยอื่นๆ โดยในกระบวนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ผูวิจัยใชวิธีการ 1) ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการภายในโดยการเปลี่ยนระบบการจัดยา 2) เพิ่มจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรจาก 2 จุด เปน 3 จุด
หรือ 4 จุดในชวงเวลาเรงดวน 3) เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย 4) จัดตารางการ
ทํางานของเภสัชกร เพิ่มระบบการตรวจสอบยา แตกตางจากการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ ที่ใชการปรับระบบ
การปฏิบัติงานโดยการลดกระบวนการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของใบสั่งยา สงผลใหกระบวนการยอยของ
ระบบบริการจายยาผูปวยนอกลดลงจาก 6 ขั้นตอน 1)การรับใบสั่งยา 2)การพิมพฉลากยา 3)การจับคูฉลากกับ
ใบสั่ง ยา 4)การจัด ยา 5)การตรวจสอบ 6)จา ยยา เปลี่ย นเปน 5 ขั้น ตอน 1)การรับ ใบสั่ง ยาและพิม พฉ ลากยา
2)การจับคูฉลากกับใบสั่งยา 3)การจัดยา 4)การตรวจสอบ 5)จายยา เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรในการตรวจสอบ
ความถูกตองในการจายยา เพิ่มเภสัชกรปฏิบัติงานในชวงเวลา 10.00-12.00 น. โดยผลของการปรับปรุงระบบ
พบวา การศึกษาของผูวิจัยทําใหเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับการศึกษาของทัศนัย หลังปรับระบบสงผลใหเวลารอคอยของใบสั่ง
ยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน เนื่องจากการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทําใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากขึ้น สามารถปฏิบัติไดทันกับจํานวนใบสั่งยาที่
มีจํานวนมากและมาพรอมกัน สงผลใหลดความคั่งคางของงาน ระบบการทํางานไหลเวียนดีขึ้น ทําใหสามารถ
ลดเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย และเวลาในการรอคอยรับยาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนการศึกษาวิธีการทํางาน (Workflow analysis) ของงานบริการผูปวยนอกพบวา งานบริการจายยา
ผูปว ยนอกโรงพยาบาลกระทุม แบน ประกอบดว ย 6 ขั้น ตอน ประกอบดว ย 1) รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว
2) การป อ นข อ มู ล ลงในคอมพิ ว เตอร 3) จั ด ยาตามฉลากยา 4) การจั บ คู ใ บสั่ ง ยากั บ ยาที่ จั ด เสร็ จ แล ว
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5) การตรวจสอบยา 6) การสงมอบยาแกผูปวย สอดคลองกับการศึกษาของสุขใจ ปานทอง ซึ่ ง มีวิธีก ารทํา งาน
ของงานบริ ก ารจา ยยาผูปว ยนอก 6 ขั้น ตอน เชนกัน แตแตกตางกันที่ขั้นตอนจับคูใบสั่งยามากอนขั้นตอนการจัด
ยาเทานั้น สอดคลองกับการศึกษาของภคนี เกษมทรัพย ซึ่ง มีวิธี ก ารทํา งานของงานบริก ารจา ยยาผูปว ยนอก
6 ขั้น ตอน เชนกันคือ 1) รับใบสั่งยาและการใหลําดับการรอคอย 2) การพิมพใบสั่งยา 3) การตรวจฉลากยาใหตรงกับ
ใบสั่งยา 4) การจัด ยาและติดฉลากยา 5) การตรวจสอบยา 6) การเรีย กชื่ อ ผูป ว ยพรอ มใหคํา แนะนํา อยา งงา ย
แตตางกันที่การศึกษาของภคนี เกษมทรัพย มีการตรวจฉลากยาใหตรงกับใบสั่งยากอนการจัดยา
จากการศึกษาเวลาที่ใชในงานยอย พบวาหองจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบนพบวาขั้นตอนที่ใช
ระยะเวลานานที่สุดคือการจัดยาตามฉลากยา ใชเวลา 2.92 นาที และเวลารอคอยเฉลี่ยของใบสั่งยาระหวางงานยอย
โดยพบวาขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานที่สุด คือ การรอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร ใชเวลา 10.44 นาที ซึ่งจะ
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของน อย ตั นสุวรรณ และคณะ ที่ ใช เวลาในขั้ นตอนการรอคอยการพิ มพ ฉลากนานที่ สุ ด
1.24 นาทีตอใบสั่งยา สอดคลองกับการศึกษาของ Lin et al. ที่มีขั้นตอนในการจัดยานานที่สุดคือ 7.9 นาที
สอดคลองกับการศึกษาของภคินี เกษมทรัพย
ที่มีขั้นตอนในการจัดยาและติดฉลากยานานที่สุดคือ 1.07 นาที
สอดคลองกับการศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ ที่มีขั้ น ตอนการการรอพิม พฉ ลากนานที่สุด คือ 15.32 นาที
ในสว นของการศึ ก ษาระยะเวลาในการรอคอยรับ ยานั้น พบวาหองจายยาผูปวยนอกโรงพยาบาลกระทุมแบน
ใชเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอยมากกวาเวลาที่ใชในงานยอย โดยกอนปรับปรุงระบบนั้น ใชเวลารอคอย
รับยา 34.86 นาที จําแนกเปนเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย 28.47 นาที เวลาที่ใชในงานยอย 6.39 นาที
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุขใจ ปานทอง ที่มีระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 20.06 นาที จําแนก
เปนเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย 17.27 นาที เวลาที่ใ ชในงานยอย 2.79 นาที และสอดคลอ งกับ
การศึกษาของทัศนัย ประยูรหงษ มีระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย 45.74 นาที จําแนกเปนเวลารอคอยของ
ใบสั่งยาระหวางงานยอย 41.41 นาที และเวลาที่ใ ช ในงานยอย 4.33 นาที

สรุป
กระบวนการปรับปรุงระบบปฏิบัติงาน 1) เปลี่ยนระบบการจัดยาโดยใหเจาหนาที่รวมกันจัดยาใน 1 ใบสั่งยา
2) เพิ่มจุดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร 3) เพิ่มชองทางดวนในการตรวจสอบและสงมอบยาใหแกผูปวย 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) เวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอยหลังการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (28.47 (± 18.45) นาที เทียบกับ (23.58(±15.64) นาที, p<0.05)

ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิธีการทํางานและออกแบบระบบการปฏิบัติงานสงผลใหลดระยะเวลาในการรอคอยรับยาของ
ผูปวย สามารถนําวิธีการไปประยุกตใชกับการทํางานที่มีผูใหบริการไมเพียงพอตอผูรับบริการ โดยตองพิจารณาถึง
บริบทในแตละโรงพยาบาลดวยวาสนับสนุนหรือไม เพราะตองอาศัยงบประมาณ นโยบายของผูบริหาร ความ
รวมมือกลุมของผูปฏิบัติงาน ถึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกในการลดระยะเวลา
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ในการรอคอยรับยาของผูปวย โดยการวิจัยในขั้นตอไปควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปวยที่มารับบริการกอน
และหลังการปรับระบบรวมดวย สงผลใหการพัฒนางานบริการจายยาผูปวยนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สุขใจ ปานทอง. (2548). “การวิเคราะหงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล : กรณีศึกษาในงานบริการจายยาผูปวย
นอกโรงพยาบาลบานไผ.” รายงานการศึกษาอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ
สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
Lin, AC. (1999). “Identification of factors leading to excessive waiting times in an ambulatory pharmacy”
Hospital pharmacy 34,6 (June):707-712
ตารางที่ 1 เวลาที่ใชในการยอย เวลารอคอยใบสั่ ง ยาระหว า งงานย อ ย ก อ นการปรั บ ปรุ ง ระบบปฏิบัติงาน

งานยอย

รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว
รอปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร
การปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอร
รอจัดยาตามฉลากยา
จัดยาตามฉลากยา
รอการจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว
การจับคูใบสั่งยากับยาที่จัดเสร็จแลว
รอตรวจสอบยา
การตรวจสอบยา
รอสงมอบยาแกผูปวย
การสงมอบยาแกผูปวย
รวม
ระยะเวลารอคอยรับยา
หมายเหตุ: ** หมายถึง significant (p<0.05)

จํานวน
ครั้งใน
การเก็บ
ขอมูล
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

เวลาที่ใชในงานยอย
(นาที)
เวลาเฉลี่ย
(คาเบี่ยงเบน
รอยละ
มาตรฐาน)
0.33( 0.15 )
5.16
0.97( 0.45 )
2.92( 2.51)
0.43( 0.17 )
0.85(0.46)
0.89( 0.49)
6.39(4.85)
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เวลารอคอยของใบสั่งยา
ระหวางงานยอย (นาที)
เวลาเฉลี่ย
(คาเบี่ยงเบน
รอยละ
มาตรฐาน)
10.44( 9.85 )

36.66

5.26(4.76 )

18.48

3.57( 2.63 )

12.55

8.95( 7.18 )

31.44

0.25( 0.14 )

0.88

13.93
100
28.47(18.45)
34.86 (17.52)

100

15.18
45.70
6.73
13.3

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในงานยอย (Used time in element) กอนและหลังการปรับปรุง
กอนการปรับปรุงระบบ
ขั้นตอนงานยอย
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
ตัวอยาง
(นาที)
มาตรฐาน
1.รับใบสั่งยาและใหลําดับคิว
2450
0.33
0.15
2.การปอนขอมูลในคอมพิวเตอร
2450
0.97
0.45
3.จัดยาตามฉลากยา
2450
2.92
2.51
4.การจับคูใบสั่งยา
2450
0.43
0.17
5.การตรวจสอบยา
2450
0.85
0.46
6.การสงมอบยาใหแกผูปวย
2450
0.89
0.49
รวมทุกขั้นตอน
2450
6.39
4.85
หมายเหตุ: ** หมายถึง significant (p<0.05)

หลังการปรับปรุงระบบ
จํานวน
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
ตัวอยาง
(นาที)
มาตรฐาน
2410
0.31
0.12
2410
0.96
0.27
2410
2.42
2.14
2410
0.42
0.13
2410
0.70
0.56
2410
0.79
0.47
2410
5.6
3.24

(P-value)
.43
.17
0.00**
.064
0.00**
0.00**
0.00**

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเวลารอคอยของใบสั่งยาระหวางงานยอย (Delayed time between element) กอนและ
หลังการปรับปรุงระบบ
ขั้นตอนงานยอย

กอนการปรับปรุงระบบ
จํานวน
ตัวอยาง

คาเฉลี่ย
(นาที)

1.รอปอนขอมูลลงใน
คอมพิวเตอร
2450
10.44
2.รอจัดยาตามฉลากยา
2450
5.26
3.รอจับคูใบสั่งยากับยาที่
จัดเสร็จแลว
2450
3.57
4.รอตรวจสอบยา
2450
8.95
5.รอสงมอบยาแกผูปวย
2450
0.25
รวมทุกขั้นตอน
2450
28.47
หมายเหตุ: ** หมายถึง significant (p<0.05)

หลังการปรับปรุงระบบ

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จํานวน
ตัวอยาง

คาเฉลี่ย
(นาที)

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(P-value)

9.85
4.76

2410
2410

8.34
5.15

5.46
2.82

0.00**
0.00**

2.63
7.18
0.14
18.45

2410
2410
2410
2410

3.46
5.38
1.25
23.58

2.03
4.07
0.26
15.64

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาในการรอคอยรับยาของผูปวย (Waiting time) กอนและหลังการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนงานยอย

กอนการปรับปรุงระบบ
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
ตัวอยาง (นาที)
มาตรฐาน
2450
34.86
17.52

ระยะเวลาในการรอคอยรับยา
ของผูปวย
หมายเหตุ: ** หมายถึง significant (p<0.05)
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หลังการปรับปรุงระบบ
จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
ตัวอยาง (นาที)
มาตรฐาน
2410
29.18
15.24

(P-value)
0.00**
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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 เปนสวนผสมในเครื่องสําอาง รวมไปถึงการนําไปใชบรรเทาอาการเจ็บปวยและรักษาโรค กระทรวง
สาธารณสุขไดจัดทําบัญชียาสมุนไพรในบัญชียาหลักขึ้น เพื่อใชเปนตํารับมาตรฐานสําหรับสูตรตํารับยาแผนไทย ทั้งนี้
ยาจากสมุนไพรตามบัญชีน้ี เปนรายการยาที่ใหใชสําหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งงาน
สาธารณสุ ข มู ลฐานดว ย โดยในการศึ ก ษาในครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงคใ นการวิ เ คราะห ค วามถี่ ข องสมุ น ไพรที่ใ ช เป น
สวนประกอบในตํารับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแหงชาติ เพื่อรวบรวมองคความรูเรื่องสมุนไพรและตํารับยาแผนไทย
สําหรับเปนประโยชนในการนําสมุนไพรไปวิจัยและพัฒนาเปนยาแผนปจจุบันตอไป

อุปกรณและวิธีการ
รวบรวมสมุนไพรที่พบในแตละตํารับจากบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2554 นับความถี่ของสมุนไพรที่พบใน
แตละกลุมโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 2007 นําความถี่ที่ไดมาคิดเปนรอยละของจํานวนตํารับในแตละกลุม
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
มีสมุนไพรจํานวนทั้งสิ้น 19 ชนิดที่พบการใชมากที่สุดไดแก กฤษณา กานพลู โกศจุฬาลัมพา โกศเชียง โกศพุงปลา
ขิงแหง จันทนแดง จันทนเทศ ชะลูด ชาพลู ดีปลี บุนนาค พริกไทย พิกุล พิมเสน ไพล มะขามปอม สะคานและสารภี
โดยสมุนไพรที่พบความถี่ในการใชมากที่สุดในแตละกลุม 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 โดยในการศึกษาครั้งนี้ กลุมยาบํารุงโลหิตมีขอมูลไมเพียงพอใน
การสรุปผลการวิเคราะหในกลุมยาบํารุงโลหิตได เนื่องจากกลุมนี้ประกอบไปดวยตํารับยาบํารุงโลหิตเพียงตํารับเดียว

สรุปผล
การวิเคราะหตํารับยาสมุนไพร 56 ตํารับ ในบัญชียาหลักแหงชาติดวยสถิติเชิงพรรณนา ทําใหไดตารางสรุป
รายการสมุนไพรแตละชนิด ชื่อพอง ชื่อวิทยาศาสตร และการมีใชในตํารับยาแยกตามกลุมสรรพคุณในการรักษา และ
ทําใหทราบถึงความถี่ของสมุนไพรที่มีการใชมากที่สุดในบัญชียาหลักแหงชาติ และความถี่ของสมุนไพรที่มีการใชมาก
ที่สุดในแตละกลุมสรรพคุณในการรักษา ซึ่งความรูที่รวบรวมไดนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับงานวิจัย
ดานสมุนไพรเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดยจะเปนประโยชนตอการนําไปตอยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรหรือยาแผนปจจุบันตอไปได อีกทั้งในปจจุบันรัฐไดมีนโยบายสนับสนุนการใชสมุนไพรไทยในบัญชียา
หลักแหงชาติทั้งในสถานบริการของรัฐและในทุกภาคสวน เพื่อการพึ่งตนเองทางดานยารักษาโรค และปกปองตลาด
ยาภายในประเทศ ข อ มูลจากการศึกษานี้จึงอาจเป นประโยชนในการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกพืช
สมุนไพรเปนอาชีพอีกดวย
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การวิเคราะหสารประกอบระเหยที่ใหกลิ่นสําคัญในน้ํามันหอมระเหยมะนาวไทยโดยใช Gas
Chromatography-Olfactometry (GC-O) รวมกับ Gas Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS)
Identification of Key Aroma compounds from Thai Lime Oil by Gas ChromatographyOlfactometry (GC-O) and Gas Chromatography (GC-MS)
สันติ ชาญธนกิจวาณิชย1, สุเชษฐ สมุหเสนีโต1 และ ปริญดา เพ็ญโรจน1
Santi Chantanakitwanit1, Suched Samoohasaneeto1 and Parinda Penroj1

คํานําและวัตถุประสงค
มะนาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ถูกใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มชนิดตางๆ
เพื่อเพิ่มรสชาติ ซึ่งมะนาวมีคุณสมบัติเฉพาะในการใหรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอม ซึ่งมะนาวไทยใหกลิ่นรสเฉพาะและ
ผูบริโภคชาวไทยก็มีความคุนเคยกับกลิ่นของมะนาว งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาสารประกอบระเหยที่ใหกลิ่นสําคัญใน
น้ํามันหอมระเหยมะนาวโดยใชเทคนิค Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)ดวยวิธี Detection
Frequency Analysis รวมกับ Gas Chromatography-mass spectrometry (GC-MS) เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะสาร
ใหกลิ่นหลักในมะนาวไทย

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตัวอยาง
ตัวอยางน้ํามันหอมระเหยจากการเตรียมโดยวิธีบีบเย็นตามการศึกษาของ Njoroge (1994, 1996) โดยนํา
มะนาว พันธแปน ผลมีขนาดกลางทรงแปน เปลือกบางใสมีสีเขียว มาปอกเปลือก นําสวน mesocarp และ albedo
ออก เก็บตัวอยางเฉพาะสวน flavedo โดยวางไวบนน้ําแข็ง จากนั้นทําการบีบเปลือกมะนาวเพื่อใหไดน้ํามันออกมา
เก็บตัวอยางน้ํามันใสขวดที่วางอยูบนน้ําแข็ง ทําใหอิ่มตัวโดยการเติมเกลือ เขาเครื่องเหวี่ยงที่ 2000 g เปนเวลา
15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการดึงความชื้นออกโดยเติม anhydrous sodium sulfate ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นกรอง และเก็บ ตัวอยางน้ํามันหอมระเหยที่ไดที่อุณ หภูมิ
-20 องศาเซลเซียส
สภาวะในการสกัดกลิ่นมะนาวโดยใชวิธี Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME)
จากการศึกษากอนหนานี้ สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดกลิ่นมะนาวโดยใชวิธี 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
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การวิเคราะหหาสารประกอบใหกลิ่นหลักในกลิ่นมะนาวดวยวิธี Detection frequency analysis
ใชผูทดสอบจํานวน 10 คน ในการบงชี้ลักษณะกลิ่นที่สําคัญในน้ํามันหอมระเหยมะนาวดวยเครื่อง Gas
Chromatography - Olfactometry (GC-O) เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหดวยเครื่อง Gas ChromatographyMass Spectrometry (GC-MS)

ผลและวิจารณ
จากการทดสอบการดมกลิ่ น โดยใชผู ท ดสอบจํา นวน 10 คน ด ว ยเครื่ อ ง GC-O
โดยวิ ธี Detection
Frequency Method รวมกับการวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS โดยเปรียบสารที่มีคา LRI ตรงกัน พบวาเปนสารให
กลิ่นกลุม Bicyclic monoterpenes และ Monoterpenes ซึ่งพบสารใหกลิ่นรสสําคัญในมะนาวไทยรวมจํานวน
4 ชนิด คือ Linalool (LRI = 1101, กลิ่น floral), Borneol (LRI = 1168, กลิ่น citrus, lime), Nerol (LRI = 1257,
กลิ่น sweet) และ Citral (LRI = 1270 , กลิ่น lime, citrus)

สรุปผล
จากการสกัดสารใหกลิ่นในมะนาวไทยโดยวิธี Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME)
ที่ ส ภาวะ 40 องศาเซลเซี ย ส เป น เวลา 40 นาที พบว า มี ส ารให ก ลิ่ น สํ า คั ญ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4 ชนิ ด คื อ linalool
(กลิ่น floral) Borneol (กลิ่น citrus, lime), Nerol (กลิ่น sweet)และ citral (กลิ่น 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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เปรียบเทียบผลของการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทและกรดออนในการลดปริมาณเชื้อที่กอ ให
เกิดโรคในปลาหมึกสดแชเยือกแข็ง
Comparing the effect of sodium hypochlorite and weak acids on pathogenic microorganisms
reduction in frozen squids
ยิ่งลักษณ การะวิโก1 และ อรุณศรี ลีจีรจําเนียร1
Yingluck Garavigo1 and Arunsri Leejeerajumnean1

คํานําและวัตถุประสงค
การทําความสะอาดปลาหมึกสดในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยือกแข็งนิยมใชโซเดียมไฮโปคลอไรท แตการใช
สารเคมีดังกลาวจะทําใหเกิดสารตกคางในสินคา เนื่องจากโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนสารประกอบประเภทคลอรีนจึง
กอใหเกิด Trihalomethanes (THMs) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งและทําใหเกิดกลิ่นคลอรีนตกคางในสินคาและพบจุลินทรีย
ที่กอโรคในผลิตภัณฑสุดทาย ซึ่งทําใหทางบริษัทไดสินคาที่ไมไดมาตรฐานทําใหเสียโอกาสในการขายสินคาปลาหมึก
แชเยือกแข็งใหประเทศเหลานี้ปละหลายลานบาท จากปญหาดังกลาวบริษัทผูผลิตมีความประสงคใชสารตัวอื่น
ทดแทนโซเดียมไฮโปคลอไรท ในการลางปลาหมึกเชน กรดเปอรออกซีอะซีติก กรดแลคติก และกรดอะซี ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารละลายระหวางสารประกอบประเภทคลอรีนกับ
กรดเปอรออกซีอะซีติก กรดแลคติก และกรดอะซีติก ตอการยับยั้งเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคซึ่งพบในปลาหมึกสด
และเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม (ความเขมขน อุณหภูมิ และระยะเวลา) ในการลดเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค รวมทั้ง
ผลทางประสาทสัมผัส สี เนื้อสัมผัส กลิ่น รส การยอมรับของผลิตภัณฑปลาหมึกสดแชเยือกแข็ง

อุปกรณและวิธีการ
1. ศึกษาประสิทธิภาพการลางปลาหมึกดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ซึ่งเปนวิธีปจจุบันของโรงงาน โดยใชความเขม
ขนของโซเดียมไฮโปคลอไรท 50 – 150 ppm ในอัตราสวนเนื้อปลาหมึกตอน้ําลางเทากับ 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
ตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย และทดสอบทางประสาทสัมผัส (9 – point hedonic scale) โดยใชผูทดสอบชิมที่ฝกฝน
จํานวน 30 คน
3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกรดออนที่ใชลางปลาหมึก (ผลของความเขมขนของกรดออนที่ผานการคัดเลือก
ขอ 2) มาทําการทดลองแบบ Factorial in CRD (complete randomized design) โดยทําการทดลองแบบ 3 x 3 x 3
หรือเทากับ 27 การทดลองยอย ของแตละเชื้อ ปจจัยแรกที่เกี่ยวของในการลดเชื้อคือ 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

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

O-150

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ผลการทดลองและวิจารณ
การใชโซเดียมไฮโปรคลอไรท ที่ความเขมขน 0, 50, 100,และ150 ppm พบวาไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
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 สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรียได แตการลางดวยกรดแลคติกไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ผูบริโภคมากกวา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกกรดแลคติกมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการลางปลาหมึก จากการ
ทดลองพบวาการยับยั้งจุลินทรียดวยกรดแลคติกความเขมขน 10,000 20,000 และ 30,000 ppm พบวาที่ความ
เขมขน 30,000 ppm เวลา 15 นาทีเปนตนไป อุณหภูมิน้ําลาง 10 องศาเซลเซียส สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
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 ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ในเนื้อวัวเทียบกัน พบวากรดที่ยั้บยั้งดีที่สุด คือ กรดฟอรมิก รองมาคือ
กรดแลคติก กรดอะซีติก และ กรดโพรพิโอนิก ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเชื้อ E. coli, S. aureus และ Salmonalla spp. ที่รอดเหลือจากการลางดวย
กรดแลคติก 30,000 ppm ที่อุณหภูมิ และเวลาตางๆ
ระยะเวลา
ปริมาณเชื้อ log cfu g -1± SD ของเชื้อที่รอดชีวิต
ในการสัมผัส
(นาที)
Salmonella spp
E. coli
S. aureus
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 จํานวนเชื้อเริ่มตนของ E. coli 6.9 cfu g-1, S. aureus 6.3 cfu g-1, Salmonella spp 6.0 cfug-1

สรุปผล
กรดแลคติกที่ความเขมขน 30,000 ppm ระยะเวลาในการลาง 15 นาที อุณหภูมิของน้ําลาง 10 องศา
เซลเซียสสามารถใชทดแทนโซเดียมไฮโปคลอไรทในการลางปลาหมึกสดในโรงงานอุตสาหกรรมแชเยือกแข็งได และ
ไมมีผลในเรื่องสารตกคางเหมือนกับสารประกอบคลอรีน
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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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเลี้ยงและการใชประโยชนจากวารานัส ซึ่งเปนสัตวเลือดเย็น
จําพวกสัตวเลื้อยคลาน ประเทศไทยมีสัตวจําพวกนี้เปนจํานวนมากในแตยังไมมีการศึกษาการใชประโยชนอยาง
จริงจัง ผูทํา การวิจัยจึงไดทํ าการสรางฟารมวารานัสแหงแรกของไทย ณ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการใชประโยชนจากวารานัส ดวยการออกแบบฟารมใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนอยูของวารานัสในธรรมชาติ ฟารมมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร คิดเปนพื้นที่ 1600 ตารางเมตร
ประกอบดวยพื้นที่ดินรอยละ 60 และพี้นที่น้ํารอยละ 40 มีกําแพงกั้นสูง 3 เมตร เพื่อปองกันการหลบหนีของวารานัส
วารานัสทุกตัวที่นํามาเลี้ยงในฟารมถูกฝงไมโครชิพเพื่อการแสดงตนเอง และการติดตามตัวไดงาย เมื่อหลบหนีออก
จากฟารมไปได ผลการศึกษาพฤติกรรมของวารานัสพบวา วารานัสเปนสัตวไ มมีสัง คม ไมมีหั วหนาฝูง รักสงบ
และสันโดษ แตไมทําราย ไมกัดกัน มีการตอสูกันเฉพาะในฤดูผสมพันธุเทานั้น การตอสูก็เปนเพียงปล้ําและทุมกัน
ด ว ยกํ า ลั ง ตั ว ที่ แ พ ก็ วิ่ ง หนี ไ ปในขณะที่ ตั ว ชนะก็ ไ ม ไ ด ต ามไปซ้ํ า เติ ม อี ก วารานั ส สามารถดํ า รงชี วิ ต และมี ก าร
เจริญเติบโตไดดีในฟารม มีอัตราการมีชีวิตอยูรอดสูงถึงรอยละ 97 มีอัตราความตองการอาหาร 0.05 – 1 กิโลกรัม
ตอวันตอตัว การเลี้ยงวารานัสมีแนวโนมสงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ 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

ศูนยวจิ ัยและฝกอบรมการเลีย้ งสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั วและผลิตภัณฑสัตว (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 ”เหี้ย” ถูกใชเปนคําดาทอ และเปนคําหยาบคายที่ไมสุภาพ
บางครั้งจึงใชคําวา “ตัวเงินตัวทอง” ปจจุบันเปลี่ยนเปนชื่อวารานัส มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus salvator
มีหลากหลายชนิด จัดเปนสัตวเลื้อยคลานพบไดมากในประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย และอินเดีย (Richard,1996
และ Whitaker, 1980) ชอบอาศัยตามที่ลุมใกลแหลงน้ํา (Gaulke,1992) สัตวในตระกูลวารานัสในประเทศไทย
พบ 4 ชนิด คือ คือ ตุดตู (Varanus dumerilli) เหาชาง (Varanus rudicalis) ตะกวด (Varanus dumerilli) และ
วารานัส( Varanus salvator ) ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งวารานัสเปนสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญชนิดหนึ่ง รูปรางคลาย
กิ้งกาแตมีขนาดใหญ ความยาว 2.5 – 3.5 เมตร มีลิ้นแยกเปน 2 แฉก คลายกับงู ใชสําหรับรับกลิ่นและอุณหภูมิ
วารานัสไมใชนักลาและเปนกําจัดซากในหวงโซอาหาร ชวยกําจัดสิ่งปฏิกูลกําจัดซากจากสิ่งแวดลอม แตวารานัสก็มี
พฤติกรรมไมดีตรงที่มันชอบขโมยกินสัตวเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกร เชน ปลา กุง ปู เปดไข เปนตน ทําใหคนไทย
ไมชอบพฤติกรรมของสัตวชนิดนี้มาตั้งแตสมัยโบราณ และจึงนํามาใชเปนคําดาทอคนมีพฤติกรรมไมดีในสังคม
นอกจากนี้ยังนําพฤติกรรมไมดีของมันรวมรูปรางลักษณะที่ดูไมดี เปรียบวาเปนตัวเหี้ย และถูกยกใหเปนสัญลักษณ
ของสิ่งอัปมงคลตลอดมา วารานัสจัดเปนสัตวคุมครองอยูในบัญชีไซเตสที่หามมีการลาและการคา ซึ่งคนไทยสวน
ใหญไมทราบในเรื่องนี้ สงผลใหการเพิ่มจํานวนวารานัสมากสงผลใหรบกวนสมดุลของธรรมชาติ และพบวารานัสเปน
จํานวนมากไดทั่วไป แตในตางประเทศนั้นถือเปนสัตวหายาก ราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in Endangered
species of wild Fauna and Flora, CITES) จัดใหอยูในบัญชี 2คือ เปนชนิดสัตวปาที่ยังไมถึงกับใกลสูญพันธุ
อนุญาตใหทําการคาไดแตตองไมใหเกิดความเสียหายจนถึงจุดใกลสูญพันธุ อีกทั้งสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature and National Resources,
IUCN)จัดใหวารานัสเปนพันธุสัตวที่อยูในกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด(Least Concern, LC) สวนกฎหมายประเทศไทย
จัดวารานัสเปนสัตวคุมครองจําพวกสัตวเลื้อยคลาน ลําดับที่ 91ตามกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตว
ปาคุมครอง พ 2546 ลงวันที่ 10กรกฎาคม 2546แตอาศัยอํานาจตามมาตรา 26ของพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ 2535 หามมีการลา การฆาเพื่อเปนการคา ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาวารานัสซึ่งเปนสัตวที่ควร
คาแกการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งควรพัฒนาใหมีการเพาะเลี้ยงเปนสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ
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อีกทั้งยังเปนการอนุรักษสัตวชนิดนี้ โดยกอตั้งมีฟารมอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อเปนแหลงคนควาและเปนขอมูลเพื่อชวยในการพัฒนาฟารมวารานัสแบบครบวงจร เชน บออนุบาล
บอเลี้ยงขุน และบอเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุในอนาคต เพื่อประยุกตกอใหเกิดเปนฟารมตนแบบแกเกษตรกรที่สนใจ
เพื่อใชประโยชนในเชิงการคาตอไป
ก

ข

ค

ง

รูปที่ 1 ตระกูลวารานัสที่พบในประเทศไทย 4 ชนิด คือ (ก) ตุดตู) Varanus dumerilli) (ข) เหาชาง (Varanus
rudicalis) (ค) ตะกวด (Varanus bengalensis) และ(ง) เหี้ย(Varans salvator macromaculatus)

อุปกรณและวิธีการ
การออกแบบฟารมวารานัส การออกแบบฟารมใหมีพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยมีขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 4เมตร
พื้นที่รวม 1600 ตารางเมตร วารานัสที่จับมาเลี้ยงเพื่อการศึกษาอยูใน Class :Reptitia, Order :Squamata
Suborder :Lacertilia Family :Varanidae ฟารมที่ออกแบบสามารถเลี้ยงวารานัสได 150 - 200 ตัว แตในการศึกษา
ครั้งนี้ในฟารมมีวารานัสทั้งหมด 80 ตัว โดยมีวารานัสตัวผูมากกวาตัวเมีย ความยาวตั้งแต 0.3 – 3 เมตร อายุ1เดือน -3 ป คิดเปนพื้นที่ 20 ตารางเมตรตอตัว มีพื้นที่น้ํากวาง 4 เมตรโดย ลอมลอมพื้นที่ดินที่เปนเกาะกลางน้ําปลูกตนไม
ขนาดใหญจํานวนมากเพื่อเปนที่พักผอนของวารานัส มีการสรางแนวกําแพงกลางน้ําที่ทําจากกระเบื้องเปนกําแพงสูง
3 เมตร เจาะลึกลงใตน้ํา 0.5 เมตร หางจากพื้นที่ดิน 3 เมตรดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อเปนแนวปองกันการขุดเพื่อหลบหนี
ของวารานัส มีการทําบอซีเมนตเพื่อหลบภัยและเปนที่อยูอาศัยของวารานัสขนาดเสนผาศูนยกลางกวาง 1 เมตร สูง
0.5 เมตร ฝงลงไปในดิน 0.15 เมตร ระบบน้ําที่ใชเปนระบบชลประทานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน การใหอาหารเปนซากลูกหมูที่ตายในฟารมของศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยวสุกแหงชาติ ใหวันละ 1
ครั้ง เวลา 16.00 น. ปริมาณการใหครั้งละ 80-90 กิโลกรัมตอวัน
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การศึกษาพฤติกรรมและอัตราการเจริญเติบโต ทําการศึกษาพฤติกรรมตางๆและอัตราการเจริญเติบโต
เชน พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการผสมพันธุ พฤติกรรมและการขับถายของวารานัสจํานวน
10 แบงเปนเพศผู 5 ตัว เพศเมีย 5 ตัว เปนระยะเวลา 1 ป เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมอยางแทจริงของวารานัส (Harold,
2007)

ผลและวิจารณ
การออกแบบฟารมวารานัส ตองอาศัยขอมูลพื้นฐานของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ซึ่งสามารถอาศัยไดทั้งบนบก
และน้ํา จึงตองออกแบบใหมีทั้งพื้นที่น้ําและพื้นที่บก( รูปที่ 2-3 ) โดยสรางบันไดหัวขาด เมื่อตองการเขาฟารมใหใช
บันไดเหล็กทอดลงเขาฟารม เมื่อใชเสร็จควรดึงบันไดขึ้นทันทีเพื่อปองกันการหลบหนีของวารานัส ผลการศึกษาพบวา
วารานัสที่ถูกนํามาเลี้ยงในฟารม มีพฤติกรรมชอบขุดดินอาศัยอยูโพรงใตดินจึงตองปูดวยไมระแนงเปนแนวปองกัน
การทําลายของหนาดินจากการขุดของวารานัส มีการทําบอโพรงซีเมนตจําลองเพื่อเปนโพรงจําลองมาเพื่อใหเปนที่
หลบซอนและพักผอนของวารานัสยามอาการรอน รวมทั้งมีการสรางกําแพงบนน้ําเพื่อปองกันการขุดหลบหนีไดดีกวา
กําแพงบนดิน ( รูปที่ 4-5 ) นอกจากนี้วารานัสมีพฤติกรรมชอบขึ้นมานอนตากแดดบนตนไมใหญเนื่องจากวารานัส
เปนสัตวเลือดเย็นการนอนตากแดดชวยเพิ่มอุณหภูมิใหกับรางกาย ดังนั้นสวนบริเวณพื้นที่ดินจึงตองมีการปลูกตนไม
ใหญไวบนพื้นที่ดินดวย

พื้นที่ดิน
พื้นที่น้ํา
กําแพงกั้น

40 ม.
3 ม. 1ม.

40 ม.
รูปที่ 2 ผังการออกแบบฟารมวารานัส

รูปที่ 3 บริเวณฟารมที่เปนบริเวณสวนดินถูกสรางขึ้น
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ข

ก

รูปที่ 4 อุปกรณที่ออกแบบขึ้นในฟารมวารานัส (ก) บอซีเมนตเพื่อหลบภัยและเปนที่อยูอาศัยของวารานัส และ
(ข) ตลิ่งที่ปูดวยไมระแนงปองกันการทําลายของหนาดินจากการขุดของวารานัส
ก

ข

ก

รูปที่ 5 ลักษณะของฟารมวารานัส (ก) พื้นที่สวนที่เปนน้ํามีกําแพงปองกัน และ(ข) บันไดหัวขาด
ก า ร ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล 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 ก ษ า ที่
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํา แพงแสนตัว ใหญที่สุด ยาวประมาณ 3.5 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ตัว ผู
มีขนาดใหญกวาตัวเมีย ดังแสดงตารางที่ 1 โดยเฉพาะบริเวณลําคอที่สามารถพองขยายไดใหญมาก ลิ้นมี 2 แฉก
ตัวผูมีอวัยวะเพศ 2 อัน และคาดวาตัวเมียก็มีรูผสมพันธุ 2 รู เชนเดียวกัน ลิ้น 2 แฉก เรียวยาว มีหนาที่รับอุณหภูมิ
และความชื้นเวลาเคลื่อนที่จะแลบลิ้นตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบทิศทางในการเคลื่อนที่กอนตัวไปถึงเสมอ ผิวหนังเปน
เกล็ด เล็กบาง ใหญบางสลับกันไปแลวแตวาจะอยูสวนไหนของรางกาย มีการลอกคราบออกเปนแผนได ลําตัวขนาด
ใหญพองออกทางดานขาง อุงเทามีขนาดใหญใหญและหนา เล็บมีลักษณะแหลมเหมาะสําหรับปายปนตนไม และ
ตะปบเหยื่อ หางยาวไวรักษาสมดุลขณะเคลื่อนที่และสะสมอาหาร ทางเดินอาหารเปนแบบกระเพาะใหญลําไสสั้น
คือ เปนสัตวกินเนื้อนั่นเอง แตโดยทั่วไป มักพบวาวารานัสกินอาหารไดหลายชนิด อาหารแปงก็กินไดแตสูเนื้อสัตว
ไมได อาจเนื่องมาจากไมมีน้ํายอยเพราะในธรรมชาติไมไดกินแปงและพืชผักเปนอาหารหลัก วารานัสจึงเปนสัตวที่
รักษาสมดุลในธรรมชาติ เมื่อมีสัตวชนิดใดตายลงก็ถูกกินเปนอาหารไมปลอยใหเนาเหม็นและเปนแหลงกระจายของ
เชื้อโรค วารานัสไมใชสัตวนักลาจําพวกจระเข (Traeholt, 1994) แตพบวาวารานัสมีฟนเหมือนปลากินเนื้อ ไมมีเขี้ยว
ที่ใชในการกัดขย้ําเหมือนสัตวนักลาทั่วไป กินสัตวมีชีวิตเฉพาะที่ตัวเล็กกวามันเทานั้นดังแสดงตารางที่ 1
ผลการศึกษาพฤติ ก รรมการอยูอ าศั ยและนิสัย ของวารานัส ในฟารม พบวา วารานั ส อาศั ย ในฟารมนั้ น
ตางจากตัวตะกวดที่เปนสัตวสายพันธุเดียวกันแตเปนคนละชนิดกัน โดยตัวตะกวดนั้นมีนิสัยดุรายกวาวารานัส ชอบ
กัดทํารายคนซึ่งตางจากวารานัสที่ไมชอบกัดแตเวลาที่ตอสูนั้นจะใชวิธีการปล้ํากัน เมื่อตัวไหนสามารถครอมราง
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อยูเหนืออีกตัวไดก็ถือวาชนะตัวที่แพก็จะคลานหนีไปไมมีการทํารายถึงเลือดตกยางออก วารานัสสามารถอาศัยได
ในน้ํา มีลักษณะนิสัยขุดดินเปนโพรงใตน้ําและชอบอาศัยโพรงเปนเพื่อเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย ชอบนอนตากแดด
ในเวลาสายและกลางวันบนตนไมสูง ( รูปที่ 6 ) ไมมีพฤติกรรมในการแยงอาหารการกิน ซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหไมทํา
รายซึ่งกันและกันเหมือนจระเข มีอัตราการกินอาหาร 0.05-1 กก.ตอวันตอตัว ขึ้นกับขนาดตัวของวารานัส มีอัตราการ
ตายรอ ยละ 3 สว นในเรื่อ งการดู แ ลพื้น ที่น้ํา ในฟารม วารานัส กิน อาการและขั บ ถ า ยของเสี ย บนบกเท า นั้ น ซึ่ ง ไม
เหมือนกับการเลี้ยงจระเขที่มีพฤติกรรมกินในน้ําและขับถายของเสียในน้ําทําใหน้ําในบอเนาไดเสียงายจึงไมตองทํา
การเปลี่ยนน้ําในบอเลยเหมือนกรณีเลี้ยงจระเข เพียงแคสูบน้ําเขากรณีน้ําในบอลดลงเทานั้น ดังแสดงตารางที่ 2
ก

ข

ค

รูปที่ 6 การศึกษาพฤติกรรมของตัววารานัสในฟารม (ก) อาศัยบนตนไม (ข) อาศัยในน้ํา และ
(ข) อาศัยโพรงดินที่ขุดขึ้นมาเปนที่อยูอาศัย
ตารางที่ 1 การติดตามสรีวิทยาและการเจริญเติบโตวารานัสในฟารมในระยะเวลา 1 ป
สรีรวิทยา
สิ่งที่สังเกตได
ลิ้น
2แฉก
อวัยวะเพศตัวผู
2อัน
อวัยวะเพศตัวตัวเมีย
2รู
หัว
เล็กแบนราบ
ปาก
เรียวยาวอาปากไดกวางมากสําหรับกลืนกินเหยื่อ
ฟน
เหมือนปลากินเนื้อ
ลําตัว
มีขนาดใหญพองออกทางดานขาง
อุงเทา
มีขนาดใหญใหญและหนา
ผิวหนัง
เปนเกล็ด เล็กบาง ใหญบางสลับกันไปแลวแตวาจะอยูสวนไหนของรางกาย
มีการลอกคราบออกเปนแผนได
เล็บ
มีลักษณะแหลมเหมาะสําหรับปายปนตนไม และตะปบเหยื่อ
หาง
หางยาวไวรักษาสมดุลขณะเคลื่อนที่และสะสมอาหาร
ทางเดินอาหาร
เปนแบบกระเพาะใหญลําไสสั้น คือ เปนสัตวกินเนื้อนั่นเอง
อัตราความตองการอาหาร
0.05 – 1 กิโลกรัมตอวันตอตัว
อาหาร
ซากสัตวที่เปนลูกหมูตาย
ขนาดความที่ยาวที่สุด
5.3เมตร
น้ําหนักที่หนักที่สุด
80กิโลกรัม
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ตารางที่ 2 การติดตามพฤติกรรมวารานัสในฟารมในระยะเวลา 1 ป
พฤติกรรม
สิ่งที่สังเกตได
พฤติกรรมการอยูอาศัย
วารานัสสามารถอาศัยไดบนดิน ในน้ําและตนไม มีลักษณะนิสัยขุดดินเปน
โพรงใตน้ําและชอบอาศัยโพรงเปนเพื่อเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย ชอบนอน
ตากแดดในเวลาสายและกลางวันบนตนไมสูง
พฤติกรรมการกิน
วารานัสอาศัยในฟารมนั้นไมมีพฤติกรรมในการแยงอาหารการกิน ซึ่งทําใหไม
ทํารายซึ่งกันซึ่งตางจากจระเข มีอัตราการกินอาหาร 0.05-1 กก.ตอวันตอตัว
ขึ้นกับขนาดตัวของวารานัส มีอัตราการตายรอยละ 3
โดยตัวตะกวดนั้น มีนิสัยดุรายกวาวารานัสชอบกัดทําร ายคนซึ่งตางจากวา
รานัสที่ไมชอบกัดแตเวลาที่ตอสูนั้นจะใชวิธีการปล้ํากัน เมื่อตัวไหนสามารถ
พฤติกรรมการผสมพันธุ
ครอมรางอยูเหนืออีกตัวไดก็ถือวาชนะตัวที่แพก็จะคลานหนีไปไมมีการทําราย
ถึงเลือดตกยางออก
วารานัสกินอาการและขับถายของเสียบนบกเทานั้นซึ่งไมเหมือนกับการเลี้ยง
พฤติกรรมการขับถายของเสีย
จระเขที่มีพฤติกรรมกินในน้ําและขับถายของเสียในน้ําทําใหน้ําในบอเนาไดเสีย
งายจึงไมตองทําการเปลี่ยนน้ําในบอเลยเหมือนกรณีเลี้ยงจระเข เพียงแคสูบ
น้ําเขากรณีน้ําในบอลดลงเทานั้น

สรุป
การศึก ษาครั้ง นี้ส ามารถออกแบบและสรา งฟาร ม วารานัส ที่สอดคลอ งกั บ พฤติก รรมของวารานัส ตาม
ธรรมชาติ ทําใหวารานัสสามารถเจริญเติบโตไดดี และสามารถมีชีวิตอยูรอดได รวมทั้งรูพฤติกรรมเบื้องตน เชน
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการอยูอาศัย พฤติกรรมการผสมพันธุ และพฤติกรรมการผสมพันธุของวารานัสซึ่งจะใช
เปนแนวทางในการสรางฟารมเชิงการคาที่ประกอบดวย บออนุบาล บอขุน และบอเพื่อการขยายพันธุเพื่อสงเสริม
เกษตรกรใหสรางฟารมวารานัสเชิงการคาในอนาคตตอไป

คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบคุณกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตว (สวพป) มหาวิทยาเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ ทุนวิจัย
และอุปกรณ

เอกสารอางอิง
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ผลของระดับปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิต องคประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพการใช
ประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร
Effects of nitrogen fertilization on yield, chemical composition and fertilizer utilization
efficiency of Pennisetum purpureum
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1* จีระศักดิ์ ชอบแตง2 และ สมศักดิ์ เภาทอง2
Auraiwan Isuwan1*, Jeerasak Chobtang2 and Somsak Poathong2

บทคัดยอ
การวิจั ยมีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึก ษาผลของระดั บ ปุย ไนโตรเจนที่มี ตอ ผลผลิต องค ป ระกอบทางเคมี แ ละ
ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจน (NUE) ของหญาเนเปยร (Pennisetum purpureum) วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก สิ่งทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (N) ในระดับตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม),
8, 16, 32 และ 64 กิโลกรัม N /ไร การใสปุยระดับ 64 กิโลกรัม N /ไร ใหคาเฉลี่ยผลผลิตวัตถุแหง เปอรเซ็นตโปรตีน
และปริมาณไนโตรเจนในหญาที่เก็บเกี่ยวไดสูงที่สุด (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
ธาตุไนโตรเจนจัดเปนธาตุอาหารหลักซึ่งพืชตองการในปริมาณมาก ไนโตรเจนเปนธาตุที่เปนองคประกอบ
สําคัญของกรดอะมิโน (amino acids) ฮอรโมนพืช เชน ออกซิน (auxins) และไซโทไคนิน (cytokinins) กรดนิวคลีอิก
(nucleic acids) นิวคลีโอไทด (nucleotide) และคลอโรฟลล ไนโตรเจนชวยในการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มขนาดใบ
และเพิ่มปริมาณโปรตีน และมีบทบาทที่สําคัญมากในระบบการเกษตรที่ตองการประสิทธิภาพการผลิตสูงๆ (Munoz
et al., 2003) ในระบบการผลิตพืชอาหารสัตวการใชปุยไนโตรเจนในระดับที่เหมาะสมชวยใหไดผลผลิตพืชอาหารสัตว
ในปริมาณสูงและมีคุณภาพดี การใชพืชอาหารสัตวคุณภาพดีเพื่อเลี้ยงสัตวมีผลทําใหสัตวแสดงออกลักษณะทาง
พันธุกรรมไดเต็มสมรรถนะและใหผลผลิตที่มีคุณภาพ (Powell and Wu, 2004) อยางไรก็ตาม การใสปุยไนโตรเจนไม
ตรงกับความตองการ และในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม ตลอดจนการไมคํานึงถึงสภาพของดิน สงผลใหประสิทธิภาพการ
ดูดใชประโยชนจากปุยของพืชลดลง ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสารอนุพันธจากปุยสวนเกินที่จะ
ปนเปอนในสิ่งแวดลอม 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) ใหกับหญาเนเปยรทุกครั้งหลังตัด
อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวไดจากผลการประเมินผลผลิตวัตถุแหงโดยไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชปุยของ
หญาเนเปยร การจัดการปุยในแปลงหญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดตนทุนการผลิต และสามารถลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปนเปอนจากการใชปุยไนโตรเจนปริมาณมากเกินความจําเปนนับเปนขอมูลที่สําคัญ ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ หาระดับการใสปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหญาเนเปยรที่ไมกระทบตอ
การใหผลผลิตและมีประสิทธิภาพการใชปุยสูงสุด

อุปกรณและวิธีการ
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง
(Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic TypicHaplustalfs) ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน
2553 โดยดินมีสมบัติกอนเริ่มตนการทดลองคือ เนื้อดินเปนดินทราย ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
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
จัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
แผนการทดลองและสิ่งทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา
สิ่งทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (ปุยยูเรีย; 46-0-0) ในอัตราตางๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม), 8, 16, 32 และ
64 กิโลกรัม N/ไร
การจัดการแปลงทดลอง
เตรียมดินดวยการไถพรวน ปรับสภาพแปลงใหมีความสม่ําเสมอ จากนั้นทําแปลงทดลองขนาด 3 × 4
ตารางเมตร ยกขอบแปลงสูง 30 เซนติเมตร และกําหนดใหแปลงทดลองแตละดานหางจากกันอยางนอย 1 เมตร เพื่อ
ปองกันการปนเปอนของสิ่งทดลอง 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 สําหรับการใสปุยไนโตรเจนนั้นใสในรูป
ปุยยูเรีย โดยแบงใส ไดแก ครึ่งหนึ่งใสพรอมกับปุยรองพื้นครั้งแรก และอีกครึ่งหนึ่งแบงออกเปน 4 สวนๆ ละเทาๆ กัน
และแบงใสทุกครั้งหลังการตัด โดยการหวานใหทั่วแปลง ทําการตัดหญาครั้งแรกหลังปลูก 60 วัน หลังจากนั้นตัดหญา
ทุกๆ 30 วัน จํานวน 4 ครั้ง
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี
วัดผลผลิตและสุมตัวอยางหญาหลังจากปลูกได 60 วัน และหลังจากนั้นทุกๆ 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 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลผลิตน้ําหนักแหงและองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรแคระ
จากการศึกษาถึงระดับของปุยไนโตรเจนที่มีผลตอผลผลิตน้ําหนักแหง และองคประกอบทางเคมีของหญาเน
เปยร (ตารางที่ 1) พบวา การตัดครั้งแรกหลังจากการปลูก 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
เนื่องจากธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่จํากัดการเจริญเติบโตของหญาดังนั้นเมื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแกหญาจึงทําให
หญาเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสูงสุด แตการใหไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินความตองการอาจจะสงผล
ทําใหการเพิ่มขึ้นของผลผลิตหญาคอยๆ ลดลงได (ยงยุทธ และคณะ, 2551) กานดา และคณะ (2549) ศึกษาการ
ปลูกหญามูลาโตที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมาในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง พบวา ผลผลิต
น้ําหนักแหงเฉลี่ยของหญามูลาโตสูงสุดที่ระดับปุย 60 กิโลกรัม N/ไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญ(p<0.05) กับกลุม
ควบคุม แตไมแตกตาง (p>0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยไนโตรเจนระดับ 80 กิโลกรัม N/ไร
ระดับการใสปุยไนโตรเจนที่ 64 กิโลกรัม N/ไร มีผลทําใหผลผลิตวัตถุแหงของหญาที่ตัดทุกๆ 30 วัน
(regrowth) ของหญามีคาเฉลี่ยสูงที่สุดแตกตาง (p<0.05) กับกลุมที่ไดรับปุยไนโตรเจนในระดับต่ํากวาและกลุม
ควบคุม นอกจากนี้ผลผลิตน้ําหนักแหงรวม (total biomass production) ของหญาเนเปยรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดที่ระดับ
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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
ตารางที่ 1. ผลผลิตวัตถุแหง (กิโลกรัม /ไร) และ องคประกอบทางเคมี (dry matter basis) ของหญาเนเปยรที่ไดรับ
ปุยไนโตรเจนในอัตราตางๆ
อัตราการใสปุยไนโตรเจน
ผลผลิต วัตถุแหง โปรตีน ผนังเซล
ลิกโน
เถา
(กิโลกรัม N /ไร)
(%)
หยาบ
เซลลูโลส
ตัดครั้งแรก (60 วันหลังจากปลูก)
0
689b
20.74a
7.22b
70.51
42.62
13.56
19.23ab
6.72b
73.38
44.27
14.44
8
622b
16
1,038a
20.23a
7.62b
70.98
43.83
12.79
a
c
b
16.81
7.71
68.79
43.51
14.78
32
1,128
a
bc
a
64
934
18.05
14.11
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
19.94
5.06b
66.03
43.95a
15.51
8
212bc
bc
b
bc
16
208
18.67
5.63
65.42 42.20
14.01
b
b
a
18.77
5.05
67.62
43.71
13.30
32
250
a
a
c
64
331
18.24
7.24
68.09
41.60
11.28
SEM
19
1.13
0.39
2.79
0.46
1.22
Significance
***
ns
**
ns
*
ns
ผลผลิตรวมทุกครั้งที่ตัด
0
1,387c
8
1,469c
16
1,870b
32
2,125a
64
2,257a
SEM
64
Significance
***
1
คาเฉลี่ยจากการตัด 4 ครั้ง, SEM; standard error of the mean, N = 4, ***; p<0.001, **; p<0.01, *; p<0.05, ns;
non-significance

O-163

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นสงผลให การแตกแขนงของพืชเพิ่มขึ้น
และจะทําใหน้ําหนักแหงของสวนเหนือดินเพิ่มขึ้นดวย หญากินนีสีมวงที่ปลูกศึกษาทดลองในศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวเพชรบุรีในชุดดินหุบกะพงซึ่งมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา หญากินนีสีมวงใหผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้น
เมื่อใสปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้น (ชิต และคณะ, 2538; สมศักดิ์ และคณะ, 2546) และสอดคลองกับอีกหลายๆ
การทดลองที่พบวาหญาชนิดตางๆ จะมีผลผลิตวัตถุแหงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใสปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ,
2541; Rao et al., 2004 และ Faria et al., 1997)
หญาเนเปยรที่การตัดครั้งแรกและการตัดหลังจากตัดครั้งแรกที่อายุทุกๆ 30 วัน มีเปอรเซ็นตโปรตีนหยาบ
สูงสุดเมื่อไดรับปุยระดับ 64 กิโลกรัม N/ไร แตกตาง (p<0.05) กับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับปุยระดับต่ํากวา การ
เพิ่มระดับปุยไนโตรเจนเพื่อยกระดับความเขมขนของไนโตรเจนในดินมีผลทําใหพืชสามารถดูดใชและสะสมธาตุ
ไนโตรเจนในเนื้อเยื่อไดมากขึ้นเปนการเพิ่มธาตุไนโตรเจนแกพืช ไนโตรเจนที่พืชไดรับเพิ่มมากขึ้นนั้นจะถูกนําไปใช
สังเคราะหโปรตีนทําใหโปรตีนรวมของพืชสูงขึ้น (มุกดา, 2544) สอดคลองกับการศึกษาหลายการทดลองที่พบวาการ
ใสปุยไนโตรเจนทําใหโปรตีนของหญาเพิ่มขึ้น (ศศิธร และคณะ, 2541; เพ็ญศรี และคณะ, 2549; พิสุทธิ์ และคณะ,
2543; อุไรวรรณ และคณะ, 2555 และ Rethman et al., 1997)
ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร
การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยของหญาเนเปยร ไดแก ประสิทธิภ าพการผลิตพืชหรือ
ประสิทธิภาพผลผลิต (agronomic nitrogen use efficiency) ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุย(fertilizer
nitrogen use efficiency) และประสิทธิภาพเชิงสรีระ (physiological nitrogen use efficiency) โดยอาศัยการอางอิง
จากกลุมควบคุมแสดงในตารางที่ 2 ผลการทดลอง พบวา การใสปุยไนโตรเจนอัตรา 64 กิโลกรัม N /ไร ทําใหปริมาณ
โปรตีนในหญาที่เก็บเกี่ยวได (nitrogen in harvested yield) สูงที่สุด แตกตาง (p< 0.05) กับกลุมกลุมที่ไดรับปุย
ไนโตรเจนในระดับต่ํากวา 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 แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) กับกลุมที่ไดรับปุยระดับ 8, 32 และ 64
กิโลกรัม N /ไร สวนประสิทธิภาพเชิงสรีระของหญาเนเปยรไมพบความแตกตาง (p>0.05) ระหวางสิ่งทดลอง
โดยปกติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พื ช จะสู ง สุ ด เมื่ อ ใส ปุ ย อั ต ราต่ํ า แต เ มื่ อ เพิ่ ม อั ต ราปุ ย ให สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิตพืช จะมีคาลดลงตามลํา ดับ สํา หรับ ประสิท ธิภ าพการดูด ธาตุ ไ นโตรเจนมาใชข องพืช
แตกตางกันไปตามชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส เวลาของการใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ย
สําหรับพืชเขตรอนมีคาอยูประมาณรอยละ 30-50 หากเปนพืชพันธุดีซึ่งใหผลผลิตสูงอาจดูดธาตุไนโตรเจนมาใชไดถึง
65 เปอรเซ็นต (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ผลการทดลองนี้ไปในทิศทางเดียวกับรายงานของ 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.) จะมีคาประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนลดลงตามอัตราการใสปุยที่เพิ่มขึ้นโดยมีคา
ลดลงจาก 50 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 17 เปอรเซ็นต และจาก 54 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อ
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 และเมื่อเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนสงผลใหประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนลดลง นอกจากนี้ อุไร
วรรณ และคณะ (2554) พบวา หญารูซี่ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุย
ไนโตรเจนก็จะมีผลไปในทิศทางเดียวกัน
ประสิทธิภาพการดูดใชประโยชนจากปุยที่ลดลงนั้นอาจแสดงถึงการตกคางของไนเทรตและการสูญเสีย
ไนโตรเจนในรูปแกส (gaseous loss or denitrification) (Horgan et al., 2002) นอกจากนี้สารอนุพันธจากปุยสวน
หนึ่งที่อาจปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนอันตรายตอมนุษย (Santamaria, 2006)
ตารางที่ 2. ผลผลิตไนโตรเจน (กิโลกรัม N /ไร) ประสิทธิภาพการผลิต (กิโลกรัมผลผลิต /กิโลกรัม N) ประสิทธิภาพ
การดูดธาตุไนโตรเจน (%) และ ประสิทธิภาพเชิงสรีระ (กิโลกรัม N /กิโลกรัม N) ของหญาเนเปยรที่ไดรับปุยไนโตรเจน
ในระดับตางๆ
อัตราการใสปุยไนโตรเจน (กิโลกรัม N /ไร)
SEM P
8
16
32
64
c
b
b
ผลผลิตไนโตรเจนจากหญาที่เก็บเกี่ยวได
13.64
20.81
21.89
31.78a 0.51 ***
ประสิทธิภาพการผลิตพืช
10.28b
30.22a
23.09a
13.60b 2.53 **
53.53a
30.14b
30.52b 2.85 ***
ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจน
17.43c
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 หญาเนเปยรมีผลผลิตวัตถุแหงและคุณคาทางโภชนะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มปุย
ไนโตรเจน อยางไรก็ตาม อัตราการใสปุยที่สูงเกินไปทําใหประสิทธิภาพการใชปุยของหญาลดลง ดังนั้น ในการปลูก
หญาเนเปยรในชุดดินหุบกะพงหากพิจารณาในภาพรวมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ควรใสปุยไนโตรเจน
อัตราระหวาง 16-32 กิโลกรัม N /ไร โดยแบงปุย 50 เปอรเซ็นต ใสพรอมปลูกและที่เหลือแบงใสทุกครั้งหลังตัด ซึ่งจะ
ไดผลผลิตหญาที่อยูในระดับดี มีคุณคาทางโภชนะสูง และมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนในระดับที่
เหมาะสม

คําขอบคุณ
การทดลองนี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2552 ขอขอบคุณนางสาวนางสาวประภาศรี เปรมกมล นางสาวพัชรินทร สุพงษ นางสาว
อรุณี เซี่ยงฉิน นักศึก ษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ ท ยาลัย
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
เนื่องจากพลังงานมีความจําเปนตอทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ความตองการใชพลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จึงมีการหาแหลงพลังงานทดแทนจากแหลงพลังงานตางๆจากธรรมชาติ ซึ่งแหลงพลังงานที่ไดรับความนิยม
อยางแพรหลายคือเซลลพลังงานแสงอาทิตย หากแตยังมีขอจํากัดในดานเวลาการใชและปริมาณรังสีอาทิตยในแตละ
วันและฤดูกาล ผูวิจัยจึงมีความสนใจในระบบผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ (Thermophotovoltaic system)
โดยใชหลักการการสงผานรังสีความรอนจากแหลงความรอนผานวัสดุเปลงรังสีและแผรังสีใหกับตัวเซลลเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา ซึ่งทําใหระบบสามารถผลิตไฟฟาไดโดยไมตองรอแสงอาทิตย และเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในรูปของพลังงานชีวมวลอยูเปนปริมาณสูง และการกําจัดวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรโดยมากใชวิธีเผา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําชีวมวลมาเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอนแกเกระบวน
การการผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซ ทั้งนี้เพื่อเปนตนแบบในการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดใหสามารถใชงาน
ไดจริงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางชุดตนแบบเครื่องผลิตไฟฟาแบบเทอรโมโฟโตโวลเทซโดยใชความรอนจากชีวมวล
2. เพื่อหาศักยภาพของการผลิตไฟฟาโดยชุดตนแบบที่สรางขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
แหลงความรอนใชเตาเผาทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 cm สูง 120 cm ผลิตจากแผนเหล็กมวนขึ้น
รูป ปอนเชื้อเพลิงดวยเกลียวลําเลียงยาว 80 cm ขนาดใบ 5 cm ดวยอัตราการปอนเชื้อเพลิง 6 kg/h ซึ่งชีวมวลที่ใชใน
การศึกษาคือแกลบ มีถังพักขนาด 40 x 40 x 60 cm3 ปอนอากาศเขาเผาไหมดวยโบลเวอร วัสดุเปลงรังสีเปนเหล็ก
พรุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 cm ที่ผนังเตาติดตั้งเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ (Thermophotovoltaic cell, TPV
cell) และปองกันเปลวไฟดวยกระจกทนไฟ ในการทดลองไดทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพทางความรอนของเตาและ
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาโดยเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซ ผลการทดลองที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้นตอไป

1

ภาควิชาครุศาสตรเครือ่ งกล คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 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
ในขั้นตนพบวาเตาชีวมวลที่สรางขึ้นมีกําลังทางความรอน 22 kW และประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 62%
สามารถทําอุณหภูมิของตัวเปลงรังสีไดสูงสุดที่ 900 °C เมื่อนําเซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซมาทดสอบผลิตไฟฟาจาก
พลังงานความรอนที่แผมาจากเตาโดยติดตั้งเซลลไวที่ผนังเตาใหมีระยะหางจากตัวเปลงรังสีเทากับ 10 cm และ
ควบคุมอุณหภูมิของตัวเซลลไวที่ 28˚C พบวาเซลลใหกระแสไฟฟาไดสูงสุดที่ 107.14 mA/cm2 แรงดันไฟฟาสูงสุดที่
242 mV และใหกําลังไฟฟาไดสูงสุด 13 mW/cell โดยเซลลที่ใชมีขนาดเทากับ 1.4 cm2/cell ดังนั้น หากติดตั้งเซลล
เทอรโมโฟโตโวลเทซไวรอบผนังเตาซึ่งมีขนาดพื้นที่ 3,770 cm2 (คิดเฉพาะพื้นที่โดยรอบของตัวเปลงรังสี) จะทําให
ระบบดังกลาวสามารถใหกําลังไฟฟารวมได 35 W

สรุป
จากผลการทดลองพบวาคากําลังไฟฟาที่ไดนั้นมียังคงมีคาต่ํากวาศักยภาพการผลิตไฟฟาของเซลลเทอร
โมโฟโตโวลเทซคอนขางมาก ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาอุณหภูมิสูงสุดของเตาเผานั้นยังไมสามารถทําใหตัวเปลงรังสี
แผรังสีความรอนในชวงความยาวคลื่นที่เซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซตองการไดอยางเพียงพอ ซึ่งตามทฤษฏีแลวนั้น
เซลลเทอรโมโฟโตโวลเทซมีประสิทธิภาพการทํางานไดดีในชวงอุณหภูมิตั้งแต 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 GasFired 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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การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล
Development of Electrical Generator from Sea Wave Energy
กฤษฎา พรหมแกว1 และ สมภพ ปญญาสมพรรค1
Kitsada Phomkaeo1and Sompob Punyasompun1

คํานํา
สถานการณค วามตอ งการการใชไ ฟฟา ของประเทศไทยในขณะนี้ ไดเพิ่มสูง ขึ้น อยา งตอ เนื่ องตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหตองจัดหาแหลงพลังงานใหม ๆ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติจากอาวไทยและทะเลอันดามันเปนแหลงพลังงานหลักในการผลิตไฟฟาเกือบ 70 %
ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงมาก ซึ่งทําใหสถานการณดานพลังงานไฟฟาของประเทศมีความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อสรางเสถียรภาพ
ดานพลังงานไฟฟาของประเทศใหมีความมั่นคง การผลิตพลังงานไฟฟาอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม เพื่อ
ผลิตไฟฟาในอนาคต การศึกษาวิจัยหาแหลงพลังงานทดแทนใหม ๆ ที่เหมาะสมกับประเทศ จึงเปนอีกมาตรการหนึ่ง
ที่มีความเปนไปได พลังงานคลื่นทะเลจึงเปนพลังงานทดแทนแหลงหนึ่งที่ควรศึกษาวิจัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดทํา
เครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล เพื่อที่จะนํามาพัฒนาเปนแหลงพลังงานในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล
2. เพื่อวิเคราะหหาสมรรถนะเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเล

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ออกแบบและสรางเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเลโดยมีขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.4 เมตร สูง 1.5 เมตร ดานหนามีทุนลอยขึ้นลงตามความสูงของคลื่น โดยทุนมีขนาด กวาง
1 เมตร ยาว 1.4 เมตร สูง 0.2 เมตร ทําการทดสอบเพื่อทําการปรับปรุงแกไข กอนนําเครื่องมือทดลอง ณ สถานที่จริง
โดยทําการติดตั้งเครื่องมือทดลองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการเก็บผลทุก ๆ 30 นาที โดยดูตาราง น้ําขึ้น น้ําลง
ตามประกาศของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน สถานที่เก็บผลการทดลองคือ
คายพระรามหก อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการดําเนินงานทดลองซึ่งไดผลการทดลองดังนี้ เมื่อนําเครื่องมือทดลองวางหางจากชายฝงประมาณ
1

ภาควิชาครุศาสตรเครือ่ งกล คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Bangkok 10140, Thailand.

O-170

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

3 เมตร โดยมีอัลเตอรเนเตอรผลิตกระแสไฟฟา ตามการขึ้นของคลื่นทะเลในชวงเวลาทดสอบความสูงของคลื่นทะเล
เฉลี่ยอยูที่ 0.5 เมตร โดยผานตัวตานทานที่คา 0-8 โอหม จะพบวากระแสไฟฟามากที่สุดคือ 10.8 แอมแปร
คาแรงดันไฟฟาที่มีคามากที่สุดคือ 13.6 โวลต คํานวณหาคากําลังไฟฟา จะได 146.8 วัตต

สรุป
จากผลการทดลองพบวาคากําลังไฟฟา แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟานั้นมีคานอยกวาที่กําหนดไว ซึ่งจาก
การวิเคราะหเปนผลจากอัลเตอรเนเตอรผลิตกระแสไฟฟาไดไมตอเนื่องอีกทั้งความสูงและระยะหางของคลื่นทะเลนั้น
ไมมีความสม่ําเสมอ แตเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในประเทศที่ผานมา ใหกําลังไฟฟาที่ใกลเคียงกัน จากตัวอยาง
เชน การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 1 กิโลวัตตจากพลังงานคลื่น ใหคากําลังไฟฟา 1.2 กิโลวัตต ซึ่งได
ผลทดลอง ยูนิตละ 300 วัตต จํานวน 4 ยูนิต แตละยูนิตมีขนาด 5x5x5 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกันถือวาเล็กกวา
ประมาณ 5:1 อีกทั้งยังไดเปรียบในเรื่องการเคลื่อนยายและติดตั้ง ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงตองทําการพัฒนาเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานคลื่นทะเลใหสอดคลองกับประเทศไทยและใหทํางานไดตอเนื่องตอไป

เอกสารอางอิง
กรีนเอิรธ, 2553, “สถานการณพลังงานไทยและทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟา”, 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 กิโลวัตตจากพลังงานคลื่น”, 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 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาที่คลื่นทะเลสูงสุด
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“เกาอี้” : การกอรูปทางสถาปตยกรรมผานพฤติกรรมการใชงาน
“Chair” : Configuration In Architecture Though Usability Behavior
เรวัฒน อามิน1
Rewat Amin1

คํานําและวัตถุประสงค
เกาอี้เปนเครื่องเรือนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกิจกรรมการนั่งของมนุษย แตในปจจุบันเกาอี้เปนเครื่อง
เรือนมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และการตอบสนองกิจกรรมหลากหลายของมนุษย จึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษยที่หลากหลาย เกาอี้ยังเปนเครื่องเรือนที่มความสําคัญกับอาคารสถาปตยกรรมตางๆ ที่สงผลตอ
การเกิดกิจกรรมภายในอาคารในหลายรูปแบบ ( ธีรวัลย วรรธโนทัย. 2535. วิวัฒนาการเกาอี้ )
เนื่องจากเกาอี้มีลักษณะที่คลายกับงานสถาปตยกรรมที่ตองการ พื้นที่ สภาพแวดลอม และพฤติกรรมของ
มนุษยที่เขาไปมีสวนรวมในการใชงาน จึงเกิดคําถามที่วา เกาอี้จะนํามาสรางสถาปตยกรรมอยางไร และจะเกิดการ
กอรูปจากสวนใดของเกาอี้ที่นําไปสูงานสถาปตยกรรม ที่จะสงผลตอการสรางกิจกรรมในงานสถาปตยกรรมมากนอย
เพียงใด
ผลงานวิจัยชิ้นจึงมุงเนนทําการทดลอง เพื่อหาความเปนไปไดในเรื่องของรูปทรงและการใชงานจากเกาอี้
ไปสูงานสถาปตยกรรมโดยใชวิธีการตางๆ จากเกาอี้ เพื่อเกิดรูปทรงและการใชงานในงานสถาปตยกรรมในรูปแบบ
ใหม

วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล

ดานการออกแบบทดลอง

1

- ศึกษาพฤติกรรมมนุษยผานเกาอี้ที่สงผลถึง รูปทรง การใชงาน และความสัมพันธใน
ระบบกลุมตางๆ ของเกาอี้ เพื่อทําใหเกิดความสัมพันธในการกอรูปในสถาปตยกรรม
- ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่วาดวยเรื่องพฤติกรรมการนั่ง และพฤติกรรมจาก
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดในสถาปตยกรรม
- ศึกษากระบวนรูปทรงและการใชงานจากเกาอี้ที่สงผลใหเกิดการนั่ง ในเรื่องของที่วาง
การหอหุม
ขอบเขต บริบท และความหลากหลายในการใชงาน
- ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมของมนุษยในกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเฟอรนิเจอรภายใน ที่จะ
สงผลตอรูปทรงและการใชงานในงานสถาปตยกรรม
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยผานเกาอี้ ในเรื่องของที่วาง การหอหุม
ขอบเขต บริบท และความหลากหลายในการใชงาน ที่จะนํามาสรางโปรแกรมทางการ
ออกแบบสถาปตยกรรม

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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- ทําการทดลองการเคลื่อนไหวของเฟอรนิเจอรภายในอาคาร ที่จะสงผลตอรูปทรงและ
การใชงานในงานสถาปตยกรรม
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยกับเฟอรนิเจอรภายในอาคาร ที่สงผล
ตอรูปทรงและการใชงานระหวางการทํากิจกรรมในสถาปตยกรรม

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แ ละการทดลอง พบว า พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ที่ ก ระทํ า กั บ เก า อี้ ทํ า ให เ กิ ด รู ป ทรงและ
ประโยชน ใ ช ส อยของเก า อี้ ใ นรู ป แบบต า งๆ ซึ่ ง ส ง ผลต อ รู ป ทรงและประโยชน ใ ช ส อยในงานสถาป ต ยกรรม
โดยการนําประเด็นของการทํางานรวมกันระหวางพฤติกรรมการนั่งกับเกาอี้ ซึ่งเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมไดนั้น
จึงทําใหเกิดเปนความอันหนึ่งอันเดียวระหวางเกาอี้และพฤติกรรมการนั่งของมนุษย จากแนวความคิดดังกลา ว
จึงเปนที่มาของแนวทางในการสรางสถาปตยกรรมที่เกิดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวาง
พฤติกรรมมนุษยกับสถาปตยกรรม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 25. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม) สงผลใหเกิด
รูปทรงและการใชงานในกิจกรรมใหมจากความตองการของมนุษย

สรุป
งานวิจั ยนี้ทําใหเกิดพื้นที่สถาปตยกรรมที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่มนุษยมีการทํากิจกรรมภายใน
พื้นที่ทางสถาปตยกรรม เนื่องจากกิจกรรมของมนุษยที่ทําปฎิสัมพันธกับพื้นที่ทางสถาปตยกรรม เชน การเดิน
การยืน การนั่ง การนอน สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวในพื้นที่ โดยพื้นที่ทางสถาปตยกรรมที่หอหุมมนุษยสามารถ
แสดงรูปทรงและการใชงานของกิจกรรมที่มนุษยที่ กระทํากับพื้น ที่ทางสถาปตยกรรม ออกมาเปน ผนัง ที่ยืดหยุน
และตอบสนอง การนั่ง การนอน ซึ่งแสดงออกเปนรูปทรงที่เกิดจากการใชงานในพฤติกรรมของมนุษยที่กระทํากับ
ผนังยืดหยุน และความยืดหยุนของผนังยังสงผลทําใหเกิดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สงเสริมไปสูอีกกิจกรรมตอไป

เอกสารอางอิง
ธีรวัลย วรรธโนทัย. 2535. วิวัฒนาการเกาอี้ พิมพครั้งที่1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลยีธัญบุรี.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 25. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน.
พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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การตีความระบบพื้นทีข่ องตึกแถวสูก ารออกแบบสถาปตยกรรม
A Study the Shop House's area system as a reference of Architecture design
นนทลี แซจึง1
Nonthalee Seajueng1
คํานําและวัตถุประสงค
เมื่อเอยชื่อ ตึกแถว เราจะนึกถึงภาพอาคารสรางเปนหองๆ เรียงชิดกันเปนแถว หันหนาออกสูถนนหรือทาง
เทาทันที เพราะตึกแถวไดถูกสรางขึ้นดวยรูปแบบดังกลาวซ้ําแลวซ้ําอีกมาตลอด ซึ่งความจริงในพื้นที่ตางๆ ยอมมี
บริบทแตกตางกัน ปญหาแตกตางกัน ความตองการแตกตางกันหลากหลาย แตตึกแถวไมสามารถหลีกหนีวิธีการกอ
รูป ดังกลา วเพื่อ ที่จะสอดรับ ความตอ งการอื่น ๆได กลายเปน ข อ จํา กัดของตึกแถว ทั้ง นี้เกิดจากการที่ตึก แถวให
ความสําคัญเฉพาะดานหนา พยายามเขาหาผูคน อันเปนจุดเริ่มตนของระบบการกอรูปทั้งหมดของตึกแถว
แมวาดานหนาของตึกแถวจะสามารถสรางชีวิตชีวาใหกับพื้นที่ที่มันไดผนึกตัวอยู แตพื้นที่สวนอื่นกลับไมได
ใหความสําคัญ ราวกับเปน “พื้นที่ที่เหลือ” จากการศึกษาผูวิจัยพบวาพื้นที่ที่เหลือของตึกแถวมีปญหาตางๆ มากมาย
ไมวาจะเปนการทิ้งรางของพื้นที่ชั้นบน, ปญหาพื้นที่ตาบอดดานหลัง, ปญหาคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัยอันเปน
ปญหาสําคัญ ในขณะที่ดานหนามีการคาขายคึกคักและหนาแนน มากจนกลายเปนความเบียดเสียด แตกลับไม
สามารถกระจายคุณภาพดังกลาวไปสูพ้ืนที่ที่เหลือได ยิ่งย้ําใหเห็นวาตึกแถวไมเพียงสรางขอจํากัดใหความตองการ
อื่นๆ แตยังสรางขอจํากัดใหตัวเองอีกดวย
ระบบการก อ รู ป ที่ชัด เจนเปนระเบีย บของตึกแถวทํา ให ตึก แถวไมสามารถปรับ ตัว ตามความต อ งการที่
หลากหลาย สภาพแวดลอมตางๆ หรือแมกระทั่งความตองการของตึกแถวเอง ดังที่ไดกลาวไวแลว การออกแบบใหม
โดยไมสนใจภาพเดิมไมอาจทําใหเขาใจถึงความสําคัญของระบบที่ตึกแถวไดสรางขึ้นได รวมทั้งอาจทําใหสูญเสีย
ความเปนตึกแถวไป
จึงตองการศึกษาเพื่อใหเขาใจ “ความเปนตึกแถว” ทั้งในแงจุดมุงหมายและวิธีการ สรุปเปนเงื่อนไขของ
ตึกแถว แลวนําไปใชทดลองออกแบบคลื่คลายระบบพื้นที่ของตึกแถว โดยมีเงื่อนไขของความเปนดานหนาอันเปน
ตัวตนของตึกแถวเปนเงื่อนไขหลัก เพื่อหาความเปนไปไดของการกระจายคุณภาพความเปนดานหนาไปสูพื้นที่ที่เหลือ
ทลายขอจํากัดตางๆ เพื่อคืนคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัย รวมถึงความสัมพันธเชื่อมโยงผูคนและบริบท โดยใช
วิธีการอันเปนเอกลักษณของตัวมันเอง นําไปสูการมิติทางสถาปตยกรรมใหมของตึกแถว
วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล
- ศึกษาประวัติศาสตร ความเปนมาของตึกแถว ของตึกแถวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใหเขาใจความสําคัญ
ของตึกแถว โดยเฉพาะประเด็นของความเปนตึกแถว รวมถึงปญหาและความตองการตางๆ เพื่อสรุปเปน
โปรแกรมและเครื่องมือการออกแบบตึกแถว

1

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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- ศึกษารูปแบบการใชงาน รูปแบบกิจกรรมของตึกแถว ความสัมพันธของคนกับพื้นที่ทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกายภาพและระบบพื้นที่ของตึกแถว
- ศึกษาสภาพแวดลอม สภาพที่ตั้ง บริบทตางๆ ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการออกแบบตึกแถว
- วิเคราะหกายภาพของตึกแถวเครื่องมือการออกแบบที่สรางลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตึกแถว ไดแก ความ
เปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน (Multi-use)
ดานการทดลอง
- นําเครื่องมือตางๆ ไดแก ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน
(Multi-use) มาตีความวิธีการออกแบบใหม สรางวิธีการออกแบบตางๆ ที่หลากหลาย
- ทดลองออกแบบหุนจําลองเสนอทางเลือกรูปแบบของตึกแถว เพื่อหาความเปนไปไดตางๆ จากเงื่อนไขของ
โปรแกรมและเครื่อ งมือ รวมถึง นํามาวิพากษเพื่อสรุปหาขอบเขตของความหมายตึกแถวที่คนทั่ว ไป
สามารถยอมรับได
ผลการวิจัย
เมื่อไดทําการศึกษาความเปนมาและประเด็นตางๆ พบวาในความเปนตึกแถวนั้นประกอบดวยลักษณะ
สําคัญไดแก ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใชงาน (Multi-use)
ซึ่งเมื่อคําเหลานี้ไดถูกแยกแยะ เห็นไดวาวิธีการเหลานี้สามารถคลี่คลายและยังพัฒนาได ไมจําเปนตองเปนหอง
เทากันเรียงชิดติดกันเปนแถวยาวตามทางเดิน ทําใหรูปแบบของตึกแถวสามารถมีมิติที่หลากหลายขึ้นได ซึ่งทางเลือก
เหลานี้สามารถนําไปใชออกแบบในขั้นตอไปได
การหาความเปนไปไดของการกระจายคุณภาพความเปนดานหนาไปสูพื้นที่ที่เหลือ พบวาเปนไปไดยากที่จะ
ทําใหพื้นที่ที่เหลือไดคุณภาพเชนเดียวกันกับดานหนา เนื่องจากตองอาศัยการพึ่งพาปจจัยภายนอก สิ่งที่ทําไดคือการ
ดึงเอาปจจัยภายนอกไดแก กิจกรรม การสัญจร เขามาเปนสวนชวย แตอยางไรก็ตามคุณภาพของความเปนดานหนา
นั้นลดลงไปดวย ในทางกายภาพนั้นออกแบบใหมีทางสัญจรไหลผานพื้นที่ไดบางสวน ตึกแถวมีการปรับตัวเองเปน
พื้นที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกัน
จากการทดลองขั้นตน พบความเปนไปไดตางๆ แตเนื่องจากโปรแกรมที่ไมสามารถกําหนดแนชัด รูปแบบ
ของตึกแถวจึงเปนไปอยางหลวมๆ ดังนั้นในการทดลองออกแบบ เมื่อถึงจุดๆหนึ่ง ตึกแถวตองการโปรแกรมความ
ตองการบางอยางเพื่อนํามาใชกําหนดรูปราง การจัดเรียงระบบพื้นที่ ในจุดนี้เองที่สามารถนําปญหาตางๆ ไมวาจะ
เปนคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัย ความสัมพันธเชื่อมโยงกับบริบท ความตองการเฉพาะตางๆ ของผูใชและที่ตั้ง เขา
มาเปนตัวกําหนดทิศทางการออกแบบตึกแถวรวมกับโปรแกรมตั้งตนเดิม
สรุป
ตึกแถวนั้นสามารถออกแบบใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่ตางออกไปได จากเงื่อนไขเดิมของการออกแบบ
ตึกแถว ไมวาจะเปนความเปนดานหนา ความเปนแถว (Row), ความเปนหนวยอิสระ (Unit), ความยืดหยุนในการใช
งาน (Multi-use) แทจริงแลวไมใชขอจํากัด เมื่อตึกแถวสามารถออกแบบใหมีรูปแบบสถาปตยกรรมที่แตกตาง ทําให
ความหมาย-ความสําคัญของตึกแถว ไดชัดเจนขึ้นมายิ่งขึ้นกวาความสําคัญทางกายภาพเทานั้น นอกจากนี้การ
ออกแบบตึกแถวยังสามารถยืดหยุน ไปตามบริบทตางๆ ไมวาจะเปนการปรับตัวเขากับสภาพเมือง การแกไขปญหา
ของตัวตึกแถวเอง รวมถึงการสรางคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยที่ดีขึ้น
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การศึกษาชานเรือนไทยภาคกลางสูการออกแบบพื้นที่สวนกลาง
The Study of Traditional Central Region Thai House’s Deck as A Reference to Community
Space Design
ทนงศักดิ์ แกวกัลยา1
Tanongsak Kaewkallaya1

คํานําและวัตถุประสงค
สัจจะของหมอมิไดปรากฏอยูที่เปลือกภายนอกซึ่งเปนสิ่งจับตองได ความสําคัญของหมอคือความวางอัน
จับตองมิได ภายในหมอนั้นเอง จากปรัชญาของเหลาจื๊อ อันสะทอนไปถึงแนวความคิดเรื่องที่วางทางสถาปตยกรรม
ของ Frank Lloyd Wright (นิจ หิญชีระนันทน, 2537: 10-11) อาจจะกลาวไดวา บาน เปนสถาปตยกรรมที่ใกลตัว
มนุษยมากที่สุด มีพื้นที่วางที่ถูกหอหุมดวยผนัง หลังคาคุมกันอันตราย บานในแตละถิ่นที่ยอมมีความแตกตางกันไป
ดังเชน เรือนไทยภาคกลาง ที่มีความแตกตางจากเรือนในภาคอื่น ๆ เนื่องมาจากหลายปจจัย 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 ทั้งนี้เพื่อนําแนวทางในการออกแบบชานเรือนในอดีตมาใชในการออกแบบ เพื่อใหเกิดคุณภาพ
ของพื้นที่ทางสถาปตกรรมที่ดีขึ้น และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในอาคารพักอาศัยรวมใหดขี ึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล
- ศึกษาทฤษฎีวาดวยเรื่องพื้นที่ ( Space ) และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีอาณาเขตครอบครอง (
Theories of Territoriality ) และทฤษฎีวาดวยเรื่องการอยูอาศัย ( Theories of Dwelling )
- ศึกษาและวิเคราะหเรือนไทยภาคกลางจากเอกสาร และตําราตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูล
คนหาเครื่องมือในการออกแบบ ซึ่งแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การสรางความสัมพันธของพื้นที่ดวยระนาบแนวนอน
การยกระนาบเพื่อแยกพื้นที่ออกจากกัน โดยการยกพื้นใหสูงจากพื้นดินในระยะพนศีรษะ
การยกระนาบเพื่อแยกพื้นที่ออกจากกัน โดยการยกพื้นใหสูงในระดับพอดีกับการนั่ง
1.1 การไมมีระนาบเหนือศีรษะ ( หลังคา ) เพื่อสรางความสัมพันธกับธรรมชาติ
1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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2. การสรางความสัมพันธของพื้นที่ดวยระนาบแนวตั้ง
การกั้นผนังทั้งสี่ดาน เพื่อสรางพื้นที่สวนตัว ( Private Area ) สวนมากมักใชกับเรือนนอน
2.1 การกั้นผนังสามดาน เพื่อสรางพื้นที่ใหเปนเอกเทศน หรือกําหนดทิศทางการเขา - ออก
สวนมากมักใชกับชานหนาเรือนนอน หรือเรือนอื่น ๆ เชน เรือนโถง หอพระ
การไมกั้นผนัง โดยสวนมากมักใชกับเรือนที่ตองการรับลมหรือชมทิวทัศน เชน หอนก
ดานการทดลอง
- สรางแบบจําลองตามแนวความคิดของเรือนไทยภาคกลาง ในบริบทของการอยูอาศัยในยุคปจจุบัน
- สรางแบบจําลองในเงื่อนไขของการวางผังที่ตางออกไป เพื่อคนหารูปแบบและการทําหนาที่ของชาน

ผลการวิจัย
แบบจํ า ลองแสดงให เ ห็ น ว า ชานและนอกชาน เกิ ด จากความต อ งการการเชื่ อ มต อ ของพื้ น ที่ ใ ช ส อยที่
เกี่ยวของกับการอยูอาศัย เชน การนอน การกิน การพักผอน แตระหวางการเชื่อมตอนั้นก็มีการแบงแยกพื้นที่แต
ละสวนออกจากกันอยางชัดเจน ในบริบทของการอยูอาศัยในปจจุบันเราไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเครื่องเรือน
สมัยใหม เชน โตะ เกาอี้ และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ได แตเมื่อผนวกกับหลักการที่ไดศึกษามานั้น ก็ทําใหเกิดพื้นที่
การอยูอาศัยในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อนําหลักการดังกลาวมาใชทดลองเปนเครื่องมือในการออกแบบกับอาคารพัก
อาศัยรวม ก็สามารถสรางคุณภาพของพื้นที่สวนกลางใหดีขึ้นได
1. สามารถสรางความสัมพันธของผูอยูอาศัยกับผูอยูอาศัยอื่น โดยอาศัยการใชสอยหรือการมีปฏิสัมพันธ
กับพื้นที่สวนกลาง
2. สามารถสรางความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับพื้นที่สวนกลาง
3. สามารถสรางความสัมพันธของผูอยูอาศัยกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมรอบ ๆ ดานได

สรุป
จาการศึกษาผูวิจัยพบวาเรือนไทยภาคกลางถูกพัฒนาในเรื่องของการใชพื้นที่มาใหเหมาะกับวิถีชีวิตในยุค
สมัยหนึ่ง แตเมื่อนําหลักการและแนวความคิดมาปรับใชกับการอยูอาศัยในปจจุบันก็สามารถปรับใชได ซึ่งในทาง
อุดมคติแลวพื้นที่สวนกลางของการอยูอาศัยในแบบตาง ๆ จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น เขากับสภาพแวดลอมไดดีขึ้น หาก
อยางไรก็ตามผูใชสอยในปจจุบันและอดีตกาลที่ผานมามีแนวความคิดในการดําเนินชีวิตที่ตางกัน จึงยังไมอาจสรุป
ไดวาการออกแบบโดยอาศัยหลักการและแนวความคิดดังกลาวมีผลตอสภาพจิตใจอยางไร ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก
ความแตกตางและประสบการณการรับรูของแตละคน

เอกสารอางอิง
นิจ หิญชีระนันทน. 2537. ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 9 เรื่องสถาปตยกรรมไทย.
มหาวิทยาลัย.
สมภพ ภิรมย. 2515. บานไทยภาคกลาง. พระนคร : กรุงสยามการพิมพ.
ฤทัย ใจจงรัก. 2519. เรือนไทยเดิม. กรุงเทพฯ : สยามสมาคม.
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การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสาํ หรับสินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรด
The Study of Packaging Design for Local Product made of Pineapple paper
ทิพยลักษณ โกมลวณิช1 และ ธนเดช ธเนศกลจักร1
Tippaluk Komolvanij1 and Thanadej Thanetkolchark1

บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงกระบวนการและวิธีการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ
โดยมี จุ ด มุ ง หมายให ช าวบ า นสามารถผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ ไ ว ใ ช กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนได เ องโดยไม ต อ งพึ่ ง พาระบบ
อุ ต สาหกรรม โดยใช ตัว อย า งผลิต ภั ณ ฑ ตน แบบคื อ ผ า ขาวมา ของกลุ ม อนุรั กษ ผา ฝา ยทอมื อ ตราละอู จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขั นธ จากการศึ กษาพบวา รูปแบบบรรจุภัณ ฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑจ ะตองมีความชัดเจน และ
สามารถทําตามไดงาย มี โครงสรางที่ไ มซับ ซอ น และสามารถพิมพรายละเอียดตางๆ ที่สํา คัญ ลงบนบรรจุภัณ ฑ
กระดาษเสนใยสับปะรดไดดวยการพิมพจากแมพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งจะใหผลการพิมพที่ชัดเจนทั้ง
กระดาษสับปะรดแบบปนหยาบและปนละเอียด สวนแมพิมพตรายางนั้นเหมาะสมสําหรับบรรจุภัณฑกระดาษเสนใย
สับปะรดชนิดปนละเอียดเทานั้น เนื่องจากชนิดปนหยาบจะใหพื้นผิวที่ไมเรียบ 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 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
Department of Computer Graphic, Faculty of Fine and Applied Arts, Dhurakij Pundit University, Bangkok 10210, Thailand.
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คํานําและวัตถุประสงค
การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับสินคาชุมชนจากกระดาษเสนใยสับปะรดนี้ เปนงาน
ศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการคือ 1. ศึกษาวิธีการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 2. ศึกษาหลักการออกแบบกราฟกที่จะมีความเหมาะสมกับการใชกระดาษเสนใยสับปะรด 3. เพื่อนําเสนอแนว
ทางการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาใชเปนบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑชุมชน โดยในเบื้องตนคณะผูวิจัยไดทราบ
วา มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระดาษเสนใยสับปะรด ที่ศึกษาในดานคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพเชิงกลของ
กระดาษในปริมาณมาก ซึ่งเปนองคความรูที่เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตลักษณะการ
ผลิตกระดาษเสนใยสับปะรดของกลุมแมบานเกษตรกรนั้นยังคงมีลักษณะการผลิตเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
ในระดับชุมชน มากกวาที่จะเปนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมโรงงาน และดวยลักษณะการผลิตเชนนี้ จึงสงผลให
กระดาษเสนใยสับปะรดขาดการพัฒนารูปแบบการใชงานที่หลากหลาย อีกทั้งยังขาดชองทางในการจัดจําหนาย จึง
ทําใหกลุมผูผลิตกระดาษเสนใยสับปะรดอยูรอดไดยาก คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําองคความรูดานเรขศิลป
เขามาปรับใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยเนนที่การศึกษาหาแนวทางการนํากระดาษเสนใยสับปะรดมาประยุกตใช
รว มกั บผลิ ตภั ณ ฑ ชุม ชนอื่น ๆ อั น จะส ง ผลใหมีรู ป แบบการนํา กระดาษไปใชง านในลัก ษณะต า งๆ ไดม ากขึ้ น ซึ่ ง
นอกจากจะชวยเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายกระดาษเสนใยสับปะรดไดแลวนั้น ยังสามารถสรางความนาสนใจ
และสรางเอกลักษณเฉพาะใหเกิดกับผลิตภัณฑชุมชนนั้นๆ ไดอีกดวย นอกจากนี้การศึกษาวิจัยยังมุงเนนใหชาวบาน
สามารถผลิตบรรจุภัณฑดังกลาวไวใชไดเอง ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและยังเปนการสงเสริมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนใหเกิดการประสานประโยชนตอกัน อันจะชวยสงเสริมใหชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
คณะผูวิจัยไดเริ่มตนดําเนินงานศึกษาวิจัยโดยการระบุผลิตภัณฑที่จะนํามาใชเปนตัวอยางในการศึกษาฯ ซึ่ง
ไดคัดเลือกจากความเหมาะสมและตรงตามเกณฑที่ไดตั้งไวคือ เปนผลิตภัณฑสินคาชุมชนชนิดอื่นๆ ที่มีแหลงผลิตอยู
ใกล กั น กั บ แหล ง ผลิ ต กระดาษเส น ใยสั บ ปะรด เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารผลิ ต เพื่ อ จํ า หน า ยอย า งสม่ํ า เสมอและได
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงเปนผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูในเขตพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง
ผลิตภัณฑตัวอยางที่ตรงตามเกณฑดังกลาว คือผลิตภัณฑผาขาวมา ตราละอู ของกลุมอนุรักษผาฝายทอมือ หมู 1
ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนกลุมผลิตภัณฑที่ตั้งอยูใกลกันกับแหลงผลิตกระดาษ
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เส น ใยสั บ ปะรดคื อ กลุ ม แม บ า นเกษตรกรรมร ว มใจพั ฒ นา หมู 6 ตํ า บลห ว ยสั ต ว ใ หญ อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
เมื่อไดผลิตภัณฑตัวอยางแลว คณะผูวิจัยจึงดําเนินการรวบรวมตัวอยางบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑ
ผาขาวมาในทุกลักษณะ โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางบรรจุภัณฑแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยสุมตัวอยางจาก 3 วิธีการ ไดแก การลงพื้นที่เพื่อสํารวจของคณะผูวิจัย การเดินสํารวจและเก็บขอมูล
ตัวอยางผลิตภัณฑจากงานแสดงสินคา "ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP กาวไกลดวยพระบารมี" (21-27 กพ. 2555)
และเก็บขอมูลจากเว็บไซต จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาศึกษาดวยการวิเคราะหฐานขอมูลการออกแบบในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบฐานขอมูลแบบตาราง (Matrix Analysis) และการจัดกลุมขอมูล (Grouping) โดยใชแมแบบ
ตารางของชิเกนโนบุ โคบายาชิ นํามาเปรียบเทียบใน 3 คุณลักษณะหลักที่สําคัญของผลิตภัณฑผาขาวมา คือ การ
เปรียบเทียบการออกแบบตราสัญลักษณ การออกแบบบรรจุภัณฑ และการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ทั้งนี้
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการดังกลาว ไดนํามาสูการสรางแบบสอบถามสําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางตารางวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบดวยตาราง Matrix Analysis

ภาพที่ 3 แสดงการจัดกลุมรูปแบบบรรจุภัณฑผาขาวมา จํานวน 30 ตัวอยาง
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ภาพที่ 4 แสดงการจัดกลุมรูปแบบบรรจุภัณฑลงบนตาราง Image Scale
ในการคัดเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญฯไดจัดออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ กลุมนักออกแบบอาชีพ และ
กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ โดยมีผูเชี่ยวชาญฯตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 16
ท า น ทั้ง นี้ใ นการศึก ษาวิจั ยไดสอบถามกลุมนั ก ทอ งเที่ ยว เพื่อ ศึ ก ษาความต อ งการของผูบ ริ โ ภคในการเลือ กซื้ อ
ผลิตภัณฑผาขาวมา ความคาดหวังตอบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ และความคิดเห็นตอการยอมรับไดในราคาจําหนาย
ผลิตภัณฑผาขาวมาพรอมบรรจุภัณฑ ซึ่งสามารถเก็บตัวอยางจากกลุมนักทองเที่ยวไดทั้งสิ้น 110 คน
ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลทุกแขนง คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกประเภท
ขอมูลใหเปนคาทางสถิติ โดยแบงวิธีใหคะแนนออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะคําถามการวัดคุณสมบัติเรื่องความ
เหมาะสมในการนําไปใช และการจัดลําดับความสําคัญ จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลผลการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะห
พรรณนา (Descriptive) โดยจัดแบงกลุมการวิเคราะห และสรุปภาพรวมการเปรียบเทียบในแตละประเด็นโดยใช
ตารางชวยนําเสนอ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหจนไดแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบ และเมื่อ
พัฒนาจนไดตนแบบบรรจุภัณฑ คณะผูวิจัยจึงไดนําตนแบบที่สรางขึ้นไปใหกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมอนุรักษผาฝาย
ทอมือฯ ซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑเปนผูประเมินผล โดยใชคําถามในลักษณะการสัมภาษณแบบมีเคาโครงคําถาม โดย
ผลที่ไดจากการสัมภาษณ ไดนํามาปรับปรุงตนแบบบรรจุภัณฑ เพื่อนําเสนอตนแบบที่ดียิ่งขึ้นตอไป

ผลการวิจัย
สําหรับผลการวิจัยจักไดแบงกลาวถึง 4 หมวดคือ หมวดที่ 1 การวิเคราะหบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษเสน
ใยสับปะรดพบวา ลักษณะการนํากระดาษฯไปใชเปนบรรจุภัณฑยังนิยมใชหุมบนกระดาษแข็ง (จั่วปง) มากถึงรอยละ
99 มีเพียงรอยละ 1 เทานั้นที่นํามาใชโดยไมหุมกระดาษแข็ง หมวดที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาขาวมา
โดยวิเคราะหจากองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ ลักษณะการทอผาขาวมา เสนใยที่ใชในการทอ และชนิดสีที่ใช
ในการยอม ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 อยางนี้สงผลใหผลิตภัณฑผาขาวมาในแตละที่มีลักษณะเดน และมีคุณสมบัติที่
แตกตางกัน ซึ่งจะเปนตัวแปรที่สําคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะหขอมูลสีที่ไดจากลักษณะเสนใยที่ใชในการทอ และชนิดสีที่ใชในการยอม
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ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหขอมูลสีที่ไดจากบรรจุภัณฑผาขาวมา
หมวดที่ 3 การวิเคราะหบรรจุภัณฑและกราฟกบนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑผาขาวมาพบวา การออกแบบ
ตราสั ญ ลัก ษณรอ ยละ 90 ใชชื่ อ กลุ มผู ผลิ ตเป น สัญ ลั ก ษณ (Logo) มี เพีย งรอ ยละ 10 เท า นั้ น ที่ มีก ารตั้ง ชื่ อ ตรา
สัญลักษณขึ้นมาใหม ไมซ้ํากับชื่อของกลุมผูผลิต สวนลักษณะการออกแบบตราสัญลั กษณนิยมใชลักษณะการ
ออกแบบผสมผสาน (Combination Form) รองลงมาคือการใชตัวอักษร (Letter Form) และนิยมใชสีเพียง 1-2 สี
ทางดานโครงสรางบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาขาวมานี้พบวา มีขนาดบรรจุภัณฑโดยเฉลี่ยกวาง x ยาว x สูงอยูที่
22 x 30 x 3 ซม. โดยลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ 63% มีลักษณะโปรงแสง และ รอยละ 66.6 มี
โครงสรา งที่สามารถปอ งกัน ฝุน ละอองหรือ น้ํา ได โดยวัสดุที่นํ า มาใชเปนโครงสรางบรรจุภัณ ฑสว นใหญที่ใ ชคือ
ถุงพลาสติกใส รองลงมาคือ วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีใชเพียงรอยละ 26.6 ทางดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ลักษณะสวนใหญของภาพประกอบจะใชภาพตัวอักษร (Typography) และภาพกึ่งนามธรรม (Distortion) บรรจุ
ภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาขาวมาไมนิยมใชภาพถายจริง เนื่องจากสัมพันธกับระบบการพิมพที่มักพิมพเพียง 1-2 สี
เทานั้น หมวดที่ 4 การวิเคราะหระบบการพิมพและเทคนิคการพิมพบนบรรจุภัณฑพบวา จํานวนสีที่ใชพิมพมักมีเพียง
1-2 สีเทานั้น และเปนการพิมพโดยผานระบบโรงพิมพ ซึ่งมีคาใชจายที่สูง โดยสวนใหญจึงไมคอยนิยมพิมพ แต
หลีกเลี่ยงไปใชถุงพลาสติกใสแทน
จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปแนวทางที่ไดรับคําแนะนําจากกลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมผูผลิต และความ
ตองการของกลุมผูบริโภคแลว คณะผูวิจัยจึงนําแนวคิดตางๆ มาสังเคราะหจนเกิดเปนแนวทางในการพัฒนาเปน
ตนแบบบรรจุภัณฑ โดยเนนไปที่วิธีการผลิตที่ไมตองพึ่งพิงระบบอุตสาหกรรม ที่ตองสั่งผลิตคราวละจํานวนมาก จึงได
พัฒนาแนวคิดมาจากการนําเอกลักษณในทองถิ่นมาผสมผสานกับวิธีการพับกระดาษในลักษณะออริกามิ (Origami)
ที่เริ่มพื้นฐานบนกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทําใหไมตองมีแมแบบ (Pattern) เอาไวใชงาน ทําใหมีความงายในการ
ทําตาม ที่สําคัญคือสามารถใชงานจากกระดาษขนาดมาตรฐานที่กระดาษเสนใยสับปะรดมี คือ ขนาด 80 ซม. x 55
ซม. ดังนั้นกระดาษเสนใยสับปะรดหนึ่งแผนจะสามารถนํามาใชหอเปนบรรจุภัณฑได 2 ชิ้น ซึ่งทําใหลดตนทุนการ
ผลิตบรรจุภัณฑลงไปไดมาก เนื่องจากกระดาษหนึ่งแผนมีราคาขายสงที่แผนละ 10-12 บาท หากกระดาษหนึ่งแผน
สามารถใชหอสินคาได 2 ชิ้น จึงเทากับตนทุนของการหอสินคาหนึ่งชิ้นนั้นเทากับ 5-6 บาท และหากมีการติดประดับ
หรือเพิ่มเติมดวยเชือกกระดาษ (ซึ่งเชือกกระดาษนี้เปนผลผลิตมาจากเศษเหลือของกระดาษเสนใยสับปะรด) ก็จะ
ชวยเพิ่มมูลคาบรรจุภัณฑไดและยังเปนการใชผลผลิตจากกระดาษเสนใยสับปะรดอยางคุมคาและเหลือเศษทิ้งนอย
ที่สุด ทางดานการออกแบบตราสัญลักษณ ไดใชแนวคิดจากความหมายของคําวา "ละอู" ซึ่งแปลวา "ปาไผ" มาใชใน
การเสริมสรางความเปนเอกลักษณทองถิ่น 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
เมื่อไดตนแบบบรรจุภัณฑแลว คณะผูวิจัยไดนําตนแบบนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญและผูผลิตไดประเมินผล
ความพึงพอใจในการออกแบบ (ภาพที่ 8) ซึ่งไดผลประเมินความพึงพอใจในแบบที่ 2 (4.81) รองลงมาคือ แบบที่ 5
(4.78) จากนั้นคณะผูวิจัยจึงมีการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑตนแบบในเรื่องคุณลักษณะบางประการ (ภาพที่ 9) โดย
ไดปรับลักษณะวิธีการจัดวางตัวอักษร ปรับลดรายละเอียดขอมูลที่ไมจําเปนออก และนําเสนอรูปแบบการหอใน 2
ลักษณะ คือ แบบที่ 1 เหมาะสําหรับการหอแบบงาย สามารถใชเปนของที่ระลึก / ของฝากได และแบบที่ 2 เหมาะ
สําหรับการนําไปเปนของขวัญสําหรับญาติผูใหญ ตองใชการจับคูสี เพื่อทําใหหีบหอดูนาสนใจขึ้น โดยสามารถเลือกที่
จะบรรจุสินคาลงถุงพลาสติกหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับการเลือกของผูซื้อ (ผูบริโภคเลือกกอนบรรจุใสถุง)

ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินตนแบบบรรจุภัณฑ
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ภาพที่ 9 แสดงตนแบบบรรจุภัณฑที่ไดปรับพัฒนามาจากแบบที่ 2

สรุป
จากการศึกษาและทดลองออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวิธีการพิมพ
จึงนํามาสูขอสรุปในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 1. ดานการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑโดยใหสามารถจับถือไดนั้น มีความ
ไมเหมาะสม และทําใหตนทุนการผลิตสูงมากเกินกวาที่ผูบริโภคจะรับได 2. ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
แนะนําใหใชตัวอักษรแบบไมมีหัว แตมีความหนามากกวาความหนาปกติ ขนาดตัวอักษรที่ใชไมต่ํากวา 16 pt. และ
การใชภาพกราฟก ควรออกแบบภาพใหมีลักษณะเปนภาพตัดทอนที่สามารถสื่อสารไดเขาใจงาย (ในลักษณะภาพ
Pictogram) หลีกเลี่ยงการใชเสนบางๆ กับรายละเอียดยิบยอย เพราะจะทําใหมีปญหาในขณะพิมพได สวนการ
ออกแบบภาพกราฟกดานการเลือกใชโทนสีบนบรรจุภัณฑ ควรคํานึงถึงชนิดของเสนดาย วิธีการทอ และสีที่ใชในการ
ยอม เพราะทั้งสามอยางนี้มีผลตอการใหโทนสีที่เขากันกับสินคา 3. ดานเทคนิคการพิมพที่เหมาะสมคือ การพิมพดวย
แมพิมพตะแกรงไหม และควรใชสีสกรีนชนิดสีลอย และตองระวังเรื่องการปาดสี เพราะกระดาษไมไดมีความเรียบ
สม่ําเสมอกันทั้งแผน สวนการใชแมพิมพตรายาง (Rubber Stamp) จะไมเหมาะสมในกรณีที่งานกราฟกมี
รายละเอียดมากๆ และวิธีนี้เหมาะกับการใชรวมกับกระดาษเสนใยสับปะรดชนิดปนละเอียด ควรใชตรายางชนิดที่
ผลิตจากยางพารา ซึ่งตรายางชนิดนี้จะผานกระบวนการหลอแมพิมพโลหะกอนแลวจึงมาหลอยางพารา จึงมีความ
คงทนสูง มีอายุการใชงานนาน มีคุณภาพดีมีความคมชัด สามารถเก็บรายละเอียดของแบบไดดีกวาการใชยางโพลิ
เมอร และคุมคากับการใชงานในระยะยาว จากการทดลองออกแบบดังกลาวจึงนํามาสูขอสรุปในภาพรวมวา กระดาษ
เสนใยสับปะรดนั้นเหมาะสมกับการนํามาใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึกของฝาก เชน
ผาขาวมาทอมือ ไดเปนอยางดี และไมเหมาะสมกับการนํามาใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุผลิตภัณฑประเภท
อาหารแบบสัมผัสโดยตรง
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อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปกระดาษเสนใย
สับปะรดเพื่อนํามาใชในงานดานอื่นๆ หรือใชประกอบกับสินคาประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากพบวาในปจจุบัน
กระดาษเสนใยสับปะรดไดมีการนําไปใชประกอบเปนสวนหนึ่งของเฟอรนิเจอร ซึ่งเฟอรนิเจอรดังกลาวผลิตโดยบริษัท
โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และไดรับการตอบรับจากตางประเทศเปนอยางดี จึงมีความเห็นวา กระดาษเสนใย
สับปะรดนี้มีคุณสมบัติแฝงอยูอีกมาก เพียงรอการศึกษาวิธีการนํามาใชที่เหมาะสม และหนึ่งในนั้นคือการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติทางเคมี สําหรับรองรับงานพิมพที่หลากหลาย
คําขอบคุณ
การศึ ก ษาแนวทางการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ สิ น ค า ชุ ม ชนจากกระดาษเส น ใยสั บ ปะรดนี้ เป น
โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากทางศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในงบประมาณเงินกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจําป 2553 และไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร จนสามารถดําเนินการ
ศึกษาวิจัยนี้ใหแลวเสร็จไดอยางสมบูรณ
เอกสารอางอิง
ชัยรัตน อัศวางกูร. 2550. ออกแบบใหโดนใจ คูมือการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผูประกอบการและนักออกแบบ.
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิทอินบุค.
ปุน คงเจริญเกียรติ, สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑอาหาร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพหยี่เฮง.
ประชิด ทิณบุตร. 2531. การออกแบบบรรจุภัณฑ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส.
พรเทพ เลิศเทวศิริ. 2545. Design Education 1. รวมบทความและงานวิจัยทางการออกแบบ. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วรพงศ วรชาติอุดมพงศ. 2540. การออกแบบกราฟค Graphic Design. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
วรพงศ วรชาติอุดมพงศ. 2545. อักษรประดิษฐ Lettering Design. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
วิรุณ ตั้งเจริญ. 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
เคลื่อนไหวของที่วาง, 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
ภาพยนตรเปนภาษาภาพที่เปนการเลาเรื่องผาน “จอ” ซึ่งลักษณะพิเศษของภาพยนตรที่แตกตางจากสื่อ
ประเภทอื่น คือ สามารถถายทอดจินตนาการผานการรับรูหลายๆ มิติ ไดโดยการแสดงภาพเคลื่อนไหวผานทาง
ภาพยนตร ดวยกรอบของแนวความคิดดังกลาว ภาพยนตรจึงมีนัยยะที่สัมพันธกับสถาปตยกรรมในเรื่องของที่วาง
(ตนขาว ปาณินท. 2553 : 59) และเวลาจะแตกตางกันที่ภาพยนตรสามารถทําใหคนรับรูการเคลื่อนที่ของที่วางและ
เวลาไดชดั เจนกวาสถาปตยกรรม
ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถานําประเด็นเรื่องการเคลื่อนไหวของที่วาง (Jane Barnwell. 2008 : 108) และเวลา
จากภาพยนตร นํ า ไปสู ก ารสร า งพื้ น ที่ ท างสถาป ต ยกรรมให เ กิ ด การรั บ รู ก ารเคลื่ อ นไหวขึ้ น มา เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด
สถาปตยกรรมที่มีการรับรูเหมือนกับที่กําลังชมภาพยนตร

วัตถุประสงค
- เพื่อสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรมใหเกิดการรับรูการเคลื่อนไหวในดานของที่วาง และสรางระบบของพื้นที่
ทางสถาปตยกรรม โดยใชการลําดับการเลาเรื่องของภาพยนตรมาทําการออกแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล
- ศึกษาเทคนิคการตัดตอลําดับภาพในภาพยนตร เพื่อหาเครื่องมือมาใชในการทดลองงานสถาปตยกรรม
- ศึกษาการรับรูแตละประเภทของภาพยนตร เพื่อนํามาสรางพื้นที่ใหเกิดการรับรูแบบภาพยนตร
ดานการทดลอง
- การทดลองหาเครื่องมือจากการเคลื่อนไหวของวัตถุ และกลอง โดยเลือกเหตุการณของภาพยนตรมา
ทดลองเพื่อดูวากลอง และวัตถุเคลื่อนที่สัมพันธกันอยางไร จะนําประเด็นอะไรมาสรางเครื่องมือ
- การทดลองหาเครื่องมือโดยการใชโครงสรางเหตุการณ (ไบโอสโคป. 2550 : 83) ของภาพยนตร 1 เรื่อง
ซึ่งเลือกหนังที่มีการตัดตอ และลําดับเรื่องคอนขางชัดเจน โดยวิเคราะหจากภาพรวมทั้งหมดของภาพยนตร แลว
คอยๆ เรียงลําดับไปสูรายละเอียดที่เล็กที่สุด โดยเรียงลําดับจาก องก(ไบโอสโคป. 2550 : 11), ฉาก (Roy Thompson
1

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 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
จากการทดลองทั้งสองวิธีทําใหไดประเด็นที่จะนํามาใชสรางเครื่องมือในการออกแบบ คือ เรื่องของพื้นที่
เปลี่ยนถาย (Schoning, Pascal. 2006 : 10) และการเคลื่อนที่ของวัตถุ และกลอง เปนประเด็นที่จะทําใหที่วาง และ
เวลาในทางสถาปตยกรรมเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมา
การออกแบบโครงการ
ดูจ ากประเด็น หลัก ของวิท ยานิพ นธใ นเรื่อ งพื้น ที่ เ ปลี่ ย นถา ยหลายๆจุด และพื้น ที่ ที่เกิด การเคลื่อ นไหว
หลังจากวิเคราะหแลว โครงการพื้นที่แสดงงานทางดานศิลปะนาจะนํามาใชในการออกแบบสถาปตยกรรม ซึ่งจะเปน
พื้นที่แสดงงานศิลปะเชิงแนวคิด (www.th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะเชิงแนวคิด)
การออกแบบสถาปตยกรรม
สรางความสัมพันธของพื้นที่ใชงานตามโครงสรางการเลาเรื่อง 3 องก จากนั้นจึงทดลองสรางโครงสราง
เหตุการณดวยการเขียน Storyboards (Jane Barnwell. 2008 : 88) เพื่อสรางกําหนดกรอบในการทดลอง และหา
จํานวนของ พื้นที่เปลี่ยนถาย และพื้นที่เคลี่อนไหว แลวจึงนําเครื่องมือที่ทดลองไปออกแบบในโครงการตามลําดับของ
Storyboards ที่วางไว

ผลการวิจัย
เมื่อนําเครื่องมือเรื่องการเปลี่ยนถาย และการเคลื่อนไหวมาทําการออกแบบสถาปตยกรรม ทําใหเห็นถึงการ
เคลื่อนที่ของที่วาง อีกทั้งยังเกิดการรับรูการเปลี่ยนแปลงของชวงเวลา , การรับรูความรูสึกชา เร็วของระยะเวลา และ
ลําดับเหตุการณของชวงเวลาอดีต , ปจจุบัน และอนาคต ตามการรับรูที่เกิดขึ้นในภาพยนตร ซึ่งเกิดจากการสราง
ขนาด , รูปแบบของที่วางที่มีความแตกตางกันระหวางสองพื้นที่ แตมีการเชื่อมโยง หรือความตอเนื่องโดยใชพื้นที่
เปลี่ยนถาย

สรุป
หลังจากนําเครื่องมือที่ทดลองจากประเด็นในภาพยนตรมาทําการออกแบบโครงการในแงของพื้นที่ และ
องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมแลว ผลที่ไดคือ คนที่เขามาใชพื้นที่สามารถรับรูการเคลื่อนที่ของที่วาง และ
เวลาได รวมถึงการเปลี่ยนถายจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นๆมีความนาสนใจมากขึ้น ทั้งนี้การรับรูในเรื่องของที่วางจะ
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 กับ มิตขิ องการอยูอาศัยในงานสถาปตยกรรม
Limitation of Space and Dimension of Dwelling in Architecture
ฌัลลิกา บุญพา1
Chanlika Boonpha1

คํานําและวัตถุประสงค
การเติบโตของชุมชนระดับเมืองในปจจุบัน เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการขยายตัวของจํานวนประชากร สงผลให
ที่อยูอาศัยเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอหนึ่งในปจจัยขั้นพื้นฐานสี่ประการของมนุษย จากเดิมที่
อยูอาศัยใชพื้นที่ในการขยายตัวทางแนวราบ กลับกลายเปนการใชพื้นที่ใหนอยลง เนื่องจากมูลคาของที่ดินมีราคาสูง
ขึ้น ทําใหลักษณะการอยูอาศัยทางแนวตั้งเพิ่มปริมาณมากขึ้น จากหมูบานแปรเปลี่ยนเปนคอนโดมิเนียม กรอบของ
พื้นที่ในการอยูอาศัยไดเปลี่ยนแปลงไป กลองสี่เหลี่ยมหลายรอยยูนิตถูกเรียงซอนกันขึ้นไปทางตั้ง เพื่อใหไดปริมาณที่
คุมคากับการลงทุน กอใหเกิดความหนาแนนและความแออัดในมิติทางตั้ง การใหความหมายตอการอยูอาศัยถูกลดทอนลงเรื่อยๆ
จากเดิมที่อยูอาศัยหรือที่เราเรียกกันวา “ บาน ” สามารถรองรับไดทุกกิจกรรมตามความตองการของผูอยู
อาศัย มีทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณสิ่งใชสอยที่จําเปนตอความตองการ และพื้นที่ที่รองรับตอกิจกรรม ทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ แตในปจจุบันพื้นที่ของที่อยูอาศัยทางตั้ง ประเภท คอนโดมิเนียม อพารตเมนท และอื่นๆ
ถูกกําหนดขึ้นมาเปนกรอบในการดําเนินชีวิต โดยที่ผูอยูอาศัยไมมีโอกาสกําหนด หรือจัดการการใชพื้นที่ดวยตนเอง
พื้นที่ที่รองรับกิจกรรมบางอยางถูกลดทอนลง เนื่องจากปริมาณพื้นที่ถูกจํากัด อาทิเชน พื้นที่นั่งเลนบางเวลาถูก
ปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่รับแขก ทําใหความเปนสวนตัวของกิจกรรมถูกลดทอนลง การรวมเอาพื้นที่รับประทานอาหาร
กับพื้นที่นั่งเลนไวดวยกัน หรือการใชโตะรับประทานอาหารเปนโตะทํางานไปในตัว ที่อยูอาศัยเหลือความหมาย
เปนเพียงกลองที่มีมิติ ทางความกวาง ความยาว และ ความสูง ขาดมิติที่สมบูรณของ “การอยู” (ตนขาว ปาณินท,
2553 : 151) ในการที่ผูอยูอาศัยไดมีโอกาสจัดการการใชพื้นที่ จากสัญชาตญาณและความตองการของตนเอง
ผลงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่จากปริมาณที่ถูกจํากัด ที่ยังคง
สามารถรองรับกิจกรรมตางๆ เพื่อการอยูอาศัยไดอยางครบถวนตามความตองการ (Neufert, Ernst and Peter, 2008
: 18-20) ไดแกการทดลองสรางเลือกของการอยูอาศัยในรูปแบบใหมที่ผูอยูอาศัยมีโอกาสในการกําหนดกิจกรรมการ
ใชพื้นที่ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการใชงานของมนุษยกับขอจํากัดทางพื้นที่ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2549 :
22-23) และเพื่อศึกษาหาเครื่องมือที่จะใชเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรม อันจะชวยเติมเต็มความ
สมบูรณของสถาปตยกรรมที่เปนตัวสรางความสัมพันธระหวาง “ผูอยู” และ “การอยู”

วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล
1

-

ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่วาดวยเรื่องพฤติกรรมมนุษย

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.

P-17

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

วิธีดําเนินการวิจัย
-

ดานการออกแบบทดลอง

สํารวจทางกายภาพเพื่อเก็บขอมูลในเรื่องความตองการกิจกรรมที่ตอบสนองตอ
การอยูอาศัย รวมถึงเก็บขอมูลทางการใชพื้นที่ของกิจกกรมในแตละกิจกรรม
- กําหนดขนาดของความตองการกิจกรรม เพื่อเปนกรอบของการดําเนินงาน
- วิเคราะหขอมูลและสรางมาตรฐานจากความตองการของมนุษยในการใชพื้นที่
- คนหาแนวทางและความเปนไปไดที่หลากหลายทางการออกแบบ
- พัฒนาแนวความคิดและทดลองการใชเครื่องมือทางการออกแบบ
- ทําการออกแบบภายใตเงื่อนไขของขอจํากัดทางพื้นที่ไปพรอมกับเครื่องมือที่ไดจาก
ขั้นตอนการพัฒนาทางการออกแบบ

ผลการวิจัย
จากการมองปญหาของสังคมในชวงเวลาปจจุบัน การใหความหมายของการอยูอาศัยจากการใชพื้นที่ใน
ทางตั้ง ถูกเนนไปในทางธุรกิจ มิติของการใชที่อยูอาศัยถูกคิดเปนเพียงกลองที่มีมิติทางความกวาง ความยาว และ
ความสูง โดยนําความตองการของการใชชีวิตอยางมาตรฐานจัดลงในพื้นที่ จึงเกิดคําถามถึงการอยูอาศัยวาหากพื้นที่
ของการอยูอาศัยถูกกําหนดหรือจัดวางมาแตตน ผูอยูอาศัยขาดโอกาสเลือกหรือจัดการพื้นที่กิจกรรมดวยตนเอง
ความสมบู รณ ห รื อ มิติที่มาเติมเต็ ม การอยู อ าศัย จะเกิดขึ้น ไดอ ยา งไร โดยผลที่ ไ ดรับ คือ การสร า งทางเลือ กใหม
ของสถาปตยกรรมการอยูอาศัยภายใตขอจํากัดทางพื้นที่ โดยผูอยูอาศัยไดมีโอกาสในการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับ
กิจกรรมของ การอยู โดยสถาปตยกรรมจะชวยแสดงออกถึงความเฉพาะตัวของผูอยู ภายใตกรอบของสถาปตยกรรม
ที่เอื้อตอการจัดการพื้นที่ในหลากหลายรูปแบบตามขนาดของความตองการกิจกรรม รวมทั้งยังสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงความตองการของผูอยูได

สรุป
จากเดิมที่อยูอาศัยหรือที่เราเรียกกันวา “ บาน ” นั้นสามารถรองรับไดทุกกิจกรรม ทั้งความตองการทาง
ดานรางกายและจิตใจ แตในปจจุบันเมื่อพื้นที่ดินมีราคาสูง การอยูอาศัยเปนกลุมสังคมในทางตั้ง เกิดขึ้นเปนทาง
เลือกใหแกการอยูอาศัย พื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นกลายมาเปนกรอบของการอยู จึงเกิดแนวความคิดเพื่อศึกษา
และหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่จากปริมาณที่ถูกจํากัด พรอมกับสถาปตกรรมที่สามารถจัดการ ปรับ เปลี่ยน
ตอบสนองความตองการของผูอยูได

เอกสารอางอิง
ตนขาว ปาณินท. 2553. คนและความคิดทางสถาปตยกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมมติ.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2549. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม:มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน.
พิมพครั้งที่5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Neufert, Ernst and Peter. 2008. Architects’ Data. 3rd ed. United Kingdom : Blackwell Publishing.
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โครงการทดลองออกแบบ พื้นที่เปลี่ยนผานจากสภาวะหนึ่งไปสูอีกสภาวะหนึ่ง “ระหวางพื้นที่
ปจจุบัน กับ พื้นที่หลังความตาย”
Experimental design on spatial transition of status between present and afterlife moment
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ1
Ngampetch Ampornvattanapong1

คํานําและวัตถุประสงค
ความตายเปนเรื่องสามัญที่ทุกคนเกิดมาตองเผชิญ พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายจึงเปนพิธีกรรมสุดทายในชีวิต
มนุษย ที่สะทอนใหเห็นถึงปรัชญาการดํารงชีวิต ความเชื่อ คานิยมของคนในสังคมไทยนับแตอดีตถึงปจจุบัน
พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายมิไดมีความหมายเฉพาะผูตาย หากยังสําคัญทั้งดานสังคมและจิตใจแกผูที่ยังมี
ชีวิตอยูดวย พื้นที่ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายจึงเปนพื้นที่สุดทายของผูที่จากไป และเปนพื้นที่รองรับสภาวะ
เปลี่ยนผานดานความรูสึกของญาติพี่นองและบุคคลใกลชิดที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งพื้นที่ประกอบพิธีกรรมที่มีอยูทั่วไปใน
ปจจุบัน ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทําพิธีกรรมใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนในพุทธศาสนาเทานั้น ยังไมมีการ
ออกแบบเพื่อตอบสนองสภาวะทางดานจิตใจของผูสูญเสียซึ่งตกอยูในความโศกเศรา
การศึกษาระหวางพื้นที่ปจจุบันกับพื้นที่หลังความตายนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ทดลองและออกแบบพื้นที่
ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย เพื่อรองรับการประกอบพิธีกรรม อีกทั้งสามารถตอบสนองตอสภาวะอารมณ
ความรูสึกของผูใชพื้นที่ และสื่อสารความหมายในแงของปรัชญาความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการตายในพุทธศาสนา
ซึ่งเปนหัวใจของการประกอบพิธีกรรม ผานที่วางทางสถาปตยกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล
- ศึกษาความเปนมา ลําดับขั้นตอน และปรัชญาความเชื่อของพิธีกรรม เนื่องจากปจจุบันพิธีกรรมไดแปร
เปลี่ยนไป ทําใหปรัชญาคําสอนอันเปนเนื้อแทของพิธีกรรมคอยๆเลือนหายไป
- วิเคราะหสภาวะอารมณของผูใชตามขั้นตอนของพิธีกรรม จากสภาวะเสียใจ สภาวะทําใจ สภาวะ
ยอมรับความจริง จนถึงสภาวะระลึกถึง เพื่อใหเขาใจการเชื่อมโยงระหวางสภาวะอารมณกับพื้นที่
- ศึกษาทฤษฎีการรับรู เชน การรับรูดวยสัมผัสรับรู การรับรูดวยภาษา การรับรูดวยอารมณ และการรับรู
ดวยเหตุผล เพื่อนําเอาหลักการมาประยุกตใชในการทดลองออกแบบ
ดานการทดลอง
- สรางแนวความคิดในการออกแบบดวยแนวคิดขัดแยงกับที่มีอยูในปจจุบัน จากรูปแบบประเพณีนิยมเปน
รูปแบบพื้นที่ที่เนนการรับรูถึงปรัชญาความเชื่อของพิธีกรรม ซึ่งยังคงหนาที่ใชสอยและขั้นตอนการประกอบ
พิธีกรรมไว
- ทดลองสรางพื้นที่ดวยเครื่องมือทางสถาปตยกรรม เชน ระนาบ แสง ระดับ ภายใตแนวคิดในการออกแบบ
1

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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ดานการออกแบบ
- ออกแบบพื้นที่ประกอบพิธีกรรมภายใตเงื่อนไขและแนวความคิด โดยใหภาพรวมของโครงการสะทอนการ
จากไปของชีวิต ซึ่งประกอบดวย 3 พื้นที่ไดแก พื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล พื้นที่ฌาปนกิจ และพื้นที่เก็บอัฐิ

ผลการวิจัย
จากการทดลองและศึ กษาข อมูล ได เลื อกวั ดใหม ยายแป นเป นที่ ตั้ งโครงการ ซึ่ งมี เนื้ อหาสนั บสนุ นการ
ออกแบบ โดยภาพรวมออกแบบใหสะทอนถึงการจากไปของชีวิต ใชระดับ การเคลื่อนที่ และแสงเงาเปนเครื่องมือใน
การออกแบบ จากพื้นที่เหนือพื้นดินเคลื่อนลงสูใตพื้นดิน ซึ่งภายใตภาพรวมของโครงการประกอบดวย 3 พื้นที่หลัก คือ

พื้นที่เก็บอัฐิ พื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล พื้นที่ฌาปนกิจ
(การเชื่อมโยง) (การเปลี่ยนแปลง) (การเคลื่อนไปยังที่สูง)

แสดงแนวคิดการสื่อสารภาพรวมของโครงการ สะทอนถึงการจากไปของชีวิต

1. พื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล สื่อสารการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอันประกอบดวย การเกิด แก เจ็บ ตาย
เพื่อใหผูใชปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจใหสงบพรอมยอมรับความจริง ซึ่งออกแบบพื้นที่ใหรับรูถึงการมีอยูและจากไปของ
ชีวิตอยางเปนลําดับ โดยจัดวางพื้นที่ตามทิศทางการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย ใหพื้นที่ในทิศตะวันออกมีระดับ
สูงสุด และคอยๆลดระดับต่ําลงไปสูทิศตะวันตก ซึ่งภายในแตละพื้นที่รับรูแสงตางกันไปตามชวงเวลา เชน พื้นที่ทาง
ทิศตะวันออกรับรูแสงในเวลาเชา และแสงคอยๆเปลี่ยนไปสูพื้นที่อื่นๆตามชวงเวลา
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แสดงกระบวนการออกแบบพื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล สื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

2. พื้นที่ฌาปนกิจ สื่อสารถึงการสงผูตายสูโลกหนา (สวรรค) เพื่อใหผูใชเกิดความสบายใจ และรับรูถึงการทํา
หน าที่ครั้งสุดท ายใหกับผูตายอยางดีที่สุด โดยออกแบบพื้นที่ใหเคลื่อนตัวจากที่ต่ําขึ้นสูที่สูง แบงพื้นที่ตามทิ ศทั้งสี่
ใหพื้นที่ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันตก และพื้นที่สูงสุดอยูทางทิศตะวันออก เนื่องจากทิศตะวันออกสะทอนความเชื่อของการ
เริ่มตนใหมของชีวิต โดยใชระนาบแนวนอนสรางการเคลื่อนตัวของพื้นที่เขาสูจุดศูนยกลาง (พื้นที่เผา) และใชระนาบแนวตั้ง
นําสายตาสูทองฟา
NORTH

EAST

WEST

SOUTH

สวรรค
โลกมนุษย
นรก

แสดงกระบวนการออกแบบพื้นที่ฌาปนกิจ สื่อสารถึงการสงผูตายสูโลกหนา (สวรรค)
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3. พื้นที่เก็บอัฐิ สื่อสารถึงการเชื่อมโยงระหวางคนที่มีชีวิตอยูกับคนที่จากไป เพื่อใหผูใชรูสึกใกลชิดกับ
ผูตาย และแสดงออกถึงการระลึกถึง โดยออกแบบพื้นที่ใหเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และใชระดับเปนเครื่องมือในการ
ออกแบบ ใหผูใชเดินเขาสูพื้นที่ที่คอยๆต่ําลงสูใตดินตัดการรับรูภายนอกเพื่อ สรางการเชื่อมโยงระหวางพื้นที่เก็บอัฐิ
กับผูใช และออกแบบแทงสี่เหลี่ยมสูง (ที่เก็บอัฐิ) ใหลดหลั่นไปตามระดับของพื้นที่ แทนสัญลักษณผูที่จากไป
ผลการออกแบบพื้นภายใตแนวคิดดังกลาวชวยสงเสริมใหการประกอบพิธีกรรมมีเนื้อหาและมีความหมาย
มากขึ้น ทําใหคานิยมของคนในสังคมคอยๆปรับเปลี่ยนและซึมซับแกนแทของพิธีกรรมที่มากกวาการปฏิบัติ

คนที่ยังอยู
คนที่จากไป

แสดงกระบวนการออกแบบพื้นที่เก็บอัฐิ สื่อสารถึงการเชื่อมโยงระหวางคนที่มีชีวิตอยูกับคนที่จากไป

พื้นที่เก็บอัฐิ (การเชื่อมโยง)

พื้นที่ฌาปนกิจ (การเคลื่อนไปยังที่สูง)
พื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล (การเปลี่ยนแปลง)

แสดงการทํางานของของพืน้ ที่ประกอบพิธีกรรมศพ ภายใตแนวความคิดในการออกแบบ

สรุป
การศึกษาเนื้อหาของพิธีกรรม สภาวะอารมณของผูใชและทฤษฎีการรับรู นํามาสูการออกแบบพื้นที่ประกอบ
พิธีกรรมศพ อันประกอบดวย พื้นที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศล พื้นที่ฌาปนกิจ พื้นที่เก็บอัฐิ ทําใหเกิดที่วางทาง
สถาปตยกรรมที่สามารถรองรับการประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนในพุทธศาสนา และนอกเหนือขึ้นไปคือสามารถ
สื่อสารใหผูใชรับรูและเขาใจปรัชญาความเชื่อของพิธีกรรม และรับรูมิติปจจุบันกับมิติหลังความตายในแงที่ดีขึ้น ผาน
รูปแบบที่วางทางสถาปตยกรรม อีกทั้งชวยสงเสริมใหการประกอบพิธีกรรมมีคุณคาและความหมายมากขึ้นกวา
ปจจุบัน

เอกสารอางอิง
ปราณี วงษเทศ. 2534. พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 2554. จิตวิทยาสภาพแวดลอม . กรุงเทพฯ : จี.บี.พี เซ็นเตอร.
สุเมธ เมธาวิทยกุล. 2532. สังกัปพิธีกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
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พื้นที่ชั่วคราวของสถาปตยกรรมโรงแรมจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป
Architectural Temporary Space of Hotel from Backpack Traveler Behavior
ภูริวัฒน ไชยมีสุข1
Puriwat Chaimeesook1
คํานําและวัตถุประสงค
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ ที่เริ่มตนหาประสบการณทองเที่ยวในตางแดนครั้งแรกที่ประเทศไทย
มักจะเดินทางมาเพื่อพักผอน เพื่อความสนุก ความตื่นเตน คนหาสิ่งใหมใหกับชีวิตในพื้นที่ทองเที่ยวของไทย จึงเห็น
นักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) จํานวนมาก เนื่องจากไมตองการสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางการ
เดินทางมากนัก โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้จะตางจากนักทองเที่ยวทั่วไป
จากการศึกษาเบื้องตน ผูวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) มีการใชชีวิตที่แตกตางกัน
หลายรูปแบบ เชน พักผอน เรียบงาย สนุกสนาน และผจญภัย ดังนั้น จึงควรมีการออกแบบพื้นที่และสถาปตยกรรมที่
ตอบสนองตามความตองการเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยวในหลายๆดาน ไดแก ตองการรูจักตัวเอง มีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวแบบเรียนรู คนหา และมีจินตนาการ ตองการสังคม ตองการเพื่อน มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และตองการการ
ยอมรับ ตองการความสําเร็จ ชอบผจญภัย ชอบการทําภาระกิจที่บรรลุเปาหมาย ตองการการปลีกตัว หลีกหนี
สังคมที่วุนวาย และเพื่อพักผอนเงียบๆ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ ควรมีการออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักทองเที่ยว
ในรูปแบบใหม
ด ว ยเหตุ นี้ ผู วิ จั ย จึ ง มี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตั ว ในการ
แสดงออก รวมทั้งพื้นที่สวนตัว เพื่อใชสรางพื้นที่ทางสถาปตยกรรม เพื่อใหพื้นที่ที่เกิดขึ้นชวยสรางปฏิสัมพันธตอกัน
ระหวางนักทองเที่ยว รวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่จะตอบสนองตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ในการออกแบบพื้นที่จึงตองปรับ
พื้นที่ใหเหมาะสม เชน การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยว การกําหนดรูปแบบรวมกันทางการใชงาน
กําหนดลักษณะที่สงผลตองานและพื้นที่ทางสถาปตยกรรม เปนผลใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาพื้นที่ชั่วคราวทาง
สถาปตยกรรมที่เกิดจากพฤติกรรมนักทองเที่ยวเพื่อสรางกระบวนการออกแบบทางสถาปตยกรรมและสามารถสราง
ความสัมพันธของผูใชงานและสถานที่ขึ้นมาได
วิธีดําเนินการวิจัย
ดานการศึกษาขอมูล

1

- ศึกษาความเปนมาของนักทองเที่ยวในกลุมสะพายเป (backpackers) เพื่อทําใหเกิด
พื้นที่สถาปตยกรรมที่แตกตางขึ้นมา
- ศึกษาดานพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มีผลตอการใชพื้นที่สถาปตยกรรม
- วิเคราะหการใชพื้นที่สถาปตยกรรมแลวจึงเลือกประเภทของความชั่วคราวเพื่อ
นํามาใชกําหนดพื้นที่และจํากัดขอบเขตในการออกแบบ

ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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ดานการทดลอง

- นําขอมูลและพฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) มาทดลองเพื่อ
หาวิธีการและเครื่องมือเปนแนวทางสูการออกแบบ
- กําหนดโครงการการออกแบบที่มีความเปนไปไดที่สัมพันธกับประเด็นที่ใชในการ
ทดลอง คือ โรงแรม (Hotel)
- นําเครื่องมือที่เกิดจากการทดลอง ทั้ง ระดับ ระยะ มุมมอง ขนาด แสง และผนังมาใช
ในการออกแบบสถาปตยกรรมตามวัตถุประสงคตั้งแตแรกที่ตองการ ที่แสดงถึงพื้นที่
ใชงานชั่วคราวใหมากที่สุด

ผลการวิจัย
จากการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดใหเกิดพื้นที่ใหมขึ้นมาภายใตขอบเขตของการใชพื้นที่รวมกันเพียงชั่วคราว
โดยไดใชเครื่องมือในการออกแบบพื้นที่สถาปตยกรรม ไดแก ระดับ ระยะ มุมมอง ขนาด แสง และผนัง มาทดลองซึ่ง
สามารถบอกไดถึงความถี่ของการใชงาน อีกทั้งยังแสดงถึงความแตกตางไปจากการพักแบบถาวร โดยจะบอกถึง
ลักษณะ จํานวน การปรับเปลี่ยนการใชงาน และตําแหนงการเดินทางของนักทองเที่ยว ตามความตองการของคน ซึ่ง
ตางมีการใชพื้นที่ในแบบของตัวเอง ตามการรับรูที่ไดรับมา ซึ่งไดเลือกใชสถานที่ที่มีความหลากหลายทางกิจกรรมมา
เปนสถานที่โครงการทดลอง คือ ถนนขาวสาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถเปนที่อยูอาศัยชั่วคราวที่แสดงการใชงานพื้นที่ที่
ตรงกับพฤติกรรมผูใชงานไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยออกแบบใหเปนพื้นที่เพื่อนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ที่มี
ความตองการทางสังคม โดยกําหนดใหความชั่วคราวเปนทั้งพื้นที่สวนรวมและพื้นที่สวนตัว ตามเวลาการใชงานในแต
ละวัน ซึ่งจะสามารถบอกไดถึงความเปนพื้นที่ชั่วคราวที่มีความตางจากพื้นที่ถาวรโดยรอบทั้งทางภายภาพและ
ความหมายของการใชพื้นที่
สรุป
จากปจจุบันที่มีการใชที่พักอาศัยชั่วคราวภายใตรูปแบบของโรงแรมมากําหนดพฤติกรรมของผูใชงาน แตยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการในการใชพื้นที่ไดดีเทาที่ควร เนื่องจากขาดรูปแบบเฉพาะสําหรับนักทองเที่ยวกลุม
สะพายเป (backpackers) ซึ่งสามารถนํารูปแบบจากการทดลองนี้ไปใชในการออกแบบโรงแรมไดแนวความคิด
กําหนดใหรูปแบบนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมสะพายเป (backpackers) คือ มีการใชงาน
ชั่วคราวมากกวาการใชงานถาวร ผลที่ไดรับจากการศึกษา คือ การออกแบบพื้นที่สถาปตยกรรมที่มีรูปแบบตามที่
ตองการ เพื่อเปนทางเลือกที่สามารถใชงานไดตรงกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุมคนไดอยางลงตัวโดยผานการ
ออกแบบที่ใชการปรับและการเปลี่ยนแปลง เปนเครื่องมือการออกแบบที่แสดงถึงการพักอาศัยชั่วคราวและเปน
ตัวกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม
เอกสารอางอิง
นงคนุช ศรีธนานันต. 2544. การโรงแรมเบื้องตน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. กรุงเทพฯ.
รัตนวุฒิ เจริญรัมย. 2549. คูมือคนแบกเป. สํานักพิมพอักษรขาวสวย. กรุงเทพฯ.
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สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบและปจจัยพื้นฐาน
Architecture without Rhetoric : The Tacit dimension of Fundamental elements
ธนาคาร โมกขะสมิต1
Tanakarn Mokkhasmita1

บทคัดยอ
สถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นจากการสรางสมดุลยระหวางขั้วของความตองการที่แตกตางกันสองขั้วหลักๆ
คือ ความตองการที่เปนรูปธรรม ทางดานการใชสอย ตั้งแตความตองการพื้นฐานของการเปนที่พํานักพักพิง
(Shelter) ไปจนถึงความตองการพื้นที่ประกอบ กิจกรรมที่มีความสลับซับซอน และความตองการที่เปนนามธรรม
ของการสื่อสาร การสรางภาษา และการแสดงออกผานระบบ สัญลักษณ โดยความตองการทั้งสองขั้วนั้น แมจะมี
ความแตกต า งกั น ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ เกี่ ย วเนื่ อ งกั น อย า งไม ส ามารถแยกออก จากกั น ได แต จ ากความต อ งการ
ในขั้วที่แตกตางกันนี้ กอใหเกิดความแตกตาง ของการกอรูป การปรากฏตัวและการแสดงตัว ของงานสถาปตยกรรม
ในทุกยุคสมัย
ในขั้วแรกของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการใชสอยนั้น เนื้อหาของงานสถาปตยกรรมจะถูก
แสดงออกดวยลักษณะพื้นฐานของรูปทรง ที่ตอบคําถามความตองการของผูใชงานที่เรียกวา Basic Element
ในขณะที่ในขั้วที่สองของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการสื่อสารและการสรางเอกลักษณนั้น เนื้อหาของ
งานสถาปตยกรรมจะเปนการ สรางภาษาหรือระบบสัญลักษณ โดยผูออกแบบเปนผูกําหนด ที่เรียกวา Rhetoric
ในบางครั้งการออกแบบสถาปตยกรรม เปนการตอบคําถามในขั้วเดียว จึงกอใหเกิดอาคารที่มีลักษณะ เปนวัตถุเพื่อ
การใชสอยแตขาดมิติของความตองการพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความเปนตัวตนของอาคาร หรือเปนอาคารที่มี
ลักษณะของวัตถุเพื่อการสื่อสารและการแสดงออก โดยขาดมิติความสัมพันธกับชีวิตและกิจวัตรของมนุษย
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป
ของงานสถาปตยกรรม เนื่องจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหนึ่ง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียวที่ไม
สามารถก อ ให เ กิ ด ความเข า ใจในมิ ติ อั น ซั บ ซ อ นในการที่ ง านสถาป ต ยกรรมถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น ได โดยมุ ง ค น หา
ความเปนไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ Basic Element
ที่สามารถตอบคําถามการ ใชงานและการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย
โดยไมมุงเนนการสราง สัญลักษณเพื่อการสื่อสาร หรือ Rhetoric โดยมีสมมติฐานที่วาเมื่องานสถาปตยกรรม
ถู ก ออกแบบด ว ยพื้ น ฐานของ
การใช ส อยที่ บ ริ สุ ท ธิ์ โ ดยไม เ ป น การพยายามสร า งภาษาและสั ญ ลั ก ษณ
งานสถาป ต ยกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเป น งานสถา-ป ต ยกรรมที่ ไ ม พ ยายามแสดงออกด ว ยภาษาโดยเป น งาน
สถาปตยกรรมที่มีความเงียบ (Tacit) ซึ่งมีความหมายและ เนื้อหาของการทํางาน (Performance) อันตอบสนอง
ความตองการดวยธรรมชาติของการใชงาน เปนสถาปตยกรรมไรภาษา โดยที่เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้นจะเปนการ
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สื่ อ สารด ว ยลั ก ษณะทางกายภาพพื้ น ฐานที่ สั ม พั น ธ กั บ สั ญ ชาติ ญ าณการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ไม ใ ช ก าร
สื่อสารดวยความตั้งใจสรางระบบสัญลักษณ
คําสําคัญ : การสื่อสาร 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
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป
ของงานสถาปตยกรรม เนื่องจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหนึ่ง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียว
ที่ไมสามารถกอใหเกิดความเขาใจในมิติอันซับซอนในการที่งานสถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นได โดยมุงคนหาความเปน
ไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ Basic Element ที่สามารถตอบ
คําถามการใชงานและการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธ กับมนุษย โดยไมมุงเนน
การสราง สัญลักษณเพื่อการสื่อสาร หรือ Rhetoric โดยมีสมมติฐานที่วาเมื่องาน สถาปตยกรรมถูกออกแบบดวย
พื้นฐานของการใชสอยที่บริสุทธิ์โดยไมเปนการพยายามสรางภาษาและ สัญลักษณ งานสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น
จะเป น งานสถาป ต ยกรรม ที่ ไ ม พ ยายามแสดงออกด ว ยภาษาจะเป น งาน สถาป ต ยกรรมที่ มี ค วามเงี ย บ (Tacit)
ซึ่งมีความหมายและเนื้อหาของการทํางาน (Performance) ซึ่งตอบสนอง ความตองการ ดวยธรรมชาติของการใชงาน
เปนสถาปตยกรรมไรภาษา โดยที่เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้น จะเปนการสื่อสารดวย ลักษณะทางกายภาพพื้นฐาน
ที่สัมพันธกับสัญชาติญาณการดําเนินชีวิตของมนุษย ไมใชการสื่อสาร ดวยความตั้งใจสรางระบบสัญลักษณ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษาการสื่ อ สารและการแสดงออก (Semantic Theory, Rhetoric) เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามหมาย
วัตถุประสงค และความสําคัญของการสื่อสารทางสถาปตยกรรม
2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมผานกรณีศึกษา โดยเนนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางงานสถาปตยกรรมและความตองการทั้งสองขั้ว
3. เป น การออกแบบทดลอง เพื่ อ ค น หาแนวทางและความเป น ไปได ใ นการออกแบบสถาป ต ยกรรม
Element
ดว ยพื้ น ฐานของ การออกแบบสถาปต ยกรรมผา นประเด็น ที่เ รีย กว า ประเด็น พื้ น ฐาน หรือ Basic
สามารถตอบคําถามการใชงาน และการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย

ผลการวิจัย
ภาษาและการสื่อสารทางสถาปตยกรรม
แนวทางหรือวิถีทางความคิดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกสังคมวัฒนธรรม เปนลักษณะรวมของกลุมชนที่ยากจะ
ระบุวาเกิดขึ้นไดอยางไร มีที่มาที่แนชัดจากไหน แตอยางไรก็ตามเมื่อวิถีของความคิดไดถูกพัฒนาจนกลายเปนความ
เขาใจรวมกัน แนวทางหรือวิถีความคิดเหลานั้น ก็มักกลายเปนระบบการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งที่กลุมชนในสังคมมี
การรับรูและความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ระบบการสื่อสารเหลานี้ อาจเรียกไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของภาษา ที่แม
จะไมไดอยูในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน แตก็เกิดขึ้นเพื่อการสื่อสารทําความเขาใจรวมกัน
สําหรับงานสถาปตยกรรมนั้น ภาษาที่ใชในการสื่อสารและเลาเรื่องราว ไมวาจะเปนการสื่อสารทางเทคนิค
หรือการสื่อสารทางแนวความคิด ภาษาที่ใชมักแบงไดเปนสองประเภทหลักๆ คือภาษาภาพ และภาษาพูดภาษาเขียน
ซึ่งภาษาทั้งสองแบบนั้น มีการใชงานตางวัตถุประสงคตางวาระกัน และภายใตการสื่อสารดวยภาษาทั้งสองประเภท
นั้น ลักษณะของการสื่อสารยังสามารถแบงไดเปนอีกสองประเภทยอยคือ การสื่อสารลักษณะทางกายภาพ และการ
สื่อสารคุณลักษณะทางจินตภาพ แมการสื่อสารทั้งสองแบบนี้แมจะมีความแตกตางกัน แตการสื่อสารทั้งสองลักษณะ
ก็จําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่สมบูรณi
สําหรับภาษาประเภทแรกคือภาษาภาพที่ใชในการสื่อสารงานสถาปตยกรรมนั้น ไดแกภาพวาดภาพเขียน
เพื่อแสดงความคิดและความตองการขั้นตน หรือรูปราง รูปทรง พื้นที่อาคาร ไปจนถึงแบบทางสถาปตยกรรมที่ใชใน
การกอสราง ที่เนนการอธิบายหรือบรรยายลักษณะทางกายภาพเปนหลัก ภาษาภาพนี้เปนการสื่อสารที่สามารถ
เกิดขึ้นไดในทุกชวงของกระบวนการออกแบบ ภาษาดังกลาว แมจะยังไมมีลักษณะที่เปนรูปธรรมชัดเจน แตก็นับเปน
การแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะทางความคิด เชน บรรยากาศ หรือแมแตอารมณความรูสึกของผูออกแบบ ดังนั้น
กอนที่ความคิดของผูออกแบบจะพัฒนาเปนอาคาร ภาษาภาพจึงเปนภาษาที่ใชสื่อสารตั้งแตความคิดแรกไปจนถึง
การแสดงออกขั้นสุดทายกอน โดยมีระดับของความเปนนามธรรมและรูปธรรมแตกตางกันออกไปแลวแตวัตถุประสงค
และสถานการณที่กอใหเกิดภาพเหลานั้นii
สวนภาษาอีกประเภทหนึ่งนั้นเปนความพยายามที่จะสื่อสารหรือเลาเรื่องราวทางความคิดผานภาษาพูด
ภาษาเขียน ซึ่งไมไดถูกจํากัดอยูเพียงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใชรวมกับภาษาภาพในการแสดงมิติและขนาดของ
แบบทางสถาปตยกรรม การสื่อสารในลักษณะนี้ แมบางครั้งจะเปนการเลาเรื่องหรือถายทอดลักษณะทางกายภาพ
แต“ภาพ” ที่เกิดขึ้นจะเปนภาพปลายเปด ที่เปดโอกาสใหผูรับสามารถตี ความและสรางความเข าใจไปตาม
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ประสบการณของตน ซึ่งการตีความและความเขาใจที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะใกลเคียงกับสิ่งที่ผูสื่อสารตั้งใจหรือไมก็ได
ดังนั้นการสื่อสารในลักษณะนี้จึงเปนการสื่อสารที่มีชองวางหรือระยะหางระหวางขอมูลที่ผูสื่อสารตองการเลา และ
ความเขาใจของผูรับ ลักษณะเฉพาะของภาษาและการสื่อสารในลักษณะนี้ จึงเอื้ออํานวยใหเกิดมิติทางจินตนาการ
จากการรับสงขอมูลที่ไมตายตัว แตจะถูกแปลงความหมายโดยผูรับเสมอiii
ความหมายทางสถาปตยกรรม
ทามกลางความพยายามที่จะสื่อสารความคิดตลอดจนลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ ในชวงศตวรรษ
ที่ 20 ไดปรากฏมีทิศทางของความคิดที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบจนเรียกไดวาเปน school of thought ซึ่งทําหนาที่
เปนตัวแทนของแนวทางการทํางานของยุคสมัยอยางชัดเจนอยูสามแนวทางดวยกัน โดยทั้งสามแนวทางความคิดนั้น
มีมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารและความหมายของงานสถาปตยกรรมที่แตกตางกันiv ไดแก German School of
Thought, Warburg School of Thought และ Venice School of Thought
สําหรับวิถีทางความคิดแรกหรือ German School of Thought นั้น ไดถือกําเนิดขึ้นในกลุมประเทศที่พูด
ภาษาเยอรมัน ไดแกเยอรมันนีและออสเตรีย โดยพัฒนามาจากงานเขียนเชิงปรัชญาในชวงตนศตวรรษที่ 20 เปน
แนวทางของความคิดที่มุงทําความเขาใจและการสรางสรรคทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมและองคประกอบ
ทางสถาป ต ยกรรม ไม ว า จะเป น ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความงาม หรื อ การรั บ รู การศึ ก ษาของแนวทางความคิ ด นี้
จึงมักเปนหัวขอเกี่ยงกับความงาม ความรูสึก รูปทรง พื้นที่ ที่วาง และรูปแบบทางสถาปตยกรรม มิไดมุงทําความ
เขาใจความหมายเชิงสัญลักษณแตอยางใด งานสถาปตยกรรมจึงถูกมองเสมือนวัตถุทางศิลปะ ที่มีการสรางสรรค
ทางกายภาพเพื่อการชื่นชมประทับใจ โดยประเด็นเกี่ยวกับประโยชนใชสอยหรือ function นั้นยังไมปรากฏเปน
ความคิดหลักของการรับรูคุณคาทางสถาปตยกรรมv เปนแนวทางที่เนนการรับรูความงามที่เรียกวา Aesthetic
วิถีทางความคิดที่สองหรือ Warburg School of Thought นั้นถูกพัฒนาขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยมีนักคิดและนักวิชาการจํานวนมากอพยพจากยุโรปตะวันออกไปยังประเทศอังกฤษ แนวความคิดนี้มีแกนนํา
เปนนักวิชาการ Abbey Warburg ผูกอตั้ง Warburg Institute มีทิศทางการทําความเขาใจงานสรางสรรคที่แตกตาง
ไปจากวิถีความคิดแรกโดยสิ้นเชิง คือเนนการสื่อสารและการทําความเขาใจมิติเชิงสัญลักษณของงานสรางสรรค
ที่นํ า เสนอผ า นเนื้ อ หา หรื อ ความตั้ ง ใจของผู ส รา ง ซึ่ ง จํ า เป น ตอ งอาศั ย ความรูแ ละประสบการณ ข องผู อ า นเป น
พื้นฐานสําคัญ เปนแนวทางความคิดที่เนนการเขาใจและการอานตลอดจนการสื่อสารหรือที่เรียกวา Rhetoric
นอกจากวิถีทางความคิดทั้งสองแลว ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ยังมีแนวความคิดอีกทางหนึ่งที่มีอิทธิพล
ตอสถาปนิก โดยเปนแนวความคิดที่มีความแตกตางจากสองแนวทางแรกโดยสิ้นเชิง โดยวิถีความคิดนี้ถือกําเนิดขึ้น
ที่ประเทศอิตาลี โดยนักคิดและนักวิชาการในละแวกเมืองเวนิซ จึงมีชื่อเรียกวา Venice School of Thought ซึ่งมี
ความเชื่อวาสถาปตยกรรมไมใชสิ่งที่ถูกสรางเพื่อการรับรู ความงาม หรือการสื่อสารสัญลักษณ แตสถาปตยกรรมควร
มี ห น า ที่ ท างสั ง คม เป น ผลจากความต อ งการทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ดั ง นั้ น การใช ง าน
สถาปตยกรรมจึงมาจากเงื่อนไขทางสังคมดังกลาว ไมใชการแสดงออกของผูสรางสรรค สถาปตยกรรมและการใชงาน
จึงถือเปนสาธารณะหรือวัตถุทางสังคมมากกวาการตอบวัตถุประสงคสวนตัว เปนแนวทางความคิดที่มุงตอบการใช
งานและปจจัยพื้นฐานที่เรียกวา Function หรือ Basic
จากขั้วของความคิดที่แตกตางกันทั้งสามแนวทางนี้ ไดกอใหเกิดแนวทางการสรางงานสถาปตยกรรมที่
แตกตา งกั นมากมาย ระหวา งขั้วเหลานั้น และเกิดเปนงานสรางสรรคใ นรูปแบบตา งๆที่ไ มไ ดจํา กัดอยูเพียงการ
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ออกแบบสถาปตยกรรมเทานั้น ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแกการออกแบบผลิตภัณฑตางๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20
ซึ่งหากจะจําแนกประเภทของความคิด ก็สามารถเรียงรอยลําดับของประเด็นสําคัญที่กอใหเกิดผลิตภัณฑเหลานั้น
ตั้งแตผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว ไปจนถึงผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบตอบสนองการรับรูตลอดจนการสื่อสารความหมาย ไมวาจะเปนความหมายทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
หรือการเปลี่ยนแปลงของความตองการ

เมื่ อ เปรียบเที ยบกับ การออกแบบสถาป ต ยกรรม ก็จ ะพบวิถี ท างความคิด ที่เปน ตั ว กํา หนดทิศ ทางและ
รูปแบบของงานสถาปตยกรรม ในลักษณะที่คลายคลึงกัน ตั้งแตงานสถาปตยกรรมที่เรียกวา อาคาร ตอบสนองการใช
สอยและความตองการของกลุมชนที่แตกตางกัน ไปจนถึงงานสถาปตยกรรมที่มีการสรางสรรคเพื่อความงามและ
การรับรู หรืองานสถาปตยกรรมที่มุงสื่อสารความหมายในเชิงนามธรรมเปนสําคัญ

แตอ ยา งไรก็ตาม เมื่อ พิจารณาในเชิงลึก จะพบวา ขั้ว ตางๆนั้นลวนมีขอบกพรองหรื อจุดออนในตัว เอง
มารคัส วิทรูเวียส โปลลิโอ (Marcus Vitruvius Pollio) สถาปนิกโรมันในชวงศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาล ผูเขียนตํารา
ทางทฤษฎีสถาปตยกรรมเลมแรกที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตร ชื่อ The Ten Books of Architecture พยายาม
อธิบายวาสถาปตยกรรมคืออะไรโดยหลีกเลี่ยงการแบงขั้วของความคิด ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยพยายามเนนวา
สถาปตยกรรมคือสวนผสมของวิทยาศาสตรและศิลปะ วิทรูเวียส กลับเนนความสัมพันธระหวางความรูทางทฤษฎี
ปรัชญา และความรูทางปฏิบัติเชิงชางเปนสําคัญvi โดยศาสตรทางดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และปรัชญานั้น
เป น พื้น ฐานสํ า คัญ ที่ จ ะทํ า ให ส ถาปนิ ก เข า ใจการทํ า งานของขั้ ว ความคิ ด ที่แ ตกต า งสถาปนิ ก จึ ง ต อ งเป น ผูร อบรู
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในหลายแขนง ตองเปนผูมีความรูทางวิชาการและทางชาง ตองเรียนรูความหมายและการสื่อ
ความหมายของสิ่งตางๆรอบตัว ตองมีความสามารถดานการมอง การวาดเขียนเพื่อสื่อสารความคิด ตองรูเรื่องราว
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ประวัติศาสตรความเปนไปในโลก ตลอดจนความเปนไปของสังคม รวมทั้งความเชี่อ และยังตองเขาใจสภาพแวดลอม
ที่มีผลกับความเปนอยูและสุขภาพมนุษย vii จากการทํางานรวมกันของของศาสตรดังกลาว งานสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบ จะไมใชการตอบคําถามของความงามหรือ Aesthetic ความหมายหรือ Rhetoric การใชงานหรือ
Basic Function เพียงอยางเดียว แตจะกลายเปน งานออกแบบที่ไมเนนการพูดหรือการสื่อสาร ไมเนนการใชงาน
ที่มีความดิบ เพียงดานเดียว แตจะเกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่แ สดงออกถึงความเขาใจพื้นฐานความต องการ
ดานตางๆ ของคนอยางเงียบๆ สามารถเปนฉากหลัง (Tacit Background) ใหกับการดําเนินชีวิต

สรุป
จากการศึกษาความสัมพันธของความตองการในขั้วของการใชงานและในขั้วของการสื่อสาร ทําใหเกิด
ความเขาใจวา การถือกําเนิดของงานสถาปตยกรรม เกิดจากความสัมพันธที่ซับซอนของความตองการทั้งสองขั้วนี้
แตค วามแตกตา งที่เกิ ดขึ้น ในงานสถาป ตยกรรมไมว า จะในยุ คสมั ย ใด เกิ ด จากการให ค วามสํ า คัญ หรื อ น้ํ า หนั ก
แก ขั้ ว ของความต อ งการใดความต อ งการหนึ่ ง จึ ง เกิ ด เป น งานสถาป ต ยกรรมที่ มี ก ารใช ง านแต ไ ม มี รู ป ที่ สื่ อ สาร
และในทางกลับกันก็เกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่เปนรูปสัญลักษณแตไมสามารถรองรับการใชงานพื้นฐานได
การออกแบบสถาปตยกรรมจึงจําเปนที่จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในความสัมพันธและ
น้ําหนักของความตองการในงานแตละงาน ซึ่งผันแปรไปตามสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม
แตหากการออกแบบสถาปตยกรรมเกิดจากพื้นฐานของความเขาใจของการทํางาน (Performance) ไมวาจะเปนการ
ทํางานของการใชสอยหรื อของระบบสัญ ลักษณ การตอบความตองการทั้งสองดา นจะเกิดขึ้น เองโดยธรรมชาติ
โดยที่ ไ ม มี น้ํ า หนั ก ของความต อ งการด า นใดรบกวนหรื อ ทํ า ลายเนื้ อ หาของกั น แ ละกั น ทํ า ให ง าน
สถาป ต ยกรรมแสดงความเป น ตั ว ตนผ า นองค ป ระกอบพื้ น ฐานที่ ส ามารถเข า ใจได ด ว ยสั ญ ชาตญาณมนุ ษ ย
เมื่อเราสามารถเขาใจงานสถาปตยกรรมหรือวัตถุใชงานอื่นๆในลักษณะนั้นได สถาปตยกรรมนั้นจะไมเรียกรอง
ความเข า ใจหรื อ ความสนใจ ไม ก อ ให เ กิ ด การสะดุ ด หรื อ ปะทะกั บ กิ จ วั ต รของมนุ ษ ย แต จ ะกลายเป น สิ่ ง ที่ นิ่ ง
และเงียบ เอื้ออํานวยและเปนเพียงฐานของการดําเนินชีวิต รองรับและผลักดันใหเกิดความเปนไปไดที่หลากหลาย
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อิทธิพลของคติชาวบานลานนาทีป่ รากฏผานประติมากรรมรูปตัวมอม ในภาคเหนือ
Influence of Lanna Folklores on Sculpture of Mom in Northern Province of Thailand
ณัฐกาญ ธีรบวรกุล1
Nattakarn TeeraBavornrakul1

บทคัดยอ
การวิจั ย ในครั้ง นี้
เป น การศึก ษาอิท ธิพ ลของคติช าวบา นล า นนาที่ป รากฏผา นการสร า งสรรค ง าน
ประติมากรรมรูปตัวมอม ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สํารวจพบประติมากรรมรูปตัวมอม 41 แหง
ใน 6 จังหวัด จากการสํารวจ 8 จังหวัดไมปรากฏพบในจังหวัดพะเยา และจังหวัดแมฮองสอน ประติมากรรมรูปตัว
มอมเปนผลงานที่สรางขึ้นจากความศรัทธาในพุทธศาสนา จากการจดจําคําบอกเลาของบรรพบุรุษ และมีความรู
โดยพื้นฐานวา ตัวมอมเปนสัตวศั กดิ์สิทธิ์ เปน สัตว ในอุดมคติไมปรากฏวา มีตัวตนอยูจริง เสมือนสัญ ลักษณหนึ่ง
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 ซุ มโขงพระประธาน หนาบัน เสา ภายในอาคารวิหาร อุโบสถ ฐานชุกชีพระ
ประธานลักษณะ สลับหัวสลับหาง เปนวงกลม กําลังเคลื่อนไหวปนปาย หมอบขดตัว โดยสวนใหญตัวมอมเหลานี้
จะเปนประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief) และนูนสูง(High Relief) ในดานการรับรูที่เกี่ยวของกับคติความเชื่อ
เกี่ยวกับประติมากรรมรูป ตัวมอม พบวา พระสงฆ ศาสนิกชน และผูที่เกี่ยวของกับ รูป ตัวมอม สวนใหญมีคติ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนผูเฝา และดูแลศาสนสถาน และมีคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมเปนสัตวหิมพานต
คติความเชื่อตัวมอมเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา และคติความเชื่อที่เกี่ยวกับตัวมอมนําสารไปยังปชชุนนเทวบุตร
โดยรูปตัวมอมที่พบสวนใหญจะไดรับการบูรณะ หรือปนขึ้นใหมโดยการบูรณะนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะที่
ไมคงเดิมของตัวประติมากรรม สวนนอยที่จะคงรูปแบบ ลักษณะเดิมเอาไว ทําใหการสํารวจมีการคลาดเคลื่อน อีกทั้ง
ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรจากบรรพบุรุษ นอกจากคําบอกเลาปากตอปาก จึงทําใหเกิดปญหาในการศึกษา
รูปแบบ กลวิธีรวมถึงการกําหนดชวงอายุของงานประติมากรรมตัวมอม
คําสําคัญ : คติชาวบาน ตัวมอม ลานนา

1
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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)
โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะภายนอกทางกายภาพ เทคนิ ค วั ส ดุ ขนาด ลวดลายการประดั บ ตกแต ง บน
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ประติ มากรรมรูป ตัว มอม สถานที่ตั้ง และการสัมภาษณบุ คคลที่เกี่ยวของและเปนแหลง ขอ มูล เพื่อ ศึกษาขอ มูล
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 เปนชื่อที่ใช เรียกสัตวในอุดมคติ ที่ปรากฏอยูในลักษณะของงานประติมากรรมที่มักจะปรากฏ
ตามศาสนสถานทางภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะศาสนสถานในจั ง หวัด เชีย งใหม ที่อ ดี ต เป น
ศูนยกลางความรุงเรืองของอาณาจักรลานนา ทั้งยังปรากฏรูปตัวมอมในลักษณะของลายสักยันต “ตัวมอม” บน
รางกายของผูสูงอายุบางคนในแถบภาคเหนือ และอีสาน โดยลวดลายที่ใชสักมักจะสักลวดลายรูปสัตวที่มีอานุภาพ
ดุราย และสงางาม อาทิ เสือ งู หนุมาน มังกร มอม หรือสิงโต และตัวมอมยังปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องเลาใน
วรรณกรรมพื้นบานประเภทมุขปาฐะมหากาพยทาวฮุงทาวเจืองนักวิชาการ ปราชญผูรู หลายทานไดอธิบายถึงตัวมอม
สรุ ป ได ว า ตั ว มอมเป น สั ต ว ใ นอุ ด มคติ ป รากฏรู ป ร า งผสมระหว า งสั ต ว ที่ มี ลั ก ษณะดุ ร า ยน า เกรงขาม สง า งาม
มี อ านุ ภ าพ ซึ่ ง อาจผสมระหว า ง ราชสี ห ผ สมมั ง กร ครึ่ ง ลิ ง ครึ่ ง เสื อ มี แ ขนยาว หรื อ รู ป ครึ่ ง แมวครึ่ ง เสื อ เป น ต น
ตั ว มอมนั้ น เป น สั ต ว ใ นจิ น ตนาการที่ มี ลั ก ษณะมี รู ป ร า งหน า ตาแตกต า งกั น ตามแต ทั ก ษะ 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
ท อ งไม ต น เสา ซุ ม โขง ทั้ ง แบบลั ก ษณะประติ ม ากรรมลอยตั ว นู น สู ง และนู น ต่ํ า มั ก ปรากฏให เ ห็ น ในรู ป ของ
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
สิ่งชั่วราย ผานเขาไปในสถานที่ที่ชาวบานเชื่อวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในสวนความสัมพันธของประติมากรรมรูป
ตั ว มอมที่ ป ระดั บ อยู บ ริ เ วณส ว นต า งๆของศาสนสถาน ต อ คติ ค วามเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว มอมเป น สั ต ว หิ ม พานต
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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 หยอกเลนเปน คู 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

ตัวมอมลักษณะหมอบเฝาหนาอาคาร

ตัวมอมลักษณะวิ่งตอกันเปนวงกลม

ตัวมอมลักษณะนั่งคลายสิงหพมา

ตัวมอมที่ประดับอยูบริเวณสวนตางๆ
ของศาสนสถาน

P-37

ลายเสนประติมากรรมรูปตัวมอม

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับ
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 โดยเนื้อหาใน
รายวิชานี้มีจํานวน 10 เรื่อง แตละเรื่องศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติโดยใชหลักการทางฟสิกส แต
ดวยระยะเวลาในการเรียนภาคบรรยายเรื่องแรงและการเคลื่อนที่มีเพียง 4 คาบ คาบละ 50 นาที พบวาปญหาที่
เกิดขึ้นคือ เนื้อหามีรายละเอียดมาก จึงเปนเรื่องยากที่จะทําใหผูเรียนทุกคนเรียนรูไดทันในเวลาที่กําหนดไว เนื่องจาก
ผูเรียนมีพื้นฐานในการเรียนรูตางกัน ทําใหมีผูเรียนบางสวนไมเขาใจเนื้อหาของบทเรียน จากเหตุผลที่กลาวมา ทําให
ผูวิจัยเห็นความสํา คัญในการพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ใ น
รายวิชา 700 189 ฟสิกสพื้นฐาน อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการชวยสอนของอาจารยและชวยในการเรียนรูของ
นักศึกษา เพื่อเปนการแกปญหาที่กลาวมาขางตนโดยมีการถายทอดเนื้อหาผานระบบจัดการเรียน(LMS)ซึ่งใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดตลอดเวลาและผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะ
บางสวนที่ตองการทบทวนได

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาฟสิกสพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 78 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการเรียนดวยดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่พัฒนา
โดยใชโปรแกรม Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบกอนและ
1

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand.
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย
Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand.
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หลั ง เรีย นและแบบสอบถามความพึง พอใจ สถิ ติ ที่ ใ ชใ นการวิ เ คราะหข อ มู ล คื อ ค า เฉลี่ ย และทดสอบคา ทีด ว ย
โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ

ผลการวิจัย
ผลการวิจั ยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนสู งกวาคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจที่มีชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ในดานเนื้อหา ดานการ
นําเสนอ ดานการใชงานและดานความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.80, 3.97 และ 3.91 ตามลําดับ
ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก

สรุป
การพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ภายหลังจากนํามาทดลองใชกับนักศึกษาคณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกสพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2554
จํานวน 78 คน พบวาหลังจากนักศึกษาเรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ นักศึกษาไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน (Pre-test) แสดงวาคอรสแวรอีเลิรนนิงมีคุณภาพ สามารถชวยในการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง เมื่อประเมินความพึงพอใจทั้งในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน พบวาภาพรวมนักศึกษาที่มี
ตอคอรสแวรอีเลิรนนิงในดานเนื้อหาอยูในระดับความพึงพอใจมาก

เอกสารอางอิง
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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 ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมใหอาจารยผูสอนมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบอีเลิรนนิง (e-Learning) ซึ่งการใชอีเลิรนนิง สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง
และสามารถโตตอบกับผูสอนได การพัฒนาดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง (e-Learning Course ware) ที่อยูบนระบบอีเลิร
นนิง นั้นเปนสื่อการเรียนการสอนที่ใชในการเรียนการสอนแบบออนไลน เพราะมีการถายทอดเนื้อหาผานระบบจัดการ
เรียน(LMS)ซึ่งใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่ทันสมัยและยังชวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะ
บางสวนที่ตองการทบทวนได ดังนั้น การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง อุณหภูมิ ในวิชา
อุตุนิยมวิทยาการเกษตรจะเปนสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อการสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนการ
พัฒนาอาจารยใหเกิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องอุณหภูมิในลักษณะ
ของคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาและทบทวนบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลา บนอีเลิรนนิง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องอุณหภูมิของนักศึกษา
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องอุณหภูมิของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรหลังจากที่เรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องอุณหภูมิ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัว อยา งที่ใ ชในการศึกษาเปน นักศึกษาคณะสัตวศาสตร แ ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 50 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการเรียนดวยดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องอุณหภูมิซึ่ง
1

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand.
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย
Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand.

P-40

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

พัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาเฉลี่ย และทดสอบคาทีดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
ผลการวิจัย
ผลการวิจั ยพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนสู งกวาคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมี
ความพึงพอใจที่มีชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง อุณหภูมิในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ ดาน
การใชงานและดานความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03, 3.81, 3.90 และ 3.92 ตามลําดับซึ่งอยูในระดับ
พึงพอใจมาก
สรุป
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง อุณหภูมิ ไดนํามาใชกับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน
50 คน พบวาภายหลังจากนักศึกษาไดเรียนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง อุณหภูมิ ไดระดับคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (Pre-test)
แสดงวาคอรสแวรอีเลิรนนิงมีคุณภาพ สามารถชวยพัฒนาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูดวยตนเองเมื่อ
ประเมินความพึงพอใจทั้งในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน พบวาภาพรวมนักศึกษาที่มีตอคอรส
แวรอีเลิรนนิงในดานเนื้อหาอยูในระดับความพึงพอใจมาก
เอกสารอางอิง
กาญจนา จันทรประเสริฐ. (2551). “การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส ชุด งาน พลังงาน และ
โมเมนตัม” วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 2 ฉบับที่ 2: หนา 23-31.
รวมพร มณีโรจน. (2553). “การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง วิวัฒนาการ” วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 4 ฉบับที่ 2: หนา 5-13.
วัฒนา แซโหลว. (2553). “การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบขับถาย” วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 4 ฉบับที่ 2: หนา 14-23.
พิสิษฐ สุวรรณแพทย. 2554. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทอรโมไดนามิกส. The 7th
National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2011) หนา 770-775.
พิสิษฐ สุวรรณแพทย. 2555. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลกสําหรับ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 5 “บูรณาการ
ศาสตรและศิลป” 25 – 27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม หนา 2532
พิสิษฐ สุวรรณแพทย. 2555. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง รังสีดวงอาทิตยสําหรับ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. The 4th NPRU National
Academic Conference 2012 Nakhon Pathom Rajabhat University หนา 669-674.
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การศึกษาความสมดุลชีวติ การทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการรานและพนักงานสาย
กระจายสินคาของบริษทั ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
The Study of Work Life Balance among Operating Staff and Distribution Center Staff :
CP ALL PUBLIC COMPANY (LIMITED)
จิตรลดา จันทรดวง1
Jitlada Chanduang1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงคดัง นี้ (1) เพื่อ ศึก ษารูป แบบความสั มพัน ธ ข องสมดุลชีวิ ตการทํางานที่เอื้อ
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) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุม ไดแก พนักงานสายปฏิบัติการ
รา น และพนักงานสายกระจายสิน คา ของบริษัท ซีพี ออลล จํ า กัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร จํา นวน 428 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test และ F-test สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
ผลการศึกษาปรากฎผลสรุปสําคัญดังนี้
1. เมื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลพนักงานสายปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจาย
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 มีบคุ ลากรนอย จึงทํางานไมทัน ซึ่งใช
เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห
3. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานสรุปผลการศึกษาไดวา กลุมตัวอยางทั้งหมด 2 กลุม พนักงานสาย
ปฏิบัติการรานและพนักงานสายกระจายสินคา ของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางานทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลางซึ่งพิจารณารายดานระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน, ดาน
ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานชีวิต
ระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ความสมดุลชีวิตการทํางาน
1

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 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
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนแนวทางหนึ่งที่จะมีบทบาทสําคัญตอการยกระดับขององคกร หลาย
องคกรไดนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาเปน “กลยุทธในการแขงขันและพัฒนาองคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศและ
แขงขันไดในระดับโลก” (พรธิดา วิชียรปญญา , 2547,หนา 15 ) ทั้งนี้เนื่องจากองคกรมีสมมติฐานที่เชื่อวามนุษยเปน
ทรัพยากรที่มีคายิ่งขององคกร ซึ่งเปนพลังสําคัญที่จะพลักดันการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ผลสําเร็จตามเปาหมายไดดีที่สุด ดังนั้นสิ่งสําคัญที่องคกรยุคใหมจะตองเรงดําเนินการกระทําก็คือ การสรางความ
ทันสมัยและความคลองตัว รวมถึงการเตรียมทรัพยากรมนุษย ซึ่งตองเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม ใหเปน
กระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงสรางสรรคและคิดแบบองครวมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งกระบวนทัศนและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของกระแสสังคมโลกและสังคมรอบ
ขางไดอยางเหมาะสม (ปรัชญา ชุมนาเสียว,2549, หนา 722)
เพื่อตอบรับกับกระแสการใหความสําคัญของการมีสมดุลที่ดีระหวางชีวิตกับการทํางานของคน สํานักงาน
ก.พ. ในฐานะองคการกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐของรัฐบาลไทย ไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีบุคลากรใน
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หนวยงานภาครัฐที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการเสริมสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยไดนิยาม ความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง “ การกําหนดเวลาในการดําเนินชีวิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสมสําหรับงาน
ครอบครัว สังคม และตนเอง” แตปจจัยสําคัญที่มีสวนกําหนดการรับรูถึงระดับความสมดุลดังกลาวในบุคคล ก็คือ
ความรูสึกวาตนมีอํานาจที่จะจัดการภาระงาน กิจกรรมการปฏิบัติงานตางๆ และบริหารเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับสภาพความตองการของตนเอง ซึ่งปจจัยดังหลาวสามารถนําใชกําหนดนิยามของ ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน ไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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, คุณภาพชีวิตโดยทั่วไป, ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน, ผลประโยชนตอองคกร, มาตรฐานชีวิตการทํางาน,
ความยืดหยุนในการใชชีวิตครอบครัว, การรวมมือระหวางนายจางกับลูกจาง, การที่นายจางตระหนักถึงความ
ตองการของลูกจาง, วิธีการใหมๆที่ใชในการแกปญหา, การปรับปรุงสภาพแวดลอมในที่ทํางาน และ การพัฒนา
พนักงาน
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทกลุมธุรกิจคาปลีกและการตลาดเครือเจริญโภคภัณฑ ที่
ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อภายใตเครื่องหมายการคา 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 ในเรื่องที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานเปน
การเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการดูแลจัดการตนเอง ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆ นับไดวาเปนมิติใหมใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการใสใจประเด็นเกี่ยวกับ
ความสมดุลชีวิตการทํางาน กับชีวิตดานอื่นๆของคน (Work life balance หรือ WLB) และในมุมมองของการบริหารที่
มีการแขงขันในตลาดแรงงาน และเพื่อตองการที่จะรักษาทรัพยากรมนุษย ใหอยูคูองคกรไปนานๆ โดยใครที่จะศึกษา
ปจจัยในการสรางความสุข การจัดสรรเวลา และการรักษาดุลยภาพในการดําเนินชีวิตสวนตัวและการทํางานอยาง
สมดุ ล เพื่ อ ส ง ผลให ค นทํ า งานในองค ก รสามารถทุ ม เทการทํ า งานคิ ด และสร า งสรรค ผ ลงานด ว ยความสุ ข เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรตั้งไว ตามแนวทางการพัฒนา
องคการใหเติบโตไดอยางยั่งยืนดวยนวัตกรรมใหมๆ และทีมงานทํางานอยางมีความสุข
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสําคัญของสมดุลชีวิตการทํางาน ที่เอื้อประโยชนตอการบริหารทรัพยากร ของ
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อทราบถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคและเอื้ออํานวยตอการสรางสมดุลชีวิตการทํางาน ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว) และปจจัยดาน
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การทํางาน (สถานที่ทํางาน จํานวนชั่วโมงในการทํางาน จํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานนอกเวลา) เพื่อนําไป
เสริมสราง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
เปนพนักงานสายรานและพนักงานศูนยกระจายสินคาในกรุงเทพมหานคร บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จํานวน
ทั้งสิ้น 14,056 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ไดแก พนักงานประจํารานที่ปฏิบัติงานในรานเซเวนอีเลฟเวนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 12,034 คน พนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนยกระจายสินคาในกรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งสิ้น 2,022 คน รวม 14,056 คน มีขั้นตอนการสุมขนาดของกลุมตัวอยางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 โดยการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
ไดขนาดของกลุมตัวอยางประมาณ 389 คน ผูศึกษาไดเพิ่มจํานวนความคาดเคลื่อนจากการเก็บรวบรวมขอมูลไมได
ของกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 เปนจํานวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 428 คน
ขั้นตอนที่ 2 การจําแนกตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
แตละชั้นภูมิจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ของจํานวน
พนักงานที่ตองการสุมทั้งหมด กับพนักงานในกลุมที่ปฏิบัติงานประจําภายในราน และพนักงานที่ปฏิบัติงานศูนย
กระจายสินคา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่
1 ขอมูลเกี่ยวกับสวนบุคคล สวนที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการ
ทํางาน ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบถามประเมินคา (Rating Scale)
การประเมินการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยการวิเคราะหดังนี้ การวิเคราะหเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่
(Frequency) และ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (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 34 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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ปฏิบัติงานนอกเวลางานและทั้งที่ไดรับคาตอบแทนการทํางานนอกเวลา/ไมไดคาตอบแทนหรือไม
สวนใหญเคย
จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 74.80 เคย เพราะ บุคลากรนอย จึงทํางานไมทัน จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ
48.60 ใชเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉลี่ยชั่วโมง/สัปดาห พบวา สวนใหญ 2-3 ชั่วโมง จํานวน 109 คน คิดเปนรอย
ละ 34.17 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ปจจัยดานการทํางานของกลุมตัวอยางของพนักงานสายปฏิบัติการราน และพนักงาน
สายกระสายสินคา
ปจจัยดานการทํางาน

พนักงานสายปฏิบัติการราน พนักงานสายกระจายสินคา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
(n = 366)
(100.00)
(n = 62)
(100.00)

ชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงาน
กะเชา (05.00-09.00 น.)
108
29.50
42
กะบาย (11.00-15.00 น.)
151
41.30
15
กะดึก (17.00-22.00 น.)
107
29.20
5
ทานทํางานวันละประมาณ (ชั่วโมง)
8-9 ชั่วโมง
63
17.20
13
9-10 ชั่วโมง
96
26.20
14
10-11 ชั่วโมง
84
23.00
10
11-12 ชั่วโมง
67
18.30
16
12-13 ชั่วโมง
41
11.20
6
13 ชั่วโมงขึ้นไป
15
4.10
3
3 เดือนที่ผานมา ทานเคยปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไดรับหรือไมไดรับคาตอบแทนหรือไม
เคย
273
74.60
48
ไมเคย
93
25.40
14
สาเหตุที่ทานเคยปฏิบัติงานนอกเวลา 3 เดือนที่ผานมา
งานมากทําไมทัน
74
16.00
26
สนุกในการทํางาน
45
9.70
5
ถูกสั่งใหตองปฏิบัติงานนอกเวลา
48
10.40
8
มีตําแหนงหนาที่ตองรับผิดชอบสูง
69
14.90
19
มีบุคลากรนอย จึงทํางานไมทัน
195
42.10
5
อื่นๆ
3
0.60
13
ทานใชเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉลี่ยชัว่ โมง/สัปดาห
2-3 ชั่วโมง
98
35.90
14
3-4 ชั่วโมง
87
31.90
13
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67.70
24.20
8.10
21.00
22.60
16.10
25.80
9.70
4.80
77.40
22.60
34.20
6.60
10.50
25.00
6.60
17.10
29.20
27.10
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ปจจัยดานการทํางานของกลุมตัวอยางของพนักงานสายปฏิบัติการราน และพนักงาน
สายกระสายสินคา (ตอ)
พนักงานสายปฏิบัติการราน พนักงานสายกระจายสินคา
ปจจัยดานการทํางาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
(n = 366)
(100.00)
(n = 62)
(100.00)
ทานใชเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยเฉลี่ยชัว่ โมง/สัปดาห
4-5 ชั่วโมง
32
11.70
5
10.40
5-6 ชั่วโมง
9
3.30
2
4.20
6-7 ชั่วโมง
9
3.30
5
10.40
7 ชั่วโมงขึ้นไป
38
13.90
9
18.80

ขอมูลเกี่ยวกับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม คือพนักงานสายปฏิบัติการราน และ พนักงานสายกระจายสินคา ของบริษัท ซีพี
ออลล จํากัด (มหาชน) พบวา ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 1.97)
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความพึงพอใจในการดํารงชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและ
ครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.25) รองลงมา ระดับความขัดยงระหวางบทบาทงานกับ
ชีวิตสวนตัวและครอบครัว โดยมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 1.95) และนอยที่สุดคือ ระดับความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 1.72) (รายละเอียดดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ
ราน และพนักงานสายกระสายสินคา
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
ความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว
ความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิต
สวนตัวและครอบครัว
รวม

พนักงานสายปฏิบัติการราน พนักงานสายกระจายสินคา

รวม

Mean
2.23
2.07
2.27

SD.
0.47
0.37
0.44

Mean
1.94
2.05
2.09

SD.
0.48
0.30
0.45

Mean
1.72
1.95
2.25

SD.
0.47
0.37
0.44

2.19

0.27

2.03

0.21

1.97

0.26

ปจจัยที่เปนอุปสรรคและเอื้ออํานวยตอการสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
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 มีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานทั้งในระดับความสมดุล
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.ปจ จัยดานสถานภาพ พบวาพนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความสมดุ ลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน ไมแตกตางกันแตระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว
แตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ มณีนุตร และ วัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวา
ปจจัยดานสถานภาพไมมีผลตอสมดุลชีวิตการทํางาน
4.ปจจัยดานระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน และ ระดับความขัดแยงระหวางงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุกัญญา ตันวนรัตนกุล (2547) ที่พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต อความขัดแยง ระหวางบทบาทงานและบทบาทสว นตัวและครอบครัว โดยรวมสู ง กวา กลุมตั วอย า งที่มี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกัน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ตติยา เอมซบุตร (2542) ที่พบวาพนักงานมี
ระดับการศึกษานอย จะมีความขัดแยงระหวางการทํางานกับครอบครัวสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวชิรา ศิริเจริญ (2550) ที่พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว ไมแตกตาง แต
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตระหวางบทบาทงานชีวิตสวนตัวและครอบครัว
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 แสงสวัสดิ์ (2540) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือนสังกัด
ราชการสวนกลาง พบวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม ของขาราชการพลเรือนสังกัดสวนกลาง
พบวามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก คาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
7.ปจจัยดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา จํานวนสมาชิกครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอระดับ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน, ระดับความขัดแยงระหวางบทบาทงานกับชีวิตสวนตัวและครอบครัว และ
ระดั บความพึงพอใจในการดํ า เนิ น ชีวิตระหวางบทบาทงานกับชีวิ ตสวนตัวและครอบครั วแตกต างกัน ซึ่ง มีความ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ มณีนุตร และวัชรินทร มุททารัตน (2548) ที่พบวาปจจัยดานจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิผลตอสมดุลชีวิตของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตรในระดับปานกลาง
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ประเภทนําเขา สงออก และนายหนาตัวแทนระหวางประเทศ.สารนิพนธ สส.บ., คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,กรุงเทพมหานคร.
สุวชิรา ศิริเจริญ. (2550). ปจจัยความสมดุลชีวิตกับการทํางานที่ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลกรภาครัฐ
กรณีศึกษา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. สารนิพนธ วท.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร. กรุงเทพมหานคร.
P-49

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

คตินิยมของชุมชนลุม ทะเลสาบสงขลาที่มีอิทธิพลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม
Ideologies of Songkhla Lake Basin 's Community Influences on Types of Folk Art and Craft
ธีระ จันทิปะ1
Teera Jantipa1

คํานําและวัตถุประสงค
คุณคาของศิลปหัตถกรรมสามารถแสดงใหเห็นเรื่องราวของกลุมชน โดยศึกษาจากหลักฐานชิ้นสําคัญ
เพราะงานหัตถกรรมสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษย(วีณา เอี่ยมประไพ. 2535:77) ศิลปหัตถกรรมพื้นบานผูกพันกับ
ชีวิตความเปนอยูของชาวบานลุมทะเลสาบสงขลามานาน เปนองคประกอบของการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต
ประจําวัน สภาพความเปลี่ยนแปลงดานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดขึ้นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา สวนหนึ่งเกิดจาก
เทคโนโลยีสมัยใหมหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมที่ยังคงอยูจึงควรคาแกการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งในดานศิลปะ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเนื้อหาทางคุณคาของศิลปหัตถกรรมเปนที่รับรู
เขาใจอันมีผลตอแนวทางการอนุรักษและสงเสริมใหมีการผลิต การบริโภคและดํารงอยูสืบไป(วิบูลย ลี้สุวรรณ,
2542:11) วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบ และคตินิยมของศิลปหัตถกรรมที่ปรากฏบริเวณลุมทะเลสาบ
สงขลา เพื่อศึกษาคตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาที่มีอิทธิพลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณลุมทะเลสาบสงขลา 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.บางกล่ําและอ.คลองหอยโขง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบาง
อําเภอ คือ อ.ชะอวดและอ.หัวไทร สวนขอบเขตเนื้อหากําหนดดานรูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะ
เดน ทั้งที่มีใชในอดีตและปจจุบัน เปนตัวแทนศิลปหัตถกรรม และดานคตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาที่มี
อิทธิพลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม

ผลการวิจัย
รูปแบบของศิลปหัตถกรรมในชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาอันมีลักษณะเดนที่ทําการศึกษามี 4 ประเภท ไดแก
เครื่องจักสาน เครื่องทอ เครื่องดิน เครื่องหนัง(มาโนช กงกะนันทน. 2526:118) ศิลปหัตถกรรมแตละประเภทในพื้นที่
ที่ศึกษา มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันในดานประโยชนใชสอย สวนสิ่งที่แตกตางกัน คือ ขนาด รูปทรง
ลวดลาย เนื่องมาจากสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตตางกัน การเลือกใชวัสดุมาผลิตศิลปหัตถกรรมขึ้นกับทรัพยากรแต
ละถิ่น ศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะเดนของแตละประเภทมีดังนี้ ประเภทเครื่องจักสาน(พรชัย สุจิตตและสุธิวงศ พงศ
ไพบูลย. 2542:8,307 ) ไดแก กระดงฝดขาว ประเภทเครื่องทอ ไดแก ผาทอเกาะยอ ประเภทเครื่องดิน 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) ประเภทเครื่องหนัง ไดแก รูปหนังตะลุง หากจําแนกศิลปหัตถกรรมตามชนิดวัสดุที่มี
ลักษณะเดน ไดแก หัตถกรรมจากกระจูด สวนคตินิยมของการผลิตศิลปหัตถกรรมในชุมชนลุมทะเลสาบสงขลา
สวนมากแตกตางกัน เนื่องจากคานิยม ความเชื่อ ประเพณี ฐานะทางสังคมที่ตางกัน
ศิลปหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นยามวางจากการทํางาน มีความประณีต มีลักษณะโดดเดน มีคุณคาทางศิลปะ เมื่อ
คตินิยมของชุมชนลุมทะเลสาบสงขลาปรับเปลี่ยนไปยอมสงผลตอรูปแบบศิลปหัตถกรรม ไดแก ดานการศึกษา
สมัยใหมที่เอื้อตอการทํางานในลักษณะอื่นหรือเปลี่ยนการประกอบอาชีพ ดานการใชเทคโนโลยีและการคมนาคม ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนอาชีพทั้งภายในชุมชนและเดินทางไปประกอบอาชีพนอกชุมชน มีการเปลี่ยนกรรมวิธีผลิตทาง
เกษตรกรรม ดานการขยายตัวของตลาดสดหรือตลาดนัด ทําใหมีสินคาจากภายนอกชุมชนทั้งจากวัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสังเคราะหเขามาจําหนาย มีความสะดวกกวาผลิตขึ้นเอง ดานการรับรูและแพรกระจายขอมูลขาวสาร ทําให
ทัศนคติและคานิยมใชสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ดานการรับนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
(สถาพร ศรีสัจจัง. 2534:122) ที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ทําใหโครงสรางการผลิตทางเกษตรกรรมเปลี่ยนไป สงผล
ตอปริมาณและรูปแบบศิลปหัตถกรรม ดานการใชระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเปนหลัก ทําใหศิลปะหัตกรรมบาง
ชนิดลดบทบาทหรือเปลี่ยนบทบาท ดานความตองการทางการตลาดของสินคาประเภทศิลปหัตถกรรม ทําใหรูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมปรับเปลี่ยน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบมาจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นที่เปนวัสดุหลักใน
การผลิตศิลปหัตถกรรม

สรุป
รูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมจะดํารงอยูไดเทาที่วัฒนธรรมนั้น ๆ ยังคงมีบทบาทอยูในวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชน และคุณคาของศิลปหัตถกรรมในอดีตคือ เปนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อรูปแบบของศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนไป สาเหตุหนึ่งเปนผลจากสังคมของชุมชนลุมทะเลสาบ
เปลี่ยนไป ผูคนในลุมทะเลสาบสงขลาผลิตศิลปหัตถกรรมนอยลง การผลิตศิลปหัตถกรรมเพื่อใชสอยสวนมากได
ปรับเปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อจําหนาย ทําใหคุณคาและความสําคัญของศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่ง สัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมลุมทะเลสาบสงขลา

เอกสารอางอิง
พรศักดิ์ พรหมแกว, บรรณาธิการ. 2534. พื้นบานพื้นเมืองถิ่นไทยทักษิณ. กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้งกรุพ.
มาโนช กงกะนันทน. 2526. รายงานการวิจัยการรวบรวมและศึกษาเครื่องจักสานของจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ.
ยศ สันตสมบัติ. 2537. มนุษยกับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
วิบูลย ลี้สุวรรณ. 2542. มรดกวัฒนธรรมพื้นบาน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ตนออ.
วีณา เอี่ยมประไพ. 2535. หลักฐานทางประวัติศาสตร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
________. 2542. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต เลม 17. กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเมนท.

P-51

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร
ระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน กรณีศึกษา บริษัท
ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และบริษัท โอมิค จํากัด
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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษา 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 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล การรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุข
ในองคกร แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 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 และไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว (Weihrich and Koontz, 1993 : อางถึงใน ศิริพร มาน
กลาง, 2552) วัฒนธรรมองคกร คือมรรคผลที่เกิดจากแนวความคิด ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ปทัสถานและการ
กระทําจนเปนที่ยอมรับของบุคคลในองคกร วัฒนธรรมองคกรเปนทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยในองคกรรวมกันสรางขึ้น
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมองคกรทั้งทางดานกายภาพ และทางดานจิตวิทยาสังคม องคประกอบของวัฒนธรรม
องคกรจะสงผลในลักษณะรวมกันเพราะไดหลอหลอม ผสมผสานเขาดวยกันจนกลายเปนบุคลิกภาพขององคกร
(Personality of Organization) เชนเดียวกับบุคลิกภาพของบุคคลอันประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางของบุคคลนั้น
ผสมผสานเขาดวยกันจนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของบุคคล (Werther & Davis, 1996 : อางถึงใน ปราณี ออน
ละเอียด, 2552) วัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลในองคกรรวาอะไรควรทําและไมควรทํา ที่จะสงผลใหองคกรมีผลในเรื่องของความกาวหนาหรือความลาหลัง 2)
วัฒนธรรมองคกรสามารถสะทอนความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ การวางแผน การจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
3)วัฒนธรรมองคกรจะชวยในการหลอหลอมใหบุคคลในองคกรมีความเขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกัน และการ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และ 4) วัฒนธรรมองคกรสะทอนความเปนเอกลักษณขององคกร (เพ็ชรี รูปะวิเชตร, 2554)
ความผูกพันองคกร หมายถึง ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกร ซึ่งแสดงออกในความเชื่อ
และยอมรับอยางจริงจังในเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจที่จะใชความพยายามในฐานะที่เปน
ตัวแทนขององคกร และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร(สรายุทธ ปฏิมาประกร,
2549) ความรูสึกของผูปฎิบัติงานที่มีตอองคกร 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 การเลือกทํางานที่ชอบหรือการสรางความพึงพอใจในงานที่ทําหาวิธีการ
ทํางานใหมีความสุข พรอมทั้งกําหนดเปาหมายหลายอยางภายในขอบเขตที่สังคมยอมรับ ตามความสามารถของ
ตนเอง และมองเห็นทางไปสูความสําเร็จได เกิดความสุขจากความสําเร็จในงานตามมา (จิรา เติมจิตรอารีย, 2550)
ความสุขในองคกร เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตอการทํางาน โดยบุคคลนั้นเกิดความเพลิดเพลินและสนุกกับ
งานที่ทํา มีความภูมิใจในงาน มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ความสุขในองคกร
ดานลักษณะงาน คือ พนักงานมีความพึงพอใจตอภารกิจและกิจกรรมที่ตนเองไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคที่
ไดวางไว 2) ความสุขในองคกรดานคานิยมรวมขององคกร คือ พฤติกรรมของบุคคลในองคกรที่ยึดถือเปนพฤติกรรม
รวม และปฏิบัติกันมาจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 3) ความสุขในองคกรดานความสัมพันธในองคกร คือ การ
ปฏิสัมพันธรวมกันในองคกร ระหวางเพื่อนรวมงาน มีความผูกพัน และใหการยอมรับซึ่งกันและกัน4) ความสุขใน
องคกรดานผูนํา คือ ผูบริหารหรือหัวหนางานมีลักษณะสําคัญในการชวยสงเสริมใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข
มีการสรางแรงจูงใจ และใหการสนับสนุน5) ความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต คือ พนักงานมีความพึงพอใจใน
องคประกอบตาง ๆ ในชีวิต จากอิทธิพลขององคกรและพนักงานในองคกร(รวมศิริ เมนะโพธิ์, 2550)
งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและ
ความสุขในองคกรระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน กรณีศึกษาบริษัทเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคานําเขาและสงออก เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีความสําคัญในระบบธุรกิจ ทําใหการนําเขาและ
สงออกของสินคา มีการติดตอระหวางวัฒนธรรมองคกรอยูเปนประจํา ผูวิจัยจึงไดศึกษาธุรกิจตรวจสอบสินคานําเขา
และสงออก คือ บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด และ บริษัท โอมิค จํากัด เพราะองคกรสวนใหญใน
ปจจุบันไดใหความสําคัญในทรัพยากรมนุษยที่มีคา จึงคิดคนกลยุทธ วิธีการในการสรางสรรควัฒนธรรมองคกร โดยมี
พื้นฐานพัฒนามาจากวัฒนธรรมเชื้อชาติ เพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย ทําให
พนักงานเกิดความรัก ความรูสึกผูกพันตอองคกร ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญที่จะสามารถธํารงรักษาพนักงานขององคกร ให
คงอยูกับองคกรใหยาวนานและจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลที่อยูในองคกรธุรกิจไทยและองคกรธุรกิจญี่ปุนที่ดําเนินธุรกิจตรวจสอบ
สินคาในการนําเขาและสงออก ไดแก บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 150 คน
และ บริษัท โอมิค จํากัด มีประชากรทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งมีจํานวนประชากรของทั้ง 2 บริษัททั้งสิ้น 350 คน
กลุมตัวอยางผูวิจัยใชการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยมีการแบงกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 250 คน แบงเปน บริษัท
ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด 100 คน บริษัทโอมิค จํากัด 150 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ขอคําถามเกี่ยวกับการรับรู
วัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และความสุขในองคกร ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลในองคกร
ของบริ ษั ท ตรวจสอบสิ น ค า สากล (อั ส โก ) จํ า กั ด และ บริ ษั ท โอมิ ค จํ า กั ด ประกอบด ว ย 4 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยาง 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 มีขอคําถามทั้งหมดทั้งหมด 10 ขอ (สกาวรัตน อินทุสมิต,
2549) ไดแก ความผูกพันองคกรดานพฤติกรรม และความผูกพันองคกรดานทัศนคติ ส ว น ที่ 4 แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ประเด็นดานความสุขในองคกร แบงออกเปน 5 ดาน มีขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ (รวมศิริ มานะโพธิ์, 2550) ไดแก
ความสุ ข ในองค ก รด า นลั ก ษณะงาน ความสุ ข ในองค ก รด า นค า นิ ย มร ว มขององค ก ร ความสุ ข ในองค ก รด า น
ความสัมพันธในองคกร ความสุขในองคกรดานผูนํา และความสุขในองคกรดานคุณภาพชีวิต
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามประเด็นดานการรับรู
วัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและความสุขในองคกรเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะและ
นํามาปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําไปทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือพนักงานในองคกรไทยและองคกรญี่ปุน
จํ า นวน 23 คน และการหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบั ค (Cronbach’s
Alpha) ไดคาความเชื่อมั่นในภาพรวม เทากับ 0.844 จําแนกรายดานพบวาแบบสอบถามการรับรูวัฒนธรรมองคกร
ไดค า ความเชื่ อ มั่ น เทา กั บ 0.8845 แบบสอบถามความผูก พัน องค กร ได คา ความเชื่อ มั่น เทา กับ 0.9444 และ
แบบสอบถามดานความสุขในองคกรไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9242 ตามลําดับ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการทั้ง 2 แหง โดยผานเจาหนาที่
ฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นรวบรวมขอมูล
ทั้ง หมดมาตรวจสอบความสมบูร ณข องแบบสอบถาม โดยไดจํ า นวนแบบสอบถามกลั บ มารวมทั้ ง สิ้ น 250 ชุ ด
แบงเปนพนักงานขององคกรญี่ปุน 150 คน และพนักงานขององคกรไทย 100 คน
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจง ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแตกตางดวยวิธีการทดสอบคาสถิติที (t - test) โดยทําการวิเคราะห ดังนี้
1.ขอมูลสวนสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
2.ขอมูลดานการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพัน และความสุขในองคกรวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย 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 พบวาขอมูลทั้งสองกลุมมีลักษณะใกลเคียงกันคือ สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง
อายุ ร ะหว า ง 22-29 ป ระดั บ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี มี ส ถานภาพโสด อั ต ราเงิ น เดื อ น 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)
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ตารางที่ 1 ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกร และความสุขในองคกร ระหวาง
พนักงานไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน
องคกรไทย (n =100) องคกรญี่ปุน(n =100)
t

Sig

3.99

13.180*

0.000

2.89

3.50

11.001*

0.000

3.19

3.48

6.207*

0.000

1.ดานทัศนคติ

3.12

3.56

6.409*

0.000

2.ดานพฤติกรรม

3.07

3.55

7.271*

0.000

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

การรับรูวัฒนธรรมองคกร

X

X

1.มิติการทํางาน

3.26

2.มิติกลุม
3.มิติบุคคล
ความผูกพันตอองคกร

ความสุขในองคกร

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05
การวิจารณงานวิจัย
จากการวิจัยพบวา ความแตกตางดานการรัยรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงาน ไทย ในองคกรไทยกับ
พนักงานไทยในองคกรญี่ปุนทั้งดานมิติการทํางาน มิติกลุมและ มิติบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อศึกษาคาเฉลี่ยรายดานพบวาองคกรธุรกิจญี่ปุนมีคาเฉลี่ยสูงกวาองคกรธุรกิจไทย ทุกดาน
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ชรี รูปะวิเชตร (2554) พบวาวัฒนธรรมองคกรแบบไทยเปนแบบระบบครอบครัว ใช
ระบบอุปถัมภ นับถือความมีอาวุโส เคารพผูมีอํานาจ /มีตําแหนง ทํางานในกลุมพวกพอง ใชความสัมพันธสวน
บุคคล รักษาใบหนาหรือศักดิ์ศรี รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีในระดับต่ํา มีฐานของเหตุผลคอนขางต่ํา
และการเรียนรูงานในระดับต่ํา ในขณะที่วัฒนธรรมองคกรแบบญี่ปุนเปนแบบยึดระบบอาวุโส ใหความสําคัญกับ
บุคลากรในองคกร ใชการตัดสินใจแบบกลุม เนนคุณภาพ ใหบุคลากรเรียนรูและพัฒนา ใชการหมุนเวียนเปลี่ยน
งาน ชอบการวางแผนระยะยาว มีความยืดหยุน มีวัฒนธรรมการใหของขวัญ จากสภาพวัฒนธรรมของการทํางานที่
แตกตางดังกลาวนาจะเกี่ยวของกับการรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานที่ปฏิบัติงานดวย
ดานความผูกพันองคกรของพนักงานไทย ในองคกรไทยกับพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน พบวาทั้งดา น
ทัศนคติและพฤติกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาคะแนนเฉลี่ยรวมของพนักงาน
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 โดยคาคะแนนเฉลี่ยรวมของพนักงานในองคกรธุรกิจญี่ปุนมีคาสูงกวาทุกดาน อาจ
อธิบายได ในทํานองเดี่ยวกันกับความผูกพันองคกร ในการทํางานภายใตบริบทของวัฒนธรรมไทยนั้นตามการศึกษา
ของ เพ็ชรี รูปะวิเชตร (2554) จะชี้ใหเห็นในเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของไทยยังเปน ระบบครอบครัว ใชระบบ
อุปถัมภ นับถือความมีอาวุโส เคารพผูมีอํานาจ /มีตําแหนง ทํางานในกลุมพวกพอง ใชความสัมพันธสวนบุคคล
รักษาใบหนาหรือศักดิ์ศรี รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีในระดับต่ํา มีฐานของเหตุผลคอนขางต่ํา และการ
เรียนรูงานในระดับต่ํา ลักษณะวัฒนธรรมดังกลาวจึงสะทอนออกมาในเรื่องความสุขในการทํางานของพนักงานไทยที่
จะมีความสุขนอยกวาในองคกรธุรกิจญี่ปุน

สรุปและขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยเรื่อง ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคกร ความผูกพันองคกรและความสุขในองคกร
ระหวางพนักงานชาวไทยในองคกรธุรกิจไทย และองคกรธุรกิจญี่ปุน พบวา กลุมตัวอยางพนักงานไทยทั้งในองคกร
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 สวนพนักงานไทยในองคกรญี่ปุน 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
ผลักดันทรัพยากรมนุษยในองคกรใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพตอไป
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป คือ เนื่องจากบริษัท โอมิค จํากัด กลุมตัวอยางองคกรญี่ปุน มี
ประสบการณ และมีระบบการบริหารที่มีเสถียรภาพสูงกวา บริษัท ตรวจสอบสินคาสากล (อัสโก) จํากัด กลุมตัวอยาง
องคกรไทย เพราะในระบบการบริหารองคกรไทยเปนบริษัท ตรวจสอบสินคาสากล ที่มีขนาดบริษัทที่เล็กกวา มี
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งบประมาณนอยกวาในการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร ผูวิจัยหวังวาการศึกษาเรื่องนี้จะไดเปนแนวทางใน
การศึกษาองคกรอื่น ๆ ที่มีองคประกอบตาง ๆ ใกลเคียงกัน เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้นตอไป เพื่อนํามา
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและมาปรับปรุงระบบการทํางานใหดีขึ้น และควรศึกษาการพัฒนารูปแบบและวิธีการ
บริหารงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุน มาทดลองใชกับชาวไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะไดรูปแบบการบริหารที่สามารถสราง
ตัวอยางที่ดีในการทํางานขององคกรไทย
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ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว
The Relationship of Factors Affecting Post-Purchase Behavioral Intention in Tourism Sector
วิวัฒน จันทรกิ่งทอง1 และ พัฒนิจ โกญจนาท2
Wiwat Jankingthong1 and Pattanij Gonejanart2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อใน
ภาคการทองเที่ยว โดยมุงเนนตรวจสอบพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อบนพื้นฐานของวรรณกรรมลาสุดในภาค
การทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาพลักษณการทองเที่ยว คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว และ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
คําสําคัญ : พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ 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
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะ
การทองเที่ยวนํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศ โดยในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวมูลคา
734,5910.46 ลานบาท อีกทั้งการทองเที่ยวยังชวยสรางงาน สรางอาชีพอยางมากมายและกวางขวางเนื่องจากมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับแทบทุกภาคธุรกิจดานการบริการ รวมถึงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค กระตุนใหเกิด
การลงทุนผลิตสินคาและบริการตาง ๆ อันเปนที่มาซึ่งรายไดของชุมชนในทองถิ่น และทําใหเกิดการมีสวนรวมของ
นักทองเที่ยวในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรการทองเที่ยวใหดํารงอยู

1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
Hatyai Business School, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand.
2
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย
Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand.
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พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อเปนปจจัยสําคัญที่นํามาซึ่งรายได และการดํารงอยูอยางยั่งยืนของ
องคกรในภาคการทองเที่ยว หากแตในปจจุบันพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ มีความ
ตองการที่จะไดรับคุณภาพการบริการที่ดีจากการทองเที่ยวมากขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนัก
ทองเที่ยวทําใหมีการศึกษาถึงพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อจํานวนมาก เนื่องจากพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยวเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งที่แสดงออกโดยการเขามาทองเที่ยวซ้ํา และการแนะนํา
ใหผูอื่นเขามาทองเที่ยว ทั้งนี้เพราะการเขามาทองเที่ยวซ้ําและการแนะนําใหผูอื่นเขามาทองเที่ยวจะนําไปสูความ
เจริญเติบโตและความยั่งยืนตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสงผลตอสังคมสวนรวมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อจึงมีความสําคัญตอองคกรผูใหบริการทางการทอง
เที่ยวเปนอยางมาก การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความ
ตั้งใจภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะไดกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องตน
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การศึ ก ษาคนคว า ตํ า รา และบทความวิจัยที่เกี่ย วขอ งทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผูวิจั ยเลื อ กในบริ บ ทที่
เกี่ ยวขอ งกับ ภาคการท อ งเที่ ยว ในปปจจุ บั น หรื อ ย อ นหลัง ไม เกิ น 10 ป โดยเลื อ กประเด็น เกี่ ยวกับ ความหมาย
ความสําคัญ และความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดวยการวิเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด
จากนั้นจึงนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อใน
ภาคการทองเที่ยว
ผลการวิจัย
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavioral intention)
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยวเปนพฤติกรรมความตั้งใจที่เกิดขึ้นในอนาคต
หลังจากการไดเขาไปทองเที่ยว และเกิดความประทับใจ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการกลับมาทองเที่ยวซ้ํา
และการแนะนําใหผูอื่นเขามาทองเที่ยว โดยเริ่มจากการมีทัศนคติทางดานบวกอันเกิดจากความพึงพอใจในเบื้องตน
และเกิดการสะสมประสบการณมาเปนระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเปนความประทับใจและผูกพันกับแหลงทองเที่ยวนั้น
และพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อนี้จะยังคงอยูในความรูสึกของนักทองเที่ยวตลอดไปตราบที่เขารูสึกไดรับ
ความพึงพอใจจากการเขามาทองเที่ยวจากแหลงทองเที่ยวนั้น
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อของนักทองเที่ยวเปนเปาหมายสําคัญที่สุดที่ทุกองคกรตองการ หาก
องคกรสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดถูกตองยอมสรางความพึงพอใจใหเกิดแกนักทองเที่ยว
โดยพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อเปนผลสะทอนถึงความพอใจอยางที่สุด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อนักทองเที่ยว
ไดรับความพึงพอใจอยางตอเนื่อง และการสรางความพึงพอใจอยางสม่ําเสมอจะนําไปสูการทองเที่ยวซ้ําในที่สุด
ตลอดจนการสรางคุณภาพบริการที่ดียอมทําใหเกิดความพึงพอใจและพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ จาก
ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกโดยการนําสิ่งเราที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจและสงผลตอการตอบสนองที่จะมี
พฤติกรรมนั้น ๆ บอยขึ้น ซึ่งมีแนวโนมที่จะสรางพฤติกรรมซ้ํา ๆ เชน การทองเที่ยวซ้ํา และในการกระตุนนักทองเที่ยว
ใหเกิดพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อจําเปนจะตองพัฒนาความรูสึกทางบวกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมาพบวาปจจัยที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
ประกอบดวย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาพลักษณการทองเที่ยว คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว และ
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ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว อีกทั้งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรยังสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซื้อผานภาพลักษณการทองเที่ยว และผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในขณะที่ภาพลักษณการ
ทองเที่ยวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อผานคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว และผานความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยว ในขณะที่คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง
การซื้อผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร หมายถึง บทบาทหนาที่ที่เปนพันธะผูกพันขององคกรที่จะตองกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงคตาง ๆ โดยคํานึงถึงสังคมและคานิยมของสังคม ในปจจุบันการใชทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ
มีป ริม าณที่สูงขึ้น จนทําให เกิ ดป ญ หาต อ สั ง คมและสิ่ง แวดลอ ม เชน ป ญ หาโลกรอ น ป ญ หามลภาวะที่เปน พิษ
ปญหาความปลอดภัยของผูใชบริการ ซึ่งปญหาเหลานี้ผลักดันใหผูคนในสังคมทุกกลุมเกิดความตระหนักและหันมา
สนใจถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สงผลใหองคกรตาง ๆ เริ่มมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
ปจจุบันมีแนวคิดดานการทองเที่ยวไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กลาวคือนักทองเที่ยวมิไดพิจารณาแตเพียง
คุณภาพของสินคาหรือบริการเทานั้น แตมองลึกลงไปถึงเบื้องหลังการดําเนินงานขององคกรนั้นวาไดทําประโยชนเพื่อ
สังคมอยางไรบาง ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่จําเปนจะตองแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมผานกิจกรรม CSR เพื่อสรางภาพลักษณและความศรัทธาจากประชาชน โดยนักทองเที่ยว
จะมีความคาดหวังในบทบาทขององคกรตอเรื่อง CSR สูงขึ้น ทําใหการศึกษาและทําความเขาใจ CSR จึงเปนสิ่ง
สําคัญกับทุกองคกร โดยผูบริหารองคกรจะตองกําหนดเปนนโยบายหลักและขับเคลื่อนลงสูแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจาก CSR เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความตั้งใจภายหลังการซื้อ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสงผลทางตรงตอพฤติกรรม
ความตั้งใจภายหลังการซื้อ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อผานภาพลักษณองคกร และ
ผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ภาพลักษณการทองเที่ยว (Destination Image)
ภาพลักษณการทองเที่ยวเปนความรู ความเชื่อ ความรูสึก และความเขาใจโดยรวมของนักทองเที่ยวที่มีตอ
การทองเที่ยวในสถานที่นั้นในดานตาง ๆ เชน ดานแหลงทองเที่ยว ดานองคกรที่กํากับดูแล ดานสินคาที่ขาย เปนตน
โดยสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงจะมีลักษณะของภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่แตกตางกัน อีกทั้งนักทองเที่ยวแต
ละคนจะมีมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ และความประทับใจตอการทองเที่ยวในสถานที่นั้นแตกตางกัน โดยภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยวอาจเกิดขึ้นไดจากการอานหนังสือ การสนทนา การไดยินกิตติศัพทเลาลือ ปายโฆษณา แผนพับ
ใบปลิว หรือขอมูลจากตัวแทนจําหนายบริการทองเที่ยว และเมื่อเกิดเปนภาพแหงความประทับใจที่มีตอแหลง
ทองเที่ยว ภาพที่ปรากฏในใจของบุคคลจะเปนภาพที่ดี โดยภาพนั้นเกิดจากการสะสมของการรับรูเรื่องราวตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวนั้น หากการรับรูเรื่องใหมขัดแยงกับสิ่งที่มีอยูเดิม ภาพนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง แตถาการรับรูใหม
สอดคลองกับภาพเดิมจะเปนการตอกย้ําทําใหเห็นภาพนั้นเดนชัดขึ้น กลายเปนภาพที่ฝงใจอยูในความรูสึกนึกคิด
ของบุคคล ยากที่จะเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได และ
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณการทองเที่ยว ประกอบดวย การพัฒนาสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ คุณภาพบริการที่ดี รวมถึงการใหขอมูลขาวสารโดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน
วิทยุ ปายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ และอินเตอรเน็ต เปนตน

P-62

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ภาพลักษณของการทองเที่ยวมีความสําคัญตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในปจจุบัน
และในอนาคต รวมถึงภาพลักษณการทองเที่ยวยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว และ
ภาพลักษณการทองเที่ยวที่ดีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา ภาพลักษณการทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซื้อ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อผานคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว
และผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว (Perceived Value)
คุณคาที่ไดรับ หมายถึง อรรถประโยชนทั้งหมดที่นักทองเที่ยวไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการ โดย
นักทองเที่ยวจะเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนที่ไดรับโดยรวมของคุณคาทั้งหมดกับตนทุนที่เสียไป ซึ่งคุณคา
ทั้งหมด หมายถึง คุณคาที่เปนผลประโยชนโดยรวมทั้งหมดที่นักทองเที่ยวคาดหวังจากการใชสินคาและบริการ ไมวา
จะเปนคุณคาเชิงเศรษฐกิจ เชิงหนาที่ และเชิงจิตวิทยา สวนตนทุนทั้งหมดที่นักทองเที่ยวจายไป หมายถึง ตนทุนที่
นักทองเที่ยวคาดวาจะตองจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการนั้น ไมวาจะเปนตนทุนในการเสาะหาขอมูลเพื่อทําการ
ประเมิน ตนทุนของการไดมาของสินคาและบริการ ตนทุนในการใชสินคาหรือบริการ ซึ่งนักทองเที่ยวแตละรายจะมี
คุณคาที่ไดรับแตกตางกันตามชนิดของสินคาหรือบริการ และในสินคาและบริการชนิดเดียวกันนักทองเที่ยวแตละราย
อาจมีคุณคาที่ไดรับแตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวนําไปสูการประยุกตใชในการประเมินคุณคาที่ไดรับจากการ
ทองเที่ยว
เนื่องจากแหลงทองเที่ยวแตละแหงมีสิ่งดึงดูดใจ บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายและ
แตกตางกัน ดังนั้นคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวจึงถูกประเมินจากการรับรูคุณภาพในการใชบริการออกมาเปน
ราคาที่เปนตัวเงิน และตนทุนที่ไมใชตัวเงิน โดยราคาที่เปนตัวเงิน คือ ราคาที่นักทองเที่ยวยอมจายเพื่อแลกกับการ
ไดรับบริการการทองเที่ยว ซึ่งอาจเปนราคาที่เกิดขึ้นจริงจากการใชจายเพื่อการทองเที่ยว หรืออาจเปนราคา
เปรียบเทียบที่ประเมินจากคาใชจายในการทองเที่ยวในอดีต สวนการประเมินตนทุนที่ไมใชตัวเงินจะรวมถึงคา
เสียเวลา คาใชจายในการคนหา ภาพลักษณของตราสินคา และความสะดวกในการเขาถึง ตลอดจนการใชบริการ
กิจกรรมการทองเที่ยว ตาง ๆ การสรางคุณคาใหแกนักทองเที่ยวจําเปนจะตองทําความเขาใจและปรับปรุงคุณภาพ
บริการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหนักทองเที่ยวกลับมาทองเที่ยวซ้ําในครั้งตอไป อีกทั้งคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว
ยังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมา พบวา คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความ
ตั้งใจภายหลังการซื้อ และสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (Tourist Satisfaction)
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เปนผลจากการที่เขาไปใชบริการจากสถานที่ทองเที่ยวใดสถานที่หนึ่ง เมื่อ
เกิดทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น หากเกิดทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพ
ความไมพึงพอใจ โดยนักทองเที่ยวจะทําการเปรียบเทียบการรับรูที่ไดรับหลังจากการใชบริการกับความคาดหวังกอน
ใชบริการนั้น และถาผลที่ไดรับหลังจากการใชบริการนอยกวาความคาดหวังของนักทองเที่ยวจะทําใหนักทองเที่ยวไม
พึงพอใจ และจะไมเขามาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้อีก หากการรับรูที่ไดรับหลังจากการใชบริการมากกวา
ความคาดหวังไวก็จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากจนเกิดเปนความประทับใจ และทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความรูสึกอยากกลับมาทองเที่ยวยังสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้อีกครั้ง รวมถึงการแนะนําบอกตอในทางบวกตอผูอื่นดวย
และคุณภาพบริการที่ดีของแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
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คุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวประกอบดวย 5 ดานคือ ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ ดาน
การตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการเอาใจใส และองคกรที่กํากับดูแลแหลงทองเที่ยวจะมีบทบาท
สําคัญตอการบริหารจัดการคุณภาพบริการของแหลงทองเที่ยวเพื่อสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเพราะความพึงพอใจของนักทองเที่ยวจะสงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ ซึ่งเปน
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในอนาคตโดยจะแสดงออกมาในรูปของการเขาทองเที่ยวซ้ํา หรือแนะนําบอกตอผูอื่นให
เขามาทองเที่ยว
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผานมาพบวา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวสงผลทางตรงตอพฤติกรรมความ
ตั้งใจภายหลังการซื้อ
สรุป
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อในภาคการทองเที่ยว พบวา ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร ภาพลักษณการทองเที่ยว คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ และความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาพลักษณการทองเที่ยว คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยวสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
ผานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
อีกทั้งภาพลักษณการทองเที่ยวยังสงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจ
ภายหลังการซื้อผานคุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว ในขณะที่ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรสงผลทางออมตอ
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อผานภาพลักษณการทองเที่ยว โดยผลการศึกษานี้จะนําไปทดสอบกับขอมูลเชิง
ประจักษ เพื่อทําการศึกษาตัวแบบสมการโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลัง
การซื้อในอุทยานแหงชาติทางบกในภาคใตของประเทศไทย เพื่อยืนยันผลวาเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือไม
คุณคาที่ไดรับ
จากการทองเที่ยว

ภาพลักษณ
การทองเที่ยว

ความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว

ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องตน
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ตาราง 1 ปจจัยที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ

ปจจัยที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ

ชื่อนักวิจัย

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ภาพลักษณการทองเที่ยว

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ (Stanaland, Lwin, and
Murphy, 2011)
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
(Meng et al., 2011)

คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ

(Chen and Chen, 2010; Meng
et al., 2011)

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ

(Chen and Chen, 2010; Chen
and Tsai, 2007; Su and Fan,
2011; Meng et al., 2011;
Wang et al., 2009)

ตาราง 2 ปจจัยที่สงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ

ปจจัยที่สงผลทางออมตอพฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ภาพลักษณการทองเที่ยว

ชื่อนักวิจัย
(Liu et al., 2010)

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
(He and Li, 2011; Liu et al.,
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ความพึงพอใจทองเที่ยว
2010)
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
(Meng et al., 2011)
ภาพลักษณการทองเที่ยว
คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว

ภาพลักษณการทองเที่ยว

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
คุณคาที่ไดรับจากการทองเที่ยว
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
พฤติกรรมความตั้งใจภายหลังการซื้อ
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(Loureiro and Gonzalez, 2008;
Wang and Hsu, 2010; Wan et
al., 2009)
(Chen and Chen, 2010; Chen
and Tsai, 2007; Meng et al.,
2011; Wang et al.,2009)
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ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
Chalecteristic of Thai-Chainess Vernacular House at Tambon Kho-Sarai Muang Satun
ปยาภรณ อรมุต1
Piyaporn Oramut1

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาลักษณะเรือนพื้นถิ่นชาวไทยเชื้อสายจีน ต. เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล โดย
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ รวมทั้งถายภาพ และเขียนภาพลายเสนประกอบ
แลวนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยมีภาพประกอบบางตอน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ในอดีต เกาะสาหรายเปนแหลงคาขายสําคัญซึ่งตั้งอยูใกลกับดานตรวจสินคาระหวางประเทศไทยและ
มาเลเซีย ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่นี้สวนใหญจึงประกอบอาชีพคาขาย ดังนั้นลักษณะเรือนพื้นถิ่นจึงเปนแบบเรือน
แถวคาขาย ซึ่งมีทั้งแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้น กวาง 1-2 ชวงเสา ยาว 4-7 ชวงเสา เนื่องจากพื้นที่หนาเกาะมี
จํากัดและมีความตองการใชพื้นที่ในการเก็บสินคาที่มีจํานวนมาก
ปจจุบันดานระหวางประเทศไดยายไปอยูบนฝงวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณนี้ ไดเปลี่ยนจาก
การคาแบบคาสงเปนรานขายของชําเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อขายคนในชุมชน บางสวนเปลี่ยนมาทําธุรกิจเรือทองเที่ยว
แตสวนใหญไดยายไปตั้งถิ่นฐานบนฝงในตัวอําเภอเมืองสตูล ลักษณะเรือนที่สรางขึ้นใหมจึงมีลักษณะเปนเรือนไม
ติดกันเปนแถว มีพื้นที่ดานขางสําหรับทําสวนครัว ปลูกตนไมและเก็บเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชในการกอสรางใน
อดีตสวนใหญเปนไมและสังกะสี ปจจุบันการขนสงทางน้ํามีความสะดวกสบายมีเรือขนสินคาขนาดใหญขึ้น วัสดุที่ใช
จึงเปลี่ยนเปน อิฐ คอนกรีต ซีเมนต และไม ฯลฯ สัดสวนการใชพื้นที่ของเรือนใชเปนโถงสําหรับวางสินคา หองนอน
ครัว และหองน้ํา ตามลําดับ ในปจจุบันการใชพื้นที่มีการแบงเปนสัดสวนชัดเจนขึ้น มีพื้นที่หองนอนและหองน้ํา
เพิ่มขึ้นกวาในอดีต
คําสําคัญ : ลักษณะเรือนพื้นถิ่นชาวไทยเชื้อสายจีน

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
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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
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นถือเปนวัฒนธรรมที่มีคุณคาอยางหนึ่งซึ่งแฝงดวยภูมิปญญาที่เกิดขึ้นจากการปรับ
เปลี่ยนเรียนรูเพื่ อการอยูรวมกับสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติแ ละทางสังคมของผูคนในแตละทองถิ่น แต ละ
ยุคสมัยอยางกลมกลืน(ศูนยกลางความรูแหงชาติ : 2552) สถาปตยกรรมพื้นถิ่นจึงมีคุณคาและความสําคัญดังที่
วีระ อินพันทัง(2553) กลาวถึง ความสําคัญของการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น สรุปความวา “ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น
เปนสิ่งที่มีคุณคาในตัวเอง งดงาม ไมถาวร..แตยั่งยืน ทรงภูมิปญญา มีอัตลักษณและที่สําคัญสถาปตยกรรมพื้นถิ่น
และวิถี ก ารใชส อย จึ ง พูดไดว า เป น
เปน สถาปต ยกรรมแหง ความจริ งสะทอ นความจริง ของปจจั ย แวดลอ ม
สถาปตยกรรมแหงสัจจะ.. ไรมายา.. จึงมีคุณคาเหนือกาลเวลา”
ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาความเจริญทางวัฒนธรรม ความทันสมัยแบบตะวันตกกําลังทําใหสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นโดยเฉพาะเรือนพื้นถิ่นที่ใกลชิดกับชีวิตมนุษยไดสูญหายไปและถูกแทนที่ดวยสถาปตยกรรมรูปแบบทันสมัย แต
ไมตอบสนองการใชสอยของผูอยูอาศัยอยางแทจริง การศึกษาลักษณะเรือนพื้นถิ่นอันทรงคุณคาเพื่อทําความเขาใจ
ถึงวิถีชีวิต วิถีคิดอันกอเปนอัตลักษณของชุมชน ก็เปรียบเสมือนการเรียนรูรากเหงาของตนเอง และบันทึกไวเปนแหลง
ความรูของชนรุนหลังตอไป (วิวัฒน เตมียพันธ : 2552)
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูลเนื่อง
จากพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนเกาะ ทําใหความเจริญทางวัตถุไมสามารถเขาถึงพื้นที่ไดดังเชนในพื้นที่ราบบนฝง จึงทํา
ใหลักษณะของเรือนยังคงอัตลักษณของชุมชนไวไดคอนขางสมบูรณ อีกทั้งยังเปนเพียงเกาะเดียวในจังหวัดสตูลที่มี
การตั้ง ถิ่น ฐานของชาวไทยเชื้ อสายจี น มาเป นเวลานานผลของการศึก ษาครั้ง นี้สามารถนํา มาใชเปน พื้น ฐานแล
แนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยที่ยั่งยืนและตอบสนองประโยชนใชสอยของคนในชุมชนไดอยาง
แทจริง
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วัตถุประสงคของโครงการวิจยั
1. เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล อันเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นอันทรงคุณคาใหเปนระบบทางวิชาการอันจะทําใหคนในทองถิ่น
เกิดความภาคภูมิใจเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นและไดนําไปอนุรักษพัฒนางานดานสถาปตยกรรมตอไป
2. เพื่อใหทางราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปปรับใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
ออกแบบงานดานสถาปตยกรรมรวมสมัยใหตอบสนองวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นอยางเหมาะสม
3. เพื่อเปนองคความรูทางวิชาการที่สามารถนําไปอางอิง หรือนําไปปรับใชกับการศึกษาชุมชนอื่น ๆ ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั้นสํารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยการสํารวจรวบรวมจากแหลงเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาเปน
ความรูพื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษาคนควา
2. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในพื้นที่ที่ศึกษาดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ
ถายภาพประกอบ และเขียนภาพลายเสนประกอบ การสังเกตผูวิจัยจะใชการจดบันทึกถายภาพประกอบและเขียน
ภาพลายเสนประกอบ การสัมภาษณผูวิจั ยจะใชวิธี การจดบันทึกและบันทึกลงในเครื่ องบันทึกเสียงตามความ
เหมาะสม โดยไดกําหนดกลุมผูบอกขอมูลไวดังนี้ เจาของบานที่ใชเปนขอมูลในการศึกษา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการสรางบานเรือน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปกครองชุมชน ผูนําชุมชนในอดีตจนถึงปจจุบัน และชางที่มี
ความรูเรื่องการกอสรางบานเรือนในอดีตจนถึงปจจุบัน
3. ขั้นจัดทําขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
- นํา ขอ มูลที่ไ ดจากการสัม ภาษณ การจดบัน ทึก ซึ่ ง บัน ทึก ไวมาถอดความโดยสรุป สาระสํา คัญ ตาม
ประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา และนําภาพถาย ภาพเขียนลายเสนมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือก
ภาพประกอบใหสอดคลองตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา
- นําขอมูลทั้งหมดที่จัดกระทําในขางตนแลวมาวิเคราะหตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา
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
เรือนเดี่ยวมีตั้งแต 1-2 ชั้น ตัวเรือนมีลักษณะยาวยื่นลงในทะเล เนื่องจากสมัยกอนการคาขาย ประกอบอาชีพและการ
คมนาคมจะใชทางทะเลเปนหลัก เพื่อความสะดวกในการขนถายสินคา หนาบานจึงหันเขาหาทะเล แตตอมาเมื่อมี
การตัดถนนภายในเกาะ ลักษณะบานเรือนจึงเปลี่ยนไป สวนที่ติดกับถนนจึงเกิดเปนรานคา เพื่อสะดวกตอการซื้อขาย
ภายในชุมชน ประตูสวนใหญเปนบานเฟยมไม เปดกวางตลอดแนวเพื่อประโยชนในการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงเรือนตัวอยางออกเปน 2 ชวงอายุ คือ เรือนที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป เปนเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม
ที่ดัดแปลงเพียงเล็กนอยสามารถคาดคะเนถึงสภาพเรือนเดิมได และเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป เปนเรือนที่มีการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปจากเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิม พบวาเรือนทั้งสองลักษณะนี้ จะมีความแตกตางทางดาน
รูปลักษณของเรือนไมมากนัก ยังคงไวซึ่งรูปแบบของเรือนแถวแบบจีน แตสวนที่มีความแตกตางสามารถจําแนกออก
ไดดังนี้
1. ลักษณะของเรือน
เรือนที่มีอายุ 30 ปขึ้นไปจะสรางขึ้นเปนเรือนแถวติด ๆ กันซึ่งเรือนติดกันนั้นสวนใหญเปนเรือนของญาติพี่
นอง มีทั้งเรือนชั้นเดียวและสองชั้น ทําดวยไม สวนเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป ยังคงมีลักษณะเหมือนเรือนแถวคือมี
ความกวาง 1-2 ชวงเสา และมีความยาว 3- 5 ชวงเสา เปนสี่เหลี่ยมผืนผา สวนใหญเปนเรือน 2 ชั้น ชั้นบนทําดวยไม
สวนชั้นลางทําดวยอิฐและปูน ที่ตางกันออกไป คือจะไมปลูกเรือนติดกันเปนแถว แตจะมีพื้นที่รอบ ๆ เรือนเพื่อปลูก
ผักสวนครัว และปลูกไมผล เพื่อเก็บของในการประกอบอาชีพ

ภาพทัศนียภาพภายนอกแสดงเรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป

ภาพทัศนียภาพภายนอกแสดงเรือนที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป
2. ลักษณะการใชพื้นที่
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

5%

12%

เฉลียง

8%
30%

โถงเอนกประสงค
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18%
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ชานหลัง
ภาพแสดงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของเรือนอายุ 30 ปขึ้นไป

จากภาพประกอบจะเห็นวาพื้นที่สวนใหญของเรือน เปนพื้นที่โถงเอนกประสงค เนื่องจากคนสมัยกอน ไม
นิยมกั้นหองความสะดวกในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอย รองลงมาเปนพื้นที่ครัว สวนมากจะมีหองนอนเดียว ซึ่งพอจะ
สรุปไดวาเรือนที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ความเปนอยูของชาวบานเปนแบบเปดเผย มีพื้นที่เอนกประสงคสําหรับการ
ทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว สําหรับตอนรับแขกและพักผอนในที่เดียวกัน และบางครั้งอาจใชพื้นที่สวนนี้เปนที่
นอนอีกดวย
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-

อายุเรือนนอยกวา 30 ป

ภาพแปลนพื้นแสดงลักษณะการใชพื้นที่เรือนที่มีอายุนอยกวา 30 ป
เฉลียง
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ชานหลัง

ภาพแสดงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของเรือนอายุนอยกวา 30 ป
จากภาพประกอบแสดงใหเห็นวาการใชพื้นที่ของเรือนอายุนอยกวา 30 ป มีความเปนสัดสวนมากยิ่งขึ้น แต
พื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่สวนของโถงเอนกประสงค รองลงมาเปนสวนของหองนอน ซึ่งสรุปไดวาพื้นที่ใชสอย
ยังคงเหมือนเดิม โถงยังคงมีความสําคัญอยูเชนเดิม เรือนที่เปนเรือนคาขาย พื้นที่ดังกลาวมีความสําคัญสําหรับการ
จัดวางสินคาตางๆ แตพื้นที่ใชสอยที่มีความตองการเพิ่มขึ้น คือสวนของหองนอน ซึ่งเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นจาก
เรือนดั้งเดิมคอนขางมาก สังเกตไดจากคาเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมนุษยตองการมีความเปนสวนตัว มีสวนที่
ตองปดบังและสวนที่ตองการความปลอดภัยมากขึ้น
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3. วัสดุในการกอสราง
วัสดุที่มาใชในการสรางบานนั้นเปนไมกับสังกะสีเปนสวนใหญ ไมในอดีตสวนใหญตัดมาจากเกาะตะรุเตา
หรือซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย ราคาแผนละ 20 บาท ไมที่นิยมใชเปนไมที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น เชน ไมยาง
แดง ไมตะเคียน ไมหลุมพอ ไมมะพราว เปนตน ตอมาเมื่อการขนสงทางเรือ สะดวกสบายขึ้น (มีเรือขนาดใหญขึ้น)
การสั่งซื้อวัสดุมาจากบนฝงจึงสามารถทําไดงายขึ้น และขนสงไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 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 ชางจึงมีจํานวนมากขึ้นและมีความรูมากขึ้น จากการที่ไดไปพบเห็นจากที่
อื่นๆ ดังนั้นรูปแบบของบานจึงมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แตยังคงรูปลักษณเดิมเอาไว
5. ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตความเปนอยู และรูป
แบบของงานสถาปตยกรรมดวย ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีดังนี้
- การสรางถนน จากเดิมที่ชาวบานใหความสําคัญกับทะเล เนื่องจากประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก
การพัฒนาทําใหมีการตัดถนนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับชาวบาน ทําใหชาวบานหันมาใหความสําคัญกับถนน
มากขึ้น โดยสังเกตไดจากบานเกาเจาของบานเดิมประกอบอาชีพประมง พื้นที่สวนที่ติดทะเล จะเปนพื้นที่หลังเรือน
สําหรับทําครัว และพักผอน สวนพื้นที่ติดกับถนนใชเปนพื้นที่สําหรับคาขาย หรือบานที่สรางขึ้นใหมบานจะหันหนาเขา
หาถนน และมีการขยายตัวของบานเรือนไปตามความยาวของถนนเรื่อย ๆ
- การเขามาของบุคคลภายนอกที่มีเพิ่มขึ้นเรือ่ ย ๆ จากเดิมที่มีเพียงชาวบานกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนชาวไทย
เชื้อสายจีน เขามาทํามาหากินและมาสรางที่อยูอาศัยชั่วคราวเพื่อประกอบอาชีพ ตอมาเริ่มมีชาวมุสลิมเขามาตั้งถิ่น
ฐานกันมากขึ้นทําใหเกิดการจัดการทางดานกรรมสิทธิ์ที่ดินของทางรัฐบาล และจัดการระบบตาง ๆ เพื่อความเปน
ระเบียบ เรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย
- ความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําใหการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น การไปมาหาสูและการติดตอ
สื่อสารระหวางบนฝงกับในเกาะทําไดงายขึ้น การขนสงสามารถขนสงไดในปริมาณครั้งละมาก ๆ และสามารถขนของ
ชิ้นใหญได สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางดานวัสดุกอสราง ที่เจาของบานมีความตองการใชวัสดุที่ถาวรมากขึ้น เชน
อิฐ หิน ดิน ทราย ไม และเหล็ก เปนตน ซึ่งสามารถขนสงทางเรือได

สรุป
ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล เปนแบบเรือนแถวมีทั้งแบบชั้น
เดียวและแบบสองชั้น กวาง 1 – 2 ชวงเสา ยาว 4- 7 ชวงเสา สรางติดกันเปนแถวยาว แตปจจุบันเรือนจะไมติดกัน
เปนแถวมีพื้นที่ดานขางไวทําสวนครัว ปลูกตนไมและเก็บเครื่องใช วัสดุที่ใชในการกอสรางในอดีตสวนใหญเปนไม
และสังกะสี ปจจุบันการขนสงทางน้ํามีความสะดวกสบายมีเรือขนสินคาขนาดใหญขึ้นวัสดุที่ใชจึงเปลี่ยนเปน อิฐ
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คอนกรีต ซีเมนต และไม ฯลฯ การใชพื้นที่ของเรือน สวนใหญใชเปนโถงสําหรับวางสินคา หองนอน ครัว หองน้ํา
ตามลําดับ ในปจจุบันการใชพื้นที่มีการแบงเปนสัดสวนชัดเจนขึ้นมีพื้นที่หองนอนและหองน้ําเพิ่มขึ้นกวาในอดีต
กรรมวิธีในการกอสรางจะสรางโดยเจาของเรือน และมีชางประจําหมูบานเปนผูใหความรูและคอยดูแลการกอสราง
โดยใชแรงงานภายในหมูบาน

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ไดสนับสนุนทุนในการทํา
วิจัยเรื่องนี้ จนทําใหผูวิจัยสามารถทําวิจัยเรื่องสําเร็จไดดวยดี ขอขอบคุณคุณมัลลิกา ปูเพ็ชร และคุณพงษศักดิ์
เตี่ยไพบูลย ที่ชวยเหลือในทุกดาน อาจารยจุฑามาศ ลักษณะกิจ ผูใหคําปรึกษาดานภาษาตางประเทศ และ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปตยกรรมศาสตร รุน 10 ที่ชว ยในการเก็บขอมูลตาง ๆ ตลอดจนชาวบานบนเกาะ
สาหราย รวมถึงกัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือในทุก ๆ ดานแกผูวิจัยเสมอมา
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ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถใน
การจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Competencies, Motivation and Key Success Factors of Entrepreneurs for Thai Hairdresser
Entrepreneurs’ Management Competency under ASEAN Economic Community
สุทธินันทน พรหมสุวรรณ1 ไกรฤกษ ปนแกว1 และ สมศักดิ์ ชลาชล1
Suthinan Pomsuwan1, Krairoek Pinkaeo1 and Somsak Chalachol1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผล
ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใชแบบสอบถาม
แบบปลายปดเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความนาเชื่อถือ ดวยวิธีของครอน
บารค ไดระดับความเชื่อมั่น 0.909 และกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการชางผมไทยจํานวน 106
คนแบบไมใชหลักความนาเปนดวยวิธีการสุมแบบสะดวก วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ประเภท
คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาพบวาปจจัยทุก
ดานทั้ง 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 ที่มีสวนเกี่ยวของในการทําใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความ
แข็งแกรงในรวมมือกันในหมูประเทศสมาชิกของกลุมอาเซียนและกลุมพันธมิตรที่มีสวนในการเพิ่มความแข็งแกรง
และการแขงขันกับประชาคมเศรษฐกิจอื่น ๆ ของโลกที่มีการรวมตัวเชนเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ใน
การจัดทําแผนบูรณาการในดานเศรษฐกิจมีองคประกอบใน 4 เรื่อง คือ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การ
สรางสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ใหเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการเชื่อมโยง
ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้จากแผนบูรณาการที่เปนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการมุงเนนใน
ประเด็นของการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs)
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเพิ่มขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ในการลดชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แตละประเทศสมาชิก และลดความยากจนในประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการสงเสริมการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ผลจากขอตกลงดังกลาวนําไปสูการพิจารณาการเปดการคาบริการตามกรอบ ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS การเปดเสรีการคาการบริการ มีเปาหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดในดาน ตาง ๆ ลง และเพิ่มสัดสวนการถือหุนใหกับบุคคล/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) คอมพิวเตอรและการสื่อสาร การกอสราง การจัดจําหนาย (บริการคาสง เครื่องกีฬา 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
อาเซี ย นและน า จะได รั บ ผลประโยชน ม ากที่ สุ ด จากการเป ด เสรี ด า นการบริ ก าร โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสาขา
โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร การขนสงทางอากาศ และโลจิสติกส โดยประเทศสิงคโปรมีความพรอมทั้งทางดาน
โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเหนือหมูประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตอยางไรก็ตาม
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการใหบริการบางสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาการทองเที่ยว (Hospitality) ที่ประเทศ
ไทยมีจุดแข็งอยูหลายดาน อาทิ ทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว และการบริการที่เปนมิตรของคนไทย
ที่สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเปนอยางดี ในสวนของสาขาการแพทยและบริการดาน
สุขภาพ ประเทศไทยมีศักยภาพดานมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลและมีราคาคาบริการที่ไมแพงเมื่อ
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
การมีศักยภาพในธุรกิจดังกลาวขางตนที่ประเทศไทยมีอยูจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีขีดความสามารถ
ที่สูงขึ้นเปนมาตรฐานที่ยากตอการเทียบเคียงจากคูแขงขันทางธุรกิจและใหผูที่มีศักยภาพสามารถเปนผูประกอบการ
และพัฒนาธุรกิจของตนเองใหเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจการบริการ ไมจําเปนตองเปนลูกจาง
หรือการถูกซื้อตัวไปทํางานในตางประเทศที่ไมสามารถรับประกันอนาคตของตนเองและครอบครัวไดดีกวาการเปน
ผูประกอบการที่ตนเองมีศักยภาพอยางแทจริง
จากประเด็นดังกลาวผูวิจัยขอนํากรณีของธุรกิจบริการดานความงามเกี่ยวกับประกอบการชางผมไทยมา
เปนประเด็นในการศึกษาในครั้งนี้ โดยงานวิจัยจะใชแนวทางของการที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และจะตองเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจบริการดานความงาม
ของไทย โดยมีการศึกษาในประเด็นของศักยภาพความเชี่ยวชาญและชํานาญดานฝมือการทําผมของชางผมไทย การ
มีแรงจูงใจภายนอกที่จะทําใหตนเองเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีทรัพยสินที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจ
และแรงจูงใจภายในที่ทําใหตนเองเปนผูมีชื่อเสียงและการไดรับการยกยองเปนที่ยอมรับในการประกอบอาชีพชางผม
ไทย รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจการบริการดานความงามที่ตองอาศัยความรู
ความสามารถและประสบการณในการผลักดันปจจัยแหงความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจในธุรกิจนี้ และ
ระบบการบริหารจัดการที่จะทําใหผูประกอบการชางผมไทยสามารถมีการจัดการบริหารที่เปนระบบ สามารถบริหาร
จัดการไดอยางมืออาชีพ เพื่อรองรับการผลักดันธุรกิจดานความงามการเปนชางผมไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได จากประเด็นแนวทางของการศึกษาทั้ง 4 ประเด็น ไดนํามาสูการศึกษาในหัวขอ
วิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถในการ
จัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ไดมีการสรุปแนวคิดทฤษฎีที่จะ
นํามาสูการอธิบายทั้ง 4 ประเด็นเพื่อที่จะนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย โดย
เริ่มจากแนวคิด 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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คนอื่นอยางลึกซึ้ง รูและเขาใจธรรมชาติของคน ความตองการ ความพึงพอใจ นอกจากนี้จะตองเขาใจความแตกตาง
ระหวางบุคคล ไดแกความรู ทักษะ ทัศนคติ นิสัยเกงงาน มีความรูความชํานาญงาน มีความรับผิดชอบสูง ทํางาน
สําเร็จ รอบครอบ รูงานอยางลึกซึ้ง รูทั้งงานและเปาหมายของงาน เกงคิด ใชสติปญญาทํางาน ริเริ่มสรางสรรค ให
ประโยชนแกสวนรวม รูคิดสรางสรรค รูเครื่องมือ รูจักการระดมความคิด เกงชีวิตและครอบครัว รักษาสุขภาพ จัดเวลา
ชีวิต และการงาน บริหารงาน บริหารเงิน บริหารอารมณ บริหารรางกายและจิตใจใหสมดุล อยางพอเพียงและยั่งยืน
รวมถึงการผูกใจผูรวมงาน ตองทําใหเพื่อนรวมงานเกิดความรูสึก ชอบ เชื่อ ทํา นําไปปฏิบัติ และวิธีการทําใหเพื่อน
รวมงานเกิดความรูสึก ชอบ เชื่อ ทํา และนําไปปฏิบัติ ตองสรางความเชื่อถือ บุคลิกภาพ มาดตองตาวาจาตองใจ
ภายในล้ํ า ลึก เชื่ อ มื อ ฝ มือ ความรู ความสามารถ เชื่ อ มั่ น มั่ น ใจ ไมห วั่น ไหว ตั้ ง มั่ น ในการทํา เที่ ย งตรง เชื่ อ ใจ
คุณธรรม จริยธรรม การกระทํา เสียสละ การทําตนใหผูรวมงานยอมรับ ใหเกียรติอยางจริงใจ ไวตอความรูสึก สํานึก
ในความเอื้ออาทร ยิ้มใหกอนอยูเปนนิจ คิดใหอภัยและชวยเหลือ หมั่นจุนเจืออารมณขัน
พงษศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล (2543) กลาววาพนักงานจะใชแนวทางของการพัฒนาเองและแนวทางของการที่
องคกรพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการฝกอบรมทั้งทางดานการบริหาร ดานเทคนิค และดานมนุษยสัมพันธ มาเปน
การเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพรอมในรูปแบบของการพัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกร และวิทยา
มานะวาณิชเจริญ (2547) กลาววาการเปนผูประกอบการที่ดีและสามารถบริหารจัดการที่ดีไดในธุรกิจของตนเอง
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 คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช
ความพยายามในการกระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจต่ํา จะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิก
การกระทํา กอนบรรลุเปาหมาย โดยแรงจูงใจสามารถแบงไดเปนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยทั้งสอง
ลักษณะจะมีการขับเคลื่อนในลักษณะที่ทําใหบุคคลมีแรงผลักดันพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อใหไดแรงจูงใจเหลานั้น
มาตอบสนองตอความตองการ ซึ่งในองคการโดยทั่วไปแรงจูงใจจะมีผลตอการทํางาน หรือพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานเปนอยางมาก ซึ่งจะมากหรือนอย ตําแหนงงานของพนักงานมีผลตอแรงจูงใจเหลานั้นโดยตรง ทั้งนี้พนักงาน
ในระดับลางจะมีแรงผลักดันพฤติกรรมในการไดรับแรงจูงใจภายนอก เชน เงินเดือน โบนัส เงินคาลวงเวลา มากกวา
การไดรับแรงจูงใจภายใน เชน คําสรรเสริญเยินยอ คําชม ความชื่นชมผลงาน ซึ่งในตําแหนงที่สูงขึ้นจะมีลักษณะ
กลับกัน โดยพนักงานที่มีตําแหนงที่สูงขึ้น แรงจูงใจภายใน ดานความรูสึกในความสําเร็จของงาน การไดรับคําชื่นชม
สรรเสริญเยินยอจากผูคนรอบข าง ความรูสึกประทับใจจากผลงาน จะมีอิทธิ พลตอความรูสึกมากกวาแรงจูงใจ
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
กลาววาปจจัยแหงความสําเร็จผูประกอบการจะตองกลาเสี่ยง การมุงความสําเร็จ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เขาใจ
และผูกพันตอเปาหมาย ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น การยืนหยัดตอสูทํางานหนัก นําประสบการณในอดีตมา
เปนบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงาน และเปนผูนําที่ดี มีความเชื่อมั่นตนเอง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความ
รับผิดชอบ มีความกระตือรือรน และไมหยุดนิ่ง การใฝหาความรูเพิ่มเติม การกลาตัดสินใจและมีความมุมานะ
พยายาม ไมตั้งความหวังไวกับผูอื่น การมองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ไมทําใน
สิ่งที่เกินตัว มีความรวมมือและพรอมในการแขงขัน และประหยัดเพื่ออนาคต และมีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณที่
ดี จากประเด็ น และเหตุ ผ ลข า งต น ทั้ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ทํ า ให ส ามารถสรุ ป ได ว า ศั ก ยภาพ แรงจู ง ใจ และป จ จั ย
ความสําเร็จการเปนผูประกอบการมีผลโดยตรงตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะเวลาอันใกลนี้

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษา ศั ก ยภาพ แรงจู ง ใจ และป จ จั ย ความสํ า เร็ จ การเป น ผู ป ระกอบการที่ มี ผ ลต อ
ความสามารถในการจัดการของผูป ระกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี การอธิบาย
ระเบียบโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเครื่องมือเปนแบบสอบถามแบบปลาย
ปด (Close-ended Questionnaire) เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ซึ่งไดกําหนด
รูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาเปนการสอบถาม
กลุมตัวอยางในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผลตอความสามารถ
ในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมา
ไดมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) โดยขอความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และนํามา
พิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขให แ บบสอบถามมี ค วามถู ก ต อ งเหมาะสม และมี ก ารทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ
(Reliability Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนของผูประกอบการชางผมไทยที่ไมไดเปนกุลมตัวอยางในการวิจัยได
กรอกแบบสอบถามที่แจกให นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความนาเชื่อถือดวยวิธีของ ครอนบารค (Cronbach’s
Alpha) ซึ่งไดคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.909 และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปนดวย
วิธีการสุมแบบสะดวกที่เปนประกอบการชางผมไทยที่ใหความรวมมือจํานวน 106 คน โดยใชเวลาเก็บกลุมตัวอยาง
เปนเวลา 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 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 เพื่อ การวิเคราะหอิ ท ธิพ ลของตั วแปรอิส ระที่มีผลตอ ตัวแปรตามที่ไ ดมีการกําหนดไวในสมมุติฐ านของ
งานวิจัยนี้
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ผลการวิจัย
สําหรับการสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยนี้สามารถสรุปขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (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 อายุที่เริ่มทํางาน 18 ป จํานวน 47 คน มีประสบการณ 1-5 ป จํานวน 61 คน ไม
เคยผานความลมเหลวทางธุรกิจ จํานวน 63 คน เหตุผลที่ทําธุรกิจดวยตนเองเพราะมีความรักในอาชีพ จํานวน 65 คน
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเปนธุรกิจสวนตัว 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 และปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการที่มีผล
ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ศักยภาพ แรงจูงใจ และปจจัยความสําเร็จ
ของการเปนผูป ระกอบการ

สัมประสิทธิ์การถดถอย
B

Beta

คา
t

Sig.
(P -Value)

1. ดานศักยภาพ
1.035
.453
4.862
.000***
2. ดานแรงจูงใจ
1.623
.483
6.714
.000***
3. ดานปจจัยความสําเร็จของการเปน
.424
.238
3.023
.003**
ผูประกอบการ
Adjust R² = .590, Standard Error = .381, F= 33.316, F Significance = 0.000, N= 106
P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001***

ลําดับ
ความ
สําคัญ
2
1
3

สําหรับการอภิปรายผลงานวิจัยนี้ สามารถแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของปจจัยทุกดานทั้ง ดานศักยภาพ ดาน
แรงจูงใจ และดานปจจัยความสําเร็จการเปนผูประกอบการมีผลตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชาง
ผมไทย ในเรื่องของการจัดการทางธรุกิจโดยเรียงอันดับจากมากไปนอยดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ จาก
อันดับที่ 1 ดานแรงจูงใจ อันดับที่ 2 ดานศักยภาพ และอันดับที่ 3 ดานปจจัยแหงความสําเร็จ ตามอันดับ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, 0.01 และ 0.001

สรุป
สรุปผลการวิจัยพบวาผูประกอบการชางผมไทยใหความสําคัญกับการการเตรียมความพรอมในปจจัยที่
สงผลโดยตรงตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยแรงจูงใจเปนเรื่องที่มี
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) ที่กลาววาการที่บุคคลที่มี
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ทักษะ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่โดดเดนมักจะมีแรงผลักดันในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี อัน
เนื่องมาจากแรงจูงใจที่มาจากสิ่งเหลานั้นผลักดันไปสูความสําเร็จ ในขณะที่ศักยภาพการทํางานเปนอีกปจจัยที่มีผล
ตอความสามารถในการจัดการของผูประกอบการชางผมไทยนั้น พงษศักดิ์ พรณัฐวุฒิกุล (2543) กลาววาพนักงานจะ
ใชแนวทางของการพัฒนาเองและแนวทางของการที่องคกรพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการฝกอบรมทั้งทางดาน
การบริหาร ดานเทคนิค และดานมนุษยสัมพันธ มาเปนการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพรอมในรูปแบบของการ
พัฒนาตนเองไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกร และศูนยบูรณาการพัฒนามนุษย (ม.ป.ป.) กลาวาผูประกอบการควรมี
ความเกง 4 ประการ ไดแก เกงคน เกงงาน เกงงาน เกงคิด และเกงชีวิต เชนเดียวกับวิทยา มานะวาณิชเจริญ (2547)
กลาววาการเปนผูประกอบการที่ดีและสามารถบริหารจัดการที่ดีไดในธุรกิจของตนเอง จําเปนตองพัฒนาศักยภาพ
ตนเองใหพรอมรับสภาพของการแขงขันทางธุรกิจ และปจจัยแหงความสําเร็จที่เปนประเด็นของการนําขอดีของธุรกิจ
นั้นมาจัดเรียงอันดับความสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการจัดการและเตรียมความพรอมในการแขงขันนั้นก็เปนเรื่องที่
ผูประกอบการใหความสําคัญเชนเดียวกัน ซึ่งปจจุบันตามที่บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548) กลาว
วาธุรกิจควรใหความสําคัญกับปจจัยแหงความสําเร็จหลัก โดยใชการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อความเปนเลิศทางธุรกิจ รวมถึงพิบูล
ทีปะปาล และธนวัฒน ทีปะปาล (ม.ป.ป) ที่กลาววาปจจัยแหงความสําเร็จผูประกอบการจะตองกลาเสี่ยง การมุง
ความสําเร็จ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เขาใจและผูกพันตอเปาหมาย ความสามารถโนมนาวจิตใจผูอื่น การยืน
หยัดตอสูทํางานหนัก นําประสบการณในอดีตมาเปนบทเรียน มีความสามารถในการบริหารงาน และเปนผูนําที่ดี มี
ความเชื่อมั่นตนเอง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน และไมหยุดนิ่ง การใฝหาความรู
เพิ่มเติม การกลาตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม ไมตั้งความหวังไวกับผูอื่น การมองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ไมทําในสิ่งที่เกินตัว มีความรวมมือและพรอมในการแขงขัน และประหยัดเพื่อ
อนาคต และมีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณที่ดี
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อิท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพการใหบ ริก ารของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทยที่มี ผ ลต อ ความคาดหวั ง และ
ความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 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 และระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังโดยรวมและ
ระดับความรูสึกโดยรวมของการไดรับคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดสอบความ
ตรงของเนื้อหาและความนาเชื่อถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ไดระดับความเชื่อมั่น 0.945
และแจกกับผูรับบริการของธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด 15 ธนาคารพาณิชย ณ สํานักงานใหญ จํานวน 450 คนและ
วิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พบวาคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยมีผลตอทั้งระดับความคาดหวัง
และระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการทุกปจจัย และพบวาระดับความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากกวาระดับ
ความรูสึกที่ไดรับโดยรวม
คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ ความคาดหวัง ความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ 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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
Graduate School, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand.

P-84

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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
การใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้คุณภาพ
การบริการเปนแนวทางของการปรับตัวและพัฒนาทั้งสินคาและบริการเพื่อการแขงขันทางธุรกิจกับคูแขงขันและสราง
ความประทับใจใหกับ ลูกคาโดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของการใหความสําคัญของคํา วาคุณภาพการบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานบริการที่มีความออนไหวในระดับความคาดหวังและระดับความรูสึกที่ไดรับจริงจากการ
ไดรับการบริการ ซึ่งปจจุบันเปนที่รับรูวาประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ที่ตอง
อาศัยการเอาใจใสดานการบริการเปนการขับเคลื่อนในการแขงขันกับกลุมประเทศอาเซียน ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพ
การบริการจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง และเมื่อกลาวถึงงานดานบริการที่เปนปจจัยหลักในการสรางความมั่นคงเพื่อ
การดําเนินธุรกิจคงปฏิเสธไมไดวาธนาคารพาณิชยไทยที่ใหบริการทางการเงินเปนธุรกิจบริการที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับคุณภาพการบริการ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการ
บริการ ทั้งนี้เพื่อทําการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองในการสรางความประทับใจสูงสุดใหแกลูกคาและใหเหนือกวา
คูแขง เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อกลาวถึงธุรกิจบริการระดับความคาดหวังของผูรับบริการ
จะเปนประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จในการทําใหผูรับบริการมาใชบริการมากขึ้น ซึ่งในความหมายของ
ความคาดหวังนั้นจําเปนตองกลาวถึงคุณภาพในการบริการนั้นดวยเชนกัน ที่จะทําใหมีการใชบริการในครั้งตอไป ทั้งนี้
ความคาดหวังของคน สามารถอธิบายไดตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ที่กลาววาบุคคลมีการดิ้นรน
แสวงหาหรือกระทําดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการหรือสิ่งที่คาดหวังไว ซึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองแลว
ก็จะเกิดความพึงพอใจ รวมถึง Kraus (1995) ที่กลาววาความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู
การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน
โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการหรือคาดหวังเอาไว โดยยังกลาวเสริมวาการ
คาดหวังกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นตามมาจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผูที่มีความคาดหวังมักจะเปน
การคาดหวังที่มีความมุงหวังวาจะไดรับในสิ่งที่คาดหวังไว สําหรับนักวิชาการของไทยไดกลาวถึงความคาดหวังไว
อาทิ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542) และ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548) ที่รวมกันใหความหมายของความคาดหวัง
วาเปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจหลากหลาย และความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็น การ
รับรู การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่น ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ตน โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการหรือคาดหวังเอาไว และสอดคลองกับ
การศึกษาของ Parasuraman Zeithmal และ Berry (1988) ที่ไดระบุถึงปจจัยหลักที่มีผลตอความคาดหวังของ
ผูรับบริการ ไดแก การไดรับการบอกเลาเรื่องที่สําคัญจากการไดรับบริการ การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่นที่เปน
ประโยชนตอตนเองในการบริการนั้น ๆ ความพึงพอใจและความตองการของแตละบุคคลจากการไดรับบริการ การได
แสดงออกถึงประสบการณความประทับใจในอดีตที่เคยไดรับการบริการ การไดรับขาวสารจากสื่อและจากผูใหบริการ
และการไดรับรูในเรื่องของราคาในการบริการแตละครั้ง เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหบริการจําเปนตองเขาถึง
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ผูรับบริการทั้งทางดานพฤติกรรมและจิตใจ เพื่อตอบสนองตอสิ่งที่คาดหวังไดเปนอยางดีและแนวคิดดังกลาวได
พัฒนามาเปนแนวคิดเรื่อง SERVQUAL ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการในองคประกอบ ดานความเปน
รู ป ธรรมของการให บ ริ ก าร (Tangible) ด า นความน า เชื่ อ ถื อ และไว ว างใจ (Reliability) ด า นการตอบสนองต อ
ผูรับบริการ (Responsiveness) ดานการใหความมั่นใจแกผูบริการ (Assurance) และดานความเขาใจและเห็นอก
เห็นใจในการรับบริการ (Empathy) ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดพัฒนามาเปนองคประกอบของการศึกษาในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้
เพื่อใหความคาดหวังของคนขับเคลื่อนไปพรอมกับความรูสึกจริงที่ไดรับจําเปนตองรับทราบความรูสึกที่ไดรับจริงจาก
สิ่งที่ไดคาดหวังไว ดังนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบความรูสึกเหลานั้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่องคกร หรือหนวยงานเปน
ผูใหกับบุคคลที่มารับบริการ เพื่อเปนการตรวจสอบทิศทางของแนวทางการปฏิบัติขององคกร หรือหนวยงาน และ
ความรูสึกของผูรับบริการสามารถอธิบายไดจากการศึกษาของ สมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววาทุก ๆ สิ่งและ
ทุก ๆ พฤติกรรมที่พนักงานบริษัทสงมอบแกลูกคา ไมวาจะเปนการกระทําหรือการโตตอบใดๆ ลวนมีผลตอความรูสึก
ที่มีกลับมาตอสินคาและบริการในแงใดแงหนึ่งเสมอ ถาภายใตการอนุมานวาบริษัทสวนใหญมีกระบวนการสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการที่ดีและเปนที่ยอมรับเปนพื้นฐานอยูแลว ความพยายามเขาถึงความรูสึกและประสบการณที่
ลูกคาจะไดรับจากการใชสินคาเพื่อเพิ่มความประทับใจนั้นจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ใหภาพลักษณและความรูสึกที่ดี
เหนือกวาผลิตภัณฑและบริการในกลุมของคูแขงขันทางธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งแนวทางเหลานี้ เปนเพียงขั้นตนของ
หลักจัดการประสบการณของผูบริโภค (Customer Experience Management) ซึ่งบริษัทชั้นนําสวนใหญใชเปน
พื้นฐานในการวิเคราะหและพัฒนาสินคาและบริการ โดยการเริ่มดวยการเรียงลําดับเหตุการณตามที่ลูกคาจะไดพบ
เมื่อพวกลูกคาตองการความชวยเหลือ ตั้งแตการเดินทาง สภาพของสิ่งแวดลอม บุคคลที่ติดตอ ความสะดวกสบาย
ระดับอารมณ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ลูกคาตองการเมื่อมาใชบริการและมีมากในความคาดหวังที่จะไดรับอีกดวยในบาง
สถานการณ เนื่องจากลูกคามีความคิดวาไดจายคาบริการเหลานั้นไปแลว
แนวคิดของ Baron และ Berg (1995) กลาววาคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน ความ
เชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ โดยพฤติกรรมเหลานั้นมีระบบ มี
ความสัมพันธกับกระบวนการทางจิตใจ ไดแก การรับรู ความเชื่อ เจตคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ พฤติกรรมทางสังคม
ของบุคคลจึงแตกตางกัน ตามที่บุคคลไดกําหนดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความรูสึกนึกคิดหรือคาดการณนั้นๆ ประเมินโดย
มาตรฐานของตนเองเปนเครื่องวัดความคาดการณของแตละบุคคลและแนวคิดของ Dickens (1994) กลาววา
หลักการสําคัญสําหรับการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ ความ
คาดหวังของผูบริการ การสรางภาวะความเปนผูนํา การปรับปรุงขั้นตอน และการจัดการกับแหลงขอมูลที่สําคัญให
มากกวาความคาดหวังของผูรับบริการ จากประเด็นดังกลาวขางตน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพ
การใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยทีมีผลตอระดับความคาดหวัง และระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการ และ
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกโดยรวมของการไดรับคุณภาพการใหบริการ
ของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ทั้งนี้กลุมผูรับบริการ
จะตองใหขอมูลความรูสึกคาดหวังตอการไดรับบริการและความรูสึกที่ไดรับจริงจากการไดรับบริการในแบบสอบถาม
ที่ไดมีการกําหนดใหผูรับบริการไดกรอกขอมูล
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วิธีการดําเนินการวิจัย
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยมี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามแบบปลายปดเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ซึ่งไดกําหนดรูปแบบการ
วิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาเปนการสอบถามกลุม
ตัวอยางในเรื่องเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและระดับความรูสึกในการไดรับการบริการของผูรับบริการของธนาคาร
พาณิชยไทย โดยสอบถามในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangible)
ดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) ดานการให
ความมั่นใจแกผูบริการ (Assurance) และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy) ในระดับ
ความคาดหวังกอนไดรับบริการและระดับความรูสึกหลังที่ไดรับการบริการจริงของผูรับบริการ
ทั้งนี้แบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่ประกอบดวยระดับความ
คาดหวัง และระดับความรูสึกที่ไดรับ และสวนที่ 3 ขอมูลระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกที่ไดรับ
โดยรวม

ระดับการวัดขอมูลแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทย
ระดับความคาดหวังกอนไดรบั บริการจะประกอบดวยระดับความคาดหวังใน 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 หมายถึง
ไมเห็นดวย
3 หมายถึง
เฉย ๆ
4 หมายถึง
เห็นดวย
5 หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เกณฑการแปลผลของระดับความคาดหวังเปนดังนี้
1.00- 1.80
อยูในเกณฑ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1.81- 2.60
อยูในเกณฑ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เฉย ๆ
2.61- 3.40
อยูในเกณฑ
3.41- 4.20
อยูในเกณฑ
เห็นดวย
4.21- 5.00
อยูในเกณฑ
เห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับความรูสึกที่ไดรับจากการบริการจะประกอบดวยระดับความรูสึกที่ไดรับใน 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 หมายถึง
ไมเห็นดวย
3 หมายถึง
เฉย ๆ
4 หมายถึง
เห็นดวย
5 หมายถึง
เห็นดวยอยางยิ่ง
เกณฑการแปลผลของระดับความรูสึกที่ไดรบั จากการบริการเปนดังนี้
1.00-1.80
อยูในเกณฑ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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
เห็นดวยอยางยิ่ง
ทั้งนี้แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นมาถูกนําไปทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) โดยไดใหรับ
ความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาใหตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาใน
ครั้งนี้ และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) โดยขอความ
รว มมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อ แจกแบบสอบถามใหกับ กลุ มนั กศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึ กษา มหาวิ ทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท จํานวน 30 คน ไดกรอกแบบสอบถามที่แจกใหและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหหา
ความนาเชื่อถือ ดวยวิธีของ ครอนบารค (Cronbach’s Alpha) โดยไดคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.945 หลังนั้นได
นําแบบสอบถามมาแจกกับผูรับบริการของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งเปนกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้
โดยไดมีการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ±5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน แตเก็บจํานวน 450 คน ประชากรไมจํากัดจํานวนที่มาใช
บริการธนาคารพาณิชยไทยทั้งหมด 15 ธนาคารพาณิชย ณ สํานักงานใหญ จํานวนแหงละ 30 คน โดยการสุมแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจํานวนที่ไดกําหนดไว โดยใชเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม
2555 และวิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) และการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย

ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สามารถอธิ บ ายได ต ามข อ ตกลงในวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย คื อ ข อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(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
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558
ระดับความคาดหวังขององคประกอบของคุณภาพ
การใหบริการ
1. ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangible)
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability)
3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
(Responsiveness)
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูบริการ (Assurance)

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย
Beta
.672
.379
.282

คา
t

Sig.
(P -Value)

8.441
4.089
2.295

0.000***
0.000***
0.028*

.245

2.551

0.015*

.564

7.535

0.000***

5. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ
(Empathy)
P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001***

จากตารางสรุปที่ 1 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความคาดหวังของ
ผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ
ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และดานความ
เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีผลตอความคาดหวังของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนป 2558 ทุกดาน ซึ่งหมายถึง ผูรับบริการมีความคาดหวังในคุณภาพการใหบริการทุกดาน
ตารางสรุปที่ 2 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกที่ไดรับของ
ผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558
ระดับความรูสึกที่ไดรับของผูร ับบริการขององคประกอบของ
คุณภาพการใหบริการ
1. ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได
3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ
4. ดานการใหความมั่นใจแกผูบริการ
5. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ
P-Value ≤ 0.05*, 0.01**, 0.001***
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สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย
Beta

คา
t

Sig.
(P -Value)

.334
.370
.239
-.188
.322

2.82
2.90
2.17
-1.77
2.46

.007**
.007**
.028*
.049*
.019*
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จากตารางสรุปที่ 2 อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกที่ไดรับ
ของผูรับ บริ การเพื่อรองรับการเข า สู ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนป 2558 พบวา ดา นความเปน รูป ธรรมของการ
ใหบริการ ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และ
ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีผลตอความความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558 ทุกดาน ซึ่งหมายถึงผูรับริการมีความรูสึกไดรับคุณภาพการใหบริการทุกดาน
ตารางสรุปที่ 3 การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและความรูสึกที่ไดรับของคุณภาพการ
ใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558
การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและความรูสึกที่ไดรับของ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
คุณภาพการใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสู
(Mean) มาตรฐาน(S.D.)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558
1. ระดับความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวม
4.24
.713
2. ระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการขององคประกอบคุณภาพการใหบริการ
3.74
.822
โดยรวม
จากตารางสรุปที่ 3 การเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังโดยรวมและระดับความรูสึกที่ไดรับของ
คุณภาพการใหบริการโดยรวมของธนาคารพาณิชยไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2558
พบวาระดับความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในเกณฑเห็นดวยอยางยิ่ง แตระดับ
ความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในเกณฑเห็นดวย ดังนั้นระดับ
ความคาดหวังขององคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวมมีคามากกวาระดับความรูสึกที่ไดรับของผูรับบริการของ
องคประกอบคุณภาพการใหบริการโดยรวม

สรุป
การสรุปผลสามารถอธิบายได 3 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเปนเรื่องของคุณภาพการใหบริการของธนาคาร
พาณิชยไทยที่มีผลตอความคาดหวังจากคุณภาพการบริการที่ผูรับบริการไดรับ โดยทุกปจจัยมีผลตอความคาดหวัง
สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ที่กลาววาบุคคลมีการดิ้นรนแสวงหาหรือกระทําดวยวิธีใดวิธี
หนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการหรือสิ่งที่คาดหวังไว และ Kraus (1995) ที่กลาววาความคาดหวัง หมายถึง
ความรูสึก ความคิดเห็น การรับรู การตีความ หรือการคาดการณตอเหตุการณตางๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่
คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตน โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการหรือ
คาดหวังเอาไว ซึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความพึงพอใจและแนวคิดของ Parasuraman Zeithmal และ
Berry (1988) ที่กลาวถึงคุณภาพของการบริการเปนเรื่องสากลที่สามารถอธิบายไดในทุกสถานการณและทุกสถานที่
ที่มีการใหบริการตั้งแตงานบริการในธุรกิจที่เปนสินคาและงานบริการที่ตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลักษณะที่สองเปนเรื่องของคุณภาพการใหบริการของธนาคารพาณิชยไทยที่มีผลตอความรูสึกที่ไดรับจากคุณภาพ
การบริ ก ารที่ ผู รั บ บริ ก ารได รั บ โดยทุ ก ป จ จั ย มี ผ ลต อ ความรู สึ ก ที่ ไ ด รั บ
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของปรี ย าพร
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วงศอนุตรโรจน (2542) และ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548) ที่กลาววาเพื่อตอบสนองตอการทําใหผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นไดหากการบริการนั้นเกินความคาดหวัง ความคาดหวังของมนุษยเปนการคิด
ลวงหนาไวกอน ซึ่งอาจจะไมเปนไปตามที่คิดไว แตมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคลในความคาดหวังตอการ
กระทําหรือสถานการณวาเปนการคาดการณลวงหนาถึงอนาคตที่ดี เปนความมุงหวังที่ดีงาม เปนระดับหรือคาความ
นาจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว และลักษณะที่สามเปนเรื่องของคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความคาดหวัง
โดยรวมกับระดับความรูสึกโดยรวมที่พบวาความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยมากกวาระดับความรูสึกที่ไดรับโดยรวม
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Baron และ Berg (1995) กลาววาคนเราตางก็มีความคิดและความตองการแตกตางกัน
ความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหวางทางเลือกตางๆ โดยพฤติกรรมเหลานั้นมี
ระบบ มีความสัมพันธกับ กระบวนการทางจิตใจ รวมถึงแนวคิดของ Dickens (1994) ที่กลาววาหลักการสําคัญ
สําหรับการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการมีการพิจารณาประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ ความคาดหวังของผูบริการ
การสรางภาวะความเปนผูนํา การปรับปรุงขั้นตอน และการจัดการกับแหลงขอมูลที่สําคัญใหมากกวาความคาดหวัง
ของผูรับบริการ และแนวคิดของสมวงศ พงศสถาพร (2550) กลาววาทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ พฤติกรรมที่พนักงานบริษัท
สงมอบแกลูกคา ไมวาจะเปนการกระทําหรือการโตตอบใดๆ ลวนมีผลตอความรูสึกที่มีกลับมาตอสินคาและบริการใน
แงใดแงหนึ่งเสมอ
เอกสารอางอิง
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การผลิ ต ไขมัน ทดแทนเนยโกโก จ ากน้ํา มั น เมล็ด เงาะด ว ยกระบวนการอิ น เตอร เ อสเตอร
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 และในการสกัดน้ํามันจากเมล็ด
เงาะแหงนั้นสามารถได yield สูงถึง 41.3% (dry basis) โดยเมล็ดเงาะที่เปนเศษเหลือทิ้งในประเทศสามารถใหน้ํามัน
ไดในปริมาณมากถึง 81,500-136,000 ตัน/ป (Winayanuwattikun และคณะ, 2008) เนยโกโก (cocoa butter) เปน
ไขมันที่เปนสวนผสมหลักที่มีราคาแพงที่สุดของช็อคโกแลต ประกอบไปดวยไตรกลีเซอไรด 3 ชนิดหลักๆ ดวยกันคือ
POP, POSt และ StOSt ที่รวมกันแลวมีมากกวา 70% (เมื่อ P O และ St คือกรดไขมันปาลมมิติก โอเลอิก และเสตีย
ริก ตามลําดับ) โดยจะเห็นไดวากรดโอเลอิกสวนใหญจะจับอยูที่ตําแหนงที่ 2 ของกรดไขมันในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด
ในปจจุบนั เนยโกโกมีราคาแพงและมีการผันแปรของปริมาณการผลิตแบบปตอป จึงไดมีความพยายามในการเสาะ
แสวงหาพืชชนิดอื่นที่สามารถใหน้ํามันที่มีองคประกอบไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ
และพฤติกรรมการตกผลึกที่เหมือนหรือใกลเคียงกับของเนยโกโก มาผลิตเปนไขมันทดแทนเนยโกโก โดยน้ํามันเมล็ด
เงาะมีกรดโอเลอิกมากในตําแหนงที่ 2 งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการดัดแปรโมเลกุลไตรกลีเซอไรดในน้ํามันเมล็ดเงาะ
ตําแหนงที่ 1และ 3 ไปเปนกรดปาลมมิติก และ/หรือ กรดเสตียริก เพื่อผลิตเปนไขมันทดแทนเนยโกโก

อุปกรณและวิธีการ
1. นําเมล็ดเงาะมาอบดวยตูอบสุญญากาศที่ 65 °C จนกระทั่งมีความชื้นต่ํากวารอยละ 5 โดยน้ําหนักของเมล็ดเงาะ
แหงบดดวย warring blender ใหเปนผง แลวนํามาสกัดน้ํามันดวยวิธี Soxhlet Extraction ตามวิธีของ SolisFuentesc และคณะ (2010) โดยทําการสกัดดวยเฮกเซนเปนเวลานาน 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 65 °C
2. ศึกษาปฏิกิริยา enzymatic interesterification โดยเติมเอนไซมไลเปสชนิด sn-1,3 specific lipase ผลิตจากเชื้อ
ราชื่อ Mucor miehei มีคา aw เริ่มตนเปน 0.12 ปริมาณ10% (โดยน้ําหนักของ substrate)ใน water-jacketed
beaker ที่มีน้ํารอนอุณหภูมิ 65°C ไหลวน โดยอุปกรณทั้งหมดนี้จะวางอยูบน magnetic-stirrer plate ที่ปรับความเร็ว
รอบของการหมุนของ magnetic bar 200 rpm เมื่อถึงเวลากรองแยกเอนไซมออกแลวนําน้ํามันที่ไดมาแยกกรดไขมัน
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 และทําการวิเคราะหปริมาณของไตรกลีเซอไรดชนิด
ที่สําคัญคือ POP POSt และ StOSt ในน้ํามันที่ผานการดัดแปรเปรียบเทียบกับเนยโกโกดวยเทคนิค HPLC
1
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. ชนิดของแหลง acyl donor เพื่อเปรียบเทียบวาการใช acyl donor ที่เปนกรดไขมันที่อยูในรูปเอสเทอรและที่อยูใน
รูปกรดไขมันอิสระ พบวาการใช acyl donor ที่อยูในรูปกรดไขมันอิสระจะใหไตรกลีเซอไรดชนิด POP POSt และ
StOSt ในปริมาณที่สูงกวาการใช acyl donor ที่เปนกรดไขมันที่อยูในรูปเอสเทอรดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณของโมเลกุลไตรกลีเซอไรดที่เกิดขึ้นหลังจากทําปฏิกิริยาอินเตอรเอสเตอรริฟเคชัน
substrate
cocoa butter

POP (%)
23.221

POSt (%)
35.913

StOSt (%)
20.996

rambutan seed oil
rambutan seed oil + methyl palmitate
rambutan seed oil + methyl stearate
rambutan seed oil + palmitic acid
rambutan seed oil + stearic acid

0.434
1.792
0
6.012
1.331

1.477
6.547
3.061
19.465
6.832

3.735
0
3.681
3.76
19.36

2. อัตราสวนของน้ํามันตอ acyl donor พบวายิ่งเพิ่มปริมาณของ
acyl donor ทําใหมีปริมาณของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด POP, POSt
และ StOSt มากยิ่งขึ้น ที่สัดสวนน้ํามันตอ acyl donor เปน 1:6
ใหปริมาณ POP, POSt และ StOSt สูงที่สุด สวนที่อัตราสวน 1:10
เมื่อทําการแยกกรดไขมันอิสระหลังจากทําปฏิกิริยาพบวามีปริมาณ
กรดไขมั น อิส ระที่เ หลือ ปริ ม าณมาก แสดงให เ ห็ น ว า มีก ารนํา กรด
ไขมั น อิ ส ระที่ เ ติ ม ลงไปใช ไ ด น อ ยกว า ที่ อั ต ราส ว น1:6 จึ ง ทํ า ให มี
ปริมาณโมเลกุลไตรกลีเซอไรดที่ตองการนอยลง ดังแสดงในภาพที่ 1

สรุปผล

ภาพที่ 1 ปริมาณไตรกลีเซอไรด (POP, POSt และ
StOSt) ที่ไดจากการใชสัดสวนของน้ํามันเมล็ดเงาะ :
acyl donor (1:1, 1:2, 1:3, 1:4,1:6 และ 1:10)

การดัดแปรโครงสรางไตรกลีเซอไรดของน้ํามันเมล็ดเงาะดวยกระบวนการอินเตอรเอสเตอรริฟเคชั่นโดยใช
เอนไซมไลเปส acyl donor จากกรดไขมันอิสระใหปริมาณไตรกลีเซอไรด POP POSt และ StOSt มากที่สุด จึงทําให
เลือกกรดปาลมมิติกและกรดเสตียริกมาเปน acyl donor ในการทดลองผลของอัตราสวนของน้ํามันตอ acyl donor
โดยอัตราสวนของน้ํามันตอกรดปาลมมิติกและกรดเสตียริกที่ทําใหไดโมเลกุลไตรกลีเซอไรด POP POSt และ

StOSt มากทีส่ ุดคือ 1:6
เอกสารอางอิง
Solis-Fuentes J.A., Camey-Ortiz, G., Hernandez-Medel, M.R., Perez-Mendoza, F., and Duran-de-Bazua,
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 lipasecatalyzed biodiesel production in Thailand. Biomass and Bioenergy. 32: 1279-1286.
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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 ความตองการรถบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น จึงมีผลทําใหความตองการวัตถุดิบ(เหล็กแผน นอต สายไฟ
สี) ที่ใชในการผลิตเพิ่มขึ้น
ทํา ให
เนื่ อ งจากสิ น ค า หลั ก คือ วั ตถุ ดิบ ประเภทเหล็ ก มีร าคาสูง และ มี ร าคาที่ผั น ผวนตลอดเวลา
ผูประกอบการ สั่งซื้อสินคาปริมาณที่มาก ในชวงราคาวัตถุดิบถูก ซึ่งสงผลใหมีปริมาณวัตถุดิบในคลังที่มากเกินไป
และ ทําใหเสียคาใชจายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บรักษามากเกินไป
งานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดที่จะหาวิธีการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กที่เหมาะสม ภายใต
ข อ มู ล ปริ ม าณความต อ งการวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ น ค า และราคาของวั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะสั่ ง ซื้ อ ในแต ล ะครั้ ง โดยใช
แบบจําลองเชิงเสนในการหาคําตอบ เพื่อใหเกิดคาใชจายต่ําสุด

อุปกรณและวิธีการ
ในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดโดยเปนการสราง
สมการในรูปแบบทางคณิตศาสตร เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อหาคาใชจายต่ําสุดในการสั่งซื้อและ
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.และเหล็กรางน้ําหนา 4 นิ้ว
2. คํานวณคาพารามิเตอรที่ใชในการจัดทําแบบจําลองการจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทเหล็กไดแก
คาใชจา ยในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) และ ตนทุนในการเก็บรักษา(Carrying Cost)
3. การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
4. แบบจําลองคณิตศาสตร จะถูกนํามาปอนขอมูลใน โปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล และใช Excel
Solver ในการแกปญหาเพื่อหาคําตอบ
5. เปรียบเทียบคาใชจายการจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทเหล็กของระบบงานปจจุบัน และแบบจําลอง
1
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ผลการทดลองและวิจารณ
แบบจําลองคณิตศาสตรที่ใชแกปญหาเพื่อหาคําตอบ เพื่อใหเกิดคาใชจายในการสั่งซื้อวัตถุดิบต่ําที่สุด
ผลจากการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กของกรณีศึกษาพบวา คาใชจาย กรณี
มีสตอกปลอดภัย ของแบบจําลองที่สรางขึ้นใหมสามารถลดคาใชจายลงได 138,525.20 บาท หรือลดลง 16.69%
ในชวงระยะเวลา 3 เดือน

สรุปผล
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาคาใชจายต่ําสุดในการจัดการสินคาคงคลังวัตถุดิบ
ประเภทเหล็ก สําหรับอุตสาหกรรมประกอบรถบริการสาธารณะ โดยในปจจุบันโรงงานที่ทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ยังไมมีวิธีในการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม การสั่งซื้อที่เกิดขึ้นมีความไมแนนอน ซึ่งอาศัยประสบการณ
ของพนักงานในการสั่งซื้อ จํานวนในการสั่งซื้อในแตละครั้งจะสั่งซื้อในปริมาณที่มาก ทําใหวัตถุดิบคงคลังมาก และ
จากการที่ โ รงงานสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ครั้ ง ละจํ า นวนมากโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ราคาของวั ต ถุ ดิ บ และช ว งเวลาในการสั่ ง ซื้ อ
ที่เหมาะสม ทําใหเสียคาใชจายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บรักษามากเกินไป แบบจําลองทางคณิตศาสตรไดถูกสราง
ขึ้นเพื่อหาคาใชจายต่ําสุดในการสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยแบงเปน ระบบการจัดการสินคาคงคลัง
ของโรงงานที่ใชอยูในปจจุบัน และ กําหนดใหมีสตอกปลอดภัย
ผลจากการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารสินคาคงคลังวัตถุดิบประเภทเหล็กของกรณีศึกษาพบวา
คาใชจาย กรณีมีสตอกปลอดภัย ของแบบจําลองที่สรางขึ้นใหมสามารถลดคาใชจายลงได 138,525.20 บาท หรือ
ลดลง 16.69% ในชวงระยะเวลา 3 เดือนของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด
โดยวิธีก ารหาปริม าณการสั่ง ซื้ อ ที่ เหมาะสมด วยการสรา งแบบจํ า ลองทางคณิต ศาสตร สามารถนํา ไป
ประยุกตใชไดกับการผลิตอื่น ๆ ในกรณีที่ สินคาที่สั่งซื้อมีราคาผันผวน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคา
และเพื่อลดตนทุนของผูประกอบการ

เอกสารอางอิง
ศุภัชญา, 2554, Optimal Cash Inventory Management for ATM Network with Subjective Demand: A
Probabilistic Approach, การประชุมวิชาการดานการวิจัยและดําเนินการแหงชาติ
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การศึ ก ษาการจั ดตารางเรี ยนตารางสอน โดยคํ า นึง ถึ งรายวิช าที่มีอ าจารยผูส อนมากกวา
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
ในปจจุบันจํานวนรายวิชาที่สอนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และรายละเอียดเนื้อหาในบางรายวิชาก็เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งในบางรายวิชาตองอาศัยความชํานาญจากผูสอน ทําใหรายวิชาที่มีอาจารยสอนทานเดียวอาจไมสามารถที่จะ
สอนใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดได จึงจําเปนตองเพิ่มจํานวนอาจารยเปนที่มาของการจัดตารางสอน เชน มีผูสอน
2 คนตอรายวิชา ทําใหปญหาการจัดตารางเรียนตารางสอนมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น เพราะในรายวิชา
นั้นๆอาจารยผูสอนแตละทานตองวางในชวงเวลานั้นๆ นอกจากนี้จํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาตองสัมพันธ
กับขนาดความจุของหองเรียน เพราะถาหากวาการจัดตารางเรียนตารางสอนไมไดคํานึงถึงเรื่องนี้อาจสงผลถึง
ประสิทธิภาพในการใชหอง เชน ถาจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวนมากกวาความจุของหองการเรียน
การสอนอาจขาดประสิท ธิ ภ าพได จากที่ ก ล า วมาข า งต น ทํ า ให ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจในการสร า งแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรแบบ LINEAR PROGRAMMING MODELในการจัดตารางเรียนตารางสอน และทําการประมวลผลโดย
ใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 12.2 เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดตาราสอน และใหเกิดคาใชจายในการ
จัดตารางสอนต่ําที่สุด
การวิจัยครั้งนี้เปนการจัดตารางเรียนตารางสอนในรายวิชาที่เปดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการจั ด การ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

อุปกรณและวิธีการ
ในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดโดย เปนการสราง
สมการในรูปแบบทางคณิตศาสตร โดยสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อหาคําตอบของการจัดตารางสอนที่มี
คาใชจายในการจัดตารางสอนที่ต่ําที่สุด
1.ทําการเก็บขอมูลตาง ๆ เชน รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา จํานวนหอง ความจุของหอง
ชวงเวลา อาจารยผูสอน เพื่อใชในการสรางตัวแบบโดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากกองบริการนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.ศึกษาการใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX เพื่อสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสนนําขอมูลที่ไดมาสรางตัว
แบบกําหนดการเชิงเสน ประกอบดวย ตัวแปรตัดสินใจ กําหนดสมการเปาหมาย กําหนดสมการหรืออสมการแสดง
1

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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
การพัฒนาตัวแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทําการวิเคราะหหาตนทุนที่ต่ําที่สุด
(Minimize Cost) โดยรวมทั้งหมด ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชหองเรียน ของแตละหองจะขึ้นกับขนาดของ
หองเรียน แบบจําลองถูกสรางภายใตเงื่อนไขไดแก ทุกรายวิชาจะตองถูกจัดลงในตารางสอน, ในแตละหองเรียน ณ
เวลาหนึ่งๆ สามารถจัดรายวิชาลงไดเพียง 1 รายวิชา,จํานวนนักศึกษาที่เรียน จะตองไมเกินความจุของหองเรียน,
อาจารยผูสอน สามารถสอนได 1 รายวิชาในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนเงื่อนไขในทําจําเปนสําหรับการจัดตารางสอน
การประมวลผลจะใชโปรแกรม IBM ILOG CPLEX 12.2 และทําการประมวลผลเพื่อหาคําตอบการจัด
ตารางสอนในระดับของภาควิชา ในภาคการศึกษาที่1 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 %
ดังนั้น ปญหาความยุงยากและซับซอนที่เกิดขึ้นของการจัดตารางสอน จากรายวิชามีอาจารยผูสอนหลาย
ทาน จะสามารถแกไขได และทําใหประหยัดคาใชจายลดลงได นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ผูใชสามารถประยุกตใช
โปรแกรม IBM ILOG CPLEX กับ โปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซลได ทําใหผูใชสะดวกในการปอนขอมูล และการ
แสดงผลคําตอบอีกดวย

สรุปผล
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดตารางสอนโดยมีผูสอนมากกวาหนึ่งทานตอรายวิชา เนื่องจากรายวิชาที่เปด
สอนมีรายละเอียดเนื้อหามาก และตองอาศัยความชํานาญในเนื้อหานั้นๆ ทําใหในปจจุบันบางรายวิชา อาจตองการ
อาจารยสอนหลายทานที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ในการศึกษาครั้งจะเนนการจัด
ตารางสอนที่มีผูสอนมากกวา 1 ทานตอรายวิชา การจัดตารางสอนโดยทั่วไปนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเลือกขนาด
หองเรียนใหเหมาะสมกับปริมาณนักศึกษา ภายใตขอจํากัดดาน จํานวนหองเรียน ความจุหองเรียน ชวงเวลา และ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อใหมีคา จายต่ําสุด โดยโปรแกรมที่นํามาใชในการแกสมการ คือ โปรแกรม IBM
ILOG CPLEX 12.2 จากนั้นไดนําผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาใชจายของเทอม 1 ป 2554 และทําการวิเคราะห
ขอมูลพบวาสามารถลดคาใชจาย 1,965บาท/สัปดาห คิดเปน 16.30 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ผลการจัดตารางสอบ
พบวาสามารถจัดชวงเวลาของอาจารยผูสอนแตละทานใหไมซอนทับกัน อีกทั้งจํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาก็
เหมาะสมกับกับขนาดความจุของหองเรียน ทําใหอาจารยผูสอนสามารถเลือกชวงเวลาในการสอนไดสะดวกมากขึ้น
และผูจัดตารางสอนสามารถดําเนินการไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนจากวารานัส พบวาชวงอายุของวารานัสที่สามารถ
นําหนังมาใชในการแปรรูป ตองมีอายุและชวงลําตัวยาว ในชวง 24 - 36 เดือน และ 1 - 1.5 เมตร ตามลําดับ
เนื่องจากมีขนาดหนังที่พอเหมาะในกระบวนการแปรรูปหนัง เกล็ดที่ไดมีขนาดเล็กและลายหนังที่สวยงาม เมื่อทําการ
เตรียมหนังวารานัสสดใหเปนหนังแหงพรอมสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังที่มีมูลคาสูง เชน รองเทา กระเปา
เข็มขัดเปนตนโดยหนังที่เตรียมไดมีคุณสมบัติที่เหนียว นุม เกล็ดละเอียดประกอบดวยลายดอกสีดําพื้นเหลืองมี
เอกลักษณเฉพาะตัวเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสัตวชนิดอื่น หนังวารานัสเมื่อนํามายอมสีมีความคงทนของสี เมื่อทําการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเปนรองเทาและกระเปาหนังมีความสวยงาม และคงทนกวาหนังชนิดอื่น มีแนวโนม
สงเสริมใหเปนสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งผลการทดลองดังกลาวเปนขอมูลเพื่อชวยในสงเสริมการใชประโยชนดานสินคาแปรรูป
หนังวารานัสตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : 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

ศูนยวจิ ัยและฝกอบรมการเลีย้ งสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสตั วและผลิตภัณฑสัตว (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 ปจจุบันเปลี่ยนเปนชื่อวารานัส มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา
Varanus salvator มีหลากหลายชนิด จัดเปนสัตวเลื้อยคลานพบไดมากในประเทศไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย และ
อินเดีย (Whitaker, 1980 และ Gaulke, M. 1992.) วารานัสเปนสัตวเลื้อยคลานที่อยูคูกับประเทศไทยมาเปน
ระยะเวลายาวนาน และมีการกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากวารานัสเปนสัตวกินเนื้อ และชอบจับ
กินสัตวที่ชาวบานเลี้ยงกินเปนอาหาร เชน ลูกไก ลูกสุกร สัตวน้ําที่เกษตรกรเลี้ยงและสัตวน้ําในธรรมชาติ ฯลฯ รวมทั้ง
อาหารที่ เป น ซากสัต ว เ นา เป อ ยต า งๆ จึ ง ทํ า ใหเ ปน ที่รั ง เกี ย จของคนทั่ ว ไป มี ร ายงานการคา หนั ง ของวารานั ส ใน
ตางประเทศในป ค.ศ 1975 .มีการขายหนังวารานัส จํานวน 51, 290แผน การลาจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนในป ค.ศ 1990มีการซื้อขายหนังวารานัส ประมาณ 3 ลานแผน หนังเหลานั้ นเปนหนั งของวารานัสมากกวา
2,500, 000แผน และวารานัสมีชีวิตถูกขายไปประมาณ 70, 000ตัว ผิวหนังของวารานัสมีลักษณะหยาบ แหง และ
หนา เปนผิวหนังแบบมีเกล็ด )epidermal scale( มีลายดอกสีขาว หรือ สีเหลือง ตั้งแตโคนขาหนายาวไปจนถึง
โคนหาง ส ว นท อ งเป น ผิ ว หนั ง เกล็ ด ไม มี ล ายดอกแต เ ป น สี ข าวหรื อ สี เ หลื อ งเท า นั้ น วารานั ส มี ก ารลอกคราบได
เชนเดียวกับสัตวจําพวกงู แตไมลอกออกมาเปนรูปรางทีเดียวทั้งตัวแตจะมีการหลุดลอกออกมาทีละเกล็ด สวนเนื้อมี
ลักษณะและรสชาติคลายเนื้อไก ไมมีมันแทรกในกลามเนื้อเนื่องจากมีอวัยวะที่มีลักษณะเปนแผนเก็บไขมันในชอง
ทองแยกตางหาก
ในปจจุบันพบวาหนังจระเขมีตนทุนการผลิตสูงมาก สวนหนังโค และหนังกระบือมีแนวโนมเริ่มขาดแคลน
ตองสั่งนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหมีราคาสูงและสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ทางผูวิจัยไดทําการศึกษาการ
ใชประโยขนจากวารานัสที่มีแหลงอาศัยจํานวนมากในประเทศไทย กฎหมายไดกําหนดใหตัวเงินตัวทองเปนสัตวปา
คุมครอง ซึ่งไมสามารถคา เพาะพันธุ นําเขา หรือสงออกได แตทางมหาลัยเกษตรศาสตรจึงไดเล็งเห็นความสวยงาม
ของผิวหนังวารานัสที่ควรพัฒนาใหเปนสินคาเครื่องหนังเพื่อสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค เพื่อสงออกตางประเทศ
อยางถูกกฎหมาย จึงไดมีงานวิจัยในการสรางฟารมวารานัสแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูที่ศูนยวิจัยและฝกอบรม
การเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว (สวพป)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยการใชประโยชนจากวา
รานั สกอ นเสนอใหรัฐ มนตรีว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มและรัฐ บาลใหยกเลิก กฎหมาย
คุมครองวารานัสดังกลาว เพื่อจะไดสามารถเพาะพันธุตัวเงินตัวทองใหเหมือนกับจระเข เพื่อเปนแหลงคนควาและ
เปนขอมูลในการสงเสริมการใชประโยชนจากวารานัสในอนาคตตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรีย มหนั ง วารานัส ทํา การสง โรงงานเพื่อ ทํ า การแปรรู ป โดยซึ่ ง ขั้ น ตอนการแปรรู ป หนั ง วารานั ส
แบงเปน 7 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกการลอกหนังจากสัตว (Flaying) เพื่อที่จะไดหนังสดของวารานัส ขั้นตอนที่ 2 เปน
กระบวนการคงสภาพหนังวารานัส (Curing) สดแหง กระดาง ดวยการแชน้ําเกลือปดฝาถังใหมิดชิด ใชเวลาในการ
หมัก 12 - 16 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 3 การลางเค็มพรอมกับสิ่งสกปรก (Soaking) สิ่งที่ตกคางคือ เลือด ไขมัน ใชเวลา
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ประมาณ 1 วัน ในการทําความสะอาด ขั้นตอนที่ 4 กําจัดเศษเนื้อและไขมันออก (Flesh Remove) เพื่อชวยใหขั้นตอน
การแปรรูปทําไดงายขึ้น และยังเปนการชวยในการยืดหนังดวย ขั้นตอนที่ 5 การลางปูนขาวหรือกรด ดาง (Deliming)
เปนเวลา 1 วัน เพื่อกําจัดเกล็ดออก ดวยดางและสารเคมีที่ตกคางออกจากหนัง ขั้นตอนที่ 6 เปนการเตรียมสภาพหนัง
ใหมีคาพีเอชที่เหมาะสมประมาณ 3 (Plicking) โดยการเติม น้ํา กรดซัลฟูริกผสมเกลือในปริมาณหนึ่ง ซึ่งเปนการปรับ
คาพีเอช ของหนังกลับสูสภาพเดิมเพื่อใหสารเคมีใน เพื่อใหสภาพหนังเหมาะสมสําหรับที่จะสงเขาสูกระบวนการ
ฟอกหนัง (Tanning) ตอไปขบวนการฟอกหนัง การฟอกหนังเปนการทําใหหนังไมเกิดการเนาเปอย มีความแข็งแรง
รวมทั้งเปนยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรีย การฟอกหนังเปนการฟนฟูคุณสมบัติทางกายภาพ และความรูสึกจากการ
สัมผัสใหเปนธรรมชาติมากที่สุด หรือทําใหหนังเสถียรมากที่สุด ขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนการยอมสี (Dyeing) ของหนัง
วารานัสใหไดเฉดสีตามความตองการใชสารเคมีของวียูทีเลเตอรโซลูชั่น
การแปรรูปหนังวารานัส นําหนังวารานัสที่ผานการแปรรูปและฟอกสีเรียบรอยแลวมาผานกระบวนการ
แปรรูปเครื่องหนังเปนสินคาแฟชั่น อาทิ เชน กระเปาถือ กระเปาสตางค และรองเทาบูท เปนตน เพื่อเพิ่มมูลคาของ
หนังวารานัส

ผลและวิจารณ
การเตรียมหนังวารานัส ผลการทดลอง พบวาสามารถเตรียมหนังวารานัสสามารถใหคงสภาพไดเหมือน
หนังจระเขทั้งสีและลักษณะทางกายภาพที่ไมเปลี่ยนแปลง หนังที่เตรียมมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียดกวาหนังจระเข
ประกอบกับมีลายดอกที่มีสีสันสวยงามซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนของหนังวารานัสที่หนังสัตวชนิดอื่นไมมี ดาน
คุณภาพของหนังวารานัสดีกวาหนังจระเข เนื่องจากวารานัสไมมีแผลจากกัดกันหรือรอยถลอกจากการการเกยกายไป
มาเพื่อแยงอาหาร แตถาจระเขเปนแผล หนังจะไมสามารถสมานกันไดสนิททําใหไดหนังที่ไมคอยมีคุณภาพ การลงทุน
เลี้ยงจระเขเพื่อขายหนังมีตนทุนสูงกวาเนื่องจากตองทําบอเดี่ยวซึ่งจะไดหนังจระเขที่มีคุณภาพดีกวาบอรวมแตการ
เลี้ยงวารานัสที่เปนบอรวม การลงทุนในการเลี้ยงจึงมีราคาถูก ผลของการเตรียมหนังวารานัสพบวา สามารถเตรียม
หนังวารานัสที่มีสมบัติเหมาะกับการแปรรูปตอไปได ดวยการแปรรูปโดยคลายกับการแปรรูปหนังจระเข หนังวารานัส
ที่เตรียมไดมีลักษณะที่เหนียว 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 แตหนังวารานัสนั้นมี
ลักษณะสวยงามมากกวาเนื่องจากลักษณะเกล็ดหนังเล็กละเอียดและมีลายดอกสีเหลืองพาดขวางทางยาวมีสีสัน
สวยงามที่เปนเอกลักษณโดดเดนกวาหนังจระเข สามารถใชไดทั้งสวนหลังและสวนทองของหนังวารานัสมาทําการ
แปรรูปแลวพบวามูลคาของผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเชน กระเปาถือของสุภาพสตรี รองเทาบูทและกระเปาเงิน เปน
ตน มีมูลคาการตลาดสูงมากในตลาดเครื่องหนังอยูในหลักหมื่นบาทโดยความนิยมหนังวารานัสมีตลาดหลักอยูที่
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศยุโรป มีแนวโนมสูงที่จะมาทดแทนการใชหนังจระเขที่มีการเลี้ยงแบบบอเดี่ยวที่มี
ตนทุนในการเลี้ยงเพื่อทําโรงเรือนที่มีคาใชจายคอนขางสูงเพื่อใหไดหนังที่มีคุณภาพ แตการเลี้ยงวารานัสสามารถ
เลี้ยงเปนบอรวมไดโดยไดหนังที่มีคุณภาพดังที่กลาวมาแลวในขั้นตน การใชหนังวารานัสที่มีแหลงผลิตจํานวนมากใน
ประเทศสามารถลดการนําเขาหนังสัตวชนิดอื่นเหลานี้ที่มีแนวโนมขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต
ก

ข

รูปที่ 3 การแปรรูปหนังสวนทองของวารานัส (ก) ดานหนา และ(ข) ดานหลังของกระเปาถือของสุภาพสตรี
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รูปที่ 4 การแปรรูปหนังของวารานัสสวนหลังเปนรองเทาบูท

ข

ก

รูปที่ 5 การแปรรูปหนังวารานัสฟอกสีเปนผลิตภัณฑกระเปาเงินสําหรับ (ก) สุภาพสตรี และ (ข) สุภาพบุรุษ

สรุป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถแปรรู ป หนั ง วารานั ส และสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากหนั ง วารานั ส ได เ ป น อย า งดี ที่ มี
คุณสมบัติ สีสันสวยงาม และคงทน โดยสามารถสรางเปนสินคาหนังที่มีคุณภาพที่ซึ่งมีความตองการสูงสามารถ
สงออกไปตางประเทศได แตคนไทยยังติดคานิยมที่ผิดของวารานัสทําใหเมื่อผลิตเปนสินคาเครื่องหนังอาจไมไดรับ
ความนิยมในประเทศซึ่งเหมาะกับการทําตลาดในตางประเทศมากกวาซึ่งงานวิจัยนี้ใชเปนแนวทางในการสงเสริม
เกษตรกรใหสรางฟารมเชิงการคาเพื่อผลิตเปนหนังเพื่อสงแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากหนังวารานัสเพื่อการสงออกไดใน
อนาคตตอไป

คําขอบคุณ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช (อส) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม)เอสเอ็มอี( กลุมคลัสเตอรเครื่องหนัง และศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
(สวพป) มหาวิทยาเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ และอุปกรณ
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การสรางแบบจําลองการกอตัวของตะกรันสําหรับขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใน
กระบวนการผลิตโพลีโพรพิลีน
Modelling of Fouling Formation for Heat Exchanger Network in Propylene Production
Process
วรรณทิพา โอภาปญญโชติ1
Wantipa Oppapanyachod1

บทคัดยอ
การบวนการผลิตโพลีโพรพีลีนจําเปนตองใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการโพลีเมอรไรเซชัน
เพื่อควบคุมอุณหภูมิ โดยโพลีเมอรที่ออกจากเครื่องปฏิกรณถูกทําใหเย็นลงเพื่อควบคุมน้ําหนักโมเลกุล ปญหาสวน
ใหญที่พบในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนคือตะกรัน โดยตะกรันจะไปลดประสิทธิภาพการถายเทความรอนและ
ลดความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสายรอนและสายเย็นลง ปญหานี้ถูกแกไขโดยการทําความ
สะอาดพื้นผิวที่ใชถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยงานวิจัยนี้ศึกษาอัตราการกอตัวของตะกรัน
และสรางแบบจํ าลองการเกิดตะกรันในขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน โดยคาของตัวแปรมีความสัมพัน ธ
เหมือนกราฟแบบเอกโพแนนเชียลและคาอัตราการกอตัวของตะกรันเปลี่ยนแปลงตามพื้นผิวที่ใชถายเทความรอน
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนและแนวโนมกราฟความเร็วของโพลีโพรพีลีนถูกลดลง
คําสําคัญ : ตะกรัน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 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 กระบวนการผลิตเปนแบบตอเนื่อง
โดยปอน propylene เขาในเครื่องปฏิกรณเครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 4 และปอน ethylene เขาในเครื่องปฏิกรณเครื่อง
ที่ 4 เพื่อควบคุมเปอรเซ็นตของยาง เครื่องปฏิกรณถูกกําหนดโดยปริมาณที่ปอนของตัวเรงปฏิกิริยา ไฮโดรเจนถูกปอน
เพื่อควบคุมน้ําหนักโมเลกุล Polymerization มีสภาวะอุณหภูมิ ความดัน คาความเขนขนของตัวทําปฏิกิริยาที่ถูก
ควบคุม ปฏิกิริยาเปน Exothermic ผง polymer ที่ออกจากเครื่องปฏิกรณถูกทําใหเย็นลงโดยเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน ผง polymer ถูกปลอยออกจากเครื่องปฏิกรณโดยมีการตรวจสอบ melt flow rate ของ polymer ทุก 4 ชั่วโมง ทุก
เครื่องปฏิกรณ ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งของ PP polymer ผง polymer ถูกทําใหแหงโดยไอน้ํา และถูกสงไปที่เครื่องตัด
เม็ดโดยใชแกสไนโตรเจน ผลิตภัณฑขั้นสุดทายจะถูกตรวจสอบโดยหนวยงาน QA โดยตรวจคา impact strength,
flexural modulus, melt flow rate
ปญหาสวนใหญที่พบในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนคือ การเกิดตะกรัน โดยตะกรันจะไปลดอัตราการ
ถายเทความรอนทําใหประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนลดลง จึงมีผลตอกระบวนการผลิต สงผลให
ตองการพลังงานทดแทนมากขึ้นและอาจถึงขั้นตองลดปริมาณการผลิตหรือหยุดการผลิตเพื่อนําเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนมาทําการบํารุงรักษาและทําความสะอาด ฉะนั้นปญหาตะกรันเปนปญหาที่สําคัญมากในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
งานวิจัยนี้ศึกษาการออกแบบจําลองทางคณิตศาสตรทํานายอัตราการกอตัวของตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน ถือเปนทางเลือกสําคัญที่ใชในการทํานายคาตะกรัน โดยงานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่การศึกษาพฤติกรรม
การเกิดตะกรันและอัตราการกอตัวของตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน
เพื่อใชในการควบคุมกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีนและศึกษาผลกระทบของตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการแลกเปลี่ย นความรอ นของกระบวนการผลิ ต โพลิ โ พรพิลีน แบบจํ า ลองทางคณิ ตศาสตรทํ า งาน
โดย อาศัยขอมูลในกระบวนการผลิตเปนพื้นฐานในการทํานายคาตะกรัน ขอมูลกระบวนการผลิตโพลิเมอรที่มีอยูมาก
ทําใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนหนึ่งในทางเลือกที่สําคัญที่ถูกนํามาประยุกตใชในงานควบคุมการผลิตที่มีความ
ซับซอนสูงและจะถูกพัฒนาตอเพื่อสรางความสัมพันธของขอมูลปอนและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการ
ทดสอบคัดเลือกปริมาณและประเภทตัวแปรที่เหมาะสมกับแบบจําลอง ผลลัพธที่ไดจากการทํานายอาศัยแบบจําลอง
มีความแมนยําสอดคลองกับขอมูลในกระบวนการผลิตเปนที่นาพอใจ เทคนิคแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถใช
ในการทํานายคาตะกรันในกระบวนการผลิตโพลิเมอร ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมการผลิตได

อุปกรณและวิธีการ
1. ศึกษาผลตามเวลาของการกอตัวของตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน
2. ศึกษาผลกระทบของตะกรันที่มีตอประสิทธิภาพการถายเทความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน
3. สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรการเกิดตะกรันบนพื้นฐานแบบจําลองของ Nasr เพื่อทํานายอัตราการกอตัวของ
ตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน
4. รวบรวมขอมูลกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีนกอนและหลัง shutdown cleaning
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5.นําขอมูลที่ไดจากกระบวนการผลิตมาคํานวณหาอัตราการเกิดตะกรันแลวสรางกราฟเปรียบเทียบขอมูลระหวาง
กระบวนการผลิตและทฤษฎีจากแบบจําลอง

D‐204

รูปที่ 1 ผังกระบวนการผลิตโพลิโพรพิลีน

รูปที่ 2 ผังกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอน E-204A, E-204B
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รูปที่ 3 ทิศทางการแลกเปลี่ยนความรอนแบบเชลลและทอ
ในการแลกเปลี่ยนความรอนแบบเชลลและทอมีการถายเทความรอนแบบสองกลับ(Two Tube Passes)
ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งหมายความวาของเหลวจะไหลภายในทอในทิศทางหนึ่งและไหลกลับในอีกทิศทางหนึ่งดานหัว
ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทางปลายซายมือจะติดตั้งตัวแยก เพื่อแยกของเหลวที่ไหลเขาและไหลกลับมา ตัวกั้น
(Baffles) จะถูกวางในเปลือกเพื่อใหของเหลวไหลผานทอหลายๆครั้งกอนที่จะออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

รูปที่ 4 การถายเทความรอนรวมผานผนังทอหลายชั้น
เมื่อพิจารณาทอดังแสดงในรูปที่ 3 ทอดานหนึ่งสัมผัสกับของไหลรอน Ti อีกดานหนึ่งสัมผัสกับของไหลเย็น
To คาการถายเทความรอนสามารถเขียนไดเปน
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4

(1)

4

Z

o

4

3

สามารถเขียนสมการถายเทความรอน (1) ใหมไดเปน
q=

หรือ
q=

(T -T )
⎞ ln(r /r ) ln(r /r ) ln(r /r ) ⎛
⎟+
+
+
+⎜
i

⎛ 1
⎜⎜
⎟
⎝ hi Ai ⎠

2

1

2ππx L

(2)

o

3

2

2ππY L

4

3

2ππZ L

1 ⎞
⎜ h A ⎟⎟
⎝ o o⎠

(T -T )
i

(3)

o

R

จากสมการที่ (2) และสมการที่ (3) เราสามารถเขียนคาความตานทานความรวมของระบบไดเปน
⎛ 1
R = ⎜⎜
⎝ hi Ai

⎞ ln(r2 /r1 ) ln(r3 /r2 ) ln(r4 /r3 )
⎟⎟ +
+
+
+
2ππY L
2ππZ L
⎠ 2ππ X L
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⎞
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ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการถายเทความรอนใหอยูในสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมไดเปนดังนี้
q = UA(Ti -To ) =

(T -T )
i

(5)

o

R

รูปที่ 5 ลักษณะการเกิดตะกรันที่บริเวณผิวทอทั้งดานในและดานนอก
จากสมการที่ (3) สมการที่ (4) และสมการที่ (5) พบวาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของพื้นที่ผิวทอ
ดานนอกพบวาจะมีคา
Uo =

1

⎛ Ao
⎜⎜
⎝ hi Ai

⎞ Ao ln(r2 /r1 ) Ao ln(r3 /r2 ) Ao ln(r4 /r3 ) ⎛ 1
⎟⎟ +
+
+
+ ⎜⎜
2ππ A L
2ππ B L
2ππC L
⎠
⎝ ho

⎞
⎟⎟
⎠

(6)

ความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม( U0 ) และคาความตานทานความรอนรวม( R )ได
ดังนี้
R =

1
U o Ao

(7)

ในกรณีที่มี ตะกรัน เกิดขึ้น ที่บ ริเวณผิ วทอ ทั้ งดา นในและดานนอกทอ ดัง รูป ที่ 5 คาความร อนในกรณีที่มี
ตะกรันนี้สามารถเขียนไดดังนี้
⎛ 1
R f = ⎜⎜
⎝ hi Ai

⎞ R f,i ln(ro /ri ) R f,o
⎛ 1
⎟⎟ +
+
+
+ ⎜⎜
2ππk
Ao
⎠ Ai
⎝ ho Ao

⎞
⎟⎟
⎠

(8)

เมื่อ
i และ o คือ สภาวะที่เกิดตะกรันดานในและดานนอกตามลําดับ
Rf,i , Rf,o คือ คาความตานทานตะกรันที่ผิวดานในและดานนอกตามลําดับ
สมการแสดงคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมในสภาวะอันเนื่องมาจากการเกิดตะกรันที่ผิวไดเปน
ดังนี้
⎛ A
1
= ⎜⎜ o
U f,o
⎝ hi Ai

⎞ Ao ln(ro /ri ) ⎛ 1
⎟⎟ +
+ ⎜⎜
2ππk
⎠
⎝ ho

⎞
⎟⎟ + R f
⎠

(9)

เมื่อ
ตัวหอย i และ o คือ สภาวะที่เกิดตะกรันดานในและดานนอกตามลําดับ
Rf, ,Rf,i , Rf,0 คือ คาความตานทานตะกรันรวมและคาความตานทานตระกรันที่ผิวดานในและดานนอก
ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาในสภาวะที่ไมมีตะกรันเกิดขึ้นที่ผิวทอจะพบวาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมจะหาได
จากสมการ
U c, o =

1
⎛ Ao ⎞ Ao ln(ro /ri ) ⎛ 1
⎟⎟ +
⎜⎜
+ ⎜⎜
2ππk
⎝ ho
⎝ hi Ai ⎠

⎞
⎟⎟
⎠

⎞ Ao ln(ro /ri ) ⎛ 1
⎟⎟ +
+ ⎜⎜
2ππk
⎠
⎝ ho

⎞
⎟⎟
⎠

(10)

เขียนใหมไดเปน
⎛ A
1
= ⎜⎜ o
U c ,o
⎝ hi Ai

(11)

เมื่อ
c,i และ o คือ สภาวะที่ไมมีตะกรัน,ดานในและดานนอกตามลําดับ
เมื่อนําสมการที่ (11) ลบดวยสมการที่ (9) จะไดสมการดังตอไปนี้
Rf =

1
1
−
U f Uc

(12)

เมื่อ
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. ดังในรูปสมการที่ (13)
⎛ −E
dR f ⎧
= ⎨α(Re )exp⎜⎜
dt
⎝ RTf
⎩
dR f
dt

⎞⎫
⎟⎟⎬ − γ[Re]0.4
⎠⎭

(13)

คือ คาความตานทานจากตะกรันรวมที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (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

P-109

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

ผลและวิจารณ
แสดงผลการคํานวนหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม (Overall heat transfer coefficient, U)

รูปที่ 6 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย Reynolds numberและอุณหภูมิของชั้นฟลม
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
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 โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแตละเครื่องมี
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
นําคาคงที่ α, β, γ ที่คํานวณไดมาแทนคาลงในแบบจําลองของ Nasr เพื่อคํานวณหาคาการเกิดตะกรันที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา และเปรียบเทียบผลที่ไดวาสามารถทํานายคาการเกิดตะกรันที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได
แมนยําดังแสดงในรูปภาพที่ 7 และรูปภาพที่ 8 ตามลําดับ
P-110
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รูปที่ 7 อัตราการเกิดตะกรันของ E-204A

รูปที่ 8 อัตราการเกิดตะกรันของ E-204B

สรุป
งานวิจัยนี้ไดสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชอธิบายการเกิดตะกรันรวมทั้งสามารถทํานายคาการกอ
ตัวของตะกรันที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Fouling rate) ของขายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของ polymerization
section โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแตละเครื่องมีคาคงที่ที่ตางกัน โดยแบบจําลองที่ไดมีความแมนยําและอัตรา
การกอ ตัว ของตะกรัน ที่ไ มคงที่ ผลจากการเปลี่ย นแปลงคา ความเร็ ว และการเปลี่ย นแปลงอุณ หภูมิชั้น ฟลม ของ
Polypropylene (Film temperature) ผลจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถอธิบายไดวาอัตราการกอตัวของ
ตะกรันมีแนวโนมสูง แปรผันตามคาความเร็วที่ลดลงของ Polypropylene กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ Polypropylene
โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนของ E-204A/B มีอัตราการกอตัวของตะกรันสูงจากการควบคุมคาอุณหภูมิและคา
อัตราการไหลไมเหมาะสม ซึ่งสามารถนําขอมูลที่คํานวณไดจากแบบจําลองนําไปใชวางแผน shutdown cleaning ที่
เหมาะสมตอไป
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การสํารวจการจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครือขายอินเตอรเน็ต
Survey of hormone sales available on the internet network
หัสกร พึ่งฮั้ว1 ทรงกลด จุนโนนยาง1 และ สุเมธิน ทรัพยสม1
Hasakorn Phunghua1, Songklod Junnonyang1 and Sumathin Supsom1

คํานําและวัตถุประสงค
ปจจุบันมีเว็บไซตและเครือขายสังคมเปนจํานวนมากที่จําหนายยาประเภทฮอรโมนซึ่งมีอยูมากมายหลาย
ชนิด ประกอบกับขอมูลทางสถิติการใชอินเตอรเน็ตของประชากรไทยในป พ.ศ. 2554 ซึ่งบงชี้วา จํานวนผูใชงาน
อินเตอรเน็ตมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาใชงานเว็บไซตผานทางโปรแกรมคนหา (search
engine) ทําใหโอกาสที่ผูบริโภคซึ่งใชงานอินเตอรเน็ตสามารถหาซื้อผลิตภัณฑเหลานี้ไดมีสูงยิ่งขึ้น ผูบริโภคอาจไดรับ
อันตรายจากการรับประทาน หรือการใชผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑที่ไมผานการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงอันตรายจากการไดรับขอมูลที่ไมเพียงพอหรือไมถูกตองจากผูจําหนายดวย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงชนิดของยาประเภทฮอรโมนที่มีจําหนายในเว็บไซตและเครือขายสังคม
เพื่อทราบถึงลักษณะการใหขอมูลยาประเภทฮอรโมนแกผูบริโภคของผูจําหนาย และเพื่อวิเคราะหวายาประเภท
ฮอรโมนที่พบสามารถจําหนายไดตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม

วิธีดําเนินการวิจัย
คนหายาประเภทฮอรโมนที่มีจําหนายบนเว็บไซตหรือเครือขายสังคมผานทางโปรแกรมคนหา (search
engine) โดยเลือก Google และ Bing ซึ่งเปนโปรแกรมคนหาที่ผูใชอินเตอรเน็ตไทยนิยมมากที่สุด ดวยคําคนหา
ทั่วไป (general keyword) คือคําวา “ขาย ฮอรโมน” และ “จําหนาย ฮอรโมน” เก็บขอมูลยาประเภทฮอรโมนที่พบใน
5 หนาแรกของผลการคนหา หลังจากนั้นจึงใชขอมูลยาประเภทฮอรโมนที่พบเปนคําคนหาเฉพาะ (specific keyword)
เพื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง ลั ก ษณะการให ข อ มู ล ยาประเภทฮอร โ มนของผู จํ า หน า ย ได แ ก ข อ บ ง ใช วิ ธี ใ ช ข อ ควรระวั ง
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
มี บ างส ว นที่พ บในรูป แบบยาฉี ด และสเปรย ผู จํ า หนา ยส ว นใหญจะระบุส รรพคุ ณ วิ ธีใ ช และราคาจํา หน า ย แต
1
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หลีกเลี่ยงที่จ ะระบุถึง ข อ ควรระวังและผลขา งเคียงของผลิ ตภัณ ฑดังกลา ว รวมถึ งผลิตภั ณ ฑโดยสว นใหญที่ พ บ
ยังไมผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และทุกผลิตภัณฑที่พบไมไดจําหนายโดย
เภสัชกร จึงขัดตอพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

สรุปผล
การจําหนายยาประเภทฮอรโมนบนเครือขายอินเตอรเน็ตสงผลใหผูบริโภคซึ่งใชงานอินเตอรเน็ตมีความ
เสี่ยงที่จะไดรับอันตรายจากการรับประทานหรือใชผลิตภัณฑดังกลาว บุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกแขนงจึงควรมี
บทบาทในการใหความรูแกผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑในกลุม Phytoestrogen ซึ่งสวน
ใหญไมผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงในกลุม Estrogen ซึ่งสวนใหญมักอยูใน
รูปยาคุมกําเนิด นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการเผยแพรขอมูลบนอินเตอรเน็ต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงกับผลิตภัณฑประเภทยาทั้งหมดควรมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อควบคุมการเผยแพรขอมูลยา
ประเภทฮอรโมนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อลดความเสี่ยงของผูบริโภคซึ่งอาจไดรับขอมูลที่ไมครบถวนหรือไม
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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การสํารวจแบคทีเรียที่หายใจแบบใชออกซิเจนในน้าํ ทะเลจากบออนุบาลเตาทะเลของศูนย
อนุรักษพันธุเ ตาทะเล อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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
ปจจุบันเตาทะเลประสบปญหาเสี่ยงตอการสูญพัน ธุเนื่องจากหลายสาเหตุทําใหหนวยบัญชาการตอ สู
อากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดตั้งโครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลเพื่อเพิ่มจํานวน
ประชากรเตาทะเลในธรรมชาติ โดยทําการเพาะฟกและอนุบาลลูกเตากอนปลอยกลับสูทะเลแตในขณะทําการ
อนุบาลนั้นมีลูกเตาบางสวนปวยและเสียชีวิต จากการสํารวจลูกเตาทะเลที่เสียชีวิตในศูนยอนุรักษฯ (Chuen-Im
และคณะ, 2010) พบวาลูกเตาทะเลสวนใหญมีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งชองทางหนึ่งของการติดเชื้อในลูกเตาเกิดจาก
แบคทีเรียที่อยูในน้ําทะเลที่ใชในการอนุบาล ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําทะเลทางชีวภาพนิยมใชแบคทีเรีย
ทั้งทางดานจํานวนและชนิดเปนตัวบงชี้ (indicator) คุณภาพน้ํา ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปริมาณ
แบคทีเรียที่มีอยูในน้ําทะเลจากบออนุบาลลูกเตาทะเล ซึ่งผลการทดลองที่ไดสามารถบงบอกถึงคุณภาพของน้ําทะเล
ในการอนุบาล การจัดการบออนุบาล รวมถึงจํานวนและกลุมของแบคทีเรียในน้ําทะเลที่อาจมีผลตอการติดเชื้อและ
กอโรคในลูกเตาทะเล

อุปกรณและวิธีการ
ทําการเก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เดือนละ 2 ครั้งทั้งหมด 6 ครั้ง
จํานวน ซ้ําตอบอ 2 ซ้ําจากบออนุบาลลูกเตาทะเลจํานวน 3 บอ เพื่อตรวจหากลุมของแบคทีเรียและปริมาณโดย
วิธีการเจือจางสิบเทาเปนลําดับและการเกลี่ยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 9 ชนิดคือ อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารอาหารครบถวน
(enriched media) 3 ชนิดไดแก Nutrient agar ที่มีการเติมเกลือ (NaCl) 1% 3% และ Blood agar (BA) อาหาร
คัดเลือกและแยกชนิดเชื้อ (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, Xyloselysine 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) และทําการยืนยันกลุมของแบคทีเรียจากอาหารเลี้ยงเชื้อดวยวิธีทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
อางอิงตาม the 8th ed. of Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (Buchanan และ Gibons, 1974)

ผลการทดลองและวิจารณ
งานวิจัยนี้ทําการตรวจสอบกลุมและจํานวนของแบคทีเรียในตัวอยางน้ําทะเลจากบออนุบาลลูกเตาทะเล
ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบเชื้อในตัวอยางน้ําทุกครั้งไดแกกลุม Hemolytic
1
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bacteria (3.223–3.862 log CFU/ml) พบในปริมาณที่สูง และ กลุม Enteric bacteria และ coliform (0.948–3.089
log CFU/ml) พบในปริมาณที่ต่ําเมื่อเทียบจากรายงานในปพ.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) โดยพบในปริมาณที่สูงไดแกแบคทีเรียแกรมลบกลุม Vibrio spp. แกรมบวกกลุม Staphylococcus spp. และ
พบในปริมาณที่ต่ํา 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 ตามลําดับเมื่อเทียบจากรายงานในปพ.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) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียในน้ําทะเลจากบออนุบาลกับน้ําทะเลจากชายฝงที่ใช
ในการอนุบาลลูกเตาพบวาปริมาณแบคทีเรียในน้ําทะเลจากบออนุบาลสวนใหญมีปริมาณสูงกวาน้ําทะเลธรรมชาติ
ผูวิจัยยังไดสํารวจเชื้อ Escherichia coli ซึ่งอยูในกลุม fecal coliform ที่นิยมใชเปนตัวบงชี้สุขลักษณะในแหลงน้ํา
และอาหารโดยการตรวจในน้ําทะเลจากธรรมชาติท่ีใชเติมลงบออนุบาลดวยวิธีการกรองตัวอยางน้ําปริมาตร 100
มิลลิลิตรผานกระดาษกรอง (membrane filtration) ขนาด 0.45 μm ผลการทดลองพบการเจริญของแบคทีเรียนอย
กวา 20 โคโลนีซึ่งแสดงถึงคุณภาพของน้ําทะเลทางจุลชีววิทยาในพื้นที่ศูนยอนุรักษฯและบริเวณใกลเคียงวามีการ
ปนเปอนน้ําทิ้งจากชุมชนนอย

สรุปผลการทดลอง
การตรวจสอบกลุ ม และจํ า นวนแบคที เ รี ย ในน้ํ า ทะเลจากบ อ อนุ บ าลลู ก เต า ของศู น ย อ นุ รั ก ษ ฯ พบเชื้ อ
แบคทีเรียกลุมตางๆในปริมาณที่สูงไดแก Hemolytic bacteria, Vibrio spp. และ Staphylococcus spp. นอกจากนี้
ยังพบ Enteric bacteria และ coliform, S. aureus, Shigella spp. และอีกกลุมคือ Salmonella spp. ซึ่งพบใน
ปริมาณนอยที่สุด เมื่อพิจารณาปริมาณของแบคทีเรียในชวง 3 เดือนพบวาปริมาณของ Enteric bacteria และ
coliform มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ Hemolytic bacteria มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาน้ําทะเล
จากธรรมชาติที่ใชในศูนยอนุรักษฯมีคุณภาพดานจุลชีววิทยาดีเพียงพอสําหรับการอนุบาลสัตว อยางไรก็ตามปริมาณ
แบคทีเรียในน้ําทะเลจากบออนุบาลที่มีคาสูงกวาน้ําทะเลธรรมชาติบงบอกวามีการปนเปอนและสะสมของแบคทีเรีย
กอโรคภายในบออนุบาล ทั้งนี้การหยุดการแพรกระจายเชื้อแบคทีเรียทําไดโดยการทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพื่อลดการสะสมของแบคทีเรีย สําหรับชองทางการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคในบอ
อนุบาลเตานั้นยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดและจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการ
ปองกันการติดเชื้อของเตาทะเลในศูนยอนุรักษฯในอนาคต
ผูวิจัยขอขอบคุณ หนวยตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ใหความ
อนุเคราะหตัวอยางน้ําทะเลและขอมูลในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
พันธิตรา เพ็งปาน. (2554). “การสํารวจและทดสอบประสิทธิภาพการดื้อยาของแบคทีเรียที่หายใจแบบใชออกซิเจน
จากบออนุบาลลูกเตาทะเลของศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล จังหวัดชลบุรี ระหวางป พ.ศ. 2552 - 2554”
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Buchanan, R.E. and Gibbons, N.E. 1974. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 8th ed.
Baltimore, MD: Williams and Wilkins.
Chuen-Im, T. et al. 2010. Aerobic bacterial infections in captive juvenile green (Chelonia mydas) and
hawksbill (Eretmochelys imbricata) sea turtles from Thailand. Chelonian Conserv Bi., 9(1): 135-142.
P-115

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวในกระบวนการอบออน
Simulation of Temperature Profiles in Glass Containers in Annealing
วันวิสาข เข็มเงิน1
Wanwisa Khemngern1

บทคัดยอ
กระบวนการอบออนของบรรจุภัณฑแกวเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญในการผลิตบรรจุภัณฑแกว
เนื่องจากเปนกระบวนการที่ชวยคายความเคนของบรรจุภัณฑแกวที่เกิดจากการขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง งานวิจัยนี้ศึกษา
ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวและความเคนจากแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบตาง ๆ โดย
ใชหลักการทางคณิตศาสตรวิธีไฟไนตเอลิเมนตมาชวยในการทํานายผล ซึ่งแบบจําลองที่ใชทํานายจะถูกสรางผาน
โปรแกรม Comsol Multiphysics จากการศึกษาพบวาแบบอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้นใหอัตราการคายความรอนคงที่
ในชวงขอบเขตการอบออนทําใหไดการกระจายตัวอุณหภูมิในเนื้อแกวที่มีความสม่ําเสมอ ลดคาความเคนสูงสุด โดย
ที่ใชอุณหภูมิในชวงขอบเขตอบออนที่ต่ํา เปนการชวยลดพลังงานที่ใชในการอบออนโดยไดคุณภาพบรรจุภัณฑแกว
ใกลเคียงกับแบบอุณหภูมิอื่น ๆ การใชโปรแกรมมาชวยในการทํานายผลทําใหสามารถประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่
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

1
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Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.
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คํานําและวัตถุประสงค
อุตสาหกรรมแกวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางหนึ่งตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากแกวเปนวัสดุที่
นําไปใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เชน อุตสาหกรรมยานยนตร การกอสราง อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
บรรจุภัณฑแกว เปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมแกวซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาตออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
และยารักษาโรค เนื่องจากแกวคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายอยาง เชน สามารถมองเปนสิ่งที่บรรจุอยูภายในได ไมทํา
ปฏิกิริยากับวัถุดิบหรือสารที่บรรจุลงไป สามารถนํากลับมาใหซ้ําได และสามารถนํากลับไปหลอมใหมไดไมจํากัด
จํานวนครั้งโดยแกวยังมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการ การเลือ กใช บรรจุภัณ ฑแ กวจึงเปนทางเลือกหนึ่งของ
ผูประกอบการและผูบริโภคที่สามารถมีสวนชวยในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมของโลก
ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑแกว การอบออนนับเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจาก
การอบออนเปนการชวยลดความเคน ของแกวที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรูปดวยอุณหภูมิสูง ชวยปรับปรุงคุณสมบัติ
เชิงกลทําใหแกวมีความแข็งแรงไมแตกงายเมื่อแกวสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกหลังจากการขึ้นรูป ลักษณะปญหา
ที่อาจพบไดในกระบวนการอบออนคือ ความเคนคงคางของแกว หลังการอบยังคางมีอยูมากจึงอาจสงผลใหแกวแตก
เปราะงายเมื่ออยูในสภาวะบรรยากาศ ทั้งนี้การลดความเคนคงคาง ขึ้นอยูกับชวงอุณหภูมิและเวลาที่ใหในการอบ
ออน ในการทดลองนี้ ไดทําการหาอุณหภูมิและเวลาในการอบออนบรรจุภัณฑแกวทรงกระบอกโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยจําลองผลการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคนคงคางเปรียบเทียบกับแบบอุณหภูมิอ่ืน ๆ เพื่อ
ศึกษาแบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคนคงคางของบรรจุภัณฑแกวในกระบวนการอบออน
และศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความเคนในกระบวนการอบออน

อุปกรณและวิธีการ
เตาที่ใชศึกษากระบวนการถายเทความรอนทางพลวัต โดยการอบออนแบบกะมีลักษณะดังภาพที่ 1 ในที่นี้
ศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิและความเคน โดยใชแกนสมมาตรแบบ 2 มิติ ลักษณะดังภาพที่ 2
z

r
รูปที่ 1 เตาอบสําหรับบรรจุภัณฑแกว

รูปที่ 2 ระบบแกนสมมาตรที่ใชศึกษาแบบจําลอง
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การศึกษาใชหลักการทางคณิตศาตรวิธีไฟไนตอิลิเมนตโดยผานโปรแกรม Comsol Multiphysics สมการ
พื้นฐานของการถายเทความรอนและความเคนตามสมการที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อใชจําลองการกระจายตัวของ
อุณหภูมิและความเคนของบรรจุภัณฑแกวในการอบออน
(1)
ที่ t = 0

(2)

Ts (r,z) = Tsur

ที่ R = Ri, Ro

(3)

ที่ Z = 0, L

(4)
(5)

ที่ t = 0
ที่ R = 0, Z = L

(6)
(7)

u=0
u=0

คือ ความหนาแนนของแกว(kg/m3), คือ ความจุความรอนของแกว (J/kgK), คือ ความเร็วในเนื้อ
แกว (m/s), คือสัมประสิทธิ์การนําความรอน (W/mK), h คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2K), คือ คาการ
แผรังสีความรอน, คือคาคงที่ (W/m2K4), Ts, Ta, Tset คือ อุณหภูมิพื้นผิวสัมผัส, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิของ
cover (K),
คือ ความเคนในแกน r และ z (MPa) แบบการกระจายตัวของอุณหภูมิในการอบออนที่ศึกษาโดย
ใชบรรจุภัณฑแกวแบบเดียวกันที่ความหนา 3 มม. เทากันตลอดขวด ใชเวลาในการอบออนและอุณหภูมิเริ่มตนกับ
สุดทายเทากับกําหนดใหการถายเทความรอนหลังขอบเขตการอบออนคงที่ สิ่งที่แตกตางกันคืออัตราการคายความ
รอนในเขตการอบออน 4 แบบดังนี้
1. Special document for BGI Ernst Pennekamp (EP) กําหนดใหอัตราการคายความรอนต่ําและไมคงที่
โดยใหอัตราการคายความรอนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region)
2. American Glass Research, Inc. (AGR) กําหนดใหอัตราการคายความรอนไมมีอัตราการคายความ
รอน (อุณหภูมิคงที่)และใหอัตราการคายความรอนต่ําคงที่ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region)
3. แบบอุณหภูมิที่ใชจริง (Real) กําหนดใหอุณหภูมิคงที่ชวงแรกพรอมลดอัตราการคายความรอนในเวลา
ตอมา และเพิ่มอัตราการคายความรอนแบบไมคงที่ ในชวงขอบเขตการอบออน (Annealing Region)
4. แบบอุณหภูมิที่พัฒนาขึ้น (Developed Temperature, DT) กําหนดใหอัตราการคายความรอนต่ําและ
คงที่ ในชวงขอบเขตการอบออน ( Annealing Region)
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อุณหภูมิ (°C)

ผลและวิจารณ

Annealing Region
EP
AGR
Real
DT

Cooling Region

x
เวลา (นาที)

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาของแกวในการอบออน

รูปที่ 4 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ EP
ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที
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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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ความเคน (MPa)

รูปที่ 7 แบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบอุณหภูมิในการอบออนแบบ DT
ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที
แบบอุณหภูมิ พื้นผิวนอก พื้นผิวใน
EP
AGR
Real
DT
x
x

เวลา (นาที)
รูปที่ 8 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงไหลขวดในการอบออน
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แบบอุณหภูมิ พื้นผิวนอก พื้นผิวใน
EP
AGR
Real
DT
x
x

เวลา (นาที)

คว มเคน (MPa)

รูปที่ 9 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงลําตัวขวดในการอบออน

แบบอุณหภูมิ พื้นผิวนอก พื้นผิวใน
EP
AGR
Real
DT
x
x

เวลา (นาที)
รูปที่ 10 แบบการจําลองความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลา ณ ตําแหนงมุมกนขวดในการอบออน
จากรูปที่ 3 เปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการอบออน โดยกําหนดอัตราการคาย
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ความรอนคงที่ในชวง Cooling region และศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราการคายความรอนในชวง Annealing region
ตามแบบอุณหภูมิตาง ๆ ขางตน การกําหนดอัตราการคายความรอนคงที่ในชวง Annealing region นาจะสงผลให
เกิดการกระจายตัวของอุณภูมิที่ดีทําใหคาความเคนคงที่และชวยลดคาความเคนสูงสุดได
จากรูปที่ 4 – 7 เปนการแสดงแบบการจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในบรรจุภัณฑแกวของแบบ
อุณหภูมิในการอบออน ณ เวลา 12.88, 28.34 และ 36.07 นาที จะพบวาลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิมี
แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันทุกแบบอุณหภูมิที่ทําการศึกษาคือ บริเวณไหลมีอุณหภูมิสูงสุด รองลงมาเปน บริเวณ
มุมกนขวดและลําตัวขวดตามลําดับ สวนลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิในเนื้อแกว จะพบวาบริเวณลําตัวขวดมี
ความสม่ําเสมอของอุณ หภูมิใ นเนื้อ แกว มากที่สุด รองลงมาเปน บริ เวณไหลแ ละมุมกน ขวดตามลํา ดับ และการ
กระจายตัวในเนื้อแกวจุดที่สังเกตุไดชัดคือ บริเวณลําตัวของแบบอุณหภูมิ DT จะมีความสม่ําเสมอมากกวาแบบ
อุณหภูมิอื่น ๆ
จากภาพที่ 8 – 10 เปนกราฟแสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเคนกับเวลาของแบบ
อุณหภูมิในการอบออนแบบตาง ๆ ที่ตําแหนงไหล ลําตัว และมุมกนขวด มีแนวโนวไปในทิศทางเดียวกันคือ แบบ DT
ทําใหความเคนในชวงแรกมีคาคงที่ สวนแบบอุณหภูมิอื่น ๆ ความเคนมีคาสูงขึ้นเรื่อง ๆ แบบ DT ทําใหคาความเคน
สูงสุดใกลเคียงกับแบบ AGR และต่ํากวา Real, EP ตามลําดับ สวนความเคน ณ ชวงทายของการอบออนมีคา
ใกลเคียงกัน ยกเวนบริเวณลําตัวที่แบบ DT จะมีความเคนสูงสุดและความเคนสุดทายต่ํากวาแบบอื่น ๆ สวนความ
แตกตางระหวางความเคนพื้นผิวในและนอกจะพบวา ชวงลําตัวมีความแตกตางนอยที่สุด รองลงมาเปนมุมกนขวด
และไหลตามลําดับ การใชโปรแกรม Comsol Multiphysics เขามาชวยในการทํานายผลที่เกิดจากแบบอุณหภูมิใน
การอบออนแบบตาง ๆ ทําทราบแนวโนวของผลกอนทดลองจริง ชวยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

สรุป
แบบการกําหนดอัตราการคายความรอนในการอบออนปนตัวกําหนดอุณหภูมิในการอบออน ณ ชวงเวลา
ตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการกระจายตัวของบรรจุภัณฑแกวและความเคน จากแบบการจําลองพบวาปจจัยที่มีผลตอความ
เคนคือ ลักษณะพื้นที่ผิว การกระจายตัวของอุณหภูมิในเนื้อแกว แบบอุณหภูมิ DT สามารถทําใหไดคาความเคน
สูงสุดใกลเคียงกับแบบ AGR และนอยกวาแบบ Real และ EP ตามลําดับ ความเคนสุดทายใกลเคียงกัน โดยแบบ
อุณหภูมิ DT มีอุณหภูมิในการอบต่ํากวาแบบอื่น 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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ผลของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการใหความรูเ บือ้ งตนเกี่ยวกับยาแกเด็กปฐมวัย
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 ตามที่ปรากฏในสื่อตางๆทั่วไป ซึ่งอาจทําให
เกิดอันตรายตั้งแตเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก เปนลม หมดสติ จนถึงแกชีวิตได ทั้งนี้บทบาทหนึ่งที่สําคัญ
ของเภสัชกร คือ การใหความรูในการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสมแกประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กเล็ก ซึ่งมีโอกาส
เกิดความผิดพลาดจากการใชยาไดงายกวาผูใหญ
การใหขอ มูลความรูแกเด็กเล็ก สามารถทํา ไดหลากหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยายของคุณ ครู ใ น
ชั้นเรียน แตเทคนิคการสอนของคุณครูบางครั้งอาจไมสามารถดึงดูดที่จะทําใหเด็กสนใจได ดังนั้นการนํารูปแบบของ
สื่อบันเทิง เชน สื่อสิ่งพิมพ เกมคอมพิวเตอร ตลอดจนการตูนแอนิเมชัน มาประยุกตรวมกับสาระความรูที่จะถายทอด
ใหแก เด็กเล็กอาจจะชวยในการสรางความสนใจแกเด็กไดมากขึ้นในการที่จะเรียนรูเกี่ยวกับยา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาที่ถูกตองแกเด็กปฐมวัย โดยการนําเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอนแกเด็กในรูปแบบของการตูนแอนิเมชัน

อุปกรณและวิธีการ
1. เตรียมเนื้อหาไดแก ยาคืออะไร ประโยชนของยา ควรรับประทานยาเมื่อไร ความแตกตางของยากับลูกอม
และ การทําใหสุขภาพแข็งแรง โดยการสืบคนขอมูลของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นและวิธีการนําเสนอเพื่อจะ
สามารถสื่อใหเด็กปฐมวัยเขาใจความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาดังกลาว รวมถึงศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตางๆ เพื่อที่จะนํามาใชในการสรางสื่อการตูนแอนิเมชัน
2. กําหนดเนื้อหาสาระในโครงเรื่องราวที่จะนําเสนอ และเขียนกรอบแสดงเรื่องราว(storyboard)
3. หลักการ คือ แปลงเนื้อหาเปนการตูนแอนิเมชันที่นารักเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กเล็ก โดยใชโปรแกรม
Adobe Flash CS4 และ Adobe Illustrator CS4
4. ทดสอบและประเมินผลงานแอนิเมชัน
4.1 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ นักเรียนชั้นอนุบาล ปที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวนรวม 58 คน
4.2 ทําการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อโดยการตูนแอนิเมชัน โดยวันที่ 1 ให
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนชมสื่อ และทําแบบทดสอบหลังชมสื่อในวันที่ 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 ทั้งกอนและหลังชมสื่อการตูนแอนิเมชันเพื่อประเมินความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา
ที่เพิ่มขึ้น หลังจากไดรับชมสื่อการตูนแอนิเมชัน
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูสอบถามนักเรียนและใหตอบแบบสอบถามไปพรอมๆ กัน
และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจากแบบสอบถามโดยใชวิธี Pair t-test
4.5 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน 6 เดือน

ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลการศึกษา พบวา หลังจากที่ไดรับชมสื่อการตูนแอนิเมชัน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลรูถึงประโยชนของ
ยาและความแตกตางระหวางลูกอมกับยามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการชมสื่อการตูนแอนิเมชัน ( 243 % และ
136 % ตามลําดับ) สวนความรูที่นักเรียนควรทําเมื่อไมสบายนั้นเพิ่มขึ้นนอยที่สุด (109 %) สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งหมดที่ทดสอบสามารถตอบคําถามถูกตองกอนการชมสื่อการตูนแอนิเมชัน ถึง 5 ขอจาก 7 ขอ
นักเรียนจึงมีความรูที่ควรทําเมื่อไมสบายและรูถึงความแตกตางระหวางลูกอมกับยามากขึ้นนอยกวานักเรียนชั้น
อนุบาล (113 % และ 103 % ตามลําดับ) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 มีอายุมากกวานักเรียน
ชั้นอนุบาล แตนักเรียนทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในการเรียนรูโดยใชสื่อการตูนแอนิเมชัน อยางไรก็ตามควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในการใหความรูแบบบรรยายเปรียบเทียบกับการใหความรูแบบใชสื่อการตูนแอนิเมชันดวย

สรุปผล
การใชสื่อการตูนแอนิเมชันในการชวยสอนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล มีผลทําใหเด็กนักเรียนมีความเขาใจ
เนื้อหาที่สอนไดดีขึ้นมากกวานักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 แตสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูและความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไดกับเด็กทั้งสองระดับ

เอกสารอางอิง
มติชนออนไลน. 3 หนูนอยศรีสะเกษ ซุกซน นํายาผูใหญมาแบงกันกิน เสียชีวิต 1 โคมา 2 [Online]. 2555
[26 เมษายน 2555]. ที่มา: URL:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1328084252&grpid=03&catid=&subcatid=
สภาเภสัชกรรม. เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 [Online].
2554 [29 พฤษภาคม 2555]. ที่มา: URL:
http://www.thaihp.org/index.php?option=other_detail&lang=th&id=200&sub=-1&layout=0
Anonymous. สื่อ Animation กับการเรียนรูของเด็กกอนวัยเรียน [Online]. 2553 [ 26 เมษายน 2555].
ที่มา: URL: http://classofcop.blogspot.com/2010/02/animation.html
Lloyd P. Rieber. Using computer animated graphics in science instruction with children. J Educ .Psychol.
1990; 82(1):135-140.
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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
ไมทราบกระบวนการที่แนชัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเครียดจากความรอนและยาตาน
อักเสบตอการหลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูกและผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโคร
ฟาจ โดยทําการเพาะเลี้ยงเซลลสรางกระดูก (MC3T3-E1) และทดสอบดวยความรอนหรือยาไอบูโพรเฟนในปริมาณที่
สูง จากนั้นทําการวิเคราะหการรั่วไหลของเยื่อหุมเซลลดวยการวัดปริมาณแอลดีเอชและทําการวิเคราะหการหลั่ง
ฮีทชอคโปรตีน 60 ดวยเทคนิคเวสเทิรนบลอท นอกจากนี้ทําการวิเคราะหผลของอาหารเลี้ยงเซลลสรางกระดูกที่ไดรับ
ความเครียดตอเซลลแมคโครฟาจ (RAW 264.7) โดยการวิเคราะหการหลั่งทีเอนเอฟ-แอลฟาดวยเทคนิคอีไลซา จาก
ผลการทดลองพบวา ความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเยื่อหุมเซลลเกิดการรั่วไหล อยางไรก็ตามไม
สามารถตรวจพบการหลั่งของฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมานอกเซลล และเมื่อนําอาหารเลี้ยงเซลลเหลานี้ไปทําการ
ทดสอบกับเซลลแมคโครฟาจ พบวาเซลลที่ไดรับความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานานสามารถกระตุนการสรางที
เอนเอฟ-แอลฟาได ในขณะที่ยาไอบูโพรเฟนไมมีผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ สรุปไดวา
ความเครียดที่เกิดจากการกระตุนดวยความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเกิดการตายของเซลลแบบเน
โครติกได นอกจากนี้สารที่หลั่งจากเซลลสรางกระดูกที่ไดรับความเครียดจากความรอนสามารถกระตุนการสรางไซโต
ไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบจากเซลลแมคโครฟาจได
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
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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
การบาดเจ็บของกระดูกและการซอมแซมกระดูกเกี่ยวของกับขบวนการและเซลลตาง ๆ หลายชนิด นอกจาก
นี้การไดรับยาบางชนิดอาจสงผลตอกระบวนการเหลานี้ โดยการเกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมักกอใหเกิดสภาวะที่มี
ความเครียดหรือเกิดการตายของเซลล ทําใหเซลลที่ไดรับความเครียดตอบสนองโดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมฮีทชอคโปรตีน (heat shock proteins) ซึ่งเมื่อไมนานมานี้ไดมีการคนพบวาฮีทชอค
โปรตีนสามารถถูกหลั่งออกมาภายนอกเซลลไดในสภาวะที่มีการบาดเจ็บหรือเกิดการอักเสบ รวมทั้งเซลลที่เกิดการ
ตายแบบเนโครติก (necrotic) (Saito et al, 2005) โดยฮีทชอคโปรตีนที่หลั่งออกมานี้จะทําหนาที่เปนสัญญาณที่
สามารถกระตุนเซลลแมคโครฟาจ (macrophage) ได (Habich and Burkart, 2007) สงผลใหเกิดการกระตุนการ
อักเสบขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาฮีทชอคโปรตีนที่อยูนอกเซลลสามารถควบคุมการสรางไซโตไคนที่เกี่ยวของกับการ
อักเสบไดหลายชนิด (Calderwood et al, 2007) ซึ่งฮีทชอคโปรตีน 60 จัดเปนหนึ่งในบรรดาฮีทชอคโปรตีนที่สามารถ
กระตุนเซลลในระบบภูมิคุมกันได อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานถึงการหลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูก
แตมีการรายงานถึงการเพิ่มขึ้นของระดับฮีทชอคโปรตีน 60 ในหญิงวัยหมดประจําเดือนและพบวาฮีทชอคโปรตีน 60
สามารถกระตุนการละลายของกระดูกได (Kim et al, 2009; Koh et al, 2009)
จากการศึกษาความเครียดจากสิ่งแวดลอมตอเนื้อเยื่อกระดูกพบวา ในการทําศัลยกรรมกระดูกนอกจากจะ
สงผลใหเกิดการบาดเจ็บของกระดูกแลว อาจกอใหเกิดความเครียดจากความรอนเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นระหวาง
การกรอกระดูกเนื้อแนน โดยหลายการศึกษาแสดงใหเห็นวาความรอนสูงที่ 42-46 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 ถึง
60 นาทีสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลไดหลายชนิด (Lepock, 2005; Bettaieb and Averill-Bates, 2008) แต
ยังไมทราบกลไกที่แนชัด นอกจากนี้ยังพบวาสามารถตรวจพบการหลั่งของฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลบางชนิดเมื่อ
ทดสอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง (Saito et al, 2005)
สําหรับยาตานการ
อักเสบในกลุมที่ไมใชสเตียรอยดเปนยาที่ใชรวมในการบรรเทาอาการปวดและการอักเสบตางๆ รวมทั้งภายหลังการ
ทําศัลยกรรมกระดูก (Koester and Spindler, 2006) ซึ่งหลายการศึกษาพบวายาตานการอักเสบสามารถยับยั้งการ
ซอมแซมของกระดูกในสัตวทดลอง ตัวอยางของยาในกลุมนี้ไดแก ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) นอกจากนี้ยังพบวา
ยาในกลุมนี้สามารถกระตุนใหเซลลหลายชนิดเกิดความเครียดและตอบสนองโดยการกระตุนฮีทชอคโปรตีนไดเชนกัน
(Wheeler and Wong, 2007) อีกทั้งยังสงผลใหเกิดการสรางไซโตไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นตามมา
เชน ทีเอนเอฟ-แอลฟา (TNF-alpha) และไอแอล-ซิกซ (IL-6) อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษาถึงการหลั่งฮีทชอค
โปรตีนจากเซลลกระดูกหลั่งจากไดรับยาในกลุมนี้
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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเครียดตอการหลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสราง
กระดูกและผลตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาซึ่งเปนไซโตไคนที่เกี่ยวของกับขบวนการอักเสบจากเซลลแมคโครฟาจ
เพื่อเปนความรูพื้นฐานและนําไปสูการวิจัยในการบรรเทาการเกิดการอักเสบของกระดูกเพื่อสงเสริมการซอมแซม
กระดูกตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ทําการเพาะเลี้ยงเซลลสรางกระดูก 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) ในขวดเพาะเลี้ยงเซลล ภายใตสภาวะที่มี
คารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นตและความชื้น ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นทําการเพาะเลี้ยงเซลลในจาน
หลุมเพาะเลี้ยงเซลลแบบ 6 หลุม ในปริมาณ 5 x 104 เซลลตอหลุม จนกระทั่งเซลลเจริญเติบโตจนเต็มพื้นที่ 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) จะถูกเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส
ทําการทดสอบการหลั่งแอลดีเอช (LDH; Lactate dehydrogenase) จากเซลลที่เกิดการตายแบบเนโครซิส
โดยนําตัวอยางอาหารเลี้ยงเซลล (conditioned medium) ไปทําปฎิกิริยากับสารเคมีในชุดตรวจความเปนพิษตอเซลล
ตามวิธีการของบริษัท (Cytotoxicity Detection Kit (LDH), Roche Applied Science, Indianapolis, IN, USA) และ
นําไปอานคาการดูดกลืนแสงที่ 492 และ 690 นาโนเมตร สําหรับการวิเคราะหการหลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 ดวยเทคนิค
เวสเทิรนบลอท (Western Blot) ทําการวิเคราะหตัวอยางจากสารละลายจากเซลลและอาหารเลี้ยงเซลลดวยวิธีการ
แยกโปรตีนดวยกระแสไฟฟาแบบ SDS-PAGE จากนั้นจึงเคลื่อนยายโปรตีนทั้งหมดลงบนแผนไนโตรเซลลูโลสเมม
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 ทําการทดสอบโดยทําการเพาะเลี้ยงเซลลแมคโครฟาจ RAW 264.7 ในอาหารชนิด DMEM ที่ประกอบดวย
FBS 10 เปอรเซ็นต และมียาปฏิชีวนะและยาฆาเชื้อราในจานเพาะเลี้ยงเซลล ภายใตสภาวะดังกลาวขางตน จากนั้น
ทําการเพาะเลี้ยงเซลลในจานหลุมเพาะเลี้ยงเซลลแบบ 96 หลุม ในปริมาณ 1 x 105 เซลลตอหลุม และนําเซลลไป
ทดสอบกับอาหารเลี้ยงเซลล (conditioned medium) ที่ไดจากการกระตุนเซลลสรางกระดูกดวยความรอนหรือยาไอบู
โพรเฟน เมื่อครบเวลาที่กําหนดทําการวัดปริมาณของทีเอนเอฟ-แอลฟาที่ถูกสรางออกมาในอาหารเลี้ยงเซลลดวยชุด
ตรวจอีไลซาตามคําแนะนําของบริษัท (Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®, eBioscience, San Diego,
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CA, USA) และนําไปอานคาการดูดกลืนแสงที่ 450 และ 570 นาโนเมตร จากนั้นคํานวณหาปริมาณของทีเอนเอฟแอลฟาดวยการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่ทราบปริมาณความเขมขน
ทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของปริมาณแอลดีเอชและทีเอนเอฟแอลฟาดวยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมแบบทูกีย (Tukey’s
multiple comparison test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยจํานวนตัวอยางที่ใชในแตละกลุมในแตละการ
ทดลองมีคาอยางนอย 3 และแตละการทดลองจะทําซ้ําอยางนอย 2 ครั้ง

ผลและวิจารณ
ผลของความเครียดตอการรัว่ ไหลของเยื่อหุมเซลลสรางกระดูก
เมื่อทดสอบความเครียดในรูปแบบตาง ๆ กับเซลลสรางกระดูก พบวา เมื่อเวลาผานไป 24 ชั่วโมง สามารถ
ตรวจพบปริมาณที่ เพิ่มขึ้นของแอลดีเอชในอาหารเลี้ยงเซลลอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติทั้งในกลุ มที่ทดสอบดว ย
ความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนเวลา 30 นาทีและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูง และยังพบวาความเครียด
จากความรอน เปนเวลา 30 นาที ทําใหเกิดการหลั่งของแอลดีเอชมากมากกวากลุมที่ไดรับยาไอบูโพรเฟน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 สําหรับเซลลสรางกระดูกที่เกิดการตายแบบเนโครซิสในกลุมควบคุมเชิงบวกพบว าเกิดการรั่วไหล
ของเยื่อหุมเซลลภายหลังทําใหเกิดการตายของเซลลในปริมาณสูงที่สุด
จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวาความรอนสูงเปนระยะเวลานานสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลได
หลายชนิด (Lepock, 2005) ซึ่งในสวนของเซลลสรางกระดูกไดมีรายงานถึงผลของความรอนที่อุณหภูมิ 47 องศา
เซลเซียส เปนเวลานานกวา 1 นาที ตอการทําใหเกิดความเสียหายตอเซลลในกระดูกของมนุษย (Misch, 2005) แตใน
การศึกษานี้ไมพบการตายของเซลลสรางกระดูกของหนูภายหลังจากไดรับความรอนที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 นาที ซึ่งแสดงใหเห็นวาเซลลสรางกระดูกของหนูสามารถทนตอสภาวะที่มีความรอนสูงในระยะเวลาสั้นได
ดีกวาเซลลชนิดอื่นและอาจเกี่ยวของกับการตอบสนองของฮีทชอคโปรตีนภายในเซลลโดยเฉพาะอยางยิ่งฮีทชอค
โปรตีน 70 (Bettaieb and Averill-Bates, 2008) อยางไรก็ตามเมื่อใหความรอนเปนระยะเวลาที่นานขึ้นจะทําใหเซลล
เกิดการตายได
สําหรับผลของยาตานการอักเสบในกลุมที่ไมใชสเตียรอยดตอเซลลสรางกระดูกพบวายาตานการอักเสบใน
กลุมที่ไมใชสเตียรอยดที่ความเขมขน 10 ถึง 100 ไมโครโมลาร สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลแตไมทําให
เกิดการตายของเซลล (Chang et al, 2009) ในขณะที่การศึกษาโดย De Luna-Bertos และคณะในป 2012 พบวายา
แอสไพรินที่ความเขมขน 1000 ไมโครโมลาร ทําใหเกิดการตายของเซลลสรางกระดูกได อยางไรก็ตามยังไมมี
การศึกษาใดรายงานถึงผลของยาไอบูโพรเฟนตอการตายของเซลลสรางกระดูก ในการศึกษานี้พบวายาไอบูโพรเฟนที่
ปริมาณสูงสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลสรางกระดูกแบบเนโครซิสได ดังนั้นจึงเปนไปไดวาการตายของเซลล
สรางกระดูกจากผลของการไดรับยาไอบูโพรเฟนในปริมาณที่สูงอาจสงผลตอกระบวนการซอมแซมกระดูก
ผลของความเครียดตอการหลั่งของฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลสรางกระดูก
จากการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในสวนของสารละลายจากเซลลและอาหารเลี้ยงเซลลสรางกระดูก
ดวยเทคนิคเวสเทิรนบลอท แสดงใหเห็นวา พบฮีทชอคโปรตีน 60 ภายในเซลลสรางกระดูกทั้งในกลุมที่ทดสอบดวย
ความเครียดจากความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงภายหลังทําการทดสอบ แตไมสามารถตรวจพบฮีทชอค
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โปรตีน 60 ในอาหารเลี้ยงเซลลได เชนเดียวกับเซลลสรางกระดูกในกลุมที่เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส ดังแสดงใน
รูปที่ 1 ในขณะที่เซลลสรางกระดูกซึ่งเกิดการตายแบบเนโครซิสจากขบวนการแชแข็งสลับกับการละลาย เกิดการหลั่ง
ฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมาในอาหารเพาะเลี้ยงเซลลภายหลังเกิดการตายโดยหลั่งออกมาจากเซลลเกือบทั้งหมด
ภายใน 24 ชั่วโมง
จากการศึกษาที่ผานมาพบวาฮีทชอคโปรตีน 60 ที่อยูภายนอกเซลลสามารถกระตุนการละลายของกระดูก
และทําใหเซลลกระดูกที่อยูขางเคียงเกิดการตายได (Kim et al, 2009) นอกจากนี้ฮีทชอคโปรตีน 60 ที่ถูกหลั่งออกมา
ยังมีบทบาทในการควบคุมการสรางไซโตไคนที่เกี่ยวของกับขบวนการอักเสบจากเซลลในระบบภูมิคุมกัน (ZaninZhorov et al, 2005) ซึ่ง Saito และคณะในป 2005 ไดรายงานวาฮีทชอคโปรตีนสามารถถูกหลั่งออกมาภายนอก
เซลลในขณะที่เซลลไดรับความรอนสูงหรือไดรับสารพิษที่เปนอันตรายตอเซลลจนเกิดการรั่วไหลของเยื่อหุมเซลล
นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบการขนสงฮีทชอคโปรตีนมาที่ผิวเซลลที่เกิดความเสียหายภายหลังจากการกระตุนให
เกิด reactive oxygen radicals (Korbelik et al, 2005) ในการศึกษาครั้งนี้พบการหลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 ออกมาจาก
เซลลสรางกระดูกที่เกิดการตายแบบเนโครซิสภายหลังขบวนการแชแข็งสลับกับการละลายแตไมสามารถตรวจพบการ
หลั่งฮีทชอคโปรตีน 60 จากเซลลในกลุมที่ไดรับความรอนหรือยาไอบูโพรเฟน จึงเปนไปไดวาอาจเกิดการหลั่งของ
ฮีทชอคโปรตีน 60 ในปริมาณที่ต่ํามากจนไมสามารถตรวจพบไดหรืออาจมีมีการเคลื่อนยายฮีทชอคโปรตีน 60 มาอยู
ที่เยื่อหุมเซลลโดยไมมีการปลอยออกมาในอาหารเพาะเลี้ยงเซลล ซึ่งอาจทําใหตรวจพบปริมาณฮีทชอคโปรตีน 60 ใน
สวนสารละลายจากเซลลเพิ่มขึ้นในกลุมที่ไดรับความรอนสูง
ผลของอาหารเลี้ยงเซลลภายหลังไดรับความเครียดตอการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ
ภายหลังจากทําใหเซลลสรางกระดูกเกิดความเครียดจากความรอนและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงและนํา
อาหารเลี้ยงเซลลที่ไดไปทดสอบกับเซลลแมคโครฟาจ พบวา อาหารเลี้ยงเซลลสรางกระดูกในกลุมที่ไดรับความเครียด
จากความรอนเปนเวลา 30 นาทีสามารถกระตุนการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมซึ่งไดรับอาหารเลี้ยงเซลลสรางกระดูกที่ไมไดรับการกระตุน เชนเดียวกับกลุมที่
ไดรับอาหารเลี้ยงเซลลสรางกระดูกที่เกิดการตายแบบเนโครซิส ดังแสดงในรูปที่ 2 สําหรับอาหารเลี้ยงเซลลสราง
กระดูกในกลุมที่ไดรับความเครียดจากความรอนเปนเวลา 5 นาทีหรือไดรับยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูง ไมพบการ
กระตุนการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจ
รายงานวิจัยที่ผานมาไดกลาวถึงบทบาทของฮีทชอคโปรตีน 60 ที่ผิวเซลลหรือที่หลั่งออกมาในขบวนการเกิด
การอักเสบภายหลังเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ (Habich and Burkart, 2007) โดยมีคุณสมบัติเปนสัญญาณ
อันตรายภายใน (endogenous signal) ที่สามารถกระตุนเซลลในระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการอักเสบได อยางไร
ก็ตามในการศึกษานี้พบวาความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานานสามารถทําใหเกิดการหลั่งสาร
กระตุนการสรางไซโตไคนทีเอนเอฟ-แอลฟาจากเซลลแมคโครฟาจได ในขณะที่ยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงไมใหผล
กระตุน ผลที่แตกตางนี้อาจเนื่องมาจากเซลลที่ไดรับความรอนสูงเกิดการกระตุนใหมีฮีทชอคโปรตีน 60 ในเซลลมาก
ขึ้นและปลดปลอยบางสวนออกมาจากเซลลซึ่งถึงแมวาจะมีปริมาณนอยแตสามารถกระตุนเซลลแมคโครฟาจได
ในขณะที่ยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเซลลตายโดยไมกระตุนการเพิ่มปริมาณฮีทชอคโปรตีน 60 จึงไมมีผล
กระตุนเซลลแมคโครฟาจ นอกจากนี้ยังอาจเปนไปไดวาการกระตุนเซลลแมคโครฟาจเปนผลมาจากสารอื่นที่ถูกหลั่ง
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ออกมาจากเซลลสรางกระดูกที่เกิดการตาย อาทิเชน ไฮโมบิลิตี้กรุปบอกซวัน (High mobiligy group box 1;
HMGB1) เปนตน (Yang et al, 2008) ที่พบวาสามารถกระตุนการสรางไซโตไคนจากเซลลอื่นไดเชนกัน

สรุป
ความเครียดจากความรอนสูงเปนระยะเวลานานและยาไอบูโพรเฟนในปริมาณสูงทําใหเกิดการตายของ
เซลลแบบเนโครติกได นอกจากนี้เซลลสรางกระดูกที่ไดรับความรอนสูงเปนระยะเวลานานยังสามารถหลั่งสารกระตุน
ใหเซลลแมคโครฟาจสรางไซโตไคนทีเอนเอฟ-แอลฟามากขึ้น
ดังนั้นในการทําศัลยกรรมที่มีกรอกระดูกเปนระยะ
เวลานานนอกจากจะทําใหเซลลสรางกระดูกเกิดการตายแลวยังอาจกระตุนใหเซลลแมคโครฟาจเพิ่มการหลั่งไซโต
ไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบออกมาและอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการอักเสบหรือเกิดการทําลายกระดูกมากขึ้น
สงผลใหการหายของกระดูกเกิดชาลงหรือเกิดไมสมบูรณได
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ตารางและรูปภาพ
ตารางที่ 1 ปริมาณการหลั่งของแอลดีเอช (% LDH release) ในอาหารเลี้ยงเซลลของเซลลสรางกระดูก 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) และที่หลั่งออกมาอยูใน
อาหารเพาะเลี้ยงเซลล (conditioned medium) ภายหลังจากที่เซลลไดรับความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิ
47 องศาเซลเซียสหรือยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ในปริมาณ 500 ไมโครโมลาร ที่เวลา 24 ชั่วโมง
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รูปที่ 2 ปริมาณการสรางทีเอนเอฟ-แอลฟา (TNF-alpha) จากเซลลแมคโครฟาจ ภายหลังการกระตุนดวยอาหารเลี้ยง
เซลล (conditioned medium) จากเซลลสรางกระดูกที่ไดรับความเครียดจากความรอนที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส
หรือยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ในปริมาณ 500 ไมโครโมลาร (*, p < 0.05)
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ผลของซอรบแิ ทนไตรสเตียเรทตอกลไกการตกผลึกของเนยโกโก
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 ช็อกโกแลตซึ่งมีไขมันเนยโกโกเปนองคประกอบ ในระหวางการขนสงและการเก็บรักษาอาจมีลักษณะปรากฏสีขาวเนื่องจากไขมัน (fat bloom) เกิดขึ้นบนพื้นผิว
ของช็อกโกแลต โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวของกับการมีผลึกไดหลายรูปแบบของเนยโกโก (Garti และคณะ,
1986; Wille และ Lutton, 1966) วิธีหนึ่งที่มีการศึกษาเพื่อใชในการควบคุมการตกผลึกคือการใชสารอิมัลซิไฟเออร
(Garti และคณะ, 1982) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ STS ที่มีตอกลไกการตกผลึกของเนยโกโก
อุปกรณและวิธีการ
วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชประกอบดวยเนยโกโกและสารอิมัลซิไฟเออร (sorbitan tristearate หรือ Span 65
(STS)) การเตรียมตัวอยางจะนําเนยโกโกเหลวมาผสมกับ STS ที่ความเขมขน 0.1, 0.5, 1, 3 และ 5%(w/w) แลว
นําไปหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 70oC เปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปวิเคราะหพฤติกรรมการตกผลึกดวยเทคนิค
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 แตเมื่อเติม STS 5% ทําให
ลักษณะผลึกเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบเม็ด (granular) ที่ตอเนื่องกัน
เมื่อศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกดวยเทคนิค p-NMR จากภาพที่ 2 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคา Solid
fat content (SFC) กับเวลาในการตกผลึกที่อุณหภูมิ 22.5oC พบวาเนยโกโกเริ่มตกผลึกเมื่ออุณหภูมิถึง 22.5oC และ
มีลักษณะการตกผลึกเปน 2 ชวง โดย 1 ช.ม.แรกจะมีคา SFC เพิ่มขึ้นอยางชาๆ จากนั้นคา SFC จะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวงที่ 2 (ระหวางชั่วโมงที่ 1-4) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการเปลี่ยนโครงสรางผลึกของไขมัน เมื่อเติม STS 0.11% พบวาไมไดทําใหการตกผลึกของเนยโกโกเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ สวนที่ STS ความเขมขน 3 และ 5%

1

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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พบวาทําใหเนยโกโกเริ่มตกผลึกกอนอุณหภูมิถึง 22.5oC ซึ่งแสดงถึงการชักนํา (ก)
ใหเกิดนิวเคลียสผลึกที่เร็วขึ้น แตจะเริ่มตกผลึกในชวงที่ 2 ชากวาและมีคา
SFC ที่ 8 ช.ม.ต่ํากวาเนยโกโกที่ไมมีการเติม STS ซึ่งแสดงใหเห็นวา STS มี
ผลในการชะลอการตกผลึกของเนยโกโก
จากการศึกษาสมบัติในการตกผลึกของเนยโกโก (ภาพที่ 3) พบวามี
(ข)
peak การตกผลึกเกิดขึ้น 3 peak โดย peak หลักเกิดที่อุณหภูมิ 13.67oC
(Tpeak) สวน peak รองอีก 2 peak เกิดที่อุณหภูมิ 17.65 และ 1.65oC เมื่อเติม
STS พบวา peak การตกผลึกยังเกิดที่ตําแหนงเดิม แตความเขมขนของ STS
ที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหอุณหภูมิที่เริ่มตกผลึก (Tonset) สูงขึ้น แสดงใหเห็นวา STS
40 μm
ทําใหเนยโกโกเกิดการตกผลึกเร็วขึ้นซึ่งสอดคลองกับคา SFC ของเนยโกโกที่
ภาพที่ 1 ผลึกเนยโกโก (ก) และเนยโกโกผสม
เติม STS 3% และ 5% ซึ่งเริ่มตกผลึกกอนที่จะถึงอุณหภูมิ 22.5oC
5% STS (ข) หลังเก็บที่อุณหภูมิ 22.5oC 48 ช.ม.

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา SFC และเวลาในการ ภาพที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิในการตกผลึกของ
เนยโกโกและเนยโกโกที่เติม STS
ตกผลึกของเนยโกโกและเนยโกโกที่เติม STS ที่อุณหภูมิ 22.5oC
สรุปผล
STS มีผลตอพฤติกรรมการตกผลึกของเนยโกโก โดยจะเรงการตกผลึกในชวงแรกหรือการเกิดนิวเคลียส
ผลึก ทั้งนี้เนื่องมาจากโครงสรางโมเลกุลของ 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.
Wille, R.L., Lutton, E.S. 1966. Polymorphism of cocoa butter. Journal of American Oil Chemist's Society.
43: p. 491-496.
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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
ในเม็ดเลือดแดงที่พรองเอนไซม Glucose-6-phosphate-dehydrogenase (G6PD) ฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดงจะเกิดการออกซิเดชันไปเปนเมทฮีโมโกลบินไดงาย ผูปวยจึงเสี่ยงตอการเกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือด
แดงแตก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเปนการศึกษาระดับเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ที่เพิ่มขึ้นตอภาวะพรองเอนไซม
G6PD โดยนําเลือดจากนักศึกษาที่มารับการตรวจสุขภาพที่คลินิกของมหาวิทยาลัย มาตรวจคัดกรองหาภาวะพรอง
G6PD ดวยวิธี Methemoglobin reduction test และวิธี Fluorescent spot test จากนั้นนําเลือดที่คัดเลือกจากกลุม
ตัวอยางมาวัดปริมาณเมทฮีโมโกลบินแลวเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเมทฮีโมโกลบินระหวางเลือดของผูที่
พรองเอนไซม G6PD และเลือดของคนปกติ การวิจัยนี้ศึกษาในเลือดตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 281 ราย โดยเปน
นักศึกษาชาย 49 รายและหญิง 232 ราย จากผลการตรวจกรองพบวาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD คิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละ 9.3 (อัตราสวน 10 ตอ 49 ในเพศชายและ 16 ตอ 232 ในเพศหญิง) เมื่อศึกษาปริมาณเมท
ฮีโมโกลบินในนักศึกษาปกติ จํานวน 25 ราย พบวามีระดับเมทฮีโมโกลบินเฉลี่ยรอยละ 0.5 ปริมาณเมทฮีโมโกลบินใน
นักศึกษาที่พรองเอนไซม G6PD จํานวน 5 ราย พบวามีระดับเมทฮีโมโกลบินเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบระดับเมทฮีโมโกลบินในนักศึกษาทั้งสองกลุม พบวานักศึกษาที่พรองเอนไซม G6PD มีคาเฉลี่ย
ปริมาณเมทฮีโมโกลบินสูงกวานักศึกษาปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.0001) แสดงวาผูที่มียีนกลายพันธุ
G6PD มีแนวโนมของการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันไดงาย ดังนั้นผูที่พรอง G6PD จึงควรหลีกเลี่ยงการรับสารเคมี
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.
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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) ซึ่งทําหนาที่ปองกันการเสื่อมของเซลลจากสารอนุมูลอิสระหรือขณะที่เกิดภาวะเครียด
ออกซิเดชัน (Oxidative stress) เม็ดเลือดแดงที่พรองเอนไซม G6PD จะมีระดับ Nicotinamide dinucleotide
phosphate (NADPH) นอยลง ทําใหกลูตาไธโอนไมเพียงพอตอการรักษาสภาพเซลล ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงจึง
เปลี่ยนรูปจากรีดิวซฮีม (Reduced heme) กลายเปนออกซิไดสฮีม (Oxidized heme) ที่เรียกวา เมทฮีโมโกลบิน
(Methemoglobin) ไดงาย ถามีปริมาณมากจนเซลลไมสามารถแกไขได เมทฮีโมโกลบินจะตกตะกอนบนผนังเซลล
เม็ดเลือดแดงซึ่งอยูในสภาพที่เรียกวา Hemichrome ทําใหผิวเม็ดเลือดแดงขาดความยืดหยุนและเกิดการแตกในที่สุด
(อิศรางค นุชประยูร, 2553) ภาวะพรองเอนไซม G6PD เปนโรคที่มีความผิดปกติบนโครโมโซม X ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหผูที่มียีนผิดปกติเกิดภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกได ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกจึงพบไดบอยในเด็ก
แรกเกิดเพศชาย อยางไรก็ตามในบางรายที่รับประทานถั่วปากอา ยาบางชนิด หรือสัมผัสกับสารเคมีที่เปน Oxidizing
agent ก็อาจทําใหเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันได ขึ้นอยูกับชนิดของยีนที่กลายพันธุและระดับความรุนแรงของโรคใน
ผูปวยแตละราย (อานนท บุณยะรัตเวช, 2535) ภาวะเครียดจากฮีโมโกลบินออกซิเดชันพบไดบอยในภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย และผูที่พรองเอนไซม G6PD (Ibrahim MA และคณะ, 2008)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจหาความชุก (Prevalence) ของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่เขารับบริการตรวจสุขภาพสําหรับนักศึกษาใหม (ตรวจความ
สมบูรณของเม็ดเลือด ไวรัสตับอักเสบบี และเอ็กซเรยปอด) ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 18-25 ป
และเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณเมทฮีโมโกลบินที่เพิ่มขึ้นกับภาวะพรองเอนไซม G6PD คณะผูวิจัยเห็นวา
ภาวะพรองเอนไซม G6PD นั้นพบไดทั่วโลกมีและอุบัติการในประเทศไทยคอนขางสูง ดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง
และแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (Acute hemolysis)
นาจะชวยลดปญหาสาธารณสุขของประเทศได
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อุปกรณและวิธีการ
งานวิจัยครั้ง นี้ไดผานการพิจาณาเห็น ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติเรียบรอยแลว เมื่ออาสามัครทราบและเขาใจรายละเอียดของงานวิจัย คณะผูวิจัยไดใหอาสาสมัคร
ลงนามเขารวมโครงการวิจัย กอนทําการเก็บตัวอยางเลือด (EDTA blood) ที่เหลือจากการตรวจความสมบูรณของ
เม็ดเลือด มาใชตรวจคัดกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้ศึกษาในทั้งสองเพศจํานวนทั้งสิ้น
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 และน้ํายา 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 ในน้ํากลั่น
น้ํายา B ประกอบดวย 0.015% Trihydrate methylene blue chloride ในน้ํากลั่น
การแปลผล: ถาสีเลือดของหลอด Test เปลี่ยนกลับมาเปนสีแดง 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 ซึ่งสารตัวนี้เมื่อไดรับการกระตุนดวยคลื่นความยาวแสงอุลตราไวโอเลต จะเกิด
การเรืองแสงขึ้น แตถาในเลือดมีการพรองของเอนไซม G6PD ก็จะไมมีการเรืองแสงเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดปฏิกิริยา
ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้
2.1 นําเลือดครบสวนปริมาตร 5 ไมโครลิตร ผสมลงในน้ํายาปริมาตร 100 ไมโครลิตร
2.2 เขยาหลอดใหน้ํายากับเลือดผสมกันดี แลวตั้งไวที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 10 นาที
2.3 ดูดเลือดจากหลอดปริมาตร 15 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรอง จากนั้นปลอยใหแหงในที่มืด
ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงนําไปสองดูการเรืองแสงภายใตแสงอุลตราไวโอเลตในหองมืด
หมายเหตุ: น้ํายาของ R&D Diagnostic Ltd. (Greece) ประกอบดวย
1 mmol/L
Glucose-6-phosphate
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
แลวตั้งไวประมาณ 5 นาที เมื่อเม็ดเลือดแดงแตกเปน Hemolysate แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
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 แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 630 nm (OD2) สวนหลอด B เติม 1%K3Fe(CN)6 ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวตั้งทิ้งไว
ประมาณ 5 นาที จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 630 nm (OD3) นําหลอด B มาเติมดวย
1% KCN ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 630 nm (OD4)
จากนั้นคํานวณหารอยละความเขมขนของ Methemoglobin (%Met-Hb) จากสมการ (1)
%Met-Hb = [(OD1-OD2)÷ (OD3-OD4)] x 100
หมายเหตุ: Total Hb = OD3-OD4
Met-Hb = OD1-OD2

(1)

4. การวิเคราะหผลทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับเมทฮีโมโกลบินระหวางกลุมตัวอยางที่พรองเอนไซม
และกลุมตัวอยางคนปกติ ดวยสถิติ Student’s t-test

G6PD

ผลและวิจารณ
มาตรฐานขององคการอนามัยโลกไดกําหนดใหมีการวินิจฉัยภาวะพรองเอนไซม G6PD โดยวิธี G6PD
activity assay (http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_366.pdf) แมวาจะเปนวิธี Quantitative ที่นาเชื่อถือแตใช
เวลาในการทดสอบนานและมีคาใชจา ยมาก จึ งไมเหมาะสําหรับ การนํามาใชใ นการตรวจประจํา วัน ที่มีจํานวน
ตัวอยางคราวละมากๆ คณะผูวิจัยจึงตรวจกรองโดยวิธี Methemoglobin reduction test ซึ่งนิยมใชในหองปฏิบัติการ
ทั่วไป ควบคูกับวิธี Fluorescent spot test ซึ่งเปนวิธีที่คณะกรรมการมาตรฐานทางโลหิตวิทยารับรองใหเปนวิธี
มาตรฐาน ผลการทดสอบพบวาทั้งสองวิธีใหผลการทดสอบใกลเคียงกัน ดังนั้นการตรวจกรองเบื้องตนซึ่งเปนวิธี
Qualitative อาจเลือกใชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได
P-139

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

จากการศึก ษาอุบัติ ก ารของภาวะพรอ งเอนไซม G6PD ในทารกแรกเกิ ดที่ โ รงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร โดย Horpaopan S และคณะ เมื่อป พ.ศ. 2539-2541 ดวยวิธี Fluorescent spot test พบความชุก
รอยละ 9.1 ในเด็กชายและรอยละ 1.7 ในเด็กหญิง ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาในครั้งนี้ (ความชุกรอยละ 33.3 ใน
นักศึกษาชายและรอยละ 7.1 ในนักศึกษาหญิง) อนึ่งจํานวนตัวอยางที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีเพียง 54 ราย
คาที่ไดจึงไมสอดคลองกัน สวนความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD จากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทยรวมทั้ง
เขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยรอยละ 20.4 ในเพศชาย และรอยละ 6.9 ในเพศหญิง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการ
สังเกตจะเห็นวาในเพศชายพบอุบัติการของความชุกคอนขางสูงเมื่อเทียบกับเพศหญิง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากใน
เพศหญิงที่เปนพาหะ (Heterozygote) บางรายนั้นมีระดับเอนไซม G6PD activity ใกลเคียงกับคนปกติ อยางไรก็ตาม
เมื่อคิดคาเฉลี่ยความชุกรวมจะพบรอยละความชุกเทากับ 9.3 (อัตราสวน 26/281) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับผลการศึกษา
ในประชากรไทยกอนหนานี้โดย Nuchprayoon I และคณะ
ผลจากการกลายพันธุของยีน G6PD สวนนอยเทานั้นที่กอใหเกิดภาวะโลหิตจาง ผูหญิงที่มียีนผิดปกติเพียง
ขางเดียวหรือเปนพาหะมักไมมีอาการ ดังนั้นผูที่มียีนแฝงจึงไมมีผลกระทบทางคลินิกมากนัก 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 เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันไดงายและมีความเสี่ยง
ตอการแตกของเม็ดเลือดแดงมากกวาคนปกติ ผูปวยควรพึงระวังเรื่องการรับประทานยาหรือการสัมผัสกับสารเคมีใน
กลุม Oxidizing agents เนื่องจากอาจมีปจจัยอื่นนอกเหนือจากพันธุกรรมที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางเฉียบพลันได

สรุป
การตรวจกรองภาวะพรองเอนไซม G6PD โดย Methemoglobin reduction test หรือ Fluorescent spot
test เปนวิธีที่สะดวก ประหยัด และใหผลการทดสอบที่นาเชื่อถือพอที่จะแยกภาวะปกติออกจากภาวะพรองเอนไซม
G6PD ได กอนนําไปสูการตรวจวินิจฉัยที่แนนอนดวยวิธีการอื่น ๆ ตอไป นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด
ปริมาณเมทฮีโมโกลบินยังมีประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะโลหิตจาง
จากเม็ดเลือดแดงแตกได

คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ใหการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ และคลินิกหัวเฉียวเวชกรรมที่ใหความอนุเคราะหในการจัดเก็บสิงสงตรวจสําหรับการวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
BREWER GJ, TARLOV AR, ALVING AS. The methemoglobin reduction test for primaquine-type sebsitivity
of erythrocytes. A simplified procedure for detecting a specific hypersusceptibility to drug
hemolysis. JAMA. 1962; 180: 386-8.
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อานนท บุณยะรัตเวช. โลหิตวิทยาเม็ดเลือดแดง. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: ฟนนี่พับบลิชชิ่ง. 2535.
อิศรางค นุชประยูร. Glucose-6-Phosphase Dehydrogenase Deficiency: Molecular and Clinical Aspects.
พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศการพิมพ. 2553.
Beutler E. A series of new screening procedures for pyruvate kinase deficiency, glucose-6-phosphate
dehydrogenase deficiency, and glutathione reductase deficiency.Blood 1966; 28: 553-62.
Ibrahim MA, El-Gohary MI, SalehNA, Elashry MY. Spectroscopic study on oxidative reactions of normal
and pathogenic hemoglobin molecules. Romanian J Biophys 2008; 18: 39-47.
Horpaopan S, Chotigeat U, Sangtawesin V, Kanjanapattanakul W, Ningsanond V, et al.
Neonatal screening program in Rajavithi Hospital, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public
Health 1999; 30 Suppl 2:28-32.
Nuchprayoon I, Sanpavat S, Nuchprayoon S. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) mutations in
Thailand: G6PD Viangchan (871G>A) is the most common deficiency variant in the Thai
population. Hum Mutat 2002; 19: 185.
Lewis SM, Roper D. Laboratory methods used in the investigation of the haemolytic anaemias. In: Dacie
and Lewis Practical Haematology. Lewis SM, Bain BJ, Bates I, editors. 10th ed. Churchill
Livingstone/Elsevier: Philadelphia; 2006. P. 187-230.
WHO. World Health Organization Technical Report Series No.366. [Serial on the Internet]. 1967 [cited
2012 July 2]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_366.pdf
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความชุกของภาวะพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
ภูมิลําเนาของ
นักศึกษา

นักศึกษา
เพศชาย

นักศึกษา
เพศหญิง

รวม
จํานวน
ตัวอยาง

กรุงเทพมหานคร

12

42

54

จังหวัดตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ

37

190

227

จํานวน
G6PD def.
ในเพศ
หญิง

รวม
(ราย)

ความชุก
ในเพศ
ชาย

ความชุก
ในเพศ
หญิง

4

3

7

รอยละ
33.3

รอยละ
7.1

6

13

19

รอยละ
8.4

รอยละ
6.8

10

16

26

จํานวน
G6PD def.
ในเพศ
ชาย

รวม
49
232
281
อัตราการพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาชายเทากับ (10/49)

รอยละ
20.4

อัตราการพรองเอนไซม G6PD ในนักศึกษาหญิงเทากับ (16/232)

เฉลี่ยรวม (26/281)

รอยละ
6.9
รอยละ 9.3

รูปที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณเมทฮีโมโกลบินระหวางกลุมตัวอยางเลือดคนปกติ
กับกลุมกลุมตัวอยางเลือดผูที่พรองเอนไซม G6PD
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“จิตรกรรมชุด: อุปมาอุปไมยไทย”
“A series of painting: Thai metaphor”
อัฏฐพล คงพัฒน1
Attaphon Kongpat1

ประเภทผลงานสรางสรรค
แนวความคิด

จิตรกรรมผสมบนผาใบ

คําอุปมาอุปไมยไทยนั้น เปนวัฒนธรรมทางภาษาและเปนมรดกมาแตครั้งโบราณเปนคําที่สะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิต รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมาเปนเวลาชานานแลว แตในสภาพปจจุบันนั้นหาคนเขาใจอยางชัดเจน
ไดยากมากขึ้นกวาแตกอน ทําใหเกิดแนวความคิดที่จะสรางสรรคผลงานศิลปะโดยการนําถอยคําดังกลาว มาแปลงคา
เปนรูปลักษณในความรูสึกสวนตัวและสอดแทรกความคิดเชิงความหมายและจินตภาพดวยการสรางสรรคผลงานจาก
เทคนิคจิตรกรรมบนผาใบประเภท2มิติ และหวังวาผลงานแตละชิ้นจะสามารถสรางความรู ความเขาใจ ความรูสึกทาง
อารมณ และจิตใจและความประทับใจตอสาธารณชนทั้งทางตรงและทางออมไดอยางไมมีวันสิ้นสุดตอไป

ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค
คนไทยมีเอกลักษณประจําตัว แมภาษาที่ใชก็มีเอกลักษณแบบไทยๆ โดยเฉพาะคําวาอุปมาอุปไมยตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542นั้นไดใหความหมายวาเปนการเปรียบเทียบกันหรือเปนสํานวนพูดที่มี
การเปรียบเทียบโดยมักจะมีคําวา เปน เหมือน อยาง เปนตน( จํานงค ทองประเสริฐ อางถึงใน เอกรัตน อุดมพร:2547)
ดังนั้นคําอุปมาอุปไมยจึงมีคุณคาทั้งทางดาน จินตนาการ สติปญญา สังคม วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม
การศึกษา การถายทอด เปนตน แตจากสภาพปจจุบันคําอุปมาอุปไมยในนั้นจะคอยๆลืมเลือนไปจากคนไทยสมัยใหม
แลวทั้งนี้เปนเพราะเหตุปจจัยหลายอยางอาทิ ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงของแตละยุคสมัย คนรุนใหม
มักจะนิยมใชคําใหมๆที่คิดขึ้นเอง และใชภาษาตางประเทศมาเปนภาษาสากลมากขึ้นทําใหคําอุปมาอุปไมยไทยที่
เปนคําเกานั้น ใชกันนอยก็จะคอยลืมเลือนไป ปญหาของคําอุปมาอุปไมยไทยบางคําที่สรางความเขาใจสับสนหรือ
เข า ใจความหมายแตกตา งไปจากความหมายเดิม ซึ่ ง อาจเนื่อ งมาจากเป น คํา เกา และเมื่อ ถา ยทอดกัน ตอ ๆมา
ความหมายก็ไมครบถวนตรงกับความหมายเดิมเปนตน แตแทที่จริงแลวอุปมาอุปไมยเปนคําที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี
ชีวิตของชาวไทยมาเปนเวลาชานานแลว และเมื่อสังคมไทยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากมีผลทําให
การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปดวยจนเรียกไดวากําลังอยูในภาวะที่วิกฤติอยางยิ่งและหากเรา
รอโดยไมไดดําเนินการใดๆทุกสิ่งทุกอยางอาจชาเกินไปจนเกินกําลังที่จะแกไขและฟนฟูไดและสงผลตอการถูกลืม
เลือนหายไปจากคนไทยในที่สุด จึงควรมีการนําถอยคําดังกลาวมาถายทอดใหคนรุนใหมไดมีความรู ความเขาใจผาน
รูปแบบผลงานประเภทตางๆก็จะเปนการชวยทําใหวัฒนธรรมทางภาษาไทยมิใหสูญหายไป
จากสิ่งที่กลาวมาแลวขางตน ผูสรางสรรคจึงมีความสนใจในการศึกษาและสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมชุด :
อุปมาอุปไมยไทย ซึ่งที่ผานมายังมีปรากฏการสรางสรรคผลงานเปนชุดไมมากนักและ คาดวา หากผลงานดังกลาว
สําเร็จก็จะเปนประโยชนตอ แวดวงวิชาการ นิสิต นักศึกษาทางดานศิลปะและสาธารณชนทั่วไปทั้งทางตรงและทางออม
และเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะประยุกตอยางมีประสิทธิภาพตอไป
1

สาขาวิชาศิลปะประยุกต คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 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.เพื่อศึกษาคนควา ทดลอง กลวิธีในการสรางสรรคผลงาน ”จิตรกรรมชุด:อุปมาอุปไมยไทย”
2.เพื่อเปนการคนหาแนวทางการแสดงออกของการสรางสรรคงานจิตรกรรมสูการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ศิลปะประยุกต
3.เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค
1.สรางแนวคิดพื้นฐานในการสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมชุด:อุปมาอุปไมยไทย
2.ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ สูจิบัตร สื่ออิเลคทรอนิกส
3.นําเนื้อหาสาระที่ไดจากการคนความาประมวล สรุปความคิดสูการสรางสรรคผลงาน
4.จัดทําแบบรางผลงาน เพื่อกําหนดหาทิศทางของการทํางานที่มีความเหมาะสมลงตัว
5.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
6.การปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน
7.วิเคราะหผลงานที่สรางสรรค เพื่อหาขอดี และขอเสีย และประเมินคุณภาพวาเปนอยางไร และแกไข
ปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณ
8.บันทึกผลการสรางสรรคอยางเปนระบบและจัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ

วัสดุอุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค
เฟรม, สีชอลกน้ํามัน, สีอะครีลิค, สีอะครีลิคชนิดหลอด,สีน้ํามันชนิดกระปอง,ดินสอสี, พูกัน, จานสี, ผาดิบ,
ยางลบ, , เกรียงปาด สกอตเทปชนิดลอกได ยางลบฯลฯ
เทคนิคการสรางสรรคผลงาน จิตรกรรมผสมบนผาใบ

เอกสารอางอิง
ชลูด นิ่มเสมอ. 2539. องคประกอบของศิลปะ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อุทัย ไชยานนท. 2543. คําพังเพยและคําอุปมาอุปไมย. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ: น้ําฝน.
เอกรัตน อุดมพร. 2547. ๒,๐๐๐ อุปมาอุปไมย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพัฒนาศึกษา.

รูปผลงานสรางสรรค

ชื่อผลงาน หนีเสือปะจรเข
นายอัฏฐพล คงพัฒน
เทคนิค สีอะครีลิค.สีชอลกน้ํามัน,
สีน้ํามันบนผาใบ
ขนาด 60x80 ซม.
พ.ศ. 2555

ชื่อผลงานปลาของเดียวกัน
นายอัฏฐพล คงพัฒน
เทคนิค สีอะครีลิค,สีชอลกน้ํามัน,
สีน้ํามันบนผาใบ
ขนาด 60x80 ซม.
พ.ศ. 2555
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ชื่อผลงาน ปลาติดหลังแห
นายอัฏฐพล คงพัฒน
เทคนิค สีอะครีลิค,สีชอลกน้ํามัน,
สีน้ํามันบนผาใบ
ขนาด 60x80 ซม.
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ศิลปะการแสดงชุด “เสียงกังวาล”
Performing Arts : “Extension of sound”
กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ1์
Kawit Srisamrit1

ประเภทของผลงานสรางสรรค

ดนตรี และ การออกแบบเสียง

แนวความคิด
การสะทอนของเสียง โดยดําเนินเรื่องราวดวยเสียงกลองที่มีจังหวะเปนตัวควบคุม โดยมีเสียงสะทอนจาก
การเลนของเสียงกลองเปนตัวสะทอนการเกิดเสียงไปมา เปรียบเสียงกลองเสมือนความอิสระ โดยมีทิศทางและ
รูปแบบการสงกลองที่หลากหลายแตสุดทายยังคงอาศัยการควบคุมจังหวะแบบเพลงสากลทั่วไป เปรียบเสมือนใน
สังคมของมนุษยยังคงยึดตามธรรมเนียมประเพณี หรือสิ่งที่เคยมีผูบัญญัติไววาถูกและดีแลว ซึ่งเหมือนกับโครงสราง
ของจังหวะที่วางไวเปนระเบียบแบบแผน ตามสัดสวนของการควบคุมหองในสวนจังหวะปกติตามจังหวะดนตรีสากล
เสียงกังวาลเกิดจากจังหวะที่มีสวนที่เพิ่มลูกเลนมากขึ้น ผิดจากการนําเสนอเสียงกลองแบบดนตรีสากลทั่วไปที่อาศัย
จังหวะที่มั่นคงเปนตัวดําเนินเรื่องราวและมีลูกเลนที่ไมมากมาย แตเสียงกังวาลจะเนนการเกิดจากการลูกเลนการสง
จังหวะของการตีที่แตกตางจากธรรมชาติบางสวนของมนุษย เสียงกังวาลเปนการนําเสนอแนวคิดของการสรางสีสรรค
หรือความแตกตางของจังหวะที่คอยควบคุมตามความสนใจหรือสีสันในชีวิต ที่สะทอนถึงแนวคิดอิสระแตไมสามารถ
หลุดออกจากกรอบหรือหนีพนกฎระเบียบที่มีอยูได เปรียบเสมือนความอิสระที่มหาศาลแตอยูบนโครงสรางของกรอบ
ที่วางไวตามบรรทัดฐานของสังคม

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
เสียงเปนองคประกอบที่สําคัญตอการรับรูของมนุษย ซึ่งดนตรีเปนสื่อที่สื่อสารกับมนุษยไดงาย เกิดจากการ
ฟงจังหวะและสั มผัสรับ รูความรูสึก โดยเสียงหรือดนตรีมีบทบาทและอิทธิ พลตอการรับรูของมนุษยรองจากการ
มองเห็น การสรางสรรคผลงานจึงเนนการออกแบบเสียงเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความแตกตางของอารมณ ซึ่งกลอง
เปนอุปกรณสําคัญในการควบคุมจังหวะเพื่อสรางสรรคงานดนตรี เปรียบเสมือนผูควบคุมเพลงและดนตรีใหดําเนินไป
อยางตอเนื่อง
เมื่อนํากลองมาผสมผสานกับการสงจังหวะที่แบบหลากหลายการตีสงจังหวะกลองชุดที่ผิดธรรมชาติ และ
มิติของเสียงที่ใหความกังวาลวิ่งไปมาซายและขวา ทําใหเกิดมิติและความแตกตางในการเลาเรื่องราวโดย อาศัยกลอง
ที่เปรียบเสมือนผูกําหนดกฎระเบียบหรือเปนผูควบคุมจังหวะหลักภายในวงดนตรี ใหเปนผูเลาเรื่องราวความแตกตาง
หรือสีสันไปในตัว โดยการปรับจังหวะ อารมณและความรูสึก ทั้ง ชา สลับสับเปลี่ยนอารมณ

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน 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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การปรับมิติเสียงซายขวาเปนการเสมือนความอิสระทางความคิดที่ไมมีวันสิ้นสุด วิ่งตามหาความอิสระแต
ถูกวงจํากัดในการสะทอนของเสียงเพียงแคหูฟงซายและขวา ซึ่งสุดทายในความอิสระก็ไมสามารถที่จะหนีความจริง
ของกรอบหรือระเบียบที่กําหนดไวได เสียงที่สะทอนในบางชวงเหมือนการถูกตีไปมาที่ความอิสระจะพยายามเอาชนะ
กฎระเบียบที่มาจํากัดขอบเขตของความอิสระ แตสุดทายเสียงตางๆ ก็สิ้นสุดเมื่อจบเพลง

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เพื่อความคิดที่เปนอิสระผานจังหวะลูกเลนการสงกลองที่
2. เพื่อออกแบบเสียงใหไดมิติที่ตรงกับจังหวะทํานองที่เหมาะสมและเติมเต็มเสียงที่ขาดหายไป
3. เพื่อออกแบบเสียงใชสําหรับการประกอบสื่อชนิดตางๆ

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ออกแบบเสียงโดยการวางโครงสรางของดนตรีใหอยูในรูปแบบของเพลงสากลแนวเพลงร็อค, เลือกใชเสียง
ตามวัตถุประสงคของการออกแบบเสียงเพื่อใหสะทอนมีมิติ, กําหนดจังหวะริทึมเพื่อเปนกรอบของจังหวะความเร็ว
ทั้งหมด, กําหนดการแพนเสียงเพื่อใหเสียงมีมิติ, ตรวจสอบเสียง, ผสมเสียง และนําไฟลเสียงออกเพื่อใชงาน

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
การสรางสรรคผลงานใชการเขียนบนโปรแกรม FL Studio จะเนนการวางโครงสรางของจังหวะของเสียง
กลองจากรูปแบบของโครงสรางเพลงทั่วไป กําหนดจังหวะและความเร็วที่ตองการ ผสมผสานการแพนเสียงเพื่อให
เกิดมิติของเสียงสะทอนของการเลนกลองใหใกลเคียงหรือมากกวาการเลนกลองจริง ตามธรรมชาติและโครงสรางการ
ตีกลองที่มนุษยสามารถสรางสรรคได

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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“อาสวกิเลส”
“Deep Passion”
สิทธิกร เทพสุวรรณ1
Sittikorn Tapsuwan1

ประเภทผลงานสรางสรรค

จิตรกรรม

แนวความคิด
สภาพสังคมเมืองในปจจุบันที่ตองดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดสงผลใหเสภาวะจิตของบุคคลที่อาศัยอยูรวมกันมุงแต
ผลประโยชนสวนตัว เพราะสังคมในปจจุบันยอมรับกันแตเพียงเปลือกนอกจิตใจที่หอหุมดวยวัตถุนิยมที่หรูหรา จน
กลายเปนคานิยมที่ทุกคนทําตามกันในสังคมปจจุบันอยางไมรูตัว สงผลถึงความละเอียดออนทางจิตใจที่โดนมองขามไป
โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งมิตรภาพที่สงถึงกันอาจจะแฝงไวดวยความไมจริงใจ หากผูที่เรียกตนเองวามนุษยมัวแตลุมหลง
ไปกับโลกของวัตถุที่หอมหวานจนแยกจากกันไมออก คงจะเปนการยากที่จะทําใหสังคมเกิดความสุขสงบไดอยางถาวร
ในงานสรางสรรคของขาพเจาเปนการสรางสรรคภาพลักษณของอาสวกิเลส อันสิ่งที่ทําใหจิตขุนมัวที่ไดแรง
บันดาลใจจากคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อสะทอนเรื่องราวภายในจิตใจเบื้องลึกของมนุษยที่ทับถมจมอยูกับสิ่ง
สกปรกในจิตใจที่เต็มไปดวยความอยากไดอยากมี โดยใชรูปทรงของกิเลสเปนตัวสื่อถึงความเกินพอดีของคนที่ควรจะ
เปน ซึ่งขาพเจาใชวิธีออกแบบมาจากจินตนาการเฉพาะตน เพื่อบงบอกถึงเรื่องราวความรูสึกที่เกิดจากสภาวะอารมณ
ภายในจิต ใจอั น ยากที่จ ะหยั่ ง ถึ ง รวมถึง การเนน ภาพให เกิ ด ความรูสึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยเทคนิค อัน เปน เอกลั กษณ
เฉพาะตัวในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา โดยมีการสรางพื้นผิวใหเกิดความนาสนใจดวยวิธีการพนสีสเปรยลง
บนสติ๊กเกอรใสที่มีน้ําเกาะอยูบนผิวหนาของสติ๊กเกอร จากนั้นรอจนสีแหงแลวจึงนําสติ๊กเกอรที่ไดรองรอยของพื้นผิวที่
ตองการมาแปะติดลงบนกระดาษ เพื่อนําประกอบจัดวางและสรางสรรคใหเกิดเปนรูปลักษณของอาสวกิเลสใน
ขั้นตอนตอไป

ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค
ในสังคมปจจุบันคนเราทุกคนตองการความสุขสบายทั้งทางกายและ ทางใจเพื่อยกระดับความสมบูรณของ
ชีวิตใหดีขึ้น ทําใหคนเราตองหันมาพึ่งพาวัตถุนิยม จนเกินความจําเปนของมนุษย กลายเปนแคความอยากไดอยากมี
ที่ไมมีวันสิ้นสุด เพื่อใหไดมาซึ่งความสะดวกสบายและการยอมรับจากสังคม แตหารูไมวาสิ่งที่แฝงอยูภายในตัวตนที่
พยายามสรางคานิยมใหผูอื่นยอมรับนั้น กลับเปนตัวการที่กัดกินจิตวิญญาณของตนเองอยางไมรูและทันระวังตัว
สังคมปจจุบันลวนแลวเกิดจากการตองการความสุข แตความสุขนั้นจริงๆแลวไมจําเปนจะตองไขวควาหรือ
ทะเยอทะยานในการไดอยากมีจนเกินความจําเปน ดังนั้นในความคิดเห็นสวนตัวของขาพเจาๆเห็นวาแทจริงแลวสิ่ง
เหลานี้หาใชความสุขที่แทจริงไม กลับหลงลืมถึงสัจธรรมของชีวิตที่แทจริงไปอยางนาเสียดาย ความอยากนี้เองที่เปน
บอเกิดของอาสวกิเลสซึ่งเปนกิเลสเบื้องลึกภายในจิตใจ ที่คอยแตจะหาชองทางหาผลประโยชนเขาหาตัวเองอยางไม
สิ้นสุด คงจะปฏิเสธไมไดวาการทะเยอทะยานเพื่อสิ่งที่สูงขึ้นกวาเดิมเปนสิ่งที่ดี แตสิ่งเหลานั้นตองไดมาซึ่งความ
ถูกตองและ ความดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ ไมเชนนั้นจะเกิดเปนปญหาสําคัญที่เปนตัวการกระตุนและเรงเราใหอวิชชา
สามารถเขาครอบงําจิตใจอยางไมรูตัว ความสําคัญของการทํางานสรางสรรคที่กลาวมาขางตนนี้ ขาพเจาไดนํามาใช
เปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวความคิดและพัฒนารูปแบบผลงานใหมีคุณภาพมากที่สุดอีกทั้งยังใชเปนแนวทาง
1

สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสอื่ คณะวิทยาการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 94000 ประเทศไทย
Media Design Innovation and Creation, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Pattani Province
94000, Thailand.
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ใหนักศึกษาและผูที่สนใจไดศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค
1. เพื่อศึกษาคนควาทดลอง และสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบที่ไดรับแรงบันดาลใจจากสภาวะจิตใจ
ของมนุษยในปจจุบันที่ถูกครอบงําดวยกิเลสจนเกิดเปนความเกินพอดี
2. เพื่อเปนการคนควาหารูปแบบ และกลวิธีการสรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ และเพื่อนําสูการพัฒนาการเรียน
การสอนในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สรางแนวคิดพื้นฐานในการสรางสรรคผลงาน
ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับผลงานสรางสรรค
จัดกระบวนความรู และเนื้อหาสาระเชิงสัญลักษณที่ไดจากการคนควาสรุปแนวความคิดสูการสรางผลงาน
จัดทําแบบรางผลงานเบื้องตน เพื่อกําหนดหาทิศทางการทํางาน
เตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานตามที่ไดเตรียมการ
แกไขปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณตามความตองการ

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค คือ สีอะคริลิค , สีสเปรย ,สติ๊กเกอรใส , พูกัน ฯลฯ
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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 highperformance 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 employeremployees 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 (2012OE-5
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2016) encourages Contingency management and influences Competencies development for ThaiMalaysian 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.
Entrepreneurship

Thailand national
SMEs Plan

Competencies development for
Thai-Malaysian border trade
entrepreneurs

Contingency
Management

AEC blue print

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 sociocultural 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.
Environmental Analysis
- Internal environment
- Market environment
- Competitive environment
- Public environment
- Macro environment
(Threat and Opportunity Analysis)
Resource Analysis
- Personnel
- Budget and Funds
- Facilities
- Process and Systems
(Strengths and Weaknesses Analysis)

Goal
Formulation
- Mission
- Goals
- Objectives

Strategy Formulation
- Academic portfolio strategy
- Product/Market Opportunity Strategy
- Competitive Strategy
- Positioning Strategy
- Target market strategy

Organization
Design
- Structure
- People
- Culture

System
Design
- Information
- Planning
- Control

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

OE-11

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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.
Legislature and
Government Agencies

Foundations

Parents of Students
Alumni
Local Community

Business Community
Suppliers
Competitors

General Public

University

Trustees/Regents
Faculty

Mass Media
Prospective Students
Current Students

Administration
Accreditation
and Staff
Organizations
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
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)
/ /
/

7
/
/
/
/
/
/

/
/
/

8
/

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
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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).
1
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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: jobrelated 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
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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).
The Individual Approach
Human Capital
Family Structure
Career Commitment
The Interpersonal Approach
Social Support

Gender

Career Advancement

The Organizational Approach
Organizational Support
The Societal Approach
Gender Role
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
1
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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

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)
Export sales growth
Cooper and Kleinschmidt (1985); Klrpalani and Macintosh (1980); Madsen
(1989)
Export profits
Bilkey (1982,1985); Madsen (1989)
Ratio of export sales to total Axinn (1988)
sales
Overcoming barriers to
Bauerschmidt; Sullivan; and Gillespie (1985); Sullivan and Bauerschmidt (1987);
export
U.K. Awards
Propensity to export
Bilkey (1985); Cavusgil (1984b); Denis and Depeftdau (1985); Kaynak and
Kothari (1984); Piercy (1981a); Reid (1986); Rosson and Ford (1982)
Export involvement
Diamantopoukjs and Inglis (1988)
Exporter internationalization Piercy (1981b)
Attitudes toward export
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.
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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 nonexporters 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
Kanokwan Kanchanatanee1, Nuttida Suwanno2 and Anu Jarernvongrayab3

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.
1
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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
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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
Perceived
usefulness
(PU)

+
Social
Influence
(SI)

+
+

TAM
+
Attitude
H1 e‐
toward using
marketing
(AU)

Intention to
use e‐
marketing (IU)

+

+

e‐marketing
usage (EU)

+
Readiness
(RD)

‐
‐
Perceived risk
(PR)

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.

OE-50

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science

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 interorganizational 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
Korkaew Jankingthong1, and Suthinee Rurkkhum1

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.
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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 selfinterests.
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.
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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
Mean Lanna
r
Sig.(2-tailed)
Imagery
Architecture
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
Mean Lanna
r
Sig.(2-tailed)
Imagery
Architecture
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
Mean Lanna
r
Sig.(2-tailed)
Imagery
Architecture
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.
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Table 4 Correlation of Mental Imagery of Lanna Arts and Culture, Lanna Architecture Visualization
Correlation
Mean Mental
Mean Lanna
r
Sig.(2-tailed)
Imagery
Architecture
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
5.Northern Arts

7.25
7.97

7.78
7.62

-.034
.053

.816
.710

6.Northern Culture
7.Thai Arts

7.93
7.90

7.64
7.49

.030
-.020

.837
.893

8.Original

7.38

6.94

.120

.402

9.Believable
10.Likable

7.44
7.28

7.05
7.66

-.226
-.049

.111
.734

11.Persuasive

7.21

6.54

.054

.706

12.Trustworthy
7.22
Correlation is significant at the 0.05 level.

7.19

-.053

.713

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
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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, antiinflammatory, antimutagenic and anticarcinogenic activities. It is naturally found in a wide variety of plantderived 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.
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.
0
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Figure 2 (a) First order kinetics at various temperature and (b) Arrhenius plot for caffeic acid
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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).
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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
Aa
20% MD
1,159.98
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).
Fermented medium
spray dry
freeze dry

Pyrazine derivatives (mg/L)
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1200
1000
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2,3,5-trimethyl-6ethylpyrazine

tetramethyl
pyrazine

3-ethyl-2,5dimethyl pyrazine

trimethyl pyrazine

2,3-dimethyl
pyrazine

2,6-dimethyl
pyrazine

0

methyl pyrazine

200

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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