


  

 
รายงานรวมบทความวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัยและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

"ศลิปากรวจิัยและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์" 
เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 
วันพฤหสับดทีี่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 

 

 
ณ ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา  
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 



สารจากนายกสภา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในปลายป พ.ศ. 2558 ดวยเหตุน้ัน 

ทุกภาคสวนจึงเรงปรับกลยุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง  ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคการศึกษาท่ีตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบทท่ีจะตองเปล่ียนแปลง

เชนเดียวกัน  การรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและผสมผสานองคความรูเพื่อสรางความแตกตาง

และโอกาสทางการแขงขัน จะเปนรากฐานสําคัญในการขับเคล่ือน สงเสริม และพัฒนาใหประเทศมีความเขมแข็ง 

เติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคและเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี 

การเรียนการสอนครบท้ังศาสตรและศิลป มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรค เพื่อสงเสริมวิชาการ รวมท้ัง

ดําเนินการจัดกิจกรรมอันแสดงใหเห็นถึงศักยภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาไปสูความเปน

นานาชาติ  ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญท่ีจําเปนตองดําเนินการในเชิงรุก โดยการนําองคความรูท่ีเปนผลมาจาก

งานวิจัย และผลงานสรางสรรคทางดานศิลปะและการออกแบบท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและถือไดวา

เปนอัตลักษณสําคัญ   มาพัฒนาและบูรณาการสรางเปนองคความรูใหม เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมี

ความพรอมในการกาวเขาสูการจัดอันดับ (Ranking) เพื่อการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 

ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 น้ี สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนการ

ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จึงไดดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังท่ี 8 : บูรณาการ

ศาสตรและศิลป”  ขึ้น เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาส

ดังกลาว การจัดงานประชุมในคร้ังน้ี นอกจากการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาคนิทรรศการผลงาน

สรางสรรค ภาคโปสเตอร ของคณาจารยและนักศึกษาจากทุกสถาบันท้ังระดับชาติและนานาชาติ อันแสดงใหเห็น

ถึงเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแลว ยังมีการแสดงเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปะการเชิดหุนกระบอกไทยแบบรวมสมัย โดยทําในรูปแบบของการแสดงแบบ “Musical” ซึ่งเปนผลงาน

สรางสรรคท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ท้ังน้ีเพื่อเปนการสืบทอด อนุรักษ และ

เผยแพรศิลปะการแสดงแขนงน้ีใหเปนท่ีรูจักแกสาธารณชนทั่วไปมากข้ึน  

ดิฉันจึงขอถือโอกาสน้ีสงความปรารถนาดี และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูมีสวนรวม และ

ผูสนับสนุนทุกทาน โดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีผลักดันใหเกิดเวทีทางวิชาการนี้มาอยางตอเน่ืองในหลายป

ท่ีผานมา ขออวยพรใหการประชุมคร้ังน้ีบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณท่ีต้ังไวทุกประการ และหวังเปนอยางย่ิงวา 

ประสบการณ ความรูตางๆ ท่ีไดพัฒนาข้ึนจากการประชุมวิชาการน้ี จะเปนประโยชนตอการสงเสริมความ

เจริญกาวหนาทางวิชาการที่นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

 

 

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 



Message from the Director of the Silpakorn University Board 

Thailand will fully participate as a member of the ASEAN Economic Community by the end of this year. 

All the concerned sectors have modified their strategy while preparing themselves for political, 

economic, social and cultural changes which will take place. The education sector, in particular, 

needs to finetune itself to comply with the changing context. Collaborations among education institutes 

to develop and integrate a body of knowledge are essential to make the differences as the ground for 

the best practices. This is fundamental to support and develop the capacity for the country to grow 

with stability and sustainability. 

 Silpakorn is a leading creative university providing education in both arts and science. The university 
encourages and supports its faculty members in endeavor research and creative works to promote 
academic competence. It also organizes academic activities which demonstrate its potential to elevate 
the education standard to international level. This is thus a proactive strategy, developing the 
knowledge gained from the research/creative works into a new body of knowledge in arts and design 
which is the university’s expertise and true identity. Through this process, Silpakorn shall be fully 
equipped to enter the ranking for competition in the region and at the international level.  

 This year Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will turn 60 on the second of April. The 

Research and Development Institute which promotes and supports research and creative endeavors, 

will host an academic conference: “Silpakorn’s Research and Creativity VIII: Integrating Art and 

Science” as part of the university’s celebration for this very special occasion.  

 The conference offers both oral presentation and displays of posters and exhibitions of distinguished 

research and creative works. The works submitted come from all the education institutes in Thailand 

and some from international institutes. Such participation reflects the existing network of academic 

collaboration at the university level. To preserve our valuable art and culture, there is a contemporary 

Thai puppet show at the opening of the conference. It is a musical puppet show which received a 

scholarship from The National Research Council of Thailand in 2013 to pursue its creativity and for the 

preservation of the art. 

 I would like to take this opportunity to express my good wishes and to sincerely thank the conference 

organizing committee, all supporters and everybody who are participating in hosting this event. My 

special thanks to the Research and Development Institute which has organized this notable event over 

the past several years. I sincerely hope the conference will succeed in all its expected goals. Lastly, I 

trust all the experiences and knowledge gained from this conference will be valuable resources for the 

academic progress the development of our country. 

 

        
                 

Professor Emeritus Khun-Ying Khaisri Sri-Aroon

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

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

its development strategy that "Silpakorn is a leading creative university". One of the factors that helps

us reach this goal is our consistent development of knowledge, skills and capacity of our faculty

members including lecturers, researchers and students. Support has been given to them so that high

quality research and creative works are accomplished continually. We are, thus, be equipped for

taking part as member of the ASEAN Economic Community (AEC) by the end of this year (2015). Our

development to meet international standard will, furthermore, gain us recognition in the region and

globally.

Holding an academic conference is one way of providing an opportunity for lecturers, researchers,

scholars, and students from different departments from within and outside the university to present

their research and creative works. It also allows them to exchange knowledge and experience gained

from their achievement. This can lead to the creation of an academic network and collaboration

among them as well as an expansion of knowledge, which can contribute greatly not only to academia

but also to the public. Such an event definitely promotes the significance of academic research and

inspires university members and scholars to put more effort into this area. Therefore, every year, the

university holds an academic conference which features presentation of research and creative works.

This year, on the second of April, will be the 60th birthday anniversary of Her Royal Highness Princess

Maha Chakri Sirindhorn. It is an honor for the university to hold the "Silpakorn's Research and

Creativity VIII: Integrating Art and Science" as part of the university's celebrations for the Princess.

This event will be organized by The Research and Development Institute. For this year, the research

and creative works will be presented through lectures, display of posters, exhibitions and

performances.

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

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

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

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

(Assistant Professor Chaicharn Thavaravej)

President of Silpakorn University



สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

 

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและ

สรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป” ไดจัดข้ึนเปนประจําทุกปและตอเนื่องมาเปน ครั้งที่ 8 แลว โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งการวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในและ

นอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ องคความรู ความคิดเห็น ซ่ึงเกิดจากการวิจัยและ

สรางสรรค เพ่ือตอยอดและบูรณาการศาสตรความรูเหลานั้น  อันจะนําไปสูความรวมมือทางวิชาการ และใชประโยชน

ไดจริงตอชุมชน และสังคม รวมท้ังพัฒนานักวิชาการใหมีศักยภาพเพ่ือกาวสูเวทีการแขงขันในระดับนานาชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 นี้ 

 และเพ่ือเปนการรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ   

อาทิเชน การนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคในภาคบรรยาย โปสเตอร การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและ            

งานสรางสรรคจากคณาจารย และนักศึกษาที่ผานกระบวนการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก    

รวมทั้งผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสรางสรรควิชาการงานศิลปของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  สวนสําคัญที่จะ

ขาดไมไดสําหรับการประชุมวิชาการในทุกๆ ครั้ง คือภาคการแสดงท่ีเปนเอกลักษณของการจัดงาน โดยครั้งนี้ไดรับ

เกียรติจากคุณนิเวศ แววสมณะ ผูมีใจรักในศิลปะการเชิดหุนกระบอกไทย  ทั้งศึกษาคนควาและเรียนรูการประดิษฐ 

หุนกระบอก และเปดการแสดงสูสายตาชาวโลกมายาวนานกวา 10 ป ในนาม “บานตุกกะตุน หุนกระบอกไทย” 

จนกระทั่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2556  มาแสดงในพิธีเปดการ

ประชุม ทั้งนี้ เพ่ือใหศิลปะการแสดงแขนงน้ีเปนที่รูจักแกคนทั่วไปมากข้ึน และไดรับการพัฒนาตอยอดใหโลดแลนอยู

บนเวทีคูสังคมไทยสืบไป 

 การจัดประชุมในทุกๆ ครั้งที่ผานมา ถือไดวาประสบผลสําเร็จและลุลวงไปไดดวยดี เพราะความรวมมือรวม

ใจจากบุคลากรในทุกภาคสวน และครั้งนี้ก็เชนเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ทัง้

จากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาค

กลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการ

ดําเนินงาน   ฝายตางๆ ผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงาน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทาน อยางไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ หากพบขอบกพรองประการใด สถาบนัวจัิยและพัฒนา

ขอนอมรับทุกคําติชม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานประชุมในครั้งตอไป 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรศิร  เทียนประเสริฐ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศกึษาภาคกลางตอนลาง 



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

 “Silpakorn’s Research and Creativity: Integrating Art and Science” is a national and international academic 

conference held by Silpakorn University annually. This year marks the eighth year of this remarkable event 

which aims to disseminate the research and creative works of faculty members, students and other 

participants both from within and outside the university. It also serves as a platform for an exchange of 

knowledge gained from research and creative works leading to collaboration amongst participants and 

practical application of the knowledge to benefit the community and society at large.  Such an event 

reinforces the development of faculty members’ competence and elevates the university standard alongside 

those at the international level and accordingly, will be well equipped for the ASEAN Economic Community by 

the end of 2015. 

As the Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will celebrate her 60th birthday anniversary on the 

second of April this year, it is an honor to hold this conference as part of the university’s celebration for the 

Princess.  For the occasion, the institute organizes various activities, for instance, presentation of the research 

and creative works both by lectures and display of posters. The research and creative works were selected 

by experts and scholars from relevant fields. Included are the research funded by scholarships from The 

National Research Council of Thailand. At the opening of the conference, as has been customarily practiced 

every year; there is a Thai puppet performance by a renowned troupe. The puppet troupe this year was 

founded by Khun Niwet Waeosamana whose passion for the art has involved him deeply over a ten-year 

period with research and skills of how to create Thai puppets and to eventually perform them. His Endeavour 

to preserve the art was supported by The National Research Council of Thailand in 2013.  

The conference has been organized professionally and successfully because of great collaborations from the 

following committees, offices and staff: The Research and Development Institute’s committee and advising 

committee, the Subcommittee for the Higher Education Research Network of the Lower Central Region under 

the Office of the Higher Education Commission (CHE), Office of the Higher Education Commission, the 

conference’s advising and organizing committees, All the experts and scholars involved in the selection 

process of the submitted works, all the offices and staff of Silpakorn university and the Research and 

Development Institute. The Research and Development Institute would like to give our sincere thanks to all 

those mentioned above. However, we would like to also express a sincere apology for any shortcomings that 

may occur during the conference, and would welcome any comments or recommendations for the 

improvement of our next mission.  

    Assistant Professor Alice Thienprasert, Ph.D. 

The Director of the Research and Development Institute 

Chairperson of the Subcommittee for the Higher Education 

Research Network of the Lower Central Region 



คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ   

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังท่ี 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปดโอกาสให

คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ  ไดพบปะแลกเปล่ียนขอมูล และองคความรูใหมๆ ท่ีเกิดจากการศึกษา คนควา 

ตลอดจนเปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน   

ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขายระหวางนักวิจัยท้ังหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม    

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติ

และสละเวลาในการพิจารณาประเมินบทความวิจัยและงานสรางสรรค ผูนําเสนอผลงานทุกทาน วิทยากร           

ผูดําเนินรายการประจําหอง ท่ีมีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางย่ิงวา องคความรูจากการ

ประชุมวิชาการฯ คร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

 

      คณะกรรมการดําเนินงาน 

   การประชมุวชิาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคฯ 

      กุมภาพันธ 2558 

 



Forward 

The Research and Development Institute in cooperation with the Higher Education Research Network 

of the Lower Central Region and the Office of the Higher Education Commission have organized a 

national and international academic conference: “Silpakorn’s Research and Creativity VIII: Integrating 

Art and Science”. The conference is held as part of the university celebrations to honor Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for her 60th birthday anniversary which will be on the 

second of April this year. The conference is aimed to promote and inspire university members and 

scholars to put more effort to accomplish research/creative work. It also provides an opportunity for 

lecturers, researchers and scholars to exchange knowledge and experiences gained from their 

achievement. Lastly, the conference serves as a platform for new researchers to disseminate their 

research and creative work to the public. This would lead to a creation of an academic network and 

collaboration among them to create research and creative works which respond to the needs of 

communities, society at large both at national and international levels.   

The organizers of this event would like to express our sincere gratitude to the committee and 

subcommittee in charge of holding the conference, the experts/scholars who kindly devote their time 

to evaluate the submitted research and creative work, all the presenters of the research and creative 

work and lecturers and facilitators in all of the sessions who take part in making the conference a 

success. We wish the knowledge and experiences gained from the conference will contribute not only 

to academia but also to communities, society and the country in the future.  

 

                                          The Conference Organizing Committee  

                                                 of Silpakorn University International Conference  

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

                                            February 2015 

  

 

 

 

 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ก 

 “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  คร้ังท่ี 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

กําหนดการและแผนท่ี จ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค  ซ 

 

ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ  

วันศกุรที่ 13 กุมภาพันธ 2558 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การศึกษาแนวทางนําการโอนสิทธิพัฒนา (TDR)  สิทธิพร ภิรมยร่ืน  O-1 

มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมือง  

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. “เร่ืองเลา” กับ “ตัวละคร” ในกวีนิพนธเก่ียวกับความไมสงบ ปยรัตน แซอึ้ง O-9 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต  

2. กระบวนการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในส่ือ เวทิต ทองจันทร O-17 

ประชาสัมพันธ ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ที่ ๓  

(เตางอย) จ.สกลนคร  

3. กลวิธีการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn  นันทวัฒน เนตรเจริญ O-25 

ในวรรณกรรมเร่ือง The Catcher in the Rye: กรณีศึกษา 

สํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย  

4. การใชส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาน สุทิตา จุลกนิษฐ และคณะ O-33 

ความซ่ือสัตยของ เด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กบานนางลาด จังหวัดพัทลุง  

5. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่: การรับรูจินตภาพและสัญญะของ โชคอนันต วาณิชยเลิศธนาสาร  O-39 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม และคณะ 

6. การประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา : เพชรรุง เทียนปวโรจน O-47 

วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร   

7. การร้ือสรางมายาคติดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย กฤษณ คํานนท O-55 

ของผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ”  

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  

 



  

สารบัญ (ตอ) 
  

8. การศึกษาความหมายและวิธีการใชสํานวนพมา พิชญดา ผกากรอง  O-63 

9. การศึกษาปญหาและขอจํากัดดานนโยบายและกฎหมาย  ศราภา ศุทรินทร O-71 

เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนายโดยเกษตรกร 

รายยอย กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน   

10. การศึกษาเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนา  สุภาวดี เพชรเกตุ  O-73 

11. การสรางชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลมเพื่อเสริม พงศดนัย โตเล้ียง และคณะ O-81 

การเรียนรูในรายวิชาฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี  

12. การสรางสรรคการแสดงชุดลําเต้ียโนนทันโดยใช วิศปตย ชัยชวย และคณะ O-88 

กระบวนการวิจัยที่ใชศิลปะเปนฐาน (ARB)   

13. ความเปรียบเก่ียวกับสุนัขและแมวในพระไตรปฎก :  สุมาลี ล้ิมประเสริฐ O-95 

การเช่ือมโยงความหมาย   

14. ความเปรียบในบทรองลิเก มณี เทพาชมภู  O-103 

15. คําวา “บาน” ในบานพักคนชรา : บานบางแค ปรพจน เพชรมีศรี  O-105 

16. นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ : วรรณกรรมประเภทใหม สิขรินทร สนิทชน และคณะ O-113 

กับมุมมองเพศสถานะแบบใหม   

17. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู ธนาวุฒิ ประกอบผล O-121 

ของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด   

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเชิงปริมาณสําหรับหัวเขียน อัจฉรา โฉมหนา และคณะ O-129 

บันทึกขอมูลแมเหล็กแนวด่ิง   

2. การจําลอง Simulink ของกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก คนิต ตํานานทอง และคณะ O-137 

สําหรับการตรวจวัดหัวเขียนแมเหล็ก    

3. การใชเถาลอยเปนสวนผสมแทนที่ปูนซีเมนตในคอนกรีต กนกพร อนันตชื่นสุข O-145 

4. การใชประโยชนและการลดปริมาณของเหลือใชใน ทรงพล คูณศรีสุข และคณะ O-153 

กระบวนการแปรรูปมะพราวขาว  

5. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบกองเติมอากาศ วาสนา มานิช และคณะ O-161 

สูชุมชน กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม  

6. การประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสี วรางคณา ทองรัศมี และคณะ O-163 

รวมรายวันเฉลี่ยตอเดือนบนพื้นเอียงที่หันไปทางทิศใต 

โดยใชขอมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม  



  

สารบัญ (ตอ) 
   

7. การพัฒนาระบบทําอากาศรอนที่ใชแกลบเปนเช้ือเพลิง ทวีเดช หม่ืนภูเขียว และคณะ O-169 

สําหรับใหความรอนเสริมกับโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

แบบเรือนกระจก   

8. การพัฒนาวิธีการผลิตมารชแมลโลวเหลวสําหรับไอศกรีม พนิตนาฎ เกษรสุริยวงศ และคณะ O-175 

9. การวิเคราะหสนามแมเหล็กของหัวเขียนแมเหล็กแบบแนวต้ัง อิสรา ดอเลาะ และคณะ O-183 

ดวยการจําลองไฟไนทเอลิเมนต   

10. การศึกษาประสิทธิภาพและตนทุนของเชื้อเพลิงอัดแทง วันชัย ลีลากวีวงศ และคณะ O-190 

ตะเกียบจากตนขาวโพด   

11. การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองในผูสูงอายุ พิมพจรัส บุญเลิศ และคณะ O-197 

ผานเกมออนไลน  

12. เกมบนบราวเซอรเพื่อลดความเครียดในผูสูงอายุ อานนท บัวศรี และคณะ O-204 

13. เซนเซอรวัดแรงกดและแรงเฉือนในเบาขาเทียม  วิษณุรักษ ดาวลอย และคณะ O-211 

14. แบบจําลองไฟไนตอิลิเมนตของหัวเขียนแมเหล็ก ฤทธิรงค บานเย็น และคณะ O-219 

แบบมีชิลดลอมรอบ  

15. ผลกระทบของสนามแมเหล็กภายนอกตอสนามแมเหล็ก ชอแกว เจริญชาติ และคณะ O-227 

คงคางที่ปลายโพลของหัวเขียนดวยการจําลองแบบ 

ไมโครแมกเนติกส     

16. ผลของสตารชดัดแปรตอลักษณะทางกายภาพของ กานตรวี กลีบแกว และคณะ O-235 

ทับทิมกรอบ  

17. ผลของไฮโดรคอลลอยดตอคุณภาพของขาวหลาม ศราวุธ ชะชิกุล และคณะ O-243 

ที่ผานการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิงความรอน  

18. แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ  จิรายุส แสงจันทร และคณะ O-251 

19. ศึกษาสมบัติและคุณลักษณะของผงถานผลตาลโตนด ณิชา ประสงคจันทร และคณะ O-259 

สูการใชประโยชนดานการกรองนํ้า    

 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรระดับชาติ  

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การซอนทับของหนาที่ใชสอยในงานสถาปตยกรรม เสสินี นิ่มสุวรรณ  P-1 

2. การบิดเบือนการรับรูในงานสถาปตยกรรม รชานนท มีเอี่ยม  P-3 

3. การเปล่ียนรูปทรงส่ีเหล่ียมเกาชองสูสถาปตยกรรม อธิพัตร กฤษณพันธุ  P-5 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

4. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบานพักรับรองใน อนุชา แพงเกษร และคณะ P-6 

อุทยานแหงชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวไทย   

5. การส่ือสารทิศทางในสถาปตยกรรม วิศาณ ชามาตย  P-8 

6. ความสัมพันธของประโยชนใชสอยกับการกอรูป ปณิดา คุณาวรรณ P-10 

ในทางสถาปตยกรรม   

7. ความสัมพันธรวมกันในกระบวนการออกแบบ :  เมธวัจน ชัยจิระไพศาล   P-18 

ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ   

8. ลําดับตอเนื่อง : การเปล่ียนแปลงของระยะทาง เวลา ณัฐดนัย เกิดชัยภูมิ P-20 

และทิศทาง   

9. หนาที่อันซอนเรนของสถาปตยกรรม : เชิงปรากฏการณ ปริณัน บานชื่น  P-22 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณทองถ่ิน ปยะนาถ บุญมีพิพิธ P-24 

ราชบุรีสูสถานศึกษา   

2. การศึกษารองรอยทางประวัติศาสตรและโบราณคดี สุรพงษ จรัสโรจนกุล P-32 

ในภาคตะวันตก กรณีศึกษาเสนทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย   

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยาวารฟารินกับยาท่ีใชรวมกัน  นันทลักษณ สถาพรนานนท  P-40 

ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก  และคณะ 

2. การคัดเลือกยีสตที่มีคุณสมบัติทนตอสารยับย้ังที่พบใน สโรชา สงคเนย และคณะ P-48 

ไฮโดรไลเสทเพื่อใชในการผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส  

3. การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน cry2Ab  กาญจนา พริกใย และคณะ P-55 

จาก Bacillus thuringiensis  

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรล กัญจนา ทองสนิท และคณะ P-63 

แปรรูปโดยการจัดสมดุลสายการผลิต   

5. การศึกษาการจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา  กัญจนา ทองสนิท และคณะ P-64 

แผนกเคร่ืองสําอางในรานคาปลีกขนาดใหญ    

6. การศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมย ศศิธร ริยะเทน และคณะ P-66 

โดยการสแกนลักษณะทาทาง  

7. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสตยอยแปง กมลชนก ธรรมโม และคณะ P-74 

8. การศึกษาตนทุนการลงทนุการประกอบอาชีพ กวินธร สัยเจริญ และคณะ P-81 

รถเก่ียวขาวรับจาง 



  

สารบัญ (ตอ) 
  

9. เปรียบเทียบสมบัติแผนแปงที่เตรียมจากแปงสาลีกับแผนแปง สกุลชนก พลศักดา และคณะ P-83 

ที่เตรียมจากแปงขาวผสมแซนแทนกัม   

10. ผลของเวลา อุณหภูมิ และกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลส สุชาดา ปานม่ัน และคณะ P-85 

ในการยอยแปงขาวกลองหอมมะลิ  

11. ผลของสารลดแรงตึงผิวตอสมบัติของนาโนอิมัลชัน กมลชนก หวังจิต และคณะ P-87 

ที่ประกอบดวยน้ํามันธรรมชาติ  

12. สภาวะที่เหมาะสมในการยอยชานออยพลังงาน ธาดา แจมดวง และคณะ P-89 

ดวยกรดเจือจางสําหรับการผลิตเอทานอล   

13. อิทธิพลของเบนโทไนตและนํ้าในการอัดขึ้นรูปแทงแกรไฟต   สุขุม โฆษิตชัยมงคล และคณะ P-97 

 

ผลงานสรางสรรคระดับชาติ 

1. "พระพุทธบาทในจินตนาการ"  สุชา ศิลปชัยศรี  C-1 

2. การแสดงละครสุขนาฏกรรมเร่ือง “คดีสําคัญ” ปวริส มินา  C-5 

3. ผลงานจิตรกรรมทดลอง "วัตถุบันทึก : กวีบทเกา"  นวัต เลิศแสวงกิจ  C-13 

4. ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” :  ภัธทรา โตะบุรินทร C-20 

กระบวนการกํากับการแสดง    

5. ศิลปะการแสดงรวมสมัย “แมดอกพุดซอน” มุจรินทร อิทธิพงษ  C-28 

 

PRESENTATIONS  PROGRAM 

ORAL  SESSION  

February 13, 2015 

• Fine Art and Applied Art 

1. Khian Rhoop : A Practice Based Inquiry into Writing  Pimchanok Tragoosilp et al.  OE-1 

as Visual Forms  

2. Under Erasure as A Tool for  Visual Language  Cheksant Gangakate OE-2 

• Humanities and Social Sciences 

1. Agritourism Development Strategies for The  Rungnapha Khamung OE-9 

Conservation of Cultural Heritage and  

Agricultural Tradition 



  

สารบัญ (ตอ) 
  

2. Exploring Communication Strategies in Cross-Cultural  Pattamaporn Monklom OE-17 

Interaction between Native English-Speaking Teachers  

and Thai Teachers Who Teach English as A Foreign  

Language (EFL)  

3. Loanwords in Klong Nirat Haribhunjaya  U-tain Wongsathit OE-18 

4. Relationship Among Employees’ Participation  Yanyan Luo et al. OE-24 

in Corporate Social Responsibility Initiatives,  

Their Self- Perceived Brand Equity, and Their Work  

Engagement in TRUE Corporation Public Company Limited  

5. Sense of Community Empowerment Creation Process  Naratton Sritong OE-32 

in Kanchanaburi Province  

• Sciences and Applied Sciences 

1. A UV-induced Mutant of Candida shehatae with Srisuda Senatham et al. OE-40 

Improved Tolerance to Inhibitors in Lignocellulose  

Hydrolysate  

2. The Correlation between Radon Concentration in  Pattama Pisapak et al. OE-47 

Soil Air and Radium Content in Soil Samples in  

Namom District, Songkhla Province  

 

POSTER  SESSION  

• Humanities and Social Sciences 

1. Participatory Management Affecting to The School  Piyanart Boonmepipit   PE-1 

Operating in Ratchaburi Provincial of Primary  

Educational Service Office Area 1    

2. Regular-Class Students' Learning Promotion through  Naratton Sritong PE-2 

Group Activity Process Outside Classrooms Regarding  

Self-Interest  

• Sciences and Applied Sciences 

1. Antioxidant Efficiency of Crude Extract from  Soemphong Dejsungnoen et al. PE-6 

 Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. (PP) Leaves    



  

สารบัญ (ตอ) 
  

2. Antioxidant  of Crude Extracts  Mamaea siamensis  Wathanya Nilawan et al. PE-14 

Kosterm. Flowers and Morinda citrifolia Linn. Leaves  

3. Antioxidant of Crude Extracts of Thunbergia laurifolia  Thanyaluck Pinnoi et al. PE-20 

Linn. Leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. Pollen  

4. Determination of Monolaurin Contained in Modified  Juthaporn Ponphaiboon et al. PE-25 

Coconut Oil in Topical Solutions Using GC-FID  

and HPLC-ELSD   

5. Development of A Computer Program for Calculation  Noppanan Muangnuea et al. PE-33 

Physical and Chemical Properties of Biodiesel  

Via Ethanolysis  

6. Development of A Computer Program for Identification  Setthawit Saengthip et al. PE-34 

of Gas Chromatographic Peaks of Fatty Acid Alkyl Esters   

7. Tyrosinase Inhibition of Crude Extracts of Thitaree Chumchaiyapurk et al. PE-35 

Carthamus tinctorius Linn. Flowers and  

Psidium guajava Linn. Leaves 

  

CREATIVE WORK PRESENTATION 
1. Game Art Creating based on The Inspiration from  Pisit Tangpondprasert CE-1 

Production Culture in Thailand Tourism Coaches  

2. INTRANSIT Jakrawal Nilthamrong CE-9 

3. Sunflower: Alternative Crop for Multiapplications Pantipa Na Chiangmai et al. CE-17 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก 

• หนังสือขออนุมัติจัดโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค 

ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

• คําส่ังแตงต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณะบรรณาธิการ  

และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค 

ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

• คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ  

“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

ก 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศลิป์” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

 

 

1.  ช่ือโครงการ การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“ศลิปากร

วิจยัและสร้างสรรค์  ครัง้ท่ี 8 : บรูณาการศาสตร์และศลิป์” เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558  

 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร ร่วมกบั  

เครือขา่ยวิจยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)  

   
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรได้สนบัสนนุการทําวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์

ตอ่การเรียนการสอน และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุ

การนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ในและต่างประเทศ  มาอย่าง

ต่อเน่ือง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร  การจดัเวทีเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเป็นขัน้ตอนสําหรับการสร้าง

งานวิจยัสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีสถาบนัวิจยัและพฒันาได้ให้การสนบัสนนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรได้มี

โอกาสเผยแพร่ผลงานท่ีหลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีทําให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการ

สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัตระหนกัถึงความสําคญัของการทํางานวิจยัและสร้างสรรค์

มากย่ิงขึน้ นอกจากผู้วิจยัสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยงัมีความสําคญัตอ่การประกนัคณุภาพ

การศกึษา และเป็นดชันีชีว้ดัหนึง่ท่ีแสดงถึงมาตรฐานการศกึษาและการวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยั  

 ในปี พ.ศ. 2558 นี ้เพ่ือเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาส

ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 สถาบนัวิจยัและพฒันาจึงได้จดัโครงการประชมุวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ“ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 8  : บรูณาการศาสตร์

และศิลป์” เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของบคุลากรมหาวิทยาลยัไปสู่

สาธารณชนอย่างกว้างขวางย่ิงขึน้  และช่วยในการสร้างความร่วมมือในการทําวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ระหว่าง

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด

งานวิจยัและสร้างสรรค์ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชนให้มากยิ่งขึน้อีกด้วย   
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4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจยัและสร้างสรรค์ ให้กบัคณาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

ภายในมหาวิทยาลยั ได้สร้างงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการบรูณาการระหวา่งศาสตร์ 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาให้

กว้างขวางย่ิงขึน้ 

3. เพ่ือให้คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา ได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของ

ตนเองสูส่าธารณชน 

4. เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและงานสร้างสรรค์ระหวา่งนกัวิจยั

จากหน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ 

5. เพ่ือให้เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่นกัวิจยัสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและ

ระหวา่งหน่วยงาน/สถาบนั และเกิดการพฒันาคณุภาพงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ให้เป็น

มาตรฐานสากลยิ่งขึน้ 
 
5. วธีิดาํเนินการ/แผนการดาํเนินงาน 
   5.1 วธีิดาํเนินการ  

1. การเตรียมงานการประชมุวิชาการ 

2. การนําเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย 

3. การนําเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

4. นิทรรศการงานสร้างสรรค์  

5. การบรรยายพิเศษ/การเสวนาทางวิชาการ 

6. การแสดงหุน่กระบอกไทย 
 

5.2 แผนการดาํเนินงาน 
 

กจิกรรมการดาํเนินงาน 
2557                   2558 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนมุติัโครงการ/

แตง่ตัง้คณะทํางาน/แตง่ตัง้คณะกรรมการตดัสนิ/

ประสานงานในเตรียมกิจกรรมต่างๆ/ประชมุ

คณะทํางาน ฯลฯ 

       

2.ประชาสมัพนัธ์โครงการไปยงัส่ือตา่ง ๆ และ

กลุม่เป้าหมาย 

       

3.เปิดรับบทคดัยอ่/เร่ืองเต็มผลงานวิจยัและสร้างสรรค์        
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กจิกรรมการดาํเนินงาน 
2557                   2558 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

4.พิจารณาบทคดัยอ่/เร่ืองเตม็ผลงานวิจยัและ

สร้างสรรค์/แจ้งผลการพิจารณา/ชําระเงิน

คา่ลงทะเบียน 

       

5.ประสานงานวิทยากรบรรยายพิเศษ/การเสวนาทาง

วิชาการ 

       

6.จดัโครงการ        

7.ประเมินผลการจดัโครงการและรายงาน        

 
6.  ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 การเตรียมงานการประชมุวิชาการ  ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2557  – กมุภาพนัธ์ 2558 

วนัประชมุวิชาการฯ วนัท่ี 12 – 13 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
7.  สถานที่ดาํเนินงาน 
 ณ ศนูย์ศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรต ิ 6 รอบพระชนมพรรษา   มหาวิทยาลยัศลิปากร   

พระราชวงัสนามจนัทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  

 
8.  จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชมุจํานวน  300  คน ประกอบด้วยบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1. อาจารย์ นกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

2. ครูระดบัมธัยมศกึษา 

3. นกัเรียน/นกัศกึษา 

4. ผู้สนใจทัว่ไป 

5. คณะอนกุรรมการเครือขา่ยวิจยัอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 
6. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  

 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั รวมทัง้ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีแรงจงูใจใน

การผลติผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์มากขึน้ 

2. คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ เพ่ือ

เผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชนกว้างขวางย่ิงขึน้ 
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3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ทัง้ท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ บคุลากร และ

นกัศกึษาให้กว้างขวางย่ิงขึน้ 

4. นกัวิจยัจากหนว่ยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ มีโอกาสได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางการวิจยัและ

งานสร้างสรรค์ และสามารถนําไปพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในอนาคตได้ 

5. เกิดการสร้างนกัวิจยัสร้างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่นกัวิจยัและสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลยัและ

ระหวา่งหน่วยงาน/สถาบนั  และเกิดผลงานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 

บคุลากรและนกัศกึษามากขึน้ 

 
10. ตัวชีวั้ดความสาํเร็จของโครงการ 
 
ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผน 
ผลลัพธ์   
ตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ 
- ผู้ เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ 

- ความพงึพอใจของผู้ รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการ 

วิชาการและวชิาชีพตอ่ประโยชน์จากการบริการ 

 

ร้อยละ 

 

 

ร้อยละ 

 

82 

 

 

85 

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

 

ร้อยละ  

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

           80 

 

85 

 

100 

 
11. ความสอดคล้องกับตัวชีวั้ดของการประกันคุณภาพ 
     สกอ. : องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั 
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กาํหนดการ 
โครงการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจัิยและสร้างสรรค์ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

“ศลิปากรวจัิยและสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2558 

ณ ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
10.00 - 12.00 น.   ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 1 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 - 15.30 น.   ชมการแสดงละครเพลงหุน่กระบอกไทยร่วมสมยั  

     เร่ือง “พนัท้ายนรสงิห์ เดอะมิวสิคลัพพัเพท”  

                                 ดําเนินรายการ โดย คณุนิเวศ แววสมณะ บ้านตุ๊กกะตุน่หุ่นกระบอกไทย 

     ณ ห้องประชมุศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 2 

16.00 - 17.00 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 1 

17.00 - 18.00 น.   พิธีเปิดการประชมุวิชาการฯ และนิทรรศการ 

     ณ ห้องนิทรรศการ ศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 1 

                                  รับประทานอาหารเยน็ 

18.00 - 20.00 น.   ชมการแสดงละครเพลงหุน่กระบอกไทยร่วมสมยั  

     เร่ือง “พนัท้ายนรสงิห์ เดอะมิวสิคลัพพัเพท” 

                                  ดําเนินรายการ โดย อาจารย์อานนัท์ นาคคง คณะดริุยางคศาสตร์ 

     ณ ห้องประชมุศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 2 

 
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
09.00 - 09.45 น.   ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าศนูย์ศิลปฯ ชัน้ 1 

10.00 - 12.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย แบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

     เรือน 1  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ (ระดบัชาติ / นานาชาติ)  

     เรือน 3  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ (ระดบัชาติ)  

     เรือน 4  กลุม่สาขาวิชาศิลปะและศิลปะประยกุต์ / กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ (ระดบัชาติ / นานาชาติ)  

ห้องประชมุชัน้ 1 ศนูย์ศิลปะฯ กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ระดบัชาติ)  

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

     ชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และโปสเตอร์ 

13.00 - 16.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย (ตอ่) 

หมายเหต ุ เวลา 10.30 -10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
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Conference Schedule  
The 8th Silpakorn University International Conference on  

Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science  
12th-13th February, 2015 

at The Art and Cultural Center Commemorating  

the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty the King 

Silpakorn University, Sanam Chandra Palace, Nakhon Pathom Province 
        

Thursday 12, February 2015 
10:00 – 12:00 Registration  

 at The Art and Cultural Center etc.(1st Floor) 

12:00 – 13:00 Welcome Lunch 

13:30 – 15:30 Contemporary Thai Puppet Performance: 

 “Phantaay Norasingh the Musical”  

 By Niwet Waeosamana and his “Bann Tookkatoon Hoonkrabok Thai” puppet troupe 

 at The Art and Cultural Center etc.(2nd Floor) 

16:00 – 17:00 Registration for the Opening Ceremony 

 at The Art and Cultural Center etc.(1st Floor) 

17:00 – 18:00 Opening Ceremony 

 at The Art and Cultural Center etc.(1st Floor) 

 Dinner 

18:00 – 20:00 Contemporary Thai Puppet Performance: 

 “Phantaay Norasingh the Musical”  

 By Anant Narkkong from the Faculty of Music 

 at The Art and Cultural Center etc.(2nd Floor) 
 

Friday 13, February 2015 
09:00 – 09:45 Registration 

 at The Art and Cultural Center etc.(1st Floor) 

10:00 – 12:00 Oral Presentation of Research/Creative Works 

 Reuan 1 : Sciences and Applied Sciences (National & International) 

 Reuan 3 : Sciences and Applied Sciences (National) 

 Reuan 4 : Fine and Applied Art / Humanities and Social Sciences (National & International) 

 The Art and Cultural Center etc.(1st Floor) : Humanities and Social Sciences (National Level) 

12:00 – 13:00 Lunch and Posters Display 

13:00 – 16:00 Oral Presentation of Research/Creative Works (Next…) 

Note :   Coffee Breaks at 10:30 – 10:45 and 14:30 – 14:45 
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n.J.I~1'IJ1'l'if1'l'Vl~1f'(1~t;1~U'il::

1'VlmI'f1~t;1~tl~::~nrii

(~::v\1J'if1~)

n~J.I~1'IJ11'if1i1'i1tl::LL'iI::i1'i1tltl~::~nriiI

n~J.I~1'IJ11'if1J.I'4~~1'f1~t;1~LL'iI::

i'l~J.l1'f1~t;1~(~::v\1J'if1~I U1U1'if1~)

n~J.I~1'IJ11'if1J.1'4~~f'(1~t;1~LL'iI::

i'l~J.l1'f1~t;1~(~::v\1J'if1~)

€j;)1Liju~~m~ :
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€j;)1Liju~~m~ :

'il1"11~ii j;]~.n'ilm LVi~u'l'l~

10.00 - 10.20 u. 1. A UV-induced Mutant of Candida

shehatae with Improved Tolerance to

Inhibitors in Lignocellulose Hydrolysate

By : Srisuda Senatha et al.

d ~ ~ ,

1. f'\m~1I'lJ.lUj;]Llrl::l'lrurlm~ru::'lI'tl~tNmu 1 Khian Rhoop: A Practice Based

Inquiry into Writing as Visual Forms.
m'tl'lU1

fVltJ : ru'111 lh::~.Jp;)4'unr LLfl::l'lru::

By : Pimchanok Tragoosilp et al.

1. f1'l1J.1LmtlUl~tJ'lnUI'\,r'llLLrl::Llm1u

'I'i~::11i11iJ!ln: n1n~'tlJ.lLtI~f1'l1J.1VlJ.l1t1

fVltJ : mnij ilJl.h::L~1~• .u

10.20 - 10.40 u. 2. The Correlation between Radon

Concentration in Soil Air and Radium

Content in Soil Samples in Namom

District, Songkhla Province

By : Pattama Pisapak et al.

2. n11~m~11.h::ihlfiJl1'1'iLlrl::Jiiu'V!U'lI'tl'l

l;f'tlL'I'i~'1'1li1lLlvi~1il::lntlU"I1nJiiu~1'lL'l'ii1l

fVltJ .' iU'lItJ ijfl1n?'J.Jif LLfl::l'lru::

2. Under Erasure as A Tool for Visual

Language

By . Cheksant Gangakate

2. n11~mnJIlJVl1LLrl::~'tl41ni1l~1UULtlU1t1

llrl::n!lVlJ.l1t1 L~'tlI'l,rU\'l1.!um~[:.J~lilLJ.I~j;]

~Ufl~'tl41Vl"htlLi1lmn~1il~mnmj'tltl n~J.I

Ln~1il1m Llrl::11'l1Vln"l'1lJ.l'llU

fVltJ : f'1r1JJ1 I'fY11unr
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11.00 -11.20 U.

~'l'ill

~~'1lU1 ~~'1lU3 ~~'1lU4 ~'1l.:n.h::"lJ),I-iu~h'l ,!!uiii'l'ilU"1

n~),I'i'l1'1111'i111'V1mf'fl'i'lj;lh~'iI::

1'V1mf'fl'i'lj;l~U'i::"lnlii

('i::(;)1J'ill~ / Ul'IJ1'i11~)

n~),I~1'1J11'i111'V1mf'fl'i'lj;l~~~'iI::

1'V1mf'fl'i'lj;l~U'i::"lnlii

('i::(;)1J'ill~)

n~),I'i'l1'1111'l!li'1'i1U::~L'iI::P1'i1Uu'i::"lnlii/

n~ ),I'i'l1'1111'iI1 ),I'!i titJ f'fl 'i'lj;l~LL'iI::

i'l~),If'fl'i'lj;l~ ('i::(;)1J'ill~ / 'lJl'IJ1'i11~)

n ~ ),I'i'l1'11l1'i11 ),I'!ititJ f'fl 'i'lj;lhL'iI::

i'l~),If'fl'i'lj;l~ ('i::(;)1J'ill~)

~~l~il'IJ'i1tJn1'i :
•• IV ..., ~

'1l1"11'itJVl'i.'l'i'Yl1! ~'iI'i'l'l'i'lVl

~~l~il'IJ'i1tJn1'i :
." .... •...
~'iI'ltJf'fl'i'lj;l'i1"11'itJ Vl'i.'l!'l'lf'f 'iltJ'i1'11

~~l~il'IJ'iltJn1'i :

~'ll'ltJf'fl'i'lj;l'il"11'iii Vl'i.\l'ilii~'il :a'i~'l'V1ii

~~1~il'IJ'i1tJn1'i :.. ..., ..• ..
'1l1"11'itJ Vl'i.n'ilm ~V1tJ'IJ'l'lf'f

10.40 - 11.00 U.

2

3. n1n.h::LijUjql-mnU::'lJ'il'lL~UU~l~'il'l

. •.... "'" , ..
jql'1-11U~lU'lruNjq1'llJnU'lUL~~U(;l'1lL(;1'1lU

UU~UL~U'I~,ruhJ'V11'1~f'!1~L(;1Ul~;'1l~~<)(;1~

4''1'1-1<)(;1Ufl1U1!lJ

f"lE! : 1n.Jflru1 l1fl.Jfpti1 LLfl::flru::

4. n11~(il.JU11::UU"'1'1l1n1f'!1'1l'IJ~HLLn~U

LUUL:i'1lLY1~'I~1'1-1fUl~fl'lllJ1'1lU~jq1lJnu

LN'1lULL~~Y1~'1~lULLjq~'tll~(;lULLUUL1'tlU

n1::"ln

fl'w : l17JLI'1'IIuiJUQL;m LLfl::flru::

3. n11~(il.JU11fin11C.Jf;(;llJlfnLLlJ~L~1

L'I-I~'l~1'1-1ful'tlf'!n1lJ

flilu : WUv/U1!) Lm~r~161.J1'fLLfl::flru::

4. C.J~'lJ'tl~jq(;llfnr;1(;1LLt.hIii'il~nl:tru::'Vm

n1UrnY1'lJ'1l'll1U~lJm'tlU

flilEl : mUl'lr? n~lJLLn1 LLfl::flru::

3. Exploring Communication Strategies in

Cross-Cultural Interaction between

Native English-Speaking Teachers and

Thai Teachers Who Teach English as A

Foreign Language (EFL)

By : Pattamaporn Monk/om

4. Sense of Community Empowerment

Creation Process in Kanchanaburi

Province

By : Naratton Sritong

3. n11jq11~'Il(;1'V1(;1~'tl~n11Lfl~'iluYhLUU

'Nn~lJL~'tlLjq1lJn11L1UUl1U11u1'1l1yj~n~

'lJ'tl'lunL1UUiulTfiUlJ~nl:tltJ~ 4 h~~uu

flru::nl:t!lful~~t.l"llJfil\1

flilEl : W.JI'fIilUElfV/LiEl.JLLfl::flru::

.
4. n111'iljq11~lJlmfl~~'lUn1nLlii~'I-liJ1LL~::

Lfli'tl~LLIii~n1U'lJ'il~~t.l1::n1f'!~1'l'l-lry~1u

nUn11 ••~u yh 'tlln1f'!" jqmm'V11l1f'!,r~

n'il~l1Y1un'ri'il'l 7

flilEl ..nqIYnJ 1'i1uun

11.20 - 11.40 U. I 5. n11t11U'VI'tl(;1L'VIfILUL~~n11C.Jf;(;lq!J'I-IlTn 5. C.J~'lJ'tl~'t!lt(;11f1'tl~~'tluj;)Iii'ilflrurnY1'lJ'tl~

LLUUn'tl~L~lJ'1l1n1f'!~'IllJ'IlUnnu~nl:t1 ~lU~ ;1'l'l-l~llJ~~hUn11jqL(;l'il11~L'IliULL~::

~'lU'I-IlJ'ilU'VI'il~~lL1l'ilrilLLY1~LLjqU4''1'1-1<)(;1 jqlJilliL1'1f1'lllJ1'ilU

UflruSlJ flilEl : P1r1?fi 'fI::;f]fl LLfl::flru::

flilEl : 111'11.11l-nu'fI LLfl::flru::

5. Loanwords in Klong Nirat

Haribhunjaya

By : U-tain Wongsathit

5. n1::U'lUnl1jq11'1jq11~nlY1t11U~~11~

~1'1-1fu1~lU~'ilt.l1::'Il1~lJ~ufi 'lJ'il~tmlu

'I-I~'N'1l1'1-111~lL~"llt.l~ en (Lliil'1'ilU)

"l.jqn~Ufl1

flilEl : L1Y1V/l1fl.J4'ul1f
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L'l'll1

, ,,- ;-
n~JJ~1~1'l~1'l~~1~1~~"'U'll::

1~m~1~~hh::'ln~

(",::11l1.J~1~Ill1ll1~1~)

n~JJ~1~11~11Ymf'f1~~~LL'Il::

1~m~1~~hh::'ln~

(••.::11l1.J~1~)

n~JJ~1~11~1ii1'1lt.l::LL'Il~iiI'Il1.hh::'ln~ I

n~JJ~1~11~1j.J'i"'~~1~~hL'Il::

-K~Flj.J~1~~~ (",::11l1.J~1~Ill1ll1~1~)

• 4 ,

n~j.J~1~1'l~1JJ'i"'~~1~~"'LL'Il::

-K~Flj.Jf'f1~~~(",::11l1.J'l!1~)

~~1LUll"'~n1'" :

'1l1"11••.ii ~s.'l~CY~ ':j'll~1~~

~~1LUll"'~n1'" :

~'Ii'lM1MI"'''I1 ••.ii ~"'.'l!'l~~ i'm,!~
~~1LUll"'1~n1'" :

~'Ii'l~~1~~"'''I1 ••.ii ~ ••..\l'llii~.., :a"'L'l~ii

~~1LUll"'1~n1'" :

'1l1"11••.ii ~s.n'llm LVi~ll'l~~

12.00 - 13.00 'U. ~nfuur~~1'U'1l1~1rn~1~i'U

13.00 - 13.20 'U. I 6. n1rHur~t!J'II..rLL~~n1r~j;lt1hJ1cu'lJ'1l~

L~~'1lL~L'Un1~tJ'l\.m1rLLUrlUl-J~~·h'l'lJ1'l

LVlV : YlNWfl fjruf'if~'!J 'Lf'l::f)ru::

,2

6. nii'1l~"lf'lYlrrPl..rLLNLL~L~linL:n~illl-J1CU

~1~ftJ-J'lL;!J'UU'Ui1n;'1l~f'lLLl.IL~lin

LL'U'l~~

LVlV' ff'iflr1 LflJ.JUt.ll 'U'l::f)ru::

6. Agritour.ism Development Strategies 6. Fl'l1l-JLm~tJl'UtJYI~'1l~~Ln

for The Conservation of Cultural Heritage I LVlV: J.Jru mW1'J1J.J{}

and Agricultural Tradition

By : Rungnapha Khamung

13.20 -13.40 'U. I 7. Lnl-JtJ\.ItJT1'lL'D'1lfL~'tl~M'l1l-JLFl1!Jj;ll'U

~~~'1l1[j

LVlV . fJ1IJIJn J'lfi11 "t'I::f)ru::

7. n1T41~'tl~ Simulink 'lJ'tl~nii'1l~

"l~Ylr1P1..rLLN LLl.IL~li n~,~ftJn 11111r'l"lij;I

-J'lL~!J\.ILL~mlin

LVlV : f)Ut1l v1TI.J1IJYlW "fl::f)ru::

7. Relationship Among Employees'

Participation in Corporate Social

Responsibility Initiatives, Their Self-

Perceived Brand Equity, and Their Work

Engagement in TRUE Corporation Public

Company Limited

By : Yanyan Luo et al.

7. n1r~m:t1L1'1l~~r~'1l11!Jl-JruflutJii1'U\.I1

LVlV' ~/J1'l~ (w'JITtn'1

• Q' .coI_ •.. "

LLl-JL~~ n LLtJtJl-J'IIf'lj;I~'1ll-Jr'1ltJ

8. LLtJtJ~'~'1l~lyJl'U~~Ll-J'Ur;\'lJ'tl~-J'lL~!J\.II 8. n1T~m:t1LL'U'lYl1~U1n1rt'tl'U~Ylfi~(;j.J'U1

so .,.,) r q
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LVlV' ~YlffWr iimmIJ

8. \.I'lil!J1!JhLLl-J'U~ni't'lLU\.Ii: 'lrrCUn1Tl-J

Ur~ LIlYlL~l.IntJ~l-Jl-J'1l~L~ Plt'lt11\.1~LLtJtJL~l.I

LVlV : ~'!JrIJYlf ~ijYl'JIlJ "t'I::f)ru::

13.40 - 14.00 \.I. I 8. n1Tt'i~Lt'l1l-Jn1TL':;\.I"lCUl'hl\.1I1l\.lL'tl~1\.1
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การศึกษาแนวทางนําการโอนสิทธพิัฒนา(TDR) มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
A Study on The Application of TDR (Transfer of Development Rights) As a Tool for  
Urban Development 
 
สิทธิพร ภิรมยร่ืน1  

Sitthiporn Piromruen1     

    

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทฤษฎีแนวคิดหลักการของการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) คนหา หลักการเคา

โครง กระบวนการนําการโอนสิทธิพัฒนามาทดลองใชในพื้นที่กรณีศึกษา และเสนอแนะแนวทางนําการโอนสิทธิพัฒนามา

ใชสนับสนุนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย การวิจัยไดใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสํารวจภาคสนาม ส่ืออีเล็กทรอนิกส 

และการทดลองใช TDR ในพื้นที่กรณีศึกษาตามหลักการและกระบวนการที่กําหนดขึ้น  

               ผลสรุปจากการวิจัยพบวา “การโอนสิทธิพัฒนา(TDR)” เปนการโอนสิทธิพัฒนาท่ีไมไดใช จากแปลงหน่ึงใน

บริเวณที่ประสงคจะอนุรักษ ไปยังบริเวณท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูงและประสงคจะสงเสริมใหมีการพัฒนาหนา แนน

และเขมขนขึ้น สิทธิดังกลาวน้ีสามารถซ้ือขายไดในตลาด ผูซื้อและผูขายไดรับประโยชนทางดานการเงิน ไดมีการนํามาใช

สนับสนุนการพัฒนาเมืองในสหรัฐอเมริกาต้ังแตทศวรรษที่ 1960s จนถึงปจจุบันมีการนํา TDR ไปใชเพื่ออนุรักษ

โบราณสถาน พื้นที่ ส่ิงแวดลอมและพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด ดานหลักการ เคาโครง สวนประกอบที่สําคัญก็คือ         

สิทธิพัฒนาท่ีอาจโอนได แผนแมบทการโอนสิทธิฯ บริเวณอนุรักษหรือพื้นที่สงสิทธิฯ บริเวณสงเสริมการพัฒนาหรือพื้นที่รับ

สิทธิฯ ธนาคารสิทธิฯ ผูดําเนินการ และการจดบันทึก การทดลองนําเทคนิค TDR มาใชในพื้นที่ 11 แหง ไดผล สรุปวามี

ความเปนไปไดทั้งทางดานการดําเนินการและทางการเงิน  พื้นฐานแนวความคิดและเทคนิควิธีดําเนินการไม ไดยุงยาก 

บุคคลากรระดับปฏิบัติการมีศักยภาพดําเนินการได ผูวิจัยจึงเสนอใหตรากฎหมายแมบท “พระราช บัญญัติการโอนสิทธิ

พัฒนา” ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  นําขอบัญญัติควบคุมยานของทองถ่ินมาใชบังคับแทน รวมทั้ง

กําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการโอนสิทธิพัฒนา                

คําสําคัญ : การพัฒนาเมือง การควบคุมการพัฒนา เคร่ืองมือในการนําแผนและผังไปปฏบิัติ การโอนสิทธิพัฒนา 

 
Abstract 
 The objectives of this research are to investigate the body of theory in Transfer of Development 

Rights or TDR, to study principle, framework, and process in transferring development rights, utilizing 

experimentally in case studies and to propose guidelines for creating TDR as a tool facilitating plan 

implementation and urban development.  Employed research methods included documentary study, field 

survey, and searching electronics sources. Then, TDR operation had been tested in several case studies.   

                                          
1 รองศาสตราจารย ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม. 10200 ประเทศไทย 

   Associate Professor, Department of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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               The findings from the research reveal that, from the theory viewpoint, “TDR” is substantially a 

process of transferring unused development rights from one area to others with development potential, 

suitable for intensive development and high density. These rights can be sold in the open market. Sellers and 

buyers will receive direct financial benefit.  TDR was introduced for facilitating historic preservation and urban 

development in USA since 1960s. As present, TDR has been used for various purposes especially in 

preserving historic area and landmark structure, protecting sensitive and fragile natural environment area, 

and conserving prime agricultural land.  Major TDR components include “Transferable Development Rights -

TDRs”, TDR master plan, sending or preserving area, receiving or developing area, administrator, TDR bank, 

and transaction records. TDR experiment in 11 case studies concludes that TDR is financially feasible and 

operate able. Basic concept and operation seem not too complicated, local personals are capable to perform 

the task.  Finally, the researcher recommends adopting “the TDR act”, amending the City Planning Act B.E. 

2518, introducing zoning ordinance as means for development control, along with drafting TDR transferring 

procedure. 

Keywords : Urban Development, Development Control, Plan Implementation Tool, Transfer of Development  

Rights 

 
คํานําและวัตถุประสงค 
               การวางผังเมืองสมัยใหมในประเทศไทยเร่ิมขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2503 หลังจากการสถาปนาสํานักผังเมือง ในป พ.ศ. 

2506 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 การประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยองและเมือง

พัทยา ในป พ.ศ. 2526 เปนคร้ังแรก และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2535 แลว การพัฒนาระบบการวางและ

จัดทําผังเมืองในประเทศไทยมีความกาวหนานอยมาก ผังเมืองรวมที่ใชบังคับไปแลวก็ไมสามารถควบคุมการพัฒนาทาง

ดายกายภาพของเมืองใหเปนระเบียบตามวัตถุประสงคที่วางไวได จุดออนจุดหนึ่งของระบบการวางผังเมืองในประเทศไทย

อยูที่ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติ (implementation) ซึ่งเครื่องมือในการนําไปปฏิบัตินอก จากกฎกระทรวงผังเมืองรวมแลว ยัง

พึ่งพาการเวนคืนที่ดินผาน พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เปนหลัก นอกเหนือจากนี้ในทางออมอาจ

พึ่งพาการควบคุมผาน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่ง

เคร่ืองมือที่กลาวถึงทั้งหมดเปนมาตรการทางลบที่ใชอํานาจการควบคุมของภาครัฐ (police power) บังคับใหภาคเอกชน

ตองปฏิบัติตาม 

              ในดานมาตรการทางบวกไดมีความพยายามจัดรูปที่ดินผาน พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งก็ยัง

ไมสามารถดําเนินการประสบความสําเร็จมากนัก ไดมีความพยายามนํามาตรการสรางแรงจูงใจ (incentive) มาใชกับผัง

เมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับ พ.ศ. 2556 แตก็ยังไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เคร่ืองมือและกลไกที่เปนมาตรการทางบวก

ที่นาสนใจอันก็คือ “การโอนสิทธิพัฒนา หรือ Transfer of Development Rights – TDR” ที่เคยนํามาใชและประสบ

ความสําเร็จเปนอยางสูงในตางประเทศน้ัน ไดมีการกลาวถึงและพยายามจะนํามาใช แตก็ไมผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังเมือง เนื่องจากเปนเร่ืองใหมและแนวทางการนํามาใชยังไมชัดเจน 
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            การโอนสิทธิพัฒนาเปนเร่ืองที่ผูวิจัยมีความสนใจ และเคยศึกษาเบื้องตนเม่ือหลายปมาแลว เห็นวา TDR มี

ศักยภาพเพียงพอที่จะนํามาใชเปนมาตรการทางบวกสําหรับการนําแผนและผังไปปฏิบัติ โดยนํามาใชสนับสนุนรวมกับ

มาตรการอื่นๆ จึงไดดําเนินการวิจัยเร่ือง“การโอนสิทธพิัฒนา” เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสรางความเขาใจเบื้องตนแกวงวิชาการ

วางแผน การพัฒนาเมือง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย และรวมมือกันหาแนวทางนํามาใชตอไป              

              ในการวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค คือ (1)เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการของการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) จาก

ประสบการณตางประเทศ (2) เพื่อคนหาหลักการ เคาโครง กระบวนการโอนสิทธิพัฒนา นําไปทดลองใชในพื้นที่กรณีศึกษา 

และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางนํา TDR มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย   

              การวิจัยไดใชวิธีการ คือ (1)การศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลักการและประสบการณ ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และ

แหลงขอมูลอีเล็กทรอนิกส (2) การศึกษาสภาพทางกายภาพและบริบทพื้นที่วิจัย ใชวิธีการสํารวจภาคสนาม การศึกษา

ขอมูลจากเอกสาร และส่ืออีเล็กทรอนิกส (3) การทดลองนําการโอนสิทธิพัฒนามาใชไดใชหลักการและกระบวนการท่ี

ผูวิจัยกําหนดขึ้น ในพื้นที่กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร 11 แหง 

           การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการทํางานตอเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ(1) การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และ

หลักการโอนสิทธิพัฒนาจากตางประเทศ ตอจากน้ันเปน (2) ขั้นตอนสรุปกรอบทฤษฎีหลักการเคาโครงและกระบวน การ

ดําเนินการโอนสิทธิพัฒนา และนําไปใชใน (3) ขั้นตอนการทดลองโอนสิทธิพัฒนาในพื้นที่กรณีศึกษา 11 แหง และ (4) 

ขั้นตอนสุดทายเปนการสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการนําการโอนสิทธิพัฒนามาใช ทั้งนี้ในการวิจัยจะใชพื้นที่

และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปนพื้นฐาน  สาระของเร่ืองราวในการวิจัยจะเปนระดับหลักการและ

แนวความคิดเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาใหนํามาใชได ทั้งนี้จะไมวิจัยในมิติทางดานกฎหมาย สวนดาน

การศึกษาความเปนไปได (feasibility study) จะเปนการวิจัยเพียงเพื่อแสดงใหเห็นภาพความเปน ไปไดดานการเงินและ

การลงทุนเทานั้น  

ผลการวิจัย 
            ผลการวิจัย สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
1.  ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ของการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) จากประสบการณตางประเทศ 
             การโอนสิทธิการพัฒนา หรือ Transfer of Development Rights นั้นยังมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกันอีกหลาย

คํา เชน  Cluster Development, Air Rights Transfer, Transfer of Development Credits, และ Density Transfer เปน

ตน ในประเทศสหรัฐอเมริกา การโอนสิทธิพัฒนา (TDR) มีวิวัฒนาการมาจากการนําเครื่องมือ “การพัฒนาแบบจัดกลุม

(clustering)”มาใช เปดโอกาสใหผูลงทุนพัฒนาที่ดินวางผังการพัฒนาลงบนสวนหนึ่งของผืนที่ดินและเหลือที่ดินสวนอื่นๆ

ไวไมมีการพัฒนา เพื่อหลีกเล่ียงการกอสรางบนสวนของท่ีดินที่มีส่ิงแวดลอมออนไหวเปราะ บางหรือเปนดินช้ันดีเหมาะ

สําหรับเพาะปลูก หรือเปนแหลงทรัพยากรอ่ืนๆที่ชุมชนประสงคจะสงวนรักษาไว ในชวงตนทศวรรษที่ 1960s ผูลงทุน

พัฒนาท่ีดิน (developer) เดวิด ลอยด ไดเสนอวาถาชุมชนไมตองการใหมีการพัฒนาในบริเวณใดบริเวณหน่ึง ควรอนุญาต

ใหเจาของท่ีดินขายสิทธิพัฒนาท่ีมีอยูใหแกเจาของที่ ดินในบริเวณที่ชุมชนตองการจะสนับสนุนใหมีการพัฒนา 

แนวความคิดนี้ไมมีผูสนใจจนกระท่ังศาสตราจารยดานกฎหมาย จอหน คอสโตนีส (John Costonis,1974)จาก

มหาวิทยาลัยชิคาโกที่กําลังคนหาระบบท่ีจะใชอนุรักษอาคารและส่ิงกอสรางที่เปนภูมิสัญลักษณของนครชิคาโกซ่ึงไมมีการ
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สนับสนุนจากภาครัฐ  ไดนําแนวความคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนหลักการและเหตุผล ทําใหเกิดแนวความคิดในการควบคุม

การพัฒนาแบบใหม คือ “การโอนยายสิทธิในการพัฒนา” และตีพิมพรายละเอียดในหนังสือ “Space Adrift” ในป ค.ศ. 

1974 นอกจากนี้ยังมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัตเจอร นิวเจอรซี ไดเขียนหนังสือเผยแพรจนเปนที่สนใจของผูเก่ียวของใน

การควบคุมการใชประโยชนที่ดินอยางกวางขวาง (Rose, 1975) 

                หลักการพื้นฐานของ TDR ก็คือเปดโอกาสใหผูซึ่งสิทธิในการพัฒนาถูกจํากัดหรือไมประสงคจะใชสิทธิไดมี

โอกาสโอนยายหรือขายสิทธินั้นใหแกเจาของที่ดินในบริเวณท่ีทองถ่ินอนุญาตหรือสงเสริมใหมีการพัฒนา TDR ถูกนํามาใช

เปนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีนครนิวยอรก เพื่อพิทักษสถานีรถไฟ Grand Central Station ในป ค.ศ. 1968 โดย

หามร้ือถอนทําลายอาคารสถานี แตอนุญาตใหขายพื้นที่อาคารที่สามารถสรางไดตามสิทธิที่ไดรับ (FAR) ใหแกเจาของ

ที่ดินในบริเวณท่ีกําหนด (Barnett, 1974) ในมลรัฐนิวเจอรซี มีการจัดทําขอเสนอแนะการควบคุมยานโดยใชแนวความคิด

ของ TDR เพื่อสงวนรักษาท่ีเปดโลงในเขตท่ีดินเกษตรกรรมช้ันดี หรือบริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอมละเอียดออน โดยอนุญาตให

เจาของที่ดินในยานนั้นสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของที่ดินในบริเวณอื่น ซึ่งเห็นวาการพัฒนานั้นเหมาะสม 

แนวโนมที่นาสนใจเก่ียวกับ TDR ในสหรัฐอเมริกาก็คือ ถาไมอยูในระหวางทําการ ศึกษาเพื่อนํามาใชก็มีอยูแลวแตไมไดใช

งาน (Nelson and others, 2012) 

               แนวคิดการโอนสิทธิพัฒนาจะเปนไปไดก็ตอเม่ือในบริเวณรับการโอนสิทธิ จะตองมีตลาดความตองการสําหรับ

พื้นที่อาคารเพิ่มเติม ซึ่งหมายความวา การควบคุมยานไมสามารถบังคับเจาของท่ีดินผูไมมีแรงจูงใจใหซื้อสิทธิในการ

พัฒนาได ถาไมมีผูซื้อ TDR ก็จะยังคงอยูเปนเพียงแนวความคิด มีมูลคาเพียงเล็กนอยในตลาดการซื้อขาย อยางไรก็ตาม 

การโอนยายสิทธิในการพัฒนาก็ยังมีประโยชนอยางมาก ทําใหเมืองไดรับการพัฒนาในแนวทางท่ีพึงประสงคพรอมๆกับ

การอนุรักษบริเวณท่ีมีอัตลักษณหรือเร่ืองราวพิเศษ (features) ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวของผูลงทุนจะไดรับการตีคา

เปนผลตอบแทนในรูปสิทธิประโยชนบางอยางหรือการผอนปรนการควบคุม  การโอนยายสิทธิพัฒนายังชวยใหนักลงทุนที่

ยินยอมหรือตกลงจะใชสิทธิในการพัฒนาในท่ีต้ังโครงการหนึ่ง เพื่อโอนยาย“สิทธิที่เหลือใช”ใหกับที่ต้ังโครงการอื่นซ่ึง

ประสงคจะพัฒนา ที่ต้ังโครงการที่สองอาจอยูติดกันหรือไมติดกับโครงการแรก บางชุมชนกําหนดใหตองเปนที่ดินที่ต้ังอยู

ติดกัน และอนุญาตการโอนยายสิทธิพัฒนาเฉพาะภายในเขตควบคุมยานเดียวกัน  กลไกการควบคุมโดยการใช TDR นี้

โดยพื้นฐานแลวนํามาใชประโยชนเพื่อลดแรงกดดันที่จะขายทรัพยสินที่มีความ สําคัญทางประวัติศาสตร และสําหรับสงวน

รักษาพื้นที่เปดโลงในเมือง  บริเวณรับสิทธิจะถูกติดตามตรวจสอบเพื่อประกันวาความหนาแนนของ TDR นั้นสอดคลองกับ

ความหนาแนนของที่อยูอาศัย และประเภทของท่ีอยูอาศัยที่มีอยูแลวและไมเกินความสามารถในการรองรับของบริการ

สาธารณะ (สิทธิพร ภิรมยร่ืน, 2543) 

              การโอนยายสิทธิในการพัฒนามีจุดออนที่ไมสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพทุกกรณี ผูลงทุนอาจพบ วา

สิทธิพัฒนาท่ีโอนยายอาจไมสามารถพิสูจนไดวามีประโยชนในที่ต้ังโครงการที่ 2 การเปล่ียนแปลงของสภาพตลาดใน

ชวงเวลาของการพัฒนาจริงอาจทําใหที่ต้ังโครงการที่ 2 เปนที่พึงประสงคนอยกวาที่คาดไว ผูลงทุนพัฒนาอาจพิจารณา

เห็นวาผลประโยชนทางดานการเงินยังคงอยูภายในขอบเขตที่จํากัด ดังตัวอยางในเมืองที่มี FAR สูงถึง 20 ทําใหมีตลาด

สําหรับการโอนยายสิทธิเพิ่มเติมนอยมาก ปญหาที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นกับ TDR ไดแก ความยุงยากของการกําหนดบริเวณ

รับสิทธิ (receiving area) และความจําเปนที่จะตองกําหนดสิทธิพัฒนาเปนตัวเลขราคาและซ้ือขายได ความยุงยากในการ

บริหารและจดบันทึก ความใหมของกลไกทําใหภาครัฐไมยอมรับ TDR เนื่องจากไมมีแนวทางแกปญหาท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

ความถูกตองตามกฎหมาย  นอกจากน้ี หลังจากสิทธิฯถูกโอนยายแลว อาคารหรือส่ิงกอสรางที่ตองการอนุรักษอาจยังอยู

ในภาวะเส่ียงอันตรายจากการร้ือถอน (Nelson and others, 2012) 
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               ในการใช TDR ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจําเปนตองระบุเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูลงทุนยอมรับ ส่ิงที่พึง

ระวังก็คือ สวนใหญจะลืมการอนุรักษโบราณสถาน ส่ิงอํานวยความสุขสบาย (amenity) และอ่ืนๆ อยางรวดเร็วที่ผูลงทุน

พัฒนาไดจัดหาใหในบริเวณควบคุม และอาจมองเห็นที่ต้ังโครงการที่ 2 หนาแนนเพิ่มขึ้น FAR และความสูงมากเกินไป 

ชุมชนและผูลงทุนพัฒนาท่ีดินจะตองมีความมุงหมายอันเดียวกัน เพื่อประกันความสําเร็จของกลไกการควบ คุมแบบนี้ การ

เปดโอกาสใหผูทุกกลุมเขามามีสวนรวม ในการสรางความตองการ หรือขอกําหนด และจัดใหมีเวทีสาธารณะสรางความ

เขาใจ ปญหา ผลประโยชน และความมุงหมาย จะทําใหการใช TDR เปนไปอยางราบร่ืน 

               จากการสํารวจของ Rick Pruetz (2003) ในสหรัฐอเมริกา มีการนําแผนงาน TDR ไปใชเพื่อความประสงคตางๆ 

30 เร่ืองในทองถ่ิน 142 แหง โดยนําไปใชสงวนรักษาและอนุรักษบริเวณพ้ืนที่ส่ิงแวดลอม และพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด 

รวม 64 แผน กระจายอยูในมลรัฐตางๆ 32 มลรัฐ ที่มีการนําการโอนสิทธิพัฒนาไปใชมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ 

แคลิฟอรเนีย 29 แผน รองลงไป คือ ฟลอริดา 17 แผน และเพนซิลวาเนีย 15 แผน  

2.  หลักการ เคาโครง กระบวนการนําการโอนสิทธิพัฒนา (TDR)  และทดลองใชในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
            สาระสําคัญเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินที่ดิน และการโอนสิทธิในการพัฒนาประกอบดวย 
หลักการสําคัญของแนวคิดการโอนสิทธิพัฒนา 
(1) สิทธิ์ในทรัพยสินที่ดิน (property rights)  ประกอบดวยสิทธิหลายสวน เชน สิทธิในการเปนเจาของและสิทธิในการถือ

ครองผืนที่ดินในรูปของโฉนดที่สามารถซ้ือขาย โอนยาย และอุทิศใหแกผูอื่น สิทธิในการใชประโยชนผูเปนเจาของสามารถ

ใชประโยชนไดทั้งบนดิน(on ground) ใตดิน (underground)  และเหนือดิน (above ground หรือ air rights) ซึ่งการใช

ประโยชนนี้สามารถแยกเปนสวนๆ ได เชน อนุญาตใหผูอื่นวางสาธารณูปโภค  ทอระบายนํ้าใตดิน ขุดอุโมงคเปนทางลอด

ผานสําหรับทางเดินใตดินหรือวางรางรถไฟ สํารวจแรธาตุแหลงทรัพยากรที่อยูใตดิน อนุญาตใหผูอื่นใชประโยชนเหนือดิน

ได เชน อนุญาตใหผูอื่นเคล่ือนที่ผานท่ีดิน การวางสายไฟฟาผาน ติดต้ังปายโฆษณาในระดับสูงหรือแมกระท่ังกอสราง

อาคารเหนือที่ดินที่ใชประโยชนบางอยาง เชน ที่จอดรถ รางรถไฟ  โกดังเก็บสินคา ในขณะท่ีเจาของที่ดินยังคงใชประโยชน

บนพื้นดินตามปกติและถือครองสิทธิในโฉนดที่ดินอยางสมบูรณ  

(2) สิทธิในการพัฒนา (development rights) ไดแกสิทธิที่ภาครัฐใชในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนบนผืนที่ดิน

หรือหากจะกลาวในอีกมุมหนึ่งก็คืออนุญาตใหมีการพัฒนาหรือกอสรางอาคารไดเขมขนตามท่ีกําหนดในผังเมือง หรือ

ขอบัญญัติควบคุมยาน (zoning ordinance) ไดมากนอยเทาไรซึ่งโดยทั่วไปในการวางผังเมืองจะกําหนดในรูปขนาดและ

ความเขมขน (intensity) เชนอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio-FAR) อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุม

ดินตอพื้นที่ดิน (Ground Area Coverage – GAC) อัตราสวนพื้นที่เปดโลงตอพื้นที่ดิน (Open Space Ratio-OSR) หรือใน

รูปความหนาแนน (density) เชน จํานวนคนหรือหนวยที่อยูอาศัยตอพื้นที่ (ไร)  เปนตน 

(3) สิทธิพัฒนาท่ีสามารถโอนได (transferable development rights) ในสหรัฐอเมริกา สิทธิพัฒนาท่ีสามารถโอนได มีทั้ง

ประเภทความเขมขน คือ FAR และความหนาแนน หรือ density ในขณะท่ีประเทศไทย ปรากฏมีการใชบังคับการควบคุม

เฉพาะในรูป FAR ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เทานั้น 

การนําการโอนสิทธิพัฒนาไปใชประโยชนในการพัฒนาเมือง 
           การโอนสิทธิพัฒนาไปใชประโยชนสําหรับพัฒนาเมืองนั้น สามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลายตาม

ความคิดสรางสรรคของผูใช โดยอาจมีวัตถุประสงคเดียวหรือหลายวัตถุประสงครวมกัน ซึ่งในสหรัฐอเมริกาไดมี           

การนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ ถึง 30 เร่ือง วัตถุประสงคหลักๆ ในการนํา TDR ไดแกเพื่อ (1) อนุรักษโบราณสถาน 
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อนุสาวรีย ภูมิสัญลักษณ ยาน สถานท่ีสําคัญทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี (2) สงวนรักษาพื้นที่เปดโลงสีเขียว     

พันธุพืช ปาไม แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและพันธุพืช (3) สงวนรักษาที่ดินชนบทและที่ดินเกษตรกรรมช้ันดี (4) พิทักษ

บริเวณท่ีมีมุมมองภูมิทัศนและทิวทัศนที่สวยงาม (5) สงวนรักษาหรือฟนฟูระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมธรรมชาติที่

เปราะบาง(6)พิทักษพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (7) เปนพื้นที่หนวงนํ้า ปองกันน้ําทวม หรืออุบัติภัยจาก

ธรรมชาติ (8)ใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแกชุมชน (9) จัดหาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย (10) 

เพื่อกิจการ  ผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง และอื่นๆ   
สวนประกอบที่สําคัญของการโอนสิทธิพัฒนา 
          ในการดําเนินการโอนสิทธิพัฒนา มีสวนประกอบตางๆท่ีสําคัญและจําเปนตองมี ไดแก 

(1) กฎหมายท่ีใหอํานาจ หรือ กฎหมายแมบท (enable act and legislation) การโอนสิทธิพัฒนาเปนการดําเนินการ

เพื่อใหมีผลทางกฎหมาย จึงจําเปนตองมีกฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการ เชนเดียวกับ พ.ร.บ. การผังเมือง และอื่นๆ  

(2) สิทธิพัฒนาท่ีอาจโอนได (transferable development rights) สิทธิพัฒนาท่ีอาจทําการโอนยายจากที่ดินแปลงหนึ่งไป

ยังที่ดินแปลงอื่นๆไดแก ความเขมขนในการพัฒนา (intensity) เชน FAR และ ความหนาแนน (density) หรืออาจเปนเร่ือง

อื่นๆ เชน “เครดิต” หรือ “สิทธิประโยชน” บางอยาง ซึ่งตองมีการกําหนดมูลคา หรือราคาท่ีสามารถซ้ือขายในตลาด เปน

รายไดตอบแทนหรือชดเชยใหแกเจาของสิทธิ 

(3) บริเวณพ้ืนที่สงสิทธิพัฒนา (sending areas) ในกระบวนการโอนสิทธิพัฒนาจะตองมีพื้นที่เปาหมายที่ตองการควบคุม

หรือสนับสนุนไมใหมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น อาจจะเปนพื้นที่ที่ชุมชนประสงคจะอนุรักษคุมครองเพื่อผลประโยชนสวนรวม หรือ

เจาของประสงคจะคงสภาพเดิมไว แตมีผลประโยชนตอสาธารณะท้ังทางตรงหรือทางออม เปนที่ยอมรับของทองถ่ิน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวางผังเมือง บริเวณน้ีจะเรียกวา “บริเวณพื้นที่อนุรักษ” หรือ “บริเวณพ้ืนที่ สงสิทธิ

พัฒนา” เจาของสิทธิที่โอนยายก็จะไดรับผลตอบแทนที่สามารถนําไปดูแลรักษาใหคงสภาพดีดังเดิมตอไป 

(4) บริเวณรับสิทธิพัฒนา (recieving areas) ในอีกดานหนึ่งของการโอนสิทธิพัฒนาก็ตองมีพื้นที่ของเมืองที่ชุมชนประสงค

จะใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากมีศักยภาพสูงและไมกอใหเกิดผลกระทบมากนัก และมีตลาดความตอง การรองรับ

มากเพียงพอ เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูลงทุนยินดีที่จะลงทุนเพิ่ม  โดยการซื้อสิทธิพัฒนาจากบริเวณอ่ืนๆ มาใชและได

ผลตอบแทนที่คุมคา บริเวณน้ีจึงเรียกวา “บริเวณพ้ืนที่รับสิทธิพัฒนา” หรือ “บริเวณพ้ืนที่สงเสริมการพัฒนา” 

(5) แผนแมบทการโอนสิทธิ (TDR master plan) การโอนสิทธิพัฒนาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวางผังพัฒนา

เมืองโดยรวม เพื่อใหมีการกระจุกหรือกระจายความหนาแนนอยางเหมาะสม ดังนั้นตองมีการจัดทําแผนแมบทของการโอน

สิทธิพัฒนาท่ีครอบคลุมทั้งเมือง ใชเปนกรอบในการตัดสินใจและดําเนินการโอนสิทธิพัฒนาโครงการยอย 

(6) ธนาคารสิทธิพัฒนา (TDR bank) การโอนสิทธิพัฒนาควรมีตัวแทนหรือคนกลาง (broker) ทําหนาที่ซื้อขายแลก 

เปล่ียน แทนจาของสิทธิ ผูขายและผูซื้อ และเก็บรักษาสิทธิฯ ไวในระหวางที่ยังไมมีการนําไปใช เชนเดียวกับ ธนาคาร

พาณิชย หรือ “ธนาคารเลือด” ที่ต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคที่เฉพาะ 

(7) คณะกรรมการท่ีปรึกษาการโอนสิทธิพัฒนา (TDR advisory board) การโอนสิทธิพัฒนาอาจดําเนินการโดยหนวย

ราชการท่ีไดรับมอบหมายและมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย แตก็ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษามีที่มาหลากหลายที่มีสวน

เก่ียวของกับการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย รวมทั้งจาก NGO และประชาชนท่ัวไป เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิด โปรงใส และปองกันการนําไปใชในทางมิชอบ  



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 
O-7 

(8) สํานักงานบริหารจัดการการโอนสิทธิพัฒนา (TDR administrative office) การดําเนินการโอนสิทธิพัฒนาเปนการ

ทํางานอยางเปนทางการตามกฎหมายและตอเนื่อง จําเปนตองมีสํานักงาน บุคลากรประจํา และผูบริหารจัดการทําหนาที่

รับผิดชอบ ซึ่งควรจัดต้ังขึ้นภายในสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินมากกวาสวนกลาง 

(9) การจดบันทึกการโอนสิทธิพัฒนา ( TDR transaction record) เม่ือการโอนสิทธิพัฒนา เสร็จส้ินลงตองมีการจดบันทึก

การทําธุรกรรมไวในทะเบียน รายละเอียดของสิทธิพัฒนาที่โอนยาย ระยะเวลาของการโอนยาย เอกสารสัญญา ขอผูกมัด 

(obligation) ที่จะตองปฏิบัติตาม กําหนดบทลงโทษ หรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก 
การทดลองนําการโอนสิทธิมาใชในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
               เพื่อใหเห็นภาพของการโอนยายสิทธิพัฒนา ในการวิจัยขั้นตอนที่ 4 จึงไดทําการทดลองนําการโอนสิทธิพัฒนา

มาใชในบริเวณกรุงเทพมหานครจํานวน 11 พื้นที่ โดยใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปนพื้นฐาน พื้นที่

กรณีศึกษาประกอบดวย (1) ชุมชนเล่ือนฤทธิ์ เขตสัมพันธวงศ (2) วังสวนผักกาด  เขตราชเทวี (3)  พิพิธภัณฑมูลนิธิ จิม 

ทอมปสัน เขตปทุมวัน (4) เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช โรงเรียนสีตะบุตรบํารุง เขตปทุมวัน (5)  บริษัทกล่ันสุราฝร่ังเศส 

ตรอกกัปตันบุช เขตบางรัก (6) บาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขตสาทร (7) บริษัทบุญรอดบริเวอร่ี จํากัด เขตดุสิต 

(8)โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู เขตพญาไท (9) สยามสมาคม เขตวัฒนา (10) สวนชูวิทย เขตคลองเตย และ (11) บาน

สวนลาดพราว เขตบางกะป 

              การทดลองตามกระบวนการโอนสิทธิพัฒนา เร่ิมต้ังแต (1) การศึกษาสภาพปจจุบันของบริเวณอนุรักษ(2) การ

กําหนดวัตถุประสงคและสมมติฐานสภาพที่ตองการในอนาคตของบริเวณอนุรักษ (3) การคํานวณสิทธิพัฒนาที่สามารถ

โอนยายได (4) การวางผังบริเวณพื้นที่อนุรักษหรือพื้นที่สงสิทธิพัฒนา (5) การวางผังบริเวณพื้นที่พัฒนา หรือพื้นที่รับสิทธิ

พัฒนา และ (6)สรุปการทดลองในกรณีศึกษา ทําใหเห็นภาพ 3 มิติของการโอนสิทธิฯที่ชัดเจนวามีสามารถนํามาใชได

อยางไร และทางเลือกที่เหมาะสําหรับการพัฒนาทางกายภาพเปนอยางไร รวมทั้งเห็นขอจํากัดตางๆ  

3.  แนวทางในการนําการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย  

              หากจะนําการโอนสิทธิพัฒนามาใชในบริบทของประเทศไทยผูวิจัยเสนอใหกําหนด จัดทํา จัดต้ัง และดําเนิน การ

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) กฎหมายที่ใหอํานาจ หรือ กฎหมายแมบท (enable act and legislation) ตรากฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการ 

เนื่องจากการโอนสิทธิพัฒนาเปนการดําเนินการเพื่อใหมีผลทางกฎหมาย  

(2) สิทธิพัฒนาที่อาจโอนได (transferable development rights) กําหนดสิทธิพัฒนาท่ีอาจทําการโอนยายจากที่ดินแปลง

หนึ่งไปยังที่ดินแปลงอื่นๆ คือ ความเขมขนในการพัฒนา (intensity) เชน FAR และ ความหนาแนน (density)  

(3) สํานักงานบริหารจัดการการโอนสิทธิพัฒนา (TDR administrative office) ควรจัดต้ังสํานักงาน แตงต้ังบุคลากร และ

ผูบริหารจัดการทําหนาที่รับผิดชอบ เพื่อทํางานการโอนสิทธิพัฒนาตามกฎหมายและตอเนื่อง  

(4) คณะกรรมการท่ีปรึกษาการโอนสิทธิพัฒนา (TDR advisory board) ควรจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษามีมาจากหลาย

ภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินการอยูภายใตการกํากับดูแล และปองกันการนําไปใชในทางมิชอบ  

(5) ธนาคารสิทธิพัฒนา (TDR bank) ควรจัดต้ัง “ธนาคาร” เพื่อทําหนาที่ซื้อขายแลกเปล่ียน เปนผูแทนเจาของสิทธิ ผูขาย

และผูซื้อ และเก็บรักษาสิทธิฯ ไวในระหวางที่ยังไมมีการนําไปใช  

(6) การจดบันทึกการโอนสิทธิพัฒนา (TDR transaction record) กําหนดวิธีการจดบันทึกการทําธุรกรรมไวในทะเบียน 

รวมทั้ง เอกสารสัญญา ขอผูกมัด กําหนดบทลงโทษ หรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก 
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(7) แผนแมบทการโอนสิทธ ิ (TDR master plan) กําหนดใหทองถ่ินที่จะทําการโอนสิทธิฯ จัดทําแผนแมบทที่ครอบคลุม 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเมือง ใชเปนกรอบในการตัดสินใจและดําเนินการโครงการยอย 

(8) กระบวนการโอนสิทธิพัฒนา ควรประกอบดวย(1) การจัดทําแผนแมบทการโอนสิทธิพัฒนา (2)การศึกษาและวิเคราะห

สภาพปจจุบันของบริเวณสงสิทธิฯและบริเวณรับสิทธิฯ (3) การกําหนดวัตถุประสงคและขอสมมติสภาพอนาคตที่ตองการ

ของบริเวณสงสิทธิฯและบริเวณรับสิทธิฯ  (4) การคํานวณสิทธิพัฒนาท่ีสามารถโอนยายได (5) การวางผังบริเวณพ้ืนที่สง

สิทธิพัฒนาเม่ือโอนสิทธิฯแลว (6) การวางผังบริเวณพื้นรับสิทธิพัฒนาเม่ือรับโอนสิทธิฯ แลว (7) การจดบันทึกการโอนสิทธิ

พัฒนา และ (8) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

สรุป 

               จากการวิจัยสรุปไดวา “การโอนสิทธิพัฒนา” หรือ “Transfer of Development Rights- TDR” เปนการโอนสิทธิ

ในการพัฒนาที่ไมไดใชจากแปลงหนึ่งในบริเวณท่ีประสงคจะอนุรักษ ไปยังบริเวณของเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง

และเมืองประสงคจะสงเสริมใหมีการพัฒนาหนาแนนและเขมขนขึ้น สิทธิดังกลาวน้ีสามารถซื้อขายไดในตลาดและมีความ

เปนไปไดทางดานการเงิน ผูซื้อและผูขายไดรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินการ ไดมีการนํามา ใชสนับสนุนการพัฒนา

เมืองในสหรัฐอเมริกาต้ังแตทศวรรษ1960s จนถึงปจจุบันมีการนําไปใชสงวนรักษาและอนุรักษบริเวณพื้นที่ส่ิงแวดลอม 

และพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด สวนประกอบTDR ที่สําคัญก็คือ สิทธิพัฒนาท่ีอาจโอนได แผนแมบทการโอนสิทธิ  บริเวณ

อนุรักษ หรือ พื้นที่สงสิทธิพัฒนา บริเวณสงเสริมการพัฒนา หรือ พื้นที่รับสิทธิพัฒนา ผูดําเนินการ ธนาคารสิทธิพัฒนา 

และการจดบันทึก  การนําเทคนิค TDR มาทดลองใชในพื้นที่กรณีศึกษา 11 แหง บนพื้นฐานของผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดผลสรุปวา มีความเปนไปได พื้นฐานแนวความคิดและเทคนิควิธีดําเนินการไมไดยุงยาก 

บุคคลากรระดับปฏิบัติการมีศักยภาพดําเนินการไดหากมีการฝกอบรมและมีแนวปฏิบัติ 

              อยางไรก็ตามการจะนําสิทธิพัฒนามาใชในประเทศไทยมีขอจํากัดก็คือ ผังเมืองที่ใชบังคับมีอายุส้ันไมเอื้อตอการ

โอนยายสิทธิพัฒนา รวมทั้งไมมีกฎหมายรองรับ เพื่อใหมีความเปนไปไดจําเปนตองตรา ”พระราชบัญญัติการโอนสิทธิ

พัฒนาเพื่ออนุรักษและพัฒนาเมือง” ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 นําขอบัญญัติควบคุมยานของ

ทองถ่ินมาใชบังคับแทน ไปจนถึงการกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการโอนสิทธิพัฒนา 
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“เรื่องเลา” กบั “ตัวละคร” ในกวนีิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต1 
Narratives and Characters in Poetry about The Conflict in The Southernmost Provinces of 
Thailand 

ปยรัตน แซอึ้ง2 

Piyarat Saeueng2 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีมุงศึกษากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีตีพิมพในหนังสือและนิตยสารต้ังแต 
พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2554 ในฐานะกวีนิพนธสงครามท่ีเรียกรองสันติภาพ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกวีนิพนธท่ีมีการเลาเร่ืองและ
การสรางตัวละครเพ่ือสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพ ผลการศึกษาพบวา ปรากฏเร่ืองเลา 3 ประเภท ไดแก เร่ืองเลา
เกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย มีตัวละครคือผูเสียชีวิตและผูสูญเสีย เร่ืองเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีตัวละครคือ “คนใน” ผูทนทุกข และ “คนนอก” ผูไมกลาเขาไป และเร่ืองเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวม มี
ตัวละครคือมุสลิม-ชาวพุทธผูอยูอยางสันติ และมุสลิมผูมีอคติ สรุปไดวากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตสวนใหญสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพดวยการแสดงภาพดานลบของสถานการณในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสันติภาพ โดยเห็นไดจากเร่ืองเลาและตัวละคร 2 กลุมแรกที่เนนสรางความสะเทือนใจดวย
การแสดงความรายแรงของสถานการณความไมสงบ สวนการแสดงภาพดานบวกหรือความหวังถึงสันติภาพปรากฏในเร่ืองเลา
และตัวละครกลุมสุดทายท่ีเนนวามนุษยสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตาง 
คําสําคัญ :  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กวีนิพนธ เร่ืองเลา ตัวละคร สันติภาพ 

Abstract 
 This article aims to study poetry about the conflict in the southernmost provinces of Thailand in books 
and weekly magazines from 2004 to 2011 as war poetry that calls for peace. This research focuses on the poetry 
that create narratives and characters to convey the concept of peace. The study proves that the selected poetry 
present 3 kinds of narratives. Narratives about death and lost have 2 main characters; dead person and person 
who lost his/her beloved. Narratives about danger in the southernmost provinces have 2 main characters; 
suffering insider and outsider who frightened of the situation in the southernmost provinces. Narratives about 
relationship and living in peace and harmony have 2 main characterizations; Muslim and Buddhist who live 
peacefully and Muslim who has prejudice. It can be concluded that most of selected poetry call for peace by 
presenting negative image of the situation to raise awareness about the importance of peace. This is main 
concept of narratives about death and lost and narratives about danger in the southernmost provinces that is by 
conditioned violence of conflict. However, positive image of the situation or hope for peace is presented in 
narratives about relationship and living in peace and harmony that emphasize different human can live together. 
Keywords :    Conflict in the southernmost provinces of Thailand, Poetry, Narrative, Character, Peace 

 

 
                                                            
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวทิยานิพนธ กวนีิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต: กลวิธทีางวรรณศลิปกับแนวคิดสันตภิาพ ภาควิชาภาษาไทย   

  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
2 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  Master of Arts in Thai, Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand. 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-10 

คํานําและวัตถุประสงค 
 เร่ืองราวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการบันทึกในหนาประวัติศาสตรมายาวนานนับต้ังแต
ยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบมณฑลมาเปนจังหวัดท่ีขึ้นตรงตอสวนกลาง จนกระท่ังเกิดเหตุการณท่ีถือเปนจุดเปล่ียนสูภาวะ
วิกฤตคือ การปลนปนท่ีคายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2547 ทําใหสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนประเด็นความขัดแยงท่ีรับรูรวมกันในสังคมไทย ความ
รุนแรงและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอเน่ืองเกือบทศวรรษในจังหวัดชายแดนภาคใตทําใหสถานการณน้ีเทียบไดกับสงคราม และ
มีลักษณะเปนสงครามยุคใหมซึ่งมีความซับซอนกวาสงครามในยุคกอน (สงครามรูปแบบเกาหมายถึงการสูรบโดยตรงในสนาม
รบ) สงครามในยุคน้ีไดแก การกอการรายและการกอความไมสงบ (Lind, 1989; สุรชาติ บํารุงสุข, 2553, 2554; ศรีสมภพ จิตร
ภิรมยศรี, 2550) 
 ชวง พ.ศ.2547-2554 มีงานเขียนจํานวนมากท่ีนําเสนอเร่ืองความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กวีนิพนธเปน
งานเขียนประเภทหน่ึงท่ีนําเสนอประเด็นน้ี เร่ิมจากตีพิมพในนิตยสารรายสัปดาห ปรากฏในโครงการประกวดวรรณกรรมตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง รวมถึงหนังสือรวมเลมของนักเขียนและกลุมนักเขียน กวีนิพนธท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับสงครามจัดประเภทไดเปน 
War Poetry หรือกวีนิพนธสงคราม หมายถึง กวีนิพนธท่ีผูประพันธใชเร่ืองสงครามเปนหัวขอสําคัญ (Angus Calder, 2000: 2 
อางถึงใน วรมาศ ยวงตระกูล, 2547: 1)   
 งานวิจัยท่ีแสดงการวิเคราะหกวีนิพนธสงคราม เชน วิทยานิพนธ “วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ
สงคราม” (วรมาศ ยวงตระกูล, 2547) ศึกษากวีนิพนธภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเหตุการณสงคราม 5 คร้ัง ไดแก 
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามเวียดนาม สงครามแบงแยกดินแดนคาบสมุทรบอลขาน และเหตุวินาศกรรม 
11 กันยายน ค.ศ.2001 จะเห็นไดวา “สงคราม” ในวิทยานิพนธน้ีครอบคลุมเหตุการณวินาศกรรมซึ่งเปนสงครามยุคใหมดวย 
ขอคนพบสําคัญของงานวิจัยน้ีคือ แนวคิดตอตานสงคราม “เปนแนวคิดกระแสหลักของกวีนิพนธสงครามยุคใหม”  
 งานวิจัยอีกเร่ืองหนึ่งท่ีแสดงการวิเคราะหกวีนิพนธสงครามคือ บทความ “เสียงสะทอนเหนือหลุมฝงศพ: สงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม” (พรรณทิภา ชื่นชาติ, 2553) ศึกษากวีนิพนธไทยท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 
พบวากวีนิพนธมุงนําเสนอสารสําคัญเร่ืองความสูญเสียจากสงครามและชี้ใหเห็นคุณคาของสันติภาพ งานวิจัยน้ีเปนตัวอยาง
การวิเคราะหกวีนิพนธไทยประเภทกวีนิพนธสงครามในยุคท่ีผูคนปรารถนาสันติภาพในความหมายวา “ความสงบสุข เปนภาวะ
ท่ีปราศจากสงคราม ไรซึ่งความรุนแรง... นอกจากน้ีสันติภาพยังหมายรวมไปถึงภาวะการยอมรับและเห็นใจผูอื่น การมีสิทธิ
และเห็นความแตกตางของแตละบุคคลดวย”  
 งานวิจัยท้ัง 2 มีขอคนพบรวมกันคือ กวีนิพนธสงครามมีแนวคิดตอตานสงครามหรือเรียกรองใหเกิดสันติภาพ เม่ือ
พิจารณากวีนิพนธท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยพบวากวีนิพนธกลุมน้ีก็เปนสื่อท่ีกวีใช
เรียกรองสันติภาพสูจังหวัดชายแดนภาคใตเชนกัน โดยสวนใหญกวีนิพนธเนนแสดงทัศนะโดยตรงตอสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เชน แสดงความสะเทือนใจตอสถานการณความรุนแรง บริภาษผูใชความรุนแรง วิพากษวิจารณรัฐบาล ให
กําลังใจผูอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน โดยมีจุดหมายรวมเพ่ือเรียกรองใหเกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต 
นอกจากน้ียังมีการใชกลวิธีทางวรรณศิลปอยางหลากหลายเพ่ือแสดงดานเลวรายของสถานการณ ตลอดจนนําเสนอแงงาม
ของสันติภาพ กลวิธีหน่ึงท่ีนาสนใจคือการนําเสนอเร่ืองเลาซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือตัวละคร บทความน้ีจะเลือกศึกษากลวิธี
ดังกลาวกับการสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพอันหมายถึง ภาวะท่ีปราศจากการใชความรุนแรงและการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. ศึกษากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเขียนในชวง พ.ศ.2547-2554 ในสื่อสิ่งพิมพ 2 
ประเภท คือ 1) นิตยสารรายสัปดาห 3 หัวหนังสือ ไดแก มติชนสุดสัปดาห สยามรัฐสัปดาหวิจารณ และเนชั่นสุดสัปดาห 2) 
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หนังสือกวีนิพนธ ไดแก หนังสือรวมกวีนิพนธรางวัลพานแวนฟาและนายอินทรอะวอรด ฉันอยากรองเพลงสักเพลง (ศิริวร แกว
กาญจน, 2551) ลมมลายู (วิสุทธิ์ ขาวเนียม, 2553) ประเทศของเราและเร่ืองเลาหลาย ๆ เร่ือง (อภิชาติ จันทรแดง, 2553) จุด
เล็กเล็กบนคาบสมุทรมลาย ู(2553) และหัวใจเดียวกัน (2554) โดยเลือกวิเคราะหเฉพาะกวีนิพนธท่ีมีการเลาเร่ืองและการสราง
ตัวละครเพ่ือสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพ รวมท้ังสิ้น 42 เร่ือง 
 3. วิเคราะหเร่ืองเลากับตัวละครในกวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในฐานะกลวิธีทาง
วรรณศิลปเพ่ือสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพ โดยจะจําแนกเร่ืองเลาตามลักษณะเน้ือหา แลววิเคราะหวาในเร่ืองเลามี
ตัวละครลักษณะใดปรากฏบาง และตัวละครเหลาน้ันสื่อแนวคิดอยางไร เร่ืองเลาในบทความน้ีหมายถึง เร่ืองราวหรือเหตุการณ
ในกวีนิพนธ มีองคประกอบสําคัญคือตัวละคร และอาจมีองคประกอบอื่น ๆ เชน ฉากและบรรยากาศ บทสนทนา เปนตน 
สวนตัวละคร หมายถึง บุคคลท่ีปรากฏหรือมีบทบาทในกวีนิพนธท่ีมีเร่ืองเลา มีการระบุตัวตนดวยชื่อ สถานะ ความสัมพันธ
ระหวางตัวละคร หรือใชคําสรรพนาม  
 4. สรุปและเรียบเรียงผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 
 1. เรื่องเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย 

 กวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีการเลาเร่ืองสวนใหญเลือกเลาเร่ืองความตายและความ
สูญเสีย เพ่ือใหผูอานรูสึกถึงความมีเลือดเน้ือของผูเสียชีวิตและความรูสึกของผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากการเสียชีวิต ตัว
ละครท่ีปรากฏในเร่ืองเลาประเภทน้ีไดแก ตัวละครผูเสียชีวิตและตัวละครผูสูญเสีย 
 1.1 ตัวละครผูเสียชีวิต 

 “ผูเสียชีวิต” เปนตัวละครสําคัญในเร่ืองเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย กวีนิพนธท่ีกลาวถึงเหตุการณกอน
เสียชีวิตพบเพียง 2 เร่ืองคือ “การกลับบานเกิด” (ไชยา วรรณศรี, 2554: 82-83) และ “เด็ก ๆ ในรานขนม (สายลมทุกระลอก
หยอกลอเรา)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 74-77) นอกเหนือจากน้ีจะไมมีการกลาวถึงเหตุการณกอนเสียชีวิต ลักษณะสําคัญ
ของตัวละครผูเสียชีวิตมักเปนตัวละครผูชายซ่ึงเปนบุคคลสําคัญหรือเปนเสาหลักของครอบครัว อาจปรากฏตัวตนดวยชื่อ เชน 
“สะมาแอ รอยาลี” ในกวีนิพนธ “ราวตากผาของครอบครัวสะมาแอ รอยาลี” (ศิริวร แกวกาญจน, 2551: 59-60) หรือกวีนิพนธ 
“ใบไมรวง ณ เชิงเขาสันกะลาคีรี” (อิสระ ยืนยง, 2547: 97) 
ท่ีกลาวถึงสถานะความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตกับตัวละครอื่นซึ่งเปนลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดในเร่ืองเลาเกี่ยวกับความตาย
และความสูญเสยี เชน  
   .............................. 
   ท่ีเชิงเขา... 
   ขนํานอยเงียบเหงามาหลายวันแลว 
   หญิงชราผูเปนเจาของ 
   จมอยูในทะเลเศรา 
   มานนํ้าตาบดบังมานหมอกยามเชา 
   ครุนคิด หวนไห 
   28 เมษายน 2547 
   ลูกชายคนเดียว 
   จากเธอไป... 
   ชั่วนิรันดร 
 จากตัวอยางน้ีกลาวถึงตัวละครผูเสียชีวิตท่ีมีสถานะเปน “ลูกชายคนเดียว” ของหญิงชรา การนําเสนอตัวละคร
ผูเสียชีวิตเพียงคนเดียวในกวีนิพนธเร่ืองน้ีเพ่ือใหผูอานสะเทือนใจตอเหตุการณรุนแรงท่ีมัสยิดกรือเซะท่ีเกิดขึ้นในวันท่ี 28 
เมษายน พ.ศ.2547 ในมิติลึกกวาท่ีรับรูกันท่ัวไปวามีผูเสียชีวิตจํานวนมากคือ แตละคนท่ีเสียชีวิตไปเปนความสูญเสียคร้ัง
ยิ่งใหญของครอบครัว  
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 ในขณะท่ีคนท่ัวไปรูจักสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจากขาวท่ีนําเสนอความนาสะพรึงกลัว
ของเหตุการณรุนแรงและจํานวนผูเสียชีวิตท่ีเพ่ิมขึ้นทุกวัน กวีไดสรางตัวละครผูเสียชีวิตเพ่ือใหเกิดความตระหนักลึกขึ้นวา 
“บุคคลนิรนาม” ท่ีถูกคราชีวิตไปมีตัวตนอยูจริง และเปนตัวตนท่ีมีความหมายเทียบเทากับคนท่ัวไปคือควรไดรับสิทธิ์ท่ีจะมีชีวิต 
 1.2 ตัวละครผูสูญเสีย 
 เร่ืองเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสียเนนกลาวถึงวิถีชีวิตหรือความรูสึกของผูสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรักซึ่ง
เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเสียชีวิต นํ้าหนักของเรื่องจึงอยูท่ีตัวละคร “ผูสูญเสีย” ตัวละครกลุมน้ีมีลักษณะสําคัญ 3 
ประการคือ เปนคนในครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเสียชีวิต ไดแก พอ แม ภรรยา ลูก มีลักษณะท่ีจะทําใหผูอานรูสึก
สงสาร ท้ังจากอายุ (คนชรากับเด็ก) เพศ (ผูหญิง) และความยากลําบากอื่น ๆ เชน ฐานะยากจน มีลูกหรือหลานตองดูแล เปน
ตน ประการสุดทายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความรูสึกโศกเศราอาลัยอาวรณซึ่งอาจมีการใชฉากและบรรยากาศชวยเนนความสะเทือน
ใจ  
   ดึกสงัดเหน็บหนาวดาวอับแสง ใจโรยแรงโหยไหอาลัยหา 
  หาชีวีวางเปลาเศราวิญญา   ดวยพอมาจรจากถูกพรากไป 
  ลูกเล็กสี่นอนเรียงเคียงขางแม  อุนไอรักปกแผแมหลับใหล 
  นางซอบารียะหปองผองโพยภัย  ใหเรนไกลทุกนาทีท่ีดูแล 
  เม่ือยากไรพ่ีชายเฝาชวยเหลือ  หนุนจุนเจอืขาวปลามาเผ่ือแผ 
  สิ้นเสียงปนคํารามพลิกผันแปร  พ่ีเหลือแตรางเลือดนองกองซบดิน 
  .........................................   ......................................... 
 “คํารองขอซอบารียะห” (ท่ีจันทร ทอฉาย, 2553: 54-56) นําเสนอชีวิตของตัวละคร “ซอบารียะห” ในฐานะผูสูญเสีย
เพ่ือใหผูอานสะเทือนใจตอสภาพชีวิตของผูหญิงท่ีสูญเสียสามีและพ่ีชายจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต กวีต้ังชื่อตัวละครวา “ซอบารียะห” ซึ่งแปลวาอดทน แสดงใหเห็นการเลือกคําท่ีมีความหมายสอดคลองกับประเด็นท่ี
ตองการนําเสนอคือ หลังจากผูชายถูกคราชีวิตไปในเหตุการณรุนแรง ผูหญิงท่ีตองรับภาระเปนเสาหลักของครอบครัวแทนตอง
ใชชีวิตอยางอดทนตอความยากลําบาก นอกจากน้ียังมีการเรียกรองถึงรัฐบาลผานตัวละครซอบารียะหใหรัฐบาลเรงแกปญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย 
 นอกเหนือจากขาวท่ีมุงเสนอเร่ืองความตายจนทําใหผูรับชมรูสึกเคยชิน กวีนิพนธไดเลือกนําเสนอตัวละครผูสูญเสีย
ใหมีตัวตนดวยการต้ังชื่อหรือแสดงสายสัมพันธกับตัวละครผูเสียชีวิต เพ่ือใหเห็นวาแตละชีวิตท่ีจากไปกระทบอีกหลายชีวิตท่ี
เกี่ยวของโดยเฉพาะความโศกเศราของคนในครอบครัว ประกอบกับการนําเสนอใหตัวละครมีลักษณะนาสงสาร เม่ือคนเหลาน้ี
ตองอยูอยางโดดเด่ียวหรือกลายเปนเสาหลักของครอบครัวแทนผูเสียชีวิตจึงยิ่งนาเห็นใจ 
 ประเด็นสําคัญจากการวิเคราะหตัวละครผูเสียชีวิตและผูสูญเสียคือ ตัวละครกลุมน้ีมักเปนมุสลิม เห็นไดจากช่ือ คํา
สําคัญเกี่ยวกับศาสนา รวมท้ังภาพประกอบกวีนิพนธ จึงกลาวไดวากวีนิพนธไดสรางภาพแทนของมุสลิมใหเปนผูถูกกระทํา 
สะทอนความมุงหมายใหผูอานเห็นใจวาทามกลางความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีทําใหมุสลิมถูกมองในแงราย 
แทจริงแลวมุสลิมก็เปนผูสูญเสีย เจ็บปวด และปรารถนาใหเกิดความสุขสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไมแตกตางจากผูนับถือ
ศาสนาอื่น 
 ในฐานะกวีนิพนธสงครามเพ่ือเรียกรองสันติภาพ การปรากฏเร่ืองเลาและตัวละครเกี่ยวกับความตายและความ
สูญเสียมากท่ีสุดในกลุมกวีนิพนธท่ีมีการเลาเร่ือง แสดงใหเห็นวากวีเชื่อวาการนําเสนอสภาพเลวรายของการเขนฆากันจะทํา
ใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพในความหมายเบ้ืองตนท่ีสุดคือการปราศจากการทํารายรางกายกัน สวนการ
สรางภาพแทนมุสลิมใหมีบทบาทเปนผูเสียชีวิตและผูสูญเสียแสดงใหเห็นความพยายามลบรอยอคติทางศาสนาท่ีวามุสลิมเปน
ผูกระทําและชาวพุทธเปนผูถูกกระทําซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญของการเกิดสันติภาพอันแทจริงในการอยูรวมกัน 
 2. เรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 นอกจากเร่ืองเลาเกี่ยวกับความสูญเสียซึ่งมีผูดําเนินเร่ืองหลักคือตัวละครสมาชิกในครอบครัวผูเสียชีวิตแลว ยังมี
เร่ืองเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีท้ังตัวละครผูใชชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยากลําบาก 
และคนภายนอกท่ีไมกลาเขาไปในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 2.1 ตัวละคร “คนใน” ผูทนทุกข 
 ตัวละครกลุมน้ีปรากฏในเร่ืองเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือแสดงใหเห็นวา เหตุการณ
รุนแรงท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองกระทบการใชชีวิตและความรูสึกของผูอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวละครกลุมน้ีมี
ลักษณะหลากหลาย เชน สามีภรรยาท่ีใชชีวิตอยางสิ้นหวังใน “สงครามฟะตอนี; ไมรูจักแตคุนเคย” (ดุสิต หวันฯ, 2547: 25) 
เด็กหญิงผูมองเห็นความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตและหวังใหสถานการณดีขึ้นใน “บทสนทนาทางโทรศัพทของ
เด็กหญิงฟาติมะ” (ศิริวร แกวกาญจน, 2551: 56-58) เปนตน บทบาทของตัวละครกลุมน้ีคือ แสดงสภาพอันตรายในจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากมุมมองหรือการใชชีวิตของตัวละครผูเปนคนในพ้ืนท่ี ดังตัวอยาง 
   วันน้ีหนูต่ืนแตเชาตรู  พอจอดรถรอหนูอยูหนาบาน 
  สงหนูแลวพอจะไดไปทํางาน   ตามกําหนดการระหวางกัน 
  .........................................   ......................................... 
  เอ็งจะไปโรงเรียนหาอะไร?   มีแตควันกับไฟไปทุกท่ี 
  เอ็งอยูบานกับแมก็แคน้ี   ชั่วชั่วดีดีก็ไมตองไปพองภัย 
  ออกจากบานแมกลัวเอง็ไมกลับ  ไมรูจะหลับตาตายโดยฝายไหน 
  ถายังอยากไปโรงเรียนจงเปลี่ยนใจ  อยาออกไปใหเขาฆากลับมาเลย....... 
 “ท่ีน่ีกับท่ีน่ัน: วันเปดเทอม” (อัคนี หฤทัย, 2550: 90) แบงกวีนิพนธเปน 2 ชวงเพ่ือเปรียบเทียบสภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใตกับนอกพ้ืนท่ี ลักษณะเดนของกวีนิพนธน้ีคือการสรางตัวละครคูขนานคือ พอแม-ลูก ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กับพ้ืนท่ีอื่น ในสถานการณเดียวกันคือวันเปดเทอม เพ่ือแสดงใหเห็นวาวันเปดเทอมซึ่งเปนชวงเวลาแหงความหวังของพอแมท่ี
สงลูกไปศึกษาเลาเรียน แตเปดเทอมของจังหวัดชายแดนภาคใตกลับผิดปกติตรงท่ีแมไมอยากสงลูกไปโรงเรียนเพราะกลัวลูก
ถูกฆาตาย คําพูดทัดทานของแมสะทอนสภาพจังหวัดชายแดนภาคใตวามีอันตรายอยูรอบตัวจนทําใหแมสิ้นหวังท่ีจะให
การศึกษาแกลูก แตเลือกท่ีจะรักษาชีวิตลูกไว นอกจากแสดงความสิ้นหวังของคนในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว กวีนิพนธ
ขางตนยังแฝงการวิพากษวา แมแตสิทธิขั้นพ้ืนฐานเชนการศึกษาของเด็กก็ยังไมไดรับการคุมครอง  
 เร่ืองเลาและตัวละครประเภทน้ีแสดงใหเห็นการใชชีวิตทามกลางสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีการ
เขนฆาอยูรอบตัว สอดคลองกับการเลือกเลาเร่ืองโดยใชสรรพนามบุรุษท่ี 1 เพ่ือใหเสมือนเปนเสียงจากคนในพื้นท่ีท่ีรูสึก
หวาดกลัวและสิ้นหวังตอสภาพดังกลาว สรุปไดวาสถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีโดยท่ัว
หนา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกทนทุกขเม่ือตองยอมรับการอยูรวมกับความตายรายวันซึ่งไมใชเร่ืองปกติใหเปนสวนหน่ึงของ
ชีวิต 
 2.2 ตัวละคร “คนนอก” ผูไมกลาเขาไป 
 แมดูเหมือนวานอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไมนาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ แตกวีนิพนธ
ไดนําเสนอวาตัวละครกลุมน้ีรูสึกและมีทาทีอยางไรเกี่ยวกับสภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต ลักษณะรวมของตัวละครกลุมน้ี
คือ ความไมกลาเขาไปในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ลูกท่ีอยากใหแมยายออกจากจังหวัดชายแดนภาคใตใน “จดหมายถึง
แม: กรุงเทพฯ ฝนไมตก” (นพดล ปรางคทอง, 2553: 66-69) ชายหนุมท่ีถูกเพ่ือนทัดทานไมใหไปทํางานในจังหวัดชายแดน
ภาคใตใน “เงา (ไมมีใครอยากไปปตตานี)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 15-18) 
   ผมบอกเพ่ือน- จะไปปตตานี  เขาวา- คิดใหดีเสียกอน 
  ยิ่งไปเพียงลําพังคางคืนนอน   สังหรณวาตอนเชาไมกลับมา 
  แลวเขาก็ระรัวเสยีงหัวเราะ   เพราะตอนน้ีอยูท่ีเมืองสงขลา 
  ผมถามเขา- เคยไปไหมปตตานี ยะลา  เขาสายหนาวาไม- ไมอยากไป 
  .........................................   ......................................... 
 “เงา (ไมมีใครอยากไปปตตานี)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 15-18) กลาวถึงตัวละคร 2 ตัวท่ีเปนเพ่ือนกัน และไมได
อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ปมขัดแยงในเร่ืองน้ีคือ “ผม” จะเดินทางไปเปนครูท่ีจังหวัดปตตานี แต “เขา” กลับหาม
เพราะเห็นวาจังหวัดชายแดนภาคใตอันตราย ตัวละคร “เขา” เปนตัวแทนความคิดวาจังหวัดชายแดนภาคใตนากลัวเพราะเห็น
ภาพท่ีปรากฏในส่ือตาง ๆ การใชสรรพนาม “เขา” แทนการระบุชื่อเฉพาะแสดงใหเห็นวาไมใชเขาคนใดคนหน่ึง แตเปนตัวแทน
ความคิดของเขาทั่ว ๆ ไปในสังคมไทย หรือก็คือ “ใคร” ในชื่อกวีนิพนธน่ันเอง สวน “ผม” เปนตัวละครที่มีอุดมการณจะเดินทาง
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ไปสอนหนังสือท่ีจังหวัดปตตานี แตอุดมการณเร่ิมสั่นคลอนเม่ือไดฟงคําทัดทานของเพ่ือน พัฒนาการทางความคิดของตัวละคร 
“ผม” ท่ีตอนแรกมุงม่ันตามภาระหนาท่ีของตัวเอง แตหลังจากฟงเพ่ือนแลวก็เร่ิมลังเล จนถึงตอนเดินทางก็กลายเปนความ
หวาดกลัวในท่ีสุด แสดงใหเห็นวาสื่อท่ีนําเสนอภาพขาวความรุนแรงและผูชมท่ีนําวาทกรรมน้ันมาผลิตซ้ําชวยกันหลอหลอมให 
“ไมมีใครอยากไปปตตานี”  
 การเลาเร่ืองดวยสรรพนามบุรุษท่ี 1 เนนย้ําความเปนคนนอกพ้ืนท่ี ตัวละครคนนอกมีบทบาทเพ่ือแสดงใหเห็นทัศนะ
ของผูอาศัยอยูนอกจังหวัดชายแดนภาคใตหรืออาจกลาวไดวาเปนคนสวนใหญของประเทศไทยท่ีไดรูจักจังหวัดชายแดน
ภาคใตจากขาวสารและเร่ืองเลาท่ีไหลเวียนอยูในสังคมจนรูสึกวาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสถานท่ีอันตราย การแสดงใหเห็น
น้ีอาจนําไปสูการต้ังคําถามตอไปวาแทจริงแลวผูอานในฐานะ “คนนอก” รูจักจังหวัดชายแดนภาคใตมากนอยเพียงใด   
 เร่ืองเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตมีตัวละครสําคัญคือ “คนในผูทนทุกข” สารที่นําเสนอผาน
ตัวละครกลุมน้ีคือผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตใชชีวิตอยางยากลําบากทามกลางความตายรอบตัว สวนตัวละคร “คนนอกผู
ไมกลาเขาไป” เปนตัวแทนคนท่ัวไปในประเทศที่รับรูเร่ืองราวในจังหวัดชายแดนภาคใตและรูสึกวาจังหวัดชายแดนภาคใตนา
กลัว เร่ืองเลากลุมน้ีนําเสนอสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังจากมุมของคนในท่ีเจอสถานการณเอง และมุมคน
นอกท่ีรูเร่ืองราวจากส่ือและสังคมรอบตัว เพ่ือตอกย้ําความนากลัวของสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตใน
ลักษณะท่ีเรียกวา “คนในทนทุกข คนนอกไมกลาเขาไป”  
 เร่ืองเลาและตัวละครกลุมน้ีในฐานะกวีนิพนธเพ่ือการเรียกรองสันติภาพมีบทบาทในลักษณะเดียวกับเร่ืองเลา
เกี่ยวกับความตายและความสูญเสียคือ แสดงใหเห็นวาสงครามสมัยใหมรุนแรงและครอบคลุมเพียงใด ในขณะท่ีเร่ืองเลากลุม
แรกแสดงใหเห็นมิติในแนวดิ่งคือเบื้องลึกแหงความตายของแตละชีวิต เร่ืองเลากลุมน้ีก็นําพาผูอานสูมิติแนวราบคือ สงคราม
กระทบในวงกวางแมแตผูไมเกี่ยวของกับการสูรบโดยตรง แตสงครามเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตต้ังแตผูใชชีวิตในบริเวณท่ีเกิด
สงคราม ไปจนถึงผูคนภายนอกท่ีรับรูความนากลัวของสงครามผานสื่อ จึงถือเปนการนําเสนอดานตรงขามของสันติภาพใหชัด
ยิ่งขึ้นเพ่ือตอกย้ําความตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพ 
 3. เรื่องเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวม 
 นอกจากเร่ืองเลาท่ีแสดงใหเห็นสภาพนาหดหูในจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังเร่ืองของผูเสียชีวิตและผูสูญเสีย รวมถึง
อันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว ยังมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมท่ีแทบท้ังหมดแสดงใหเห็นวาความ
แตกตางไมไดนําไปสูความแตกแยก 
 3.1 ตัวละครมุสลิม-ชาวพุทธ ผูอยูอยางสันติ 
 เร่ืองเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมมีตัวละครสําคัญคือ ตัวละครมุสลิมและชาวพุทธ ลักษณะการ
นําเสนอตัวละครแสดงใหเห็นวา แมวิถีทางศาสนาจะแตกตางกัน แตศาสนิกชนทั้ง 2 กลุมลวนใชชีวิตอยางสงบสุขหรือ
ปรารถนาสันติสุข เชน “หมัดลีหลวงตาเสารกับเร่ืองราวโศกนาฏกรรมเหนือแผนดิน” (ธาร ธรรมโฆษณ, 2551: 52)   
   ย่ําคํ่า ดําฟา สายัณหสมัย  กุฏิไมหลังเกาทรงปนหยา 
  นํ้ารอน พรอมชง - ปานชา   สองเกลอชรา - รวมริน 
  หลวงตาเสารจิบชากอนเอยปาก  “หมัดลีเหอ กอูยาก จะรูสิ้น” 
  ใครกันหนอมันทําใหผืนดิน   เปอนเลือด โหดหนิ จนนากลัว 
  .........................................   ......................................... 
 กวีนิพนธขางตนกลาวถึงตัวละคร “สองเกลอชรา” ไดแก “หมัดลี” กับ “หลวงตาเสาร” ซึ่งเปนตัวละครที่มีลักษณะ
เปนคูตรงขาม กลาวคือ หลวงตาเสารเปนผูเผยแผศาสนาพุทธ ในขณะที่หมัดลีเปนมุสลิม กวีนิพนธน้ีเลาเร่ืองโดยแยกบทบท
สนทนากับบทบรรยายอยางชัดเจน บทสนทนานําเสนอภาพความเปล่ียนผานจากอดีตอันสุขสงบสูสถานการณความไมสงบใน
ปจจุบันดวยนํ้าเสียงอาลัยและใจหายสอดคลองกับการสรางตัวละครใหอยูในวัยชรา สวนบทบรรยายเนนย้ําประเด็นท่ีตองการ
นําเสนอวาท้ัง 2 คนนับถือศาสนาตางกัน แตมีความรูสึกรวมคือความเปนมิตรแกเพ่ือนมนุษยและความหดหูเม่ือเห็นการเขน
ฆารายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวละครทั้ง 2 จึงเปนตัวแทนของมิตรภาพท่ีไมเปลี่ยนแปลงแมสถานการณความไมสงบ
จะทําใหเกิดอคติระหวางศาสนา  
 กวีนิพนธมุงนําเสนอประเด็นความสัมพันธและการอยูรวมวาแมมนุษยจะมีความแตกตางกันแตก็สามารถอยูรวมกัน
ได โดยเฉพาะความแตกตางทางศาสนา มีการสรางตัวละครมุสลิมกับตัวละครชาวพุทธซึ่งปรารถนาความสงบสุขไมตางกัน 
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เพ่ือลบรอยอคติจากสถานการณความไมสงบท่ีทําให 2 ศาสนากลายเปนคูตรงขามกัน ดวยการแสดงใหเห็นวามิตรภาพและ
สันติภาพคือความปรารถนารวมกันของมนุษยชาติอยางไมมีพรมแดน 
 3.2 ตัวละครมุสลิมผูมีอคติ 
 นอกจากแสดงใหเห็นการอยูรวมระหวางศาสนาอยางสันติสุขแลว ยังมีกวีนิพนธเร่ือง “ไกลออกไปจากโลกของผู
ประกาศขาว” (วิสุทธิ์ ขาวเนียม, 2553) ท่ีนําเสนอเหตุการณวาโทรทัศนนําเสนอขาวตํารวจถูกฆาตายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต smsท่ีปรากฏในรายการขาวมีเน้ือหาในเชิงบริภาษผูกอการถึงขั้นระบุวาเปน “มุสลิม” และตองการใหใชความรุนแรง
กับผูกอการ แลวจึงปรากฏตัวละคร “เด็กหนุมมลายู” ในบาทสุดทายของกวีนิพนธ 
  .........................................   ......................................... 
  เด็กหนุมมลายูอานการหม่ินแคลน  ขบกรามแนนขึ้งเคียดยิ่งเกลียดไทย 
 การนําเสนอตัวละคร “เด็กหนุมมลายู” ผู รูสึกมีอคติตอคนไทยในบาทสุดทาย โดยท่ีกอนหนาน้ันเปนการ
วิพากษวิจารณสื่อมวลชนท่ีมีสวนบมเพาะความเกลียดชัง แสดงใหเห็นผลกระทบจากการบมเพาะความเกลียดชังโดยฝมือของ
คนบางกลุมในสังคมนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและสื่อมวลชน การปรากฏตัวเพียงบาทเดียวในบทสุดทาย สอดคลองกบั
การแสดงระยะ “ไกล” จากสังคมสวนใหญของประเทศ และทําใหตัวละครดูเปนบุคคลเล็ก ๆ ท่ีคนท่ัวไปอาจไมไดนึกถึง 
นอกจากน้ียังเพ่ือมิใหภาพของเด็กหนุมมลายูดูเปนผูนิยมความรุนแรงอันอาจทําใหเกิดภาพดานลบเก่ียวกับกลุมชนดังกลาว  
 แม “เด็กหนุมมลายู” ผูเคียดแคนเม่ือเห็นsmsเปนเร่ืองตัวละครที่ดูแตกตางจากเร่ืองเลาอื่นในกลุมความสัมพันธและ
การอยูรวม กลาวคือ แสดงใหเห็นความไมลงรอยระหวางคนชาติพันธุ “มลายู” ซึ่งอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใตกับคนใน
ภูมิภาคอื่นของประเทศไทย แตทาทีรุนแรงของตัวละครดังกลาวในตอนจบเปนการกระชากความรูสึกของผูอานใหยอนกลับขึ้น
ไปดูเหตุการณกอนหนาซึ่งเปนท่ีมาของความเคียดแคน กวีนิพนธเร่ืองน้ีจึงนําเสนอสารเร่ืองความสัมพันธและการอยูรวมตาง
จากเร่ืองเลาในกลุมแรกคือ ทําใหเห็นท่ีมาท่ีไปของอคติระหวางคนในกับนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีสื่อมวลชนเปน
ชนวนสําคัญ อคติดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญของการอยูรวมกันอยางสันติในทุกสังคม 
 สรุปไดวากวีนิพนธท่ีเลาเร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธและการอยูรวมมักปรากฏตัวละคร 2 ศาสนา ไดแก มุสลิมและ
ชาวพุทธ จึงกลาวไดวากวีเห็นวาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสัมพันธกับประเด็นทางศาสนาในเบ้ืองตน
ท่ีสุดคือในแงความรูสึก ทามกลางเร่ืองเลาและขาวสารมากมายท่ีไหลเวียนอยูในสังคมจนทําใหเกิดอคติหรือเชื่อวากําลังเกิด
อคติระหวางศาสนา กวีจึงเลือกเลาเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นปฏิสัมพันธอันราบร่ืนระหวางคนตางศาสนา สวนเร่ืองเลาสุดทายท่ีมี
ลักษณะตางจากเร่ืองเลาอื่นในกลุม แตภาพดานลบท่ีนําเสนอก็นําไปสูการกระตุนใหผูอานตระหนักถึงสาเหตุหน่ึงของอคติท่ี
เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 กวีนิพนธท่ีนําเสนอเร่ืองเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมเปนกวีนิพนธสงครามท่ีเสนอแนวคิดเร่ืองการ
เรียกรองสันติภาพในแงมุมท่ีกวางขวางท่ีสุด กลาวคือ ไมไดจํากัดแคเพียงการปราศจากการเขนฆาหรือความไมแนนอนวาจะ
ถูกเขนฆา แตครอบคลุมถึงความรูสึกนึกคิดอันเปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความแตกตางหลากหลาย
โดยเฉพาะความแตกตางทางศาสนา    

สรุป 
 ในฐานะกวีนิพนธสงครามในยุคแหงความปรารถนาสันติภาพ เร่ืองเลาและตัวละครประกอบกับกลวิธีรวมอื่น ๆ ใน
กวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกลวิธีสําคัญเพ่ือสื่อแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพ  
 ในขณะท่ีคําวา “สันติภาพ” เปนคําท่ีมีความหมายเชิงบวก แตกวีสวนใหญกลับเลือกนําเสนอดานลบคือความ
เลวรายของสงครามซึ่งเปนการเรียกรองสันติภาพในระดับพ้ืนฐานคือ การปราศจากความรุนแรง ดังปรากฏในเร่ืองเลาเกี่ยวกับ
ความตายและความสูญเสียท่ีทําใหตัวละครผูเสียชีวิตและผูสูญเสียมีตัวตนในความรับรูของผูอาน รวมท้ังเร่ืองเลาเกี่ยวกับ
สภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีทําใหผูอานสะเทือนใจตอการใชชีวิตทามกลางอันตรายและเนนย้ําความนากลัวจาก
ความรูสึกของคนนอกพ้ืนท่ี ท้ังหมดน้ีแสดงใหเห็นวากวีเชื่อวาการทําใหภาพดานตรงขามของสันติภาพชัดขึ้นจะทําใหผูอาน
สะเทือนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสันติภาพซึ่งมนุษยควรไดรับอยางเทาเทียมกัน 
 สวนกวีนิพนธอีกกลุมหน่ึงท่ีแสดงภาพดานบวกน้ันนําเสนอแนวคิดเร่ืองการเรียกรองสันติภาพในระดับท่ีกวางขึ้นคือ 
สันติภาพในระดับความสัมพันธระหวางศาสนาซ่ึงถือเปนประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใตอยางแยกไมขาด กวีนําเสนอสารนี้ดวยการสรางตัวละครมุสลิมในสถานะผูถูกกระทําเพ่ือใหเห็นวามุสลิมก็ไดรับ
ผลกระทบจากสงครามและไมไดปรารถนาใหมีการใชความรุนแรง สารสําคัญน้ีไดรับการเนนย้ําชัดเจนท่ีสุดในเร่ืองเลากลุม
สุดทายท่ีสื่อถึงความหวังใหเกิดสันติภาพในการอยูรวมกันซึ่งมีพ้ืนฐานจากการยอมรับความแตกตาง และหากมองออกไปไกล
กวาปริมณฑลศาสนาและจังหวัดชายแดนภาคใตก็จะทําใหตระหนักถึงการอยูรวมกันอยางสันติไมวาจะแตกตางในเร่ืองใดก็
ตาม 
 สรุปไดวากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเนนสรางความสะเทือนใจตอสภาพวิกฤตใน
จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปรับรูอยูแลว แตกวีในฐานะผูสังเกตการณภายนอกไดนําเร่ืองเหลาน้ันมาถายทอด
ผานกลวิธีทางวรรณศิลปเพ่ือตอกย้ําใหลึกซึ้งขึ้น ในทางหน่ึงเปนการเรียกรองวาปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงรุนแรง
และควรไดรับการแกไขใหคลี่คลายโดยเร็วท่ีสุด และประเด็นสําคัญคือการสื่อถึงผูอานซึ่งสวนใหญเปนคนนอกพ้ืนท่ีใหตระหนัก
ถึงคุณคาของ “สันติภาพ” จากสถานการณดังกลาวท่ีเปนตัวอยางชัดเจนของภาวะไรสันติ นอกจากนี้กวียังใชเร่ืองเลากลุม
สุดทายแสดงแงงามของสันติภาพ เพ่ือใหผูอานซึ่งแมไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณความไมสงบไดตระหนักวา
การอยูรวมกันอยางสันติควรเกิดขึ้นในทุกสังคม 
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กระบวนการสรางสรรคภาพถายดิจิทลัสาํหรับใชในสื่อประชาสมัพันธ ของโรงงานหลวงอาหาร
สําเรจ็รูป ที ่๓ (เตางอย) จ.สกลนคร 
Digital Photographic Creative Procedure for Public Relations Media of The Third Royal Instant 
Food Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn 
 
เวทิต ทองจันทร1 

Vethit Thongchantr1 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการศึกษาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในส่ือประชาสัมพันธของ โรงงาน

หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร2 และหารูปแบบในการจัดสรรเน้ือหาของภาพถายท่ีใชแทนบริบทของ

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) การวิจัยและสรางสรรคนี้ ผูวิจัยในฐานะชางภาพไดเสนอแนวคิดในการสรางสรรคตามแรง

บันดาลใจท่ีตองการการเลาเร่ืองราวของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) เผยแพรผานส่ือเว็บไซต ส่ือนิทรรศการ และส่ือ

ส่ิงพิมพประชาสัมพันธ จึงไดนําเสนอกระบวนการสรางสรรคถายภาพกับเจาหนาที่จากสํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งคอยประสานงาน และใหขอคิดเห็นดานเน้ือหาที่เหมาะสมของการสรางสรรคภาพถาย

ในระหวางการบักทึกภาพดวยกลอง DSLR โดยตลอด ทั้งนี้ไดมีการเดินทางเขาพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั้งหมดรวม 5 คร้ัง 

ต้ังแต เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2557 จึงไดสรางสรรคผลงานภาพถายไดครบทุกหัวขอ และ 

ครบทุกชวงฤดูกาลในรอบป โดยมีจํานวนภาพทั้งหมดรวม 368 ภาพ  

ผลสรุปแนวทางในการสรางสรรค ใชหลักแนวคิดสัญญะวิทยา และกระบวนการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธ

และส่ือดิจิทัล ในการวิเคราะหและสังเคราะหงาน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ดานการถายภาพสําหรับส่ือประชาสัมพันธและส่ือดิจิทัล ซึ่งไดขอสรุปที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ 

ดานเนื้อหาในการส่ือความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร (Message) ในการส่ือความหมาย 2 แบบ คือ การส่ือ

ความหมายตรง (Denotation) และ การส่ือความหมายแฝง (Connotation) ดานเทคนิคการถายภาพเพ่ือการส่ือสาร มี

เทคนิคที่สําคัญในการถายภาพเพื่อใชในส่ือ คือ 1. การบันทึกภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) 2. มีการ

เนนการสรางความดึงนาสนใจ โดยใชความสดใสบริสุทธิ์ของคนในชุมชน 3. ตองคํานึงถึงการนําไปใชในส่ือ  

นอกจากน้ันแลว ยังไดผลสรุปในการจัดสรรเนื้อหา แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถายขององคกรได 3 

ประเภท โดยมีบริบททางการส่ือสาร แบงออกเปน 13 หมวดหมูยอย ประเภทท่ี 1 ภาพถายสถานที่และลักษณะเฉพาะ  

                                                                          
1 ภาควิชาสือ่ดิจทิัล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย 
  Digital Media Department, Faculty of Communication Arts, Siam University. 38 Petkasem Road, Pasicharoen, Bangkae, Bangkok 10160, Thailand. 
2 เม่ือใชในการเขียนเปนลายลักษณอกัษร ใหใชเลขไทยทั้งในคํายอและคําเต็ม และใหวงเลบ็ระบุทายคําวา เตางอย ดวย เนื่องจากเปนคาํเฉพาะ ยกตัวอยางเชน โรงงาน   

  หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) หรือ  โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) 
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ขององคกร ประกอบไปดวยบริบท 4 หมวดหมู คือ อาคารโรงงาน สินคาโรงงานหลวง บรรยากาศชุมชนกับโรงงานหลวงฯ 

บรรยากาศทองถ่ินอีสาน ประเภทท่ี 2 ภาพถายคณะบุคคลที่เก่ียวของกับองคกร ประกอบไปดวยบริบท 3 หมวดหมู คือ 

บรรยากาศการทํางานในโรงงานหลวงฯ ภาพเยาวชน ภาพผูสูงอายุ ประเภทที่ 3 ภาพถายกิจกรรมที่เก่ียวของกับองคกร 

ประกอบไปดวยบริบท 6 หมวดหมู คือ การพัฒนาการเกษตร เกษตรวิถี ชีวิตพอเพียง หัตถกรรม งานบุญประจําทองถ่ิน 

ศาสนา 

คําสําคัญ : ภาพถายดิจิทัล โรงงานหลวง ชีวิตพอเพียง สารคดีภาพ 

 

Abstract 
This article is to study digital photographic creative procedure to used in public relation media of the 

Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn. And to find formats to convey content in the pictures which  

represent the context of the Third Royal Factory. In this research and creative project, the researcher 

presents inspire concent to tell the story of the Third Royal Factory through medias such as website, 

exhibition and public relation article. That way the researcher presents the process of creative photographs to 

representatives of The Crown Property Bureau who coordinate and comment on appropriate content in the 

photograph. All the photographs are shot with DSLR camera, from five visits to the project since October, 

2012 to September, 2014. The 368 photographs cover all the topics that will be represent overall project. 

  The conclusion of digital photographic creative procedure analyzed by using semiotics theory and 

the process of public relation and digital media. The objectives of the study are academic development in the 

field of the digital media public relation class. This comes into two conclusion, first is the content aspect 

which are Denotation meaning and Connotation meaning. Second, technical aspect in which the photograph 

was shot in documentary photography that portray the realism of the community where attracts audiences by 

the joyful and happiness of the community. Also the composition of photography have to be concerned with 

designing all media. 

  However, the conclusion to allocate the content, photographs are 3 categorized to signify the 

organization and convey meaning in 13 important elements of communication context: 1. Photographic of 

organizational facility and identity (4 elements: factory building, products, the community and factory 

atmosphere and Northeastern environment and atmosphere) 2. Photographic of organization participant (3 

elements: working environment, children and elders) 3. Photographic of organizational activities (6 elements:  

 agricultural development, agricultural way, self sufficiency, community craft work, traditional community 

ceremony and religion) 

Keywords : Digital Photography, Royal Factory, Self Sufficiency, Documentary Photography 
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ที่มาและความสําคัญ 
 โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) เปนบริษัทนิติบุคคลภายใต ชื่อบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร 

จํากัด และอยูภายใตการดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เร่ิมกอต้ังโรงงานในเขตพื้นที่ บานนางอย 

จังหวัดสกลนคร (หางจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 25 กิโลเมตร) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ตาม

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริมรายไดของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนใหย่ังยืนดวยการปลูกมะเขือเทศ และสงเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ในเขตพื้นที่ลุมแมน้ํามูล โรงงานหลวง

ฯ ท่ี ๓ (เตางอย) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21 ไร ถือเปนโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศแหงแรกในลุมแมน้ํามูล ซึ่งมีคํา

กลาวเรียกพื้นที่ตลอดฝงแมน้ํามูลนี้วา “เสนทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) เนื่องจากมีพื้นที่สงเสริมการปลูกมะเขือ

เทศถึง 23,000 ไรในปจจุบัน   

 วันที่ 16 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเย่ียมชมโรงงานหลวงอาหาร

สําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) ทรงทอดพระเนตรเห็นความเส่ือมโทรมของโรงงาน จึงมีพระกระแสรับส่ังใหทําการปรับปรุงโรงงาน

หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) ขึ้นมาใหม ภายใตแนวคิดที่วา “ชุมชนไดรับประโยชน และธุรกิจสามารถดําเนินตอไป

ได” ทางโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) จึงไดพัฒนาและปรับปรุง และเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2555 โดยมีสายการผลิต

และกําลังการผลิต มะเขือเทศ ผัก-ผลไมอบแหง ผลไมแชแข็ง และขาว 

 ทางสํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดมีแผนการประชาสัมพันธ เพื่อให

ประชาชนและผูสนใจไดเรียนรูการพัฒนาและนโยบายการพัฒนาสังคมของโรงงาน จึงไดประสานงานใหผูวิจัยเปนหัวหนา

โครงการผลิตหนังสือ "โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน" เพื่อใชในการบอกเลาเร่ืองราวความสัมพันธวิถีชีวิตของชุมชนกับโรงงาน

หลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และ ยังมอบหมายใหผูวิจัยดําเนินการสรางสรรคเว็บไซต www.thirdroyalfactory.org เพื่อใชเปน

ฐานขอมูลออนไลนในการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมประกวดภาพถายและจัดแสดงภาพถาย “ศาสตรแหงพระราชา : 

โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ในเดือนตุลาคม 2557 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร อีกดวย 

 ผูเขียนบทความ ในฐานะชางภาพ จึงไดเสนอแนวคิดในการสรางสรรคถายภาพตามแรงบันดาลใจที่ตองการการ

เลาเร่ืองราวของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) ตอเจาหนาที่จากสํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย ซึ่งคอยชวยเหลือประสานงาน และใหขอคิดเห็นดานเนื้อหาท่ีเหมาะสมตอการสรางสรรคภาพถาย 

ในขณะปฏิบัติงานมาโดยตลอด การศึกษาในคร้ังนี้ จึงตองการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัล

สําหรับใชในส่ือประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และ เพื่อหารูปแบบในการจัดสรรเนื้อหาของภาพถายที่

ใชแทนบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) โดยมีประโยชนตอเนื่องในการพัฒนา คือ นําผลของกระบวนการ

สรางสรรคงานดังกลาวไปพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และเพื่อเปนการปรับปรุงการเรียนการสอน ดานการถายภาพ

สําหรับส่ือประชาสัมพันธและส่ือดิจิทัลตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อหาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในส่ือประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ 

(เตางอย) 

2. เพื่อหารูปแบบในการจัดสรรเนื้อหาของภาพถายที่ใชแทนบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วของ 
ผูวิจัยใชหลักแนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) เพื่อหาแนวทางในการส่ือภาพแทนความหมาย และสังเคราะห

การสรุปบริบททางการส่ือสาร (Communication Context) และใชทฤษฎีและเทคนิคการถายภาพเพื่อการส่ือสาร และ 

การถายภาพเชิงสารคดี (Communication Photography Techniques and Documentary Photography) ในการเลา

เร่ืองราวผานภาพถายในระบบดิจิทัล นอกจากน้ันแลวยังใชกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ (Public Relations Media 

Strategy) ในการตกแตงและจัดวางองคประกอบภาพถายเพื่อใหเหมาะสมกับการส่ือสาร 

ขอบเขตการทํางาน 
สรางสรรคภาพถายเพื่อใชใน ส่ือประชาสัมพันธ ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) เชน ส่ือเว็บไซต 

www.thirdroyalfactory.org ส่ือโปสเตอร และ ส่ือส่ิงพิมพ สําหรับงานจัดแสดงภาพถาย  ‘ศาสตรแหงพระราชา : โรงงาน

หลวงฯ เพื่อปวงชน ’  ในวันที่ 15-31 ตุลาคม 2557 ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนิน นําภาพไปประกอบการ

จัดทําหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน เปนตน 

   
ภาพที่ 1 ภาพถายของ อ.เวทิต ทองจันทรที่ใชประกอบในสื่อเว็บไซต 

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) www.thirdroyalfactory.org 

ภาพที่ 2 ภาพถายของ อ.เวทิต ทอง

จันทร ที่ใชประกอบ ในสื่อโปสเตอร 

ขนาด A3 ซึ่งใชประชาสัมพันธงานจัด

แสดงภาพถาย  ‘ศาสตรแหงพระราชา : 

โรงงานหลวงฯ เพ่ือปวงชน’ 

ภาพที่ 3 ภาพถายของ อ.เวทิต ทอง

จันทร ที่ใชประกอบ ในบัตรเชิญ

สื่อมวลชน  ขนาด A4 ใชประชาสัมพันธ

งานจัดแสดงภาพถาย   ‘ศาสตรแหง

พระราชา : โรงงานหลวงฯ เพ่ือปวงชน’ 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research) ในรูปแบบการวิจัยแบบสรางสรรค (Creative Research) โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิที่
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ทํางานและมีอิทธิพลในการคัดเลือกภาพสําหรับใชในส่ือประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) โดยเนนการ

วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาจากงานสรางสรรคใหไดองคความรู 
 
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
 ผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ โดยมีแหลงขอมูล 3 ดาน คือ 

1. การมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธ (Participation) เปนการสังเกตุ (Observation) การ

ทํางานของทีมงานเจาหนาที่สํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยการ

ลงพื้นที่โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และสํารวจพื้นที่ที่เก่ียวของในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 5 

คร้ัง ต้ังแต ป พ.ศ.2555-2557 และการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

2. กรอบแนวคิดทฤษฏีการส่ือสารและการสรางสรรคภาพถายดิจิทัล 

3. ผูทรงคุณวุฒิ คือ คุณพิพัฒพงศ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย และเจาหนาที่สํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบดูแลงานดานประชาสัมพันธโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) โดยตรง คุณวรนันทน ชัชวาล

ทิพากร ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ภาพถาย) และ คุณชํานิ ทิพยมณี ชางภาพมืออาชีพ 
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
1. ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) 

2. กําหนดกรอบแนวคิด เนื้อหา และขั้นตอนวิธีการดําเนินงานสรางสรรคภาพถายดิจิทัลที่สามารถส่ือ

ความหมายแทนความได 

3. สรางสรรคภาพ และบันทึกภาพดวยกลอง DSLR 

4. สํารวจภาพและขอมูล คัดเลือกภาพ จัดหมวดหมูของภาพ ใหเหมาะสมกับการส่ือความหมาย  

5. ออกแบบการตกแตงภาพ 

6. คัดเลือกภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ใหเหมาะสมสําหรับใชประกอบส่ือประชาสัมพันธ ทั้งในรูปแบบส่ือ

ส่ิงพิมพ และส่ือดิจิทัล 
 

สรุปผลการวจิัย 
1. แนวทางในการสรางสรรค ในการเสาะหาประเด็นในการใชภาพถายเลาเร่ืองราวของชุมชนในพ้ืนที่โรงงานหลวงฯ 

ผูวิจัยไดขอสรุปเปน 2 ประเด็นที่สําคัญ คือ 

 ดานเนื้อหาในการส่ือความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร (Message) โดยมีลักษณะการส่ือความหมาย 2 

แบบ ที่ชวยสงเสริมอัตลักษณขององคกรไดชัดเจน คือ  

1) การส่ือความหมายตรง (Denotation) สรางสรรคภาพการมีวิถีชีวิตพอเพียงอยางย่ังยืนอยางแทจริงของ

ชุมชน (Self Sufficiency) โดยใชภาพท่ีส่ือความหมายของการมีสภาพอากาศและพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ ทําใหมี
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การทําการเกษตรเพื่อเล้ียงตัวเองได ภาพการมีสินคาหัตถกรรมที่เปนที่ตองการของตลาด สามารถสรางรายไดไดเองตลอด

ทั้งป ภาพกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมประจําทองถ่ินที่สมาชิกทุกคนใหความสําคัญ เชน ประเพณีไหลเรือไฟ ทําใหมี

ความม่ันคงทางสังคม  

2) การส่ือความหมายแฝง (Connotation) สรางสรรคภาพที่ใหความหมาย ในประเด็นความสุขของชุมชน 

(Localization) ชุมชนรูสึกเปนสุขกับวิถีชีวิตพอเพียง ความสัมพันธที่เหนียวแนนของชุมชน การกินอยูและการบริโภคขาว

เหนียว ตักบาตรและทําบุญดวยขาวเหนียว ที่สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนในฐานะลูกอีสาน การอนุรักษวิถีชีวิต

ด้ังเดิมไดอยางแทจริง (Traditional) ภาพความสามัคคีในชุมชน  

 ดานเทคนิคการถายภาพเพ่ือการส่ือสาร ผูวิจัย พบวา งานสรางสรรคชุดนี้เปนการถายภาพเพื่อการ

ประชาสัมพันธ ยึดหลักแนวคิดความจริงนิยม (Realism)  ที่เปนความจริงที่จะสรางภาพลักษณ (Image) ดานบวกตอ

องคกร จึงใชแนวคิดที่สําคัญในการถายภาพเพื่อใชในส่ือ ที่มีประเด็นที่ตองคํานึงถึงในระหวางการสรางสรรคงานที่สําคัญ 

คือ (1) การบันทึกภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) ตองบันทึกภาพท่ีแสดงถึงความจริง จึงตองบันทึก

จากเหตุการณจริงในแตละชวงเวลาสําคัญ เชน การรวมกลุมทําหัตถกรรม การสรางเรือไฟ การเก็บเก่ียวผลิตผลการเกษตร

ประจําฤดูกาล (2) เนนการสรางความดึงนาสนใจ (Hook) โดยใชความสดใสบริสุทธิ์ของคนในชุมชน บันทึกภาพในขณะท่ี

ย้ิมหรือหัวเราะ เพื่อแสดงความจริงใจ (3) ตองมีการวางแผนออกแบบและกําหนดแนวคิดในการจัดทําส่ือส่ิงพิมพในงาน

ประชาสัมพันธ (Pre-prepress) ตองคํานึงถึงการนําไปใชในส่ือ ผูบันทึกภาพ จะตองเลาประเด็นในภาพใหชัดเจน 

สรางสรรคภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร และจะตองจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมกับส่ือ เชน จัดวางพื้นที่วาง สําหรับวาง

ตัวอักษรในส่ือโปสเตอร เปนตน  

2. การจัดสรรเนื้อหา ผูวิจัย พบวา การสรางสรรคภาพชุดนี้ เปนการดึงเอาจุดเดนในประเด็นตางๆ สนับสนุนแนวคิดหลัก

คือ การเนนชวยเหลือเกษตรกรโดยไมหวังผลกําไร จึงไดจัดแบงหมวดหมูภาพท่ีใชส่ือความหมายแทนในบริบทตางๆ ของ

องคกร แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถายขององคกรได 3 ประเภท และ มีบริบททางการส่ือสาร แบงออกเปน 13 

หมวดหมูยอย คือ  

1. ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะขององคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการส่ือสาร รวม 4 หมวดหมูยอย 

คือ อาคารโรงงาน สินคาโรงงานหลวง บรรยากาศชุมชนกับโรงงานหลวงฯ บรรยากาศทองถ่ินอีสาน 

2. ภาพถายคณะบุคคลที่เก่ียวของกับองคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการส่ือสาร รวม 3 หมวดหมูยอย คือ 

บรรยากาศการทํางาน คนรุนใหม (เยาวชน) คนรุนเกา (ผูสูงอายุ) 

3. ภาพถายกิจกรรมที่เก่ียวของกับองคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการส่ือสาร รวม 6 หมวดหมูยอย คือ การ

พัฒนาการเกษตร เกษตรวิถี ชีวิตพอเพียง หัตถกรรม งานบุญประจําทองถ่ิน ศาสนา 
 ลักษณะภาพองคกร บริบททางการส่ือสาร ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย 
ภาพถายสถานท่ีและ

ลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

1. อาคารโรงงาน 
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 ลักษณะภาพองคกร บริบททางการส่ือสาร ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย 
ภาพถายสถานท่ีและ

ลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

2. สินคาโรงงานหลวง 

     
 

ภาพถายสถานท่ีและ

ลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

3. บรรยากาศชุมชนกับ 

โรงงานหลวงฯ 

     
 

ภาพถายสถานท่ีและ

ลักษณะเฉพาะของ

องคกร 

4. บรรยากาศทองถ่ิน

อีสาน 

     

ภาพถายคณะบุคคลที่

เก่ียวของกับองคกร 

5. บรรยากาศการทํางาน 

       
 

ภาพถายคณะบุคคลที่

เก่ียวของกับองคกร 

6. เยาวชน 

     
 

ภาพถายคณะบุคคลที่

เก่ียวของกับองคกร 

7. ผูสูงอายุ 

     
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

8. การพัฒนาการเกษตร 

     
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

9. เกษตรวิถี 

     
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

10. ชีวิตพอเพียง 
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 ลักษณะภาพองคกร บริบททางการส่ือสาร ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย 
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

11. หัตถกรรม 

     
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

12. งานบุญประจํา

ทองถ่ิน 

     
 

ภาพถายกิจกรรมที่

เก่ียวของกับองคกร 

13. ศาสนา 

     
สรุปประเมินผลวิจัยและขอเสนอแนะ  

การสรางสรรคภาพถายสําหรับใชในส่ือประชาสัมพันธองคกร จะตองมีกระบวนการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เพื่อ
สืบคนถึงประเพณี กิจกรรมชุมชน ลักษณะการเปนอยู วิถีความเชื่อ และความสัมพันธกับองคกร ซึ่งจะทําใหทราบถึงความ
แข็งแกรงและจุดแข็งของชุมชนอยางแทจริง ทําใหผูสรางสรรคภาพถาย สามารถจับประเด็นบริบทตางๆ ที่กระจัดกระจาย
ใหเปนระเบียบ และจัดเรียง ลําดับการเลาเร่ืองได ซึ่งจะทําใหส่ือสารภาพลักษณองคกรไดชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็
ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักในการส่ือสาร ซึ่งมีนโยบายท่ีเปนตัวกําหนดภาพลักษณขององคกร ทําใหมีเปาหมายที่ชวย
ใหวางแผนในการสรางสรรคส่ือ และนําสาร (Message) ที่ไดไปใชในส่ือประชาสัมพันธตางๆ ตอไป 
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กลวิธกีารแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในวรรณกรรมเรื่อง The Catcher in the 
Rye: กรณศีกึษาสํานวนแปลของ คําระว-ีใบเตย 
Khamrawee-Baitoey’s Translating Taboo Expressions Containing The Word “Damn” in The 
Catcher in The Rye 
 

นันทวัฒน เนตรเจริญ1 

Nantawat Nedjaroen1 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลท่ี คําระวี-ใบเตย ใชแปลถอยคําตองหามที่

ปรากฏคําวา Damn จากวรรณกรรมตนฉบับเร่ือง The Catcher in the Rye ผลการศึกษาพบวากลวิธีการแปล

ถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลวิธีหลักและกลวิธีเสริม กลวิธีหลักคือ

กลวิธีที่ผูแปลใชแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏในตนฉบับโดยตรง  จากการศึกษาพบวามีกลวิธีหลัก 4 กลวิธี ไดแก  

(1) การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย (2) การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคํา

ธรรมดาในภาษาไทย (3) การแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย และ (4) การละไมแปล สวน

กลวิธีเสริมคือกลวิธีที่ใชปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหส่ืออารมณและความหยาบคายไดรุนแรงเทียบเคียงกับ

ถอยคําตองหามในตนฉบับ กลวิธีเสริมมี 1 กลวิธี คือ การเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพ่ือปรับแตงประโยค   

คําสําคัญ : กลวิธีการแปล ถอยคําตองหาม Damn คําระวี-ใบเตย The Catcher in the Rye 

 
Abstract 
 The objective of this qualitative research is to study Khamrawee-Baitoey’s translating techniques 

which are applied to translate Taboo Expressions Containing the Word “Damn” in The Catcher in the Rye. 
The result shows that the techniques of translating Taboo Expressions Containing the Word “Damn” can 

be categorized into 2 groups: main-technique and sub-technique. Main-technique was applied to convey 

the meaning and feeling of taboo expressions in source language to target language directly. It was 

found that 4 main-techniques are applied, namely, (1) Translating with Thai taboo expressions that has 

the equal meaning, (2) Translating with Thai non-taboo expressions that has the equal meaning,  

(3) Translating with Thai taboo expressions that has the equal feeling, and (4) Censorship. On the other 

hand, sub-technique was applied to configure the sentences in the target language, so it can express 

feeling and vulgarity as strong as the source language. It was found that 1 sub-technique was applied.  
It was Adding Thai taboo expressions in source language to configure the sentences.  

Keywords : Translating techniques, Taboo words, Damn, Khamrawee-Baitoey, The Catcher in the Rye 
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ที่มาและความสําคัญของการวิจัย 

 วรรณกรรมตนฉบับเร่ือง The Catcher in the Rye มีความโดดเดนดานการใชถอยคําตองหามจนถูกจัดให

เปนหนังสือที่มีเนื้อหารุนแรง (Censored booked) โดย American Library Association (Michael O’mara, 2007: 

57) ผูวิจัยศึกษาตนฉบับแลวพบวามีถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn อยูเปนจํานวนมาก เชน Damn, 

Goddamn, Give a damn ฯลฯ ซึ่งถอยคําตองหามกลุมนี้ไมคอยเปนที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย 

เนื่องจากความแตกตางดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ถอยคําตองหามกลุมนี้ยังสามารถทําหนาที่ได

อยางหลากหลาย เชน ทําหนาที่สบถเพื่อเสริมอารมณ (He cut his damn toenail.) แสดงความไมพอใจ (God damn 

it!) เนนความหมาย (It’s so damn hot.) ส่ือความหมายของประโยค (I don’t give a damn.) ฯลฯ ดังนั้นผูแปลซึ่ง

รับภาระในการตีความถอยคําตองหามในตนฉบับและถายทอดอารมณและความหมายมาสูสํานวนแปลจึงตองคิดคน

กลวิธีการแปลท่ีเหมาะสม จึงจะชวยใหสํานวนแปลสื่อความหมายและอารมณไดใกลเคียงกับตนฉบับ ดวยเหตุผล

ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในวรรณกรรมตนฉบับเร่ือง The Catcher 

in the Rye โดยศึกษาจากสํานวนแปลเร่ือง “ชั่วชีวิตของผม” ของ คําระวี-ใบเตย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับเร่ือง The Catcher in the Rye 

เทียบกับสํานวนแปลเร่ือง “ชั่วชีวิตของผม” ของ คําระวี-ใบเตย 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ผูวิจัยศึกษาการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับเร่ือง The Catcher in the Rye  

แตงขึ้นโดย J.D Salinger (ค.ศ.1951) สํานักพิมพ Penguin Books เทียบกับสํานวนแปลเร่ือง “ชั่วชีวิตของผม” ของ 

คําระวี-ใบเตย (พ.ศ.2524) สํานักพิมพปยะสาสน  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ถอยคําตองหาม หมายถึง ถอยคําที่สังคมถือวาหยาบคาย รุนแรง ไมเหมาะสมท่ีจะใชในสังคมสุภาพชน  

 ถอยคําธรรมดา หมายถึง ถอยคําที่ไมหยาบคายและถอยคําร่ืนหูที่สามารถใชไดในสังคมสุภาพชน 

 ความหมาย หมายถึง สาระหรือใจความสําคัญที่เปนรูปธรรมซ่ึงถอยคําตองหามไดนําเสนอออกมา เชน 

การบงบอกระดับปริมาณ การอธิบายลักษณะ การแสดงกิริยา ฯลฯ   

 อารมณ หมายถึง ความรูสึกที่ตัวละครแสดงออกมาผานถอยคําตองหาม เชน โมโห เสียใจ เกลียดชัง ฯลฯ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. รวบรวมถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับ เชน Damn, Goddam, Give a damn ฯลฯ 

 2. ศึกษาหนาที่ของถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับ และวิเคราะหกลวิธีการแปลท่ี  

คําระวี-ใบเตย ใชถายทอดอารมณและความหมายของถอยคําตองหามดังกลาว   

 3. นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 1. ผูวิจัยใชแนวคิดของ Pinker (2008: 350-368) เพื่อศึกษาหนาที่ของถอยคําตองหามในตนฉบับ โดยเขา

ไดแบงถอยคําตองหามออกเปน 5 ประเภท ไดแก Descriptively (Let’s fuck), Idiomatically (It’s fucked up), 

Abusively (Fuck you), Emphatically (This is fucking amazing) และ Cathartically (Fuck!!!)  

 2. ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดเก่ียวกับการแปลถอยคําตองหามของ Atefeh Behzad & Bohloul Salmani 

(2013: 227-228) ซึ่งพิจารณาวาผูแปลเลือกใชภาษาระดับใดในการแปลถอยคําตองหาม และแนวคิดของ ศุภกานดา 

บุญทองรอด (2545: 127-129) ซึ่งพิจารณาวาผูแปลไดเลือกแปลโดยยึดคุณสมบัติสวนใดของถอยคําตองหามเปน

หลัก ระหวางความหมายและอารมณของถอยคําตองหามในตนฉบับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบกลวิธีการแปลที่ คําระวี-ใบเตย ใชแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในวรรณกรรม

เร่ือง The Catcher in the Rye  

 2. เปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษากลวิธีการแปลตอไป 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวากลวิธีการแปลถอยคําตองหามสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก กลวิธีหลัก

และกลวิธีเสริม กลวิธีวิธีการแปลทั้งสองกลุมจะประกอบดวยกลวิธียอยตางๆ รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

1. กลวิธีหลัก 

 กลวิธีหลัก หมายถึง กลวิธีการแปลท่ีใชแปลถอยคําตองหามในตนฉบับโดยตรง กลวิธีหลักมีกลวิธียอย 4 

กลวิธี ไดแก การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย การแปลเทียบเคียงความหมายดวย

ถอยคําธรรมดาในภาษาไทย การแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย และการละไมแปล 

 1.1 การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย หมายถึง การแปลถอยคํา

ตองหามในตนฉบบัดวยถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่ส่ือความหมายไดสอดคลองกัน 

ตัวอยางที่ 1 โฮลเดนรูสึกวาแซลล่ีสวมกระโปรงสําหรับเลนสเก็ตแลวสวยมาก  

  She really did look damn good in it, though. (Chapter 17, 134)2  

  หลอนสวยแลวสวยบรรลัยเลยจริงๆ ยอมรับจริงๆ (บทที่ 17, 186) 

 จากตัวอยางที่ 1 คําวา damn เปนถอยคําตองหามที่ทําหนาที่เนนความหมาย (Emphatically) โฮลเดนเอย

ถอยคําตองหาม damn เพื่อเนนยํ้าวาแซลล่ีสวมกระโปรงสเก็ตแลวสวยมาก ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหาม

ดังกลาวดวยคําวา บรรลัย ซึ่งสามารถใชเนนความหมายไดสอดคลองกับตนฉบับ แตการเนนความหมายดวยคําวา 
                                                            
2 ผูวิจัยจะแสดงท่ีมาของตัวอยางไวในวงเล็บขางทาย โดยจะระบุเลขบทและเลขหนาไวตามลําดับ เชน (Chapter 17, 134) หมายถึง ตัวอยางดังกลาวยกมาจาก 

บทท่ี 17 หนาท่ี 134 ของตนฉบับ หรือ (บทท่ี 17, 186) หมายถึง ตัวอยางดังกลาวยกมาจากบทท่ี 17 หนาท่ี 186 ของสํานวนแปล 
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บรรลัย เปนการเนนความหมายท่ีไมสุภาพ หยาบคาย และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย 

การแปลเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย 

ตัวอยางที่ 2 โฟบี้ใหโฮลเดนบอกส่ิงที่ชอบมาหนึ่งส่ิง เขาบอกวาชอบแอลล่ี แตโฟบี้บอกวาแอลล่ีตายแลว 

  “I’m getting goddam3 sick of it.” (Chapter 22, 178)  

  “พี่กําลังฝงใจฉิบหายกับเร่ืองที่พี่พูดมา” (บทที่ 22, 253) 

 คําวา goddam ในตัวอยางที่ 2 เปนถอยคําตองหามที่ทําหนาที่เนนความหมาย โฮลเดนเอยถอยคําตองหาม

ดังกลาวเพื่อส่ือวาเขารูสึกเหน่ือยหนายอยางมากกับเร่ืองที่เขาพูดมา ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาววา 

ฉิบหาย ซึ่ง สามารถใชเนนความหมายไดอยางสอดคลองกับตนฉบับ แตการเนนความหมายดวยคําวา ฉิบหาย ถือ

เปนการเนนความหมายท่ีไมสุภาพ หยาบคาย และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปล

เชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย  

 จากตัวอยางที่ 1 และ 2 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย

จะชวยใหสํ านวนแปลสามารถถายทอดความหมายและความหยาบคายของถอยคําตองหามในตนฉบับ 
ไวไดอยางครบถวน และการเลือกใชถอยคําตองหามที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมของผูอานเขามาแปลเทียบเคียงก็ยิ่งชวย
ใหสํานวนแปลสื่อความหยาบคายไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทยดวย 

 1.2 การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําธรรมดาในภาษาไทย หมายถึง การแปลเทียบเคียงถอยคํา
ตองหามในตนฉบับดวยถอยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่สื่อความหมายไดสอดคลองกัน 

ตัวอยางที่ 3 อากาศหนาวมากจนทําใหโฮลเดนเจ็บบาดแผล เขาจึงสวมหมวกซึ่งมีที่ปดหู  
  That hat I bought had ear-laps in it, and I put them on - I didn’t give a damn how I  
  looked. (Chapter 8, 57)  

  เพราะหมวกที่ผมซื้อมามีที่ปดหูดวย ผมไมสน..วาทาทางหนาตาผมจะเปนยังไง (บทที่ 8, 80) 

 จากตัวอยางที่ 3 ถอยคําตองหาม didn’t give a damn เปนสํานวนที่สื่อความหมายวา “ไมสนใจ” ผูแปลได

เลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาวดวยคําวา ไมสน ซึ่งเปนถอยคําในภาษาไทยท่ีสามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับ

ตนฉบับ แตเน่ืองจากคําวา ไมสน เปนถอยคําสุภาพ ไมหยาบคาย สามารถใชไดในสังคมสุภาพชน ถอยคําดังกลาวจึงถือ
เปนถอยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปลเชนน้ีจึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคํา
ธรรมดาในภาษาไทย  

ตัวอยางที่ 4 โฮลเดนพูดคุยกับพนักงานรับฝากของ  
  I showed her my goddam red hunting hat, and she like it. (Chapter 20, 159)  

  ผมเอาหมวกลาสัตวสีแดงแปรดใบน้ันออกมาอวด เธอชอบมันแฮะ (บทที่ 20, 225) 

                                                            
3 ผูวิจัยจะรักษาลักษณะการสะกดคําและรูปแบบการพิมพไวตามตนฉบับและสํานวนแปล ดังนั้นคําวา goddamn จึงใชวา goddam ตามที่ปรากฏใชในตนฉบับ 
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 จากตัวอยางที่ 4 ถอยคําตองหาม goddam ทําหนาที่เนนความหมายวาหมวกของโฮลเดนนั้นมีสีแดงจัด  

ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาวดวยคําวา แปรด ซึ่งเปนคําเนนความหมายในภาษาไทยที่ใชเนนความ

เขมของสีแดงไดสอดคลองกับตนฉบับ แตเนื่องจากคําวา แปรด เปนคําเนนความหมายท่ีสุภาพ ไมหยาบคาย ทําให

ถอยคําดังกลาวเปนถอยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปลเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียง

ความหมายดวยถอยคําธรรมดาในภาษาไทย 

 จากตัวอยางท่ี 3 และ 4 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําธรรมดาใน

ภาษาไทยจะรักษาและถายทอดความหมายของถอยคําตองหามในตนฉบับเอาไว แตไมสามารถถายทอดความหยาบ

คายของถอยคําตองหามในตนฉบับไวได ทําใหการส่ือความหยาบคายในสํานวนแปลเบาบางลงจากตนฉบับ ทั้งนี้

ผูวิจัยวิเคราะหวาสาเหตุที่ผูแปลใชกลวิธีการแปลประเภทน้ีอาจจะเปนเพราะวาถอยคําตองหามบางคําในตนฉบับมี

ลักษณะการใชที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย เม่ือแปลดวยถอยคําตองหามแลวอาจจะส่ือความหมาย

ไดไมเปนธรรมชาติ เชนตัวอยางที่ 3 คําวา didn’t give a damn ทําหนาที่เปนกริยาของประโยค ส่ือความหมายวา  

ไมสนใจ ในภาษาไทยก็พอจะมีถอยคําตองหามที่เทียบเคียงความหมายได เชน ชางแมง ชางหัวมัน แตโดยปกติ

แลวคนไทยจะไมพูดถอยคําตองหามเหลานี้ในรูปแบบของประโยค กลาวคือจะไมนํามาใชเปนคํากริยาของประโยควา 

ฉันชางแมง ฉันชางหัวมัน แตจะพูดขึ้นเปนวลี เชน ชางแมง! ชางหัวมัน! ดวยเหตุนี้ผูแปลจึงไมสามารถนําถอยคํา

ตองหามเหลานี้ไปเทียบเคียงความหมายกับถอยคําตองหาม didn’t give a damn ในบริบทดังกลาวได เพราะจะทําให

สํานวนภาษาในสํานวนแปลดูไมเปนธรรมชาติและขัดตอวัฒนธรรมการภาษาไทย นอกจากน้ีผูแปลอาจจะใชกลวิธี

การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําธรรมดาเพื่อปรับเปล่ียนใหสํานวนแปลมีความสุภาพมากขึ้นดวยก็ได  

 1.3 การแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย หมายถึง การแปลถอยคําตองหาม

ในตนฉบับดวยถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่ไมมีความหมายเก่ียวของกัน แตสามารถส่ืออารมณ

ของตัวละครไดอยางสอดคลองหรือใกลเคียงกันกับตนฉบับ 

ตัวอยางที่ 5 แอ็คล่ีไมพอใจที่โฮลเดนเรียกเขาวาเจาหนู  

  “God damn it. I’m old enough to be your lousy father.” (Chapter 3, 28)   

  “ไอหา... อั๊วะนะแกพอที่จะเปนพอล้ือก็ไดทีเดียวนะโวย” (บทที่ 3, 40) 

 จากตัวอยางที่ 5 แอ็คล่ีเอยถอยคําตองหาม God damn it เพื่อตอวา (Abusively) โฮลเดนท่ีเรียกเขาวา 

เจาหนู โดยการตอวาดวยถอยคําตองหาม God damn it ในที่นี้จะเปนการตอวาที่ไมส่ือความหมายเฉพาะเจาะจง  

แตจะเนนการส่ืออารมณไมพอใจของแอ็คล่ี และใชความรุนแรงและความหยาบคายของถอยคําตองหามดังกลาวเพื่อ

ทํารายความรูสึกของโฮลเดน ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาวดวยคําวา ไอหา ซึ่งเปนถอยคําบริภาษที่

หยาบคาย รุนแรง และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย จากตัวอยางนี้จะสังเกตไดวาถอยคํา

ตองหาม God damn it และ ไอหา ไมไดมีความหมายท่ีเก่ียวของกัน แตสามารถใชบริภาษและส่ืออารมณ 

ไมพอใจของแอ็คล่ีไดสอดคลองกัน จึงสามารถนํามาแปลเทียบเคียงอารมณกันได นอกจากนี้ผูแปลยังไดใชกลวิธีการ

เพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยคซ่ึงเปนกลวิธีเสริมดวย โดยเพ่ิมถอยคําตองหาม โวย ซึ่งเปน
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ถอยคําลงทายท่ีหยาบคายเขามาในสํานวนแปลเพ่ือปรับแตงประโยคใหส่ืออารมณไดอยางเปนธรรมชาติและ

เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทยมากย่ิงขึ้น 

ตัวอยางที่ 6 โฮลเดนเลาถึงเหตุการณตอนที่เขานั่งรถเมลกับปูของเขา  

  My grandfather from Detroit, that keeps calling out the numbers of the street when you  

  ride on a goddam bus with him. (Chapter 20, 161)  

  หนึ่งก็คือปูผมจากดีทรอยท ผูนิยมอานหมายเลขถนนออกมาตอนที่ คุณนั่งอยูบนรถเมล 

  สับปะรังเคกับแก (บทที่ 20, 227) 

 จากตัวอยางที่ 6 ถอยคําตองหาม goddam เปนคําสบถสอดแทรก (Expletive) ที่ทําหนาที่เสริมอารมณใน

การเลาเร่ืองและชวยแสดงความรูสึกเบื่อหนายท่ีเขาตองนั่งรถเมลกับคุณปู ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหาม

ดังกลาวดวยคําวา สัปปะรังเค ซึ่งมีความหมายวา “เกา ครํ่าครา” การใชถอยคําดังกลาวเพื่อสบประมาทถือเปน

ถอยคําที่หยาบคายและเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย จากตัวอยางนี้จะสังเกตไดวาถอยคํา

ตองหามทั้งสองไมไดมีความหมายที่เก่ียวของกัน เพราะตัวถอยคํา goodam ไมไดมีความหมายวา "“เกา ครํ่าครา” 

การแปลถอยคําตองหาม goddam ดวยคําวา สัปปะรังเค จึงทําใหสํานวนแปลมีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมาจาก

ตนฉบับ กลาวคือรถเมลในสํานวนแปลจะมีลักษณะเกา ในขณะท่ีรถเมลในตนฉบับไมมีการระบุถึงลักษณะดังกลาว 

การเปล่ียนแปลงดานความหมายท่ีเกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาผูแปลไมไดเครงครัดตอความสอดคลองดานความหมาย

ระหวางถอยคําตองหามในตนฉบับและสํานวนแปลมากนัก แตไดพยายามเลือกใชถอยคําตองหามในภาษาไทยท่ี

สามารถเสริมอารมณของโฮลเดนขณะเลาเร่ืองไดสอดคลองกับตนฉบับ ซึ่งแมคําวา สัปปะรังเค จะมีความหมายท่ี

เฉพาะเจาะจงมากกวาคําวา goddam แตถอยคําดังกลาวก็มีความสอดคลองกับบริบทและสามารถเสริมอารมณขณะ

เลาเร่ืองของโฮลเดนใหผูอานสํานวนแปลรับรูถึงความเบ่ือหนายที่เขาตองนั่งรถเมลกับคุณปูไดใกลเคียงกับตนฉบับ 

การแปลโดยรักษาอารมณไวไดเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย 

 จากตัวอยางที่ 5 และ 6 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย

จะเปนประโยชนตอการแปลถอยคําตองหามที่ไมไดเนนการส่ือความหมาย แตเนนการส่ืออารมณของตัวละคร เชน 

คําบริภาษ คําสบถสอดแทรก คําอุทาน ฯลฯ การเลือกแปลดวยถอยคําตองหามซ่ึงเปนที่คุนเคยในวัฒนธรรมการใช

ภาษาไทยจะย่ิงชวยใหสํานวนแปลส่ืออารมณกลมกลืนกับธรรมชาติการใชภาษาของผูอานสํานวนแปลยิ่งขึ้น 

 1.4 การละไมแปล หมายถึง การไมถายทอดความหมายหรืออารมณของถอยคําตองหามในตนฉบับมาสู

สํานวนแปล ทําใหสํานวนแปลไมปรากฏถอยคําที่เปนคูเทียบกับถอยคําตองหามในตนฉบับ 

ตัวอยางที่ 7 โฮลเดนเลนสนุกดวยการแสดงเปนลูกผูวาแลวเตนแท็ปไปมาใหสแตร็ดเลเตอรดู  

  “I’m the goddam Governor’s son,” I said. I was knocking myself out. Tap dancing all  

  over the place. (Chapter 4, 33)  

  “ผมเปนลูกผูวา” ผมรองขึ้นพรอมกับเตนแท็ปยึกยักไปทั่วหอง (บทที่ 4, 47) 
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 จากตัวอยางที่ 7 ผูแปลไดละไมแปลถอยคําตองหาม goddam ในตนฉบับ ทําใหสํานวนแปลไมปรากฏ

ถอยคําที่เปนคูเทียบกับถอยคําตองหามดังกลาว และเนื่องจากวาถอยคําตองหาม goddam เปนเพียงคําสบถ

สอดแทรกท่ีทําหนาที่เสริมอารมณในการพูดคุยของโฮลเดน การละไมแปลจึงไมมีผลตอการส่ือความหมายของ

ประโยค แตจะมีผลตอการส่ือความหยาบคายในสํานวนแปล ทําใหสํานวนแปลมีความหยาบคายเบาบางลง 

 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาผูแปลมักจะใชกลวิธีการละไมแปลกับถอยคําตองหามที่เปนคําสบถสอดแทรก

เปนสวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะถอยคําตองหามดังกลาวไมไดส่ือความหมายซึ่งเปนใจความสําคัญของประโยค การ

ละไมแปลถอยคําตองหามเหลานั้นจึงไมสงผลใหการส่ือความหมายในสํานวนแปลคลาดเคลื่อนไปจากตนฉบับ 

อยางไรก็ตามการละไมแปลถอยคําตองหามที่เปนคําสบถสอดแทรกก็มีผลทําใหสํานวนแปลส่ือความหยาบคายและ

ความรุนแรงนอยลงเม่ือเปรียบเทียบกับตนฉบับ 

2. กลวิธีเสริม 

 กลวิธีเสริม หมายถึง กลวิธีที่ผูแปลไมไดใชแปลถอยคําตองหามในตนฉบับโดยตรง แตจะใชปรับแตง

ประโยคในสํานวนแปลใหส่ือความหยาบคายและความรุนแรงไดใกลเคียงกับตนฉบับ จากการศึกษาพบวากลวิธีเสริม

มีกลวิธียอยเพียง 1 กลวิธี คือ การเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพ่ือปรับแตงประโยค   

 2.1 การเพ่ิมถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพ่ือปรับแตงประโยค หมายถึง การเพิ่มเติมถอยคํา

ตองหามอื่นๆ เขาไปในสํานวนแปล นอกเหนือไปจากถอยคําที่เปนคูเทียบกับถอยคําตองหามในตนฉบับอยูแลว 

 เพื่อปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหส่ืออารมณและความหยาบคายของตัวละครไดใกลเคียงกับตนฉบับ 

ตัวอยางที่ 8 แอ็คล่ีถามถึงการแขงขันฟนดาบซึ่งโฮลเดนเปนผูจัดการทีม  

  He didn’t give a damn about the fencing. (Chapter 3, 24)  

  มันไมไดอยากรูเก่ียวกับแขงดงแขงดาบหาอะไรนั่นหรอก (บทที่ 3, 33) 

 จากตัวอยางที่ 8 คําวา didn’t give a damn เปนสํานวนท่ีส่ือความหมายวา “ไมสนใจ” โฮลเดนใชถอยคํา

ดังกลาวเพ่ือบอกวาแอ็คล่ีไมไดถามถึงการแขงขันฟนดาบเพราะเขาสนใจอยากรูจริง ผูแปลไดเลือกแปลถอยคํา

ตองหาม didn’t give a damn ดวยคําวา ไมไดอยากรู ซึ่งเปนถอยคําธรรมดาในภาษาไทยท่ีถายทอดความหมายของ

ถอยคําตองหามดังกลาวมาไวในสํานวนแปลได แตไมสามารถถายทอดความหยาบคายจากถอยคําตองหามใน

ตนฉบับมาไวได ดังนั้นผูแปลจึงไดเพิ่มเติมคําวา หา ซึ่งเปนคําสบถสอดแทรกที่หยาบคายและถือเปนถอยคําตองหาม

ในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยเขาไป เพื่อทําใหประโยคในสํานวนแปลสามารถส่ืออารมณรําคาญและความหยาบคาย

ของโฮลเดนไวไดใกลเคียงกับตนฉบับ 

 กลวิธีการเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยคจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการแปล

ถอยคําตองหามในตนฉบับซึ่งไมสามารถหาถอยคําตองหามในภาษาไทยมาเทียบเคียงได อยางเชนในตัวอยางที่ 8 

หากผูแปลไมใชกลวิธีเสริมดังกลาวก็จะทําใหแปลถอยคําตองหามในตนฉบับไดเฉพาะความหมาย แตไมสามารถ

นําเสนออารมณรําคาญและความหยาบคายของโฮลเดนไดตามที่ตนฉบับนําเสนอไว หรือแมแตในประโยคท่ีผูแปล

สามารถหาถอยคําตองหามในภาษาไทยเขามาแปลถอยคําตองหามในตนฉบับโดยตรงไดแลวก็ตาม ผูแปลก็สามารถ
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ใชกลวิธีเสริมนี้เพื่อปรับแตงประโยคใหส่ือความหยาบคายไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย

มากย่ิงขึ้น อยางเชนในตัวอยางที่ 5 ซึ่งผูแปลไดเพิ่มคําวา โวย ซึ่งเปนคําลงทายที่ไมสุภาพและถือเปนถอยคําตองหาม

ในภาษาไทยเขาไปปรับแตงประโยคในสํานวนแปล ทําใหสํานวนแปลส่ือความหยาบคายไดอยางเปนธรรมชาติและดู

เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย 

สรุปผลการวิจัย 

 การแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ซึ่งเปนถอยคําตองหามที่ปรากฏใชเปนจํานวนมากใน

ตนฉบับ และเปนถอยคําตองหามที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษ แตไมคุนเคยกันในวัฒนธรรมการใช

ภาษาไทยเน่ืองจากความแตกตางดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม สามารถทําไดโดยนําถอยคําซ่ึงเปนที่คุนเคยกัน

ในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยเขามาแปลเทียบเคียง สุพรรณี ปนมณี (2554: 212-249) ไดกลาววาการแปลใน

ลักษณะนี้จะเปนวิธีการแปลรูปแบบหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาดานความแตกตางทางวัฒนธรรมที่เปนปญหาตอ 

การแปลได ผูวิจัยพบวาการแปลเทียบเคียงจะสามารถถายทอดความหมายและอารมณของถอยคําตองหามไดอยาง

เหมาะสมก็ตอเม่ือผูแปลไดศึกษาหนาที่และการส่ือความหมายของถอยคําตองหามในตนฉบับกอน แลวจึงเลือกใช

ถอยคําในภาษาไทยเขามาแปล โดยการแปลดวยถอยคําตองหามจะสามารถถายทอดความหมายและอารมณจาก

ตนฉบับไวไดอยางครบถวน แตการแปลดวยถอยคําธรรมดาจะทําใหสํานวนแปลส่ือความหยาบคายไดเบาบางลง

นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตวาการแปลถอยคําตองหามไมจําเปนตองแปลดวยหนวยทางภาษาแบบเดียวกันกับตนฉบับ

เพียงอยางเดียวเสมอไป แตผูแปลอาจเลือกใชและเพิ่มเติมหนวยทางภาษาอ่ืนๆ ซึ่งเปนที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมการ

ใชภาษาไทยเพื่อชวยปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหดูเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติกับใชภาษาของผูอานดวย 

เชน การเติมคําสบถสอดแทรก หา ในตัวอยางที่ 8 หรือการเติมถอยคําลงทาย โวย ในตัวอยางที่ 5 เปนตน 
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การใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวยั : 
กรณีศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานนางลาด จงัหวัดพัทลงุ 
The Multimedia Promotion to Promote The Moral Integrity of Pre-School Children  
: A Case Study of Ban Nang Lad Pre-School Children Development Center Pattalung  
Province 
 

สุทิตา จุลกนิษฐ1 และ นุชฤดี ลุยใหม1 

Suthita julakanit1 and Noodruedee Rooymai1 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือสัตย และ

คูมือการใชงานส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย ของเด็กปฐมวัย  เพื่อหาประสิทธิภาพของ

ส่ือประสม  ชุดสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย  สําหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80 และ เพื่อ

ศึกษาผลการใชส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย   เคร่ืองมือที่ใช  คือ 1) ส่ือประสมประกอบ

หนังสือที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย  2) แบบทดสอบวัดจริยธรรมดานความซื่อสัตย และ 3) แบบ

สังเกตพฤติกรรมความสนใจที่มีตอส่ือประสมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ มัชฌิมเลขคณิต 

(Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  การเปรียบเทียบความตางของคาคะแนนกอนและหลัง

การฟงนิทาน โดยการวิเคราะหคา t  (t-test) ผลการวิจัย  สรุปไดดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของส่ือประสมและหนังสือนิทาน

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยในเด็กปฐมวัยสูงกวาเกณฑที่ ต้ังไว โดยมีคา 82.16/86.17            

2) คะแนนจากแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย ของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานจากส่ือประสมและ

หนังสือนิทาน หลังจากฟงนิทานสูงกวากอนฟงนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัยสวน

ใหญมีความสนใจตอส่ือประสมและหนังสือนิทานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย 

คําสําคัญ :  ส่ือประสม คุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานนางลาด จังหวัดพัทลุง 

 
Abstract  
         The purposes of this  research are, Multimedia set of moral integrity and Manuals multimedia 

series promotes moral integrity of Pre-school children .To determine the effectiveness of multimedia 

suite Symantec integrity for Pre-school children. The benchmark 80/80 and to study the effects of a 

series of the multimedia promotion to promote the moral integrity.  The instrument  were: 1) multimedia 

of Books of moral  integrity 2) test of the moral integrity. Before and after listening to the story, and 3) a 

focus on the behavior of  Pre-school children Multimedia. The statistics used in data analysis were 

mean and standard deviation  comparing the difference between the values before and after listening 

                                                           
1 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศนูยการเรียนระนอง 2 ถนนราชสีมา เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Science, Rajabhat Suan Dusit University, Ranong 2 Center, Rachaseema Rd., Dusit,  Bangkok 10300, Thailand. 
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to the tales. The analysis of the t (t-test). The findings were: 1) the performance of multimedia and books 

to promote moral integrity of Pre-school children above the benchmark defined by the 82.16 / 86.17 2) 

scores from a test of moral integrity of Pre-school children  After listening the stories  higher than before 

listening the stories level of statistical significance .01 And 3) Pre-school children  interest in multimedia 

and books to promote the moral integrity. 

Keywords : multimedia, moral integrity, Pre-school children, Pre-school children Development Center,  

Ban Nang Lad, Pattalung Province 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ปจจุบันสังคมไทยไดเปล่ียนแปลงเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ความ

เจริญทางดานวัตถุหลายดานท่ีเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยใหมีความสะดวกสบายขึ้นโดยเปล่ียนสังคมจาก

ความเรียบงายไปสูสังคมที่ซับซอน  สับสน  ความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูงขึ้น  เกิดการแขงขันในทุกแงมุม  สังคม

ด้ังเดิมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากครอบครัวขยายที่มีแตความอบอุน  ชวยเหลือกัน  กลายเปนครอบครัวเด่ียว

ที่ขาดความเอื้ออาทรตอกัน    ผูปกครองตองออกไปทํางานนอกบาน  เพื่อหารายไดมาเล้ียงดูบุตรและเพิ่มฐานะทาง

เศรษฐกิจของตนเอง  ทําใหไมมีเวลาอบรมเล้ียงดูลูกตามหนาที่  ตองจางหรือฝากคนอื่นเล้ียง   กลายเปนครอบครัว

เหินหาง  ลูกขาดความอบอุนอันสืบเนื่องมาจากจุดเร่ิมตนของความสัมพันธที่เปราะบางนําไปสูเหตุแหงปญหา  การ

ลมสลายของครอบครัว  เม่ือพิจารณาขาวทางหนาหนังสือพิมพรายวันและโทรทัศนในปจจุบันสวนใหญ มักเปนขาว

อาชญากรรม การใชความรุนแรง ปญหาครอบครัว ปญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด  การทุจริต

คอรัปชั่น ซึ่งบงบอกถึงความเส่ือมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ส่ิงเหลานี้เปนสัญญาณเตือนอันตราย ที่

เรียกรองใหผูที่เก่ียวของควรเรงใหความสนใจแกไขกอนที่ทุกอยางจะสายเกินเยียวยา โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม

ดานความซ่ือสัตย เนื่องจากความซ่ือสัตยคือการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ไมเอาเปรียบ ไมคดโกง สังคมจะ

สงบสุขไดตองอาศัยคนในสังคมท่ีมีความซ่ือสัตย ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอหนาที่การงาน ในทางกลับกันถา

ผูคนในสังคมขาดคุณธรรมดานความซ่ือสัตย สังคมก็จะเต็มไปดวยคนที่คดโกง เห็นแกประโยชนสวนตน   

     เด็กในปจจุบันใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานศึกษา ประกอบกับรัฐบาลปจจุบันยังไดกําหนดนโยบายให

มีการเรียนการสอนควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ใหกับเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ        

ซึ่งควรจะเร่ิมตนจากเด็กปฐมวัย  เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่พรอมที่จะรับการพัฒนา ซึ่งนักจิตวิทยาและ             

นักการศึกษาคนพบวา    เด็กอายุแรกเกิดถึง  6 ป  เปนระยะท่ีเด็กเกิดการเรียนรูและการฝกปฏิบัติจนเปนนิสัย     

จะเปนปจจัยเอื้ออํานวยใหเด็กมีประสบการณตรงในชีวิตและพัฒนาไปสูความสามารถสูงสุดเก่ียวกับพฤติกรรม

ทางดานคุณธรรม จริยธรรมตอไปได   

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว  คณะผูวิจัยจึงสนใจสรางส่ือประสม  ชุด

สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ดานความซ่ือสัตยแกเด็ก เพื่อเปนแนวทางใหกับครูและผูปกครองไดนํา ส่ือประสม ชุด 

สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมดานความซ่ือสัตย ที่สรางขึ้นไปใชกับเด็กปฐมวัย รวมทั้ง เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

ประกอบส่ือประสม รวมท้ังจัดกิจกรรมการอานนิทานใหมีความหมาย  และเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในดานอื่น ๆ  เพื่อใหเด็กปฐมวัยเติบโตอยางกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพและมีความรูคูคุณธรรมตอไป 

 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-35 

คําสําคัญของการวิจัย 
 เด็กปฐมวัย   Pre-school children 

              ส่ือประสม    multimedia  

             คุณธรรมจริยธรรม  moral integrity  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซ่ือสัตยและคูมือการใชงานส่ือประสมชุด

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย ของเด็กปฐมวัย   

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือประสม  ชุดสงเสริมคุณธรรมดานความซ่ือสัตย  สําหรับเด็กปฐมวัย ตาม

เกณฑมาตรฐาน  80 / 80 

 3.  เพื่อศึกษาผลการใชส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย   
 

 วิธีดําเนินงานวิจัย              
การวิจัยเร่ืองการใชส่ือประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยที่สังกัดศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานนางลาด เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (research and development) โดยมีรูปแบบก่ึงทดลอง (Quasi 

Experimental)  จากเด็กปฐมวัยกลุมเดียวโดย 

1. เก็บขอมูลจากการสังเกตวัด (One Group Pretest-Posttest Design) และเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม

ดานความซ่ือสัตย  กอนและหลังเขารวมกิจกรรมการเลานิทานประกอบส่ือประสม   

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือเด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางลาด อ.เมือง  จังหวัดพัทลุง  

จํานวน 18 คน  

  3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย          

         3.1 ส่ือประสมเพื่อสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ดานความซ่ือสัตย หนังสือนิทาน จํานวน 4  เลม 

                  3.2 แบบวัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดานความซ่ือสัตย สําหรับประเมินเด็กปฐมวัย กอน

และหลังการฟงนิทาน  

                 3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจท่ีมีตอส่ือประสมประกอบหนังสือนิทาน 

                       3.4 กิจกรรมหลังการฟงนิทาน 

4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของส่ือประกอบหนังสือนิทานตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว คือ 80/80  โดยการหาคาเฉล่ียรอยละ  หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและ

หลังจากฟงนิทาน คือ มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  เปรียบเทียบ

ความตางของคาคะแนนกอนและหลังการฟงนิทาน โดยการวิเคราะหคา t  (t-test) 

 

สรปุผลการวจิัย 
 1.  ประสิทธิภาพของส่ือประสมและหนังสือนิทานเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยในเด็ก

ปฐมวัยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว โดยมีคา 82.16/86.17 ทั้งนี้เพราะการผลิตส่ือมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ผานการ

ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มีการปรับปรุงแกไข และมีการนําไปทดลองใชหลายคร้ังตามกระบวนการของการวิจัยและ

พัฒนา เน่ืองจากการผลิตส่ือและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย จะตองคํานึงถึงหลักการผลิต การเลือกใชที่ถูกตองตามหลัก
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วิชาการ เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กดานตางๆ ไดอยางครบถวน  (คณะครุศาสตร, 2550, หนา 51)  คือ ส่ือ

ตองเหมาะกับวัยของเด็ก ตองเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ มีสีสันสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี 

เราใจเด็ก ชวนใหคิดคํานึง สรางจินตนาการ สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการแกปญหา และผานการทดสอบ

จากผูเช่ียวชาญและไดมีการทดลองใชกอนนําไปใชจริง  

2.  คะแนนจากแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย ของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานจากส่ือ

ประสมและหนังสือนิทาน หลังจากฟงนิทานสูงกวากอนฟงนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาส่ือประสมและหนังสือนิทานที่สรางขึ้น เปนส่ือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหคะแนน

หลังการฟงนิทานสูงขึ้นเนื่องจากเด็กปฐมวัยชองฟงนิทาน ชอบคิด ชอบจินตนาการซึ่งครูสามารถสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมไดโดยงาย ตัวละครในนิทานสามารถเราความสนใจของเด็ก และมีพลังในการโนมนาวทัศนคติ และการสราง

พฤติกรรมที่พึงประสงคได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ที่กลาววาพฤติกรรมของมนุษยเกิด

จากการเรียนรูดวยกระบวนการสังเกตจากตัวแบบ  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการปลูกฝงจริยธรรมดวยการเรียนรู

ทางสังคม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social  Learning  ยอวา SL) ถือวาจริยธรรมเปนความเขาใจเก่ียวกับ

กฎเกณฑสําหรับการประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม   กฎเกณฑเหลานี้เกิดจากการเรียนรู การเรียนรูของมนุษย

สวนหนึ่งเกิดจากประสบการณตรงของตนเอง  สวนหนึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอื่นเปนการเรียนดวยการ

สังเกต  และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการฟงคําบอกเลาการอานการเรียนรูประเภทหลังนี้ชวยใหมนุษยมีความรูวาอะไร

คืออะไรอยางกวางขวางและอยางรวดเร็วผลของการเรียนรูอยูในรูปของความเช่ือวาอะไรสัมพันธกับอะไร อยางไร  

โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลกรรม  (สมโภช เอี่ยมสุภาษิต , 2549, หนา 5) 

 3.  เด็กปฐมวัยสวนใหญมีความสนใจตอส่ือประสมและหนังสือนิทานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความ

ซื่อสัตย จากการสังเกตพบวาเด็กปฐมวัยช่ืนชอบส่ือประสม เชน เลียนแบบตัวละครในนิทาน ปรบมือ ต้ังใจฟง ขอให

คุณครูเลาใหฟงอีก เนื่องจาก แนวทางในการเลือกส่ือสําหรับเด็กปฐมวัย ตองพิจารณาเทคนิคการผลิตส่ือนั้นๆ วา ดี 

หรือมีความเหมาะสมในการใชงานมากนอยแคไหน เชน สี ขนาด สัดสวน ที่ใกลเคียงกับความเปนจริง ส่ือตอง

เหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรูประสบการณเดิมของผูรับ เลือกใชส่ือชนิดที่เขาถึงและเปนที่นิยมของกลุมเปาหมาย 

รวมถึงภาษาที่สามารถส่ือสารใหเขาใจไดงาย นาสนใจ และใชส่ืออยางคุมคา ส่ือนั้นๆ ผูรับควรรับรูโดยผานประสาท

สัมผัสทั้งหาใหมากที่สุด นอกจากนั้น ส่ือควรสงเสริมพัฒนาการเด็กในดานตางๆ ไดแก ดานสติปญญา,รางกาย, สังคม, 

อารมณและจิตใจ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ราวท้ังมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี เราใจ

เด็ก ชวนใหคิดคํานึง สรางจินตนาการ สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการแกปญหา 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
  การใชนิทานเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย สอดคลองกับแนวคิด 

เร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ของราศี ทองสวัสด์ิ  (ราศี  ทองสวัสด์ิ , 2544, 

หนา 26)  ที่ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  โดยการจัดกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดคุณธรรมและ

จริยธรรม  หมายถึง  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเด็กจะไดรับจากการทํากิจกรรมประจําวัน การพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม  สําหรับเด็กในวัยนี้จะไมสอนเปนวิชา    แตจะจัดในรูปกิจกรรม    ซึ่งจะเทากับบูรณาการทุก

วิชาเขาดวยกัน   
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 การใชนิทานเปนส่ือสําหรับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยนั้นเน่ืองจาก นิทานมี

ประโยชนกับเด็กปฐมวัยหลายดาน นอกจากสรางความเพลิดเพลินแลว นิทานยังสงเสริมความคิดสรางสรรคของ

เด็กๆ นิทานกอใหเกิดจินตนาการ เด็กอาจเกิดความคิดสรางสรรคในการแตงนิทานขึ้นเอง หรือวาดรูปตาม

จินตนาการจากนิทานที่ไดฟง ทําใหเด็กๆ คิดวาเขามีโลกสวนตัวที่เขาจะคิดสรางสรรคอะไรก็ไดทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองตามมา เพิ่มพูนความรูเล็กๆนอยๆใหกับเด็ก เชน ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ ทําใหเด็กสามารถตัดสินใจในดานการแสดงออกและสนองตอบเหตุการณตางๆได

ถูกตอง ผูเลามีโอกาสที่จะแทรกคําส่ังสอนไปในนิทานเทาที่เด็กจะรับไวได เชน ปลูกฝงคุณธรรมดานตางๆ สอนให

เมตตาตอสัตว ไมพูดเท็จ มีความซ่ือสัตย โอบออมอารี รูจักแบงปน ไมเอาเปรียบเพื่อน  (ไพพรรณ อินทนิล, 2543, 

หนา 49) 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมา เตชะ คือ   หนังสือประกอบการเลานิทานสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย สําหรับ เด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.64 / 85.76 สูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว 80/80  เด็กปฐมวัยมีคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน โดยการโดยใชหนังสือประกอบการ

เลานิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดานความซื่อสัตย มีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิรารัตน ตุงไธสง จากการศึกษา พบวา หลังการ

ใชนิทานพื้นบานท่ีมีตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานความซ่ือสัตย สําหรับเด็กอายุ 5 ป เด็กมีคุณธรรม

จริยธรรม ดานความซ่ือสัตยสูงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบส่ือประสมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย นั้น 

เด็กสวนใหญอยากฟง อยากมุงดูใกลๆ จึงทําใหขาดความเปนระเบียบ ไมมีสมาธิ และบังเพื่อนคนอื่นๆ คุณครูจึง

ควรดูแลและจัดระเบียบการฟงนิทานอยางใกลชิด 

2. ในการจัดกิจกรรมอาจมีการพักเนื่องจากเด็กปฐมวัยมีสมาธิส้ัน นอกจากนั้นเด็กบางคนอาจตองการเขา

หองน้ํา หรือด่ืมน้ํา คุณครูจึงตองจัดชวงพักใหเด็ก อาจเปนชวงเลานิทานเสร็จ กอนทํากิจกรรมก็ได 

3. คุณครูอาจนําส่ือประสมเผยแพรใหกับผูปกครองเพื่อนําไปใชเลานิทานใหเด็กฟงที่บานได เนื่องจากเด็ก

ปฐมวัยชอบฟงนิทานเร่ืองเดิมซ้ําๆ ไดโดยไมเบื่อ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
 1. ควรจะมีผลิตส่ือ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยดานอื่นๆที่เหลือ 

นอกเหนือจากคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตย 

 2. ควรจะมีการผลิตส่ือประสมในรูปแบบใหมๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซ่ือสัตยแกเด็ก

ปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารอางอิง 
เก้ือกูล มุรธามงคลกุล.(2552). รายงานการศึกษาการใชนิทานประกอบภาพสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความ

ซื่อสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย. (เอกสารอัดสําเนา). 
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การบรหิารจดัการเชิงพื้นที่ : การรับรูจินตภาพและสัญญะของสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
ภายในเขตเมืองเกาเชยีงใหม 
Area Based Management : Image and Semiotics of Place within The Old Town Square 
Chiangmai 
 
โชคอนันต วาณิชยเลิศธนาสาร1 และ บงกชมาศ เอกเอี่ยม2 

Chokanan Wanitlertthanasarn1 and  Bongkochmas Ek-Iem2 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการรับรูจินตภาพและสัญญะของพื้นที่ภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม โดย

การนําเอาองคประกอบของการอานเมือง ทั้ง 5 องคประกอบ ดังนี้ 1)เสนทาง 2)เสนขอบ 3)ชุมทาง 4)ยาน              

5)จุดหมายตาในพื้นที่ ซึ่งจะเช่ือมโยงสวนตาง ๆ ของเมืองเขาดวยกัน และในความเปนภาษากายภาพ จึงเปนภาษา  

ที่ใชส่ือสารต้ังแตความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขั้นสุดทายกอนเกิดเปนองคประกอบตางๆ ของกายภาพเมือง 

พื้นที่ภายในส่ีเหล่ียมคูเมืองเชียงใหมในปจจุบัน เปนพื้นที่ที่มีเร่ืองราวความเปนมาในอดีตมากมายจาก

ประวัติศาสตรของการต้ังถ่ินฐานในอดีต จวบจนปจจุบันนํามาซึ่งความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร และ

ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่แตปจจุบันความสัมพันธดังกลาวไดแปรเปล่ียนไป สาเหตุจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของผูคนในเมืองเกาเชียงใหม เหลานี้สงผลตอการรับรูจินตภาพและสัญญะของพื้นที่

เมืองเกาเชียงใหม 

ดังนั้นในการกําหนดความสําคัญของปญหาการวิจัยในคร้ังนี้ จึงมุงเนนที่จะขยายมิติความเขาใจของ

ประชาชนท่ีมีการรับรูจินตภาพเมืองและความหมายเชิงสัญญะ โดยอาศัยแนวความคิดทางดานจินตภาพเมือง ตอ

การวิเคราะหสถานท่ี ยาน ชุมทาง เสนทาง จุดหมายตา รวมกับการอธิบายความหมายแฝงตามแนวคิดทางสัญ

ศาสตรอันจะนําไปสูการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการกําหนดความเหมาะสมตอโครงสรางทางจินตภาพเมืองเกา

เชียงใหม 

คําสําคัญ : การรับรู สัญญะ จินตภาพ เมืองเกา เชียงใหม การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
 

Abstract   
This research aims To study the perception of Imagery space within the Old Town square 

Chiangmai, by reading the components of 5 elements : 1) path 2) edges 3) node 4) district 5) landmark, 

which link the various parts of the city together. A physical language is the language of communication 

starting from the first idea to the final stage before establishing the various components of the city's 

physical. 
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The area within the Old Town square Chiang Mai today. The area is the story of the past, much 

of the history of settlement in the past. Until now brings impressive physical context and character of the 

building. But the relationship has changed. Caused by technological progress and economic livelihood 

of the people in the old city. These resulted in the recognition of the imaginary and the sign of the old city. 
In determining the importance of research question, this research aims to expand the 

dimensions of understanding of the people who perceive Imagery, and semiotic. Based on the concept 

of the Imagery city, the district, node, path, and landmark are analized with the connotation of the 

concept of semiotics, The result of this research will lead to area based management and to determine 

the appropriate spatial structure of the Imagery old city.  

Keywords : Perception, Semiotic, Image, Old Town, Chiangmai, Area Based Management 

 
คํานํา 

เมืองเกาเชียงใหม เปนพื้นที่ที่กําลังพัฒนาภายใตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมีจุดมุงหมายใหประชากรกินดี

อยูดีและ มีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหสังคมในเขตพื้นที่เมืองเกาเปล่ียนแปลงไป เชน โครงสรางพื้นฐานเมือง ไดแก 

ถนนหนทาง การคมนาคมเขาสูพื้นที่ชุมชน รวมทั้งไฟฟา โทรศัพท สถานบริการที่เปนของรัฐ และสถานบริการ

สาธารณะตางๆ เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว 

ขณะที่แผนพัฒนาตางๆรวมถึงนโยบายของการพัฒนาของทองถ่ินดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนผลทําให

เมืองเจริญและพัฒนาอยางรวดเร็วเปนรูปธรรมชัดเจน แตส่ิงที่รัฐมองขามและไมไดใหความสําคัญก็คือ ปญหาดาน

สภาพแวดลอมเมือง โครงสรางจินตภาพเมือง(กําธร กุลชล,2545) ซึ่งความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร 

ส่ิงแวดลอมพิเศษ หรือเมืองทั้งเมืองนั้น เปนส่ิงซึ่งเราไดรับรูไดจากของกายภาพจริง ในสวนของสัญญะแหงสถานท่ี

เปนการขยายมิติความเขาใจในเร่ืองของปรากฏการณศาสตร โดยอาศัยแนวความคิดทางดานสัญศาสตรเปนแนวทาง

ในการวิเคราะหอาคาร สถาปตยกรรม สถานท่ี ยานและชุมชน เพื่อนําไปสูการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้งในแง

รูปธรรมท่ีปรากฏและความหมายเชิงนามธรรมท่ีซอนอยู หรืออาจกลาวไดวาเปนการอธิบายรูปและนาม (ทิพยสุดา 

ปทุมานนท,2536) เมืองน้ันมีสวนประกอบพิเศษมากมาย ทั้งความทรงจํา ประสบการณ กล่ินอาย ความหวัง ผูคน 

สถานที่ ตึกราม และความเปนความตาย ซึ่งแตละบุคคลไดรับไปไมเหมือนกัน ดวยส่ิงแวดลอมที่ตางกันในแตละ

บุคคล (กําธร กุลชล,2545) ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ จะเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของเมืองเขาดวยกัน ภาพพจนของคนหนึ่ง

อาจไมเหมือนกันของคนอื่น ๆ เลยก็เปนได ส่ิงซึ่งปรากฏเปนภาพพจนรวมของเมืองนั้น เกิดจากการถอดภาพจากของ

จริงเขาสูจิตใจ และน่ันคือส่ิงที่เรียกวา จินตภาพของเมือง (Kevin Lynch,1960) และในความเปนภาษาภาพ จึงเปน

ภาษาท่ีใชส่ือสารต้ังแตความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกข้ันสุดทายกอนเกิดเปนองคประกอบตางๆรวมถึงอาคาร 

บานเรือน โดยมีระดับความเปนนามธรรมและรูปธรรมแตกตางกันออกไป แลวแตวัตถุประสงคและสถานการณที่

กอใหเกิดภาพน้ันๆ (ตนขาว ปาณินท,2553)  

ความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร ส่ิงแวดลอมพิเศษ หรือเมืองทั้งเมือง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภายใน

เขตเมืองเกาเชียงใหม เปนส่ิงซึ่งเราไดรับรูจากสภาพของกายภาพ โดยนําไปสูการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้งใน

แงรูปธรรมที่ปรากฏและความหมายเชิงนามธรรมที่ซอนอยู หรืออาจกลาวไดวา เปนการอธิบายรูปและนาม ดังนั้นใน
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การกําหนดความสําคัญของปญหาการวิจัยในคร้ังนี้ จึงมุงเนนที่จะขยายมิติความเขาใจของประชาชนท่ีมีการรับรูจินต

ภาพเมืองและความหมายเชิงสัญญะ โดยอาศัยแนวความคิดทางดานจินตภาพเมือง ตอการวิเคราะหสถานที่ ยาน 

ชุมทาง เสนทาง จุดหมายตา รวมกับการอธิบายสัญญะและความหมายของสัญญะ ตามแนวคิดทางสัญศาสตรอันจะ

นําไปสูการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการกําหนดความเหมาสมตอโครงสรางทางจินตภาพเมือง 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาการรับรูจินตภาพ การใหความหมายเชิงสัญญะ และการใหคุณคาทางดานกายภาพเมือง 

สําหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพทางกายภาพเมืองที่ดี 

2. เพื่อเสนอมาตรการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพกายภาพของเมืองที่มีคุณคา 

ทางนามธรรม และทิศทางการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

วิธวีิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย ที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งการศึกษาภาคเอกสาร / การสัมภาษณเชิงลึก / การสนทนา

กลุมหรือบุคคล / การสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม /การใชแบบสอบถามตอกลุมเปาหมายในพื้นที่

ศึกษา ตลอดชวงระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต 1 มีนาคม 2556 -1 มีนาคม 2557  ซึ่งจะมีประเด็นที่สอดคลองกับขอ

คําถามการวิจัย ดังตอไปนี้  

1) การรับรูจินตภาพเมือง การใหความหมายเชิงสัญญะ มีรูปแบบอยางไร  

2) มาตรการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพกายภาพของเมืองที่มีคุณคาทางนามธรรม และทิศ     

    ทางการพัฒนารูปธรรมที่เหมาะสมอยางไร 

โดยจําแนกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกประชาชน นักทองเที่ยว ผูออกแบบ และเจาหนาที่สวนปกครองทองถ่ิน

ในพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม รวมจํานวน 500 คน  และคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีของ ทาโรยามาเน (Taro 

Yamane) ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 ที่ระดับคาความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

แทนคาในสูตร   n  =         500 

           1+ (500)(0.05) 

 

n = 278 คน และเพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันของขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน นอกจาก

แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม ทั้งส่ีกลุมแลว ยังมีภาพวาดประกอบพ้ืนที่ เพื่อแสดงภาพฉายอนาคต ประกอบการรับรู

โครงสรางทางจินตภาพเมืองเกาเชียงใหม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยไดใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยวิธีการดังนี้ 

1.  การคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่เก่ียวกับการรับรูจินตภาพของสภาพแวดลอมในพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม 

2.  การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) และแบบไมมีสวนรวม (Non- Participant 

Observation) เปนวิธีการที่ผูวิจัยตองการเขาไปในพ้ืนที่ทําการศึกษาเพื่อสังเกตพฤติกรรมของกลุมคนในพื้นที่ศึกษา 

นักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ผูประกอบการที่เขามาประกอบธุรกิจในพื้นที่ 

2 
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3.  การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) เปนการสราง

ความคุนเคยกับกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาพรอมทั้งซักถามรายบุคคลจากกลุมตัวอยางในแตละกลุม แบบเจาะจง

เร่ือง โดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปด ตามกลุมเปาหมายทั้ง 4 กลุม ดังนี้ 

 3.1 กลุมคนท่ีมีความเปนลักษณะพิเศษ (Key Informants) เชน สถาปนิก หรือปราชญชาวบาน เก่ียวของ

กับการสรางหรือกําหนดคุณคา ความหมาย และการรับรูในการกําหนดโครงสรางทางจินตภาพของสภาพแวดลอม

นั้นๆ อยางไร 

 3.2 กลุมเจาของสถานที่หรือทายาท ที่จะใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับมุมมองทางคุณคา ความหมาย และ

การรับรูในการกําหนดโครงสรางทางจินตภาพของสภาพแวดลอมนั้นๆอันจะนําไปเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ 

 3.3 กลุมประชาชนท่ัวไปในเขตเมืองเกาเชียงใหม และนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อทํา

ความเขาใจถึงความตองการเดินทางเขามาทองเท่ียวในเขตเมืองเกาเชียงใหม ปจจัย แนวคิดการรับรูจินตภาพพื้นที่/

สภาพแวดลอม ที่สะทอนมาจากประชาชนทั่วไปในเขตเมืองเกาเชียงใหม และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ 

 3.4 กลุมหนวยงานองคการที่เก่ียวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง เพื่อสะทอนขอมูล ปญหา 

ความตองการในการปรับปรุงและสงเสริมโครงสรางจินตภาพภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม โดยวิธีการสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาท่ี

เฉพาะเจาะจง เพื่อใหทราบถึงการจัดการรวมเพ่ือปนทรัพยากรอันจะนําไปสูมาตรการชี้นําการพัฒนาพื้นที่ศึกษา

ตอไป 

ผลและวจิารณ 
ผลการประเมินพฤติกรรมการรับรูโครงสรางจินตภาพ และความหมาย ตลอดจนการใหคุณคาทางดาน

กายภาพเมือง เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ คือ ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองเกา 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เจาของสถานท่ีหรือทายาทท่ีอยูอาศัยในเมืองเกา  หนวยงานองคการที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง และผูออกแบบ สถาปนิก หรือปราชญชาวบาน รวมทั้งส้ิน 300 ชุด เคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ถึงปจจัยที่มีผลตอการรับรูสุทรียภาพ 3 ประเด็น 1)เชิงประสาทสัมผัส 2)เชิง

รูปทรง 3)เชิงสัญลักษณ  ผลที่ได กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการรับรูที่ไมชัดเจนในเชิงประสาทสัมผัสและรูปทรงของ

องคประกอบทางกายภาพท่ีมีความสัมพันธกับบรรยากาศเมืองเกาเชียงใหม แตการรับรูในเชิงสัญลักษณนั้นกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีการตอบสนองการรับรูชัดเจน สวนสุดทายจะเปนการประมวลความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม ผลที่ได กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในการท่ีจะใหมีการจัดการรวมภาคีภาคสวน

ในการกําหนดบรรยากาศเมืองเกาเชียงใหม มีการใหความรู สรางความเขาใจในทิศทางและรูปแบบการพัฒนาอยางมี

สวนรวมในทุกภาคสวน และควรมีการกําหนดรูปแบบการใชที่ดิน การออกแบบสถาปตยกรรมตลอดจนงานภูมิทัศน

เมืองเกาใหควรสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยเนนภูมิปญญาของชุมชนเปนฐาน และในสวนของการเสนอ

มาตรการ ผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนภาคี

ภาคสวนที่เก่ียวของกับพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม จํานวน 10 ทาน เก่ียวของกับการเสนอมาตรการในการบริหารจัดการ

เชิงพื้นที่/สภาพกายภาพของเมืองที่มีคุณคาทางนามธรรม และทิศทางการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดกรอบ

ประเด็นที่มีผลตอการรับรูโครงสรางจินตภาพ และความหมายไว 3 ประเด็น 1)การรับรูเชิงประสาทสัมผัส ควรมีการ
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สงเสริมหรือไม อยางไร  2)การรับรูเชิงรูปทรง ควรมีการสงเสริมหรือไม อยางไร และ 3)การรับรูเชิงสัญญะ ควรมีการ

สงเสริมหรือไม อยางไร  ผลการประชุมระดมความคิดเห็น สรุปเปนมาตรการคือ “IMAGE”  หรือ กรอบมาตรการพื้นที่ 

ประกอบดวย  

1. มาตรการใชประชาสัมพันธ ใหประชาชนตระหนักถึงการรับรูจินตภาพเมือง และคุณคาของความเปนเมือง

เกาเชียงใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นที่ภายในคลองคูเมือง (Information) 

2. มาตรการเพื่อการมีสวนรวมกลุมภาคี ภาคสวนในการพัฒนาพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม (Mass) 

3. มาตรการในการกํากับรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองสัญญะกับเมืองเกาเชียงใหม(Architecture) 

4. มาตรการในการกําหนดรูปแบบภูมิทัศนเมืองใหสอดคลองความเปนเมืองเกาเชียงใหม (Green) 

5. มาตรการในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมเมืองเกาเชียงใหม (Environment) 

ผลทดสอบที่ไดของแตละองคประกอบของโครงสรางจินตภาพ ดังนี้ 

 

 

 

- เสนทาง (Path)  เปนชองทางที่บุคคลใชสัญจรไปมา  มีอิทธิพลมากที่สุดในระบบจินตภาพของเมือง เพราะ

ผูคนสามารถเห็นสวนตางๆ ของเมืองขณะเคล่ือนที่ไปตามเสนทาง และเกิดความสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆขณะ

เดินทาง ผลที่ไดจากกลุมตัวอยางในการรับรูเสนทาง จะกําหนดเปน 2 ลักษณะคือ เสนทางหลัก และเสนทางรอง จะมี

ความชัดเจนในลักษณะของแนวแกนของเมือง โดยเฉพาะแนวแกนเหมือ-ใต ออก-ตก และเสนทางท่ีลอไปกับ

รูปลักษณะเมืองเรขาคณิต ส่ีเหล่ียมจัตุรัสเสนทางรองท่ีพบจากกลุมตัวอยาง  

 

 

 

 

 

- เสนขอบ (Edges)  องคประกอบท่ีมีลักษณะเปนเสน ซึ่งไมไดใชเปนเสนทาง แตเปนเสนแบงอาณาเขต 

ระหวางสวนหนึ่งกับอีกสวนหนึ่ง หรือหยุดความตอเนื่องกัน เปนตะเข็บเช่ือม 2 สวนเขาดวยกัน เชน คลองคูเมือง หรือ

อุปสรรคตอการเขาถึง จากขอมูลที่ไดพบวา เสนขอบหรือส่ิงที่เปนอุปสรรคในการเขาถึงและมีความเดนชัดตอการรับรู

มีสองระดับดวยกัน คือ เสนขอบหลัก ที่มีความชัดเจนคือแนวเขตคูคลองรอบพ้ืนที่เมืองเกา และเสนขอบรองที่ปรากฏ

ตามสถานท่ีที่มีการปดลอมพื้นที่ระหวางเสนทางที่เขาถึงกับสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ  
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- ชุมทาง (Node)  เปนจุดศูนยกลางของเสนทาง เชน ส่ีแยก ชุมทางสถานีขนสง จุดพักเปล่ียนยานพาหนะ ชุม

ทาง เปนจุดเดนของยาน ซึ่งชุมทางทําหนาที่เปนเหมือนสัญลักษณ โดยมีความสัมพันธกับเสนทาง คือ เปนสถานที่ที่

เสนทางมาบรรจบกัน หรือ พบกัน ดังนั้นผลที่ไดจากกลุมตัวอยาง พบวาการรับรูโครงสรางจินตภาพของชุมทางใน

พื้นที่เมืองเกานั้น จะพบตามจุดสําคัญๆของพื้นที่เชน ตลาดสมเพชร ตลาดประตูเมืองเชียงใหม ตลาดกลางเวียง 

สวนสาธารณะหนองบวกหาด รานอาหารที่เปนแหลงนัดพบกันของชาวชุมชนเมืองและนักทองเที่ยว  

 
 
 
 
 
- ยาน (Districts)  เปนบริเวณที่มีขนาดปานกลางถึงใหญของเมืองที่มีเอกลักษณเกิดขึ้นเนื่องจาก

ลักษณะเฉพาะรวมกัน ตลอดจนความหมายแฝงเชิงสัญญะบางอยางของบริเวณนั้น จากผลการรับรูโครงสรางจินต

ภาพที่ได พบวายานในเขตเมืองเกานั้นประกอบไปดวย 6 ลักษณะกิจกรรมที่มีความเดนชัด และพ้ืนที่ยานศาสนา(สี

เทา) จากการรับรูจินตภาพเมืองในมิติของยานศาสนานี้มีความชัดเจนของบริบทที่ต้ัง คติความเช่ือ นักทองเที่ยวและ

ประชาชนสามารถรับรูไดจากรูปสถาปตยกรรมและกลุมกิจกรรมที่มีความเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมพื้นที่ ดังนั้นยานนี้

จึงอยูในตําแหนงแนวแกนเมืองดานทิศตะวันออก-ตก ของถนนราชดําเนิน และทิศเหนือ-ใต ของถนนพระปกเกลา 

 

 

 
 
- จุดหมายตา (Landmark) หรือภูมิสัญลักษณ เปนจุดอางอิง เชนเดียวกับชุมทาง แตไมสามารถเขาไปใชได

เหมือนชุมทาง โดยทําหนาที่เปนส่ิงทางกายภาพที่แตกตางจากส่ิงแวดลอม หรือ ทําหนาที่หมายตา สามารถใชบอก

ทิศทาง ผลที่ไดจากกลุมตัวอยางพบวาจุดหมายตาหรือภูมิสัญลักษณในมิติการรับรูโครงสรางจินตภาพ สามารถ

กําหนดไดเปน 2 ระดับ คือจุดหมายตาหลัก ไดแก ประตูเมืองตางๆ 5 ประตู 4 แจง นอกจาก5 ประตู 4 แจง แลวยังมี

สถาปตยกรรมท่ีสะทอนความเปนจุดอางอิงอีก 3 พื้นที่คือ บริเวณพ้ืนที่ลานอนุสาวรียสามกษัตริย วัดเจดียหลวง และ

วัดพระสิงห เหลานี้มีความเดนชัดดวยองคประกอบของชองมองของเสนทางที่มีสวนสงเสริมโครงสรางของจุดหมาย

ตา 
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ภาพแสดงผลเชิงซอนขององคประกอบในการรับรูเมืองเกาเชียงใหม 

สรุป 
คนรับรูกายภาพของเมือง โดยการสรางมโนทัศนบนพื้นฐานขององคประกอบเมืองหรือภูมิทัศนเมือง ซึ่งเปน

องคประกอบในการเสริมสรางการรับรูโครงสรางทางจินตภาพ ความหมายในเชิงสัญญะ และส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ

กับองคประกอบเมืองเหลานี้ ทําใหประชาชนไดศึกษาวิวัฒนาการ การต้ังถ่ินฐานของชนชาติในเร่ืองตางๆไดอยาง

ถูกตอง และชัดเจนขึ้น  การรับรูโครงสรางทางจินตภาพและความหมายท่ีจะทําใหอานเมืองออก จดจําไดอยางเปน

ระบบ และสอดคลองกับนโยบายการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยเฉพาะมิติเมืองที่มีประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

พื้นที่โบราณสถานอันเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร กลุมชาติพันธุที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเดิมในพื้นที่เมืองเกา

เชียงใหม 

งานวิจัยนี้จึงไดเสนอมาตรการชี้นํานี้ (Guideline) ไปสูการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อยางตอเนื่อง จะทําให

ภาพของการรับรูตางๆ ปรากฏชัดเจน ยังผลถึงการรับรูของประชาชน นักทองเท่ียว และผูที่เก่ียวของตอการกําหนด

และเปล่ียนแปลงกายภาพเมือง รวมถึงสภาพแวดลอมเมืองไดอยางเหมาะสม  
 

ตัวอยางมาตรการการช้ีนําการพัฒนาในมิติพ้ืนที่ตอการสงเสริมโครงสรางจินตภาพและความหมายแฝง
เชิงสัญญะเมืองเกาเชียงใหม บนเสนทางแนวแกนหลักของเมือง(ทิศเหนือ-ใต) ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงตําแหนงพื้นที่เพื่อการกําหนดมาตรการชี้นําการพัฒนาโครงสรางจินตภาพและสัญญะพื้นที่ในแนวแกน 

เหนือ – ใต (ถนนพระปกเกลา) เพื่อการสงเสริมการรับรูจินตภาพอยางเปนระบบ และมีลําดับของความตอเนื่อง 
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การประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา : วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร 
The Occupation of People in Ayutthaya: Historical Analysis 

เพชรรุง เทียนปวโรจน1 

Petchrung Teanpewroj1   

บทคัดยอ 
งานวิจัยช้ินนี้ตองการศึกษาถึงการประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาตามระเบียบวิธีวิจัยทาง

ประวัติศาสตรโดยเนนการวิจัยผานเอกสาร ผลจากการศึกษาพบวาพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองการคาที่มีผูคนอยูคับ

ค่ัง มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายโดยพิจารณาไดจากสินคาที่ตองอาศัยทักษะและฝมือในการผลิตมีทั้งของท่ี

จําเปนในชีวิตและสินคาหรูหราฟุมเฟอย รวมถึงมีอาชีพอื่นๆ เชน ชางฝมือ โสเภณี  นักแสดง ใหเชาทรัพยสิน และ

รับจาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสังคมอยุธยามีผูคนสวนหนึ่งที่ไมไดมีชีวิตแบบพอเพียงเล้ียงตัวเองได แตเปนชีวิตแบบ

สังคมเมืองซ่ึงเปนรากฐานของสังคมไทยในปจจุบัน 

คําสําคัญ :  การประกอบอาชีพ พระนครศรีอยุธยา วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร 

Abstract 
This research aimed to study the occupation of people in Ayutthaya by Research Methodology in  

History and document research. The results of this study showed that  Ayutthaya was port where people 

were crowded and had the variety of products that require both skill and craftsmanship in the production   

of the necessities of life and goods classified as luxury goods. Including a career like other craftsmen , 

prostitutes ,renting  and employers that reflected, some people in Ayutthaya society does not have self-

sufficient life. But there were urban society life that was basis of Thai society in the present. 

Keywords :  Occupation, Ayutthaya, Historical Analysis  

คํานํา 
 พระนครศรีอยุธยาเปนเมืองการคาที่สําคัญเมืองหน่ึงในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือเปนเมืองทา

การคาที่สําคัญแหงหนึ่งในดินแดนภาคพื้นทวีปดวยสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมมีแมน้ําลอมรอบสามสายคือแมน้ําปา

สัก แมน้ําลพบุรีและแมน้ําเจาพระยา สามารถขนสงลําเลียงสินคาจากดินแดนตอนในลงสูอาวไทยไดสะดวก อีกทั้งที่

ต้ังอยูไมหางจากทะเลมากนัก เรือสามารถแลนจากแมน้ําเขาไปจอดเทียบทาในเมืองได ตําแหนงที่ต้ังของเมือง

พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธกับการคาทางทะเลเพราะต้ังอยูระหวางเสนทางการคาในทะเลจีนใตและมหาสมุทร

อินเดียประกอบกับการเปนเมืองที่มีสภาพเปนคลังสินคาที่สําคัญ มีสินคาที่พอคาจากภายนอกตองการ   ทั้งสินคา

ที่มาจากดินแดนตอนในภาคพ้ืนทวีปและสินคาสงผานจากจีนและอินเดีย พระนครศรีอยุธยาจึงเปนศูนยกลาง

                                                            
1 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย 
   Department of History,  Faculty of Humanities and Social science, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya  

  13000, Thailand.  
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กระจายสินคาจากดินแดนตอนในภาคพื้นทวีปออกสูตลาดภายนอกและกระจายสินคาจากภายนอกเขาสูตลาด

ภายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน1    

ในสังคมเมืองการคาเฉกเชนพระนครศรีอยุธยาที่มีผูคนอยูอยางคับคั่งยอมมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
ฟาน  ฟลีต  เจาหนาที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา  เปนหัวหนาสถานีการคาของบริษัทฮอลันดาประจํา
พระนครศรีอยุธยาไดบันทึกถึงการประกอบสัมมาอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาไววา“ภายในเมืองทั้งหลายและ
ศูนยชุมนุมอื่นๆ ประชาชนหาเล้ียงชีพ  โดยการคาขาย  การทํางานในวัง  การเดินเรือสําเภา  เรือใบและเรือแบบพ้ืนเมือง  
การประมงและการอุตสาหกรรม  และประดิษฐกรรมที่ใชฝมือ  โดยการทําทองและเงินรูปพรรณอยางชํานาญ...” 2 

นอกจากนี้ยังมีตลาด  ยานการผลิตและยานการคาที่มากมายมีสินคาที่หลากประเภทหลายชนิดทั้งสินคาที่เปน
อาหารสด สินคาที่ตองใชทักษะและฝมือในการผลิตมีทั้งของจําเปนในชีวิตและสินคาที่จัดเปนสินคาหรูหราฟุมเฟอย  
สะทอนใหเห็นวาภายในพระนครและรอบพระนครมีคนจํานวนมากที่ประกอบกิจกรรมการคา การคาขายสินคาจํานวน
มากมายหลากหลายชนิดสะทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  สินคาที่นํามาขายมีทั้งสินคาที่ผานกระบวนการผลิตและ
สินคาที่ไมผานกระบวนการผลิต  สินคาที่ผานกระบวนการผลิตหมายความถึงสินคาที่ผานกรรมวิธียุงยากซับซอนใน
ขั้นตอนการผลิตมากกวาสินคาที่ไมผานกระบวนการผลิตซึ่งสามารถเก็บ ปลูก จับซึ่งถามีกรรมวิธีในการผลิตเขารวมก็จะ
เปนกรรมวิธีที่งายๆ ไมยุงยากซับซอน3  ดังตัวอยางสินคาที่ไมผานกระบวนการผลิตที่แสดงในตารางที่1 และสินคาที่ผาน
กระบวนการผลิตในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ตารางตัวอยางสินคาที่ไมผานกระบวนการผลิต 

 

                                                            
   1 อาคม  พัฒยะและนิธิ  เอียวศรีวงศ, ศรีรามเทพนคร:รวมความเรียงวาดวยประวัติศาสตรอยธุยาตอนตน (กรุงเทพฯ:ศิลปวัฒนธรรม, 2527),  87- 

88. 

   2 ฟาน ฟลีต, รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลีต (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2548),141. 

   3 วรางคณา นิพัทธสขุกจิ,“ กลุมคนทีส่ัมพันธกบัการคาในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310”,วิทยานิพนธ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิาสตร  

คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,2548, 359. 

สินคาที่ไมผานกระบวนการผลิต ตลาดทีข่ายสินคา 

ของสดตางๆ ตลาดประตูดินหนาพระราชวังหลวงและตลาดอื่นๆ 

หมาก พลู ตรวย เมี่ยงหอ ขาวแกง ตลาดทาขัน 

มะพราวหาวปอกเปลือก มะพราวออน 

 มะพราวเผา 

ยานปามะพราว 

เคร่ืองยาไทย  เคร่ืองยาเทศ ตลาดปายา 

ขนมเปย ขนมโก เคร่ืองจันอับ ขนมจีนแหง ตลาดขนมจีน 

ขาวพอง ตังเม ตลาดแลกหนาวัด 

แพรสี ไหมสีตางๆ จากจีน อาหารผลไมจากเมืองจีน ปลาทะเล 

ปลาน้ําจืด ปู หอย เคร่ืองสําเภา เคร่ืองทองเหลือง ทองขาว 

กระเบ้ือง ถวย โถชาม แพรสีตางๆ ของจีน เคร่ืองมือเหล็กมาจาก

เมืองจีน 

ตลาดใหญทายพระนครยานในไก 

ผาสมปกเชิงปูม ผาไหม ผาลายกรุษราช ยํามะหวาด ผาสมปกเชิง 

ผาสมปกลองจวน ผาสมปกร้ิว ผากราบ 

ตลาดทาขุนนาง 

ดอกไมสดหลายชนิด ตลาดลาว 

สุกร บานปากเขาสาร,  บานในคลองสวนพลู 

น้ําออย ยาสูบ ข้ีผึ้ง สินคาจากหัวเมืองเหนือ  หนาวัดกลวยถึงปากคลองเกาะแกว,  คลองใหญวัดมหาธาตุ 
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ที่มา : พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ),กรุงเทพฯ  :  อุษาคเนย,2550), 62-63. 

ตัวอยางสินคาทีผ่านกระบวนการผลิตที่แสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ตารางตัวอยางสินคาที่ผานกระบวนการผลิต 
สินคาที่ผานกระบวนผลิต ตลาดทีข่าย 

ผาไตร จีวร ตลาดผาเหลือง 

ทับ โทน เรไร ปแกว จองหนอง เพล้ีย ขลุย หีบใสผาทําจากไม

อุโลก ไมตะแบก ไมขนุน ชาง – มากระดาษ อู เปล ศาลพระภูมิ 

จะเวจ เส่ือลําแพน ปลาตะเพียนใบลาน จิงโจ 

ตลาดปาโทน 

ตะลุมมุก ตะลุมกระจก มุกแกมเบ้ือ ตะลุมเขียนทอง พาน

กํามะลอ พานเลว พานหมาก 

ตลาดปาเตรียบ 

ขัน ผอบ ตลับ ซอง เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมยาดํา กําไลมือ กําไล

เทา ปนซน ปนเข็ม กระจับปง  

พริกเทศ ขุนเพ็ด สายสะอ้ิง สังวาลทองคํา สังวาลข้ีรัก สังวาล

สายลวด 

ตลาดขันเงิน 

พระพุทธรูปทอง เงิน นาก ทองเหลือง และทองสําริด ตลาดทําพระ 

เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ ปรอท ตลาดประตูจีน 

โตะ เตียง เกาอี้หวาย ตลาดยานเตรียง 

กระเบ้ืองดินเผาตัวผู – ตัวเมีย กระเบ้ืองเกล็ดเตา กระเบ้ืองขอ 

กระเบ้ืองลูกฟูก 

บานกระเบ้ือง 

ปูนแดง บานศาลาปูน  บานปูนริมวัดเขียน 

แปงหอม น้ํามันหอม กระแจะ น้ําอบ ธูปกระแจะ ธูปกระดาษ 

และเครื่องหอมตางๆ 

บานริมวัดพราว 

หุนตะลุม พานแวนฟาสองช้ัน บานริมวัดพิไชย 

โรงตีเหล็ก ขวานหัวเหล็กบาน ขวานมะลู บานวัดน้ําวน 

เสนหมี่แหง บานในคลองสวนพลู 

ฟนเชือกเปลือกมะพราวเปนสายสมอเรือ ชุดจุดบุหร่ีทําจาก

เปลือกมะพราว 

บานทากายี 

น้ํามันงา น้ํามันลูกไม บานสกัดน้ํามันหลังวัดพุทไธสวรรค 

ที่มา :  พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 77-93. 

จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 การแบงสินคาออกเปนสินคาท่ีไมผานกระบวนการผลิตและสินคาท่ีผานกระบวนการ
ผลิตทําใหเห็นความกาวหนาของการคาท่ีตองมีการลงทุนการลงทุนผลิตสินคาท่ีผานขั้นตอนกระบวนการทําใหเห็นวาเกิดกลุม
ผูลงทุนผลิตเพ่ือการคาและมีความสามารถในการผลิต  ซึ่งนับไดวาเปนคนกลุมใหมในสังคมอยุธยาที่เดิมเชื่อวามีแตผูปกครอง
และผูใตปกครองซึ่งมีหนาท่ีรับใชราชสํานักตามการเกณฑแรงงานเทาน้ัน หากแตเปนกลุมคนท่ีมีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี

มะพราวหาว ไมแสมทะเล เกลือขาว ใตปากคลองเกาะแกว 

กะป น้ําปลา ปูเค็ม ปลากุเรา ปลากะพง ปลาทู ปลากระเบนยาง วัดพนัญเชิง 

เรว กระวาน ไหม กํายาน คร่ัง ดีบุก หนองา ผาปูม แพรญวณ ทอง

พราย พลอยแดง สินคาจากเขมร 

บานศาลาเกวียน 

ขาวเปลือก หนาวัดสมอ วัดขนุน วัดขนาน 

เล้ียงสุกร บานปากขาวสาร  บานในคลองสวนพลู  ใตศาลเจาหินนางลอย 
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หลากหลาย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงการประกอบอาชีพของคนในสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยาในแงมุมทางประวัติศาสตร
เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายของผูคนในเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการคาในเมืองพระนครศรีอยุธยาผานการประกอบอาชพีตางๆ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร โดยศึกษาวิจัยผานเอกสารประวัติศาสตรท้ังของไทยและตางประเทศ

ใชวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร และใชวิธีการนําเสนอในแนวทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห 

ผลการวิจัย 
การมีสินคาท่ีผานกระบวนการผลิตขายแสดงใหเห็นวาอาชีพทําการผลิตสินคาเฉพาะอยางขยายตัวมากขึ้นในหมู

ราษฎรชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา  สินคามากชนิดท่ีผลิตขึ้นเพ่ือสนองตลาดภายใน  สวนใหญขายใหแกคนท่ีอยูในเมืองท้ังท่ี
เปนพอคาตางชาติและชาวเมืองจํานวนหน่ึงท่ีมิไดทําการผลิตเพ่ือยังชีพอีกตอไป  โดยแบงอาชีพท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี 

อาชีพผลิตและขายสินคาประเภทอาหาร  การประกอบอาชีพน้ีนาจะมีจํานวนมากท่ีสุด  โดยพิจารณาจาก
จํานวนชนิดอาหารท่ีมีมากมาย และจํานวนตลาดขายของสดเชา-เย็นท่ีมีถึง 41 ตําบล  และยังมีตลาดท่ีขายอยูนอกพระนคร  
สินคาอาหารท่ีขายมีท้ังของสดตางๆ  ผลไม  อาหารแหง ฯลฯ  ตลอดขายอาหารคงมีกระจายอยูท่ัวไป  ในบันทึกของนิโกลาส 
แชรแวสนักบวชชาวฝร่ังเศสเขามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึงตลาดลอยนํ้ามีเรือเล็กๆ กวา
รอยลําบรรทุกขาวสาร  ผลไม   ปลาสด  และปลาเจามาขาย4  ในจดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวงตา
ชารด นักบวชชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางเขามาพระนครศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึง “ใกลๆ กับหมูบานน้ันมี
บาซาร (bazar)  หรือตลาดลอยนํ้า  ซึ่งคนสยามท่ีขึ้นและลงตามตลิ่งแมนํ้าน้ันจะพบอาหารสําเร็จรูปเตรียมพรอมไวเสมอ  เชน  
ผลไม  ขาวสุก  อารัก (arraque-ซึ่งเปนเหลาโรงชนิดหน่ึงทําจากขาวและปูนขาว)  กับแกงบางชนิดปรุงตามแบบสยาม  ซึ่งคน
ฝร่ังเศสไมเคยรูรสชาติเลย5  การผลิตและขายสินคาประเภทอาหารในตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยาคงเปนไปอยางคึกคัก 
มาต้ังแตชวงกลางคริสตศตวรรษท่ี 17  แลว (ประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 22)6 

อาชีพการผลิตและการขายสินคาประเภทเครื่องใชตางๆ แบงออกไดดังน้ี  เสื้อผาเคร่ืองนุงหม  อาชีพการทอ
ผาคาขายเส้ือผาเคร่ืองนุงหมมีอยางแพรหลายในตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยา  มีท้ังท่ีดําเนินการโดยชาวตางชาติและชาว
พ้ืนเมืองอาชีพท่ีดําเนินการโดยชาวพ้ืนเมือง  อาชีพผลิตและขายเคร่ืองใชตางๆ ตลาดท้ังในและนอกพระนครมีสินคาประเภท
เคร่ืองใชไมสอยจําหนายเปนจํานวนมาก ท้ังเคร่ืองเรือน  เคร่ืองครัว  เคร่ืองใชในครัวเรือน  สิ่งกอสราง เคร่ืองจักสาน เคร่ืองใช
ประกอบอาชีพ  

การผลิตและขายอุปกรณเกี่ยวกับเรือ  การคมนาคมทางหลักของพระนครศรีอยุธยาคือการคมนาคมทางนํ้าโดย
ใชเรือเปนยานพาหนะสําคัญ  ชาวเมืองพระนครศรีอยุธยานาจะตอเรือใชเอง  หรืออาจซื้อเรือท่ีตอเสร็จแลวมาใชโดยมี
หลักฐานกลาวถึงยานการคานอกพระนครท่ีบานขนมตาลทางทิศตะวันตกของเกาะพระนคร  ชาวบานยานน้ันรับเรือเถา  เรือ
พวงไวขาย  นอกจากน้ียังมีการผลิตและการขายสินคาท่ีเกี่ยวของกับตอเรือสําเภาและการซอมแซมเรือ  ท้ังเรือขนาดเล็กและ
เรือสําเภา  ท่ีบานญี่ปุนชาวบานรับกงเรือนอยใหญ  และกงเรือสําเภาไวขาย  ท่ีบานทาโขลงต้ังเตาตีเหล็กตะปูตะปลิงขาย  
ตะปูตะปลิงหมายถึงหมุดแหลมโคงทําดวยเหล็กสําหรับตอกเพลาะกระดานยึดกระดานใหแนนสนิท  ตะปูตะปลิงน้ีใชในการ

                                                            
   4 นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรรมชาตแิละการเมืองแหงราชอาณาจกัรสยาม , แปลโดย  สันต ท.  โกมลบุตร  (พระนครกาวหนา,2506),108. 

   5 กีย  ตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวงตาชารด  แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร,พิมพคร้ังที่ 8(กรุงเทพฯ : อักษร

เจริญทัศน,2549), 35. 
6 วรพร ภูพงศพันธุ,  “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธาตั้งแตคริสตศตวรรษที1่6 ถึง ค.ศ. 1767, ”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร,2542), 130. 
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กอสรางบานเรือนและบางสวนใชในการตอเรือ ท่ีบานทากายี แขกฟนเชือกเปลือกมะพราวตีเปนสายสมอขายใหกับเรือกําปน 
สลุป และสําเภา7   

นอกจากการผลิตอุปกรณบางสวนท่ีเกี่ยวกับเรือแลว  การตอเรือคงเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญในชวงอยุธยาตอน
ปลาย  ถึงแมจะไมมีหลักฐานเก่ียวกับการตอเรือของประชาชนทั่วไป  การคมนาคมหลักของอยุธยาเปนการคมนาคมทางนํ้าจึง
นาสันนิษฐานไดวาประชาชนคงตอเรือใชมานานแลว  แตการตอเรือกําปน เรือสําเภาคงจะมีการพัฒนาขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 17 (กลางพุทธศตวรรษท่ี 23)  มีหลักฐานท่ีกลาว ถึงการท่ีราชสํานักอยุธยาตองการชางจากตางประเทศมา
ชวยในการตอเรือ โดยปรากฏจากคําบอกเลาของคณะทูตจากอยุธยาที่สงไปเจริญพระราชไมตรีกับกษัตริยฮอลันดา ค.ศ. 
1607 (พ.ศ. 2150) ถึงความตองการของคณะทูตท่ีตองการชางตอเรือและชางฝมือ8    ในป ค.ศ.1624 (พ.ศ.2167) บริษัท
อินเดียตะวันออกของอังกฤษไดใหหัวหนาชางไมประจําเรือโรบัคท่ีชื่อ มร.เฮด คอยอยูรับใชสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระ
เจาทรงธรรมท่ีราชสํานักอยุธยา  ในป ค.ศ. 1626 (พ.ศ.2169) มีลูกจางของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาท่ีมีความรู
ความสามารถทางดานการตอเรือไดเขามาทํางานรับใชราชสํานักอยุธยา9  ความชวยเหลือของบริษัทมีมาอยางตอเน่ือง
จนกระท่ังทําใหการเดินเรือของอยุธยาขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงคร่ึงหลังของคริสตศตวรรษท่ี 1710  การมีไมสําหรับใชตอเรือ
อยางอุดมสมบูรณผนวกกับความพยายามของทางราชสํานักท่ีจะพัฒนาชางตอเรือในรูปของการสงเด็กไทยไปปตตาเวียเพ่ือ
ฝกปรือทักษะของชางประเภทตางๆ  รวมท้ังชางไม11  ทําใหกิจกรรมการตอเรือเปนไปไดดวยดีและมีมาอยางตอเน่ืองถึงอยุธยา
ตอนปลาย12ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยสมเด็จพระเจาทายสระวา  “ทรงพระกรุณาตรัสสั่งโกษาธิบดีใหตอกําปน 3 
หนา ปากกวาง 6 วา แลวทรงพระกรุณาตรัสสั่งใหติดสมอ ณ วัดมเหยงคณ  ตอกําปน 5 เดือนเศษ จึ่งสําเร็จแลวๆใหใชใบ
ออกไป ณ เมืองมฤท  แลวใหประทุกชางออกไปจําหนาย ณ เมืองเทศ 40 ชาง”13 รวมถึงการเขามาตอเรือเพ่ือบรรทุกขาว
กลับไปขายยังเมืองจีนของพอคาจีนสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

อาชีพชางฝมือ     ชางฝมือในพระนครศรีอยุธยานั้นมีหลายประเภทมีความสามารถและความชํานาญท่ีแตกตาง
กันเอกสารหลักฐานท้ังของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงชางฝมือท่ีหลากหลาย ชางฝมือเหลาน้ีตองทํางานใหกับราชสํานัก 
แตในชวงอยุธยาตอนปลายไดปรากฏสินคาท่ีแสดงถึงความเปนชางฝมือ เชน เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองทองเหลือง 
เคร่ืองประดับ เปนการสะทอนใหเห็นวาชางฝมือมีโอกาสในการประกอบ“อาชีพ”เติบโตและพัฒนาจนกลายเปนชางสิบหมูใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน                                                                                                               

หลักฐานของไทยท่ีกลาวถึงชางฝมือในสมัยอยุธยาคือ พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและพระไอยการตําแหนงนา
ทหารหัวเมืองไดระบุศักดินาของชางในกรมตาง ๆ  ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนไดระบุถึงตําแหนงชางฝมือตาง ๆ ไดแก 
ชางเล่ือย ชางกอ ชางดอกไมเพลิง ชางไมตํ่าสูง ชางเงิน ชางมุก ชางรัก14  

ในพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมืองระบุถึงชางตาง ๆ ไดแก ชางปากไม ชางเรือ ชางเขียน ชางแกะสลัก ชางทํา
ลุ  ชางกลึง ชางหลอ ชางปน ชางรัก ชางบุ ชางหุนและชางปูน15  

                                                            
   7 พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ)(กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,2550), 77-93. 

   8 ไพโรจน เกษแมนกจิ ผูแปล, บันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17 เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2512), 1-2. 

   9 เร่ืองเดียวกัน. 

   10 George Vinal Smith, The Dutch in Seventeen Century Thailand (Illinois: Northern Illinois  University,1977),p.105 

   11 lbid.p.19. 

   12วรพร ภูพงศพันธ, “ความเปนสังคมนานาชาตขิองพระนครศรีอยุธยาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.1767,127.  

   13 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทนมุาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ เจากรม (จาด) พระราชพงศาวดาร

กรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พิมพคร้ังที่ 2(กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร  กรมกรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร

,2543), 235. 

                14 พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน”  ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 เลม 1(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตรและการเมือง

,2527), 183. 

   15 “พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง” ประมวลกฎหมาย รัชกาลที ่1 จุลศักราช 1166 , 256-259 
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หลักฐานของชาวตางประเทศก็ยังกลาวถึงความสามารถของชางฝมือชาวไทยในบันทึกของ ลา ลู แบร ราชทูต
ฝร่ังเศสเขามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึงชางฝมือประเภทตางๆไดแก ชางไม ชางกออิฐถือ
ปูน ชางหลอ ชางแกะสลัก ชางทอง  ชางตีเหล็ก16 

นิโกลาส  แชรแวส ไดกลาวถึงชางฝมือ ไดแก ชางทองรูปพรรณ ชางหลอ ชางตีดาบ ชางเหล็ก ชางปูน ชางไม และ
ชางแกะสลัก ชางทองรูปพรรณ17 เดอ ชัวซีย  บาทหลวงชาวฝร่ังเศสที่เดินทางมาพรอมกับคณะทูตฝร่ังเศสในฐานะอุปทูตเขา
มายังพระนครศรีอยุธยาในสมัยพระนารายณไดบันทึกถึงความเปนชางฝมือของชาวสยามไววาชาวสยามน้ันแทบทุกคนเปน
ชางฝมือและชางไมโดยสามารถลอกเลียนฝมือหัตถกรรมชิ้นงามๆของยุโรปจําพวกปดทองทาทองและงานแกะสลักไดอยางดี
เยี่ยม18 ชางฝมือไดถูกกลาวถึงน้ันแทจริงแลวก็คือ  ราษฎรหรือไพรสามัญชนท่ีถูกเกณฑแรงงานเขาไปทํางานในกับราชสํานัก 
ซึ่งราชสํานักก็จะใชแรงงานเหลาน้ีในการทํางานตาง ๆ เชน การสรางวัด สรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ บูรณะซอมแซมวัด  วัง ขุด
คลอง สรางกําแพงเมืองฯ ในชวงอยุธยาตอนปลาย ชางฝมือปรากฏชัดเจนมากขึ้นใน “พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา 
เอกสารจากหอหลวง” ภาพของยานสินคา ตลาด และยานการผลิตท่ีสะทอนใหเห็นวามีการผลิตสินคาหลากชนิดเพ่ือขาย 
สินคาบางชนิดตองผานกระบวนการผลิตท่ีตองอาศัยกลุมชางฝมือท่ีมีความรูความชํานาญในการผลิตสินคาน้ันออกมา 
ชางฝมือท่ีปรากฏในคําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมท่ีศึกษาไดจากสินคา มีดังน้ี ชางเขียน   ชางเงิน  ชางทอง  ชางทํา
เคร่ืองประดับ  ชางแกะสลัก  ชางหลอ  ชางหลอพระพุทธรูป  ชางทําเคร่ืองเคลือบ  เคร่ืองทองเหลือง  เคร่ืองปรอท  ชางหลอ
เหล็ก  ชางตีเหล็ก  ชางปนเคร่ืองดินเผา  ชางเลื่อย ชางกลึง  ชางไม ชางกระเบื้อง  ชางทําเคร่ืองจักสาน  ชางปูน  ชางบุ  ชาง
ทํากระดาษ19 
   สถานภาพของกลุมชางฝมือเปลี่ยนแปลงไป สามารถใชความชํานาญและความสามารถในการชางท่ีตัวเองมีมา
ผลิตสินคาหรือรับจางทํางานตาง ๆ ไมวาจะเปนรับจางผลิตสินคา ขาวของเคร่ืองใชหรือรับจางสรางบานเรือนและตึกท่ีเปนหาง
คาขายใหกับชาวจีนและตะวันตก ชางฝมือท่ีมีความสามารถทางดานประณีตศิลปในชวงอยุธยาตอนปลายถือเปนแรงงาน
รับจางท่ีมีรายไดสูงกวาชางฝมืออื่น ๆ ใน พ.ศ. 2295 สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงจางชาง 200 คน ในการสรางบานประตู
มุกพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม ใชเวลาสราง  6 เดือนเศษ พระองคทรงพระราชทานบําเหน็จแกชางเปนเงิน 30 ชางตอบาน 
ใน พ.ศ. 2296 โปรดฯ ใหชาง 185 คนสรางบานประตูมุกวิหารพระพุทธไสยาสน วัดปาโมก ใชเวลา 2 เดือนเศษ พระราชทาน
บําเหน็จเปนเงิน 25 ชั่งตอบานและ พ.ศ. 2299 โปรดฯ ใหสรางบานประตูมุกวิหารพระพุทธชินราช พิษณุโลก ใชเวลา 5  เดือน
เศษ พระราชทานบําเหน็จเปนเงิน 26 ชั่งตอบาน20 

ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและพระไอยการนาทหารหัวเมืองไดมีการระบุตําแหนงของชางไวในทําเนียบศักดิ
นา คือ ขุนชาง  นา 300  หม่ืนชาง นา  200  พันชาง  นา   100 และชางเลว  นา 50 การกําหนดศักดินาน้ันกําหนดใหผูท่ีมีศักดิ
นา  400 ขึ้นไปเปนมูลนายระดับลางท่ีมีฐานดีกวาไพรในบางเร่ือง หากมีศักดินาตํ่ากวา 400 ถือวาเปนไพร21 ขุนชาง หม่ืนชาง 
และพันชาง นาจะหมายถึง ชางท่ีเปนหัวหนาลดหลั่นกันลงมา ชางเลว คือ ชางฝมือท่ัว ๆไปหรือไพรสามัญท่ีมีฝมือในการชาง 
เม่ือเขาไปอยูในทําเนียบศักดินาจึงเรียกวา  “ชางเลว” 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาชางฝมือมีพัฒนาการมาต้ังแตสมัยปลายอยุธยา เม่ือถึงสมัยรัตนโกสินทรชางฝมือ    ตาง 
ๆ จะถูกรวมเขากรมชางหลวง กรมชางหลวง หรือ กรมชางของในหลวง คือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสราง
สิ่งของและบริการดานการชางใหแกราชการซึ่งตองอาศัยชางฝมือประเภทตาง ๆ มารวมอยูกันเปนจํานวนมาก22  

                                                            
   16 ลา  ลูแบร,  จดหมายเหตลุาลู  แบร  ฉบับสมบูรณ , แปลโดย  สันต ท.โกมลบุตร  (พระนคร:  กาวหนา,2510) ,   

   17 นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรรมชาตแิละการเมืองแหงราชอาณาจกัรสยาม,121-122. 

   18 เดอ  ชัวซีย, จดหมายเหตุรายวันการเดนิทางไปสูสยามประเทศในป ค.ศ.1685 และ 1686,  563. 

   19 พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 91. 

   20 ประชุมจดหมายเหตสุมัยอยุธยา ภาค 1, อางใน สายชล  วรรณรัตน, “เศรษฐกจิและสังคมไทยสมัยปลายอยุธยา” ธรรมศาสตร 11 , 3 :20. 

   21 ศุภรัตน   เลิศพาณิชยกุล, อยูอยางไพร  ระบบพ้ืนฐานสังคมไทยในสมัยจารีต,พิมพคร้ังที่ 3(กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่น,2545), 82. 

   22 บุหลง  ศรีกนก และภูธิปนิธิศร  คงโภคานนท, ชางสิบหมู (กรุงเทพฯ  :  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในนามคณะกรรมการ

อํานวยการฉลองศิริราชจัดงานสมบัตคิรบ  60 ป, 2549), 11. 
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อาชีพนักแสดง  ในเอกสารของชาวตางชาติไดกลาวถึง “อาชีพนักแสดง” โดยในจดหมายเหตุ ลา ลูแบรไดกลาวถึง
การฉลองการแตงงานของชาวสยามวา  “…ยอมเปนธรรมเนียมจัดใหมีการเล้ียงดูและจัดมหรสพมาใหชม  เจาของงานจะหา
นักรําอาชีพมาแสดง...”23 และในจดหมายเหตุ ลา ลูแบรก็ไดกลาวถึงมหรสพของชาวสยามวามี โขน  ละคร  และระบํา  และยัง
มีการละเลนอื่นๆ อีก ไดแก  ละครจีน (งิ้ว) การแสดงหุนกระบอก  การเลนไมสูง  และการเลนไตลวด24  เน่ืองจากไมมีหลักฐาน
ชี้ชัดวานักแสดงอาชีพคือคนกลุมไหน  และอาชีพดังกลาวมีแพรหลายมากนอยเพียงใดหรือวาจะเปนเพียงกลุมคนท่ีฝกปรือเพ่ือ
เลนในโอกาสพิเศษยามวางจากพันธะหนาท่ีการรับราชการ (ถาเปนคนไทย)  จึงทําใหคําวา “นักแสดงอาชีพ” คอนขางจะมี
ความคลุมเครืออยูในตัวพอสมควร25 

อาชีพโสเภณี  ในจดหมายเหตุของลา  ลูแบร  ไดกลาวถึง  ออกญามีน (Oc-ya  Meen)  ซึ่งเปน “เจามนุษยอัปรียท่ี
ซื้อผูหญิงและเด็กสาวมาฝกใหเปนหญิงนครโสเภณี26 ในสมัยสมเด็จพระนารายณมีการเก็บอากรโสเภณีโดยการอนุญาตให
ออกญามีนต้ังโรงนครหญิงโสเภณีขึ้น”27 จิตร  ภูมิศักด์ิ  ไดเสนอความเห็นวาโสเภณีคงมีมานานมากแลว  แตกษัตริยเห็นวามี
รายไดดีลูกคามากจึงคิดเก็บต้ังโรงโสเภณีผูกขาด28  ในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาไดกลาวถึงท่ีต้ังของโรงโสเภณี  วา
อยูนอกกําแพงพระนคร  “ ตลาดบานจีน  ปากคลองขุนละครไชย  มีหญิงละครโสเภณี  ต้ังโรงอยูทายตลาด ๔ โรงรับจางทํา
ชําเราแกบุรุษ...”29  อาชีพโสเภณีปรากฏในเมืองทาท่ัวไป  เชนท่ี พมา  บรูไน  ปตตานี30 

อาชีพการใหเชาทรัพยสิน  การใหเชาทรัพยสินปรากฏอยูในพระไอยการเบ็ดเสร็จในประมวลกฎหมายตราสาม
ดวง  ไดแก  การเชาสําเภาไปคาขาย  การเชาเรือ  การเชาชาง  มา  โค  กระบือ  เกวียน  การเชาผาผอน  การใหเชาทรัพยสิน  
ผูเชาตองจายคาเชาใหกับเจาของทรัพยสิน  โดยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเชาทรัพยเปนตัวควบคุมใหเจาของและผูเชาปฏิบัติ
ตาม 

อาชีพรับจาง  ในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีชาวเมืองสวนหน่ึงประกอบอาชีพรับจาง  โดยมีการรับจางตีเหล็ก  
รับจางทําฝาเรือน31  รับจางทําเคร่ืองประดับ  รับจางทําเกวียน  เกวียนรับจางบรรทุกสิ่งของ  รับจางดํานํ้าหาของ  รับจางเล้ียง
ชางมาวัวควาย  อาชีพรับจางในสังคมอยุธยานาจะมีหลากหลาย  โดยมีกฎหมายวาดวยลักษณะการจางในพระไอยการ
เบ็ดเสร็จเปนตัวควบคุมการวาจาง32 

อภิปรายผล   
 ในเมืองพระนครศรีอยุธยามีการประกอบอาชีพท่ีแสดงใหเห็นถึงความชํานาญเฉพาะทางเปนรากฐานของสังคมเมือง 

เปนสังคมที่มีการพัฒนาทางสังคมสูง   ผูคนสวนหน่ึงในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาไมไดมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเอง
ได ( self-sufficient) ผูคนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากกวาการทําเกษตรกรรมแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  มีการผลิตสินคาท่ีตองใชความชํานาญ  สินคาเพียงหน่ึงอยางอาจตองใชทักษะหลายดานมาประกอบเพ่ือใหไดสินคา
แสดงใหเห็นถึงความเปนสังคมท่ีมีความหลากหลายทางความชํานาญเฉพาะท่ีตองมีการเรียนรูและฝกฝน  คนหลายกลุมใน
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ไมไดมีชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเอง  เชน  คนในราชสํานัก   ขุนนาง  ชาวตางชาติ  ไพรท่ีถูก
เกณฑแรงงาน คนท่ีทําอาชีพรับจาง (เชน ทาเรือจาง ) กลุมคนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการคาในตลาด  กลุมคน
เหลาน้ีไมไดทําการผลิตเพ่ือบริโภค  แตมีกลุมผูผลิตและหาสินคามารองรับความตองการการบริโภค  เชน  อาหารสด  อาหาร

                                                            
23 ลา ลูแบร,จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ฉบับสมบูรณ , 228. 
24 เร่ืองเดียวกัน, 210-219. 
25 วรพร ภูพงศพันธุ,  “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธาตั้งแตคริสตศตวรรษที1่6 ถึง ค.ศ. 1767 ”, 131. 
26 ลา ลูแบร,จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ฉบับสมบูรณ , 377. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 417. 

        28 จิตร ภูมิศักดิ,์โฉมหนาศักดินาไทย,พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,2543), 233 
29 พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 85. 
30  แอนโทนี  รีด, “เมืองและการคาของเมือง” เอเชียตะวันออกเฉยีงใตในยุคการคา เลม 2 การขยายตัวของวิกฤตการณ  ,  162-163. 
31 พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 86-87. 
32 “ พระไอยการเบ็ดเสร็จ” ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 เลม 2 , 236-239. 
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สําเร็จรูป  เสื้อผาแพรพรรณ  เคร่ืองใชในครัวเรือน  เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ  เปนตน  วิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเมือง
พระนครศรีอยุธยาจึงเปนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองการคา แตจํากัดอยูเฉพาะบริเวณเกาะเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบซึ่งเปน
ศูนยกลางของราชธานี  การศึกษาประวัติศาสตรในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใหความสําคัญกับคนและกิจกรรมทาง
สังคมชวยเติมเต็มความรูทางประวัติศาสตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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การรื้อสรางมายาคติดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกายของผูประกาศขาวหญิงใน
รายการ  “ฝน ฟา อากาศ” สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 
Deconstructing Myths with Makeup and Costumes of Female Reporters on A Weather 
Forecast Program Phon, fa, Ar-Kard on The Chanel 7 
  
กฤษณ คํานนท1 

Krit Kamnon1 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงมายาคติดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายของผู

ประกาศขาวหญิงในรายการ  “ฝน ฟา อากาศ” โดยใช ภาพตัวแทน (Representation) แนวคิดภาพตนแบบ (Types) 

แนวคิดภาพนิมิต (Simulacrum) และแนวคิดภาพลักษณ (Image) เพื่อนําเสนอถึงการลดทอนและการสราง

ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงดวยการแตงหนาและการเครื่องแตงกาย ผลการศึกษาพบวา การแตงหนาและ

เคร่ืองแตงกายเปนส่ิงที่ชวยเสริมสรางและเติมเต็มในการสรางภาพลักษณใหแกผูประกาศขาวหญิง แตรายการ “ฝน 

ฟา อากาศ” ไดนําเสนอภาพลักษณที่มีความแตกตางจากภาพแบบฉบับของผูประกาศขาวหญิงดวยการประกอบ

สรางความหมายดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายผานภาพนิมิตโดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ“ตัวบท” 

(Text) และ “บริบท” (Context) จนกลายเปนปรากฏการณที่นาสนใจในวงการส่ือสารมวลชนไทย 

คําสําคัญ : การร้ือสราง มายาคติ ผูประกาศขาวหญิง การแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย 

 
Abstract 

The objective of this article is to analyze a myth transformation by changing the way of makeup 

and costumes of female reporters on a weather forecasts program; Phon, Pha, Aa-Kard. The concepts of 

Representation, Types, Simulacrum, and image present the image reduction and building image of the 

reporters by makeup and costumes. It was found that generally both factors; makeup and costumes, are 

able to support and fulfill the image of the reporters, but the image representing on the program is 

different from the typical ones. It has been shown through a relationship between “text” and "context" and 

becomes an interesting phenomenon in Thai media. 

Keywords : Deconstruction, Myths, Female Reporter, Makeup, Costumes 
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บทนํา 
 การส่ือสารมวลชนถือเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูสาธารณชนผูรับสาร ในปจจุบัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกาวหนาไปอยางตอเนื่องตามกระแสของโลกานุวัตร สงตอและเผยแพรขอมูลขาวสาร

เปนไปไดอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของการส่ือสาร ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสารเหลานี้ สงผลใหส่ือมวลชน

กลายเปนส่ิงที่มีบทบาทมากในสังคม ไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ยังเปนส่ือที่ไดรับความนิยมอยู

เชนเดียวกัน 

รายการขาวประเภท “พยากรณอากาศ” เปนรายการโทรทัศนประเภทหน่ึงที่มีความนาสนใจจากการ

นําเสนอและรายงานขอมูลขาวสาร สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศ การ

รายงานขอมูลขาวสารดังกลาวจําเปนตองมีผูประกาศขาว ที่ทําหนาที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารหรือ

ประชาชน รายการ “ฝน ฟา อากาศ” ออกอากาศทางชอง 7 เปรมสุดา สันติวัฒนา เปนผูประกาศขาวที่มีภาพลักษณที่

โดดเดนและแตกตางจากภาพลักษณของผูประกาศขาวท่ัวไป ซึ่งเกิดจากการร้ือและสรางความหมายดวยการ

แตงหนาและการแตงกายของพิธีกรขึ้นใหมจากระบบมายาคติแบบเดิมของสังคมไทย 

บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายการรื้อสราง(Deconstruction) มายาคติดวยการแตงหนาและเครื่องแตง

กายของผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ที่มีการเผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 

โดยวิเคราะหลักษณะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายของผูประกาศขาวหญิงถือเปนปรากฏการณทางการส่ือสาร

ในทางนิเทศศาสตรที่นาสนใจ 
 

มายาคติ : ภาพแบบฉบับผูประกาศขาวหญิงในประเทศไทยในปจจุบัน 
ขาวสาร ถือไดวามีความจําเปนอยางมากตอประชาชนทุกระดับ เปนส่ิงที่สําคัญที่มีบทบาทในทุกดาน ไมวา

จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ชวยใหมนุษยมีความรูที่กวางไกลขึ้น ทําใหทราบความเคล่ือนไหวของส่ิง

ตางๆ เกิดความรูความเขาใจในเร่ืองตางๆ ไดอยางไรขีดจํากัด โดยมีส่ือมวลชนเปนตัวกลางถายทอดขอมูลขาวสารไป

ยังกลุมชนที่มีความสําคัญ โดย นิลาวัณย พาณิชยรุงเรือง, 2540 : 15 กลาววา แทบทุกประเทศใหความสําคัญตอ

รายการขาว เพราะถือวาเปนรายการท่ีใหประโยชนกับประชาชนโดยตรง โดยรายการขาวเปนตัวเช่ือมโยงการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาลกับประชาชน เปนชวงเวลาในการส่ือสาร รายการขาวจึงจัดเปนรายการประเภทท่ีทุกสถานี

นําเสนอเพ่ือใหประโยชนกับสังคม ในชวง 10 ปที่ผานมารายการขาวการแขงขันอยางเขมขนขึ้นทุกขณะ มีการ

นําเสนอรายการขาวอยางใกลชิด มีการปรับปรุงรายการขาวของแตละสถานีในดานตางๆ ไมวาจะเปนลีลาการ

นําเสนอ รูปแบบรายการที่หลากหลายมากขึ้น  

ขาวโทรทัศนเปรียบเสมือนกระจกสะทอนภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ดวยการรายงานขาว นําเสนอ

ขอมูลขาวสารแจงเตือน บอกเหตุรวมไปถึงการเปล่ียนแปลง ในการนําเสนอขาวของส่ือสารมวลชนจําเปนตองมีผู

ประกาศขาว ที่ทําหนาที่ส่ือสารกับผูชมผานส่ือโทรทัศน ดังนั้น ผูประกาศขาวจึงมีความสําคัญในกระบวนการผลิต

รายการขาว ส่ิงที่ผูประกาศขาวจําเปนตองคํานึงถึงนอกเหนือจากการทําหนาที่ผูประกาศ คือ ภาพลักษณของผู

ประกาศขาว โดย Daniel J. Boorstin 1973 (อางถึงใน ณัฐพล ชวนสมสุข, 2553 : 16) ไดใหความหมายของคําวา 

ภาพลักษณ ไววา ภาพลักษณเปนภาพท่ีมนุษยสรางขึ้น ดวยเหตุการณเทียม (Pseudo-Events) ซึ่งเปนส่ิงที่ถูกสราง

ขึ้นมาเพื่อจําลองเหตุการณไมไดเกิดขึ้น โดยธรรมชาติ เปนการสรางจากองคประกอบตางๆ ที่มองเห็นไดชัดเจน 

เขาใจไดงาย และสามารถเขาใจไดหลากหลายความหมาย และมีความนาเช่ือถือดวย  
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ภาพลักษณของผูประกาศขาวถือเปนภาพท่ีถูกนําเสนอผานส่ือโทรทัศน เปนการสะทอนภาพในโลกแหง

ความเปนจริงใหปรากฏในส่ือโทรทัศน จากปรากฏการณการสะทอนภาพของผูประกาศขาวถือเปนการนําเสนอภาพ

ตัวแทน Representation โดย Stuart Hall, 1997 ไดกลาววา Representation เปนการผลิตความหมายโดยใช

ระบบสัญญะ โดยใชเช่ืองโยงความคิด (Concept) กับระบบสัญญะเขาดวยกัน โดย Graeme Burton, 2002 (อางถึง

ใน กฤษณ คํานนท 2552 : 15) เช่ือวา ส่ือเปนสาเหตุของการเกิดภาพตัวแทน (Representation) ของกลุมตางๆใน

สังคมโดยการสรางลักษณะที่แนนอนของคน สรางองคประกอบลักษณะทาทาง รูป โฉมภายนอก และพฤติกรรมเปน

เอกลักษณของกลุมคน องคประกอบเหลานี้นําไปสู ความหมายเก่ียวกับบุคลิกลักษณะ ความสัมพันธ รวมถึงการมอง

และการใหคุณคา กับลักษณะเหลานั้นดวย 

ส่ือโทรทัศนไดสะทอนภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงในลักษณะของภาพตัวแทน (Representation) 

ดวยภาพลักษณภายนอกจากการประกอบสรางความหมายดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย ดวยการนําเสนอ

ซ้ําๆ จนกลายเปนภาพแบบฉบับ (Types) คือ ภาพที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในส่ือโทรทัศน ลักษณะของภาพไม

ขัดแยงกับความเปนจริง จดจําไดงาย เปนภาพไมมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน ไมมีความซับซอนของ

ภาพลักษณ โดยสอดคลองกับ Graeme Burton,2002 (อางถึงใน สุพรรษา ฟูแสง. 2548: 15) กลาววา ภาพแบบฉบับ 

(Types) เปนภาพที่พบไดทั่วไปในโทรทัศน ไมขัดแยงกับความเปนจริง สามารถจดจําได โดยไมจําเปนตองเปนภาพ

ตายตัว (Stereotypes) ตัวละครที่มีภาพแบบฉบับมักจะไมมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ หรือไมมีความสามารถ

พิเศษมาก และมีรายละเอียดเฉพาะซ่ึงไมสามารถนําไปประยุกตหรืออธิบายลักษณะของกลุมคนอื่นๆ ที่มีจริงในสังคม 

    

ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงในปจจุบัน      

การสรางภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงใหมีความชัดเจน มีสวนมาจากการประกอบสราง

ความหมายดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย โดยภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงในส่ือสารมวลชน

ไทย ถือเปน ภาพแบบฉบับจากการประกอบสรางความหมายจนกลายเปน “มายาคติ” ที่สรางกรอบและกฎเกณฑให

ลักษณะของผูประกาศขาวหญิงมีลักษณะที่เปนเอกภาพเชนเดียวกัน โดย Roland Barthes (อางถึงใน ไชยรัตน เจริญ

สินโอฬาร. 2545 : 95-96) กลาววา มายาคติ (Myth/Alibi/Doxa) หมายถึง ความคิดความเช่ือที่คนสวนใหญในสังคม

ยอมรับโดยไมต้ังคําถาม และเปนความคิดความเช่ือที่สอดรับกับระบบอํานาจที่ดํารงอยูในสังคมในขณะนั้น ดังนั้นส่ิง

ตางๆ รอบตัวจึงไมใชเร่ืองธรรมชาติแตเปนผลผลิตของสังคม 

ลักษณะภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงที่ถูกประกอบสรางความหมายดวยการแตงหนาและ

การแตงกาย เปนผลมาจากมายาคติที่วาดวยคติความเช่ือทางสังคม วัฒนธรรม ที่กลบเกล่ือน ลบเลือนใหเปนที่รับรู
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เสมือนวาเปนธรรมชาติ มายาคติที่สรางขึ้นนั้นทําใหเกิดความคุนเคยจนไมสังเกต สงสัย หรือต้ังคําถาม มายาคติเปน

ส่ิงที่ถูกประกอบสรางความหมายจนทําใหเขาใจวาส่ิงนั้นเปนธรรมชาติหรือเปนไปตามสามัญสํานึก ภาพลักษณของ 

ผูประกาศขาวหญิงที่มาจากมายาคติ คือ “ความนาเช่ือถือ” สอดคลองกับ Daniel J. Boorstin 1973 (อางถึงใน     

ณัฐพล ชวนสมสุข 2553: 16)  กลาววา ภาพลักษณเปนส่ิงที่เช่ือถือได (An Image is Believable) ในการสราง

ภาพลักษณส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ความหนาเช่ือถือ กลาวคือ แมภาพลักษณจะเปนภาพที่ถูกสรางขึ้นมา แตตองอยูบน

พื้นฐานของความนาเช่ือถือในภาพลักษณที่สรางขึ้นมานั้น และภาพลักษณเปนส่ิงที่เห็นไดชัดเจน (An Image is 

Vivid and Concrete) ภาพลักษณถูกสรางขึ้นเปนรูปธรรมดวยการสรางสรรคจากนามธรรม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการ

สรางจินตนาการรูปธรรม เพื่อตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรูสึกทางอารมณ และ ภาพลักษณเปนส่ิงที่ถูกทําให

ดูงาย (An Image is Simplified) ภาพลักษณะจะตองชัดเจน งายตอการเขาใจ และจดจํา มีความแตกตาง แตส่ือ

ความหมายไดครบถวนตรงตามความตองการ  

ปจจุบันลักษณะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายของผูประกาศขาวมีการผลิตซ้ําทางภาพลักษณที่เกิดจาก

ระบบมายาคติโดยมีลักษณะของความสมัยใหม ที่สรางใหทุกส่ิงทุกอยางกลายเปนความสากล (universality)          

มีภาพลักษณที่เปนเอกภาพ เอกลักษณตางๆ เปนแบบเดียวกันและการกําหนดตายตัว การแตงหนาและเครื่องแตง

กายผูประกาศขาวในปจจุบันเปนลักษณะของวัฒนธรรมในยุคสมัยใหม โดย สุริชัย หวันแกว. (2546: 22) กลาววา  

ยุคสมัยใหมวัฒนธรรมเปนเร่ืองของชุมชนหรือบุคคลที่ถูกกําหนดขึ้นจากจารีตประเพณี หลอหลอมจนเปนวัฒนธรรม

ประจําชาติ ผูมีวัฒนธรรมแบบรัฐชาติมักยึดกระแสหลักมีคานิยมแบบชนช้ันกลางและเครงครัดตอศีลธรรม ผูไม

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมรัฐชาติถูกมองเปนคนอื่นเสมอ ทําใหคนสวนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมชายขอบ (Margi-nality) ไม

สามารถเขารวมกับชนช้ันกลางและกระแสหลักได จนหาทางออกใหกับตนเองไมได  

การแตงหนาและเครื่องแตงกายของผูประกาศขาวหญิงหญิงในรายการ  “ฝน ฟาอากาศ” 
การนําเสนอภาพลักษณผูประกาศขาวหญิงหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” เปนการนําเสนอภาพลักษณ

ภายนอกดวยศิลปะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย ซึ่งถือเปนการส่ือสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication) 

ที่เปนการส่ือสารนอกเหนือจากภาษาพูด โดยอวัจนะภาษาสามารถส่ือความหมายไดอยางมากมายมหาศาลดวย

ระบบภาษาสัญลักษณ รูปภาพ ลักษณะทาทางรวมถึงส่ิงที่สรางทําเทียมขึ้นมา รวมไปถึง การแตงหนาและเคร่ืองแตง

กาย ถือเปนการส่ือความหมายในระบบการส่ือสารไดเชนเดียวกัน ดังวลีของ McLuhan ที่กลาววา ส่ือคือสาร 

Medium is the Message  

การแตงหนาและเครื่องแตงกายผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟาอากาศ” ถือเปนส่ิงสําคัญในการ

ประกอบสรางภาพลักษณและส่ือความหมายไดโดยอาศัยหลักการดานองคประกอบทางศิลปะ เชน เสน สี แสง เงา 

ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายในเชิงสัญญะ จากสัญญะ (Sign) รหัส (Code) และวัฒนธรรม (Culture) การ

ที่จะเขาในถึงระบบของสัญญะไดนั้นจําเปนตองอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเดียวกัน โดย Ferdinand de Saussure 

(อางใน ธีรยุทธ บุญมี. 2551: 64-65)   นักภาษาศาสตรชาวสวิส ไดแบงสัญญะออกเปนสองสวน คือ ตัวหมาย 

(Signifier) และความคิดที่ถูกหมาย (Signified) ทั้งสองส่ิงนี้เกิดขึ้นพรอมๆกัน ดํารงอยูดวยกันคลายๆ   สองดานของ

เหรียญ   หรือบางครั้งเปรียบเทียบกับการตัดกระดาษ   ไมวาจะเปนรูปรางอะไรก็ลวนมี 2 ดาน คือดานหนาและ
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ดานหลังเสมอ โดย C. Peirce ไดนําเสนอเร่ือง สัญญะ ไววา กลาววา สัญญะ หนึ่งๆ จะมีองคประกอบ 2 สวนคือ 

สวนที่เปนตัวหมายและตัวหมายถึงการจะเขาใจความหมายของสัญญะตางๆได 

    

   

ลักษณะการแตงหนาและการแตงกายผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” 

ลักษณะการแตงหนาและการแตงกายผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” เปนการสรางภาพ

นิมิต (Simulacrum)  โดยมีการลอกเลียนแบบ (Simulation)  ผสมผสานกับจินตนาการ โดยใช “ตัวบท” (Text) คือ     

ผูประกาศขาว และ“บริบท” (Context) คือ วัตถุประสงคในแตละตอน ท่ีมีการจําลองสถานการณตางๆ เปนการ

ประกอบสรางความหมายขึ้นมาใหม โดยลักษณะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายไมจําเปนตองอิงกับความเปนจริง

ใด เกิดเปนความจริงเชิงสมมุติ (Hyperreal) โดยไมมีอะไรที่เปน “ความจริง” (Reality) เปนการลดทอนลักษณะความ

เปนจริงที่ไมตองพิสูจนความเปนจริงอีกตอไป โดยสอดคลองกับ Baudrillard (อางถึงใน วริยา นาคจิรังกูร. 2540: 12) 

กลาวา สังคมปจจุบัน นอกจากเนนเร่ืองของการแสวงหาความแตกตางจากคนอื่นๆ ของผูคน อันเปนผลสืบ

เนื่องมาจากสังคมที่ทีการระเบิดภายในของความหมาย (Implosion of meaning) ที่ทําใหส่ิงตางๆ ของสังคมไมมี

ความแตกตางกัน (De-differentiation) และเต็มไปดวยการลอกเลียนแบบหรือการทําเสมือนจริง (Simulation) ความ

จริงเชิงสมมุติและภาพนิมิตที่จะทําใหเกิดความแตกตางจากผูอื่นอยางที่ผูคนตองการในที่สุด 

จากความสัมพันธและความเช่ือมโยงระหวาง “ตัวบท” และ“บริบท”  นําไปสูการเกิดสัมพันธบท 

(intertextuality) ซึ่งความหมายไมไดเกิดจากตัวบทเพียงอยางเดียว แตตัวบทยังมีการเช่ือมโยงกับตัวบทและบริบท

อื่นๆ อีกดวย การเช่ือมโยง นําไปสูความหมายท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ Taylor and Winquist, 2001: 190 -191 

กลาววา ความเปนสัมพันธบทแบบหลังสมัยใหมอาศัยมุมมองแบบหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) ในการ

มองความสัมพันธระหวางตัวบทกลาวคือตัวบท ทั้งหลายตางถักทอความสัมพันธที่เช่ือมโยงตอกันในโครงขายของตัว

บท ยุคสมัย สังคม และอุดมการณที่ลวนสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันสัมพันธบทแบบหลังสมัยใหม จึงปฏิเสธการมองตัวบท

แยกจากบริบทอื่นออกมาเปนเอกเทศ ไมวาจะเปนผูแตงหรือสังคมวัฒนธรรม หากแตมองตัวบทเปนปมหนึ่งใน

โครงขายขนาดใหญของสังคมวัฒนธรรมและตัวบททั้งหลาย ความหมายของตัวบทจึงไมขึ้นกับตัวบทนั้นเองโดยลําพัง 
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หากแตเกิดจากการเช่ือมโยงกับบริบทและตัวบทอื่น ความหมายของตัวบทจึงไมเสถียร หากแตแปรเปล่ียนไปตามการ

ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวบทกับบริบทและตัวบทอื่น  

รายการพยากรณอากาศ ผูประกาศขาว 

ชอง 9  

รายการลมฟาอากาศ  

อําไพรัตน เตชะภูวภัทร   
ชอง 5 

รายการ ฝาแฝดพยากรณ  

หัชชา-สุนิดา สวัสดิพรพัลลภ  
ชองไทยพีบีเอส 

รายการพยากรณอากาศ 

ธนวรรณ มิลินทสูต  
ชอง 7 

รายการฝนฟาอากาศ  

เปรมสุดา สันติวัฒนา  
 

 
ตารางเปรียบเทียบการแตงหนาและการแตงกายผูประกาศขาวพยากรณอากาศ 

 
จากตารางเปรียบเทียบการแตงหนาและการแตงกายผูประกาศขาวหญิง ในรายการพยากรณอากาศ แสดง

ใหเห็นถึงความแตกตางและเกิดการร้ือสราง(Deconstruction)  โดย Sarup, 1993 : 35 (อางถึงใน เสาวณิต จุลวงศ. 

2556: 16) กลาววา การรื้อสรางแนวคิดเร่ืองความหมายของแดริดาเปนการร้ือสรางทฤษฎีความสัมพันธระหวาง

ความหมายกับสัญญะที่สืบตอจาก Ferdinand de Saussure และ Roland Barthes ในเร่ืองของสัญญะ(sign) โซซูร

อธิบายวาถอยคําเปนสัญญะ คือ เปนเคร่ืองหมายแทนส่ิงอื่นสัญญะประกอบขึ้นจากสองสวน คือ รูปสัญญะ และ

ความหมายสัญญะ ความสัมพันธหรือเช่ือมโยงระหวางทั้งสองสวนนี้มีลักษณะไมมีขอกําหนดแนนอน สวนบารตส

ชี้ใหเห็นวาความเล่ือนไหลของความหมายสัญญะที่เกิดขึ้นใหมจากการที่การประกอบสรางเครือขายรูปสัญญะชุด

ใหม ในการอธิบายถึงความหมายของสัญญะ โดย Derrida เห็นวาไมมีสัญญะใดท่ีครอบงําความหมายอยางใดอยาง

หนึ่งอยูโดยเฉพาะ และความหมายปรากฏข้ึนเฉพาะในระบบของรูปสัญญะ (The System of Signifiers) เทานั้น 

ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ถือเปนการร้ือสรางมายาคติดของผูประกาศ

ขาวหญิงในยุคหลังสมัยใหมที่มีความนาสนใจ ความแปลกใหม มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวสูง หลากหลาย ไม

ยึดติดรูปแบบเดิมๆ ไมคงที่ ไมตายตัว โดยภาพลักษณดังกลาวถือเปนส่ิงที่จําลองและลอกเลียนแบบดวยจินตนาการ

จากภาพนิมิต (Simulacrum) จนเกิดเปนภาพลักษณใหมขึ้นมา โดยไมมีความหมายหรือขอกําหนดท่ีแนนนอน โดย

ไมอาจพิสูจนหาความจริงอีกตอไป ลักษณะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะในยุคหลัง

สมัยใหม โดย Stuart Hall, 1992 (อางถึงใน จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต. 2550: 31) กลาววา คนแหงยุคหลังสมัยใหมนั้นจะ
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ไมมีอัตลักษณที่ตายตัวหรือมีความเฉพาะเจาะจงหรือถาวร หากแตจะมีการสรางสมอัตลักษณที่หลากหลาย และยาก

ตอการที่จะหลอมรวมใหกลมกลืนตอตัวตนด้ังเดิมของตน (A post-modern subject is seen as having no fixed, 

essential or permanent identities) ดังนั้นโลกยุคปจจุบันจึงเปนเร่ืองของความหลากหลายของอัตลักษณ 

(Diversity-identities) 

ผูประกาศขาวเปนสวนหนึ่งในการสรางภาพลักษณของรายการผานทางบุคลิกภาพ จังหวะ ลีลาภาษาท่ี ผู

ประกาศใช รวมไปถึงการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายโดยภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ

ไดสรางความนาสนใจ ต่ืนตาต่ืนใจแกผูรับชมรายการ นําไปสูการสรางความเหนียวแนนในการติดตามรายการและ

พัฒนาไปสู “การภักดี” (Loyalty) ในการรับชมตอรายการและตอสถานี นําไปสูการสรางความสําเร็จและเปด

ปรากฏการณทางดานการส่ือสารมวลชนท่ีนาสนใจในปจจุบัน สอดคลองกับ Jacoby และ Chestnut( 1978) ไดใหคํา

นิยามของความภักดีวา คือ รูปแบบตางๆของพฤติกรรมการซ้ือซ้ําของผูบริโภค ซึ่งจะมีผลตอการสราง รักษา และ

ปองกันสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาเพื่อใหตราสินคาสามารถทํากําไรไดในระยะยาว 

สรุป  
ภาพลักษณที่เกิดสรางความหมายดวยการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา 

อากาศ” เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณที่มีความแตกตางจากภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงทั่วไปที่ถูก

นําเสนอเปนภาพตัวแทนผานส่ือโทรทัศน ในฐานะภาพแบบฉบับ (Types) ภายใตมายาคติของสังคมบริโภคนิยม ซึ่ง

เปนภาพที่สามารถพบภาพไดทั่วไปในรายการขาว อานันท กาญจนพันธุ. (2548: 4) มองวาสังคมไทยมิไดตกอยู

ภายใตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเทานั้น แตเปนสวนหนึ่งความเปน สมัยใหม (Modernity) ที่แสดงถึงความพยายามที่จะ

เปล่ียนความคิดนามธรรมทั้งหลาย ไมวาจะเปนคุณคาและความหมายในชีวิตของผูคนใหกลายสภาพเปนเพียงวัตถุ

หรือสินคาจนนําไปสูการลดทอนความเปนมนุษย (Dehumanization) จนเกิดการแปลกแยกใหกลายเปนคนอื่นใน

วัฒนธรรมของพวกเขาเอง และกลายเปนการแสดงตัวตนและดํารงชีวิตอยูอยางไรศักด์ิศรี ทั้งนี้เพราะในดานหนึ่งเกิด

การจองจําและแชแข็งพวกเขาไวดวยการตีตรา และปดปายอยางตายตัว ในอีกดานหน่ึงก็เปนการตอกยํ้าใหปจเจกชน 

กลายเปนเพียง ผูหลงใหลลัทธิบริโภคนิยมอยางไมลืมหูลืมตา 

การสรางความแตกตางของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ไดสรางความหมายดวยการ

แตงหนาและเคร่ืองแตงกายจากภาพนิมิต ที่มีการผสมผสานระหวางแนวคิด วัตถุประสงค และจินตนาการ นําไปสู

การนําเสนอภาพของผูประกาศขาวหญิงในยุคหลังสมัยใหมที่มุงนําเสนอความเปนเอกลักษณ มุมมอง แนวคิด ที่มี

ความแตกตาง โดยไมเนนที่จะสรางใหเกิดเอกภาพ แตเนนความเปนปจเจกบุคคล สรางอัตลักษณที่ชัดเจน ดวย

ลักษณะการแตงหนาและเคร่ืองแตงกายผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” เปนการร้ือสรางมายาคติดวย

ภาพลักษณที่เกิดจากการแตงหนาและเคร่ืองแตงกาย ถือเปดพื้นที่ทางดานส่ือสารมวลชนในการประกอบสราง

ความหมายใหแกผูประกาศขาว พิธีกร ดารานักแสดงใหมีความโดดเดน แตกตาง ดวยแนวคิดและมุมมองใน

กระบวนการนําเสนอของส่ือสารมวลชน ถือไดวาเปนตนแบบทางความคิดและแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนที่

จะกาวเขาสูยุคหลังสมัยใหมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงในระบบการส่ือสารมวลชน เพื่อสรางความนาสนใจใหแก

การผลิตผลงานดานส่ือสารมวลชนไทย  
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การศึกษาความหมายและวิธีการใช้สาํนวนพม่า 
A Study of The Meaning and Usage of Burmese Idioms 

พิชญดา ผกากรอง1 

Pichayada Phakakrong1 

บทคัดย่อ  

บทความวิจยัเร่ือง “การศึกษาความหมายและวิธีการใช้สํานวนพม่า” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัหมวดหมู่ทาง

ความหมายและศึกษาวิธีการใช้สํานวนพม่าในปัจจุบนั จํานวน 200 สํานวน ตามแนวทางการจัดหมวดหมู่ทาง

ความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957) ผลการศึกษาพบว่าสามารถจดัหมวดหมู่ทางความหมายออกเป็น         

4 หมวดใหญ่ คือ 1) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ 2) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัมนษุย์และ

พฤติกรรมของมนุษย์ 3) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ และ            

4) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของบคุคล ด้านวิธีการใช้สํานวนนัน้ ส่วนใหญ่จะมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือใช้ตกัเตือนสัง่สอน เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต การประพฤติปฏิบติัตนร่วมกนัในสงัคม นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เห็น

ถงึความสมัพนัธ์ของภาษา และสงัคมวฒันธรรมของชาวพมา่อีกด้วย 

คาํสาํคัญ :  ความหมาย วิธีการใช้สํานวนพมา่ 

Abstract 

The research article “a Study of the Meaning and Usage of Burmese Idioms” aims to categorize 
the meaning of Burmese idioms and study their usage nowadays 200 idioms. By using Voegelins’s (1957) 
meaning categorization, Burmese idioms can be divided into four categories, which are 1) idioms about 
nature 2) idioms about human and their behavior 3) idioms about mind, emotions and thoughts, and 4) 
idioms about human relationship. In terms of usage, most of the idioms have a didactic purpose, 
teaching people about way of living and social conduct. Moreover, they show the relationship between 
the language, and the society and culture of the Burmese.    
Keywords :  Meaning, Usage of Burmese Idioms 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
สํานวนเป็นวฒันธรรมทางภาษาอย่างหนึ่ง เพราะสํานวนสว่นใหญ่สร้างขึน้จากคติความคิดของบรรพบรุุษท่ี

มีวิถีชีวิตผกูพนักบัสงัคมและวฒันธรรมแต่ละท้องถ่ิน สํานวนมีลกัษณะเป็นคําคล้องจอง คําคม ผกูปมให้คิด เป็น
ปริศนา บางทีก็แฝงไว้ด้วยปรัชญาชีวิต ข้อคิด ข้อพงึปฏิบติัเพ่ือสร้างสํานึกสงัคม แสดงถึงภมิูปัญญาของมนษุย์แต่ละ
ชนชาติ (ว ูถิ กิม จี, 2550 : 2) ดงันัน้ การศึกษาสํานวนแง่มมุต่างๆ จึงน่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นการอนรัุกษ์
วฒันธรรมทางภาษาแล้วยงัช่วยให้สามารถเข้าใจโลกทศัน์ ค่านิยม สภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภมิู
ปัญญาของคนแตล่ะท้องถ่ิน แตล่ะชนชาติได้ 

ในฐานะท่ีผู้วิจยัได้มีโอกาสศกึษาภาษาและวฒันธรรมของพม่าจึงสงัเกตเห็นว่า สํานวนพม่ามีความน่าสนใจ 
เพราะสามารถสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมบางอย่างท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวพม่าไว้อย่างชัดเจน 

                                                            
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Student of master's degree, Major Thai, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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สอดคล้องกบัแนวคิดทางมานษุยวิทยาวฒันธรรม (Cultural anthropology)2 เป็นแนวคิดท่ีศกึษาวฒันธรรมของมนษุย์
ควบคูไ่ปกบัการศกึษาภาษา แนวคิดนีเ้ช่ือวา่ภาษาเป็นวฒันธรรมอยา่งหนึง่ท่ีมนษุย์ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือถ่ายทอดความคิด
ของคนในสงัคมนัน้ๆ ด้วยเหตนีุ ้ผู้วิจยัจึงศกึษาเฉพาะสํานวนพม่าท่ีได้จากการคดัเลือกของผู้บอกภาษาชาวพม่าว่ายงั
ใช้อยูใ่นปัจจบุนัจํานวน 200 สํานวนเพ่ือให้เหน็สภาพสงัคมวฒันธรรมพมา่ในปัจจบุนัมากท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้วิจยัสนใจศกึษา
สํานวนพม่าในแง่ของความหมายและวิธีการใช้สํานวนพม่า เพ่ือจัดหมวดหมู่ทางความหมายและศึกษาวิธีการใช้
สํานวนพมา่ในปัจจบุนั ตามแนวทางการจดัหมวดหมูท่างความหมายของโวจิลนิส์ (Voegelins, 1957)3  

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1. ศกึษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสํานวนพมา่ 

2. รวบรวมและศกึษาความหมายของสํานวนพมา่จากหนงัสือ 2 เลม่ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ျမန္မာဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà hsò-yo sə-ka/ ของกระทรวงศกึษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมาร์ ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 1 (1996)  

2.2 ျမန္မာစကားပံုႏွင့္ဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà sə-ka-pòŋ hnîn hsò-yo sə-ka/ ของ Unity ฉบบัพิมพ์

ครัง้ท่ี 1 (2009) 

3. คดัเลือกสํานวนจํานวน 200 สํานวนท่ีผู้บอกภาษาชาวพม่าตัง้แต่ 15 คนขึน้ไปจาก 30 คน ยงัใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั โดยผู้วิจยัได้กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้บอกภาษา ดงันี ้

3.1 ผู้บอกภาษาต้องเป็นชาวพมา่โดยกําเนิด พดูภาษาพมา่เป็นภาษาแรก และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษา

พดูในชีวิตประจําวนั 

3.2 ผู้บอกภาษาจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้ แตต้่องมีช่วงอายอุยูใ่น 3 ช่วงอาย ุคือ  

(1) ช่วงอาย ุ15–25 ปี เป็นตวัแทนของวยัรุ่น   จํานวน 10 คน 

(2) ช่วงอาย ุ35–45 ปี เป็นตวัแทนของวยักลางคน   จํานวน 10 คน 

(3) ช่วงอาย ุ55–65 ปี เป็นตวัแทนของวยัสงูอาย ุ   จํานวน 10 คน 

4. นําสํานวนพมา่ท่ีได้จากการคดัเลือกมาจดัหมวดหมูท่างความหมายและศกึษาวิธีการใช้ในปัจจบุนั 

5. สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย 
การจัดหมวดหมู่ทางความหมายของสํานวนพม่าในงานวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ทาง

ความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957) จดัหมวดหมู่ทางความหมายออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1) สํานวน
พม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 2) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์          
3) สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึนึกคิดของมนษุย์ และ 4) สํานวนพม่าท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของบุคคล ทัง้นี ้ผู้ วิจัยจะอธิบายวิธีการใช้สํานวนพม่าควบคู่กันไปในแต่ละหมวดหมู่ด้วย        
ซึง่สามารถแสดงผลการศกึษาได้ดงันี ้

                                                            
2 อ่านเพ่ิมเติมใน Melville. J. Herskarits. Cultural An-thropology. (New Delhi : Oxford. BH. Publishing Co.,1955) และประมวล ดกิคินสนั. คติชนชาวบ้าน :    

  การศกึษาในด้านมานษุยวิทยา. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.) 
3 อ่านเพ่ิมเติมใน Voegelin, Charles F. and Forence M.Voegelin. “Hopi Domain : A Lexical Approach to the Problem of Section,” Supplement to  

  International Journal of American Linguistics. (April, 1957) : 1-82. 
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1. สาํนวนพม่าที่มีความหมายเก่ียวกับธรรมชาต ิ

จากการศกึษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนท่ียงัใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า มีสํานวนพม่าท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ 8 สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 4) โดยทัง้ 8 สํานวนมีความหมายเก่ียวกบัสภาพภมิูอากาศ
หรือฤดกูาลท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของชาวพมา่ เช่น  

ကဆုန္၊   နယုန္  ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္   တေပါင္းသာေခါင္    လမ်ားေနာင္ 
/kə-hsòŋ nə-yòŋ  hswé-hswé khòŋ/   /də-boun ɵà gàun lá mya hnàw/ 
พฤษภาคม มิถนุายน กระโดดหยองแหยง  มีนาคมเทา่นัน้ท่ีเป็นยอดเดือน 

หมายถงึ ประมาณเดือนพฤษภาคมถงึเดือนมิถนุายน  หมายถงึ ในบรรดาเดือนทัง้หมดใน 12 เดือน 

แดดจะร้อนจดัมากจนต้องกระโดดหยองแหยงไปมา  ชาวพมา่ถือวา่เดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีมี 

(ไมส่ามารถเดินด้วยเท้าเปลา่ได้)   อากาศดีท่ีสดุ 

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนท่ียกตวัอย่างมานีแ้สดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญักบั

ธรรมชาติรอบตวัของชาวพมา่ เพราะการนําฤดกูาลหรือสภาพภมิูอากาศในแตล่ะช่วงเดือนมาใช้เป็นสํานวนย่อมแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นคนช่างสังเกตของชาวพม่าท่ีนําสํานวนมาใช้เพ่ือสั่งสอน ตักเตือนลูกหลานให้ใช้ชีวิตอย่าง

สอดคล้องกบัสภาพอากาศ เช่น สํานวน ကဆုန္၊ နယုန္ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ /kə-hsòŋ nə-yòŋ hswé-hswé khòŋ/ แสดง
ให้เหน็ถงึความช่างสงัเกตของบรรพบรุุษท่ีนําสภาพอากาศมาเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมของชาวพม่า กลา่วคือ ชาวพม่ามี

ธรรมเนียมมาแต่โบราณว่า หากจะเข้าเขตเจดีย์หรือเขตวดัจะต้องถอดรองเท้าก่อนเสมอ คือ ตัง้แต่หน้าประตูหรือ

บนัไดขัน้แรก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุายนซึง่ถือเป็นช่วงสิน้สดุฤดรู้อนและเร่ิมเข้าสูห่น้าฝน อากาศมกัจะร้อน

อบอ้าวจนทําให้ชาวพม่าไม่สามารถเดินด้วยเท้าเปล่าในเวลากลางวนัได้ ส่วนสํานวน တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ား 

ေနာင္ /də-boun ɵà gàun lá mya hnàw/ เป็นสํานวนท่ีนํามาเปรียบกบัช่วงเดือนหรือช่วงฤดกูาลท่ีถือว่ามีอากาศดี
ท่ีสดุ เพราะในเดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีเร่ิมเข้าสู่ฤดรู้อนของชาวพม่า อากาศในช่วงนีจ้ะไม่ร้อนมากนกั เพราะเพิ่งสิน้

ฤดหูนาวไปในเดือนกมุภาพนัธ์ ความอบอุน่ของแสงแดดในช่วงเดือนมีนาคมจงึเป็นช่วงท่ีชาวพม่าช่ืนชอบ และถือเป็น

ช่วงเดือนท่ีมีอากาศดีท่ีสดุ 
วิรัช นิยมธรรม (2539 : 4) ได้กลา่วถึงฤดกูาลของพม่าไว้ว่า “ในปีหนึ่งๆ นัน้ พม่าจําแนกช่วงเวลาออกเป็น 3 

ฤดหูรืออตุ ุ(Uတု /ʔú-dú/) คือ ฤดูร้อน (ေႏြUတု /nwè-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน (မိုးUတု /mo-

ʔú-dú/) ระหว่างเดือนมิถนุายน-ตลุาคม และฤดูหนาว (ေဆာင္းUတု /hsau-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-

กมุภาพนัธ์ ฤดฝูนกินเวลาถงึ 5 เดือน ฤดหูนาว 4 เดือน และฤดรู้อนสัน้เพียงแค่ 3 เดือน นอกจากนีใ้นทางโหราศาสตร์

ของพม่ายงัแบ่งเวลาในแต่ละฤดอูอกเป็น 2 คาบๆ ละ 2 เดือน เรียกว่า รตหุรือยต ุ(ရတု /yə-dú/) ได้แก่ ฤดรู้อนคาบ

แรก (ေႏြU ီး /nwè-ʔu/) ฤดรู้อนคาบหลงั (ေႏြေႏွာင္း /nwè-hnau/) ฤดฝูนคาบแรก (မိုးU ီး /mo-ʔu/) ฤดฝูนคาบหลงั 

(မိုးေႏွာင္း /mo-hnau/) ฤดหูนาวคาบแรก (ေဆာင္းU ီး /hsau-ʔu/) ฤดหูนาวคาบหลงั (ေဆာင္းေႏွာင္း /hsau-hnau/)” 

จากการสังเกตของผู้ วิจัยพบว่า สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติท่ีพบส่วนใหญ่มักกล่าวถึงสภาพ

ภมิูอากาศในแต่ละช่วงเดือนอย่างชดัเจน เช่น สํานวน ကဆုန္Aတြင္း၊ ေျမသင္းပံ်႕ပံ်႕၊ မိုးန႔ံနံ႔ /kə-hsòŋ ʔə-dwin 

mye ɵin pyân pyân mo nân nân/ ในเดือนพฤษภาคม มีกลิน่ไอดิน ไอฝนแพร่กระจาย, နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး 

/nə-yòŋ mo ɵe myɛ́ʔ-ɵa mwe/ เดือนมิถนุายนฝนน้อย หญ้าเลก็ๆงอก, ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ /wà-hsò wà-

gàun yè phàun-phàun/ เดือนกรกฎาคม เดือนสงิหาคม นํา้เจ่ิงนอง (ฝนตกหนกั)  
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นอกจากนีย้งัมีสํานวนพมา่บางสํานวนท่ีไมไ่ด้กลา่วถงึฤดกูาลหรือช่วงเดือนอย่างชดัเจน แต่สามารถคาดเดา

ฤดกูาลหรือช่วงเดือนได้จากธรรมชาติเช่นเดียวกนั เช่น สํานวน ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိ ွ/yà-ɵì mə-ɵí pan hnîn hñí/ ไม่

รู้ฤดกูาล ดดูอกไม้บาน หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนัน้เป็นช่วงฤดกูาลใด ให้สงัเกตจากดอกไม้ซึ่งมกัจะบานตาม

ฤดกูาล ดงันัน้ จากสํานวนข้างต้นนีอ้าจกลา่วได้วา่ ชาวพมา่เป็นคนช่างสงัเกตและมีวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัธรรมชาติอย่าง

แนบแน่น 

2. สาํนวนพม่าที่มีความหมายเก่ียวกับมนุษย์และพฤตกิรรมของมนุษย์ 
จากการศกึษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนท่ียงัใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า มีสํานวนพม่าท่ีมี

ความหมายเก่ียวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ 117 สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 58.5) ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้จําแนก

พฤติกรรมของมนษุย์ออกเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทัง้ด้านการกระทําและการส่ือสาร (คําพดู) เช่น 
ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လြဲ၊ ရဲလွ်င္   လာဘ္ရ  မေကာင္းသူကို    ပယ္၊ ေကာင္းသူကို  ကယ္ 
/câuʔ shin     là lwɛ        yɛ shin  là yá/  /mə-kaun ɵù kò  pɛ̀     kaun ɵù kò     kɛ̀/ 
ถ้ากลวัพลาดลาภ ถ้ากล้าได้ลาภ   คนไมดี่ คดัออก(ไมค่บ) คนดี ช่วยเหลือ  
หมายถงึ ถ้ามีความกลวัก็จะพลาดทกุสิง่  หมายถงึ ให้คบแตค่นท่ีดี เป็นกลัยาณมิตร 
แตห่ากมีความกล้าก็สามารถเอาชนะทกุอยา่งได้  สว่นคนท่ีไมดี่ให้เลกิคบเสีย เพราะอาจนําเราไปสู ่
ทกุสิง่ล้วนอยูท่ี่จิตใจของคนเรา   ทางเส่ือมเสียได้ 

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนท่ียกตวัอยา่งมานีเ้ป็นสํานวนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์ 

ด้านการกระทํา สํานวน ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လဲြ၊ ရဲလွ်င္ လာဘ္ရ /câuʔ shin là lwɛ yɛ shin là yá/ เป็นสํานวนท่ีใช้

เพ่ือเตือนสติของคนเราวา่ หากคนเรามีความกล้าท่ีจะทําในสิง่ท่ีถกูต้องแล้วก็สามารถทําสิ่งนัน้ได้อย่างสําเร็จลลุว่ง แต่

หากคนเราขาดความกล้าแล้ว แม้สิง่ท่ีง่ายดายหรือแม้มีโอกาสอยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถคว้าโอกาสนัน้มาได้สําเร็จ สว่น

สํานวน မေကာင္းသူကို ပယ္၊ ေကာင္းသူကို ကယ္ /mə-kaun ɵù kò pɛ̀ kaun ɵù kò kɛ̀/ เป็นสํานวนท่ีใช้เพ่ือเป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบติัตน เป็นสํานวนท่ีผู้ ใหญ่มกัใช้สอนบตุรหลานให้รู้จกัเลือกคบมิตร เพราะมิตรท่ีดีย่อมนํา

เราไปสูค่วามสําเร็จ สว่นมิตรเลวมกันําเราไปสูค่วามเส่ือมเสีย ดงันัน้การเลือกคบมิตรจงึมีความสําคญัอยา่งมาก 

นอกจากนีจ้ากการศกึษาพบวา่ สํานวนพมา่ท่ีมีความหมายเก่ียวกบัมนษุย์และพฤติกรรมของมนษุย์ด้านการ

ส่ือสารหรือคําพดูก็มีหลายสํานวนด้วยกนั เช่น 
ဆိုခဲေစ        ျမဲေစ    မင္းမွာ     သစၥာ၊  လူမွာ   ကတိ 
/hsò khɛ sè   myɛ sè/    /min hmà   ɵíʔ-sà  lù hmà  gə-dí/ 
กลา่ว(พดู)ให้ยาก ขอให้มัน่คง   กษัตริย์(ต้องรักษา)สจัจะ คน(ต้องรักษา)สญัญา  

หมายถงึ ในการพดูควรพดูให้ยากและ    หมายถงึ หากเป็นกษัตริย์ต้องมีวาจาสตัย์ 

น้อยท่ีสดุ แตก็่ขอให้คําพดูนัน้มัน่คงท่ีสดุ  หากเป็นคนก็ต้องรักษาสญัญา 

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนท่ียกตวัอยา่งมานีเ้ป็นสํานวนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์ 

ด้านการส่ือสารหรือคําพดู สํานวน ဆိုခဲေစ ျမဲေစ /hsò khɛ sè myɛ sè/ เป็นสํานวนท่ีผู้ ใหญ่มกัใช้กลา่วตกัเตือน สัง่–

สอนลกูหลานให้ระมดัระวงัเก่ียวกบัคําพดู เพราะคําพดูเป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างคณุประโยชน์แก่ผู้พดูได้ ในทางตรงข้าม

คําพดูก็สามารถสร้างภยัร้ายแรงให้แก่ผู้พดูได้เช่นเดียวกนั สว่นสํานวน မင္းမွာ သစၥာ၊ လူမွာ ကတိ /min hmà ɵíʔ-sà 
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lù hmà gə-dí/ เป็นสํานวนท่ีใช้เพ่ือสัง่สอนให้คนรักษาคําพดู แม้ว่าจะอยู่ในฐานะกษัตริย์หรือสามญัชนทัว่ไป คําพดู

ยอ่มมีความสําคญัเสมือนกบัการสญัญา เม่ือสญัญาแล้วต้องรักษาสญัญานัน้ให้ได้  

จากตวัอย่างในข้างต้นจะเห็นได้ว่า สํานวนท่ีจดัอยู่ในหมวดหมู่นีม้กัใช้เพ่ือตกัเตือนหรือสัง่สอน เป็นแนวทาง

ในการใช้ชีวิตและเป็นแนวในการประพฤติปฏิบติัตนให้สามารถอยู่ในสงัคมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างสงบสขุ ดงันัน้ สํานวน

ในหมวดหมูนี่จ้งึมีทัง้สํานวนท่ีเป็นข้อห้ามเพ่ือให้หลีกเล่ียงการกระทําท่ีไมดี่ และสํานวนท่ีเป็นข้อควรประพฤติปฏิบติั 

3. สาํนวนพม่าที่มีความหมายเก่ียวกับจติใจ อารมณ์ ความรู้สกึนึกคดิของมนุษย์ 
จากการศกึษาความหมายของสํานวนพมา่จํานวน 200 สํานวนท่ียงัใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า มีสํานวนพม่าท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึนึกคิดของมนษุย์ รวมถึงความเช่ือและลทัธิศาสนาทัง้สิน้ 45 สํานวน 

(คิดเป็นร้อยละ 22.5) เช่น 
မရွိလို႔     မလွဴ     မလွဴလို႔     မရွိ    ကုသိုလ္ ေရစက္ Aဆက္  မကြာ 
/mə-shí ló  mə-hlù  mə-hlù ló   mə-shí/ /kú-ɵò    yè-sɛ́ʔ   ʔə-hsɛ́ʔ       mə kwà/ 
ไมบ่ริจาคเพราะไมมี่  ไมมี่เพราะไมบ่ริจาค กศุลผลบญุ กรวดนํา้ สมัพนัธ์ตอ่เน่ือง 
หมายถงึ คนท่ีไมทํ่าบญุ บริจาคทานเพราะอ้างวา่ไมมี่ หมายถงึ การทําบญุกศุล กรวดนํา้  
เงินทองหรือกําลงัทรัพย์ท่ีจะบริจาคทานในชาติภพนี ้ ยอ่มสง่ผลตอ่เน่ืองไปจนถงึชาติภพหน้า 
ในชาติภพหน้าก็จะยากจน ไมมี่ทรัพย์สมบติัเช่นเดิมอีก 

 
ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴ  ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ရ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္လွဴ  ေညာင္ေစ့ေလာက္ရ 
/ñaun-sé lâuʔ-hlù          ñaun-bìn-ji lâuʔ-yá/ /ñaun-bìn-ji lâuʔ-hlù           ñaun-sé lâuʔ-yá/ 
บริจาคประมาณเมลด็ไทร  บริจาคประมาณต้นไทรใหญ่ 
ได้บญุประมาณต้นไทรใหญ่  ได้บญุประมาณเมลด็ไทร 
หมายถึง การทําบญุขึน้อยู่กบัศรัทธา หากมีศรัทธามาก แม้จะทําบญุน้อยแต่ก็ได้บญุมาก ตรงกนัข้ามถึงแม้
จะทําบญุมาก แตไ่มมี่ศรัทธาทําไปเพียงไหนก็ได้บญุนิดเดียว 

 
ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 3 สํานวนท่ียกตวัอย่างมานีแ้สดงให้เห็นถึงแนวความคิด ความเช่ือ

เก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา คือ ความเช่ือเร่ืองบาป–บญุ เร่ืองชาติภพ การสร้างบญุกศุล การบริจาคทาน 

ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าชาวพม่ามีความเคารพนบัถือในหลกัพระพทุธศาสนา ทําให้มีสํานวนพม่าหลายสํานวนท่ีนําหลกั 

ธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้ามาใช้ในการสัง่สอนลกูหลานให้ประพฤติปฏิบติัตวัอยู่ในศีลธรรม, คณุงามความดี ซึง่จะ

เหน็ได้วา่ สํานวนพมา่มกัเน้นเร่ืองการทําบญุให้ทาน เช่น ในสํานวน ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ 
ရ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္လွဴ ေညာင္ေစ့ေလာက္ရ /ñaun-sé lâuʔ-hlù ñaun-bìn-ji lâuʔ-yá  ñaun-bìn-ji lâuʔ-hlù 

ñaun-sé lâuʔ-yá/ เป็นสํานวนท่ีผู้ ใหญ่ใช้สัง่สอนลกูหลานเร่ืองการทําบญุให้ทาน เพราะชาวพม่าเช่ือว่า การทําบญุให้

ทานนัน้ไม่ได้อยู่ท่ีปริมาณของสิ่งท่ีทําบุญหรือบริจาคไป แต่ขึน้อยู่กับเจตนาของผู้ ให้ แม้ว่าผู้ ทําบุญจะทําบุญด้วย

สิ่งของหรือเงินบริจาคอนัน้อยนิด แต่หากมีเจตนาท่ีบริสทุธ์ิแล้ว ผลบุญนัน้ก็จะย่ิงใหญ่เสมือนหนึ่งทําบุญประมาณ

เมลด็ไทร แต่ได้บญุเท่าต้นไทร แต่หากทําบญุเพียงเพ่ือหวงัลาภยศ หน้าตาหรือช่ือเสียง ผลบญุท่ีได้ก็ได้เพียงน้อยนิด 

เพราะไมไ่ด้ทําบญุด้วยเจตนาท่ีบริสทุธ์ิ  

นอกจากนี ้ผู้วิจยัเห็นว่ายงัมีสํานวนพม่าบางสํานวนท่ีมีความน่าสนใจเก่ียวกับความเช่ือของชาวพม่า คือ 

สํานวน ကရင္သားေမြး ေခါင္းမေဆးႏွင့္၊ A ိ ုးစည္တီး ၿပီးေAာင္ေဆး /ka-yìn-ɵa mwe gaun mə-hse hnìn ʔo-sì ti 
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byi ʔaun hse/ ชาวกะเหร่ียงคลอด ไม่ให้สระผม ให้ตีกลองยาวแล้วจึงสระ ความหมายของสํานวนนีไ้ม่ได้ตรงตาม

อกัษร กลา่วคือ หนงัสือ ျမန္မာဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà hsò-yo sə-ka/ (ျမန္မာစာAဖြဲ႔U ီးစီးဌာန /myàn-mà sà  ʔə-

phwɛ́ ʔu-si-thà-nà/ ၁၉၉၆ : ၂) ได้กลา่วถงึความหมายของสํานวนนีไ้ว้วา่  

“ေခါင္းမေလွ်ာ္သင့္ေသာ ေန႔မ်ားမွာ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ ၾကာသပေတး ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ 

/gaun mə-shɔ̀ ɵîn ɵɔ  né mya hmà tə-nin-la၊ bouʔ-də-hu၊ ɵâu-ca၊ ca-ɵà-bə-de phíʔ  ɵì/ /gaun shɔ̀        
သင့္ေသာ ေန႔မ်ားမွာ တနဂၤေႏြ၊ Aဂၤါ၊ စေန ျဖစ္သည္။ (က=တနလၤာ၊ ရင္=ဗုဒၶဟူး၊ သား=ေသာၾကာ၊              
ɵîn ɵɔ  né mya hmà tə-nin-gə-nwè၊ ʔìn-ga၊ sə-nè phíʔ  ɵì/ (/ka=tə-nin-la၊ yìn=bouʔ-də-hu၊ ɵa=ɵâu-ca၊ 

ေမြး=ၾကာသပေတး၊ Aုိး=တနဂၤေႏြ၊ စည္=Aဂၤါ၊ တီး=စေန။)” 
mwe=ca-ɵà-bə-de၊ ʔo= tə-nin-gə-nwè၊ sì=ʔìn-ga၊ ti= sə-nè/) 

ความหมายของสํานวนนีห้มายถึง วนัท่ีห้ามสระผม คือ วนัจนัทร์ วนัพธุ วนัศกุร์ และวนัพฤหสับดี ส่วนวนัท่ี

ควรสระผม คือ วันอาทิตย์ วันองัคาร และวนัเสาร์ ทัง้นี ้อักษรของภาษาพม่าแต่ละตัวหรือคําแต่ละคําในประโยค 

ကရင္သားေမြး /ka-yìn-ɵa mwe/ และ A ိ ုးစည္တီး /ʔo-sì ti/ เป็นเพียงการนําคํามาเรียงต่อกนัให้จําง่ายเท่านัน้ ต้อง

ตีความอีกชัน้หนึง่ ดงันี ้

  ကရင္သားေမြး /ka-yìn-ɵa mwe/ : က /ka/ = တနလၤာ /tə-nin-la/ วนัจนัทร์,  ရင ္/yìn/ = 

ဗုဒၶဟူး /bouʔ-də-hu/ วนัพธุ, သား /ɵa/ = ေသာၾကာ วนัศกุร์, ေမြး /mwe/ = ၾကာသပေတး วนัพฤหสับดี              

  Aုိးစည္တီး /ʔo-sì ti/ : A ိ ုး /ʔo/ = တနဂၤေႏြ วนัอาทิตย์, စည္ /sì/ = Aဂၤါ วนัองัคาร, တီး /ti/ = 

စေန วนัเสาร์ 

 จากการสมัภาษณ์ผู้บอกภาษาชาวพม่าเก่ียวกบัความเช่ือนี ้ผู้วิจยัพบว่า ผู้บอกภาษาชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่

ทราบสาเหตขุองการนําตวัอกัษรหรือคําเหลา่นีม้าเรียงต่อกนั ทราบแต่เพียงว่า หากสระผมในวนั ကရင္သားေမြး /ka-

yìn-ɵa mwe/ ไม่ดี ควรหลีกเล่ียง และควรสระผมในวนั A ိ ုးစည္တီး /ʔo-sì ti/ แทน ดงันัน้จะเห็นได้ว่า สํานวนพม่าท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงความเช่ือและลทัธิศาสนา มกัมีความสมัพนัธ์กบัแนววิถี

ปฏิบติัของคนในสงัคมนัน้ๆ แม้ว่าบางสํานวนจะไม่สามารถอธิบายถึงท่ีมาของสํานวนได้ แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นถึง

ภมิูปัญญาของบรรพบรุุษในการเรียงร้อยคําตา่งๆ เข้าด้วยกนัจนเกิดเป็นสํานวน 

4. สาํนวนพม่าที่มีความหมายเก่ียวกับความสัมพันธ์ของบุคคล 

จากการศกึษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนท่ียงัใช้อยู่ในปัจจบุนัพบว่า มีสํานวนพม่าท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของบคุคล 30 สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 15) ในท่ีนีผู้้วิจยัได้จําแนกความสมัพนัธ์ของ
บคุคลออกเป็นกลุม่ตามความสมัพนัธ์ในครอบครัวและเครือญาติ และจําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี ความสามารถและ
การเมืองการปกครอง เช่น 

ၾကက္မွာA႐ုိး    လူမွာAမ်ဳိး   မိဘေက်းဇူး     ျမင့္မိုရ္U ီး 
/cɛʔ́ hmà ʔə-yo  lù hmà ʔə-myo/   /mí-bá ce-zu   myín-mò ʔu/  
ไก่ท่ีกระดกู คนท่ีตระกลู    บญุคณุพอ่แม ่ยอดเขาสเุมรุ  
หมายถงึ ถ้าดไูก่ให้ดท่ีูกระดกู    หมายถงึ บญุคณุของพอ่แมส่งูกวา่ยอดเขาสเุมรุ 
แตห่ากวา่ดคูนให้ดท่ีูตระกลูของคนนัน้    (หาท่ีเปรียบมิได้) 
เพราะบคุคลมกัเป็นไปตามเผา่พนัธุ์  
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ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนท่ียกตวัอย่างมานีแ้สดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของบคุคล

ตามความสมัพนัธ์ในครอบครัวและเครือญาติ สํานวน ၾကက္မွာA႐ုိး လူမွာAမ်ဳိး /cɛ́ʔ hmà ʔə-yo lù hmà ʔə-myo/ 

หมายถึง บคุคลมกัเป็นไปตามเผ่าพนัธุ์ ดงันัน้ เม่ือคนเราจะตดัสินหรือประเมินผู้ อ่ืนต้องดท่ีูปัจจยัอ่ืนของคนๆ นัน้ด้วย 

เช่น พืน้ฐานทางครอบครัว การอบรมเลีย้งด ูฯลฯ แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่าให้ความสําคญักบัระบบความสมัพนัธ์ของ

ครอบครัวและเครือญาติ สะท้อนให้เห็นลกัษณะทางสงัคมระดบัครอบครัวของชาวพม่าว่ายงัมีความแน่นแฟ้น ส่วน

สํานวน မိဘေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္U ီး /mí-bá ce-zu myín-mò ʔu/ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคญักบัสถาบนัครอบครัว
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ่อแม่ မိဘ /mí-bá/ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัและมีพระคณุสงูสดุสําหรับลกู 

สําหรับชาวพม่านัน้ ความกตญัญถืูอเป็นคณุธรรมอนัสงูส่งท่ีคนพม่าทกุคนควรมี คนท่ีรู้จกัตอบแทนบญุคณุ มีความ

กตญัญตูอ่บพุการีและผู้ มีพระคณุยอ่มได้รับการยกยอ่งจากผู้คนในสงัคม 

นอกจากนีย้งัพบสํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของบคุคล จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี 

ความสามารถและการเมืองการปกครองด้วย เช่น 

 
 Aရွင္ျမင့္မွ            ကၽြန္ျမင္ ့   မင္းခေယာက္်ား    ကမ္းနားသစ္ပင ္   
/ʔə-shìn myîn hmá  cùn myîn/   /min khá yâuʔ-ca  kan-na ɵíʔ-pín/  
เจ้านายสงู ข้าทาสสงู    คนรับใช้กษัตริย์ (เหมือน)ต้นไม้ใกล้ฝ่ัง  
หมายถงึ หากเจ้านายเจริญก้าวหน้า   หมายถงึ คนท่ีรับใช้ผู้ มีอํานาจ  
ข้าทาสบริวารก็พลอยเจริญก้าวหน้าไปด้วย  เปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝ่ัง จงึควรตรึกตรอง 
       เม่ือต้องรับใช้ผู้ มีอํานาจ 
 
ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวน Aရွင္ျမင့္မွ ကၽြန္ျမင့္ /ʔə-shìn myîn hmá cùn myîn/ เป็นสํานวนท่ี

แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของบคุคลตามตําแหน่งหน้าท่ี ความสามารถ รวมถึงการปกครองในฐานะผู้บงัคบับญัชา

และผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา เพราะการท่ีเจ้านายมีความสามารถ ย่อมส่งผลให้ข้าทาสบริวารมีความเจริญก้าวหน้าทัง้

ทางด้านชีวิตและการงาน ดังนัน้ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาจึงควรเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัด สว่นสํานวน မင္းခေယာက္်ား ကမ္းနားသစ္ပင္ /min khá yâuʔ-ca kan-na ɵíʔ-pín/ ก็สามารถแสดงให้เห็น
ถงึความสมัพนัธ์ของบคุคลตามตําแหน่งหน้าท่ี ความสามารถ และการเมืองการปกครองได้เช่นเดียวกนั เพราะในอดีต

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีระบอบการปกครองแบบระบอบกษัตริย์ คําว่า “မင္းခေယာက္်ား” /min 

khá yâuʔ-ca/ จึงน่าจะหมายถึง เหล่าเสนาอํามาตย์ท่ีคอยรับใช้กษัตริย์ในยคุสมยัต่างๆ แต่ในปัจจบุนั คํานีส้ามารถ

นํามาเปรียบได้กับบุคคลท่ีอยู่ภายใต้อํานาจบังคับบัญชาซึ่งควรมีสติ ระมัดระวังในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ เพราะ

อํานาจนัน้ไม่มีความแน่นอน ผู้อยู่ภายใต้อํานาจจึงเปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝ่ังท่ีสามารถล้มตายได้ตลอดเวลา สํานวนนี ้

จงึใช้เพ่ือสัง่สอน และตกัเตือนสติไมใ่ห้ประมาท  

สรุป 
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนท่ียงัใช้อยู่ในปัจจุบนั พบว่า สํานวนพม่า

สามารถนํามาจัดหมวดหมู่ทางความหมายตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ทางความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins, 
1957) ได้ 4 หมวดใหญ่ คือ สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์พบมากท่ีสดุ 117 
สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 58.5) รองลงมา คือ สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึนึกคิดของ
มนษุย์พบ 45 สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 22.5) รองลงมา คือ สํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของ
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บุคคลพบ 30 สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 15)และสํานวนพม่าท่ีมีความหมายเก่ียวกับธรรมชาติพบน้อยท่ีสุด คือ 8 
สํานวน (คิดเป็นร้อยละ 4) แสดงให้เห็นว่า ชาวพม่าให้ความสําคญักบัมนษุย์และพฤติกรรมของมนษุย์มากท่ีสดุ และ
เม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่าสํานวนท่ีมีความหมายในหมวดหมู่เก่ียวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ตกัเตือนสัง่สอน เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต และเป็นแนวในการประพฤติปฏิบติัตน  

จากการศึกษาความหมายและวิธีการใช้สํานวนพม่าในครัง้นีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า สํานวนมีความสําคญัเชิง
สงัคมและวฒันธรรม เช่น สัง่สอนให้คนในสงัคมปฏิบัติตนในทางท่ีดีโดยใช้สํานวนเพ่ือเปรียบให้เห็นผลดีของการ
ปฏิบัติตาม หรือแสดงให้เห็นผลเสียของการไม่ปฏิบัติตาม ผลการศึกษาครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกับแนวคิดทาง
มานษุยวิทยาวฒันธรรม (Cultural anthropology) ท่ีเช่ือว่าภาษาเป็นวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีมนษุย์ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือ
ถ่ายทอดความคิดของคนในสงัคมนัน้ๆ สํานวนพม่าจึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ค่านิยม 
สภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภมิูปัญญาของคนพม่าได้เป็นอย่างดี เพราะหากสํานวนเป็นเพียงถ้อยคํา
หรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านาน แต่ไม่มีความหมายใดลึกซึง้หรือเก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมแล้ว 
สํานวนก็ย่อมสญูหายไปจากสงัคมนัน้ๆ การศกึษาสํานวนในแง่มมุต่างๆ จึงมีความน่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษา
ให้ลุม่ลกึตอ่ไป 
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การศึกษาปัญหาและข้อจาํกัดด้านนโยบายและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
เพื่อจาํหน่ายโดยเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และวสิาหกจิชุมชน 
Study of Legal Problems and Restrictions to Support Seed Production and Distribution of 
Local Farmers, The Farmers' Groups and Farming Community Enterprise 
 
ศราภา ศทุรินทร์1 

Sarapa Suttarin1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมุ้่งศึกษาการสํารวจสภาพปัญหาเก่ียวกบัการผลิตเมล็ดพนัธุ์เพ่ือจําหน่ายของเกษตรกรรายย่อย 

กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวท่ีเป็นผลมาจาก พ.ร.บ.พันธุ์ พืช พ.ศ.2518 

กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเสนอทางออกเบือ้งต้นท่ีจะช่วยสนบัสนนุการผลิตเมล็ดพนัธุ์เพ่ือจําหน่าย

ของกลุม่เกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารและการพึง่พาตนเองของเกษตรกร และเพ่ือนําผลการศกึษานี ้

ไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบักลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธุ์เพ่ือ

จําหน่ายต่อไป โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิด้วยการวิธีการสนทนากลุ่มและการ

สมัภาษณ์โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง ร่วมกบัข้อมลูทติุภมิูจากเอกสารตา่งๆ 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าสภาพปัญหาเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือจําหน่ายของเกษตรกรมีดังนี ้

1) เกษตรกรไม่เข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับวิธีปฏิบติัท่ีกําหนดในกฎหมายลําดบัรองต่างๆ ทําให้ปฏิบติัไม่ถกูต้อง 2) 

กระบวนการขอใบอนญุาตตามท่ีกฎหมายกําหนดนัน้ปฏิบติัได้ยากสําหรับเกษตรกรผู้ มีทนุน้อย 3) การดําเนินการบาง

ขัน้ตอนของเจ้าหน้าท่ีใช้เวลานาน สง่ผลให้เมลด็พนัธุ์เส่ือมคณุภาพ ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดให้จําหน่าย

ได้ 4) การสัง่พกัใช้ใบอนุญาตค้าเมล็ดพนัธุ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะส่งผลให้ไม่สามารถจําหน่ายเมล็ดพนัธุ์ชนิดอ่ืนๆ 

ด้วย (5) เกษตรกรขาดแรงจงูใจในการผลติเมลด็พนัธุ์เพ่ือจําหน่าย 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ มีดงันี ้1) ภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพนัธุ์ เพ่ือจําหน่ายโดย

เกษตรจากอยา่งจริงจงั สว่นใหญ่เป็นเพียงการรณรงค์ ไม่มีการสนบัสนนุในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 2) เกษตรกร

สว่นใหญ่มีทนุน้อย ทําให้ไม่สามารถปฏิบติัตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดได้โดยง่าย 3) มีการนํากฎหมายมาใช้

เป็นเคร่ืองมือกีดกนัเกษตรกรมิให้ค้าแข่งกบับริษัทเอกชน 4) กฎหมายกําหนดให้อํานาจในการสัง่พกัใช้ใบอนญุาต

ของเจ้าหน้าท่ีเป็นอํานาจผูกพัน (มิใช่อํานาจดุลพินิจ) ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร 

5) เกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกน้อยเพราะการดําเนินนโยบายจํานําข้าว รวมถึงโครงการความร่วมมือ

ระหวา่งภาครัฐกบับริษัทเอกชนสว่นใหญ่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเพาะปลกูของเกษตรกร 

คาํสาํคัญ : ข้อจํากดัด้านนโยบายและกฎหมาย เกษตรกรรายย่อย กลุม่เกษตรกร วิสาหกิจชมุชน 
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Abstract 
 This research aimed to explore the current situation and problems of commercial seed 

production by small-scale farmers, the farmers groups and community enterprise; to analyze such 

problems which are the result of the Plant Offspring Act including the subordinate legislation and policies; 

to provide preliminary solutions to support the commercial seed production by farmers to strengthen food 

security and self-reliance of farmers; and to bring the research results to serve as a basis 

for further research and development to strengthen the commercial seed production by farmers; by using 

qualitative research. Primary data collected included focus groups and by identifying the key 

informants to be interviewed, including documentary secondary data as the means to complete the 

research. 

 The results of this research study indicate that the problems of the commercial seed production 

by farmers are as follows: 1) farmers do not understand the details of the procedures prescribed in the 

Law and Order, so makes invalid practice; 2) the licensing process are difficult for farmers who have little 

capital; 3) some procedures spend very long time that cause seed deterioration which are not certified by 

the laws; 4) Suspension of commercial license for one kind of seed will make farmers cannot sell other 

kinds of seeds; 5) farmers lack of incentives to produce seeds for sale. 

 In addition to the results of the study are as follows: 1) Lack of vigorously support from the 

government to encourage and promote the commercial seed production by farmers, most are only 

campaign that without the substantial support in practice; 2) most farmers have little capital so it is not 

easy to follow the procedures required by law; 3) Law has been used as a tool to discourage farmers to 

compete with private companies; 4) Law requires that the authority to suspend the license to be a 

mandatory power (not discretionary power), which become obstacles to the commercial seed production 

by farmers; 5) farmers have few choices to grow because the government policy, known domestically as 

the rice-pledging scheme, and also the cooperation between the government and private companies 

mainly affect the decisions of farmers planting. 

Keywords : Legal Problems and Restrictions, Local Farmers, the Farmers' Groups, Farming Community 

Enterprise 
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การศึกษาเรือ่งพระอภัยมณีฉบับลานนา1  
A Study of Phra Aphaimani in Lanna Versions 
 

สุภาวดี เพชรเกตุ2 

Supawadee Petket2 

 

บทคัดยอ      
  พระอภัยมณีฉบับลานนาเกิดจากเจาแมทิพเกสรโปรดละครแบบกรุงเทพฯจึงใหพระยาพรหมโวหารแปลงความ

เร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา  พระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งสํานวนรอย

กรองซ่ึงแตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอ และสํานวนรอยแกวซ่ึงแตงเปนนิทานชาดก พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อ

เร่ืองสมบูรณ 3 สํานวน คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอ้ือมและพระ

อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พระอภัยมณีฉบับลานนามีโครงเร่ืองที่แสดงการผจญภัยของพระเอก ในดานแกนเร่ืองพระ

อภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเร่ืองอยูท่ีการผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยาง

ความสุข สวนสํานวนรอยแกวมีแกนเร่ืองที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนท่ีรักทั้งพอแมและญาติพี่นองเปนทุกข

อยางหน่ึง ในดานตัวละครพระอภัยมณีฉบับลานนามีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณี ในดานฉากพระอภัย

มณีใชฉากทะเลเพียงเล็กนอยและเพิ่มเติมฉากปาเขา  

คําสําคัญ : พระอภัยมณี ลานนา   
 

Abstract 
  Lanna Phra Aphaimani was composed because Princess Tipkesorn  was fond of Bangkok play, so 

she commanded Phraya Promwoharn to adapt Middle Thai Phra Aphaimani that was composed by Sunthon 

Phu to Lanna Phra Aphaimani. Lanna Phra Aphaimani consisted of the northern poetry and the prose that was 

rewritten as jataka tales. There are 3 complete versions for Lanna Phra aphaimani: the northern poetry of Phra 

Aphaimani written by Praya Phrom Woharn, the jakata tale of Phra Aphaimani from Wat Baan Auea, and the 

jakata tale of Phra Aphaimani from Wat Naam Tong. The plot in Lanna Phra Aphaimani shows the adventure 

of the hero. As for the theme, the theme in the northern poetry is concerning the hero’s adventures until he got 

married and became the king, but the theme in prose/jataka tale is concerning the sorrow of separating from 

parents and relatives. As for the character in Lanna Phra Aphaimani, Srisuwan becomes a lead character 

                                                                    
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวทิยานิพนธเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสนุทรภู   
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000, ประเทศไทย  

  Faculty of Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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instead of Phra Aphaimani. As for the scene, there is less ocean scene in Lanna Phra apaimani, and the 

forest scenes were added in the story. 

Keywords :  Phra Aphaimani, Lanna     

 

คํานําและวัตถุประสงค 
   อาณาจักรลานนามีความสัมพันธกับอาณาจักรไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทรมายาวนาน

กวา 700 ป   นอกจากความสัมพันธทางดานการสงคราม สัมพันธไมตรีดานการเมืองการปกครอง  พุทธศาสนา  ดาน

ภาษา ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาแลวยังมีการถายทอดวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆ เปนตนวา พิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา  

ประเพณีลอยกระทง และอีกส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมานอกจากวัฒนธรรมประเพณี คือ การถายทอดวรรณคดีจากถ่ินหนึ่งไป

ยังถ่ินหนึ่ง   

วรรณคดีลานนากับวรรณคดีราชสํานักมีความสัมพันธกันหลายเลม   ในชวงสมัยสุโขทัยและอยุธยามักจะเปนไป

ในลักษณะที่วรรณคดีราชสํานักเปนฝายแปลถายทอดจากตนฉบับภาษาลานนาเปนภาษาไทยมาตรฐาน  หรือรับเคาเร่ือง

มาแปลง  เชน โคลงนิราศหริภุญชัย  ปญญาสชาดก และลิลิตพระลอ   นอกจากวรรณคดีที่ราชสํานักสยามไดรับอิทธิพล

ไปจากลานนาแลวยังมีวรรณคดีที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันเปนตนวาวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิและมหาชาติ 

จะเห็นไดวาลักษณะของวรรณคดีในยุคแรก คือ ประมาณชวงสุโขทัยและอยุธยา วรรณคดีลานนาจะมีอิทธิพล

ตอวรรณคดีราชสํานักทั้งในลักษณะการแปลและการแปลง  แตตอมาในสมัยรัตนโกสินทรวรรณคดีราชสํานักเร่ิมมีอิทธิพล

ตอวรรณคดีลานนา    

วรรณคดีที่ไดถายทอดจากวรรณคดีภาคกลางไปยังลานนา คือ เร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภูซึ่งเปนวรรณคดีที่มี

เนื้อเร่ืองแตกตางไปจากนิทานหรือนิยายแบบเดิมของไทยที่มีพระเอกเปนผูที่มีความสามารถดานการรบหรือการทําสง- 

ครามมาเปนพระเอกผูที่มีจิตใจออนไหวและมีความสามารถดานการดนตรีแทน  วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีแพรหลายใน

ภาคกลางและมีการนํามาแตงเปนสํานวนลานนาท้ังประเภทรอยแกวและรอยกรอง 

  มีการศึกษาวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนาในดานการปริวรรตตนฉบับจากอักษรธรรมลานนาเปนภาษา 

ไทยกลาง ศึกษาดานการใชคําศัพทและใชเปนขอมูลเพื่อศึกษาภาพรวมของวรรณคดีประเภทคราวซอแตยังไมมีการศึกษา

วิเคราะหวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนา ดังนั้นในบทความน้ีผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณี

ฉบับลานนาจํานวน 3 สํานวน คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  นิทานชาดกเร่ืองพระอภัยมณีฉบับวัด

บานเอื้อมและนิทานชาดกเร่ืองพระอภัยมณีฉบับวัดน้ําโทง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห       
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ผลการวิจัย 
 

ที่มาตนฉบับและความแพรหลายของพระอภัยมณีฉบับลานนา 
  วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภูเปนที่นิยมในภาคกลางและมีการคัดลอกตนฉบับเปนจํานวน

มาก สําหรับพระอภัยมณีฉบับลานนาน้ันเกิดจากเจาแมทิพเกสรพระชายาของพระเจาอินทวิชยานนทหรือที่รูจักกันในนาม

พระมารดาของพระราชชายาเจาดารารัศมีพระองคโปรดละครแบบกรุงเทพฯจึงใหพระยาพรหมโวหารแปลงความเร่ืองพระ

อภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา(ลมูล จันทนหอม,2538 :17) ชื่อวา “คราวซอพระ

อภัยมณีและสรีสุวัณณ” เม่ือปฉลู จ.ศ.1239 พ.ศ.2425(ไพฑูรย ดอกบัวแกว, 2530: 58)  

    ในขณะท่ีแตงคราวซอพระอภัยมณีนั้นพระยาพรหมโวหารอายุ 80 กวาปแลวจึงเขาใจกันวาคราวซอ

เร่ืองนี้เปนผลงานเร่ืองสุดทายของพระยาพรหมโวหาร เพราะพระยาพรหมโวหารเสียชีวิต พ.ศ.2430  ไพฑูรย  ดอกบัวแกว

ไดสันนิษฐานสาเหตุที่พระยาพรหมโวหารแตงเร่ืองพระอภัยมณีไมจบวาสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะพระยาพรหมโวหารมี

อายุมากแลวประกอบกับวรรรณคดีเร่ืองนี้มีความยาวมากเปนพิเศษจําเปนจะตองใชความพยายามในการแตงคอนขางสูง

จึงทําใหพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเร่ืองพระอภัยมณีจบเพียงตอนอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราเทานั้น 

   ในสวนของผูวิจัยเห็นวาการท่ีพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีไมจบตามเร่ืองของ

สุนทรภูนั้นเปนความต้ังใจต้ังแตตนของพระยาพรหมโวหาร เพราะเม่ือพิจารณาปที่แตงคราวซอเร่ืองพระอภัยมณีของพระ

ยาพรหมโวหารกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแลวพบวา สุนทรภูเร่ิมแตงพระอภัยมณีในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยแตงเพื่อขาย

ฝปากเล้ียงตนเองขณะติดคุกราวพ.ศ.2364 และแตงจบเม่ือใดนั้นไมมีหลักฐานปรากฏ แตจะเห็นไดวาเม่ือพระยาพรหม

โวหารแตงคราวซอเร่ืองพระอภัยมณีใน พ.ศ.2425นั้น สุนทรภูแตงเร่ืองพระอภัยมณีจบแลว เนื่องจากสุนทรภูถึงแกกรรม

ใน พ.ศ.2398 กอนที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีฉบับลานนา 27 ป  และในป พ.ศ.2412 แซมมวล จอหน 

สมิธ(Samuel John Smith) หรือที่รูจักกันในนามหมอสมิธไดต้ังโรงพิมพที่ตําบลบางคอแหลมและไดแบงพิมพเร่ืองพระ

อภัยมณีเปนตอนๆขายเลมละสลึงปรากฏวาขายดีมาก ดังนั้นเม่ือพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีในพ.ศ.

2425นั้นสุนทรภูแตงเร่ืองพระอภัยมณีจบแลวและมีการพิมพจําหนายขึ้นในกรุงเทพฯ พระยาพรหมโวหารจึงนาจะทราบวา

พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเนื้อเร่ืองที่ยาวมากและมีตอนที่สนุกสนานหลายตอน แตทานเลือกที่จะแตงจบเพียงแคตอน

อภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราเทานั้น เพราะฉะน้ันการแตงเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนาใหจบลงแคอภิเษกศรีสุวรรณน้ัน

จึงนาจะเปนความต้ังใจของพระยาพรหมโวหาร อีกทั้งเม่ือพิจารณาเนื้อเร่ืองของคราวซอพระอภัยมณีแลวพบวามีเนื้อเร่ือง

จบสมบูรณมิไดอยูคร่ึงๆกลางๆ เพียงแตการไมประชุมชาดกเทานั้น 

   นอกจากพระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยคราวซอแลวยังมีพระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอย

แกวอีก 2 สํานวน พระอภัยมณีสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวนดําเนินเร่ืองเชนเดียวกับสํานวนรอยกรอง แตมีการเพิ่มเนื้อ

เร่ืองตอนจบใหสมบูรณขึ้น  ดังนั้นจึงเช่ือไดวาพระอภัยมณีสํานวนรอยแกวไดรับอิทธิพลจากพระอภัยมณีสํานวนรอยกรอง 

   วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งที่แตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรองและรอยแกวซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

 
O-76 

    1.พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรอง  พระอภัยมณีฉบับลานนาท่ีแตงดวยรอยกรอง 

ฉบับที่สําคัญ คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีจํานวน 24 ตอน แตงเม่ือ พ.ศ.2425 ตามพระประสงค

ของเจาทิพเกสร ตอมาใน พ.ศ.2473นายเมืองใจ ชัยนิลพันธนําคราวซอเร่ืองพระอภัยมณีมาพิมพดวยตัวอักษรลานนาและ

ใน พ.ศ.2528 อุดม  รุงเรืองศรีไดนํามาปริวรรต เผยแพร และวิจัยเร่ืองการใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเร่ืองพระอภัย

มณีของพระยาพรหมโวหาร โดยคราวซอฉบับที่อุดม รุงเรืองศรี นํามาปริวรรตไดมาจากพระครูปลัดพยุงศักด์ิ ธีรธมฺโม     

วัดควรคามา อ.เมือง จ.เชียงใหม  

      นอกเหนือไปจากคราวซอพระอภัยมณีซึ่งเปนฉบับตีพิมพดวยอักษรพื้นเมืองโดยโรงพิมพของ

นายเมืองใจ  ชัยนิลพันธแลว  ไพฑูรย  ดอกบัวแกว(2530)ยังไดพบคราวซอพระอภัยมณีอีก 3 ฉบับ คือ  

      1. สมุดขอย คราวซอพระอภัยมณี ฉบับวัดเอรัณทวัน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

     2. สมุดขอย คราวซอพระอภัยมณี ฉบับธรรมสถาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     3. สมุดขอย คราวซอพระอภัยมณี ฉบับเจาอินทยศ   ณ เชียงใหม 

     สมุดขอยทั้ง  3 เลมมีขอความไมสมบูรณทั้งนี้เพราะบางหนาขาดหายไป และปจจุบันคราว

ซอทั้ง 3 ฉบับนี้ไมสามารถหาตนฉบับไดแลว 

  2.พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกว  พระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอยแกวนั้น 

แตงเปนนิทานชาดกมี 2 ฉบับ คือ พระอภัยมณีชาดกฉบับที่พบที่วัดบานเอื้อม  ต.บานเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปาง และพบท่ี

วัดน้ําโทง  ต.นาครัว  อ.แมทะ  จ.ลําปาง  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถายไมโครฟลมพระอภัยมณีชาดก

ทั้ง  2 ฉบับไว  และตอมาไดปริวรรตพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ต.บานเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปางเปนใบลานช่ือวา 

“พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ”  มีความยาว 14 ผูก คัดลอกโดยนอยปญญา  พ.ศ.2484 และตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.2536   

     พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง เปนใบลานช่ือวา “โวหารพระ

อภัยและศรีสุวรรณ” มีความยาว 12 ผูก มีผูคัดลอก 9 คน  คือ พระอริยะ  พระภิกษุควาย หนานอินทวงศจันทร  พระภิกษุ

จันทร  พระภิกษุจร  สิทธิวังโสภิกขุ  มหาอัสสโสภิกขุ  มหาสิงหคํา และนอยวันไชย คัดลอกเม่ือ ปพ.ศ.2494   ไพฑูรย 

ดอกบัวแกว  สันนิษฐานการคัดลอกพระอภัยมณีชาดกฉบับนี้วามีตนฉบับเดิมสําหรับที่จะใหผูคัดลอกไดดูเปนตัวอยาง 

โดยแบงกันคัดลอกตามความสามารถและเวลาท่ีสามารถทําได ดังนั้นจึงเช่ือวาพระอภัยมณีฉบับวัดน้ําโทงมีตนฉบับที่แตง

ขึ้นกอน พ.ศ.2494  
   วรรณคดีที่แตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอเปนส่ือบันเทิงประเภทหน่ึงในอดีต เม่ือมีเวลาวาง      

มีงานทําบุญหรืองานมงคล เชน เตรียมจัดงานบวช เตรียมงานขึ้นบานใหม ฯลฯ หรือเม่ือไปอยูเปนเพื่อนกันในงานเรือน

เย็น คือ เรือนที่มีคนตายและนําศพไปฌาปนกิจแลว เจาของบานรูสึกวาเหว เพื่อนบานก็จะไปอยูเปนเพื่อนในชวงแรกๆ 

เม่ือมาชุมนุมกันหลายคนประกอบกับไมมีความบันเทิงอื่นๆ เจาภาพหรือเจาบานจะจางผูขับคราวเปนทํานองเสนาะไปเลา

คราวหรืออานคราวซอเพื่อใหความบันเทิงแกผูมาอยูในงาน เหตุนี้จึงทําใหคราวซอไดรับความนิยมอยางกวางขวาง  ตอมา

นายเมืองใจ ชัยนิลพันธุไดนําคราวซอที่มีชื่อเสียงมาพิมพดวยอักษรธรรมลานนาจําหนาย คราวซอเร่ืองพระอภัยมณีฉบับ

พระยาพรหมโวหารจึงไดตีพิมพคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2473 พรอมกับคราวคําสอนศีลธรรมหาบรรทัด 
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โครงเรื่อง  
  พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเร่ืองเร่ิมตนต้ังแตพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไปศึกษาวิชาเปาปและ

กระบี่กระบอง  เม่ือกลับมาถึงบานเมืองจึงถูกพระบิดาขับออกจากเมือง ในระหวางทางไดพบกับพราหมณวิเชียร โมรา 

และสานนท  พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีเปาปใหฟง  เม่ือพระอภัยมณีเปาป พราหมณทั้ง 3 คนและศรีสุวรรณจึง

หลับไป    นางผีเส้ือสมุทรที่หาอาหารในบริเวณน้ันไดยินเสียงปและเห็นพระอภัยมณีก็หลงรักจึงไดลักพาพระอภัยมณีไป  

ศรีสุวรรณต่ืนขึ้นมาไมเห็นพระอภัยมณีก็เสียใจและออกเดินทางตามหาไปจนถึงเมืองรมจักรและไดอาสารบกับทาวอุเทน

จนชนะจึงไดแตงงานกับนางเกษราธิดาของเจาเมืองและครองคูกันอยางมีความสุข ในฉบับชาดกวัดบานเอื้อมและวัดน้ํา

โทงมีเนื้อเร่ืองเพ่ิมวาหลังจากอยูกับนางผีเส้ือสมุทรจนมีลูก คือ สิงสมุทรแลว พระอภัยมณีไดบอกสิงสมุทรวาแมเปนยักษ  

สิงสมุทรจึงพาพระอภัยมณีหนีออกมาจากถํ้าใตทะเลจนไดพบกับศรีสุวรรณท่ีเปนกษัตริยครองเมืองรมจักร พระอภัยมณี

จึงไดอาศัยอยูกับศรีสุวรรณท่ีเมืองรมจักร   จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาท้ัง 3 สํานวนมีโครงเร่ืองเดียวกัน คือ 

โครงเร่ืองที่แสดงการผจญภัยของตัวละครเอกจนแตงงานและไดครองเมืองอยางมีความสุข   
 

 ตัวละคร   
    พระอภัยมณีฉบับลานนาท้ังสํานวนรอยแกวและรอยกรองมีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกของเร่ือง สวน

พระอภัยมณีเปนเพียงตัวละครรองเทานั้น พระอภัยมณีฉบับลานนาท้ัง 3 สํานวนการเปล่ียนใหศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว

ซึ่งเปนตัวละครเอกของเร่ืองเกิดจากพระอภัยมณีเปนพระเอกท่ีตางไปจากพระเอกในวรรณคดีที่คนลานนาเคยรูจัก

กลาวคือพระอภัยมณีเปนพระเอกท่ีมีรูปงามเชนเดียวกับพระเอกคนอื่นๆ แตตางกันที่พระอภัยมณีไมคอยมีลักษณะนา

เกรงขามหรือแสดงความมีอํานาจ อีกทั้งเปนผูที่มีอารมณศิลปน คือ มีอารมณออนไหวงาย  มีนิสัยขี้ขลาด ไมกลาตัดสินใจ  

แมในเร่ืองความรักของพระอภัยมณีก็มาในลักษณะบังเอิญมากกวาการตอสูหรือพยายามใหไดมาดวยตนเอง สวนศรี-

สุวรรณนั้นเปนตัวละครที่มีรูปงาม มีนิสัยเขมแข็ง มีความกลาหาญในส่ิงที่ถูกตอง เชน ในคร้ังที่ถูกขับออกจากเมืองรัตนา 

พระอภัยมณีไดรําพึงรําพันกลัวความยากลําบาก ศรีสุวรรณจึงเตือนสติวาเปนผูชายมีวิชาความรูติดตัวไมควรกลัว อีกทั้ง

ศรีสุวรรณยังเปนผูที่มีความสามารถในการรบและมีความพยายามจะใหความรักของตนสมหวังดวยการอาสาตอสูกับทาว

อุเทนจนชนะและไดอภิเษกกับนางเกษรา ลักษณะนิสัยของศรีสุวรรณจึงมีความคลายคลึงกับพระเอกในวรรณคดีเร่ืองอื่นๆ

ที่ชาวลานนาคุนเคย ดังนั้นในฉบับลานนาศรีสุวรรณจึงไดเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณ ี
   

   แกนเรื่อง  
   พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวและรอยกรองมีแกนเร่ืองหลักที่แตกตางกัน กลาวคือใน

สํานวนรอยกรองมีแกนเร่ืองหลักอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุข สวนพระ

อภัยมณีสํานวนรอยกรองทั้ง 2 ฉบับมีแกนเร่ืองที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง และ

ญาติวงศเปนทุกขอยางหนึ่งดังไดกลาวไวในปจจุบันวัตถุของชาดกทั้ง 2 สํานวนวาพระพุทธเจาทรงมีจุดประสงคที่จะแสดง

ใหเห็นวาการพลัดพรากจากญาติวงศนั้นไดมีมาแลวแตคร้ังอดีต ดังความวา 
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สวนวาเจาภิกขุทังหลาย  คําปุจฉาโจทนาเซิ่งกันในโรงธรรมสภาศาลาวา อาวุโส ดูราเจาทังหลาย 

กริยาอันเกิด เอากําเนิดปฏิสนธิ์จุติตนมาเปนคนนี้ไสร ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา คือวาไดพลัด 

พรากจากพี่นองพอแมกระกูลวงศาญาติกาก็หากมีมากนักแทดีหลี มักวาเกิดมาแลวก็พัดพรากจาก

พอแมพี่นองไปแลเจาภิกขุทั้งหลายชะแล ก็เจียรจาเซิ่งกันฉันนี้  

(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอ้ือม  ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 4  ถึง หนา 2 บรรทัด 3) 
 

ภิกขุเว ดูราภิกขุทั้งหลาย กริยาอันไดพลัดพรากจากญาติพี่นองแลพลัดพรากพอแมแลบานเมืองอัน

เปนทุกขแหงสัตวทั้งหลายนั้น จักวามีในกาลบัดนี้บมีนาง จุรเพยิ แมนในกาลเม่ือกอนก็ยังมีมากนัก

แล 

(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 3  ถึง หนา 2 บรรทัด 5) 
 

ดานฉาก 
   พระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเร่ืองสวนใหญใชฉากในพระราชวัง อุทยานดอกไม มีการใชฉากทะเล

เพียงตอนเดียว คือ หลังจากพระอภัยมณีถูกนางผีเส้ือสมุทรจับไป  ศรีสุวรรณไดออกเดินทางไปกับพราหมณทั้ง 3 คน  ใน

ระหวางท่ีนั่งอยูบนเรือก็เห็นทองทะเล ในสํานวนรอยกรองกวีบรรยายฉากทะเลไดสมจริงกวาในสํานวนรอยแกว กลาวคือ

ในสํานวนรอยกรองไดแสดงใหเห็นบรรยากาศของทองทะเลท่ีอางวาง และมีสัตวทะเลตางๆ เชน ปลาโลมา ปู ปลา เงือก 

ฯลฯ  เม่ือศรีสุวรรณเห็นสัตวเหลานั้นอยูกันเปนคูก็ทําใหนึกถึงพระอภัยมณี ดังความวา 
 

     กระจางใส เปลงแจงทองฟา  ใสสวางหนา คงคา 

ขึ้นสองทอง แหงทองเวหา  พระพายมา เพิกฟดวัดตอง 

เภกากาย ขยายจากหอง  กลางชลฟอง เล้ิกลํ้า 

     เจาผอคอยแล กระแสแมน้ํา  ทุกเขตกลํ้า เกาะดอน 

หันเส้ียงซ้ํา จักเขมังกร  อันอยูสาคร ฟองน้ํากวาง 

โลมาราหู อยูสงเสพสราง  กลางคืนวัน บพลัด 

     เปนคูกัน เชยชมรวมรัด  คะหวัดกอดเก้ียว ไพมา 

เจาคระนิงคิด รอดองคเจษฎา  ถาแมนไดมา จักชวนผอเหย้ียม 

คอยฝูงปูปลา เงือกงาซวางเหล้ียม  ราเรียงเคียง คูพอง 

 (คราวซอเร่ืองพระอภัยมณีฉบับพระยาพรหมโวหาร บทที่ 4) 

 

  ในสํานวนรอยแกวกวีบรรยายฉากการเดินเรือในมหาสมุทรเปนการลองเรือไปในแมน้ําจึงพบสัตวที่

อาศัยอยูในน้ําเพียง 3 ชนิด คือ ปลาฝาหรือตะพาบนํ้า จักเขหรือจระเข และเตาน้ํา และกวีกลับมาบรรยายฉากปาเขา 

ตนไม และนกนานาพันธุที่เห็นบนฝงแทน ดังความวา 
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โย มสา ปสาทติ ปย มนา โพธิสัตวเจาอันจักลองไปตามกระแสแมน้ํา เจาก็หันยังปลาฝาและจักเข

เตาน้ํา อันสงเสพเลนไปมาตามคูใผคูมันดวยความชมช่ืนดีไลเลยกันเสพสราง บพรากขางเสียกัน เจา

ไดหันดังอั้นก็คึดรอดใจเถิงยังพี่แหงตนดวยคําวาดูราพี่เปนเจาปองดังพี่แลบพรากจากกันไปยังไดมา

ทวยดังอั้นก็จักพาพี่เปนเจาผอเล็งคอยยังสัตวทังหลายฝูงนี้ชะแล บัดนี้ไดมารูหันแตผูเดียวแหงนอง

หากเปนที่ตํ่าคอยนอยใจมากนักแทนักหนา รํ่าเพิงดวยประการดังอั้นแลวหากมีน้ําตาอันยอยอาบลง

บขาดสายหั้นแลบเทาแตนั้นก็เล็งหันไมทังหลายต้ังตนยายอยูหลายทุกหมูรุกขา มีทิชาหมูหลายหมู

นกนอยอยูเปนชุมไปเปนฝูงเปนเพื่อนแอวเหลนไปมาจับสาขาก่ิงไมแอวเซาะไซรตามเคย นะชะเลย

และนกเอี้ยงเสียงรองเก้ียงควรระเมา นกตระเหวาและกาบบามีปาลามากหลวงหลาย นกผีพรายและ

เขาหม้ิน บินรํ่ารองไปมาตามรุกขาก่ิงไม จับตน 1 แลวบินมาหาตนอันอยูใกลกินหนวยไมแลผาลาคือ

วาหมากขนุนแลหมากเด่ือ ไมไรเร่ือแดง หมากกระตุมแลหมากตอง หมากปองแลนางชม ปุนปรา

รมภใชนอย พระยอด สรอยศรีสุวรรณก็มีหัวใจอันชื่นบานงามบเศราเทาวาคึดรอดพี่เจายังบหาย

หลายคืนวันมีมาก อดทุกขยากแลวก็คอยอยูไดทางผาน สถิตสําราญในสําเภาแลวก็ลองไปกับดวย

มานวพราหมณทงัสามหั้นแล 

(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอ้ือม  ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 3  ถึง หนา 6 บรรทัด 4) 

 

   การที่กวีเปล่ียนฉากจากลองเรือในมหาสมุทรเปนลองเรือในแมน้ํา และเปล่ียนการบรรยายฉากปาเขา

มากกวาทองทะเลแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมในสังคมมีสวนในการสรางสรรคผลงานของกวีกลาวคือกวีลานนาไมคุน 

เคยกับทองทะเลจึงเล่ียงที่จะบรรยายฉากทองทะเล แตเปล่ียนมาบรรยายฉากปาเขาที่ตนเองคุนเคยแทน 
 

สรุป 
 วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีเปนวรรณคดีที่ไดรับความนิยมและมีการสรางสรรคสํานวนทองถ่ินขึ้น     ในทองถ่ิน

ลานนาปรากกฏวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีที่แตงดวยภาษาลานนาและมีเนื้อเร่ืองครบสมบูรณ 3 ฉบับ คือ ฉบับรอยกรอง

แตงเปนคําประพันธประเภทคราวซอของพระยาพรหมโวหารช่ือวา “คราวซอพระอภัยมณีศรีสุวัณณ” ฉบับรอยแกวแตง

เปนนิทานชาดก 2 สํานวน คือ ฉบับวัดบานเอื้อมชื่อวา “พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ” และฉบับวัดน้ําโทง ชื่อวา “โวหาร

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ” พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไดอิทธิพลมาจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  ในดาน

เนื้อเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเร่ืองส้ันกวาฉบับสุนทรภู คือ มีเนื้อเร่ืองต้ังแตพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา

จนถึงอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราซ่ึงตรงกับเนื้อเร่ืองตอนที่ 8 ของฉบับสุนทรภูเทานั้น สวนโครงเร่ืองของพระอภัยมณี

ฉบับลานนายังคงเปนโครงเร่ืองที่แสดงการผจญภัยของตัวละครเอกเชนเดียวกับฉบับสุนทรภู   

  ในดานตัวละครพระอภัยมณีฉบับลานนาเปล่ียนใหศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณี เพราะพระอภัย

มณีมีอารมณออนไหวงาย ไมกลาหาญ ไมมีความสามารถดานการรบซึ่งตางจากพระเอกที่คนลานนาเคยรูจัก   ในดาน

แกนเร่ืองพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเร่ืองอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครอง

เมืองอยางความสุข สวนสํานวนรอยแกวที่แตงเปนนิทานชาดกมีแกนเร่ืองที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักทั้ง
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พอแมและญาติพี่นองเปนทุกขอยางหนึ่ง ในดานฉากพระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเร่ืองโดยใชฉากพระราชวังอุทยาน

ดอกไมเปนสวนใหญ และมีฉากทะเลปรากฏเพียง 1 ตอน  ในสํานวนรอยกรองกวีไดบรรยายฉากทะเลใหเห็นถึงความ

อางวางและมีสัตวทะเลตางๆ สวนในสํานวนรอยแกวนั้นกวีไดเปล่ียนเปนฉากลองเรือในแมน้ําและเพิ่มเติมฉากปาเขาเนื่อง

ดวยกวีคุนเคยกับปามากกวาทะเล 
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การสร้างชุดทดลองเร่ืองการเคล่ือนที่แบบวงกลมเพื่อเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุงปทุมธานี 
The Construction of Circular Motion Experimental Set in Physics Subject to Support 
Learning Achievement of Mattayomsuksa 4 Students at Kanaratbamrungpathumthani 
School 
 

พงศ์ดนยั โตเลีย้ง1 และ กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ2 

Pongdanai Toliang1 and Kanchana Chandraprasert2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันาชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมท่ีมีความสอดคล้อง

กบัทฤษฏี 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

(E1/E2) เท่ากบั 80/80 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใช้ชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ก่อน

เรียนและหลงัเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 และ 4) ศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุทดลอง

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทมุธานี จํานวน 40 คน โดยเลือกมาแบบสุม่ เคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม แบบ

วดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 3 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมใน

การนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ ด้านการแสดงออกต่อการเรียนด้วยชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และด้านการ

เห็นความสําคญัและประโยชน์ของการเรียนด้วยชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

คือ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  

 ผลการทดลองพบว่า 1) ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จานหมนุ

พร้อมกบัสปริงท่ีใช้แขวนมวล สว่นท่ี 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ท่ีใช้ในการหมนุวตัถใุห้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม สว่นท่ี 3 

จอแสดงค่าความถ่ีของการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และระยะยืดของสปริงท่ีเกิดขึน้ 2) ประสิทธิภาพของชดุทดลองเร่ือง

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากบั 89/82 3) ผลการเรียนรู้หลงัเรียนและก่อน

เรียนของกลุม่ตวัอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 4) ค่าเฉล่ียของความพงึพอใจด้าน

ความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ ด้านการแสดงออกต่อการเรียนด้วยชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม ด้านการเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรียนด้วยชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และโดย

ภาพรวมมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.4, 4.3, 4.2 และ 4.3 ตามลําดบั ซึง่อยูใ่นเกณฑ์เหน็ด้วยในระดบัมาก 

คาํสาํคัญ : ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม รายวิชาฟิสกิส์ การเรียนรู้ 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to construct the experimental set in the circular motion in 

Physics 2) to analysis of the effectiveness that  the standard score was 80/80 3) to compare the 

performance of students on the pre-test and post-test and 4) to survey of the students’ satisfactions via 

using this experimental set. The simple random sampling was 40 students studying in Science-

Mathematics plan that were mattayomsuksa 4 at Kanaratbamrungpathumthani School. The pretest – 

posttest in the topic of circular motion and the students’ satisfaction questionnaires were used for 

correcting data. The students’ satisfaction separated in 3 items; the suitable for classroom management, 

the effects of students in the experimental set of the circular motion, and the benefits of the experimental 

set in the circular motion. The means, standard deviation, and t-test were used for statistical study. This 

study found that 1) the circular motion experimental set consists of 3 parts; Part I was rotation pan with 

spring for mass indicated, part II was a speed of motor adjustment function, part III a monitor 2) the 

education efficiency was 89/82. 3) The scores of pretest – posttest were statistical significance at 0.5. The 

means of students’ satisfaction on the circular motion experimental set, the suitable for classroom 

management, the effects of students in the experimental set of the circular motion, the benefits of the 

experimental set in the circular motion and overall were 4.4, 4.3, 4.2 and 4.3 respectively. They were 

good level. 

Keywords :  The experimental set of the circular motion, Physics, Learning 
 

คาํนํา 
 ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งและจดัว่าเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัของวิทยาศาสตร์ จึงควรทราบถึงลกัษณะ

สําคญับางประการของวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์โดยรวมก่อน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2553:1) และจะทําให้การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในวิชานีไ้ด้เป็นอย่างดี โดยวิชาฟิสิกส์จะสอน

เน้นหนักอยู่ช่วงมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะแยกออกมาจากวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนในช่วงมธัยมศึกษาตอนต้นอย่าง

ชดัเจน แต่เน่ืองจากวิชานีมี้เนือ้หาท่ีมากและค่อนข้างยาก จึงทําให้ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา 

และมีการพฒันาด้านความรู้ความเข้าใจและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้น้อย ขาดความกระตือรือร้น เบ่ือ

หน่ายในการเรียนวิชาฟิสิกส์ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูเน้นท่ีผลสดุท้ายของการทําแบบฝึกหดั โดยไม่เน้น

ถึงกระบวนการทางความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ํา จึงสง่ผล

ทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์เข้าใจยาก ครูส่วนใหญ่จึงเน้นการบรรยายโดยไม่ได้ทําการทดลอง จึง

สมควรท่ีจะหาทางปรับปรุงเพ่ือให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพฒันาการจดัการเรียนรู้ใน

รายวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างย่ิง ครูจําเป็นต้องเลือกกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติเนือ้หาวิชาของ

นักเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถนําของจริงหรือสถานการณ์จริงมาแสดงให้นักเรียนเห็นได้ กล่าวได้ว่า

กระบวนการเรียนการสอนนัน้มีประสทิธิภาพ (เกริก ศกัด์ิสภุาพ, 2552 : 12) 
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 จากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) เป็นการวดัผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ซึ่งได้ทําการจดัสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สขุศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งนักเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนในระดับชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องมีการเตรียมตวัและสอบวดัผลทัว่ประเทศ เพ่ือเป็น

การวดัผลการเรียนรู้ว่าสถานศึกษาทัว่ประเทศจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนในโรงเรียนมีความสอดคล้องกบัหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือไม่และเป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศว่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งในท่ีนีจ้ะพิจารณาจากผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็น

ระดับชัน้ท่ีจะต้องนําความรู้ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือนําไปใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ระดับ

มหาวิทยาลยัต่อไป เม่ือพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของโรงเรียนคณะ

ราษฎร์บํารุงปทมุธานี ในปีการศกึษา 2556 ท่ีผู้วิจยัได้ไปทําการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ผลการทดสอบของ

สาระการเรียนรู้เหล่านี ้คือ สาระแรงและการเคลื่อนท่ี พลงังาน และดาราศาสตร์และอวกาศ จะอยู่ในกลุ่มคะแนน

คอ่นข้างต่ํา ซึง่ท่ีกลา่วมานีอ้ยู่ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ และเม่ือพิจารณาจะพบว่า สาระ

การเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี มีคะแนนค่าเฉล่ียค่อนข้างต่ํา โดยมีคะแนนร้อยละ 23.36 ค่าส่วนเบ่ียงเบน       

มาตรฐาน 14.15 ดงันัน้ จากการพิจารณาผลการสอบ O-NET ทําให้ผู้ วิจยัตระหนกัว่าควรท่ีจะพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้นีใ้ห้ดีขึน้ และเม่ือคา่เฉล่ียของคะแนนในระดบัโรงเรียนในสาระการเรียนรู้นีดี้ขึน้ ก็จะสง่ผลต่อ

คา่เฉล่ียของคะแนนในระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั และระดบัประเทศให้มีคา่สงูขึน้เช่นกนั  

 ดงันัน้ จากการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายของ

โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี พบว่าสาระการเรียนรู้แรงและการเคล่ือนท่ีมีผลการเรียนรู้ท่ียงัไม่บรรลผุลตาม

เกณฑ์มาตรฐานเท่าท่ีควร ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ผู้วิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยการจดัการเรียนรู้แก่นกัเรียนให้มีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะการจดัการ

เรียนรู้นัน้ต้องมีความน่าสนใจ และสามารถดงึดดูให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ โดยผู้วิจยัให้ความสนใจ

ในเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ซึง่อยูใ่นสาระการเรียนรู้แรงและการเคล่ือนท่ี และเป็นเนือ้หาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 4 ซึง่เป็นหวัข้อท่ีค่อนข้างยากและต้องอาศยัความรู้พืน้ฐานมาใช้ในการเรียนรู้เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม จึงทํา

ให้ผู้ วิจัยได้ออกแบบชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม

เพ่ือให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติั ทําการสงัเกต วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองท่ีได้ มากกว่าการจดัการเรียนรู้แบบ

บรรยาย ซึ่งจะส่งผลทําให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความเข้าใจในเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลมมากย่ิงขึน้ และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพฒันาชดุทดลองเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมท่ีมีความสอดคล้องกบัทฤษฏี 

 2.  เพ่ือศกึษาประสทิธิภาพของชดุทดลองเร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

(E1/E2) เทา่กบั 80/80 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใช้ชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ก่อนเรียนและหลงั

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 

 4. ศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม เป็นนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทมุธานี ท่ีเรียนในรายวิชา

ฟิสกิส์ ภาคเรียนท่ี 1/2557 รวมทัง้หมด 40 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมเป็นแบบปรนยั 

จํานวน 20 ข้อ 4 ตวัเลือก ค่าความยากง่าย (p) มีค่าตัง้แต่ 0.4 ถึง 0.8 ค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าตัง้แต่ 0.2 ถึง 0.8 

และมีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.702  

2.2 แบบวดัความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมมี 3 ด้าน 

คือ ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ (ข้อ 1-5) ด้านการแสดงออกต่อการเรียนด้วยชดุทดลองการ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลม (ข้อ 6-9) และด้านการเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการเรียนด้วยชดุทดลองการเคล่ือนท่ี

แบบวงกลม (ข้อ 10-14) เป็นแบบสอบถามแบบเรียงลําดบั (Ordinal Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert’ Scale) 5 ระดบั

โดยเลือกข้อความทางบวก มีจํานวน 14 ข้อ ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดย 5 หมายถึง เห็นด้วยใน

ระดบัมากท่ีสดุ 1 หมายถงึ เหน็ด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ  

3. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมลู 

3.1 ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเนือ้หาเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

3.2 ออกแบบชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จานหมนุ

พร้อมกบัสปริงท่ีใช้แขวนมวล สว่นท่ี 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ท่ีใช้ในการหมนุวตัถใุห้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม สว่นท่ี 3 

จอแสดงคา่ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และระยะยืดของสปริงท่ีเกิดขึน้ ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลม 
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3.3 วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

จากแบบสํารวจโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์และแปล

ความหมายคา่เฉล่ียดงันี ้

คา่คะแนนเฉลี่ย   แปลความหมาย 

1.00-1.49  มีความเหน็ด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ 

1.50-2.49  มีความเหน็ด้วยในระดบัน้อย 

2.50-3.49  มีความเหน็ด้วยในระดบัปานกลาง 

3.50-4.49  มีความเหน็ด้วยในระดบัมาก 

4.50-5.00  มีความเหน็ด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 

 

ผลและวจิารณ์ 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การสร้างชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมเพ่ือเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสกิส์ 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทมุธานี” ผู้วิจยัสรุปเป็น 4 ประเด็นได้ดงันี ้

1. การสร้างชุดการทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ชุดทดลองนีเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในรายวิชาฟิสิกส์

ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยชดุทดลองประกอบด้วย 3 สว่น คือ สว่นท่ี 1 จานหมนุพร้อมกบัสปริงท่ีใช้แขวนมวล สว่น

ท่ี 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ท่ีใช้ในการหมนุวตัถใุห้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม สว่นท่ี 3 จอแสดงคา่ความถ่ีของการเคล่ือนท่ี

แบบวงกลม และระยะยืดของสปริงท่ีเกิดขึน้ 

2. ประสทิธิภาพของชดุทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมในการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ (E1/E2) เทา่กบั 

89/82 

3. แบบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีการพฒันาขึน้ ซึง่มีความแตกต่างอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. คา่เฉล่ียของผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

โดยภาพรวมแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4, 4.3 และ 4.2 ตามลําดับ และค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 4.3 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์เหน็ด้วยในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบวงกลมจาํแนกตามรายข้อย่อย 

ความคิดเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่ชดุทดลองการเคล่ือนท่ี 

แบบวงกลม 
คา่เฉล่ีย SD แปลความหมาย อนัดบั 

1. ด้านความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 

1.1 ผู้ เรียนมีโอกาสปฏิบติัหรือมีสว่นร่วม 4.5 0.6 มากท่ีสดุ 3 

1.2 ใช้เวลาในการทดลองเหมาะสมและสรุปผลการทดลองได้ 4.1 0.8 มาก 7 

1.3 ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาเป็นรูปธรรม 4.0 0.8 มาก 8 

1.4 กิจกรรมตา่งๆ ในการใช้ชดุทดลองมีสว่นเสริมความรู้

ความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.5 0.7 มากท่ีสดุ 3 

1.5 การทดลองในชดุทดลองมีความเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ี

เรียน 
4.7 0.6 มากท่ีสดุ 1 

โดยภาพรวมด้านท่ี 1 4.4 0.7           มาก 

2. ด้านการแสดงออกตอ่การเรียนด้วยชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

2.1 กิจกรรมการทดลองทําให้ผู้ เรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
4.3 0.9 มาก 5 

2.2 การทดลองในชดุทดลองทําให้เกิดความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ 
4.3 0.9 มาก 5 

2.3 การทดลองโดยชดุทดลองทําให้นกัเรียนใช้ความสามารถ

ของตนเอง 
4.2 0.7 มาก 6 

2.4 การทดลองโดยชดุทดลองช่วยฝึกการทํางานเป็นกลุม่ 4.6 0.6 มากท่ีสดุ 2 

โดยภาพรวมด้านท่ี 2 4.3 0.8          มาก 

3. ด้านการเหน็ความสําคญัและประโยชน์ของการเรียนด้วยชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

3.1 สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 4.1 1.0 มาก 7 

3.2 สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเสริมความรู้ในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้อง 
4.4 0.7 มาก 4 

3.3 สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการเรียนระดบัสงู 4.2 0.8 มาก 6 

3.4 สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหาได้ 4.1 0.9 มาก 7 

3.5 สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประกอบการเรียนในรายวิชา

อ่ืนๆ 
4.1 0.9 มาก 7 

โดยภาพรวมด้านท่ี 3 4.2 0.9           มาก 

โดยภาพรวม 4.3 0.8           มาก 
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 จากการพฒันาชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมและนําไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์เร่ือง

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ผลการวิจยัแสดงให้เหน็วา่ ชดุทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมท่ีผู้วิจยัพฒันามีประสิทธิภาพ

ในการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ (E1/E2) ทําให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึน้โดยพิจารณาจากคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบ

วงกลม เป็นผลมาจากการท่ีผู้วิจยัได้ทําการศกึษาค้นคว้าด้านเนือ้หาอยา่งถกูต้อง มีการออกแบบ และสร้างชดุทดลอง

อย่างมีขัน้ตอน กระบวนการสร้างชุดทดลองถูกต้องตามทฤษฎี ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษาของกาญจนา  

จนัทร์ประเสริฐ (2552 : 597-604) ท่ีได้สรุปวา่การพฒันาชดุทดลองช่วยเสริมความเข้าใจเนือ้หา และกระตุ้นให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

 

สรุป 
 จากผลการศึกษาครัง้นี ้สรุปได้ว่าชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมท่ีพฒันาขึน้สามารถใช้เป็นส่ือในการ

จดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมได้ 

และจากความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชดุทดลองว่าทําให้เกิดความคิดริเร่ิมในการนําไปประยกุต์ใช้ใน

การสร้างอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้หลกัการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม ดงันัน้ ครูและอาจารย์ควรมีการพฒันาชดุทดลองเพ่ือช่วย

สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถเพิ่มศกัยภาพทางการเรียนรู้ให้สงูขึน้ 
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การสร้างสรรค์การแสดงชุดลาํเตีย้โนนทนัโดยใช้กระบวนการวจิยัที่ใช้ศลิปะเป็นฐาน (ARB) 
The Creative Production of Lum Tiea Nontun Performance by Art-Based Research (ARB) 
 

วิศปัตย์ ชยัช่วย1 และ วนัดี พลทองสถิตย์2 

Witsapat Chaichuay1 and Wandee Poltongsadhit2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ สร้างสรรค์ชุดการแสดงลําเตีย้โนนทนั เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) โดยใช้การวิจยัแบบ Art-Based Research (ARB) ประยกุต์ใช้กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography 

process) เป็นกรอบในการสร้างสรรค์ คือ (1) การกําหนดแนวคิดหลักของชุดการแสดง ได้รับแรงบนัดาลใจ 

(Inspiration) จากการละเล่นลําเตีย้โนนทัน ในช่วงยุคหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ท่ีมีการผสมผสานกับวัฒนธรรม

บางอย่างจากภายนอก และวัฒนธรรมท้องถ่ิน (2) การกําหนดรูปแบบและองค์ประกอบการแสดง (Style& 

Composition)  นําเสนอในรูปแบบของชดุการแสดงนาฏยศิลป์พืน้บ้านประกอบดนตรีวงโปงลาง  (3) การประเมินและ

ปรับปรุงชุดการแสดง (Evaluation & Improvement)  มีการประเมินและปรับปรุงทัง้ภายในโดยตวัผู้ วิจยั และการ

ประเมินและปรับปรุงภายนอกโดยผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรีและการแสดงพืน้เมืองอีสาน จํานวน 4 ท่าน  ผลจากกระบวนการ

สร้างสรรค์ทําให้ได้ชดุการแสดงลําเตีย้โนนทนั ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับจดัแสดงในโอกาสตา่งๆ 

คาํสาํคัญ : การวิจยัท่ีใช้ศิลปะเป็นฐาน (ARB) กระบวนการนาฏยประดิษฐ์  ลําเตีย้โนนทนั 

 

Abstract 
  The purpose of this research is to create Lum Tiea Nontun  performance. This Qualitative Research 

used the Art-Based Research (ARB) and applied with Choreography process. The framework of this creative 

performance included (1) The determination of theme  inspired by the play of Lum Tiea Nontun  in the period 

of time after World War II, the play was the combination between the external culture and local culture. (2) 

The style and composition presented in the form of E-sarn folk dance and folk music. (3) The evaluation and 

improvement of the performance used internal evaluation by the researcher and external evaluation by 4 

specialists that expert in folk music and folk dance. The result of the creative processes, the researcher got 

the suitable performance that can perform in different occasion for Lum Tiea Nontun. 

Keywords : Art-Based Research (ARB), Choreography process, Lum Tiea Nontun Performance 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
  การขับลําเป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน มีอยู่หลากหลายประเภทและทํานอง เช่น          

ลํากลอน ลําเร่ือง ลําเพลิน การขับลําในวัฒนธรรมล้านช้างและอีสานนัน้ สันนิษฐานว่ามีท่ีมาจาก 2 ทางคือ (1)จาก

วฒันธรรมการเกีย้วสาว  และ (2)การเลา่นิทาน (สกุญัญา สจุฉายา, 2545) เพลงหรือลําท่ีพฒันามาจากการเกีย้วสาวมกัมี

ลกัษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ คือ ร้องโต้ตอบเกีย้วพาสัน้ๆระหวา่งชายหญิง เช่น ลําเต้ยเดือนห้า ลําผญา สว่นลําท่ีพฒันามา

จากการเลา่นิทาน  มกัจะมีเนือ้หาหายาว บรรยายเป็นเร่ืองราวหรือนิทานตา่งๆ  เรียกวา่ ลําพืน้ หรือลําเร่ือง   

 ในปัจจบุนัเพลงหรือการขบัลําท่ีมีท่ีมาจากวฒันธรรมการเล่านิทาน ได้พฒันามาจนกระทัง่เป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีมี

การแบ่งแยกระหว่างผู้ ลํากับผู้ชมอย่างชดัเจน มีการปรับเปล่ียนประยกุต์มาเป็นลําดบัไม่ขาดสาย ดงัจะเห็นได้จากการ

พฒันาของคณะหมอลําในปัจจบุนัท่ีได้รับความนิยม มีการวา่จ้างไปแสดงในงานต่างๆอย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกนั 

เพลงท่ีมีท่ีมาจากวฒันธรรมการเกีย้วสาว หรือการขบัลําแบบปฏิพากย์นัน้ นบัวนัจะสญูหายอนัเน่ืองจากสาเหตสุําคญัคือ 

4 ประการ คือ (1)โอกาสท่ีมีการละเล่นมกัเกิดขึน้ในบางบญุประเพณีเท่านัน้ เช่น ประเพณีลงข่วงเข็นฝ้าย หรือประเพณี

สงกรานต์ ทําให้ในแต่ละรอบปีมีการเล่นน้อยครัง้ ไม่แพร่หลาย (2)หน้าท่ี (Function) ของการขบัลําแบบปฏิพากย์ใน

สงัคมแบบดัง้เดิม คือ เพ่ือเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะใกล้ชิดกัน แต่ในปัจจุบนัความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ทําให้หนุ่มสาวสามารถส่ือสารกนัได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศยัการขบัลําเกีย้วพาในช่วง

เทศกาล เหมือนเช่นในอดีตอีกตอ่ไป (3)ผู้ ท่ีสามารถขบัลําหรือจดจําบทเพลงได้ มีจํานวนน้อยลงเร่ือยๆ  และ (4)การขบัลํา

แบบนีไ้ม่สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้เหมือนหมอลําเร่ืองหรือหมอลํากลอน จึงทําให้การขบัลําแบบปฏิพากย์ขาด

การสืบทอด ฝึกฝนจากรุ่นหนึง่สูอี่กรุ่นหนึง่และหมดไปพร้อมกบัคนรุ่นเก่าไปในท่ีสดุ 

 จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ทําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่ิมตระหนกัถึงความสําคญัในการอนรัุกษ์การขบัลําแบบ

ปฏิพากย์ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินและของชาติ โดยแนวทางหนึ่งคือการศึกษาค้นคว้า และนําออก

เผยแพร่ในรูปของการแสดงหรือการฟ้อนประกอบดนตรีวงโปงลาง ซึ่งในปัจจบุนัอาจกล่าวได้ว่า การแสดงวงโปงลางเป็น

ส่ือท่ีมีศกัยภาพในการเสนอวฒันธรรมอีสานไปสูส่าธารณะได้ดีท่ีสดุแขนงหนึ่ง  อย่างไรก็ดีการจะนําการแสดงหรือการขบั

ลําของท้องถ่ินมานําเสนอในบริบทของการแสดงวงโปงลางนัน้ จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงบางอย่างให้

ประณีต งดงามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป อย่างน้อยจากเดิมท่ีเล่นกนับนลานบ้าน ก็ต้องปรับให้เหมาะกบั

การแสดงบนเวที เป็นต้น แตก่ารปรับปรุงนัน้ยงัต้องรักษามโนทศัน์ (Concept) และคณุลกัษณะ (Attribute) ของการขบัลํา

หรือการละเลน่นัน้ๆเอาไว้ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกนั 

 “ลําเตีย้โนนทัน” เป็นการขบัลําแบบปฏิพากย์ในประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านโนนทนั อําเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น เป็นอีกการละเล่นหนึ่งท่ีอยู่ในภาวะใกล้สญูหาย ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ดงันัน้การวิจัยครัง้นีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ชดุการแสดงลําเตีย้โนนทนั โดยใช้กระบวนการวิจยัท่ีใช้ศิลปะเป็นฐาน (Art-Based Research 

: ARB) อนัจะเป็นทางหนึง่ท่ีช่วยอนรัุกษ์และเผยแพร่ลําเตีย้โนนทนัได้อีกทางหนึง่   
  
 
 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-90 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research)  โดยใช้การวิจยัแบบ ARB ซึง่หมายถึง ชดุของ

เคร่ืองมือทางระเบียบวิธี (Methodological tool)ท่ีได้ประยกุต์หลกัการของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพ่ือท่ีจะตอบคําถาม

การวิจยัในลกัษณะองค์รวม ตลอดจนบอกเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง  (Leavy, 2009) ARB เน้นการศกึษา

กระบวนการในการสร้างสรรค์งานศิลปะและความงามในศิลปะ ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ โดยในครัง้นีป้ระยุกต์ใช้

กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography process) ตามแนวคิดของสรุพล วิรุฬห์รักษ์ (2546) และ Minton (2007) 

เป็นกรอบในการสร้างสรรค์การแสดง แบง่การวิจยัออกเป็น 3 ระยะคือ  
ระยะที่ 1 การแสวงหาแรงบันดาลใจ(Inspiration) และการกําหนดความคิดหลักของชุดการแสดง

(Theme)  ด้วยการศกึษาเอกสาร งานวิจยัและการลงพืน้ท่ีภาคสนาม เพื่อกําหนดวา่จะนําเสนอเนือ้หาสาระอะไร ขอบเขต

แค่ไหน   ระยะที่  2 การกําหนดรูปแบบ(Style)  และองค์ประกอบของชุดการแสดง(Composition) โดยนํา

แนวความคิดหลกัท่ีได้จากการศึกษาระยะท่ี 1 มาถ่ายทอดให้เป็นรูปธรรม  ท่ีมีองค์ประกอบของการแสดง 4 ด้านคือ (1) 

กลอนลํา (2)  การแต่งกาย  (3) ดนตรี  (4) ท่าทางและการเคลื่อนไหว ระยะที่ 3 การประเมินและปรับปรุงชุดการ

แสดง(Evaluation & Improvement)  นําชดุการแสดงลําเตีย้โนนทนั ท่ีได้จากการศกึษาระยะท่ี 2 มาจดัการแสดง  และ

บนัทึกวิดิทศัน์ นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้านดนตรีและการแสดงพืน้บ้านอีสาน จํานวน 4 ท่าน ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  

จากนัน้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ มาสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงก่อนนําไปจดัแสดง

เผยแพร่ในครัง้ตอ่ไป   

  พืน้ท่ีในการวิจยัครัง้นี ้คือ ชุมชนโนนทนั เทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมี

การลําเตีย้มาแต่ครัง้อดีต โดยสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูสําคญัหรือผู้ รู้ (Key Informants)  จํานวน 4 คน ใช้การสมัภาษณ์

เจาะลกึ (In-depth Interview)  วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจยัและสรุปตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจยั นําเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   

 

ผลการวจิัย 
 “ลําเตีย้” หรือ “ลําเตีย้เดือนห้า” เป็นการละเลน่ในท้องถ่ินเขตอําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ในอดีตเคยมีการเลน่

ในหลายตําบล เช่น ตําบลพระลบั ตําบลบ้านเป็ด และในเขตเทศบาล  แต่แหล่งใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง คือ บ้านโนนทนั จนมกั

เรียกติดปากว่า “ลําเตีย้โนนทนั” ตามช่ือหมู่บ้าน จากคําบอกเลา่ของผู้ เฒ่าผู้แก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัใน

การสืบทอดและอนรัุกษ์การลําเตีย้ คือ นางน่ิมนวล สวุรรณกฏู(2463-2555) ทําให้พอจะสนันิษฐานว่ามีการละเล่นนีม้า

ยาวนานไม่ต่ํากว่า 80 ปี  นิยมเลน่กนัในเทศกาลสงกรานต์  สาเหตท่ีุเรียกว่า “ลําเตีย้”  เน่ืองจากเป็นการขบัลําอย่างง่าย

ด้วยกลอนผญาเกีย้วสัน้ๆ ประกอบทํานองแคน เม่ือลําโต้ตอบกนัแล้วก็จะฟ้อนเข้าทํานอง ด้วยท่าฟ้อนอิสระท่ีเกิดจากการ

เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ทา่ป้อง ทา่ปัด ทา่โอบ ทา่เกีย้ว ทา่สะบดัตวัเหมือนไก่ตวัเมีย ท่าเหมือนเสือจะตะครุบเหย่ือ แต่ท่า

ท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ ท่าย่อตัวให้ต่ํา เอนตัวไปตามจังหวะและเสียงแคน หรือเรียกว่าท่าเตีย้ ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือของ

การละเลน่นีว้า่ลําเตีย้นัน่เอง สําหรับการสร้างสรรค์ชดุการแสดงลําเตีย้โนนทนัโดยใช้กระบวนการ ARB ได้ผลการวิจยัดงันี ้
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  1. การกาํหนดแนวคดิหลักของชุดการแสดง 
ผู้ วิจยัอาศยัแรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากการละเลน่ลําเตีย้โนนทนั ในยคุแรก ท่ีมีความงดงาม เรียบง่ายตาม

ลกัษณะของท้องถ่ิน แต่ก็มีการผสมผสานกบัวฒันธรรมบางอย่างจากภายนอก และนํามาปรับแปลงให้เข้ากบับริบทของ

ชุมชน  โดยได้กําหนดความคิดหลักของการแสดง(Theme) คือ การนําเสนอภาพการเกีย้วพาราสีของหนุ่มสาว ผ่าน

การละเลน่ลําเตีย้ อนัเป็นเพลงปฏิพากย์เฉพาะถ่ินบ้านโนนทนั อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 

2. การกาํหนดรูปแบบและออกแบบชุดการแสดง 
การถ่ายทอดแรงบนัดาลใจและแนวคิดหลกัของการแสดงครัง้นี ้ผู้วิจยักําหนดให้นําเสนอในรูปแบบของชดุการ

แสดงนาฏยศิลป์พืน้บ้าน (Folk dance)ประกอบดนตรีวงโปงลาง เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่และสืบทอด เน่ืองจากการ

แสดงดงักลา่วมีศกัยภาพในการส่ือสารไปยงัผู้ รับชมในวงกว้างได้อย่างน่าสนใจ   ในสว่นของการกําหนดองค์ประกอบของ

ชดุการแสดง ผู้วิจยัได้ออกแบบและพฒันาตามองค์ประกอบของการแสดง 4 ด้าน คือ (1) กลอนลํา (2)  การแต่งกาย  

(3)ดนตรี  (4)ทา่ทางและการเคล่ือนไหว ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้  

 
 2.1 กลอนลาํ 
 เน่ืองจากลําเตีย้ เป็นการละเล่นเพลงปฏิพากย์ท่ีไม่มีแบบแผนหรือขนบเคร่งครัดเหมือนกบัการแสดงหมอ

ลํา ท่ีต้องมีการเกร่ิน การไหว้ครู หรือมีการกําหนดบทบาทของผู้ลํา-ผู้ชมอย่างชดัเจน แต่ผู้ เลน่ทกุคนสามารถขบัลําโต้ตอบ

กนัได้อย่างอิสระ ดงันัน้กลอนลําเตีย้จึงไม่มีการกําหนดความสัน้ยาว หรือเนือ้หาท่ีตายตวั  จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม 

ผู้วิจยัสามารถรวบรวมกลอนลําเตีย้ได้ส่วนหนึ่ง ทัง้กลอนของผู้หญิงและผู้ชาย มีเนือ้หาทัง้การเกีย้วพา การเปรียบเปรย

กระทบกระเทียบ เพ่ือให้เกิดความมีเอกภาพของการแสดง สามารถเล่าเร่ืองได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจยัจึงคดัเลือกกลอนลํา

บางสว่น นํามาจดัเรียงใหม ่โดยให้มีการเปิดเร่ือง เกีย้วพา  กระทบกระเทียบเปรียบเปรย และลงเอย ในท้ายท่ีสดุ  เช่น 
 เกีย้วพา   
 ชาย:  หล้าเอยสาวแมน่เจ้ามีผวัซ้อนนอนสองหรือวา่บห่รือวา่มีแตชู่้ผวัสซ้ิอนกะบมี่ 

 หญิง:  สาวนางน้องแต่ผดัเป็นต้นเสี่ยวงเูขียวบ่เคยไต่  ผดัแต่เป็นต้นไม้เครือสิเกีย้วกะบ่มี  ปลอดอ้อยซ้อย

เสมออ้อยกลางกอ กาบกะบห่อ่หน่อน้อยกะบซ่อน ซู้สซ้ิอนผวัน้องกะบมี่ 

 
 2.2 การแต่งกาย 
 เน่ืองจากชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึน้ครัง้นี ้อาศยัแรงบนัดาลใจจากการลําเตีย้ในช่วง พ.ศ.2478-2511 

หรือในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ดงันัน้การแต่งกายจึงกําหนดขึน้ โดยอาศยัข้อมลูเก่ียวกบัการแต่งกายของชาว

จงัหวดัขอนแก่นและใกล้เคียงในช่วงเวลาดงักล่าว  คือ สตรีเร่ิมนิยมไว้ผมสัน้ดดัลอนคลื่น (Finger waves) ตามแบบท่ี

นิยมในตะวนัตกมาตัง้แต่ยคุ 1920s และสวมเสือ้แขนกดุตามสมยันิยม แต่ก็ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นอีสานเอาไว้

คือการนุ่งผ้าซ่ิน และเบ่ียงด้วยผ้าขาวม้าไหม ในโอกาสเทศกาลงานบญุ  ส่วนบรุุษนิยมไว้ผมสัน้ใส่นํา้มนัหวีปัดเสยเรียบ 
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แบบดาราต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงในขณะนัน้ คือ เจมส์ ดีน รวมทัง้ใส่เสือ้เชิต้แบบตะวนัตก แต่ยงัเอกลกัษณ์ความเป็น

อีสานท่ียงัคงไว้คือการนุ่งโสร่งไหมและรัดเอวหรือพาดบา่ด้วยผ้าขะม้าไหม ในโอกาสสําคญัเช่นกนั  

 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ออกแบบการแต่งกายสําหรับการแสดงลําเตีย้โนนทนั โดยกําหนดให้นกัแสดงหญิงสวม

เสือ้แขนกดุลวดลายดอกไม้สีสนัสดใสตามแบบท่ีนิยมในเทศกาลสงกรานต์ เบ่ียงทบัด้วยผ้าขาวม้าไหม นุ่งผ้าซิ่นหม่ีลวด

ไมต่อ่หวัตอ่ตีนตามลกัษณะท่ีหญิงสาวในยคุนัน้สวมใส ่ ทรงผมสัน้ดดัลอนเหน็บดอกไม้ประดบัผม สว่นนกัแสดงชายสวม

เสือ้เชิต้แขนยาวสีขาว นุ่งโสร่งไหม มีผ้าขาวม้ามดัเอว เพ่ือสื่อถึงการผสมผสานการแต่งกายแบบดัง้เดิมกบัการรับอิทธิพล

แฟชัน่การแตง่กายจากภายนอก ตามบริบทของบ้านโนนทนั ซึง่มีอาณาเขตใกล้กบัเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ดงัภาพ 

 
การแตง่กายของนกัแสดงลําเตีย้โนนทนั 

 2.3 ดนตรี 
  เน่ืองจากการลําเตีย้แบบดัง้เดิม มีเพียงแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบการลํา โดยเป่าเป็นทํานองสัน้ๆ 

ซํา้ไปมาประกอบการขบัลํา ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการแสดงท่ีกําหนดให้เป็นการแสดงประกอบดนตรีวง

โปงลาง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วน โดยผู้วิจยัในขัน้แรก ผู้วิจยัได้ทดลองบนัทึกเสียงลําเตีย้ ตามแบบดัง้เดิม คือมี

เฉพาะเสียงแคนและเสียงลํา เพ่ือเป็นการรักษารูปแบบการลําตามขนบเดิม จากนัน้จึงทดลองบนัทึกเสียงพร้อมจงัหวะ

กลอง เพ่ือปรับให้การลํามีจังหวะท่ีชัดเจนขึน้  ขัน้ต่อมาผู้ วิจัยได้ออกแบบลายดนตรีโดยอิงจากรูปแบบเดิม แต่ปรับให้

สอดคล้องกบัลําดบัของการแสดงคือ มีช่วงต้น  ช่วงกลาง และช่วงท้าย  แตล่ะช่วงมีลกัษณะท่ีตา่งกนัคือ  

  ช่วงต้น เป็นการเกร่ินเพ่ือให้นกัแสดงเข้าสูเ่วที โดยใช้เฉพาะลายแคนประกอบจงัหวะกลอง เพ่ือให้เห็น

ลกัษณะตามขนบเดิมของการลําเตีย้ โดยให้ผู้แสดงขบัลําโต้ตอบในกลอนเปิดเร่ือง หรือทกัทายเป็นคู่แรก ก่อนจะสง่เข้าสู่

ช่วงกลางตอ่ไป 

    ช่วงกลาง หลงัจากท่ีขับลําทกัทายแล้ว จะเปล่ียนเป็นลายลําเตีย้แบบท่ีบรรเลงด้วยวงโปงลาง คือมี 

พิณ แคน โหวด โปงลาง กลอง เป็นเคร่ืองดนตรีสําคญั เพื่อให้นกัแสดงได้ฟ้อนท่าเตีย้และท่าอ่ืนๆ แต่ในช่วงท่ีมีการขบัลํา

โต้ตอบเกีย้วพา กระทบกระเทียบเปรียบเปรย แต่ละคู่ จะมีเพียงเสียงแคนและกลองให้จงัหวะ เพ่ือรักษารูปแบบการลํา

โต้ตอบแบบเดิมเอาไว้     

  ช่วงท้าย  เป็นการฟ้อนเกีย้ว ผู้วิจยัได้ปรับปรุงดนตรีขึน้ใหม่โดยอาศยัโครงสร้างของลายสดุสะแนน ซึง่

ในการลําเตีย้แบบดัง้เดิมก็ใช้บางสว่นของลายสดุสะแนนเช่นกนั   
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 2.4 ท่าทางและการเคล่ือนไหว 
  ผู้วิจยัมีแนวคิดในการออกแบบท่าทางและการเคล่ือนไหว (Choreography) ให้มีความแตกต่างจาก

ชุดการแสดงในลกัษณะเดียวกนัท่ีเคยมีการประดิษฐ์ไว้แล้ว (เช่น เต้ยหวัโนนตาล ของวิทยาลยันาฏศิลป์กาฬสินธุ์, เต้ย

เกีย้ว ของวิทยาลยันาฏศิลป์ร้อยเอ็ด) โดยพยายามรักษา “กลิ่นอาย”ของความเป็นพืน้บ้านท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของการ

ลําเตีย้เอาไว้ และปรับปรุงให้เกิดระบบระเบียบมากขึน้ รวมถึงผสมผสานท่ารําวงในช่วงท้ายเพ่ือให้สอดคล้องกบัดนตรี 

การแตง่กายและแนวคิดตามบริบทของช่วงเวลา   

 
3. การประเมินและปรับปรุงชุดการแสดง 

 การประเมินและปรับปรุงชดุการแสดง เพ่ือให้สามารถสื่อสารเร่ืองราวตามแนวคิดหลกัของการแสดง และเพ่ือให้

สามารถนําไปแสดงได้จริง ถือเป็นกระบวนการท่ีผู้วิจยัให้ความสําคญั โดยการประเมินและปรับปรุงนัน้ ผู้ วิจยัดําเนินการ

ใน 2 ส่วนคือ  (1) การประเมินและปรับปรุงภายใน คือ ในระหว่างการพัฒนาชุดการแสดง ผู้ วิจัยได้ประเมิน

ข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ดีขึน้ไปพร้อมๆกนัจนเป็นท่ีพอใจ (2) การประเมินและปรับปรุงภายนอก คือ การนําชดุการ

แสดงท่ีผ่านการประเมินและปรับปรุงภายในแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการแสดงพืน้เมืองอีสาน จํานวน 4 คน จากภายนอก 

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนัน้นําไปปรับปรุงอีกครัง้จนได้ชดุการแสดงท่ีสามารถนําไปจดัแสดงได้จริง 

 

สรุป 
  การวิจยัครัง้นีใ้ห้ความสําคญักบักระบวนการสร้างสรรค์เป็นพิเศษ เน่ืองจากการวิจยัแบบ ARB นัน้มุ่งเน้นท่ี

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีต้องอาศยัการคิด วิเคราะห์ แสวงหาข้อมลูอย่างเป็นระบบ มีการตีความและแปร

ความหมายข้อมลูอย่างมีตรรกะ แม้จะยงัไม่มีผลการวิจยัท่ียืนยนัว่าการวิจยัแบบ ARB นีทํ้าให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ

ท่ีเป็นเลิศ เน่ืองจากยงัไม่มีงานวิจยัในลกัษณะเดียวกันเพียงพอท่ีจะยืนยนัได้  แต่อย่างน้อยทําให้สามารถตอบคําถาม

ตา่งๆท่ีเกิดจากผู้ รับชมได้อยา่งสมเหตสุมผล   

สําหรับประเทศไทย การวิจัยแบบ ARB ยังมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์

ศิลปะการแสดง อย่างไรก็ดีงานวิจยันีไ้ด้แสดงให้เห็นว่า การนํากระบวนการ ARB มาใช้กบัการสร้างสรรค์ชุดการแสดง

อีสานประกอบวงโปงลาง สามารถยกระดบัให้เกิดผลงานการแสดงท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆท่ีเคยมีการประดิษฐ์มา 

และอาจเป็นอีกทางออกหนึง่ในการสร้างสรรค์การแสดงท่ีหลดุออกจากกรอบแบบเดิม และยงัสามารถอธิบายเหตผุลในแต่

ละองค์ประกอบของการแสดงได้อยา่งสอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

อยา่งไรก็ตามหากต้องการนําชดุการแสดงท่ีได้จากกระบวนการสร้างสรรค์นีไ้ปจดัแสดง ให้ประสบความสําเร็จ มี

ความงดงามหรือสามารถส่ือสารแนวคิดไปยงัสาธารณชนได้นัน้ ควรจะต้องมีเง่ือนไข ดงันี ้(1) นกัแสดง ควรมีทกัษะในเชิง

การแสดงนอกเหนือจากทกัษะการฟ้อน ทัง้การแสดงสีหน้า การท่องจํากลอนลํา การตีความเนือ้หาสาระในกลอนลํา  การ

แสดงลีลาทา่ทางท่ีสอดคล้องกบัสาระของกลอนลํา ความสามารถในการด้นสด (Improvisation)  (2) ดนตรีและการขบัลํา 

หากเป็นไปได้ควรมีเสียงขบัลําท่ีแตกต่างกนัเป็นคู่ๆ (3) ท่าทางและการเคล่ือนไหว อาจตดัทอน หรือเพิ่มจํานวนนกัแสดง 

และทา่ทางการฟ้อนให้ง่ายขึน้ สอดคล้องกบัเวลาและสถานท่ีของการแสดงได้ แต่หลกัท่ีต้องคงเอาไว้คือ เม่ือถึงช่วงขบัลํา
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นกัแสดงต้องแสดงท่าทางตามแบบของการขบัลําท่ีสนใจ (Concentrate) อยู่กบักลอนลํา มากกว่าการฟ้อน กล่าวคือไม่

ขบัลําไปด้วย ฟ้อนไปด้วยจนแยกไม่ออกว่าช่วงใดเป็นการฟ้อน ช่วงใดเป็นการขบัลํา ท่าฟ้อนเอกลกัษณ์ท่ีต้องคงไว้เสมอ

คือ ทา่เตีย้และทา่ไล ่  เป็นต้น 
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ความเปรียบเก่ียวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก : การเช่ือมโยงความหมาย1 
Metaphors of Dog and Cat in Tripitaka : Connection of Meanings  

สมุาลี ลิม้ประเสริฐ2 

Sumalee Limprasert2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเช่ือมโยงความหมายของความเปรียบเก่ียวกับสุนัขและแมวใน

พระไตรปิฎก ข้อมลูท่ีนํามาศกึษาได้แก่ความเปรียบเก่ียวกบัสนุขั 53 ชดุ และความเปรียบเก่ียวกบัแมว 11 ชดุ โดยใช้

วิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือพิจารณาว่ามีการใช้ลกัษณะของสนุขัและแมวเช่ือมโยงไปสู่ความหมายใดของสิ่งท่ีต้องการ

เปรียบ 

 ผลการศกึษาพบวา่ การเช่ือมโยงความหมายของสิ่งท่ีนําเปรียบกบัสิ่งท่ีต้องการเปรียบนัน้ มีการนําลกัษณะ

ของสนุัขและแมวมาใช้เป็นสิ่งท่ีนํามาเปรียบ 3 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ลกัษณะทางชาติกําเนิด การใช้ลกัษณะทาง

กายภาพ และการใช้ลกัษณะทางพฤติกรรม โดยการใช้ลกัษณะทางชาติกําเนิดซึ่งพบในความเปรียบเก่ียวกบัสนุัข

เทา่นัน้ แสดงให้เห็นว่าสนุขัมีความด้อยแต่ชอบยกตนจึงเช่ือมโยงไปสูค่วามหมายเร่ืองการไม่รู้จกัประมาณตน การใช้

ลกัษณะทางกายภาพมกัเลือกกายภาพด้านไม่ดีของสนุขัมาเช่ือมโยงสู่ความหมายเร่ืองการกระทําท่ีควรละเว้น ส่วน

กายภาพของแมวมกันํา ด้านดีมาเช่ือมโยงความหมายเร่ืองความงามและความมั่นคง ขณะท่ีการใช้ลกัษณะทาง

พฤติกรรมทัง้สนุขัและแมวมีการเช่ือมโยงไปสูพ่ฤติกรรมของบคุคลท่ีควรตําหนิเป็นสว่นใหญ่ 

คาํสาํคัญ : ความเปรียบ ความหมาย สนุขั แมว 

 
Abstract 

This research aims to study metaphors of dog and cat in terms of connection of meanings. Data 

collection consists of 53 dog metaphors and 11 cat metaphors. The analyses focus on meanings, or 

tenors, in relation to characteristics of dog and cat, or vehicles. 

 With regard to the relationship between vehicles and tenors, it is found that dog and cat are 

used in 3 ways: being animal, physical properties, and behaviors. Being animal, mentioned only in dog 

metaphors, shows that dogs were born with low status but they are likely to overestimate their status, and 

then refers to false self-esteem. Physical properties of dog are usually negative ones which refer to bad 

deeds people should avoid, whereas those of cat are often good ones which refer to beauty and 

consistency. Anyway, most of behaviors of dog and cat refer to blamable ones for human beings. 

Keywords : Metaphor, Meaning, Dog, Cat 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ความเปรียบเป็นวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใช้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเป็นนามธรรมหรือสิ่งท่ีไม่

เคยพบ ไม่เคยทราบมาก่อน โดยมกัอธิบายด้วยการนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือทําให้เข้าใจง่ายขึน้    

จงึมกัใช้การเปรียบเทียบด้วยการนําสิง่ท่ีตา่งกนัสองสิง่มาเปรียบเทียบกนัแตส่ิง่ท่ีต้องการเปรียบกบัสิ่งท่ีนํามาเปรียบมี

ลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2517 : 70) 

 การใช้ความเปรียบเป็นวิธีการท่ีมีใช้มานานแล้ว เพราะในพระไตรปิฎกมีการใช้ความเปรียบเป็นจํานวนมาก 

ดงัท่ีบญุชอบ เริงทรัพย์ (2520) ได้ศึกษาเร่ือง “อปุมา อปุไมย ในพระไตรปิฎก”  พบว่า การใช้อปุมาคือสิ่งท่ีนํามา

เปรียบ และอปุไมยคือสิง่ท่ีต้องการเปรียบมี 4 แบบคือใช้อปุมาก่อนอปุไมย ใช้อปุไมยก่อนอปุมา ใช้อปุมาล้อมอปุไมย 

และใช้อุปไมยล้อมอุปมา ส่วนลักษณะร่วมทางความหมายของอุปมาและอุปไมยนัน้นิยมใช้อุปมาต่างชนิดเพ่ือ

อธิบายอปุไมยชนิดเดียว  

 สิ่งท่ีน่าสนใจแต่งานวิจัยข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงไว้คือมักมีการนําธรรมชาติมาใช้เป็นสิ่งท่ีนํามาเปรียบ เช่น 

“ตณัหาเพียงดังเถาวัลย์เกิดขึน้แล้วตัง้อยู่ ใครจะพึงกัน้กระแสตัณหาเหล่านัน้ได้ ใครเล่าจะตัดตัณหาอันเป็นดัง

เถาวลัย์นัน้ได้” ความเปรียบดงักลา่วว่าเถาวลัย์คือสิ่งท่ีนํามาเปรียบเป็นพืชท่ีเติบโตงอกงามเร็วแต่กําจดัให้สิน้ไปยาก

เหมือนกบัสิง่ท่ีต้องการเปรียบคือตณัหาท่ีเป็นความทะยานอยากของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้แล้วทําให้หมดสิน้ไปได้ยาก 

 การใช้ธรรมชาติเป็นความเปรียบในพระไตรปิฎกนี ้มกัเป็นพืชหรือสตัว์ท่ีพบเห็นได้ง่าย ดงัเช่นสนุขัและแมว

ซึ่งใกล้ชิดกบัคนก็มีอยู่ในความเปรียบด้วย การนําลกัษณะของสนุขัและแมวมาใช้เป็นความเปรียบนีน้่าจะผ่านการ

สงัเกตและมีความเห็นร่วมกนัของคนในสมยันัน้ พระพทุธเจ้าจึงทรงนํามาใช้เปรียบเทียบกบัธรรมะเพ่ือให้เข้าใจได้

ง่ายขึน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาว่าจะมีการใช้สัตว์เช่นสุนัขและแมวมาใช้ในความเปรียบเพ่ือช่วยอธิบาย

ความหมายของธรรมะได้อยา่งไร 

  บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเปรียบเก่ียวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎกว่ามีการใช้

ลกัษณะของสนุขัและแมวเช่ือมโยงไปสู่ความหมายใดบ้าง โดยประยกุต์ใช้แนวทางการศกึษาเร่ืองการใช้อปุลกัษณ์ 

(metaphor) ท่ีกล่าวถึงสิ่งท่ีนํามาเปรียบว่าเป็น “วงความหมายต้นทาง” (sourse domain) และสิ่งท่ีต้องการเปรียบ

เป็น “วงความหมายปลายทาง” (taget domain) โดยท่ีสองสิ่งนีเ้ป็นสมาชิกต่างกลุ่มกนั และมีคณุลกัษณะเด่น 

(salience feature) ท่ีเช่ือมโยงของสองสิง่เข้าไว้ด้วยกนั (ณฐัพร พานโพธ์ิทอง และคณะ, 2549 : 197)  

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั

ความเปรียบซึ่งแบ่งเป็นสิ่งท่ีนํามาเปรียบ และสิ่งท่ีต้องการเปรียบ  โดยนําความเปรียบเก่ียวกับสุนัขและแมวมา

วิเคราะห์ว่ามีการนําสนุขัและแมวมาใช้เป็นสิ่งท่ีนํามาเปรียบในลกัษณะใดและเช่ือมโยงไปสู่ความหมายใดของสิ่งท่ี

ต้องการเปรียบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน้จึงนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(descriptive analysis) 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่าการเช่ือมโยงความหมายของความเปรียบเก่ียวกบัสนุขัและแมวมีการนําลกัษณะบาง

ประการของสนุขัหรือแมวมาใช้สร้างความเปรียบเพ่ือเช่ือมโยงความหมายไปสู่สิ่งท่ีต้องการเปรียบ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

การใช้ลกัษณะทางชาติกําเนิด การใช้ลกัษณะทางกายภาพ และการใช้ลกัษณะทางพฤติกรรม 
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 1. การใช้ลักษณะทางชาติกําเนิด การใช้ลกัษณะทางชาติกําเนิดนีไ้ม่พบในความเปรียบเก่ียวกบัแมว มี

เพียงการนําชาติกําเนิดของสนุัขมาใช้ว่า “ความเป็น” สนุัขเป็น “ความด้อย” โดยมกันําสุนัขเปรียบคู่กับสตัว์ท่ีเป็น

ตวัแทนของความย่ิงใหญ่ สงูสง่ และสง่างาม ได้แก่ ราชสีห์และหงส์ เช่น ปาฏิกสตูร(2) สตุตนัตปิฎก เลม่ 3 ทีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค พระพทุธเจ้าได้ทรงสาธกเร่ืองของปาฏิกบตุรท่ีอวดรู้ธรรมเท่าพระพทุธเจ้าเพ่ือเตือนภคัควะว่าไม่ควรหลง

เล่ือมใสผู้ ท่ีอวดตน  

 ...ครัง้นัน้ สุนัขจิง้จอกแก่ตัวนัน้อาศัยป่าทบึบางแห่งซ่อนอยู่ ออกจากที่ซ่อนในเวลาเยน็ ดัดกาย เหลียว

ดูทศิทัง้ 4 โดยรอบ แล้วคดิว่า เราจักบนัลือสีหนาท 3 ครัง้ แต่กลับบนัลือเสียงสุนัขจิง้จอกอย่างน่ากลัว
น่าเกลียด สนุขัจิง้จอกตวัลามกเป็นอย่างไร และการบนัลือของสีหะเป็นอย่างไร ดกูรท่านปาฏิกบตุร ท่านก็เป็น

เช่นนัน้ดํารงชีพตามแบบพระสคุตบริโภคอาหารท่ีเป็นเดนพระสคุต ยงัสําคญัการรุกรานพระตถาคตผู้ เป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า... 

                (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติโดยกําเนิดของราชสีห์กบัสนุขัจิง้จอกไม่เหมือนกนั สตัว์เลก็อย่างสนุขั

จิง้จอกทําตนเลียนแบบราชสีห์ย่อมเป็นไปไม่ได้ การพยายามทําในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้เพราะลกัษณะท่ีติดตวัมาตัง้แต่

กําเนิดไม่เอือ้ให้นีเ้ป็นเร่ืองน่าตําหนิมากกว่าน่าเห็นใจ โดยความเปรียบนีย้งัมีนยัท่ีซ่อนไว้ว่าความเป็นสนุขัมีลกัษณะ

ด้อยกว่าความเป็นราชสีห์ตามธรรมชาติหลายประการแต่ไม่ใช่สิ่งท่ีน่าอายเพราะเป็นเร่ืองเป็นไปตามชาติกําเนิดท่ีไม่

อาจเปล่ียนเปล่ียนแปลงได้ แต่การไม่รู้จกัประมาณตนทําสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนต่างหากเป็นเร่ืองท่ีน่าละอาย

ย่ิง ดงัท่ีสนุขัจิง้จอกเปล่งเสียงออกมาเต็มเสียงด้วยคิดว่าเสียงของตนก้องกงัวานเหมือนเสียงของราชสีห์แต่เสียงนัน้

กลบัสร้างความรู้สึก“น่ากลวัน่าเกลียด” ย่ิงแก่ผู้ ได้ยิน การกระทําของสนุขัจิง้จอกนีจ้ึงนํามาใช้เช่ือมโยงถึงความไม่

ประมาณตนของปาฏิกบุตรซึ่งรู้ธรรมเพียงเล็กน้อยแต่ประกาศตนว่าแสดงธรรมได้ดีเท่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

แสดงธรรมหรือปาฏิหาริย์ ตนก็ทําได้ การประกาศตนเช่นนีเ้พราะหลงเข้าใจว่าเพียงรู้ธรรมก็มี “ความเป็น” 

พระพทุธเจ้าแล้ว ความคิดเช่นนีจ้ึงเหมือนสนุขัจิง้จอกท่ีคิดว่าการทํากิริยาเลียนแบบราชสีห์แล้วตนจะมี “ความเป็น” 

ราชสีห์ได้   

 สว่นการใช้สนุขัเป็นคูเ่ปรียบกบัหงส์ ดงัเร่ืองจตมุฏัฐชาดก สตุตนัตปิฎก เลม่ 19 ขทุทกนิกาย ชาดก ภาค 1 

กลา่วถงึลกูหงส์ 2 ตวัสนทนาธรรมกบัรุกขเทวดาบนต้นไม้ สนุขัจิง้จอกเหน็เหตกุารณ์ดงักลา่ว จงึขอให้ลกูหงส์ลงมา

สนทนาด้านลา่ง เพราะ “...พระยาเนือ้จกัได้ฟังบ้าง” (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) ลกูหงส์ได้ยิน

ดงันัน้จงึคิดรังเกียจและบินจากไป รุกขเทวดาจงึกลา่วกบัสนุขัจิง้จอกวา่ 

 
   สบุรรณกบัสบุรรณเขาปรึกษากนั เทวดากบัเทวดาเขาพดูกนัในเร่ืองนี ้
              จะมีประโยชน์อะไรแก่สุนัขจิง้จอกเลวทราม 4 อย่าง (สรีระ 1 ชาต ิ1 
             เสียง 1 คุณ 1) เล่า แน่ะสุนัขจิง้จอกตัวชาตช่ัิว เจ้าจงเข้าไปสูป่ลอ่งเถิด. 

     (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 

 คาถาข้างต้นเป็นคํากล่าวท่ีแสดงการดถูกูสนุขัจิง้จอกว่ามีฐานะด้อยกว่าหงส์ สบุรรณมาจากศพัท์บาลีว่า 

สปุณฺณ หมายถึงผู้ มีปีกงาม ในท่ีนีจ้ึงหมายถึงหงส์ ทัง้มีการนําฐานะของหงส์ไปเช่ือมโยงกับฐานะของเทวดา จาก

ความท่ีว่า “สบุรรณกบัสบุรรณเขาปรึกษากนั เทวดากบัเทวดาเขาพดูกนัในเร่ืองนี”้ แต่สนุขัจิง้จอกกลบัถกูทําให้ด้อย

ลงด้วยการแจกแจงความเลว 4 ประการ ทัง้ด้านกายภาพท่ีไม่สวยงาม ด้านชาติกําเนิดท่ีต่ําต้อย ด้านเสียงท่ีไม่น่าฟัง 
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และด้านคณุซึ่งหมายถึงสนุขัจิง้จอกไม่มีคณุสมบติัท่ีน่ายกย่อง จะเห็นได้ว่าลกัษณะของสนุขัจิง้จอก 3 ประการแรก

เป็นเร่ืองท่ีมีโดยกําเนิดจึงไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ แต่ถูกนับว่าเป็นโทษลกัษณะ จนไม่คู่ควรท่ีจะสนทนากบัหงส์ ใน

เหตกุารณ์นี ้หากมีเร่ืองท่ีน่าตําหนิ คงเป็นเร่ืองท่ีสนุขัจิง้จอกยกตนว่าเป็นพระยาเนือ้ทัง้ท่ีไม่คณุสมบติัท่ีจะกลา่วเย่ียง

นัน้ เม่ือผนวกรวมกบัการถกูตีตราว่าเป็นพวกมีชาติกําเนิดต่ําต้อยด้วยแล้ว จึงย่ิงทําให้ “คําพดูท่ีไม่น่าฟัง” กลายเป็น

คําพดูของ “ผู้ ท่ีน่ารังเกียจ” 

 ในสว่นของการใช้สนุขัเป็นคู่เปรียบกบัราชสีห์นัน้ พบว่าทกุเร่ืองล้วนกลา่วถึงโดยมีนยัของการตกัเตือนไม่ให้

เอาเย่ียงอย่าง การเลือกใช้ความเปรียบแต่ละชุดจึงมีสาเหตุจากมีผู้ประพฤติไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการไม่รู้จัก

ประมาณตน โดยทุกเร่ืองมีการเช่ือมโยงสุนัขจิง้จอกและราชสีห์ไปสู่สิ่งท่ีต้องการเปรียบเป็นบุคคลท่ีเป็นคู่เปรียบ

เช่นเดียวกนั ดงัได้แก่ 

   ปาฏกิสูตร(2) สนุขัจิง้จอก-ปาฏิกบตุร  ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

   สคิาลชาดก(4)  สนุขัจิง้จอก-ลกูชายช่างกลับก ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

   ทัททรชาดก สนุขัจิง้จอก-พระโกกาลกิะ  ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

   ชัมพุกชาดก สนุขัจิง้จอก-พระเทวทตั  ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

   สรภสูตร  สนุขัจิง้จอก-สรภปริพาชก  ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

   ปสูรสุตตนิทเทส  สนุขัจิง้จอก-ปสรูปริพาชก  ราชสีห์-พระพทุธเจ้า 

 คู่เปรียบสุนัขจิง้จอกและราชสีห์ท่ีเช่ือมโยงไปสู่คู่เปรียบท่ีเป็นบุคคลนี  ้พบว่ามีเพียงเร่ืองสิคาลชาดก(4)       

ท่ีเช่ือมโยงความหมายต่างกบัเร่ืองอ่ืน โดยกล่าวถึงลกูชายช่างกลับกปรารถนาพระธิดาเจ้าลิจฉวีเป็นภรรยา อนัมีนยั

ความหมายเช่ือมโยงเร่ืองของชาติกําเนิดหรือวรรณะท่ีไม่ทดัเทียมกันอย่างชัดเจน ส่วนอีก 5 เร่ืองล้วนเช่ือมโยงถึง     

ผู้อวดรู้ธรรมว่าเท่าเทียมพระพทุธเจ้าทัง้สิน้ พระพทุธเจ้าจึงทรงนํามาเป็นเร่ืองตกัเตือนว่าการรู้ธรรมเพียงน้อยแต่อวด

ว่ารู้มากเป็นอนัตรายย่ิง เพราะจะเผยแผ่ธรรมะแบบผิดความหมาย สนุขัจิง้จอกจึงถกูนํามาเปรียบเทียบกบัราชสีห์

เพราะสนุขัจิง้จอกมี “ความด้อย”กว่าราชสีห์ทางด้านกายภาพและกําลงัอย่างชดัเจน ดงันัน้ การท่ีสนุขัจิง้จอกคิดว่ามี 

“ความเป็น” ราชสีห์เพียงเพราะทําอาการเลียนแบบ หรือกินอาหารอย่างราชสีห์ย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกบัผู้ เรียนรู้

ธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงน้อยนิดแล้วออกเผยแผ่ธรรมด้วยลีลาของพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่ามี “ความเป็น” 

พระพทุธเจ้าแล้ว ก็ยอ่มเป็นไปไมไ่ด้เช่นเดียวกนั    

 ส่วนการใช้สนุขัเป็นคู่เปรียบกบัหงส์มีลกัษณะเช่นเดียวกนั คือมีการเช่ือมโยงถึงผู้อวดรู้ธรรม โดยเช่ือมโยง

กบัเหตกุารณ์ท่ีพระสารีบตุรและโมคคลัลานะรังเกียจภิกษุแก่ท่ีไม่รู้ธรรมแต่ขอเป็นผู้สนทนาธรรมกบัพระอคัรสาวกทัง้

สอง ด้วยการอวดตนว่าให้ผลดักันถามข้อธรรมระหว่างกัน จนพระอคัรสาวกเดินหนีจากภิกษุแก่ ทําให้เหล่าภิกษุ

สงสยัเหตกุารณ์ดงักลา่วพากนัไปกราบทลูถามพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าจึงทรงนําเร่ืองดงักลา่วเป็นเหตใุนการเทศนา

ธรรมเร่ืองการไมรู้่จกัประมาณตน  

 2. การใช้ลักษณะทางกายภาพ ในส่วนของความเปรียบเก่ียวกบัสนุขันัน้ มีการนําลกัษณะกายภาพท่ีไม่

น่ามองชวนรังเกียจทัง้ความบกพร่องทางกายภาพ และซากของสุนัขมาใช้ในความเปรียบเพ่ือเช่ือมโยงไปสู่

ความหมายเก่ียวกบัสิ่งท่ีไม่ควรกระทํา เช่น สิคาลสตูรท่ี 8 สตุตนัตปิฎก เล่ม 8 สงัยตุตนิกาย นิทานวรรค กล่าวถึง

สนุขัจิง้จอกแก่เป็นโรคเรือ้น ยอ่มมีความทกุข์จากการไมส่บายตวัเช่นเดียวกบัภิกษุท่ีกระวนกระวายใจตลอดเวลาด้วย

ยงัหวงัลาภสกัการะ 
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  ดกูรภิกษุทัง้หลาย สุนัขจิง้จอกแก่ตวันัน้เป็นโรคอุกกรรณ์ [โรคเรือ้น] อยู่บนบกกไ็ม่สบาย อยู่โคน

ไม้กไ็ม่สบาย อยู่ในที่แจ้งกไ็ม่สบาย เดนิ ยืน น่ัง นอนในที่ใดๆ กไ็ม่สบาย เป็นทุกข์ในที่นัน้ๆ ภิกษุบางรูป

ในธรรมวินยันี ้ ก็ฉนันัน้เหมือนกนั อนัลาภสกัการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแล้วอยู่ท่ีเรือนวา่งก็ไม่สบาย อยู่ท่ีโคน

ไม้ก็ไม่สบาย อยู่ในท่ีแจ้งก็ไม่สบาย เดิน ยืน นัง่ นอนในท่ีใดๆ ก็ไม่สบาย เป็นทกุข์ในท่ีนัน้ๆ ดูกรภกิษุทัง้หลายลาภ
สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อย่างนีแ้ล เธอทัง้หลายพงึศึกษาอย่างนีแ้หละ ฯ  
                                                                                                   (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 

 อาการของสนุขัจิง้จอกท่ีเป็นโรคเรือ้นนีน้อกจากจะทําให้สนุขัจิง้จอกเป็นทุกข์แล้ว ยงัเป็นภาพท่ีไม่น่ามอง 

ชวนให้รังเกียจเช่นเดียวกบัภิกษุท่ีติดในลาภสกัการะทัง้หลาย ย่อมมีความกระวนกระวายเพราะปรารถนาจะได้สิ่งต่าง 

ๆ มาเป็นของตน อาการดงักลา่วนีทํ้าให้เป็นทกุข์เหมือนสนุขัจิง้จอกท่ีเป็นโรคเรือ้นท่ีอยู่ท่ีใดก็ไม่สบาย และเป็นอาการ

ท่ีไม่ชวนมอง น่ารังเกียจ เช่นเดียวกบัอาการร้อนรุมในใจท่ีไม่ควรเกิดแก่ภิกษุ เพราะภิกษุควรตดัความใคร่ได้ในลาภ

สกัการะทัง้ปวง 

 สว่นความเปรียบเก่ียวกบัแมวนัน้ มีการนําความสวยงามและขนาดของแมวมาเป็นสิง่ท่ีนํามาเปรียบ ด้าน

ความสวยงาม เช่น ในมลัลกิาวิมาน สตุตนัตปิฎก เลม่ 18 ขทุทกนิกาย วิมาน เปตวตัถ ุ เถร-เถรีคาถา กลา่วถงึ

เคร่ืองประดบัของเทพธิดาวา่งามดงัตาแมว 

 

  ...สายแก้วเหลา่นัน้ล้วนแตส่ําเร็จ ด้วยทองคําธรรมชาติแก้วทบัทิม แก้วมกุดา แก้วไพฑรูย์ บางสายก็

ล้วนแล้วด้วยแก้วลายคล้ายตาแมว  (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 

 ความเปรียบข้างต้นต้องการแสดงให้เห็นว่าแก้วท่ีเป็นเคร่ืองประดับของเทพธิดานัน้มีสีสนัและลวดลาย

สวยงามเหมือนตาแมว ความงามเช่นดงักลา่ว จงึทําให้มีการเรียกแก้วชนิดนีว้า่ เพชรตาแมว 

 ด้านขนาด เช่น มหานิพพานสตูร สตุตนัตปิฎก เลม่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค กลา่วถึงกําแพงเมืองท่ีมัน่คงไม่มี

ช่องกําแพงแม้ให้แมวลอดได้เปรียบเทียบกบัจิตใจท่ีมัน่คงไมไ่หวหวัน่ของพระพทุธเจ้าทัง้ในอดีต และปัจจบุนั 

 
  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ปัจจนัตนครของพระราชามีประตมูัน่คง มีกําแพงและเสาระเนียดมัน่คง มีประตชู่อง

เดียวคนเฝ้าประตพูระนครนัน้ เป็นคนฉลาด เฉียบแหลมมีปัญญา ห้ามคนท่ีไม่รู้จกั ปลอ่ยคนท่ีรู้จกัให้เข้าไปได้ เขา

เดินตรวจดหูนทางตามลําดบัโดยรอบพระนครนัน้ ไม่เหน็ที่หวัประจบแห่งกาํแพงหรือช่องกาํแพง โดยที่สุดแม้

เพยีงแมวลอดออกได้ เขาพงึมีความรู้สกึวา่ สตัว์ท่ีตวัโตทกุชนิดจะเข้าออกนครนี ้ย่อมเข้าออกโดยประตนีู ้แม้ฉนัใด 

แนวแห่งธรรมก็ฉนันัน้เหมือนกนั (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 การใช้ขนาดของแมวมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าแมวซึ่งเป็นสตัว์ขนาดเล็กสามารถเล็ดลอดไปตามช่องต่าง ๆ 

ได้ง่ายนัน้ ยงัไม่อาจหาช่องผ่านเข้าไปในกําแพงเมืองนีไ้ด้ เพ่ือเช่ือมโยงความหมายว่าพระพทุธเจ้าทัง้ในกาลอดีตและ

ปัจจบุนัล้วนเป็นผู้บรรลธุรรมท่ีเป็นสิ่งป้องกนัไม่ให้นิวรณ์หรือสิ่งท่ีจะทําให้จิตใจขุ่นมวัมากระทบใจได้ ใจท่ีมีธรรมเป็น

เคร่ืองปกป้องสิง่เศร้าหมองทัง้หลายนี ้จงึเปรียบเหมือนกําแพงอนัมัน่คงท่ีไมมี่ช่องแม้เพียงแมวลอดผา่นได้ 

 3. การใช้ลักษณะทางพฤติกรรม การใช้ลกัษณะทางพฤติกรรมของสนุขัและแมวในความเปรียบนี ้พบ 2 

ลกัษณะ คือ พฤติกรรมเก่ียวกบัการดํารงชีวิต และพฤติกรรมเก่ียวกบันิสยั 
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  3.1 พฤติกรรมเก่ียวกบัการดํารงชีวิต หมายถงึการมีชีวิตอยูโ่ดยอาศยัความต้องการพืน้ฐาน ได้แก่ 

กิน ถ่าย และสืบพนัธุ์ รวมทัง้สญัชาตญาณ การใช้ชีวิตในด้านตา่งๆ เช่น ปาฏิกสตูร(1) สตุตนัตปิฎก เลม่ 3 ทีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค กลา่วถงึโกรักขตัติยะ นกับวชนิครนถ์ท่ีทําอาการเลียนแบบสนุขั  

 
  ... มีอเจลกคนหน่ึงช่ือโกรักขัตตยิะ ประพฤตอิย่างสุนัข เดนิด้วยข้อศอกและเข่า กนิอาหารที่กอง

บนพืน้ด้วยปาก ดกูรภคัควะ โอรสเจ้าลิจฉวีช่ือสนุกัขตัตะ ได้เห็นแล้วจงึคิดวา่เขาเป็นสมณะอรหนัต์ท่ีดีผู้หนึง่...   

              (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 

 ความเปรียบข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าบางคนใช้ชีวิตผิดปกติจากของคนทัว่ไป โดยเลือกดําเนิน

ชีวิตเหมือนกบัสนุขั แต่คนก็ไม่อาจดํารงชีวิตแบบสนุขัได้ เพราะมีสรีระท่ีแตกต่างกนั อีกทัง้พระพทุธเจ้าทรงเตือนว่า

การกระทําเช่นนีน้อกจากจะไม่ได้นําไปสูค่วามหลดุพ้นแล้วยงัทําให้เกิดโรคด้วย อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์ดงัในความ

เปรียบนีค้งพบเห็นได้ง่ายในสมยัพทุธกาล เพราะในอินเดียตัง้แต่ก่อนพุทธกาลมีความเช่ือว่าการทรมานตนด้วยวิธี

ตา่ง ๆ เป็นการข่มกิเลสหรือตบะ และเป็นวิถีทางท่ีนําไปสูค่วามหลดุพ้นได้ ผู้ ท่ีพบเห็นคนท่ีทําอาการต่างๆ ในแนวทาง

เช่นนีม้กัจะเกิดความศรัทธาเล่ือมใส ท่ีเห็นผู้อดทนทําสิ่งท่ีฝืนธรรมชาติได้ เช่นเดียวกบัภคัควะท่ีเล่ือมใสโกรักขตัติยะ

เพราะคิดวา่เป็นพระอรหนัต์ 

 ส่วนความเปรียบเก่ียวกับแมวมกันําอาการน่ิงซึมเซาของแมวขณะดกัรอเหย่ือมาใช้ในความเปรียบ เช่น                                  

ติสสเมตเตยยสตุตนิทเทส สตุตนัตปิฎก เล่ม 21 ขทุทกนิกาย มหานิทเทส กล่าวถึงแมวท่ีคอยดกัหนเูปรียบเทียบกบั

ภิกษุท่ียงัมีกาม ความพยาบาท และทิฏฐิครอบงําจิตใจ 
 

  ...แมวคอยดักจับหนูอยู่ในที่ต่อ ที่ท่อนํา้ และที่ฝ่ังนํา้มีเปือกตม ย่อมซบเซา ซมึเซา เซ่ืองซมึ

หงอยเหงา ฉันใด ลามีแผลท่ีหลงั ย่อมซบเซา ซมึเซา  เซ่ืองซมึ หงอยเหงาอยู่ในท่ีโขดเขิน ท่ีมีนํา้และฝ่ังมีเปือกตม 

ฉนัใด ภกิษุนัน้ ผู้หมุนไปผิด อันความดาํริในกามความดาํริในพยาบาท ความดาํริในความเบยีดเบยีน 
ความดาํริด้วยทฏิฐิ กระทบ ครอบงาํ กลุ้มรุม ประกอบ ย่อมซบเซา ซมึเซา เซ่ืองซึม หงอยเหงา ฉันนัน้ 
เหมือนคนกาํพร้า คนโง่ คนหลงใหล เพราะฉะนัน้ จงึช่ือว่า ภกิษุนัน้ถงึพร้อมด้วยความดาํริ ย่อมซบเซา
เหมือนคนกาํพร้า. 

 

 การเปรียบเทียบว่าอาการของแมวท่ีดกัจบัหนเูหมือนกบัภิกษุท่ีมีกาม ความพยาบาท และทิฏฐิ เพราะแมว

เม่ือดกัเหย่ือจะมีอาการสงบน่ิงเพ่ือลอ่ให้เหย่ือตายใจ สว่นภิกษุด้วยภาพของผู้ทรงศีลจึงทําให้คนศรัทธาได้ง่าย เพราะ

กิเลสในใจเป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น แต่ภิกษุผู้ เป็นปาวารณาตนเพ่ือขจัดกิเลสทัง้ปวงย่อมรู้ตนเองว่าตนกระทําสิ่งท่ีไม่

ถกูต้อง การมีภาพเป็นทรงศีลจนทําให้คนหลงศรัทธาไมต่า่งกบัแมวท่ีน่ิงเพ่ือดกัรอเหย่ือ พระพทุธเจ้าจึงทรงตําหนิภิกษุ

ท่ีมีพฤติกรรมเช่นนี ้

  3.2 พฤติกรรมเก่ียวกบันิสยั คือความประพฤติท่ีแสดงอปุนิสยั อปุนิสยัคือนิสยัท่ีติดตวัมาเป็นเวลา

ช้านานจนกลายเป็นลกัษณะพิเศษของบคุคลผู้นัน้ อยูส่ว่นภายในแตแ่สดงให้เห็นภายนอกโดยผ่านทางความประพฤติ 

(วศิน อินทสระ, 2534 : 82) พบวา่มีการแสดงนิสยั 3 ลกัษณะ คือ นิสยัลําพองตน นิสยัเจ้าเลห์่ และนิสยัสขุมุ 

        3.2.1 นิสยัลําพองตน พบในความเปรียบเก่ียวกบัสนุขัเทา่นัน้ โดยสว่นใหญ่เช่ือมถึงพระเทวทตั

ท่ีพยายามยกตนเท่าพระพุทธเจ้า ดงัเร่ืองสพัพทาฐชาดก สิคาลวรรค อรรถกถาสตุตนัตปิฎก เล่ม 57  ขุททกนิกาย 
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ชาดก ภาค1กล่าวถึงสนุขัจิง้จอกสพัพทาฐะได้ยินปโุรหิตสาธยายมนต์ปฐวีวิชยัยนต์จึงท่องจําได้และนํามาใช้ควบคมุ

สตัว์ทัง้หลายให้อยู่ในอํานาจ จนคิดจะครองเมืองพาราณสี แต่ปโุรหิตได้ทําอบุายให้สพัพทาฐะสัง่ให้ราชสีห์เปลง่เสียง

คําราม โดยปโุรหิตได้ป่าวประกาศให้ชาวเมืองเอาแป้งถัว่ราชมาศปิดช่องหเูสีย เม่ือราชสีห์เปลง่เสียง ช้างตกใจจึงสลดั

สพัพทาฐะท่ียืนอยู่บนหลงัตกลงมาและเหยียบซํา้จนสพัพทาฐะตาย ความเปรียบชุดนีเ้ช่ือมโยงสพัพทาฐะกับพระ

เทวทตัท่ีลําพองตนชกัชวนให้ภิกษุปฏิเสธพระธรรมของพระพทุธเจ้าแตก็่ไม่อาจทําสําเร็จ ทัง้ยงัถกูสาวกผู้หลงเล่ือมใส

ทําร้ายด้วย 

       3.2.2 นิสยัเจ้าเล่ห์ ดังเร่ืองสิคาลชาดก (1) หังสิวรรค อรรถกถาสุตตันตปิฎกเล่ม 56 ขุททก

นิกาย ชาดก ภาค 1 กลา่วถึงจิง้จอกตวัหนึ่งเข้าไปกินเคร่ืองพลีกรรมจนเมาหลบัไป ไม่กล้าออกจากเมืองในเวลาสว่าง 

จึงลวง พรามหณ์ว่าจะให้เงิน 200 กหาปณะเพ่ือให้พาตนออกไป พราหมณ์หลงเช่ือจึงพาสนุขัจิง้จอกออกไปถึงป่าช้า

แต่สนุขัจิง้จอกกลบัถ่ายปัสสาวะและอจุจาระลงบนผ้าของพราหมณ์และหนีไป หรือความเปรียบเก่ียวกบัแมวในเร่ือง

กกุกุฏชาดก อาวาริยวรรค อรรถกถาสตุตนัตปิฎก เล่ม 59  ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1 กล่าวถึงนางแมวหมายจะจบั

พญาไก่กิน จงึทําอบุายลอ่หลอกวา่จะยอมเป็นภรรยาของพญาไก่ แตพ่ญาไก่รู้เทา่ทนั นางแมวละอายใจจงึหนีไป  

      ความเปรียบเก่ียวกบัสนุขัและแมวท่ีแสดงนิสยัเจ้าเลห์่นี ้มีการเช่ือมโยงความหมายท่ีคล้ายคลงึ

กนั กลา่วคือทัง้สนุขัจิง้จอกและแมวถกูนํามาใช้เช่ือมโยงความหมายท่ีแสดงนิสยัของบคุคลท่ีพร้อมจะสร้างความเท็จ 

เพ่ือ            ฉกฉวยผลประโยชน์เข้าตนเองเม่ือมีโอกาสอํานวย ซึง่เป็นนิสยัท่ีน่าตําหนิและควรละเสีย 
      3.2.3 นิสยัสขุุม พบในความเปรียบเก่ียวกบัแมว ได้แก่ ตาลปฏุเถรคาถา สตุตนัตปิฎก เล่ม 18        

ขทุทกนิกาย วิมาน เปตวตัถ ุเถร-เถรีคาถา กลา่วถงึบคุคลท่ีควบคมุจิตตนเองได้เหมือนกบับคุคลเล่ือนถงุใสแ่มว  

 
  ...บคุคลผู้ ไม่เกียจคร้าน ย่อมกระทําจิตของตนให้ควรแก่การงาน ฉนัใด เราจกักระทําจิต  

 ฉนันัน้ เหมือนบุคคลเล่ือนถุงใส่แมวไว้... (มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัคอมพิวเตอร์, 2548) 

 

      ความเปรียบนีต้้องการแสดงให้เห็นว่าแมวเป็นสตัว์ท่ีมีอิสระในการเคล่ือนไหว และเคล่ือนไหว

ตามสิ่งเร้าท่ีมนัสนใจ การนําแมวมาใส่ถงุเพ่ือจํากดัการเคล่ือนไหว และก็สามารถอยู่น่ิงได้อย่างดี จึงเปรียบเหมือน

การควบคมุจิตใจไม่ให้ไหวไปตามสิ่งเร้า หากทําได้ ก็จะทําให้ใจสงบ กลายเป็นผู้ ท่ีสขุมุเยือกเย็น ทําการใดสําเร็จได้

ง่าย เพราะจิตเป็นตวัควบคมุการกระทําทัง้ปวง 

 

สรุป  

 เม่ือพิจารณาการเช่ือมโยงความหมายของความเปรียบด้านการใช้ลกัษณะของสนุขัและแมวทัง้ 3 ลกัษณะ 

คือ ลกัษณะทางชาติกําเนิด ลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางพฤติกรรมแล้ว พบว่าความเปรียบเก่ียวกบัสนุขั

ส่วนใหญ่จะมีการเช่ือมโยงไปสู่ความหมายด้านไม่ดี กล่าวคือด้านชาติกําเนิดจะกล่าวถึงสุนัขว่ามีความด้อย

โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัสตัว์ใหญ่อย่างราชสีห์ ซึง่เช่ือมโยงไปถึงบคุคลท่ีไม่รู้จกัประมาณตนมีความรู้น้อยแต่คิดว่าตน

มีความรู้ดี ด้านกายภาพจะเลือกนําเสนอภาพท่ีไม่น่ามอง เช่น เป็นโรคเรือ้น ซากเหม็นเน่า เป็นต้น ซึ่งเช่ือมโยงไปถึง

ความคิดร้าย ความร้อนรนท่ีอยู่ในใจจนแสดงพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ ส่วนด้านพฤติกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิต สว่นใหญ่จะนําเสนอในด้านความสกปรกซึง่เช่ือมโยงถงึการกระทําท่ีน่าตําหนิหรือน่ารังเกียจ สว่นท่ีเก่ียวกบั

นิสยัเช่ือมโยงถึงความอวดตน และเจ้าเลห์่หลอกลวงด้วยหวงัประโยชน์บางประการ สว่นความเปรียบเก่ียวกบัแมวซึง่
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พบการใช้ลกัษณะทางกายภาพกบัทางพฤติกรรมนัน้ พบว่าทางกายภาพมีความแตกต่างกบัสนุขั กล่าวคือจะมีการ

นําเสนอภาพในด้านดีของแมว เพ่ือเช่ือมโยงกบัเคร่ืองประดบัท่ีงดงาม และจิตใจท่ีขดัเกลาดีแล้ว ส่วนด้านพฤติกรรม

นัน้จะนําเสนอคล้ายคลึงกบัสนุขัคือเช่ือมโยงไปถึงความเจ้าเล่ห์หลอกลวง เม่ือพิจารณาทัง้หมดแล้ว พบว่ามีเพียง

ด้านกายภาพของแมวเทา่นัน้ท่ีนําเสนอโดยเช่ือมโยงไปในด้านดี สว่นชาติกําเนิดของสนุขั พฤติกรรมของสนุขัและแมว

มกันําเสนอในด้านไมดี่ และเช่ือมโยงไปสูก่ารตําหนิบคุคลท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่ามีการประเมินค่า

ของสนุขัและแมววา่เป็นสตัว์ท่ีต่ําด้อยเกือบทกุด้าน เม่ือเช่ือมโยงไปถึงบคุคลท่ีมีลกัษณะร่วมบางประการเช่นเดียวกบั

สนุขัหรือแมวจงึมีนยัความหมายในทางตําหนิและไม่ควรกระทําเช่นนัน้  การประเมินค่าสนุขัและแมวในทางท่ีต่ําด้อย

นีน้่าจะเป็นการรับรู้ร่วมกนัของคนในสงัคมสมยันัน้ ลกัษณะทัง้ 3 ประการของสนุขัและแมวนีจ้ึงนํามาใช้เพ่ือเช่ือมโยง

ความหมายไปสู่สิ่งท่ีต้องการเปรียบ อันเป็นเป้าหมายเพ่ือการอธิบายธรรมซึ่งเป็นเร่ืองท่ีผู้ ฟังไม่เคยรับรู้ หรือยงัไม่

เข้าใจให้กระจ่างชดัเจนขึน้ 
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ความเปรียบในบทร้องลิเก1 
Imagery in The Lyrices of Likay1 
 

มณี เทพาชมภู2      

Manee Thephachomphu2   

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ และคําสอน      

ทางศาสนาจากความเปรียบในบทร้องลเิก และวิเคราะห์ประเภทของสิง่ท่ีนํามาเปรียบ โดยการศกึษาบทร้องเพลงรานิ

เกลงิซึง่ถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ของลิเก ผู้วิจยัศกึษาจากวีดิทศัน์การแสดงลิเกคณะต่าง ๆ ในเขตภาคกลางท่ีแสดงอยู่ใน

ปัจจุบัน ความเปรียบท่ีศึกษาได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐาน วิธีดําเนินการใช้

กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ นําเสนอผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์                

                ผลการศึกษาพบว่าความเปรียบท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต มี 4 แนวคิด ได้แก่ แนวคิด

เก่ียวกบัครอบครัว แนวคิดเก่ียวกบัอาชีพและการดําเนินชีวิตของผู้คนในสงัคม แนวคิดเก่ียวกบัชายหญิง และแนวคิด

เก่ียวกบับ้านเมืองและการปกครอง  

                ความเปรียบท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมมี 3 แนวคิด ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหา 

กษัตริย์ ค่านิยมเก่ียวกบัคณุค่าของความเป็นคน ค่านิยมในการยกย่องเชิดชบูคุคลสําคญัเป็นแบบอย่างท่ีดี  ความ

เปรียบท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือมี 3 แนวคิด ได้แก่ ความเช่ือในอํานาจสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือในเร่ืองบาป บญุ 

และความเช่ือในเร่ืองความฝันและคําทํานาย ความเปรียบท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา  มี 7 แนวคิด 

ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกบัความเมตตากรุณา แนวคิดเก่ียวกบัความกตญัญกูตเวที แนวคิดเก่ียวกบัการไม่ประพฤติผิดใน

กาม แนวคิดเก่ียวกับความไม่แน่นอนของชีวิต แนวคิดเก่ียวกับความสตัย์สจุริต แนวคิดเก่ียวกับการสํานึกผิด และ

แนวคิดเก่ียวกบัการแก้ปัญหาชีวิต 

                ผลการศึกษาประเภทของความเปรียบในบทร้องลิเกพบว่าความเปรียบท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ อุปมา 

รองลงมาคือสัญลักษณ์ อุปลักษณ์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐาน ตามลําดับ ส่วนประเภทของสิ่งท่ีนํามาเปรียบ             

ในบทร้องลิเกพบว่าสิ่งท่ีนํามาเปรียบมากท่ีสดุคือ บุคคล ประกอบด้วย มนษุย์ อวยัวะและสิ่งท่ีเก่ียวข้องในร่างกาย 

อมนุษย์ ตัวละครในวรรณคดี และบุคคลท่ีเป็นสํานวน สิ่งท่ีนํามาเปรียบมากรองลงมาคือ วัตถุสิ่งของ สตัว์ กิริยา

อาการ พืช ธรรมชาติ นามธรรม และสถานท่ี ตามลําดบั 

                 การศึกษาครัง้นีทํ้าให้ประจักษ์ถึงคุณค่าทางภาษาในบทร้องลิเกท่ีใช้ความเปรียบซึ่งเป็นวิธีการ                    

ส่ือความหมายของถ้อยคําอย่างมีชัน้เชิงทําให้ผู้ ฟังหรือผู้ ชมเกิดความเข้าใจ เกิดจินตนาการ และเข้าถึงอารมณ์  

ความรู้สกึของผู้ประพนัธ์บทและผู้ขบัร้องหรือผู้แสดงลิเกได้อย่างลกึซึง้ ประทบัใจ ทัง้ยงัเสนอแนวคิดเก่ียวกบัวิถีการ

ดําเนินชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ และคําสอนทางศาสนา ทําให้มองเห็นภาพสะท้อนของสังคมไทยได้อย่าง                
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แจ่มชดั แสดงให้เห็นถึงฝีมือในการสร้างสรรค์บทร้องได้เป็นอย่างดี จึงนบัว่าความเปรียบในบทร้องลิเกเป็นกลวิธีการ

สร้างสรรค์ด้านภาษาท่ีสําคญัอีกวิธีหนึง่ท่ีทําให้บทร้องลเิกมีคณุคา่ในเชิงวรรณศิลป์มากย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ : ความเปรียบ แนวคิด บทร้องลเิก 

 

Abstract 
 This research aimed to analyze living style, value, belief, doctrine concepts and types of imagery 

of Likay lyrics. The study began with the examination of Raniklerng lyric which was the uniqueness of 

Likay. The researcher had examined performance record  of different groups in the middle region 

showing nowadays. Examined imagery included simile, metaphor, symbol, hyperbole and 

personification. Qualitative research method was applied and came up with descriptive research 

presentation. 

 Further to living style concepts, it showed that 4 concepts namely family concepts, professional 

and people’s living style concepts, gender concepts, and social and political concepts. 

 Value concepts showed 3 perspectives as national, religious and monarchy value, human being 

value and respecting role model value. Imagery which reflexed people’s belief included supernatural 

belief, merit and demerit belief, belief about dreams and fortune telling. Imagery which showed religion 

doctrine included 7 concepts namely generosity, gratitude, avoiding sexual misbehavior, uncertainty, 

honesty, guilty and problem solving in one’s life. 

 Finding showed that the most prevalent Likay lyrics were simile, symbol, metaphor, hyperbole 

and personification respectively. Different aspects about persons were most prevalently compared 

including human, organ, body related things, immoral, literature character and referent people.  They 

were followed with things, animals,  action, plants, nature, abstract and place respectively. 

 The study made us appreciate the linguistic value of imagery Likay lyric  which was a meaningful 

and artistic way to communicate with audience for a good understanding and imagination. It also 

presented concepts of living, value, belief and religious doctrine which gave clear expression of Thai 

lives and society literally beautifully.  It was concluded that imagery of Likay lyric was a creative linguistic 

approach to produce literally precious lyrics. 

Keywords : Imagery, Concepts, Lyrics of Likey  
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คําวา “บาน” ในบานพกัคนชรา : บานบางแค 
Meaning of Home in Nursing Home : Ban-Bang-Khae 
 

ปรพจน เพชรมีศรี1 

Peerapoj Pechmisi1 

 

บทคัดยอ 
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเขาสูยุคของผูสูงอายุทําใหเกิดปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิงจํานวนมากในบาน

ของตนเอง บานพักคนชราจึงมีบทบาทในการรองรับผูสูงอายุมากขึ้น บานพักคนชราที่ควรมีสภาพแวดลอมทาง

กายภาพท่ีตอบสนองกับการใชงานและมีสังคมภายในท่ีดี  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาหาความหมาย

ของคําวา “บาน” ภายในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก 

ทัศนคติของกลุมผูสูงอายุที่มีตอสถานท่ี การทําวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและ

สังเกตกลุมตัวอยาง ซึ่งพบประเด็นสําคัญของการใหความหมายของความเปน “บาน” ที่สอดคลองกับวรรณกรรมใน 

3 ประเด็น คือ 1.ความปลอดภัย 2.ความเปนสวนตัว 3.การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุ โดยวิเคราะหขอมูลที่

เก่ียวกับความหมายของความเปน”บาน” ในมิติดานกายภาพ และมิติดานจิตใจหรือความรูสึกจาก 3 ปจจัย คือ 1.

อาคารหรือสถานท่ี (Physical Environment)  2. ผูใชงาน (User) หรือผูสูงอายุ 3.สังคม(Society) อางอิง

แนวความคิดคําวาบาน ของ Elaine Caouette (2005), Dovey (1985)  

การออกแบบศูนยฯไดคํานึงถึงการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพสังคมท่ีทําใหผูสูงอายุมี

ความรูสึกความมีสภาพเปน”บาน”ของบานบางแคใหมากที่สุด เชน อาณาบริเวณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

ตลอดจนเจาหนาที่ดูแลและใหบริการ ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกปลอดภัยที่อาศัยอยูภายในสังคมของศูนยฯมากกวา

สังคมภายนอก ถึงแมวาจะมีความรูสึกเปนสวนตัวท่ีลดนอยลง เพราะปจจัยในการควบคุมพื้นที่มีระดับที่ลดลงตาม

ขอกําหนดและสังคมของศูนยฯไปบาง แตผูสูงอายุพยายามปรับตัวเพื่อหาวิธีการในการสรางความเปนสวนตัวของ

ตนเองมาทดแทน บางคร้ังอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูสูงอายุแตศูนยฯก็พยายามสรางปฏิสัมพันธโดย

ผานทางกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดสังคมของศูนยฯที่อบอุน   

คําวา “บาน” จะเกิดจากปจจัย 3 กลุมหลักๆ คือ 1.อาคารหรือสถานท่ี 2.ผูใชงานหรือผูสูงอายุ 3.สังคม จาก

การวิจัยพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพหรืออาคารและสถานท่ีจะสงผลตอความรูสึกของผูใชงานหรือผูสูงอายุที่

แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลและทําใหเกิดถึงปจจัยที่สงผลตอการใหความหมายของคําวา “บาน” 

เปล่ียนเปนความรูสึกและการรับรูสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในสถานท่ี ซึ่งความหมายท่ีเกิดขึ้นในแตละประเด็นนั้น

อาจจะเปล่ียนแปลงไปขึ้นอยูกับลักษณะของแตละปจจัยที่เปล่ียนไปเชนกัน 

คําสําคัญ : บาน บานพักคนชรา ผูสูงอายุ สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 

                                                            
1 ภาควิชาการจดัการการออกแบบภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กลวยน้ําไทย) ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม.10110  ประเทศไทย 
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Abstract 
Because of Thailand start to concern about the elderly abandonment problems in their own 

home. So nursing home has become very important role in the society ,This place should have an 

appropriate physical environment and social environment to respond usage and feeling of the elderly.  

The purpose of this research is to study the meaning of "Home" within “Banbangkhea Social Welfare 

Development Center for Older Person” a case study of this research to reflect their feelings and attitudes. 

Methods for data collection are interviews and observation.  This study found three main meaning of 

name Variables has found and divide in three: 1. Security, 2. Privacy, 3. Interactions these are found 

commonly in with the literature. These three issues are interconnected and affect each other, For instance 

Ban-bang-khea was a good physical design for security, a bangalow or dorm has a lot of  privacy 

because of living alone in their room. Elderly who live shared room  will lack of privacy but they will 

interact together and feel safe with their roommate to assist when unexpected. The interaction in activities 

and something what feels like  home, such as family members eating together but it might not proper in 

this center, Because of unknown combination of people. In consequence of thus, Ban-bang-khea was 

designed for the elderly should concern feeling of "Home" of users both associated with physical 

environment and social environment. However, the meaning of home might be changed in each period. 

Finally, There may not be any place to call “Home” , except one’s own home. 

Keywords :  Home, Nursing Home, Elderly, Physical Environment 

 

ความสาํคัญและที่มาของปญหาการทาํวิจยั 
คําวา “บาน” มีความหมายมากกวาการเปนแคอาคารที่พักอาศัย หากศึกษาถึงคําวา House และ Home ใน

วัฒนธรรมของตะวันตกจะพบวาทั้ง 2 คํามีการใหความหมายท่ีแตกตางกัน ในประเทศไทยน้ันคําวา “บาน” มี

ความหมายท่ีคลายคลึงกับคําวา Home ในตางประเทศแตมีงานวิจัยทางสถาปตยกรรมจํานวนไมมาก ที่ศึกษาถึง

สถานท่ีที่ส่ือความหมายของความเปนบานในแงมุมที่นอกเหนือไปจากความเหมาะสมทางกายภาพของอาคาร 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานท่ีที่ไมใชบานอยางบานพักคนชราในประเทศไทย ซึ่งสวนมากจะปรากฏงานวิจัยที่ทําการวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมของผูใชงานและทดลองเพื่อหาขนาดที่พื้นที่ใชสอยและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ (กาญจนา โออวด, 2540 ; วิไลลักษณ ไกรสุวรรณสาร, 2545 ; ไตรรัตน จารุทัศน, 2548 ; สุธาสินี สุดแสน, 

2549 ; กรรณิการ ปจฉิมพิหงค ,2552 )มากกวา ในประเทศไทยนั้นบานพักคนชรามีจํานวนมากซึ่งบานบางแคเปน

หนึ่งในบานพักคนชราที่อยูในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซ่ึงมีจุดประสงคที่ตองการเปนตนแบบ

ใหกับบานพักคนชราอื่นๆในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงทําใหบานบางแคมีความสนใจในการ

พัฒนาสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โดยปจจุบันเปล่ียนเปนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค 

บานบางแคสรางขึ้นในป 2496 ดวยจุดประสงคที่ตองการสรางสถานที่ที่คอยดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย

และปจจุบันมีผูสูงอายุจํานวนมากท่ีเขามารับบริการ ทําใหศูนยฯมีการกําหนดนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งดาน
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การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยฯ เชน การวางผัง ปรับปรุงอาคาร ปรับเปล่ียนวัสดุที่ใชในการกอสราง 

อุปกรณอํานวยความสะดวก เพื่อความเหมาะสมในการใชงานและความปลอดภัยซ่ึงถือเปนนโยบายเชิงรับ อาณา

เขตในบริเวณตางๆถูกสรางใหเกิดความเปนสวนตัวและมีพื้นที่ใชสอยในการรองรับกิจกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายเชิง

รุกในการพัฒนาฟนฟูสภาพจิตใจ  การดูแลเร่ืองสุขภาพ  การใหความรู โดยผานทางกิจกรรมที่ศูนยฯใหบริการ จาก

การสัมภาษณในชวงแรกของการทําวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความรูสึกมีความสุขและผูกพันธกับศูนยฯแหงนี้ เจาหนาที่

ทานหนึ่งกลาววา “ในปที่น้ําทวมหนัก คุณตาคุณยายตองยายออกไปจากที่นี่ ทุกคนบนทุกวันวาเม่ือไหรจะไดกลับ” 

จึงเกิดประเด็นที่นาสนใจคือ ปจจัยอะไรที่ทําใหศูนยฯเปน “บาน” และสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นสงผลตอความรูสึก

อยางไรในดานจิตใจของกลุมผูสูงอายุ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความเปน “บาน” ( Home ) ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค โดยใหน้ําหนักของขอมูลในเชิงจิตใจและสังคมเปนสําคัญ จากการศึกษาแนวคิดที่แสดงใหเห็น

ถึงปจจัยของการใหความหมายของ “บาน” ที่สงผลตอผูสูงอายุที่เกิดขึ้นภายในศูนยฯ สามารถแบงประเด็นใน

การศึกษาออกเปน  3 กลุม คือ 1. อาคารหรือสถานท่ี(Built Environment) 2. ผูใชงานหรือผูสูงอายุ(User) 3. สังคม

(Society) เพื่อการคนหาปจจัยที่สงผลตอคําวา “บาน” ในบานบางแค โดยอาศัยแนวความคิดของคําวาบาน ของ 

Elaine Caouette (2005), Dovey (1985) 

 

วิธวีิจัย/วธิีดําเนินการวิจยั 

งานวิจัยใชวิธีการทํางานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยแบงกลุมวรรณกรรมที่ศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ บานใน

มิติดานกายภาพ (House) และในมิติดานของจิตใจ (Home) เร่ิมจากการศึกษาวรรณกรรมในประเด็นของ House 

เร่ืองของสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ เชน การศึกษามาตรฐานการออกแบบขั้นตํ่าสําหรับที่พักอาศัย ( ไตรรัตน จารุ

ทัศน, 2548 ) สภาวะแวดลอมของผูสูงอายุของ ศศิพัฒน ยอดเพชร ( 2544 )ทีถูกอางในงานของ และประเด็นในมิติ

ของจิตใจจะทําศึกษาแนวความคิดของ Home วามีปจจัยที่แตกตางจาก House ในบริบทของประเทศไทยอยางไร 

เชน จิตวิทยาทางสังคม จิตวิทยาเบ้ืองตนของผูสูงอายุ ปจจัยที่สงผลตอความเปน Home ตามแนวความคิดของ

งานวิจัยของตางประเทศ (Elaine Caouette, 2005, Dovey 1985) จากนั้นทําการติดตอกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเพื่อลงพื้นที่หาขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต ผูสูงอายุและเจาหนาที่ที่ใกลชิดผูสูงอายุดวยเทคนิคของ

การทําการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ ( Snowball Sampling ) สงตอกลุมตัวอยางเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอความรูสึกของ

ผูสูงอายุในการใหความหมายของคําวา “บาน” 
 

ผลวิจัย/ผลการวิจยัและการอภิปราย 
 จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ พบอยางนอย 3 ปจจัยหลักที่ปรากฏและ

สอดคลองกับแนวความคิดเร่ือง Meaning of Home for The elderly ของ Despres ในป 1991 และแนวคิดเร่ืองบาน

ของ Dovey ป 1985 ไดแก 1.ความปลอดภัย 2.ความเปนสวนตัว และ3.การมีปฏิสัมพันธ ซึ่งถูกสะทอนผานทาง

ความรูสึก พฤติกรรม และการรับรูของ ผูสูงอายุหรือผูใชงาน (Users) ที่ใชชีวิตอยูในศูนยฯผานการสราง

สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( Built Environment )ของศูนยฯ ไดแก ผังของศูนยฯ อาณาเขต การจัดพื้นที่ใชสอยที่

กระตุนใหเกิดพฤติกรรมและความรูสึกตางๆ รูปแบบของอาคาร การจัดวางผังภายในหองนอน และกิจกรรมตางๆท่ี



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-108 

ใหบริการเพื่อการสรางสังคม ( Society ) ของผูสูงอายุ ไดแก กิจกรรมที่ศูนยฯจัดบริการให กิจกรรมที่บุคคลภายนอกมี

ความประสงคจัดกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัยทําใหเกิดความรูสึกที่ปลอดภัย โดยสะทอนการรับรูผานทาง

พฤติกรรมของผูสูงอายุและความรูสึก สามารถสรางขึ้นผานทางสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยการติดต้ังอุปกรณ

และส่ิงอํานวยความสะดวกตามบริเวณตางๆ และการปรับปรุงใหสภาพอาคารใหมีความม่ันคง แข็งแรง สวยงามดวย

วัสดุหรือการตบแตงบริเวณพ้ืนที่สวนนอกที่ใชสําหรับการพักผอน คุณตาทานหน่ึงกลาวถึงสภาพแวดลอมของศูนยฯ

วา “ผมอยูมาหลายท่ีนะ ที่นี่ดีที่สุดผมชอบมากมีทั้งตนไมรมร่ืน มีการประดับดวยหุนรูปปน ไมรูสิผมชอบ” หากสังเกต

ปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีทําใหรูสึกปลอดภัยนั้น อาจทําการสังเกตไดใน 3 ระดับ คลายกับการหา

ความหมายในคําวา Home ของ Dovey ที่มองปจจัยตางๆจากภายนอกสูภายใน คือ 1.ระดับของศูนยฯ ซึ่งหมายถึง

ภาพรวมของอาณาเขตท้ังหมดใหมีความปลอดภัยจากอันตรายจากสังคมภายนอก ในระดับที่ 2.อาคาร หมายถึง 

ระดับที่เล็กลงมาจากระดับของศูนยฯจากการสํารวจพบวาอาคารแตละอาคารมีการติดต้ังอุปกรณที่ชวยในอํานวย

ความสะดวกแกผูสูงอายุแตละประเภทภายในอาคาร เชน ราวจับกันลมบริเวณทางเดิน ทางลาดท่ีเช่ือมระหวางพื้นที่

สําหรับทํากิจกรรม นอกจากดานอุปกรณยังมีปรับอาคารตางๆใหไมทรุดโทรมและออกแบบลักษณะของอาคารให

เหมาะสมกับการใชงานที่ตางกัน และระดับที่ 3.พื้นที่สวนนอนเปนลักษณะของการอยูอาศัย พบ 3 ลักษณะ  คือ 1.

อาคารนอนรวม 2.หอพัก 3.บานบังกะโล ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะมีความแตกตางทางดานรูปแบบผังภายในและจํานวนของ

ผูสูงอายุที่อาศัยอยูตอหนึ่งหอง 

จากการสัมภาษณพบวา ศูนยฯสามารถตอบสนองความตองการทางดานความปลอดภัยในการใชชีวิตอยู

ภายในอาณาเขตของศูนยฯไดดี เพราะมีอาณาเขตที่ชัดเจนแยกตัวออกจากชุมชนรอบขาง มีร้ัวที่แข็งแรง โดยสามารถ

พบเห็นผูสูงอายุเดินไปมาในชวงเชาและเย็นของทุกๆวัน คุณตากมลกลาววา “ผมชอบเดินไปมารอบๆอาคาร ไมชอบ

อยูนิ่งๆ”  และมีเจาหนาที่ในการดูแลตามบริเวณอาคารตางๆ ผูสูงอายุจะตองรายงานตอเจาหนาที่ประจําอาคาร

ตลอดเวลาวาจะไปที่ไหนซ่ึงผูสูงอายุก็เขาใจและปฏิบัติตาม ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาบริเวณแหงนี้เปนสถานท่ีที่สามารถ

เดินไปไหนมาไหนไดทุกที่อยางปลอดภัย สังเกตไดจากพฤติกรรมการเลือกพักผอนบริเวณตางๆภายในศูนยฯใน

ขณะท่ีมีบุคคลภายนอกอยู อีกส่ิงหนึ่งที่ถูกใหความสําคัญ คือ การติดต้ังอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่งเปน

ส่ิงจําเปนตามจุดตางๆ คุณตากลาววา “ราวจับนี่สําคัญเลยนะ ผูสูงอายุหามลมเด็ดขาดโดยเฉพาะในหองน้ํา ผมใช

ประจํา” ซึ่งเปนการชวยลดอุบัติเหตุจากการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับเร่ืองของวัสดุและการใชสีสันในการชวยให

เกิดความม่ันใจในการมองเห็นในการใชงานพื้นที่ตางๆภายในศูนยฯไดดีขึ้น คุณตาทานหน่ึงกลาววา “ตอนนี้พึ่งทาสี

หองใหม ผมชอบนะสดใสดี” ในดานการดูแลของเจาหนาที่นั้นจะใชวิธีการดูแลผูสูงอายุแบบปลอยใหผูสูงอายุดูแล

ตัวเองแตมีระบบชวยเหลือในเวลาท่ีจําเปน เนื่องจากพบวาผูสูงอายุเองไมตองการใหรูสึกวาตนเองเปนภาระ 

เจาหนาที่กลาววา “บางคนไมชอบใหเราชวยนะ แรกๆพี่ไมรู ก็โดนดุ หลังๆเราเลยเขาใจก็เลยคอยเฝาดูอยูหางๆเวลา

ตายายเดินขึ้นบันไดหรือไปไหนมาไหน” จากประเด็นนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสังคมที่เขาใจกัน แตขึ้นอยูกับ

ปจจัยอื่นๆของแตละบุคคล เชน สภาพรางกาย จิตใจ ประสบการณในอดีต เนื่องจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูภายในน้ันมี

ประสบการณและเหตุผลในการเขามาใชบริการท่ีตางกันออกไป บางคนอาจมาจากบานที่มีพรอมทุกอยางแตขาด

เร่ืองสภาพของกายภาพท่ีไมเหมาะสม ไมไดรับการดูแลจากครอบครัวหรือไมสามารถดูแลหรือเล้ียงชีพตนเองไดอยาง
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ปกติ ส่ิงเหลานี้คือสาเหตุหนึ่งในการทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในบานเดิม คุณตาทานหน่ึงเกลาวถึงอดีตที่ผาน

มา “ผมเคยทํางานอยูขางนอก แตพอเราทําไมไหวก็เร่ิมหาเงินไมไดก็เร่ิมดูแลตัวเองไมได”  เชนเดียวกับคุณตาท่ีเคย

ปวยและเขามารับบริการก็ไดใหความเห็นวา “กอนหนานี้ผมอยูคนเดียวในบานนะ ปวยอยู เดินไมไดจนมีเพื่อนบาน

ไปแจง เจาหนาที่จึงเขามาชวยเหลือ”  จะเห็นไดวาเม่ือปญหาสภาพรางกายเปล่ียนไปทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกไม

ปลอดภัยได ทําใหศูนยฯมีบทบาทในการใหบริการดานตางๆ เชน การดูแลฟนฟู และพัฒนาผูสูงอายุเพื่อใหเปน

สถานที่ที่สามารถดูแลพวกเขาเหลานั้นไดโดยที่ไมรูสึกวาตนเองเปนภาระแกครอบครัวของตนและเปนที่พึ่งพิงสําหรับ

ผูสูงอายุเม่ือเกิดปญหา คุณตาทานหนึ่งกลาวถึงความรูสึกเก่ียวกับศูนยฯวา “อยูที่นี่สบายใจดีอยูบานบางทีคุยกันไม

เขาใจ เวลากินมีใหกิน เวลาปวยมีคนรักษา”   

สรุปประเด็นความปลอดภัยของศูนยฯ คือ ศูนยฯสรางความปลอดภัยขึ้นมาผานทางปจจัยทางกายภาพและ

ระบบการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีความรูสึกปลอดภัย โดยการติดต้ังอุปกรณที่คอยชวยเหลือ อํานวยความ

สะดวกในการดํารงชีวิต หรือกิจกรรมของผูสูงอายุ เชนราวจับ รวมไปถึง ความแข็งแรงของอาคารและอุปกรณ และ

จากที่ผูวิจัยไดเขาไปสํารวจพื้นที่พบวา ผูสูงอายุรับรูถึงส่ิงที่ศูนยพยายามสรางขึ้น มีความพึงพอใจเปนอยางมาก 

กลาวชมวาทางศูนยใหความใสใจในปจจัยของความปลอดภัย รูสึกวาตนเองมีความปลอดภัยเม่ืออยูในศูนยฯ

มากกวาที่จะใชชีวิตอยูภายนอก นี่เปนหนึ่งประเด็นหลักที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขทั้งกายและใจภายในสถานท่ีที่

ไมใชบานของตนเอง  

 

ประเด็นที่ 2 ความเปนสวนตัว บางคร้ังผูสูงอายุจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับการแยกตัวออกจากสังคมเพื่อ

แสวงหาความสงบของตนเองหรือกลุมสมาชิก ออลตแมน ถูกอางในงานวิจัยของ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2554) ในการ

ใหความหมายของความเปนสวนตัววา “เปนการเลือกควบคุมการเขาถึงตัวเองหรือกลุม” แสดงใหเห็นวา ความเปน

สวนตัวเปนการแยกตัวออกจากการมีปฏิสัมพันธของบุคคลหรือกลุมต้ังแต 2 คนขึ้นไป การที่ผูสูงอายุสามารถเลือก

หรือควบคุมความตองการของตนเองไดนั้นสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจ รวมไปถึงการแบงหรือจัดลักษณะของ

พื้นที่สวนนอนใหมีความเหมาะสม เชน การกําหนดจํานวนผูสูงอายุตอหองใหพอดีซึ่งจะสงผลตอความรูสึกและ

พฤติกรรมของผูสูงอายุที่อยูในสังคม 

จากการสัมภาษณพบวาจํานวนของผูสูงอายุตอหองนั้นสงผลตอความรูสึกเปนสวนตัวของอาคารพักที่อาศัย

แบบนอนรวมผูสูงอายุประสบปญหาเร่ืองความเปนสวนตัวในการพักผอน เพราะมีผูสูงอายุอยูจํานวนมากและสงผล

ตอการทะเลาะระหวางกัน การจัดสภาพแวดลอมภายในหองนั้นอาจจะตองอาศัยการคํานึงถึงจํานวนผูสูงอายุที่ไม

แออัดจนเกินไป คุณตากมลที่อาศัยอยูในอาคารรวมไดใหความเห็นวา “ผมวานะอยูกันเยอะก็ย่ิงทะเลาะกัน ซัก 3 คน

กําลังดี ผมเคยอยูหองอื่น คนเยอะมาก” คุณตาอีกทานกลาวเสริมประเด็นนี้วา “ย่ิงอยูเยอะก็ย่ิงปญหาเยอะ” จาก

ปญหาความเปนสวนตัวในหองนอนทําใหเกิดวิธีการสรางภาวะความเปนสวนตัวของผูสูงอายุแตละคนขึ้น เชน การใช

หูฟงเพื่อไมใหรบกวนผูอื่นหรือการแยกตัวออกจากสังคมดวยกิจกรรมสวนตัวของตนเอง คุณตาศิลปนกลาว “วิธีงายๆ

เลยนะสําหรับผม ไมตองเขาไปยุงจะไดไมมีเร่ืองกัน ตางคนตางอยู ผมก็วาดรูปของผมไปเร่ือยๆ” การแสดงออก

ทางดานความเปนสวนตัวสามารถพบไดจากการสรางอาณาเขตของแตละคนดวยวิธีการใชส่ิงของสวนตัววางตาม

ตําแหนงตางๆของหองเพ่ือแสดงอาณาเขตครอบครอง เชน ตู ผนังรอบๆเตียง ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาสถานที่นี้เปน

ของผูสูงอายุเพราะสามารถแสดงถึงความเปนตัวตนของเขาได คุณตาศิลปนกลาววา “ผมก็เอารูปที่ผมวาดแขวนๆไว
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ตามผนัง บางทีเจาหนาที่บอกใหจัดของเอาลงหนอย แตผมก็ยังอยากจะปลอยมันไวบนนั้น” การกําหนดอาณาเขต

ครอบครองสมมติขึ้นในบริเวณหองนอนเกิดขึ้นโดยที่ไมไดมีการกําหนดจากศูนยฯโดยตรงแตมักเกิดจากการรับรูทาง

สภาพแวดลอมทางกายภาพของผูสูงอายุคุณตาศิลปนกลาว “ผมก็ติดภาพจนสุดขอบหนาตางนั่นแหละ” ภายในหอง

มีคุณตาอีกทานที่นอนอยู บริเวณผนังหัวเตียงพบเพียงปฏิทินและเหรียญรางวัลเหรียญหนึ่ง คุณตากมลเลาใหผมฟง

วา “หองนี้ผมนอนอยูกัน 3 คน ตาคนท่ีนอนไปแขงตีกอลฟมาไดเหรียญมาดวย” จะเห็นไดวาผนังหองนอกจากหนาที่

ในการแบงสัดสวนและอาณาเขตแลว ยังถูกใชเปนพื้นที่ในการบอกเลาเร่ืองราวของผูสูงอายุแตละคนไดอีกดวย เปน

การแสดงเอกลักษณสวนบุคคลผานทางส่ิงของซ่ึงระดับของความเปนสวนตัวมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะ

ของการอยูอาศัย เชน ผูสูงอายุท่ีนอนภายในหอพักและบานบังกะโลมีอิสระในการสรางความเปนสวนตัวดวยการ

กําหนดอาณาเขตและแสดงความเปนเอกลักษณสวนบุคคลไดภายในอาณาบริเวณของตนเองไดดีกวาผูสูงอายุที่

อาคารนอนรวม 

สําหรับประเด็นความเปนสวนตัวสรุปไดดังนี้ ภายในหองนอนนั้นระดับความเปนสวนตัวที่แตกตางกัน

ภายในหองนอนจะขึ้นอยูกับจํานวนผูสูงอายุตอหอง กลาวคือ ถามีจํานวนผูสูงอายุมาก ความเปนสวนตัวจะนอยลง 

เชน 1 หอง อยู 3 คน แตละคนมีความตองการและทํากิจกรรมแตกตางกัน ซึ่งแตละกิจกรรมอาจรบกวนผูรวมหอง ใน

บางคร้ังเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะกัน แตจากการพูดคุยสัมภาษณผูสูงอายุบางคนที่อยูในอาคารนอนรวม กลับมี

ความเห็นวาอยูรวมกัน 3 คน กําลังดี เนื่องจากมีเพื่อนคลายเหงา และรูสึกปลอดภัยกวาที่จะอยูคนเดียว และบริเวณ

เตียงนอน ผนัง ตู พบส่ิงของเคร่ืองใชที่ส่ือถึงเอกลักษณสวนบุคคลเปนการบอกเร่ืองราวของตน ความภาคภูมิใจ และ

เพื่อใหบุคคลอื่นรับรูวา พื้นที่ตรงน้ีเปนพื้นที่ของตนเอง 

 

 ประเด็นที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ คือการสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุ(User)ใหเปนสังคมของผูสูงอายุ

ผานทางสภาพแวดลอมทางกายภาพและกิจกรรม ซึ่งพบวากิจกรรมของศูนยฯสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.

กิจกรรมท่ีศูนยฯจัดขึ้น หมายถึงกิจกรรมที่เกิดจากนโยบายและการจัดการของศูนยฯ 2.กิจกรรมท่ีบุคคลภายนอกจัด

ขึ้นโดยการไดรับความสนับสนุนจากศูนยฯ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดจากบุคคลภายนอก ที่มีความประสงคที่จะเขามา

จัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท้ังศูนย และบุคคลภายนอกจัดขึ้นนั้น จําแนกรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. กิจกรรมทางศาสนา เปนกิจกรรมที่สงเสริมสภาพจิตใจ เชน การฟงธรรม ทําบุญ  กิจกรรมประเภทน้ีไดรับความ

สนใจจากผูสูงอายุมากที่สุดอีกดวย คุณยายทานหน่ึงกลาวถึงกิจกรรมทางศาสนาวา “ปกติที่นี่จะมีงานบุญ ฟงเทศน

ฟงธรรมทุกๆวันพระตรงอาคารพระพุธศาสนา ยายชอบมากเลยนะ ปกติถาไมมีงานจัดก็จะเดินไปที่วัดใกลๆ

ดานหลัง”  2. กิจกรรมสันทนาการ เชน สอนงานเย็บปกถักรอยแกเด็กนักเรียน การจัดเล้ียงอาหารจากบุคคลภายนอก 

ซึ่งกิจกรรมน้ี ไดรับความสนใจเชนกัน เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีสรางสังคม ไดพบปะกับผูคน หองกิจกรรมประจําวันที่

ศูนยฯกําหนดกิจกรรมตางๆ โดยผูสูงอายุจะคอยเขามาดูวาในอาทิตยนี้จะมีกิจกรรมอะไรบางแตบางคนชอบที่จะ

ทํางานอดิเรกของตนมากกวา ซึ่งผูสูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองตองการเขารวมไดโดยอิสระ “ไมรูวันนี้จะมี

กิจกรรมอะไร เขาจะเวียนจัดทุกวันนะสลับไปเร่ือยๆ” คุณตาอีกทานใหความเห็นเก่ียวกับการเลือกเขารวมกิจกรรมวา 

“ผมไมไปหรอก นั่งวาดภาพนอนเลนของตัวเองไปดีกวา ไวอันไหนเราอยากไปคอยไป” นอกจากนี้หองกิจกรรม

ประจําวันสามารถปรับใชสําหรับการทํากิจกรรมอื่นๆสวนตัวสําหรับผูสูงอายุได เชน ทํางานอดิเรกของตนเอง การ

พูดคุย  คุณตากมลกลาวถึงกิจกรรมของคุณตาทานหนึ่งวา “ปกติถาแกไมอยูที่หองหรือโตะชมรม ก็อาจจะอยูที่หอง
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กิจกรรมไมก็ไปเลนกอลฟ”   3. กิจกรรมใหความรู ทั้งทางวิชาการและการดําเนินชีวิตเก่ียวกับผูสูงอายุ เชน กทม.สง

ผูเช่ียวชาญเขามาอบรมเก่ียวกับการใชบริการโดยสารทางนํ้าที่ถูกตอง และปลอดภัย เปนตน การมีปฏิสัมพันธ

กอใหเกิดความสัมพันธระหวางผูสูงอายุและเจาหนาที่มีความสําคัญใหการทําใหเกิดสังคมที่ดีภายในศูนยฯขึ้นได 

จากการสัมภาษณและสังเกตพบวาความสัมพันธของผูสูงอายุสามารถเกิดขึ้นไดแมวาจะอาศัยอยูตาง

อาคารกันโดยการจัดกิจกรรมมาเปนศูนยกลางของการมีปฏิสัมพันธตอกันในสังคม ซึ่งอาจจะตองใชพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมบางอยางที่ทําใหเกิดกิจกรรมแบบกลุม คุณตาไดกลาวถึงความความสําคัญของการจัดกิจกรรมวา “ผมรูจัก

ตาเพราะวาไปเจอกันตอนที่ทํากิจกรรม ไมงั้นคงไมไดเจอกัน” นอกจากนี้พบวากิจกรรมยังสรางความสัมพันธระหวาง

เจาหนาที่ ซึ่งสามารถส่ือผานออกมาจากการเรียกเจาหนาที่วา “ลูก” และเจาหนาที่เองก็คิดวาผูสูงอายุเปนเหมือนคน

ในครอบครัวเชนกัน ศูนยฯมีความพยายามท่ีจะทําใหเจาหนาที่ไดพบกับผูสูงอายุใหทั่วถึงที่สุดโดยอาศัยการพลัด

เปล่ียนการดูแลของ คุณตากลาวถึงเจาหนาที่วา “เราก็เห็นเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเราน่ีแหละ” แตบางคร้ัง

ความสัมพันธที่ใกลชิดมากจนเกินไปทําใหเกิดปญหาในการควบคุมของเจาหนาที่ จึงเกิดวิธีการจับฉลากเพื่อใหเกิด

การหมุนเวียนของเจาหนาที่ในการดูแล เจาหนาทานหนึ่งเลาวา “การที่มีความสนิทสนมกับผูสูงอายุมากเกินไปนั้นก็

ทําใหผูสูงอายุไมคอยฟงเวลาตักเตือน”  นอกจากการมีปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่และผูสูงอายุแลว การมีกิจกรรม

กับบุคคลภายนอกก็ชวยใหเกิดความรูสึกมีความสุขเชนกัน คุณยายไดกลาวชักชวนใหเขามาหาอีกคร้ังดวยรอยย้ิมวา 

“เขามาเลยนะวันหลัง ชอบนะเวลามีเด็กๆเขามา ไดคุยกัน” และจากการสอบถามเจาหนาที่พบวาบางครั้งวิธีการใน

การสรางความสัมพันธก็สงผลท่ีตางกัน ผูอํานวยการศูนยฯไดกลาวถึงวิธีการนี้วา “แตกอนเรานําเอาวิธีการ

รับประทานอาหารรวมกันแบบมีกับขาวตรงกลาง แลวลอมวงกันที่คลายกับการรับประทานอาหารในบานนั้น กลับทํา

ใหผูสูงเกิดการทะเลาะกันจนตองเลิกไป” เจาหนาที่ทานหนึ่งเลาวา “บางทีแยงกันกินเน้ือ เหลือผัก เลยมักจะเกิด

คําถามตลอดเวลา ทําไมคนน้ีกินเยอะแลวไมลางจาน ฉันกินนอยกวา เขากินเยอะก็ลางสิ” สาเหตุนี้ทําใหศูนยฯตอง

กลับมาใชการรับประทานอาหารแบบเดิม เปนธรรมดาที่สังคมท่ีมีคนอยูอาศัยรวมกันจํานวนมากก็อาจทําใหเกิด

ปญหาทางดานสังคมและความสัมพันธ เจาหนาที่ผูดูแลใหความเห็นวา “เปนปรกตินะ มาจากคนละที่ มาอยูรวมกัน 

ก็ตองมีปญหากันบาง เหมือนโรงเรียนประจํา” ปญหาน้ีถูกสะทอนผานความรูสึกของคุณยายทานหนึ่งที่กลาวถึงคุณ

ยายที่พึ่งเขามาใหมวา “ไมตองไปถามเขาหรอก ยายน้ันจะไปรูเร่ืองอะไร พึ่งยายเขามา มาถามฉันก็ได ฉันอยูมา

นาน” การแบงกลุมผูสูงอายุจําเปนตองใชเวลาระหวางการทําความรูจักระหวางผูสูงอายุเกาและผูสูงอายุที่เขามาใหม

ที่ เพื่อใหเกิดการเขารวมกลุมทางสังคมตอไปในอนาคต  

 จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นการมีปฏิสัมพันธไดวา กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนยฯแบงออกเปน 2 

ประเภทหลักๆ คือ กิจกรรมที่ศูนยฯจัดขึ้น กับกิจกรรมที่บุคคลภายนอกจัด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจําแนกได 3 

แบบ คือ กิจกรรมทางดานศาสนา กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมใหความรู พบวา ทั้งสองกิจกรรมแรก ผูสูงอายุได

ใหความสนใจ และรวมมือเปนอยางมาก แตกิจกรรมใหความรู ยังไมคอยไดรับความสนใจเทาสองกิจกรรมแรก จึง

วิเคราะหไดวากิจกรรมทางดานศาสนา และสันทนาการ เปนกิจกรรมที่สงเสริมดานจิตใจ จึงเปนที่สนใจของผูสูงอายุ 

 

สรุป  
คําวา “บาน” จะเกิดจากปจจัย 3 กลุมหลักๆ คือ 1.อาคารหรือสถานท่ี 2.ผูใชงานหรือผูสูงอายุ 3.สังคม จาก

การวิจัยพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพหรืออาคารและสถานท่ีจะสงผลตอความรูสึกของผูใชงานหรือผูสูงอายุที่
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แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลและทําใหเกิดถึงปจจัยที่สงผลตอการใหความหมายของคําวา “บาน” 

เปล่ียนเปนความรูสึกและการรับรูสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น ซึ่งในศูนยฯพบ 3 ประเด็นที่ผูสูงอายุรูสึกวา

เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันอยูภายในศูนยฯอยางมีความสุข คือ ความปลอดภัย ความเปน

สวนตัว และการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งความหมายท่ีเกิดขึ้นในแตละประเด็นนั้นอาจจะเปล่ียนแปลงไปขึ้นอยูกับลักษณะ

ของแตละปจจัยที่เปล่ียนไปเชนกัน 
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นวนิยายโรแมนตกิซัสเปนซ์ : วรรณกรรมประเภทใหม่กับมุมมองเพศสถานะแบบใหม่1 
Romantic Suspense Novel : New Genre and New Aspects of Gender 

สขิรินทร์ สนิทชน2 และ อารียา หติุนทะ3* 

Sikharin Snitchon2 and Areeya Hutinta3* 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมุ้่งศึกษานวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์ (romantic suspense) ของไทย พบว่าเป็นการผสมผสาน

ระหว่างนวนิยายโรมานซ์ (romance) และนวนิยายระทกึขวญั (suspense) เข้าด้วยกนั การผสมผสานประเภทย่อย

ของวรรณกรรมแสดงให้เหน็ถงึการปรับจากขนบหรือกรอบเกณฑ์เดิมของทัง้นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทกึขวญั 

นอกจากนีน้วนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์ยังมีลกัษณะการสร้างตัวละครท่ีต่างไปจากแบบฉบับ ซึ่งการปรับเปล่ียนท่ี

เกิดขึน้นีอ้าจแสดงให้เหน็ถงึความเปล่ียนแปลงทางความคิดเก่ียวกบัเร่ืองเพศสถานะของผู้หญิงในสงัคมไทย 

คาํสาํคัญ : นวนิยายโรมานซ์ นวนิยายระทกึขวญั ประเภทวรรณกรรม เพศสถานะ 
 

Abstract 
 This research article explores Thai romantic suspense novels. The study indicates that Thai 

romantic suspense novel is a combination of romantic novel and suspense novel. Combining the two 

subgenres of novel reveals adaptation in the convention or traditional criteria of both romantic novel and 

suspense novel. In addition, a character design for a romantic suspense novel is different from the 

traditional standard, the adaptation also shows substantial changes in opinion on the gender of women in 

Thai society.   

Keywords : Romance, Suspense, Genre, Gender  
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 นวนิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์เป็นงานประเภทใหม่ท่ีปรากฏในสังคมไทย ในเบือ้งต้นพบว่านวนิยาย

ประเภทนีเ้กิดจากการผสมผสานวรรณกรรมด้วยกนั 2 ประเภทคือ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวญั ซึ่งใน

ประเทศไทยยงัไมมี่การศกึษาเก่ียวกบัลกัษณะของวรรณกรรมประเภทดงักลา่ว ทัง้ยงัพบอีกว่าการผสมผสานท่ีเกิดขึน้ 

ก่อให้เกิดการละเมิดขนบการสร้างงานตามแบบฉบับต่อวรรณกรรมทัง้สองประเภท โดยเฉพาะด้านตัวละครท่ีมี

ลกัษณะละเมิดเร่ืองเพศสถานะตามแนวคิดกระแสหลกัในสงัคมไทย ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาวา่นวนิยายประเภทนีมี้ 

ลกัษณะเช่นไร โดยจะยกตวัอยา่งจากนวนิยายเร่ืองรหสัหวัใจของก่ิงฉตัร และเลือ่มพรายลายรกัของดวงตะวนั 
 

                                                        
1 บทความวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธ์เร่ือง “นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย” 

  This research article is a part of thesis Thai Romantic Suspense Novels 
2 นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Master’s Degree Level Student, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
3 ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
* อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) โดยศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั 

นวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์และเร่ืองเพศสถานะ จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุง่หมายของการศกึษาและนําเสนอ

ผลการศกึษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะของนวนิยาย Romantic Suspense 
 หนงัสือ A Natural History of the Romance Novel ของ พาเมลา เรจิส (Pamela Regis) ท่ีศกึษาท่ีมาและ

ลกัษณะของนวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์กลา่วว่า แมร่ี สจ๊วต (Mary Stewart) คือนกัเขียนคนแรกท่ีริเร่ิมการเขียนงาน

แนวโรแมนติกซสัเปนซ์จนกลายเป็นงานกระแสหลกัทัง้ยงัเป็นต้นแบบให้กบันกัเขียนรุ่นหลงัด้วย และยงักลา่วถงึ

ลกัษณะของนวนิยายไว้วา่ 

    In each of seminal works of romantic suspense Stewart creates a true hybrid. 

Each is a romance novel and a mystery. […] Stewart’s combination of romance novel 

and mystery elements is not mechanical, but organic. The two are seamlessly 

integrated. […] Mary Stewart writes the secret or hidden truth as a full-blown mystery 

and combines it with all of the essential elements of the romance novel. Neither is a 

subplot of each other. 

( Regis 2003 : 144-145) 

 คําอธิบายของเรจิสกลา่วไว้วา่นวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์คือการผสมผสานเร่ืองความรักและความลบัเข้า

ด้วยกนัอยา่งกลมกลืน ความจริงท่ีถกูซอ่นไว้ในเร่ืองจะถกูผนวกเข้ากบัองค์ประกอบเร่ืองรักจนเป็นเนือ้เดียวกนัมิใช่

เพียงโครงเร่ืองรองของกนัและกนัเทา่นัน้ ซึง่ทรรศนะเก่ียวกบัลกัษณะการสร้างงานแนวโรแมนติกซสัเปนซ์ของ นอรา  

โรเบิร์ต (Nora Roberts) นกัเขียนนวนิยายโรมานซ์ยอดนิยมของอเมริกาท่ีได้รับการจารึกช่ือลงในหอเกียรติยศของ

สมาคมนกัเขียนนวนิยายโรมานซ์แหง่สหรัฐอเมริกา (Romance Writers of America : RWA) ให้เป็นนกัเขียนผู้ มี

ผลงานแนวโรแมนติกซสัเปนซ์ยอดเย่ียม (RWA : 2012) ยงัตรงกบัทรรศนะของเรจิสเช่นกนัและยงักลา่วเพิ่มเติมด้วย

วา่ในท้ายท่ีสดุเร่ืองราวจะจบลงด้วยความสขุสมหวงัในความรัก และความลบัจะได้รับการเปิดเผย ผู้กระทําผิดจะ

ได้รับการลงโทษ ดงัวา่ 

 Romance suspense is a blending of the two. There must be a relationship that 

ongoing, developing relationship […] There must be unknown – a suspicion, a mystery, 

a danger […] There are not two separate stories with a common link. It is one full, 

complex story where separate elements merge and affect each other. […] Both 

mysteries and romance are built on a certain framework. Romance novels celebrate 

relationships. By their very nature they represent the standards and values of society. 

Seeking a mate, starting a family. Mysteries are our morality plays where evil is 

ultimately found out and punished by good.    

(Roberts : 2012) 
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RWA ก็ได้กลา่วถึงลกัษณะของนวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์เอาไว้ว่า “Romantic Suspense : Romance 

novels in which suspense, mystery, or thriller elements constitute an integral part of the plot” (RWA : 

2012) หมายถงึ นวนิยายโรมานซ์ท่ีมีเร่ืองลกึลบัหรือเร่ืองระทกึขวญัเป็นองค์ประกอบสําคญัในเร่ือง 

จากนิยามและคําอธิบายเก่ียวกับลกัษณะของนวนิยายแนวโรแมนติกซสัเปนซ์จะเห็นว่างานเขียนแนวนี ้

เร่ิมต้นพฒันาจากนกัเขียนแนวโรมานซ์ท่ีนําลกัษณะเร่ืองการสืบสวนมาใช้ในการผกูเร่ือง แต่แนวเร่ืองทัง้สองต้องมี

ความสําคัญต่อโครงเร่ืองอย่างเท่าเทียม มิใช่เพียงองค์ประกอบย่อยของเร่ืองประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกทัง้การ

ผสมผสานนีจ้ะต้องเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั กล่าวคือ ในนวนิยายแนวโรแมนติกซสัเปนซ์เร่ืองหนึ่งจะต้องมีโครงสร้าง

แบบโรมานซ์ ได้แก่ ต้องมีตวัละครเอกหญิงและชายท่ีต้องเอาชนะอุปสรรคทัง้ปวงท่ีขัดขวางการอยู่ร่วมกัน ซึ่งใน

ตอนท้ายปัญหาต่างๆ จะถูกขจัดและตวัละครได้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ประกอบกับโครงสร้างแบบระทึกขวญั 

ได้แก่ ต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรืออาชญากรรมซึ่งโดยมากมักเป็นฆาตกรรมท่ีเกิดขึน้และจบลงไปแล้วอันเป็น

ความลบัท่ีรอให้ตวัละครเอกเข้ามาสืบหาความจริง และในระหว่างสืบสวนนัน้ตวัละครเอกต้องเผชิญอนัตรายและ

เส่ียงชีวิตด้วย ย่ิงไปกว่านัน้โครงสร้างของนวนิยายทัง้สองประเภทยงัต้องดําเนินคู่กนัไป “ตลอดเร่ือง” ในฐานะโครง

เร่ืองหลกัและมีนํา้หนกัหรือมีอิทธิพลตอ่เร่ืองเทา่กนั มิใช่โครงเร่ืองรองของกนัและกนั 
 

2. การละเมดิขนบการแต่งวรรณกรรมยอดนิยมในนวนิยาย Romantic Suspense 
 2.1 การเปล่ียนแปลงจากขนบแบบนวนิยายโรมานซ์ 

 ลกัษณะเด่นประการหนึ่งของนวนิยายโรมานซ์คือการสร้างตวัละครในแบบอดุมคติ การสร้างตวัละครตาม

ความคาดหวังของสงัคมนีทํ้าให้เกิดตัวละครแบบฉบับท่ีผู้ เขียนมักหยิบเอาคุณสมบัติต่างๆ ท่ีตัวละครพึงมี “บาง

ประการ” มาใช้ซํา้จนเป็นภาพจํา อนัเป็นลกัษณะของสภุาพบรุุษและสภุาพสตรีในความคิดของคนในสงัคม ตวัละคร

ท่ีปรากฏในนวนิยายโรมานซ์จึงเป็นภาพแทนของหญิงและชายซึ่งเป็นไปตามขอบเขตเพศวิถีในสงัคมไทย แต่ในนว

นิยายโรแมนติกซสัเปนซ์พบวา่ตวัละครหญิงมีความแตกต่างไปจากความคาดหวงัแบบเดิม ซึง่ขดักบัขนบการสร้างตวั

ละครแบบฉบบัท่ีผู้หญิงควรเป็นกลุสตรี เรียบร้อย อ่อนหวาน และต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ชาย (ผู้วิจยัจะ

กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อท่ี 3) ดังนัน้ นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์จึงเป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ตัวละครหญิงได้มี

บทบาทท่ีแตกต่างไปจากค่านิยมเดิม คือการสร้างให้ “ผู้หญิง” เข้ามามีบทบาทในการสืบสวนมากขึน้ เพราะการ

สืบสวนนีแ้ต่เดิมเคยเป็น “พืน้ท่ี” ท่ีถูกยึดครองโดย “ผู้ชาย” มาก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้เห็นภาพของผู้หญิงในนว

นิยายโรมานซ์ทางมิติอ่ืนๆ มากขึน้แล้ว ยงัแสดงให้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงขนบการสร้างงานแบบโรมานซ์อีกด้วย  

 2.2 การเปล่ียนแปลงจากขนบแบบนวนิยายระทกึขวญั∗∗ 

 สืบเน่ืองจากทรรศนะของโตโดรอฟในการจดัประเภทนวนิยายสืบสวน (detective fiction) ท่ีจดัให้นวนิยาย

ระทึกขวญัเป็นงานท่ีรวมลกัษณะเด่นของนวนิยายปริศนาและนวนิยายมืดเข้าไว้ด้วยกนันัน้ โตโดรอฟยงัได้วิเคราะห์

                                                        
∗∗

 นวนิยายระทกึขวญั (suspense) เป็น 1 ใน  3 ประเภทย่อยของนวนิยายสืบสวนสอบสวนร่วมกบันวนิยายปริศนา (enigma) และนวนิยายมืด (thriller) ตาม

แนวคิดการจดัประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวนของซเวทาน  โตโดรอฟ (Tzvetan Todorov) ซึง่นวนิยายปริศนา จะประกอบด้วยเร่ืองของอาชญากรรมท่ีจบลงไป

แล้วก่อนการสืบสวนจะเร่ิมต้น และเร่ืองของการสืบสวนตวัละครจะไมไ่ด้รับอนัตรายใดๆ จากการค้นหาความจริงนัน้ สว่น นวนิยายมืด ประกอบด้วยเร่ืองของ

อาชญากรรมและการสบืสว่นเช่นเดียวกบันวนิยายปริศนา แต่จะหลอมรวมทัง้สองสว่นเข้าด้วยกนั หรืออาจตดัเร่ืองอาชญากรรมออกไปเลยก็ได้แล้วเน้นความสาํคญั

ของการสืบสวน กลา่วคือเร่ืองของอาชญากรรมจะดําเนินไปพร้อมกบัการสืบสวน ทําให้ตวัละครต้องเสี่ยงตลอดเวลา นอกจากนีน้วนิยายมืดยงัมีแก่นเร่ืองสําคญัท่ี

ความรุนแรงโหดร้ายในแวดวงมจิฉาชีพ อาชญากรรมสยดสอง ตวัละครปราศจากศีลธรรม บางครัง้มีการบรรยายฉากการร่วมเพศอยา่งป่าเถ่ือน 
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ต่อไปอีกโดยอิงแนวคิดจากบญัญัติ 20 ประการของ เอส เอส แวน ไดน์*** (S. S. Van Dine) ด้วยการสรุปสาระสําคญั

ออกมาจากบญัญัติได้ 8 ประการ จนสามารถทําให้ทราบถึงความสําคญัพืน้ฐานท่ีมกัปรากฏในงานสืบสวน แต่ใน

การศึกษาครัง้นีจ้ะขอกล่าวถึงเฉพาะข้อท่ี 3 ท่ีโตโดรอฟ จําแนกออกมาคือ “3. ไม่มีท่ีสําหรับเร่ืองรักในนวนิยาย

สืบสวน” (ธรณินทร์    มีเพียร 2542 :90-101) โตโดรอฟวิเคราะห์ให้เห็นว่ากฎข้อนีใ้ช้ได้กบันิยายปริศนาเท่านัน้ ไม่

สามารถนํามาใช้กบันิยายมืดได้ เพราะนวนิยายมืดไม่เคยขาดเร่ืองรัก แต่มกัเป็นรักท่ีป่าเถ่ือน รุนแรง เร่าร้อน จนอาจ

เข้าขัน้วิตถาร” ดงันัน้นวนิยายระทึกขวัญจึงมีลกัษณะเช่นเดียวกันนีด้้วย จะเห็นได้ว่านวนิยายสืบสวนสอบสวนก็

กลา่วถงึเร่ืองความรัก หากจะกลา่วถงึในแง่ของความโหดร้ายและความผิดปกติทางจิตใจมากกวา่จะกลา่วถึงความรัก

ท่ีสวยงามและสขุสมหวงั การนําแนวคิดเร่ืองความรักแบบโรมานซ์มาใช้กบัเร่ืองระทกึขวญัของนวนิยายแนวโรแมนติก

ซสัเปนซ์จึงแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงซึ่งถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงขนบการสร้างงานแนวสืบสวนสอบสวน

ประการหนึง่  

3. การละเมดิกรอบเพศสถานะของตัวละครหญิงในนวนิยาย Romantic Suspense  
 หลยุส์ อลัธูแซร์ (Louise Althusser) นกัสงัคมศาสตร์อธิบายว่าพืน้ท่ีท่ีมีสว่นผสมทัง้จริงทัง้ลวง หรือเป็นโลก

ท่ีหลบหนีแต่มีรอยเช่ือมต่อกบัความเป็นจริงเช่นนี ้เป็นพืน้ท่ีท่ีอดุมการณ์ต่างๆ ของสงัคมสามารถทํางานหรือถกูผลิต

ซํา้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงอดุมการณ์แห่งเพศสภาวะ (gender ideologies) ยงัคงคกุรุ่นและได้รับการธํารงรักษาไว้

เป็นอยา่งดี (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ 2548 : 249)โดยเฉพาะในนวนิยายท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักหรือนวนิยาย

โรมานซ์ซึง่ใช้วิธีการสร้างตวัละครแบบอดุมคติท่ีมกัดําเนินไปภายใต้แนวคิดแบบปิตาธิปไตยท่ีกดทบัผู้หญิง โรมานซ์

จึงเป็นเหมือนเบ้าหลอมความคิดของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้อ่านกลุ่มหลกั ด้วยเหตท่ีุนวนิยายโรมานซ์มีอิทธิพลต่อความคิด

ของผู้อา่นอยูม่าก ลกัษณะของตวัละครในอดุมคติท่ีผลิตซํา้จึงกลายเป็นภาพจําในการรับรู้ของคนในสงัคมว่า “ผู้หญิง

ดี” ควร “เป็นกลุตรีแบบฉบบั มีความอ่อนหวานนุ่มนวลแบบไทย” (ศภุร จารุจรณ 2541 : 193) แต่จากการศกึษานว

นิยายแนวโรแมนติกซสัเปนซ์พบวา่มีการนําเสนอภาพของผู้หญิงท่ีแตกตา่งไปจากเดิม เช่น  

 3.1 กรณีศกึษานวนิยายเร่ือง “รหสัหวัใจ” 

 รหสัหวัใจ (2546) เป็นผลงานของก่ิงฉตัร กล่าวถึงวิมลินหรือดาว ตํารวจหญิงท่ีทําคดีเก่ียวกบัพ่อค้ายาเสพ

ติดระดบัประเทศ วิมลินขอร้องให้ รหทั ชายหนุ่มท่ีมีบ้านติดกบัพอ่ค้ายาช่วยเหลือโดยปลอมตวัเป็นญาติท่ีมาจากทาง

ใต้ เพ่ือจบัตามองคนร้าย แต่ด้วยความไม่ทนัคนของรหทัทําให้การสืบคดีของวิมลินผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้ เพราะชาย

หนุ่มพยายามช่วยสืบและจบัตวัคนร้ายแต่กลบักลายเป็นภาระในระหว่างปฏิบติัภารกิจ อย่างไรก็ตาม คนทัง้สองก็ได้

ใกล้ชิดและเสียงภยัร่วมกนัจนเกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี ย่ิงวิมลินสาวเข้าไปใกล้ตวัคนร้ายมากเท่าไหร่อนัตรายก็ย่ิงเพิ่ม

มากขึน้ประกอบกบัความกระตือรือร้นท่ีมากเกินไปของรหทัซึ่งพร้อมช่วยอย่างเต็มท่ี หญิงสาวจึงต้องทํางานหนกัขึน้

ทัง้หาข้อมลูและคอยคุ้มครองรหทัด้วย แตวิ่มลินก็สามารถหาหลกัฐานและเข้าจบักมุคนร้ายได้สําเร็จ 

 นวนิยายเร่ืองนีนํ้าเสนอลกัษณะตวัละครท่ีแตกต่างไปจากเดิมคือ โดยปกติแล้วตวัละครเอกชายในนวนิยาย

มกัมีความเข้มแข็ง แน่วแน่ สขุมุ ส่วนตวัละครเอกหญิงต้องอ่อนโยนและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของตวัละครเอกชาย 

                                                        
*** เอส. เอส. แวน ไดน์ (S. S. Van Dine) หรือ วิลลาร์ด ฮนัติงตัน้ ไรท์ (Willard Huntington Wright) นกัเขียนชาวอเมริกนัสมยัยคุทองของรหสัคดี ได้เขียนบทความ

เก่ียวกบับญัญตัิ 20 ประการ ลงในหนงัสือเร่ือง The World’s Great Detective Story ซึง่เป็นบทความเก่ียวกบันวนิยายนกัสืบ โดยมีข้อหนึ่งกลา่วไว้ว่า ไม่ควรมีเร่ือง

ความรกัเขา้มาเกี่ยวข้องทัง้ส้ิน ธุระสําคญัคือการนําตวัอาชญากรไปสู่กระบวนการทางยติุธรรม มิใช่การนําคนทีอ่กหกัพลาดหวงัในความรกัไปสู่พิธีสมรส 
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ในขณะท่ีรหสัหวัใจแสดงให้เหน็บทบาทของตวัละครท่ีตรงข้ามกบัความคาดหวงันัน้ ด้วยการสร้างให้ตวัละครเอกหญิง

มีความเข้มแข็ง ใช้เหตผุลมากกว่าอารมณ์ และสามารถเผชิญสถานการณ์อนัตรายได้อย่างกล้าหาญ ซึ่งคณุลกัษณะ

ท่ีปรากฏล้วนขดักบัความเป็นกลุสตรีท่ีออ่นหวานแบบไทย อธิบายได้ตอ่ไปนี ้

 วิมลินเป็นตํารวจท่ีมีความสามารถและได้รับการยอมรับจากผู้ ร่วมงาน หญิงสาวได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้บังคับบัญชาให้ทําคดีพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลมากทัง้ท่ีอายุยังน้อย และเป็นท่ีเคารพยําเกรงของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วย “ช่ือเสียงของหญิงสาวข้างตวัค่อนข้างดงัทัง้เร่ืองเก่ง เฮีย้ว และเฉียบจนผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาหวั

หด” (ก่ิงฉตัร : 8) ตวับทชีใ้ห้เห็นว่าตวัละครเอกหญิงสามารถเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีของผู้ชายซึง่ในท่ีนีคื้อสงัคมตํารวจโดย

ได้รับการยอมรับในศกัยภาพการทํางาน ไม่ได้ถกูกีดกนัจากเพศสรีระ ในขณะท่ีตวัละครเอกชายกลบั “ค่อนข้างทึ่ม” 

(ก่ิงฉตัร : 8) มี “ทา่ทางกะเป๊ิบกะป๊าบ” (ก่ิงฉตัร : 18) และไม่ระมดัระวงัตวั “ และ “คงเป็นเพราะมวัแต่เอาความสนใจ

ไปอา่นหนงัสือ เท้าท่ีก้าวจงึสะดดุกบัขอบฟตุปาธ” (ก่ิงฉตัร : 10)  

 นอกจากนัน้แล้วในระหวา่งการปฏิบติัหน้าท่ีตวัเอกชายยงักลายเพียงอปุสรรคท่ีขดัขวางการทํางานของตวั

เอกหญิงอีกด้วย ดงัเช่นในตอนท่ีวิมลินวิ่งไลค่นร้ายพร้อมกองหนนุ รหทัต้องการช่วยจบัคนร้ายจงึ “โจนลงไปลอ็คคอ

ไว้ […] พยายามใช้วิชาตีนตุ๊กแกยดึเชลยของเขาไว้แน่น” (ก่ิงฉตัร : 174)  แตผู่้ชายท่ีรหทัเข้าใจวา่เป็นผู้ ร้ายนัน้คือ

ตํารวจคนหนึง่ จากเหตกุารณ์นีแ้สดงให้เหน็วา่ตวัละครเอกชายนัน้ไมไ่ด้มีความสง่างามหรือเข้มแข็งอยา่งเดิม แต่มี

ลกัษณะของความละล้าละลงัจนดเูหมือนเด็กเลก็ในสายตาของตวัเอกหญิง ดงัว่า 

 “อยากช่วยฉนัหรือคณุอยากเลน่บทพระเอกจบัผู้ ร้ายกนัแน่ จะต้องให้บอกก่ีครัง้นะคณุ ว่า

ชีวิตจริงมนัไม่เหมือนในภาพยนตร์ท่ีคณุคลัง่ไคล้หรอก แล้วไอ้คนท่ีวิ่งหน้าๆ น่ะ ไม่ใช่จะเป็นผู้ ร้าย

เสมอไป ฉันว่าถ้าคุณอยากจะมัน อยากเป็นฮีโร่ โน่นเลย...ไปเล่นเกมยิงบอลเพ้นท์สีอะไรท่ีเขา

เห่อๆ กนัดีกว่า อย่ามายุ่งงานราชการ โชคดีนะท่ีคราวนีไ้ม่มีใครเป็นอะไรมาก แค่สารวตัรหิรัณย์

เจ็บนิดหน่อย ถ้าเกิดเขาเป็นหนักหรือผู้ ร้ายมันหันกลับมายิงเข้าละก็ ฉันว่า...คุณไม่มีทาง

รับผิดชอบกบัการกระทําโง่ๆ ของคณุได้แน่” 

(ก่ิงฉตัร : 182) 

บทสนทนาข้างต้นของวิมลินท่ีมีต่อรหทัทําให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างไปจากลกัษณะของตวัละคร

แบบเดิมอย่างชดัเจน ตวัเอกชายถกูกระทําเหมือนเด็กคนหนึ่งท่ีพยายามเล่นสนกุแต่ถกูตําหนิเพราะความประมาท 

สว่นตวัเอกหญิงเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในพืน้ท่ีสาธารณะ เป็นผู้ควบคมุสถานการณ์และทําให้ความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้กลบัเข้า

สูภ่าวะปกติ หรือในตอนท่ีวิมลินบกุเข้าจบักมุคนร้าย โดยมีรหทัตามไปด้วย แม้ว่าตวัเอกหญิงจะกําชบัแล้วว่าให้หลบ

อยู่ในท่ีปลอดภัยจนกว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อย แต่ตวัเอกชายต้องการพิสจูน์ให้เห็นว่าตนเองนัน้มีประโยชน์และมี

ความเป็นวีรบุรุษจึงแอบเข้ามาในท่ีเกิดเหตุ “แล้วโดดเข้าขวางวิถีกระสนุกบัตวัวิมลิน ผลก็คือคนอยากช่วยนอนน่ิง

หน้าเปรอะเลือดอยู่อย่างนี”้ (ก่ิงฉตัร : 544) หากภาพท่ีผู้ เขียนเสนอออกมากลบัแสดงให้เห็นถึงความน่าขบขนัในการ

กระทําของตวัละเอกชายมากกวา่ความน่าซาบซึง้ของการเสียสละ ดงัวา่ 

“ถ้ากระสนุยิงไม่เข้า ทําไมคณุหทัเจ็บ” 

“คณุกดมือลงมา โลหะท่ีบบุๆ คงมีคมมนักดเนือ้เจ็บจ๊ีดๆ แล้วพอคณุร้องไห้ ผมเลยนกึวา่

ถกูยิงแน่ๆ เหมือนกนั” 

“แล้วเลือดบนหน้าคณุ...” 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-118 

“ออ๋...เลือดกําเดาผมเองครับ” เขาตอบ ยกมือลบูหน้าตวัเองถงึได้รู้วา่ทําแวน่ตาหาย หนั

รีหนัขวางหาแวน่มาสวมแล้วถอนใจ “เฮ้อ...คอ่ยมองอะไรชดัหน่อย มิน่า เม่ือกีม้นัมืดๆ มวัๆ ผมก็

นกึวา่ตวัเองจะตายแบบโกโบริเสียอีกเลยตามองอะไรไมเ่หน็” 

ทัว่ทัง้บริเวณเงียบไปครู่ ก่อนสารวตัรหิรัณย์จะทนไมไ่หว เบือนหน้าเพ่ือไมใ่ห้เสีย

มารยาทนกัแล้วหวัเราะพรืดๆ ออกมา 

(ก่ิงฉตัร : 546-547) 

จากตวัอยา่งจะเหน็ได้ถึงลกัษณะของตวัละครเอกทัง้หญิงและชายท่ีแตกต่างไปจากแนวทางการสร้างละคร

แบบฉบบั เน่ืองจาดตวัละครเอกหญิงสามารถดแูลตนเองทัง้ยงัคุ้มครองผู้ ท่ีอยู่รอบข้างให้ปลอดภยัได้ ขณะท่ีตวัละคร

เอกชายกลบัมีลกัษณะของความน่าตลกและเป็นภาระให้แก่ผู้ อ่ืน ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นีข้ดักบัความคาดหวงั

ท่ีว่า “ผู้ชายเป็นผู้คุ้มครองรักษาบุคคลหรือสิ่งท่ีอยู่ในอาณาพิทักษ์ของตน ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ผู้หญิงและทรัพย์สิน

ต่างๆ” (กสุมุา  รักษมณี, เสาวณิต  จลุวงศ์ และสายวรุณ น้อยนิมิต 2548 : 80) จึงอาจกลา่วได้ว่าการสร้างตวัละคร

โดยเฉพาะนางเอกให้แตกต่างออกไปจากขนบเดิมในนวนิยายเร่ืองรหสัหวัใจ เป็นความพยายามท่ีจะโต้ตอบวิธีคิด

ท่ีว่า “ผู้หญิงมกัถกูเปรียบเทียบกบัเด็กท่ีตดัสินใจในเร่ืองต่างๆเองไม่ได้และต้องพึ่งพิงผู้ชาย” (ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพนัธ์ 

2549 :65) รหสัหวัใจจึงเหมือนการท้าทายแนวคิดหลกัในสงัคมไทยท่ีว่าผู้หญิงไม่อาจมีส่วนร่วมในการกระทําท่ี

อนัตรายและป็นเหตเุป็นผลได้ 

3.2 กรณีศกึษานวนิยายเร่ือง “เล่ือมพรายลายรัก” 

ดวงตะวนัเขียนนวนิยายเร่ืองเลือ่มพรายลายรักเม่ือ พ.ศ. 2550 เป็นเร่ืองราวของญาณินกบัแสนยากร ซึง่ถกู

คนร้ายจดัฉากวา่มีความสมัพนัธ์กนั ก่อนจะถ่ายรูปเพ่ือแบลกเมล์ ย่ิงไปกวา่นัน้ทัง้คูย่งัถกูคนร้ายพยายามฆ่าอีกหลาย

ครัง้ เป็นเหตุให้ต้องร่วมมือกันเพ่ือสืบหาตัวคนร้าย โดยระหว่างท่ีค้นหาข้อเท็จจริง ความสมัพันธ์ของคนทัง้สองก็

พฒันาจนกลายเป็นความรัก ก่อนจะจบลงด้วยคนร้ายถกูจบัและถกูลงโทษ ญาณินและแสนยากรจงึได้ครองรักกนั  

นวนิยายเร่ืองนีนํ้าเสนอ “ผู้หญิง” ท่ีแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในประเด็นเพศวิถีท่ีมกัถกูจดัให้เป็นเร่ือง 

‘น่าอบัอาย’ มิพงึแสดงออกหรือกล่าวถึงอย่างประเจิดประเจ้อ หากแต่ควรเก็บงําไว้ในพืน้ท่ีสว่นตวั (เสนาะ เจริญพร 

2548 : 216) เทา่นัน้ แตก่ารศกึษาพบวา่ดวงตะวนัสร้างให้ตวัละครเอกหญิงมีมมุมองใหมต่อ่บทบาททางเพศ ด้วยการ

ไม่ให้คณุค่าต่อการรักษาพรหมจรรย์และแสดงออกเร่ืองทางเพศอย่างเสรี และใช้ความแตกต่างนัน้เพ่ือบรรลคุวาม

ต้องการของตนเอง ดงัเช่นท่ีปรากฏว่า หลงัจากนิมมาน ป้าของญาณินทราบเร่ืองท่ีหญิงสาวถกูถ่ายภาพเปลือยจึง

ตําหนิวา่ไร้ยางอายและเป็นการกระทําท่ีโง่ ญาณินกลบัให้คําตอบว่า “ผู้ชายท่ีนิกกีน้อนด้วยจะนามสกลุรังสฤษฎ์หรือ

นามสกลุอะไรก็ตาม มนัเก่ียวอะไรกบัป้าใหญ่ด้วยละ่คะ และท่ีสําคญั นิกกีจ้ะนอนกบัใครมนัก็ไม่เก่ียวกบัโง่หรือฉลาด

เลยนะคะ […] นิกกีก็้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเหมือนกนั กะอีแค่นอนกบัผู้ชายคนนัน้”  (ดวงตะวนั : 79-80) หรือท่ี

กลา่ววา่เร่ืองท่ีเกิดขึน้เป็นความเตม็ใจของตนเอง 

 “บอกลงุมาตามตรงได้ไหมวา่หมอนัน่มนัหลอกลวง แบลก็เมล์นิกกีห้รือเปลา่” หญิงสาว

หวัเราะเสียงดงัราวกบัผู้ เป็นลงุพดูสิง่ท่ีน่าขบขนัท่ีสดุออกมา 

“นิกกีอ้ายย่ีุสบิเอด็แล้วคะ่ลงุนิตย์ ถ้านิกกีไ้มอ่ยากนอนกบัใคร ไมมี่ใครหลอกนิกกีไ้ด้

หรอกคะ่ ...สว่นภาพนัน่” ญาณินยกัไหลนิ่ดๆ “นิกกีก็้ไมเ่ดือดเนือ้ร้อนใจเลยสกันิดนะคะ” 

(ดวงตะวนั : 91) 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

O-119 

 นอกจากนีญ้าณินยงัแสดงออกผ่านการแตง่กายอีกทางหนึง่ โดยไมใ่ห้ความสําคญัตอ่สายตาผู้ อ่ืนท่ีจบัจ้อง

เรือนร่างของเธอ ซํา้ยงัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ คือฟิตเนสอีกด้วย 

 “มีอะไรนิกกี ้ แล้วทําไมไมใ่สเ่สือ้คลมุ โป๊” แสนยากรหนัไปเปิดฉากดหุญิงสาวท่ีเดินมาอยู่

ข้างลูว่ิ่งไฟฟ้า […] เนือ้ตวัทอ่นบนท่ีมีเพียงผ้าผืนเลก็ชิน้นิดเดียวน่ะหรือไมเ่รียกวา่โป๊ ถงึรูปร่าง

หลอ่นไมไ่ด้อวบอัน๋พาให้อะไรตอ่มิอะไรหลามทะลกัล้นออกมา แตก็่งามงด ใครเหน็ก็อดชําเลือง

ไมไ่ด้ […] “ไมอ่ายใครเขาหรือไง เขามองกนัใหญ่แล้ว” 

 “อาย? อายทําไม นิกกีไ้มไ่ด้ทําอะไรผิดน่ีแสน ไมไ่ด้โกงใคร ไมไ่ด้ทําบาป แคใ่สบ่ิกิน่ีเดินมา

หาแสนเน่ียนะต้องอาย?”  

(ดวงตะวนั : 196-197) 

 วิธีการใช้ชีวิตของญาณินบง่ชีว้่าวิถีทางเพศไม่ใช่กรอบเกณฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินคณุค่าความเป็นมนษุย์ท่ีดี

งามของเธอ ดงันัน้ภาพเปลือยหรือสายตาท่ีจบัจ้องเรือนร่างจึงไม่สามารถสง่ผลต่อการดํารงชีวิตของเธอได้ ดงัว่า “นิก

กีคิ้ดว่าคนเราเช่ือต่างกนั อย่างน้อยๆ นิกกีไ้ม่เคยเช่ือว่า ศกัด์ิศรีของตวัเองจะอยู่ท่ีความพยายามรักษาพรหมจรรย์

เอาไว้จนสดุใจขาดดิน้ เพราะฉะนัน้นิกกีจ้ะนอนกบัใครมนัก็เร่ืองสว่นตวัของนิกกี ้ไม่เก่ียวกบัใครหน้าไหนทัง้นัน้” (ดวง

ตะวนั : 359) 

 มมุมองท่ีแตกต่างไปจากความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อผู้หญิงเช่นนีย้งัสง่ผลต่อเร่ืองอีกด้วย คือ คนร้ายไม่

สามารถกําจัดญาณินได้ตามต้องการ เพราะคนร้ายมีทรรศนะว่า “ผู้หญิงดี” ควรเป็นกุลสตรีและรักนวลสงวนตัว 

ดงันัน้การจดัฉากถ่ายภาพท่ีเกิดขึน้จึงน่าจะเป็นเหตใุห้ญาณินอบัอายและหลบหนีจากสงัคม แต่การณ์กลบักลายว่า

หญิงสาวฉวยเอาความอือ้ฉาวมาเพ่ือตอบโต้จนนําไปสูก่ารจบักมุคนร้ายตวัจริงคือฆรณีได้ในท่ีสดุ 

 ขณะทอดตามองภาพชายหนุ่มและหญิงสาวท่ีกําลงัถกูจดัฉากด้วยทา่ทางอนัร้อนร่า ฆรณี

ได้ยินเสียงตวัเอง ‘อยากเหน็หน้านงัแก่นิมมานนกัตอนท่ีเหน็ภาพฉาวของหลานสาวตวัเอง ผู้หญิง

ดีๆท่ีไหนก็คงรู้สกึเดือดร้อนเสียหาย รับรอง พวกจกัราวธุได้พลา่นแน่ๆ’ 

 คืนนัน้ ในห้องพกัญาณิน ฆรณีเช่ือมัน่เช่นนัน้ ทวา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ทกุคนรวมทัง้ฆรณี

ก็ได้รู้วา่ ผู้หญิงอยา่งญาณินไมไ่ด้รู้สกึเดือดร้อนเสียหายใดๆ เลยสกันิด ตรงกนัข้าม หลอ่นกลบั

ช่วงชิงเร่ืองนีไ้ด้ก่อน โดยการพลกิเกมกลบัประกาศตวัเป็นแฟนคบหากบัแสนยากรแล้วรุกแทรก

เข้าไปยงับ้านทัง้สองหลงัอยา่งเร็วร่ีเพ่ือสืบตามหาเบือ้งหลงัของเร่ืองราว 

(ดวงตะวนั : 540-541) 

 ความหมายเร่ืองความเป็นหญิงและชายถกูสร้างและกําหนดจากสงัคม โดยมายาคติท่ีดํารงอยู่นัน้กดทบัให้

ผู้หญิงต้องเก็บกดอารมณ์ทางเพศของตนให้มิดชิด ต้องมีความเป็นกลุสตรีและรักนวลสงวนตวั ตรงกนัข้ามกบัความ

เช่ือเก่ียวกับเพศชายซึ่งถือกันว่าผู้ชายล้นปร่ีไปด้วยพลงัทางเพศจนต้องปลดปล่อยออกมาเสมอ (เสนาะ เจริญพร 

2548 : 218) ความเข้าใจเช่นนีทํ้าให้ผู้หญิงท่ีเปิดเผยเร่ืองความรู้สกึหรือแสดงออกเร่ืองทางเพศอย่างตรงไปตรงมา

ไม่ได้รับการยอมรับจากสงัคมและอาจร้ายแรงถึงขัน้ถกูประณามว่าแพศยา แต่ในเล่ือมพรายลายรัก ผู้ เขียนได้แสดง

ให้เหน็อีกแง่มมุวา่แนวคิดท่ีถกูมองวา่น่าอบัอายกลบัสามารถใช้เป็น เคร่ืองมือเพ่ือบรรลเุป้าหมายในชีวิตได้ 
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สรุป 
จากการศึกษาท่ีผ่านมาอาจกล่าวได้ว่านวนิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์คือการผสมผสานนวนิยายเข้า

ด้วยกนั  2  ประเภท ได้แก่ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทกึขวญั ซึง่การหลอมรวมนีทํ้าให้เกิดวรรณกรรมประเภท
ใหมท่ี่ตา่งไปจากขนบเดิมและความคุ้นเคยของผู้อา่น 
 การผสมผสานนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทกึขวญัเข้าด้วยกนัยงัไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงนวนิยายประเภท
ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากขนบเดิมเพ่ือความบนัเทิงเพียงประการเดียวเท่านัน้ เพราะเม่ือพิจารณาต่อไปจะพบว่า
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เป็นช่องทางหนึ่งท่ีนําให้ผู้ เขียนและผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงบทบาทท่ีเปิดกว้างขึน้ของตวั
ละครในนวนิยาย นบัเป็นมมุมองใหมต่อ่บทบาททางเพศของผู้หญิงในวรรณกรรม โดยเฉพาะเร่ืองเพศสถานะและเพศ
วิถีในสังคมไทยท่ีตัวบทแสดงให้เห็นศักยภาพในการดูแลตนเองและคนรอบข้างของผู้ หญิงโดยไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากผู้ชาย รวมทัง้การสร้างให้ผู้หญิงปลดปลอ่ยเร่ืองทางเพศได้อย่างเสรี ดงันัน้ เม่ือนวนิยายแนวนีก่้อรูปขึน้
จึงกลายเป็นหนทางท่ีให้ผู้หญิงได้แสดงศกัยภาพอย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตามแม้ว่านวนิยายโรแมนติกซสัเปนซ์จะไม่ใช่
คําตอบของการนําพาผู้หญิงให้หลดุพ้นไปจากอํานาจแบบปิตาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระหว่าง
ทางของตวับทนัน้ ตวัละครผู้หญิงสามารถแสดงบทบาทท่ีนอกเหนือไปจากความคุ้นชินแบบเดิมของผู้อ่าน ทัง้ยงัส่ง
คําถาม โต้แย้ง และกระตุ้นให้ผู้อา่นได้ตระหนกัถงึอํานาจการตอ่รองของผู้หญิงท่ีถกูกดทบัจากผู้ชายได้ทางหนึง่ 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษทับีเอ็มที แปซิฟค จํากัด 
Factors Influencing The Learning Organization of BMT Pacific LTD. 

ธนาวุฒิ ประกอบผล1 
Tanawut Prakobpol1 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที     

แปซิฟค จํากัด และ 2) ศึกษาปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค 

จํากัด วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ซึ่งไดจากการ สุมตัวอยาง

แบบแบงชั้น จํานวน 174 คน จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพ้ืนฐานและการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู

รวมกันเปนทีม การคิดเชิงระบบ การเปนบุคคลที่รอบรูและการมีแบบแผนความคิด 

2. ปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ไดแก 

ดานวัฒนธรรมองคการ ระบบองคการและการจูงใจ  

คําสําคัญ : องคการแหงการเรียนรู ปจจัยทางการบริหาร บริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด   

Abstract 
The two objectives of this research proposed 1) to study the learning organization level of BMT 

Pacific LTD and 2) to study management factors influencing the learning organization of BMT Pacific LTD.   
Data collections 174 employees of learning organization of BMT Pacific LTD randomized by 

stratified random sampling. Then, take then to analyze by descriptive statistics and multiple regression. 
From the research can be concluded that: 
First, Overall of the learning organization level of BMT Pacific LTD were at the hight level. It was 

found individually that the factors in shared vision, team learning, system thinking, personal mastery and 
mental models were at the hight level. 

Second, management factors influencing the learning organization of BMT Pacific LTD were culture, 
organizational system and motivation.  
Keywords : Learning organization, Management factors, BMT Pacific LTD. 

คํานําและวัตถุประสงค 

ปจจุบันกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ไดเขามามีอิทธิพลตอองคการอยางมากกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทํางานเพื่อตอบรับกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป องคการจึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดที่

ยั่งยืน สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูแหลงความรูมีอยูมากมายและกระจัดกระจายอยูในหลากหลายรูปแบบ

                                                            
1 วิทยาลยัการบริหารและจดัการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย  

  Administration and Management College, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand. 
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ประกอบดวยขอเท็จจริง (Fact) ความคิดเห็น (Opinion) ทฤษฎี (Theory) หลักการ (Principle) และกรอบแนวคิดตางๆ 

(Paradigm) รวมถึงทักษะ (Skill) และประสบการณ (Experience) ของแตละบุคคล ซึ่งเราไดใชประโยชนเพ่ือการ

ตัดสินใจและดําเนินชีวิตสวนตนหรือการทํางานในองคการ (พิชญาอร ยิ่งชล, 2550) 

 องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เกิดขึ้นจากการเรียนรูของทุกคนในองคการ ความมีวินัยใน

การพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีการแลกเปล่ียน ถายโอนความรูซึ่งกันและกันเพ่ือนํามาปฏิบัติจริง

ซึ่ง Seng (1990) ไดใหความหมายพ้ืนฐานขององคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการซึ่งทําการขยายขีดความสามารถของ

ผูคนทั้งองคการอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางสรรคอนาคต หลักการสําคัญของการนําไปสูองคการแหงการเรียนรูของ Seng นี้

ประกอบดวยวินัย 5 ประการไดแก ความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) แบบแผนความคิดอาน (Mental Model) 

วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) การเรียนรูของทีม (Team Learning) และการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ใน

ขณะเดียวกันแนวคิดของ Marquardt (1990) มีความเห็นวาแกนหลักขององคการแหงการเรียนรูนั่นคือ “ระบบยอยของ

การเรียนรู” ทั้งในระดับของปจเจกบุคคล กลุม และระดับองคการซ่ึงจะนําไปสูวิธีการในการเปนองคการแหงการเรียนรู

เพราะการเรียนรูในระดับองคการตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบซึ่งประกอบดวย 1) การเรียนรู 2) องคการ 3) 

คน 4) ความรู 5) เทคโนโลยี ประกอบขึ้นเปนโมเดลระบบองคการแหงการเรียนรูซึ่งในสวนขององคการแลว วัฒนธรรม

องคการยังเปนกลไกสําคัญที่ชวยเสริมในสวนของคานิยมและระบบความเชื่อโดยเปนแรงผลักดันเพ่ือใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (ชนกพรรณ ดิลกโกมล. 2546) 

 การสรางองคการแหงการเรียนรูเปนหนึ่งในการจัดการสมัยใหมที่เปนที่ยอมรับอยางสากล โดยเปนพ้ืนฐานใน

การกาวไปสูความสําเร็จขององคการสามารถประยุกตใชรวมกับการจัดการรูปแบบอื่นๆ ที่มีลักษณะการพัฒนาองคการให

เพียบพรอมไปดวยความคิดสรางสรรค (Creative Organization) รวมถึงใหบรรลุผลสําเร็จในระบบจัดการเชิงคุณภาพรวม 

(Total Quality Management) ตลอดทั้งองคการภายใตสภาวะแวดลอมและเศรษฐกิจยุคใหมที่เปนโลกแหงการเรียนรู 

โลกแหงภูมิปญญา องคการใดหรือผูใดที่จะคิดและตัดสินใจใดๆ ยอมตองใชขอมูลขาวสาร องคความรูและภูมิปญญาเขา

มาประกอบในการดําเนินการทุกครั้ง เมื่อทุกองคการลวนตองดํารงอยูในสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา ทุกองคการ

จึงตองแสวงหาแนวทางที่จะสรางความเจริญอยางมั่นคงและถาวรในโลกแหงการเปล่ียนแปลงและการแขงขัน (ณัฏฐพันธ 

เขจรนันท, 2551) 

 บริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด หรือ BMTP เปนบริษัททาเทียบเรือที่ไดมาตรฐานที่กอตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาที่สมบูรณแบบ ตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ถนนสุขสวัสดิ์และจากโครงการ วงแหวนตางๆ ที่

เกิดขึ้นทําใหลูกคาของบริษัทสามารถหลีกเล่ียงปญหาการจราจรที่หนาแนนในเขตกรุงเทพฯ ไดเปนอยางดี  นอกจากนั้น

บริษัท ยังเปนทาเรือแหงแรกและแหงเดียวที่เปดเสนทางการขนสงตูคอนเทนเนอรทางน้ํา โดยใชเรือลําเลียงที่ใหบริการ

ระหวางทาเรือ BMTP และทาเรือแหลมฉบัง จึงเชื่อมั่นไดวาเสนทางการใหบริการดังกลาวสามารถกอใหเกิดประโยชน

อยางย่ิงตอผูรับบริการ  บริษัทไดนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาองคการอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากบริษัทซึ่งเปนส่ิงจําเปนในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงและทําให

องคการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งบริษัทจะเนนการพัฒนาไปที่ทรัพยากร

มนุษยไดแก การฝกอบรม การสัมมนา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาบริการในรูปแบบตางๆ มุงสรางคุณภาพและ

ประสิทธิภาพขององคการและเนนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททั้งทางดานอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต

เพ่ือใหทันสมัยอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีการนําความรู ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายโอนการเรียนรูหรือ

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายในบริษัทซึ่งจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลามากกวา 20 ปยังไมมีการศึกษาระดับการเปน

องคการแหงการเรียนรูตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท 
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ดวยเหตุผลดังกลาวบริษัทจึงมีความพยายามในการนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชโดยมีการปรับปรุง

และพัฒนาองคการอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการตางๆ ที่ไดรับจากบริษัท ซึ่งถือเปนส่ิงจําเปนใน

สภาวะการแขงขันที่รุนแรงและทําใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ

พัฒนาผลงานใหดีกวาคูแขง ซึ่งบริษัทจะเนนการพัฒนาไปที่ทรัพยากรมนุษย ไดแก การฝกอบรม การสัมมนา เพ่ือ

นํามาใชในการพัฒนาการใหบริการในรูปแบบตางๆ มุงสรางคุณภาพและประสิทธิภาพขององคการและเนนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททั้งทางดานอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ตเพ่ือใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังมีการ

นําความรู ทักษะ และประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายโอนการเรียนรูหรือแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันภายใน

บริษัท  จากปรากฏการณขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยทางการ

บริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางปรับปรุง

และพัฒนาใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

กรอบแนวคิดการวจิัย 
 ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอทิธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้ 

                 ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                       

สมมติฐานการวิจยั 
1. การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด อยูในระดับมาก 

2. ปจจัยทางการบริหารมีอทิธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ประกอบดวย 10 

แผนก ดังนี้ 1) บริหารและทรัพยากรมนุษย 2) บัญชีและการเงิน 3) ลานตูสินคา 4) โลจิสติกสและขนสง 5) คลังสินคา

พิเศษ 6) วิศวกร  7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ปฏิบัติงานเรือ 9) โรงพักสินคา และ 10) ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม ซึ่ง

ไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวน 174 คน   

ปจจัยทางการบรหิาร 
1. ภาวะผูนํา 

2. วัฒนธรรมองคการ 

3. พันธกิจและยุทธศาสตร 

4.  การดําเนินงานดานการจัดการ 

5. โครงสรางองคการ 

6. ระบบองคการ 

7. บรรยากาศในการทํางาน 

8. การจูงใจ 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 
1. การเปนบุคคลที่รอบรู 

2. การมีแบบแผนความคิด 

3. การมีวิสัยทัศนรวมกัน 

4. การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

5. การคิดเชิงระบบ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ                    5. ตําแหนงงาน 

2. อายุ                    6. ประสบการณ 

3. สถานภาพ           7. รายไดตอเดือน 

4. ระดับการศึกษา    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด โดยผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความ

สอดคลองของขอคําถาม (Index of consistency; IOC) และหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามดวยคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอัลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 

          การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย

(Mean : ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพ่ือการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูและระดับปจจัยทางการบริหารที่เก่ียวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรูและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระซ่ึงไดแก ปจจัยทางการบริหารที่มี

อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด 

ผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

สภาพทั่วไปของขอมูลที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.20  สวน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 30.80  มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 53.44  รองลงมา ระหวาง 31 – 40 ป ระหวาง 41 

– 50 ป และระหวาง 51- 60  ป คิดเปนรอยละ 27.51, 13.76 และ 5.29 ตามลําดับ  สถานภาพสวนใหญเปนโสด คิดเปน

รอยละ 68.25 รองลงมาสมรสและหยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 29.63 และ 2.12 ตามลําดับ  ระดับการศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92.06 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.35 รอยละ 

1.59 ตามลําดับ ตําแหนงงานสวนใหญตําแหนงระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 87.30 และระดับบริหาร คิดเปนรอยละ 

12.70  ประสบการณการทํางานระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 41.50  รองลงมา ระหวาง 6 – 10 ป ระหวาง 11 – 15 ป 

ระหวาง 16 – 20 ป มากกวา 20 ป และนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 20.80, 15.20, 11.10, 7.10 และ 4.30 ตามลําดับ 

และรายไดตอเดือนระหวาง 15,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 62.96 รองลงมาระหวาง 30,001 – 45,000 บาท 

ระหวาง 45,001 – 60,000 บาท และมากกวา 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.05, 14.29 และ 3.70 ตามลําดับ  

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ผูวิจัยศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก การเปนบุคคลที่รอบรู การมีแบบแผนความคิด    การมี

วิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบโดยคํานวณคาเฉล่ีย ( ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  คาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปนองคการแหงการเรียนรู  

การเปนองคการแหงการเรียนรู  SD การแปลผล อันดับ 

การเปนบุคคลที่รอบรู 

การมีแบบแผนความคิด 

การมีวิสัยทัศนรวมกัน 

การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

การคิดเชิงระบบ 

3.84 

3.82 

3.87 

3.86 

3.86 

0.34 

0.34 

0.29 

0.30 

0.30 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4 

5 

1 

2 

2 

รวม 3.85 0.24 มาก  
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  จากตารางที่ 1 พบวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.85) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยอันดับที่ 1 คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (  = 3.87) รองลงมาคือ 

การเรียนรูรวมกนัเปนทีมและการคิดเชิงระบบ (  = 3.86) การเปนบุคคลที่รอบรู (  = 3.84)  และอนัดับที่ 5 คือ การมี

แบบแผนความคดิ (  = 3.82) 

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรู 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล รายละเอียด ดังนี้ 

1. หาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับการเปนองคการแหงการเรียนรู โดยการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (pearson product moment correlation) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียด

ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 LO 

X1 1 0.865* 0.819* 0.709* 0.336* 0.210* 0.295* 0.271* 0.323* 
X2  1 0.851* 0.692* 0.288* 0.279* 0.317* 0.311* 0.453* 
X3   1 0.740* 0.300* 0.232* 0.287* 0.230* 0.380* 

X4    1 0.552* 0.309* 0.314* 0.324* 0.287* 
X5     1 0.476* 0.282* 0.338* 0.247* 
X6      1 0.666* 0.487* 0.361* 
X7       1 0.584* 0.302* 

X8        1 0.369* 
LO         1 

หมายเหตุ : *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยทางการบริหารทั้ง 8 ดาน ไดแก ภาวะผูนํา (x1) วัฒนธรรมองคการ (x2) พันธกิจและ

ยุทธศาสตร (x3) การดําเนินงานดานการจัดการ (x4) โครงสรางองคการ (x5) ระบบองคการ (x6) บรรยากาศในการทํางาน 

(x7) และการจูงใจ (x8) มีความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคการแหงการเรียนรู (LO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ดังนั้นตัวแปรเหลานี้จึงเปนตัวแปรเพ่ือการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 2. ตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู ดังนี้ 

2.1  ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระตอกันและมีความแปรปรวนคงที่  โดยนําตัวแปรอิสระทีไ่ดรบั

การคัดเลือกเขาสมการไปแทนคาหาคาพยากรณ (
∧

iY ) และความคลาดเคล่ือน  ( ie ) วิเคราะหความผิดปกติของคา

ความคลาดเคล่ือนที่ไมเปนอิสระโดยการเขียนกราฟ standardized ของคูลําดับ ),( ii eY
∧

 พบวาจุดตางๆ มีการกระจาย

อยูในแนวเสนแกนนอนรอบๆ คาศูนยอยางไมมีแบบแผนของความสัมพันธดังภาพที่ 2 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนเปน

อิสระตอกันหรือไมมี Autocorrelation และตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ไดจากภาพดังกลาว พบวา ความแปรปรวนของ

ความคลาดเคล่ือนมีคาคงที่ 
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2.2 ตรวจสอบการแจกแจงปกติของความคลาดเคล่ือน โดยทํา Normal Probability Plot โดยการเขียนกราฟ

ระหวาง       เมื่อ i เปนลําดับที่ของ ie  เมื่อจัดลําดับแลวกับ                         พบวา จุดตาง ๆ ทีไ่ดเปนแนว

ทแยงมุม ดังภาพที่ 3 แสดงวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปกติ 

 

 

 

 

 

 

2.3  ตรวจสอบการมีความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาคาแฟคเตอร

ความแปรปรวนที่เพ่ิมมากขึ้น (Variance Inflation Factor: VIF) พบวา คา VIF มีคาระหวาง 1.000 – 1.012 ซึ่งคาที่ไดมี

คานอย และคา Tolerance อยูระหวาง 0.988 - 1.000  ซึ่งเปนคาไมเขาใกลศูนย ดังนั้น สมการการถดถอยพหุคูณที่ไดไม

พบปญหาของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง เมื่อไมพบการฝาฝนขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ ผูวิจัยจึงวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปรอิสระ b SE 
 

p Tolerance VIF 

Constant 

X2 

X6 

X8 

2.386 

0.107 

0.132 

0.132 

0.204 

0.021 

0.051 

0.055 

 

0.348 

0.188 

0.180 

0.000 

0.000* 

0.011* 

0.016* 

 

0.995 

0.988 

0.994 

 

1.005 

1.012 

1.001 

R = 0.545   R2 = 0.297   SE = 0.200   F = 24.765   p = 0.00* 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา ตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณที่ถูก

คัดเลือกเขาไปอยูในสมการถดถอยหรือสมการพยากรณดวยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน มีทั้งหมด 3 ตัว ไดแก 

วัฒนธรรมองคการ (X2) ระบบองคการ (X6) และการจูงใจ (X8) รวมกันอธิบายการเปนองคการแหงการเรียนรูได 29.70%   

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน พบวา อิทธิพลทางตรงของตัวแปรวัฒนธรรมองคการ (X2) 

เทากับ 0.348 ระบบองคการ (X6) เทากับ 0.188 และการจูงใจ (X8) เทากับ 0.180 โดยที่ตัวแปรวัฒนธรรมองคการ (X2)  มี

อิทธิพลสูงสุด และสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 
∧

Y    = 2.386 + 0.107(X2) + 0.132(X6) + 0.132(X8)  

                          Zy     =   0.348Z(x2) + 0.188Z(x6) +0.180Z(x8)  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ≤

n

i
ieP ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
<

MSE
ieZP
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ภาพที่ 3  Normal Probability Plot ของวิธีวิเคราะห 

                การถดถอยพหุคูณ 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับ

มาก โดยอันดับแรก คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน รองลงมาคือ การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบ และอันดับสุดทาย 

คือ การมีแบบแผนความคิดซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ในปจจุบันมีการเรียนรูของพนักงานท่ีดี มีความ

เขาใจในงานของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ สามารถสรุปความรูตางๆ ท่ีไดรับมาปรับ

เปนแนวคิดของตนเอง คิดหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการทํางานไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุรัญชนา          

วรสุนทรารมณ (2551) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมองคการและการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับสูง 

กลาวคือ องคการแหงการเรียนรูเปนองคการท่ีมีบรรยากาศท่ีกระตุนการเรียนรูของบุคคลและกลุมใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดย

อาศัยการเรียนรู การจัดการและการใชความรูเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชยรับรูวาธนาคารใหความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยธนาคารกระตุนใหพนักงาน

มีการเรียนรูและขยายขอบเขตการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

สําหรับปจจัยทางการบริหารดานวัฒนธรรมองคการ ระบบองคการและการจูงใจเปนตัวพยากรณการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด โดยท่ีตัวแปรวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลสูงสุด ตัวแปรท้ัง 3 ตัวรวมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของการเปนองคการแหงการเรียนรูได 29.70% แสดงใหเห็นวาปจจัยแรก ดานวัฒนธรรมองคการน้ันมี

ความสําคัญท่ีจะทําใหบริษัทกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทสงเสริมใหพนักงานแสวงหา

ความรู สรางสรรคความคิดเชิงวิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหมๆ บริษัทสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสไดรวมเสนอความคิดเห็น

ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานของหนวยงาน พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระโดยปราศจากการชี้นําจากผูบริหารหรือ

บุคคลอื่นและบริษัทใหการชื่นชมเม่ือพนักงานเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kaiser 

(2000) ไดศึกษาเร่ืองแบบแผนการเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษารูปแบบของการเรียนรูในองคการ โดยผลการศึกษา

พบวาวัฒนธรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอการเรียนรูขององคการ มีความสําคัญตอรูปแบบการเรียนรูรวมกันเปนทีมและเปน

ตัวกลางระหวางหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน ปจจัยท่ี 2 ดานระบบองคการเน่ืองจากบริษัทมีการ

ใหพนักงานไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูและใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังมีการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิภา จินดา (2550) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา บริษัท แพรกซแอร (ประเทศไทย) จํากัด ปจจัยดานองคประกอบของการเปนองคการแหง

การเรียนรู ดานการใชเทคโนโลยีอยูในระดับมากและสอดคลองกับการศึกษาของวิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ซึ่งไดศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน

เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับองคการที่จะกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เน่ืองจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มามีบทบาทสําคัญยิ่งตอบุคคล สังคมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society) และปจจัยสุดทายดานการจูงใจ

เน่ืองจากผูบริหารมีการจูงใจพนักงานท่ีดี เหมาะสมและยุติธรรม ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ เกิด

แนวความคิดใหมๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ท่ีได

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจน้ันเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญสําหรับองคการที่จะกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เน่ืองจากการจูงใจเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคลากร

รับผิดชอบ ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารจะตองตระหนักและใหความสําคัญตอการจูงใจอยางยิ่งโดยสรางความ

ไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ สงเสริมความกาวหนาของบุคลากร ใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานให

ปฏิบัติดวยความเปนอิสระ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร ธุวสินธุ (2552) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเปน
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องคการแหงการเรียนรูของบริษัท เอส.เค.อัลฟา จํากัด พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการบริหารดานการจูงใจอยู

ในระดับมาก เน่ืองจากการที่พนักงานพึงพอใจกับการประเมินผลปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานในการใหคาตอบแทนอยางเปนธรรม 

พึงพอใจกับระบบการใหรางวัลดานขอเสนอแนะท่ีมีหลักเกณฑท่ีเหมาะสมทําใหมีโอกาสไดรับความรูเพ่ิมเติม 
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กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเชิงปริมาณสําหรับหัวเขียนบันทึกขอมูลแมเหล็กแนวด่ิง 
Quantitative Magnetic Force Microscopy for Perpendicular Magnetic Write Heads 
 

อัจฉรา โฉมหนา1 และ บดินทร ดํารงศักด์ิ1 

Autchara Chomna1 and Badin Damrongsak1 

 

บทคัดยอ 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเสนอวิธีการในการประยุกตใชกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเพื่อวัดคาความเขม

สนามแมเหล็กของหัวเขียนแมเหล็ก วิธีการนี้ทําไดโดยอาศัยการกวาดหัววัดกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก (MFM) ไป

ใหทั่วพื้นที่ของตัวอยาง  หัวเขียนแมเหล็กที่หลายระยะความสูง เร่ิมจากระยะหางระหวางหัววัด MFM กับหัวเขียน

แมเหล็ก 10 nm จนถึงระยะ 200 nm สัญญาณความตางเฟสของหัววัด MFM ถูกนํามาปรับเทียบกับความเขมของ

สนามแมเหล็กที่ทราบคาซ่ึงไดมาจากแบบจําลองสามมิติในคอมพิวเตอร โดยความเขมสนามแมเหล็กของหัวเขียน

สามารถคํานวณไดจากการทําอินทิเกรตผลของการวัด  ความตางเฟสที่แตละระยะตําแหนงความสูงระหวางหัววัด 

MFM กับหัวเขียนแมเหล็ก ผลการทดลองถูกนําเสนอและอภิปรายในรายละเอียดตอไป 

คําสําคัญ : กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก การเปล่ียนแปลงเฟส สนามแมเหล็ก เกรเดียนทของสนามแมเหล็ก 

 

Abstract 
 In this paper, we propose an alternative method to apply a magnetic force microscope (MFM) for 

measuring field intensity of a magnetic write head. This can be done by MFM scanning on a magnetic 

head sample at various scan heights, starting from 10 nm to 200 nm. The corresponding phase shifts 

were calibrated with the known magnetic field intensity taken from finite element simulations of the write 

head with a similar design. The intensity of the magnetic field was calculated using double integrations of 

the phase shifts along the scan heights. Results were also presented and discussed in detail.    

Keywords : Magnetic force microscopy, Phase shift, Magnetic field, Magnetic field gradient 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเปนเคร่ืองมือที่ใชศึกษารูปภาพแมเหล็กและปรากฏการณทางแมเหล็กโดย

อาศัยการโคงงอของคานเม่ือมีแรงแมเหล็กมากระทํา ซึ่งคานจะสแกนไปบนหัวเขียนแมเหล็กตามตําแหนงตางๆ ทําให

คานเกิดการโคงงอ  ทําใหเฟสและแอมพลิจูดเปล่ียนแปลง  การโคงงอของคานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

สนามแมเหล็กของหัวเขียนซ่ึงสงผลทําใหเฟสและแอมพลิจูดของคานเปล่ียนแปลงมากหรือนอยตามไปดวย  

กอนหนามีการศึกษาภาพแมเหล็กในเชิงคุณภาพโดยใชกลองจุลทรรศนแรงอะตอม หลังจากน้ันไดมีการ

พัฒนา  มาเปนกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเพื่อใชศึกษาปรากฏการณแมเหล็กในเชิงปริมาณโดย Martin และ  

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000 Thailand. 
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Wickramasinghe (Chen Y. J, et al, 2008) ในป 1987 ถูกนํามาใชเพื่อศึกษาวัสดุทางแมเหล็กตลอดจนการ

พัฒนาการบันทึกขอมูลแมเหล็กในมีเดีย (Media) และจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาไดมีงานวิจัยที่ศึกษาการ

กระจายสนามแมเหล็กกับเกรเดียนทของสนามแมเหล็กโดยคํานวณแรงแมเหล็กจากการเปล่ียนแปลงความถ่ีดวย

กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก  

เน่ืองจากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กใหคาเฟสและแอมปลิจูดที่เปล่ียนแปลง ผูวิจัยเลือกศึกษาเทคนิคใน              

การคํานวณหาสนามแมเหล็กจากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กโดยใชการคํานวณจากการเปล่ียนแปลงเฟสของคาน 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเฟสไมเปนสัดสวนโดยตรงกับสนามแมเหล็กแตเปนสัดสวนโดยตรงกับเกรเดียนทของแรง

แมเหล็ก และอนุพันธอันดับสองของสนามเหล็ก   ที่ตําแหนงที่มีผลตอคาน  ทําใหผูวิจัยสนใจ

เทคนิคการคํานวณหาสนามแมเหล็กในเชิงปริมาณจากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคานโดยศึกษากับหัวเขียนบันทึก

ขอมูลแบบแนวด่ิง (perpendicular magnetic recording : PMR) (Weixing Xia, et al, 2004)  โดยนําเอาเอา

สนามแมเหล็กที่ไดจากการคํานวณไปเทียบกับผลการจําลอง  ไฟไนตเอลิเมนต (finite element) เพื่อหาความเขม

สนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็ก 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
หลักการทํางานของกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กโดยท่ัวไปอาศัยการยืดหยุนของคานโดยการวัดการ

เปล่ียนแปลงจากระดับการโคงงอเม่ือมีแรงมากระทําตอคาน ซึ่งจะใชอุปกรณตรวจจับแสง (photo sensitive 

detector : PSD) เปนตัวบอกระดับการเปล่ียนแปลงของคานดวยหลักการการสะทอนของแสงที่ตกกระทบบนคานตก

กระทบบน PSD โดยการเปล่ียนแปลงตําแหนงของแสงที่ตกกระทบบน PSD จะใหผลออกมาเปนเฟสและแอมพลิจูด

ที่เปล่ียนแปลง 

 

                               
 
รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการทํางานของ MFM ในการวัดหัวเขียนที่แรงแมเหล็กกระทําตอคานทําใหคานเกิดการโคงงอและวัด

การเปล่ียนแปลงของคานดวย PSD โดยใหขอมูลออกมาในรูปเฟสของคานที่เปลี่ยนแปลง 

 

ในงานวิจัยนี้ เราสนใจเทคนิคการหาสนามแมเหล็กจากการคํานวณดวยการเปล่ียนแปลงเฟส จึงมุงเนนไปที่          

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเฟสของคาน กรณีที่คาน MFM ไมมีแรงภายนอกมากกระทําจะมีเฟสคงท่ีคาหนึ่งซึ่งใช

เปนคาอางอิง เม่ือคานสแกนไปบนหัวเขียนที่ความสูงระดับหนึ่ง (scan height: SH)  แรงแมเหล็กที่ออกจากหัวเขียน

 

z 

Write Head 

Cantilever 

PSD Laser 
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   Write Head    Magnetic 

กระทําตอคานทําใหคานเกิดการโคงงอ ซึ่งการโคงงอของคานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสนามแมเหล็กในแตละ

ตําแหนงบนหัวเขียน ทําใหสามารถศึกษาการกระจายของสนามแมเหล็กดวยการโคงงอของคานจากเฟสเปล่ียนแปลง

ดังรูปที่ 2 

                                        

 

 
             รูปที่ 2  การเปล่ียนแปลงเฟสเนื่องจากการโคงงอของคานในกรณีที่ปริมาณของสนามแมเหล็กของหัวเขียนกระทําตอคานทํา

ใหเฟสของคานเกิดการเปล่ียนแปลงสัญญาณรูปคลื่นไซนเสนทึบแทนสัญญาณกระตุนใหคานของ MFM สั่น สวนสัญญาณรูปคลื่นไซน

เสนปะแทนสัญญาณท่ีอานไดจาก PSD 

 

ตัวอยางหัวเขียนที่ใชในการทดลองน้ีเปนหัวเขียนบันทึกขอมูลในแนวด่ิง โดยจายกระแสไฟฟาคงที่ 30 mA 

ใหกับหัวเขียน  การหาสนามแมเหล็กของหัวเขียนในแนวด่ิง   จากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก กระทําไดดวยการ

ใชคานสแกนไปบนหัวเขียนแมเหล็กตามตําแหนงตางๆในแนวแกน x และ y ในพื้นที่ 400 nm x 800 nm ที่ความ

ละเอียด 64 x 256 จุด คานจะสแกนเหนือหัวเขียนที่ตําแหนงความสูงระหวางหัวเขียนกับคาน SH ต้ังแต 10 nm 

จนถึง 200 nm ซึ่งเปนระดับความสูงที่การเปล่ียนแปลงเฟสของคานเขาใกลศูนย จากนั้นนําขอมูลความตางเฟส       

ที่ไดมาคํานวณหาสนามแมเหล็กตอไป ในการทดลองจะศึกษาสนามแมเหล็กจากหัวเขียนที่ตําแหนงที่มีแอมพลิจูด

ของการเปล่ียนแปลงเฟสสูงสุดตามแนวครอสแทรค (cross track) และแนวดาวนแทรค (down track) 

 

 

    (ก)                                (ข) 
              รูปที่ 3 (ก) ไดอะแกรมแสดงการสแกนหัวเขียนดวยคาน MFM  ที่แตละความสูง จาก SH = 10 nm จนถึง SH = 200 nm 

(ซ่ึงเปนระดับความสูงที่ไมมีการเปล่ียนแปลงเฟสเนื่องจากแรงแมเหล็กมากระทํา) (ข) ตัวอยางรูปสัญญาณความตางเฟสที่ไดจากการ

สแกนหัวเขียนที่ระดับความสูง SH ต้ังแต 10 nm ถึง 200 nm 
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ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

ความสัมพันธระหวางความแตกตางเฟสที่วัดไดจาก MFM และแรงแมเหล็กแสดงดังสมการที่ (1)  

φ − ∂
Δ =

∂
      zQ F

k z
    (1) 

เม่ือ Q คือควอลิต้ีแฟคเตอร    และ k คือคานิจของสปริง (N/m) 

 

ดังนั้นเราสามารถคํานวณหาแรงแมเหล็กไดโดยการอินทิเกรตเฟสท่ีเปล่ียนแปลงต้ังแต SH ที่ตําแหนงความสูงที่

ตองการทราบคาแรงแมเหล็กจนถึง 200 nm แสดงไดดังสมการที่ (2) 

( )φ∝ Δ∫   z

z

F dz              (2) 

ในการคํานวณหาสนามแมเหล็กมีวิธีการคํานวณเหมือนกันกับการหาแรงแมเหล็ก แตสนามแมเหล็ก         

จะอินทิเกรตเฟสท่ีเปล่ียนแปลงสองคร้ังดังสมการท่ี (3) จากตําแหนงความสูงท่ีตองการหาแรงแมเหล็กไปจนถึง      

SH = 200 nm   

( )φΔ= ∫∫  z

z

H dz        (3) 

หรือคํานวณจากการอินทิเกรตแรงแมเหล็ก เน่ืองจากเกรเดียนทของแรงแมเหล็กมีความสัมพันธกับสนามแมเหล็ก  

( )= Δ∫  z z

z

H F dz      (4) 

 

                
                    (ก)                                      (ข) 

รูปที่ 4 (ก) ภาพสามมิติของการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ตําแหนงความสูง SH ตางๆกัน  (ข) การเปล่ียนแปลงเฟสที่ตําแหนงที่มีขนาด

สูงสุดในแนวครอสแทรค ซ่ึงใน (ข) รูปเล็กเปนความสัมพันธระหวางระดับความสูงของการสแกนกับการเปล่ียนแปลงเฟส 

                       

Cross track direction (nm)

SH = 200 nm 

SH = 150 nm 

SH = 50 nm 

SH = 10 nm 

SH = 100 nm 
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                                   (ก)                                  (ข) 
รูปที่ 5 (ก) การหาแรงแมเหล็กที่ตําแหนงตางๆ บนหัวเขียนโดยการอินทิเกรตการเปล่ียนแปลงเฟสที่แตละตําแหนงความสูงที่

ตองการทราบคาแรงแมเหล็กจนถึง SH = 200  nm บนตําแหนงครอสแทรคเดียวกัน (ข) การหาสนามแมเหล็กโดยการอินทิเกรตแรง

แมเหล็กที่แตละตําแหนงความสูงที่ตองการทราบคาแรงแมเหล็กจนถึง SH = 200  nm บนตําแหนงครอสแทรคเดียวกัน 

 

 
รูปที่ 6 สนามแมเหล็กที่ความสูงตางๆที่คํานวณจากเทคนิคการวัดดวย MFM ที่ระดับความสูงของการสแกนแตกตางกัน   

(SH = 10, 50, 100, 150, 200 nm) ในแนวครอสแทรค 

 

ในกรณีคํานวณหาแรงแมเหล็กและสนามแมเหล็กในแนวดาวนแทรค สามารถคํานวณไดเชนเดียวกันกับ

แนวครอส-แทรคซ่ึงไดผลดังน้ี 

      (ก)    (ข) (ค) 
รูปที่ 7 (ก) การเปลี่ยนแปลงเฟสที่ไดจากการวัดดวย MFM สําหรับรูป (ข) แรงแมเหล็ก  (ค) สนามแมเหล็ก ที่ไดจากการ

คํานวณดวยเทคนิคการวัดดวย MFM ในแนวดาวนแทรคที่แตละความสูง  

ความสูงในตําแหนงท่ีสนใจ 

ความสูงในตําแหนงท่ีการเปล่ียนแปลง 
เฟสเขาใกลศูนย 

ความสูงในตําแหนงท่ีสนใจ

ความสูงในตําแหนงท่ีแรง
แมเหล็กเขาใกลศูนย 
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                    (ก)    (ข) 

รูปที่ 8  รูปภาพแมเหล็กในแนวดาวนแทรค (จากการเปล่ียนแปลงเฟสของคาน) (ก) รูปภาพแมเหล็กในสามมิติ (ข) การ

เปลี่ยนแปลงเฟสที่ระดับความสูงของการสแกนแตกตางกัน (SH = 10, 50, 100, 150, 200 nm) ในแนวดาวนแทรค 

   

            จากการศึกษาปรากฏการณสนามแมเหล็กดวยกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก รูปภาพท่ีไดจากการเปล่ียนแปลง

เฟส ในระดับความสูงของการสแกนตางๆต้ังแต SH = 10 nm จนถึง SH = 200 nm ของหัวเขียนแบบ PMR จะเห็นได

ดังรูปท่ี 8  โดยรูป 8 (ก) แสดงรูปภาพสามมิติของการเปล่ียนแปลงเฟสเน่ืองจากการตอบสนองของคานท่ีความสูง

ตางๆ สวนในรูปเล็กของรูป 8(ข) แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงเฟสลดลงเม่ือเพ่ิมความสูงของการสแกนและการ

เปล่ียนแปลงเฟสจะเขาใกลศูนยท่ี SH ≥ 200 nm เน่ืองจากความสัมพันธระหวางเฟสที่เปล่ียนแปลงกับแรงแมเหล็ก

และสนามแมเหล็กท่ีไดกลาวไวขางตน และ (  ∫∫  (Δ )  ) แสดงใหเห็นวาท่ี SH = 200 nm มีแรง

แมเหล็กและสนามแมเหล็กเขาใกลศูนย โดยคํานวณจากการเปล่ียนแปลงเฟสของคานที่  SH =10 nm, 50 nm,    

100 nm, 150 nm และ 200 nm  ซ่ึงเห็นไดวาท่ี SH = 10 nm เฟสของคานมีการเปล่ียนแปลงมากที่สุดเน่ืองจากคาน

อยูใกลกับสนามแมเหล็กของหัวเขียนทําใหคานตอบสนองตอแรงแมเหล็กท่ีกระทําตอคานไดมากจึงทําใหเฟสของ

คานเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และท่ีความสูง SH =200 nm เฟสมีความเปล่ียนแปลงนอยมาก ในรูปท่ี 9 เปนการหา

ความเขมของสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในแนวครอส-แทรคโดยการสอบเทียบจากผลการ

จําลองไฟไนตเอลิเมนตท่ีระดับความสูงของการสแกนใกลกับหัวเขียนมากท่ีสุดซ่ึงมีคาความเขมของสนามแมเหล็ก

มากสุด ∼12000 Oe (J.P.J. (Hans) Groenland, et al, 1993) ดังน้ันเม่ือนําผลการทดลองมาสอบเทียบจะเห็นไดวา

ความเขมของสนามแมเหล็กจะอยูในชวง ∼5000 Oe ถึง 9000 Oe และในรูปท่ี 10 สําหรับการสอบเทียบหาความเขม

ของสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในแนวดาวนแทรค 

SH = 10 nm 

SH = 50 nm 

SH = 100 nm 

SH = 150 nm 

SH = 200 nm 

Down track direction (nm) 
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                                  (ก)                                                                 (ข) 

รูปที่ 9 (ก)  กราฟเปรียบเทียบแรงแมเหล็กกับสนามแมเหล็ก และ (ข) ความเขมของสนามแมเหล็กที่ไดจากการการสอบเทียบ

จากไฟไนตเอลิเมนตเพื่อหาคาความเขมของสนามแมเหล็ก ในแนวครอสแทรค 

(ก)                                                                          (ข) 
รูปที่ 10 ก)  กราฟเปรียบเทียบแรงแมเหล็กกับสนามแมเหล็ก และ (ข) ความเขมของสนามแมเหล็กที่ไดจากการการสอบ

เทียบจากไฟไนตเอลิเมนตเพื่อหาคาความเขมของสนามแมเหล็ก ในแนวดาวนแทรค 

 
รูปที่ 11  กราฟเปรียบเทียบความเขมของสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในแนวดาวนแทรค  
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สรุป 
การคํานวณหาสนามแมเหล็กของหัวเขียนโดยใชการเปล่ียนแปลงเฟสของคานดังท่ีไดแสดงน้ันเปนอีกวิธี

หน่ึงซ่ึงเปนเทคนิค โดยอาศัยความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงเฟส แรงแมเหล็ก และสนามแมเหล็ก 

( )φ
∞ ∞

= Δ∝ ∝∫ ∫∫    z

z z

H Fdz dz  ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กไดเพ่ือนําสอบเทียบ

หาความเขมสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในเชิงปริมาณ จากผลทดลองเราสามารหาคา

สนามแมเหล็กไดโดยใชการอินทิเกรตผลของการวัดดวย MFM รวมกับผลการจําลองไฟไนตเอลิเมนต จะพบวาความ

เขมของสนามแมเหล็กมีคาอยูในชวง ∼5000 Oe ถึง 9000 Oe 
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การจาํลอง Simulink ของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กสาํหรับการตรวจวัดหวัเขียนแม่เหล็ก  
Simulink Modeling of Magnetic Force Microscopy for Magnetic Write Heads Inspection 

 

คนิต ตํานานทอง1 และ บดินทร์ ดํารงศกัด์ิ1 
Khanit Tumnantong1 and Badin Damrongsak1 

 

บทคัดย่อ 

 ในบทความนี ้แบบจําลองในระดบัระบบของกล้องจลุทรรศน์แรงแม่เหลก็ (MFM) สําหรับใช้ในการตรวจวดั

หวัเขียนแม่เหล็กถกูพฒันาและจําลองไว้ใน Simulink™ โดยแบบจําลองถกูพฒันาขึน้เพ่ือศึกษาการตอบสนองของ

คาน MFM ท่ีมีผลต่อสนามแม่เหล็กจากหัวเขียนแม่เหล็ก เราพบว่าเม่ือมีสนามแม่เหล็กกระทําต่อคาน MFM 

คณุสมบติัหลกัของคาน MFM จะเปล่ียนแปลงไป โดยเราสนใจเพียง 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงความถ่ี 

การเปล่ียนแปลงแอมพลจิดู และการเปล่ียนแปลงเฟสของการสัน่ของคาน นอกจากนีเ้รายงัได้ทําการศกึษาผลกระทบ

ของชัน้ฟิล์มแม่เหล็กท่ีเคลือบลงบนคาน MFM และผลกระทบอนัเน่ืองมาจากคาน MFM มีค่าคงท่ีสปริงเปล่ียนไป 

คาํสาํคัญ : กล้องจลุทรรศน์แรงแมเ่หลก็  หวัเขียนแมเ่หลก็ แบบจําลอง Simulink    
 

Abstract 
  In this paper, a system level model of a magnetic force microscopy (MFM) for magnetic write 

head inspection was developed and implemented in Simulink™. The model was performed to observe 

how the MFM cantilever responds to magnetic field generated by a magnetic write head. It was found 

that when the MFM cantilever was biased by external magnetic field, its oscillation characters were 

altered. Only three parameters, which are a variation in oscillation amplitude, phase shift and frequency 

shift, were investigated. The effect of ferromagnetic film coated on the MFM cantilever tip was 

investigated as well as the effect of a variation in a spring constant of MFM cantilevers. 

Keywords : Magnetic Force Microscopy, Magnetic write head, Simulink model 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 

  ในปัจจบุนั กล้องจลุทรรศน์แรงแม่เหลก็ (magnetic force microscopy, MFM) ถกูนํามาใช้ในการศึกษา

สนามแม่เหล็กของหวัเขียนข้อมลูแม่เหล็ก หวัวดัของ MFM มีลกัษณะเป็นคานยืดหยุ่นขนาดไมโครมิเตอร์ (micro 

cantilever) ซึง่สร้างขึน้จากซิลิกอนและเคลือบด้วยสารแม่เหล็กท่ีบริเวณปลายคานเพ่ือให้คานสามารถตอบสนองต่อ

สนามแมเ่หลก็ ในทางปฏิบติัเลเซอร์และโฟโตไดโอด (รูปท่ี 1 ) ถกูนํามาใช้เพ่ือวดัการสัน่หรือการโค้งงอของปลายคาน   

  โดยทัว่ไป MFM ทํางานในโหมดสัน่พ้อง โดยการป้อนสญัญาณกระตุ้นท่ีมีความถ่ีเท่ากบัความถ่ีสัน่พ้องของ

คานเพ่ือให้คานมีแอมพลิจดูการสัน่มากท่ีสดุ เม่ือคานเคล่ือนท่ีผ่านบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กดงัแสดงในรูปท่ี 2 จะมี

                                                 
1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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แรงปฏิกิริยาเกิดขึน้กบัคาน สง่ผลให้การสัน่ของคานเปล่ียนแปลงไปจากสถานะเร่ิมต้น ซึง่แบ่งเป็น  3 ลกัษณะ ได้แก่ 

การเปล่ียนแปลงความถ่ีสัน่พ้อง การเปล่ียนแปลงแอมพลิจูด และการเปล่ียนแปลงเฟสของการสัน่ของคาน  การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้บอกถงึขนาดของแรงแมเ่หลก็ท่ีกระทํากบัคาน  

 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า การตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของ MFM ขึน้กบัคณุลกัษณะ

เฉพาะของคานท่ีนํามาใช้ ได้แก่ ค่าคงท่ีสปริง (H. Saito, et al, 2009) ชนิดของสารแม่เหล็กท่ีเคลือบบนคาน           

(J. Scott, et al, 1999) ปริมาณแมกนีไทเซชนัท่ีเคลือบคาน (A. Carl, et al, 2001) รูปร่างของคาน (M. A. Al-

Khafaji,   et al, 1996) เป็นต้น โดยในงานวิจยันีไ้ด้สร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรม Simulink™ เพ่ือศกึษาผลการ

ตอบสนองของคานต่อการเปล่ียนคณุลกัษณะเฉพาะของคานใน 2 กรณี คือ การเปล่ียนแปลงแมกนีไทเซชนัท่ีเคลือบ

บนคานและการเปล่ียนแปลงคา่คงท่ีสปริงของคาน  

 
รูปที่ 1 หลกัการทํางานของ MFM เพ่ือใช้ศกึษาสนามแมเ่หลก็จากหวัเขียนข้อมลูแมเ่หลก็ (S. Tanaka, et al, 2012) 

 
รูปที่ 2 การทํางานของคานท่ีปลายคานเคลือบด้วยสารแมเ่หลก็ เม่ือได้รับแรงแม่เหลก็จากตวัอย่าง (L. Abelman,    

et al, 2005) 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
  ผู้วิจยัสร้างแบบจําลองของหวัวดัของ MFM โดยอาศยัสมการแรงท่ีกระทํากบัคานในแนวด่ิงหรือทิศ z เพ่ือ

ศกึษาพฤติกรรมการสัน่ของคานภายใต้สนามแม่เหลก็ภายนอก จากกฎของนิวตนัสามารถเขียนสมการแรงทัง้หมดท่ี

กระทํากบัคานได้ดงันี ้  

   

2

2 ( ) ( )drive ts
d z dzm F t b kz F z
dt dt

= − − +        (1) 

โดย m  คือมวลของคาน,b คือค่าสมัประสิทธ์ิการลดทอนของคาน, k  คือค่าคงท่ีของสปริง(คาน), z  คือตําแหน่ง

การโค้งงอของคานในแนวแกน Z, ( )driveF t  คือแรงภายนอกท่ีใช้ในการกระตุ้นการสัน่ของคาน โดยแรง ( )driveF t
สามารถเขียนให้อยูใ่นรูปความถ่ีกบัเวลาได้ดงันี ้ 

     ( ) sin(2 )driveF t A ftπ=       (2) 
โดย A  คือแอมพลิจดูการสัน่ของคล่ืนท่ีให้กบัคาน f  คือความถ่ีของคล่ืนท่ีให้กบัคาน และ ( )tsF z คือแรงท่ีเกิดขึน้
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เน่ืองจากแรงแมเ่หลก็ภายนอกมากระทํากบัคาน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแมกเนติกโมเมนต์กบัสนามแม่เหลก็ได้

ดงันี ้ 

      ( )ts tip sampleF z m B= Δ       (3) 

โดย tipm จะสมัพนัธ์กบัคา่ของแมกนิไตเซชนัท่ีเคลือบบริเวณปลายคาน และ sampleB เป็นสนามแม่เหลก็ของหวัเขียน

ข้อมลูแม่เหล็กท่ีได้มาจากการจําลองสนามแม่เหล็กของหวัเขียนข้อมลูแม่เหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้

แบบจําลองหวัเขียนข้อมลูแม่เหล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ก) ผลการจําลองค่าของสนามแม่เหล็กท่ีความสงูต่างๆ แสดง

ดงัรูปท่ี 3(ข) และสามารถเขียนสมการความสมัพนัธ์ระหว่างสนามแม่เหลก็ของหวัเขียนข้อมลูแม่เหลก็กบัระยะความ

สงูได้ดงันี ้ 

     3.988 0.0136sampleB
R

= −     (4) 

เม่ือ R เป็นความสงูระหวา่งคานกบัหวัเขียนข้อมลูแมเ่หลก็ 

  แผนผงัแบบจําลองด้วยโปรแกรม Simulink™ แสดงดงัรูปท่ี 5 โดยมีพารามิเตอร์ตา่งๆแสดงในตารางท่ี 1  

 การจําลองการสั่นของคานเม่ือไม่มีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทํา สามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างแอมพลิจดูการสัน่กบัความถ่ีและเฟสการสัน่กบัความถ่ีได้ดงัรูปท่ี 4 โดยคานจะแสดงสมบติัของการสัน่พ้องท่ี

ความถ่ีประมาณ 74775 Hz ซึง่เป็นความถ่ีอ้างอิงของคานและคา่เฟสของการสัน่ประมาณ 90 องศา 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 3 (ก) แบบจําลองหวัเขียนข้อมลูแมเ่หลก็ท่ีใช้ในการจําลองคา่สนามแมเ่หลก็ 

            (ข) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ของสนามแมเ่หลก็กบัความสงู   
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ตารางที่ 1 คา่ของตวัแปรตา่งๆ ท่ีใช้ในการจําลองด้วยโปรแกรม Simulink™ 

ตวัแปร ขนาดของตวัแปร 

A 0.25 nm 

reff  75000 Hz 

k a k 2.8 N/m 

R ท่ีตําแหน่งเร่ิมต้น 10 nm 

m m 2/ (2 )ref refk fπ  

b  0.2 fmπ  

tipm  10-16 Am2 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 4 กราฟแสดงสมบติัของคานเม่ือไมมี่แรงแมเ่หลก็จากภายนอกมากระทํา 
           (ก) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแอมพลจิดูกบัความถ่ี (ข) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งเฟสกบัความถ่ี 

  

 การจําลองการสัน่ของคานเม่ือมีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทํากบัคาน โดยกําหนดค่าแมกนีไทเซชนัของ

คานมีทิศพุง่เข้าสูค่าน (+Z) ผู้วิจยัทําการทดลองป้อนสนามแมเ่หลก็กบัคานใน 2 กรณีคือ สนามแม่เหลก็มีทิศพุ่งเข้าสู่

คาน (+Z) และสนามแม่เหลก็มีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) ผลการจําลองแสดงได้ดงัรูปท่ี 6 โดยเม่ือให้สนามแม่เหลก็มี

ทิศพุ่งเข้าหาคาน (+Z) ทําให้ความถ่ีสัน่พ้องของคานมีค่าน้อยลงจากความถ่ีอ้างอิงและแอมพลิจูดการสัน่ท่ีความถ่ี

อ้างอิงมีค่าเพิ่มขึน้ ดงัแสดงในรูป 6(ก) และเฟสการสัน่ท่ีความถ่ีสัน่พ้องอ้างอิงของคานมีค่าลดลงดงัแสดงในรูป 6(ข) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้แสดงในลกัษณะตรงกันข้ามกับการให้สนามแม่เหล็กท่ีมีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) คือ 

ความถ่ีสัน่พ้องของคานมีค่าเพิ่มขึน้จากความถ่ีอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดูการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงมีค่าลดลง 

และการเปล่ียนแปลงเฟสการสัน่ท่ีความถ่ีสัน่พ้องของคานมีคา่มากขึน้   

 การศึกษาผลของแมกนีไทเซชันท่ีเคลือบบริเวณปลายคานกับการตอบสนองของคาน เม่ือมีแรงแม่เหล็ก

ภายนอกมากระทํา ทําโดยกําหนดค่าของแมกนีไทเซชนัในการจําลองแต่ละครัง้ให้มีค่าต่างๆ กนั คือ 300x103 A/m 

225x103  A/m 150x103  A/m และ 80x103  A/m แล้วศกึษาผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน 3 ลกัษณะ คือ การ

เปล่ียนแปลงค่าของความถ่ีสัน่พ้องของคาน การเปล่ียนแปลงแอมพลิจดูท่ีความถ่ีสัน่พ้อง และการเปล่ียนแปลงเฟส

การสัน่ท่ีความถ่ีสัน่พ้อง 
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 การศึกษาผลของค่าคงท่ีของสปริงกบัการตอบสนองของคาน โดยกําหนดค่าคงท่ีสปริงมีค่าต่างๆ กัน คือ 

0.7 N/m 1.4 N/m 2.1 N/m 2.8 N/m 3.5 N/m และ 4.2 N/m แล้วทําการศกึษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

 

 
 
รูปที่ 5 แผนผงัการทํางานของโปรแกรม Simulink™ 
 
 

 Output 
 ( z  position) 

Calculate phase Calculate 
amplitude 

SUM 

Start 

Read 
constant 

Simulated ( ) sin(2 )driveF t A ftπ=  

z  from ( )driveF t F(t) dz
dt

 from ( )driveF t  

Calculate ( )tsF z  Calculate spring 
force 

Calculate 
damping force 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบผลการจําลองการตอบสนองของคาน ในกรณีไมมี่สนามแมเ่หลก็ และกรณีมีสนามแม่เหลก็

ทัง้ในทิศพุง่เข้าสูค่าน (+Z) และทิศพุง่ออกจากคาน (-Z)  

(ก) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแอมพลจิดูกบัความถ่ีของคาน (ค) ภาพขยายภายในกรอบส่ีเหล่ียมรูป (ก) 

(ข) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งเฟสกบัความถ่ีของคาน (ง) ภาพขยายภายในกรอบส่ีเหล่ียมรูป (ข) 
 

ผลและวิจารณ์ 
   จากผลการเปล่ียนแปลงแมกนีไทเซชนัของคานดงัแสดงในรูปท่ี 7 พบว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้แนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงเป็นเส้นตรงและการเปล่ียนแปลงขึน้กบัทิศของสนามแม่เหลก็ท่ีกระทํากบัคาน เม่ือให้สนามแม่เหลก็

มีทิศพุ่งเข้าสูค่าน (+Z) พบว่าความถ่ีสัน่พ้องและเฟสของการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงไปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้

เป็นเส้นตรงตามค่าแมกนีไทเซชนัท่ีปลายคาน แต่แอมพลิจดูการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงมีแนวโน้มลดลงเป็นเส้นตรงตาม

ค่าแมกนีไทเซชนัท่ีปลายคาน เม่ือให้สนามแม่เหลก็มีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) พบว่าความถ่ีสัน่พ้องและเฟสของการ

สัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงไปมีแนวโน้มลดลงเป็นเส้นตรงตามค่าแมกนีไทเซชนัท่ีปลายคาน แต่แอมพลิจดูการ

สัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นเส้นตรงตามค่าแมกนีไทเซชนัท่ีปลายคาน  โดยการเปล่ียนแปลงของแมกนี 

ไทเซชนัท่ีเกิดขึน้จะเป็นไปตามสมการ (3) ทําให้การเปล่ียนแปลงของแมกนีไทเซชนัส่งผลต่อขนาดของแรง  tsF ใน

ระบบโดยตรง ผลการจําลองการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแมกนีไทเซชนัของคานสอดคล้องกบัผลการทดลองของ 

A. Carl และคณะ (A. Carl, et al, 2001) โดยเม่ือค่าแมกนีไทเซชนัของคานมีค่ามากขึน้จะทําให้คานตอบสนองต่อ

สนามแมเ่หลก็ได้มากขึน้    

    จากผลการเปล่ียนแปลงคา่คงท่ีสปริงของคานดงัแสดงในรูปท่ี 8 พบวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้มีแนวโน้ม 

การเปล่ียนแปลงแบบ exponential การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จะขึน้กบัทิศของสนามแมเ่หลก็ท่ีกระทํากบัคาน เม่ือให้ 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 7 กราฟการเปล่ียนแปลงการสัน่ของคานเม่ือเปล่ียน

คา่แมกนีไทเซชนั 

           (ก) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั

การเปล่ียนแปลงความถ่ีสัน่พ้องของคาน 

           (ข) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั      

การเปล่ียนแปลงแอมพลจิดู 

           (ค) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั 

การเปล่ียนแปลงเฟสการสัน่ 

 
(ก)  

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 8 กราฟการเปล่ียนแปลงการสัน่ของคานเม่ือเปล่ียน 

คา่คงท่ีสปริง 

           (ก) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั 

การเปล่ียนแปลงความถ่ีสัน่พ้องของคาน 

           (ข) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั     

การเปล่ียนแปลงแอมพลจิดู 

           (ค) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนักบั 

การเปล่ียนแปลงเฟสการสัน่ 
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สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าสู่คาน (+Z) พบว่าความถ่ีสัน่พ้องและเฟสของการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงไปมี

แนวโน้มลดลงแบบ exponential ตามค่าคงท่ีสปริงของคาน แต่แอมพลิจดูการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้

แบบ exponential ตามค่าคงท่ีสปริงของคาน เม่ือให้สนามแม่เหลก็มีทิศพุง่ออกจากคาน (-Z) พบว่าความถ่ีสัน่พ้อง

และเฟสของการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงท่ีเปล่ียนแปลงไปมีแนวโน้มเพิ่มขึน้แบบ exponential ตามค่าคงท่ีสปริงของคาน 

แต่แอมพลิจูดการสัน่ท่ีความถ่ีอ้างอิงมีแนวโน้มลดลงแบบ exponential ตามค่าคงท่ีสปริงของคาน เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงคา่คงท่ีของสปริงของคานสง่ผลค่าอตัราสว่นการลดทอน ζ ตามสมการ / 2b kmζ = โดยอตัราสว่น

การลดทอนบอกถึงกรณีการลดทอนในรูปแบบต่างๆ ของคาน ซึ่งในแบบจําลองการลดทอนของคานแบบ under-

damped ทําให้การลดทอนท่ีเกิดขึน้เป็นแบบ exponential 

 

สรุป 

 แบบจําลอง MFM ถกูพฒันาขึน้เพ่ือใช้ศึกษาคณุสมบติัของหวัเขียนข้อมลูแม่เหล็ก โดยในงานวิจยันีเ้รา

ทําการศึกษาผลของแมกนีไทเซชันของสารเคลือบแม่เหล็กและค่าคงท่ีสปริงของคาน จากผลการจําลองเราพบว่า

ความไวในการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของคานขึน้กับค่าของแมกนีไทเซชัน และค่าคงท่ีสปริงของคาน ถ้าเรา

ต้องการคานท่ีตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้ไว เราควรเลือกใช้คานท่ีมีค่าแมกนีไทเซชนัมาก โดยเราสามารถเพิ่มค่า

แมกนีไทเซชนัของคานได้โดยเลือกใช้สารแม่เหล็กท่ีมีค่าแมกนีไทเซชนัมากเคลือบท่ีบริเวณปลายคาน และเราควร

เลือกใช้คานท่ีมีค่าคงท่ีสปริงของคานน้อย แต่ค่าคงท่ีสปริงของคานจะส่งผลให้คานตอบสนองได้ดีในช่วงท่ีมีค่าคงท่ี

สปริงของคานน้อยๆ และสง่ผลให้การตอบสนองได้น้อยลงเม่ือคา่คงท่ีของสปริงของคานมีคา่มากขึน้ 
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การใช้เถ้าลอยเป็นส่วนผสมแทนที่ปูนซีเมนต์ในคอนกรีต 
The Use of Fly Ash as A Cement Replacement in Concrete Mixture 
 

กนกพร อนนัต์ช่ืนสขุ1 

Kanokporn Ananchuensook1 

 

บทคัดย่อ 
 คอนกรีตเป็นวสัดท่ีุได้รับความนิยมในงานก่อสร้างทกุประเภททัง้โครงสร้างขนาดเลก็  ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่  มาเป็นระยะเวลานาน    เน่ืองจากสามารถทําเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามต้องการ  รับแรงอัดและแรงดัดได้ดี         

มีความแข็งแรง แตใ่นกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์จําเป็นต้องใช้พลงังานปริมาณมาก  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และลดการ

ใช้พลงังานจึงได้ทดลองนําของเหลือทิง้  เช่น  เถ้าลอยมาใช้ทดแทนปนูซีเมนต์เพ่ือเตรียมคอนกรีต ในงานวิจยันีไ้ด้

ศกึษาผลของเถ้าลอยท่ีมีต่อสมบติัของคอนกรีต พบว่า เม่ือใช้เถ้าลอยท่ีมีขนาด  0.075 – 0.15  mm เติมลงใน

คอนกรีตแทนท่ีปนูซีเมนต์ปริมาณ 10-30% โดยนํา้หนกัจะทําให้ค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุและกําลงัรับแรงดดัสงูสดุมี

ค่าลดลงมากท่ีสดุเท่ากบั 26.61%  และ  36.62% เม่ือเทียบกบัคอนกรีตอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตามคอนกรีตท่ีเตรียมได้

จากการผสมเถ้าลอยแทนท่ีปูนซีเมนต์ทุกอตัราส่วนก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างและงานคอนกรีต 

อ่ืนๆได้ เน่ืองจากมีคา่กําลงัรับแรงอดัสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

คาํสาํคัญ : กําลงัรับแรงอดั กําลงัรับแรงดดั คอนกรีต เถ้าลอย 

 

Abstract 
 Concrete is a material that was popular in the construction of all types of work in small medium 

and large size structures for a long time. Because it can be shaped as desired. It serves high 

compressive strength and flexural strength as well. But in the cement manufacturing process requires 

large amounts of energy.  To conserve and reduce energy consumption, replacing cement with industrial 

waste such as fly ash is preparing. In this research, the study of  the effects of fly ash on properties of 

concrete was investigated. It  was found that fly ash with 0.075 - 0.15 mm filling in concrete for the 

replacement of cement by 10-30% by weight resulted  in  the reduction of compressive strength and 

flexural strength which  decreased up to 26.61% and 36.62%. However, concrete is prepared by mixing 

with fly ash to replace cement at all ratio can be applied to the structures and other concrete due to the 

compressive  strengh is over the  standards criteria. 

Keywords : Compressive  strength,  Flexural  strength,  Concrete,  Fly  ash          
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 คอนกรีตเป็นวสัดท่ีุนิยมใช้ในงานก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน  เน่ืองจากสามารถทําเป็นรูปร่างต่างๆได้   

มีสมบติัท่ีเหมาะสมหลายประการ  คงทน  แข็งแรง  การเตรียมคอนกรีตจําเป็นต้องใช้ปนูซีเมนต์เป็นส่วนผสมหลกั  

แต่ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จําเป็นต้องใช้พลงังานจํานวนมาก  จากกระแสการอนุรักษ์พลงังานและปัญหา

สภาวะโลกร้อนทําให้มีการนําวสัดเุหลือทิง้มาทดแทนปนูซีเมนต์ (ปิติศานต์  กรํา้เพชร,  2553) วสัดทุดแทนเหล่านี ้ 

ได้แก่  เถ้าลอย  ซิลิกาฟมู  กากแร่เหลก็และผงหินอ่อน  เป็นต้น (Poon C.S., et  al., 2000 และ ชยั  จาตรุพิทกัษ์กลุ, 

2553) เพ่ือลดการใช้พลงังาน  ลดการใช้วตัถดิุบ  ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดต้นทนุการผลิต  รวมทัง้

สามารถกําจดัของเสียได้อีกด้วย  (ปิติศานต์  กรํา้เพชร,  2553)  โดยเฉพาะของเสียประเภทเถ้าจากโรงงาน

อตุสาหกรรมซึ่งมกัก่อให้เกิดปัญหา  คือ เป็นฝุ่ นฟุ้ งกระจายได้ง่าย  ก่อให้เกิดมลภาวะ  จึงต้องกําจดัทิง้โดยเร็ว  เถ้า

จากโรงงานอตุสาหกรรมมีปริมาณปีละประมาณ  5  ล้านตนั  โดยเป็นเถ้าลอยประมาณ  3.5  ล้านตนัและเถ้าอ่ืนๆอีก

ประมาณ  1.5  ล้านตนั  แต่มีการนําไปใช้ประโยชน์ประมาณ  1.5  ล้านตนั  หรือประมาณร้อยละ  30  ของปริมาณท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะปี (ข้อมลูปี พ.ศ. 2553)  สว่นเถ้าอ่ืนๆรวมทัง้เถ้าลอยท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ต้องนําไปทิง้ทัง้หมดหรือนําไป

ถมท่ีนั่นเอง (ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล, 2553)  สําหรับในประเทศไทยได้มีการนําเถ้าประเภทเถ้าลอยซึ่งเกิดจาก

กระบวนการเผาถ่านหินในโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนมาใช้ผลิตคอนกรีตผสมเถ้าลอยอย่างแพร่หลาย เช่น การ

ใช้เถ้าลอยในงาน เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงประเภทแรงเหว่ียง (ประเสริฐ  สวุรรณวิทยา,  2553) การใช้เถ้ารวม เถ้าถ่าน

หินเป็นวสัดปุระสานในสว่นผสมของคอนกรีต  (ชยั  จาตรุพิทกัษ์กลุ, 2545)  เป็นต้น  สําหรับในต่างประเทศได้มีการ

ทดลองนําเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีตทัง้ในรูปมวลรวมหยาบ  มวลรวมละเอียด  หรือการแทนท่ีปนูซีเมนต์  เช่น  

การใช้เถ้าลอยแคลเซียมต่ํามาผสมคอนกรีตแทนท่ีมวลรวมหยาบปริมาณ  55%  โดยนํา้หนกั  ผสมกบัปนูซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภท  1 หรือ 3  ปริมาณ  45% โดยนํา้หนกั  เพ่ือศึกษาถึงผลต่อค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุ  ความ

ต้านทานการแทรกซึมของไอออนคลอไรด์ในเนือ้คอนกรีตและความทนทาน  พบว่าเถ้าลอยหยาบให้ผลการปรับปรุง

สมบติัทางกลและความทนทานท่ีดีกว่าเถ้าลอยละเอียด  (Bouzoubaa N., et  al., 2001)  นอกจากนีย้งัได้มีการนํา

เถ้าลอยแคลเซียมต่ําปริมาณมากมาใช้แทนท่ีปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภท 1 เพ่ือเตรียมคอนกรีตความแข็งแรงสงู 

(High  strength  concrete)  ซึง่ได้ผลดีท่ีอตัราสว่นของนํา้ต่อวสัดปุระสาน  (w/b  ratio)  มีค่าต่ํา  ซึง่ปริมาณเถ้าถ่าน

หินท่ีใช้มีปริมาณสงูถึง  45% โดยนํา้หนกั  โดยสามารถเพ่ิมกําลงัรับแรงอดั  ลดค่าความร้อนจากปฏิกิริยาการแข็งตวั

และการแพร่ของไอออนคลอไรด์เม่ือเทียบกบัคอนกรีตท่ีไมผ่สมเถ้าลอย (Poon, C.S., et  al., 2000) 

 สําหรับงานวิจยันีจ้ะศึกษาการนําเถ้าลอยมาผสมในคอนกรีตแทนท่ีปนูซีเมนต์  ท่ีอตัราส่วนของนํา้ต่อวสัดุ

ประสานมีค่าสงูเท่ากบั 0.7   โดยพิจารณาถึงผลของเถ้าลอยท่ีมีต่อสมบติัทางกลและสมบติัทางกายภาพ  รวมถึง

ปริมาณเถ้าลอยท่ีเหมาะสมในการเตรียมคอนกรีต เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และลดการใช้พลงังานรวมทัง้เป็นการกําจดั

วสัดเุหลือทิง้ เช่น เถ้าลอย  อีกด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ก. วตัถดิุบท่ีใช้เตรียมชิน้งานทดสอบประกอบด้วย  

 ก.1 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ตามมาตรฐาน ASTM C 150 ท่ีใช้

ในงานก่อสร้างทัว่ไปและผลติภณัฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป (บริษัท  เอสซีจี  ซีเมนต์ จํากดั, 2551) ซึง่มีองค์ประกอบทาง 
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เคมีและสมบติัทางกายภาพ แสดงดงัตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 

 ก.2 มวลรวม (Aggregates) ประกอบด้วยมวลรวมหยาบ ได้แก่ หินปนู มีขนาด 3/4" หรือ 19 mm  

 ก.3 มวลรวมละเอียด ได้แก่ ทรายแมนํ่า้ มีขนาดตัง้แต ่0.075-4.75 mm เม่ือนํามาคดัขนาดโดยใช้ตะแกรง 

(Sieve analysis) ได้การกระจายขนาด  แสดงตารางท่ี 3 

 ก.4 นํา้ ใช้นํา้ประปาเป็นนํา้ในการผสมคอนกรีต มีลกัษณะใส ไมมี่กลิน่ ไมมี่รสและสามารถด่ืมได้  

 ก.5 เถ้าลอย ใช้เถ้าลอยท่ีนํามาคดัขนาดด้วยตะแกรงแล้วนําสว่นท่ีผา่นตะแกรงเบอร์ # 100 แตค้่างบน

ตะแกรง # 200 ได้เถ้าลอยท่ีมีขนาด  0.075 – 0.15  mm แสดงดงัรูปท่ี 1 และองค์ประกอบแสดงดงัตารางท่ี  4 

 ข. การเตรียมชิน้งานและวิธีทดสอบ  ทําการผสมคอนกรีตเพ่ือให้ได้สมบติัตามท่ีกําหนด คือ กําลงัอดัท่ี

ออกแบบ 240 kg/cm2 หรือ 23.54 MPa   คา่การยบุตวั 7.5 ± 2.5 cm  ขนาดหิน ¾″ และไมใ่สนํ่า้ยาผสมคอนกรีต 

จากค่าต่างๆดงักลา่วนํามาอ่านค่าปริมาณนํา้ท่ีใช้เท่ากบั 190/1 m3 ของปริมาตรคอนกรีต และอตัราส่วนของนํา้ต่อ

วสัดปุระสาน (w/b) = 0.7 เพ่ือให้ได้ค่าการยบุตวัและกําลงัรับแรงอดัตามท่ีกําหนด จากนัน้จึงนํามาคํานวณหา

ปริมาณของปนูซีเมนต์และมวลรวม เพ่ือใช้เตรียมคอนกรีตตามวิธีการของ Concrete Mixed Design แล้วจึงผสม

คอนกรีตตามสดัสว่นเพ่ือนํามาใช้เตรียมชิน้งานทดสอบ ดงันี ้

 ข.1 ชิน้งานรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 cm สงู 30 cm เพ่ือใช้ทดสอบกําลงัรับแรงอดั ตาม

มาตรฐาน ASTM C 39 

 ข.2 ชิน้งานรูปคานพืน้ท่ีหน้าตดัรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาด15x15 cm2 ยาว 70 cm เพ่ือใช้ทดสอบกําลงัรับแรง

ดดั ตามมาตรฐาน ASTM C 293 

 ชิน้งานท่ีเตรียมได้จะทําการบ่มเป็นเวลา 28 วนั โดยการพนัด้วยแผ่นพลาสติกเพ่ือป้องกนัการสญูเสียนํา้

โดยใช้ชิน้งานท่ีทําการทดสอบจํานวน  5  ชิน้ 

 ข.3 การทดสอบความสามารถเทได้ใช้วิธีการทดสอบจาก Slump test  ตามมาตรฐาน ASTM C 143 

 

ผลและวจิารณ์ 
 ผลการทดลองคํานวณหาปริมาณวสัดท่ีุต้องใช้เตรียมคอนกรีต 1 m3  แสดงดงัตารางท่ี 5  เม่ือนํามาเตรียม

ชิน้งานทดสอบเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสมบติัของคอนกรีตท่ีไม่ผสมและผสมเถ้าลอยแทนท่ีปนูซีเมนต์ โดยพิจารณาค่า

ความสามารถเทได้  กําลงัรับแรงอดัและกําลงัรับแรงดดั  ได้ผลดงันี ้

 - ความสามารถเทได้ (Workability) พิจารณาจากค่า Slump test โดยการวดัค่าการยบุตวัของคอนกรีต ผล

การทดลองแสดงดงัรูปท่ี 2 

 พบว่าลกัษณะเส้นกราฟเป็นเส้นตรงและลาดเอียงเพิ่มขึน้เม่ือปริมาณเถ้าลอยเพิ่มขึน้ ค่าการยบุตวัของ

คอนกรีตมีค่า 7.6, 8.0, 8.5 และ 8.8 cm ท่ีอตัราการแทนท่ีปนูด้วยเถ้าลอยเท่ากบั 0,10, 20 และ 30% โดยนํา้หนกั 

ตามลําดบั ค่ายบุตวัท่ีได้นีเ้ป็นค่าท่ีดีแสดงถึงการยึดเกาะของปนูซีเมนต์ เถ้าลอย และมวลรวม ( Zhang S. and  

Zong L., 2014) ดงันัน้คอนกรีตท่ีเตรียมได้จากการผสมเถ้าลอยจึงมีความเหมาะสมกบัการประยกุต์ใช้ในงาน

คอนกรีตประเภทตา่งๆ 

 - คา่กําลงัรับแรงอดั (Compressive strength)  ได้ผลการทดสอบคา่กําลงัรับแรงอดัสงูสดุของคอนกรีตผสม

เถ้าลอย  แสดงดงัรูปท่ี 3 
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 พบวา่เม่ือปริมาณเถ้าลอยเพิ่มมากขึน้ ทําให้คา่กําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตผสมเถ้าลอยมีแนวโน้มลดลง 

เม่ือเทียบกับคอนกรีตอ้างอิงท่ีไม่มีการเติมเถ้าลอย  เน่ืองจากการทําปฏิกิริยาไฮเดรชนัของคอนกรีตท่ีใช้ปนูซีเมนต์

เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆของการบ่มจึงทําให้ปนูซีเมนต์ทําปฏิกิริยาไปแล้วตัง้แต่ช่วงต้น ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีนํา้ใน

คอนกรีตปริมาณมาก ส่วนคอนกรีตผสมเถ้าลอยต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนานกว่าในการพฒันากําลงัรับแรงอดักว่าท่ี

ปฏิกิริยาไฮเดรชนัจะเกิดอย่างสมบรูณ์ (บรุฉตัร ฉตัรวีระ, 2554) ดงันัน้กําลงัรับแรงอดัสงูสดุท่ีระยะเวลาการบ่ม 28 

วนั จงึต่ํากว่าของคอนกรีตอ้างอิงท่ีไม่เติมเถ้าลอย  ในการทดลองนีค้่ากําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตลดลงสงูสดุเท่ากบั 

26.71% เม่ือใช้คอนกรีตเถ้าลอยแทนท่ีปนูซีเมนต์  30% โดยนํา้หนกั อย่างไรก็ตามคอนกรีตท่ีผสมเถ้าลอยแทนท่ีมวล

รวม  30% โดยนํา้หนกั ให้คา่กําลงัรับแรงอดัสงูสดุเท่ากบั  18.72 MPa ซึง่มีค่ามากกว่าค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุขัน้ต่ํา

ท่ีกําหนดไว้สําหรับงานโครงสร้างท่ี  17.24 MPa (Ismail, Z. Z. and Hashmi, E. A., 2008) หรืออาจนํามาใช้งาน

ประเภทอิฐคอนกรีตท่ีต้องการกําลงัรับแรงอดัขัน้ต่ําเฉล่ียจากอิฐ  5  ก้อน ของชัน้คณุภาพ ข-1 และ ค-1 ท่ี 17.16 และ 

10.30 MPa ตามลําดบั (มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 59-2516) 

 - คา่กําลงัรับแรงดดั (Flexural strength) ได้ผลการทดสอบคา่กําลงัรับแรงดดัสงูสดุของคอนกรีตผสม     

เถ้าลอย แสดงดงัรูปท่ี 4 

 พบวา่เม่ือปริมาณเถ้าลอยในคอนกรีตเพิ่มมากขึน้ทําให้คา่กําลงัรับแรงดดัสงูสดุของคอนกรีตมีแนวโน้มลด 

ลงเม่ือเทียบกบัคอนกรีตอ้างอิงท่ีไมมี่การเติมเถ้าลอย  ด้วยเหตผุลเช่นเดียวกบัการลดลงของกําลงัรับแรงอดัสงูสดุ   

ในการทดลองนีค้า่กําลงัรับแรงดดัของคอนกรีตลดลงสงูสดุเทา่กบั 36.62% เม่ือใช้เถ้าลอยแทนท่ีปนูซีเมนต์  30% 

โดยนํา้หนกั 

 

บทสรุป 
 - การทดสอบความสามารถเทได้โดยวิธีการ Slump test ให้ค่าการยบุตวัลดลงเม่ือแทนท่ีมวลรวมด้วยเถ้า

ลอยเพิ่มขึน้ คือ ค่าการยบุตวัมีค่าเท่ากบั 7.6, 8.0, 8.5 และ 8.8 cm เม่ือแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย เท่ากบั 0, 10, 

20 และ 30% โดยนํา้หนัก ตามลําดบั   แสดงว่าคอนกรีตท่ีเตรียมได้สามารถนําไปใช้งานได้ดีมีแรงยึดเกาะของ

ปูนซีเมนต์ เถ้าลอยและมวลรวมดี ดังนัน้คอนกรีตท่ีเตรียมได้จากการผสมเถ้าลอยจึงมีความเหมาะสมกับการ

ประยกุต์ใช้ในงานคอนกรีตประเภทตา่งๆ 

 - ค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุของคอนกรีตผสมเถ้าลอยมีค่าลดลงเม่ือปริมาณเถ้าลอยเพ่ิมขึน้ คือ ค่ากําลงัรับ

แรงอดัสงูสดุมีค่าเท่ากบั 23.59, 22.23, 20.93 และ 18.72 MPa  เม่ือแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยเท่ากบั 0, 10, 20 

และ 30% โดยนํา้หนกั ตามลําดบั ทําให้คา่กําลงัรับแรงอดัสงูสดุลดลงสงูสดุเท่ากบั 26.71% เทียบกบัคอนกรีตอ้างอิง

 - คอนกรีตท่ีเตรียมจากการแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยเท่ากบั 10 - 30% โดยนํา้หนกัสามารถนําไปใช้ใน

งานโครงสร้าง เน่ืองจากมีค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุสงูกว่าค่ากําลงัรับแรงอดัสงูสดุขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้สําหรับงาน     

โครง สร้าง 

 - การนําคอนกรีตท่ีเตรียมจากการแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยเท่ากบั 10 - 30% โดยปริมาตร ไปใช้ในงาน

โครงสร้างได้ ทําให้เกิดประโยชน์ในการกําจดัเถ้าลอยได้อีกทางหนึง่ 

 - การใช้เถ้าลอยผสมในคอนกรีตแทนท่ีปนูซีเมนต์ท่ีมีปริมาณเถ้าลอย 10 -30 % โดยนํา้หนกั สามารถ

ประยกุต์ใช้กบังานคอนกรีตประเภทอ่ืนๆได้อีกมากมายท่ีไม่ต้องรับแรงมาก เช่น อิฐคอนกรีต  ผนงัอาคารหรือผนงักัน้  

เป็นต้น  
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 - ค่ากําลงัรับแรงดดัของคอนกรีตผสมเถ้าลอย เม่ือแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยเพ่ิมขึน้ คือ ค่ากําลงัรับแรง

ดดัสงูสดุมีค่าเท่ากบั 3.85, 3.41, 2.84 และ 2.44 MPa เม่ือแทนท่ีปนูซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยเท่ากบั 0, 10, 20 และ 30% 

โดยนํา้หนกั ตามลําดบั ทําให้คา่กําลงัรับแรงอดัสงูสดุลดลงสงูสดุเทา่กบั 36.62% เทียบกบัคอนกรีตอ้างอิง 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

องค์ประกอบ %โดยนํา้หนกั %สารประกอบหลกั 

CaO 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

SO3 

MgO 

L.O.I 

I.R 

Free Lime 

64.73 

21.20 

5.22 

3.08 

2.01 

0.19 

1.45 

0.66 

1.60 

C3S = 50.6% 

C2S = 22.7% 

C3A = 8.6% 

C4AF = 9.4% 

หมายเหต ุ

C3S = 3CaO.SiO2 

C2S = 2CaO.SiO2 

C3A = 3CaO. Al2O3 

C4AF = 3CaO.Al2O3. Fe2O3 

 
ตารางที่ 2  สมบติัทางกายภาพและสมบติัทางกลของปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

สมบติัทางกายภาพ คา่ท่ีตรวจสอบได้ 

ขนาดอนภุาค (m2/kg) 

ระยะเวลาก่อตวัเร่ิมต้น (min) 

ระยะเวลาก่อตวัสดุท้าย (min) 

ความอยูต่วั (%) 

กําลงัรับแรงอดัสงูสดุท่ีเวลา 3 วนั (MPa) 

กําลงัรับแรงอดัสงูสดุท่ีเวลา 7 วนั (MPa) 

คา่ความถ่วงจําเพาะ 

269 

45 

375 

0.19 

25 

31 

3.15 

 

ตารางที่ 3  การกระจายขนาดของทราย                     

ขนาดตะแกรง 

(mm) 

มวลท่ีค้างบนตะแกรง  

(g) 

     9.5 

4.75 

2.36 

1.18 

0.6 

0.3 

0.15 

0.075 

0.045 
 

0 

703 

473 

284 

174 

135 

137 

77 

0 
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ตารางที่ 4  องค์ประกอบของเถ้าลอยวิเคราะห์โดยวิธี XRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5  ปริมาณวสัดท่ีุใช้เตรียมคอนกรีต 1m3  ในหน่วย kg 

อตัราสว่น w/b % เถ้าลอย โดยนํา้หนกั (%) ปริมาณปนูซีเมนต์และมวลรวม (kg) 

นํา้ ปนูซีเมนต์ เถ้าลอย หิน ทราย 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0 

10 

20 

30 

190 

190 

190 

190 

272.0 

244.6 

217.5 

190.2 

0 

27.4 

54.5 

81.8 

1,107 

1,107 

1,107 

1,107 

832 

832 

832 

832 

 

                                      
รูปที่ 1 เถ้าลอยขนาด  0.075 – 0.15  mm                       รูปที่ 2 คา่การยบุตวัของคอนกรีต 

 

สมบติั ปริมาณ 

CaO (%) 

SiO2 (%) 

Al2O3 (%) 

Fe2O3(%) 

SO3 (%) 

L.O.I (%) 

Sp. gr. 

 
 

19.27 

41.38 

19.50 

12.18 

1.43 

1.20 

2.16 
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รูปที่ 3 คา่กําลงัรับแรงอดัสงูสดุของคอนกรีตผสมเถ้าลอย  รูปที่ 4 คา่กําลงัรับแรงดดัสงูสดุของคอนกรีตผสมเถ้าลอย 

 

%เถ้าลอยโดยนํา้หนัก (%) 

กาํลังรับแรงดัดสูงสุด 

กาํลังรับแรงดัด (MPa) 

%เถ้าลอยโดยนํา้หนัก (%) 

กาํลังรับแรงอัดสูงสุด 

กาํลังรับแรงอัด (MPa) 
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การใช้ประโยชน์และการลดปริมาณของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
Utilization and Wastes Reduction in White Coconut Meat Manufacturing Process 

ทรงพล คณูศรีสขุ1 สดุารัตน์ ตรีเพชรกลุ2 แสงชยั เอกประทมุชยั2 และ ธีรวฒิุ ลาภตระกลู1 

Songpon Koonsrisuk1, Sudarut Triphechkul2, Saengchai Akeprathumchai2 and Teerawut Laptrakoon1 

บทคัดย่อ 
ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวมีของเหลือใช้/ทิง้หลายชนิดเกิดขึน้และถกูปล่อยทิง้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวทัง้ในด้านการใช้

ประโยชน์และการลดปริมาณของเหลือใช้ในกระบวนการ โดยวิธีการสํารวจ การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) และ

การทดลองปฏิบตัิทําปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพให้กบัผู้ประกอบการและพนกังานของโรงงาน 

จากการสํารวจ พบวา่ ของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวท่ีกําลงัการผลิตเนือ้มะพร้าวขาว 10 ตนัต่อ

วนั สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ ประเภทแรกของเหลือใช้ท่ีนําไปใช้ประโยชน์โดยการขาย

ให้กบัพอ่ค้าท่ีมารับซือ้ ประมาณ 18 ตนัตอ่วนั สร้างรายได้ให้กบัโรงงาน ประมาณ 259,600-282,100 บาท ประเภทท่ีสอง

คือของเหลือใช้ท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ขยุมะพร้าว จาวมะพร้าว จกุมะพร้าว และหน่อมะพร้าว ประมาณ 5 ตนั และ

นํา้ทิง้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวเกิดขึน้ ประมาณ 35,000-40,000 ลิตร แนวทางการจดัการของเหลือใช้ท่ีไม่มี

การใช้ประโยชน์เหลา่นีคื้อ 1) การลดปริมาณของเหลือใช้พวกมะพร้าวเสีย จาวมะพร้าว หน่อมะพร้าว และนํา้ทิง้ โดยการ

ปรับใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในกระบวนการผลิต เช่น นํามะพร้าวซึ่งเป็นวตัถุดิบเข้าสู่ไลน์การผลิต

ตามลําดบัเวลาการซือ้วตัถดุิบก่อนหลงัเพ่ือลดปริมาณมะพร้าวเสีย การใช้หวัฉีดนํา้แรงดนัสงูในขัน้ตอนการล้างทําความ

สะอาดอุปกรณ์และพืน้ การลดปริมาณคลอรีนท่ีใช้ในกระบวนการแช่และล้างเนือ้มะพร้าวขาวเพ่ือลดปริมาณคลอรีนท่ี

ปนเปือ้นในนํา้ทิง้ และ 2) การผลติปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพจากขยุมะพร้าว จาวมะพร้าว จกุมะพร้าว และหน่อมะพร้าว 

ชว่ยสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัของเหลือใช้ ประมาณ 15,000-30,000 บาทตอ่มะพร้าวขาว 10 ตนั 

คาํสําคัญ : กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว วสัดเุหลือใช้/ทิง้ การใช้ประโยชน์ ปุ๋ ยหมกั นํา้หมกัชีวภาพ และเทคโนโลยี

สะอาด 

Abstract 
In the process of a white coconut manufacturing, several kinds of wastes are generated and left 

untreated, thus, causing the environmental problems.  The objective of this research was to study wastes 

management in the white coconut meat manufacturing process, in terms of wastes utilization and wastes 

reduction. The techniques used in the study are a survey and an in-depth interview and a practice of 

compost and bio-extract making by the manufacturers and employees of the factory. 

From the survey, it was found that wastes which are generated from the white coconut meat 

manufacturing process with a 10 tons per day production capacity could be classified into 2 types based on 

                                                           
1 สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ วิทยาเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 

   Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's University of Technology Thonburi, BangKhuntien, Bangkok 10150, Thailand. 
2 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ วิทยาเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 

  School of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, BangKhuntien, Bangkok 10150, Thailand. 
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their utilization. First, saleable wastes, i.e., coconut peels (both hard and soft peels), spoiled flesh coconut 

meat, coconut shell, dark coconut skin and coconut water, approximately 18 tons a day in total,  generate 

about 259,600-282,100 Baht  in revenue. Second, unsaleable solid wastes such as coir pith, coconut cork, 

coconuts’ embryo bud and coconut shoot and wastewater are produced daily, 5 tons and 35,000-40,000 

liters, respectively. To manage these solid wastes and wastewater, the following approaches are 

recommended: 1) reduction of spoiled flesh coconut meat, coconuts’ embryo bud, shoot coconut and 

wastewater by applying Clean Technology in the process such as  use of first in-first out technique for 

stocking coconut, use of high pressure water nozzle for washing the equipments and factory floor, reduction 

of  the chlorine concentration used in the step of soaking and washing the white coconut meat in order to  

reduce the amount of chlorine contamination in an effluent and 2) compost and bio-extract production from 

the coir pith, coconuts’ embryo bud, coconut cork and coconut shoot, which will generate an income about 

15,000-30,000 baht per 10 tons of white coconut meat produced. 

Keywords : White coconut meat manufacturing process, wastes, utilization, composting, bio-extract and 

clean technology 

คาํนําและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objective) 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นแหลง่ท่ีปลกูมะพร้าวมากเป็นอนัดบั 1 ของจงัหวดัในภาคกลางฝ่ังตะวนัตก โดยมี

พืน้ท่ีเพาะปลกูมะพร้าว 428,166 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของพืน้ท่ีเพาะปลกูมะพร้าวทัง้หมดในภาคกลาง) และปริมาณ

ผลผลติมะพร้าว 0.30 ล้านตนัตอ่ปี (คิดเป็นร้อยละ 62 ของผลผลติมะพร้าวทัง้หมดในภาคกลาง) [กรมสง่เสริมการเกษตร, 

2555] ผลผลติมะพร้าวดงักลา่ว สว่นหนึง่สง่ขายออกนอกพืน้ท่ี และสว่นหนึง่นํามาใช้ในอตุสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว

ในจงัหวดั ประกอบด้วยโรงงานแปรรูปมะพร้าวขาวและกะทิ จํานวน 13 โรง โรงงานผลติเส้นใยมะพร้าว จํานวน 22 โรง 

โรงงานหีบนํา้มนัมะพร้าว จํานวน 6 โรง และโรงงานผลตินํา้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ จํานวน 22 โรง เป็นต้น [สํานกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2550] โดยวิถีตลาดมะพร้าวของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีสดัสว่นของการแปรรูป

มะพร้าวขาวมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 36 ของปริมาณมะพร้าวทัง้หมดของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ [ทศพร ทองเท่ียง, 

2548] 

ในอตุสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าวขาวของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีของเหลือใช้หลายชนิดเกิดขึน้และยงัมีการ

ใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี เช่น ขยุมะพร้าว จาวมะพร้าว นํา้มะพร้าว และนํา้ทิง้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าว เป็นต้น ของ

เหลือใช้เหล่านีถู้กปล่อยทิง้ตกค้างอยู่ในพืน้ท่ีเป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นํา้มะพร้าวและ  

นํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยลงแหลง่นํา้สาธารณะ ทําให้นํา้เน่าเสียและสง่กลิน่เหม็นรบกวน หากนํา้ทิง้ถกูปลอ่ยลงสูด่ิน ทําให้ดินมีความ

เป็นกรดและต้นไม้ตาย สว่นขยุมะพร้าวท่ีปลอ่ยกองทิง้ไว้ในพืน้ท่ี ก่อให้เกิดแหลง่เพาะเชือ้โรคและแมลงศตัรูพืช เชน่ แมลง

ดําหนามทําลายยอดมะพร้าวและหนอนด้วงกดักินรากมะพร้าว ทําให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตาย การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการจดัการการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว ทัง้ในด้านการใช้ประโยชน์ การลด

ปริมาณของเหลือใช้ และรายได้ ผลการศกึษา นอกจากจะได้แนวทางการนําของเหลือใช้กลบัมาใช้ประโยชน์ ซึง่จะช่วยสร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้กบัของเหลือใช้ แล้วยงัชว่ยลดปริมาณของเหลือใช้จากกระบวนการผลติ และการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
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อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Method) 
1. พืน้ที่ศึกษา โรงงานแปรรูปมะพร้าวขาวในอําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมีกําลงัการผลิตมะพร้าว

ขาว 10 ตนัตอ่วนั (ประมาณ 3,000 ตนัมะพร้าวขาวต่อปี) สว่นใหญ่ใช้วตัถดุิบมะพร้าวผลจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวใน

อําเภอทบัสะแก และอําเภอบางสะพานเป็นหลกั รวมทัง้พนกังานโรงงานแปรรูปมะพร้าวขาวก็จ้างแรงงานคนในพืน้ท่ีเชน่กนั 

2. การสํารวจและเก็บข้อมูลพืน้ฐานของโรงงานแปรรูปมะพร้าวขาว โดยการสํารวจและการสมัภาษณ์ 

เชิงลกึ (In-depth Interview) และการสงัเกตแุบบการมีสว่นร่วม (Participant Observation) จากผู้ประกอบการแปรรูป

มะพร้าวขาว และพนักงานของโรงงาน ในประเด็นเก่ียวกับสถานท่ีตัง้ กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว กําลงัการผลิต  

ชนิดและปริมาณของวตัถุดิบและของเหลือใช้จากการแปรรูปมะพร้าวขาว และการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้ของโรงงาน 

เป็นต้น 
3. การศึกษาแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 

3.1 การสืบค้นข้อมลูจากเอกสารเชิงวิชาการต่างๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ประโยชน์จากของเหลือ

ใช้ การจดัการของเหลือใช้ และการสร้างมลูคา่เพ่ิมของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าว เป็นต้น 

3.2 การทดลองปฏิบตัิจริงร่วมกบัผู้ประกอบการและพนกังานโรงงานในการนําของเหลือใช้บางประเภทมา

ผลติปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพ 

ผลและวจิารณ์ (Results and Discussion) 
กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวและการจัดการการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ 
จากการสํารวจและการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวขาว และ

พนกังานของโรงงาน พบวา่ กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวของโรงงาน เร่ิมต้นจากการนําเข้าของวตัถดุิบ คือ มะพร้าว

ผลทัง้ลกู จากนัน้ถกูนํามาผา่นขัน้ตอนปอกเปลือก กระเทาะกะลา ขดูผิว เฉาะ ล้างทําความสะอาด และแชเ่ย็น สําหรับ

เนือ้มะพร้าวขาวท่ีได้ถกูขนสง่ไปยงัโรงงานผลติกะทิตอ่ไป (รูปท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
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มะพร้าวผล เม่ือผา่นกระบวนการแปรรูปจะได้เนือ้มะพร้าวขาวซึง่เป็นผลติภณัฑ์ประมาณร้อยละ 30 และของ

เหลือใช้/ทิง้ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวประมาณร้อยละ 70 วสัดเุหลือใช้/ทิง้เหลา่นี ้ ได้แก ่

เปลือกแข็ง เปลือกออ่น ขยุมะพร้าว จกุมะพร้าว มะพร้าวเสีย กะลามะพร้าว ผิวดํา จาวมะพร้าว หน่อมะพร้าว นํา้มะพร้าว 

และนํา้ทิง้จากกระบวนการผลติ เป็นต้น (รูปท่ี 1) โดยสดัสว่นของเหลือใช้มากท่ีสดุ คือ เปลือกมะพร้าว (เปลือกแข็งและ

ออ่น)/ขยุมะพร้าว นํา้มะพร้าว และกะลามะพร้าว ประมาณร้อยละ 30, 20 และ 15 ตามลําดบั (รูปท่ี 2) ในการผลติ      

เนือ้มะพร้าวขาว 10 ตนัตอ่วนั มีปริมาณของเหลือใช้/ทิง้และนํา้ทิง้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวเกิดขึน้ ประมาณ 

23.4 ตนัตอ่วนั และ 35,000-40,000 ลติรตอ่วนั ตามลําดบั (ตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 สดัสว่นของเนือ้มะพร้าวขาวและของเหลือใช้ชนิดตา่งๆ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 

ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวและการใช้ประโยชน์ 

ชนิดของเหลือใช้ 
ปริมาณของเหลือใช้ 

(ตัน/วัน/10 ตันมะพร้าวขาว) 
การใช้ประโยชน์ 

1. ของเหลือใช้ที่มีการใช้ประโยชน์ 
1.1 เปลือกแขง็ 4 จําหน่ายให้กบัโรงงานผลติเส้นใยมะพร้าว ราคา 

2.50-3.00 บาทตอ่กิโลกรัม 

1.2 เปลือกอ่อน 1 จําหน่ายให้กบัโรงงานผลติเส้นใยมะพร้าว ราคา 

1.50-2.00 บาทตอ่กิโลกรัม 

1.3 มะพร้าวเสีย 0.02 ตากแดด และรวบรวมจําหน่ายให้กบัโรงงานหีบ

นํา้มนัมะพร้าว ราคา 8-12 บาทตอ่กิโลกรัม 

1.4 กะลามะพร้าว 5 เผาเป็นถ่าน และรวบรวมจําหนา่ยให้กบัโรงงาน 

ผลติถ่านอดัแทง่ ราคา 6-8 บาทตอ่กิโลกรัม 

1.5 ผิวดาํ 1.7 ตากแดด และรวบรวมจําหน่ายให้กบัโรงงานหีบ

นํา้มนัมะพร้าว ราคา 8-10 บาทตอ่กิโลกรัม 

1.6 นํา้มะพร้าว 6.7 การรวบรวม เพ่ือผลติเป็นเคร่ืองด่ืมนํา้มะพร้าว

บรรจกุระป๋อง 

รวม 18.42  
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวและการใช้ประโยชน์ (ตอ่) 

ชนิดของเหลือใช้ 
ปริมาณของเหลือใช้ 

(ตัน/วัน/10 ตันมะพร้าวขาว) 
การใช้ประโยชน์ 

2. ของเหลือใช้ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ 
2.1 ขุยมะพร้าว 5 

ปลอ่ยทิง้ไว้ในพืน้ท่ีของโรงงาน 
2.2 จุกมะพร้าว 0.003 

2.3 จาวมะพร้าว 0.01 

2.4 หน่อมะพร้าว 0.003 

รวม 5.016  

3. นํา้ทิง้∗ 35,000-40,000 ปลอ่ยลงสูบ่อ่บําบดัของโรงงาน 

หมายเหต ุ  ∗   นํา้ทิง้จากการล้างอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร พืน้โรงงาน และนํา้ผสมคลอรีนท่ีใช้ในการแช่และล้างเนือ้มะพร้าว   

    ขาว (หน่วย: ลติร/วนั/10 ตนัมะพร้าวขาว) 

สถานภาพการจัดการและการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
จากตารางท่ี 1 แสดงการใช้ประโยชน์ของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวของโรงงาน โดยสว่นหนึง่

โรงงานได้มีการจําหน่ายเพ่ือแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ ได้แก่ เปลือกแข็ง เปลือกออ่น มะพร้าวเสีย ผิวดํา กะลามะพร้าว และ

นํา้มะพร้าว จากการสงัเกตแุบบการมีสว่นร่วม (Participant Observation) พบวา่ ของเหลือใช้ท่ียงัไมมี่การใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ ขยุมะพร้าว จกุมะพร้าว จาวมะพร้าว หน่อมะพร้าว และนํา้ทิง้จากขัน้ตอนการแชแ่ละล้างเนือ้มะพร้าวขาว ของ

เหลือใช้เหลา่นีถ้กูปลอ่ยทิง้ตกค้างอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ เชน่ 

นํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยลงแหลง่นํา้สาธารณะ ทําให้นํา้เน่าเสียและสง่กลิน่เหม็นรบกวน หากนํา้ทิง้ถกูปลอ่ยลงสูด่ิน ทําให้ดินมีความ

เป็นกรดและต้นไม้ตาย สว่นขยุมะพร้าวและจาวมะพร้าวท่ีปลอ่ยกองทิง้ไว้ในพืน้ท่ี ก่อให้เกิดแหลง่เพาะเชือ้โรคและแมลง

ศตัรูพืช เชน่ แมลงดําหนามทําลายยอดมะพร้าวและหนอนด้วงกดักินรากมะพร้าว ทําให้ต้นมะพร้าวยืนต้นตาย (รูปท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3 ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์จากของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 

การจัดการของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
จากปัญหาของเหลือใช้ทัง้ในสว่นท่ีเป็นของแข็งและของเหลวท่ีเกิดขึน้ในโรงงานและยงัไมมี่การใช้ประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ี การศกึษานีไ้ด้เสนอแนวทางการจดัการของเหลือใช้เหลา่นีเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ดงันี ้

แหล่งเพาะเชือ้โรค 

นํา้เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหมน็ 

หนอนด้วงกัดกนิรากมต้นมะพร้าว 

พาหะนําโรค 
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1. การลดปริมาณของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
การจดัการท่ีจดุกําเนิด (at source) ท่ีทําให้เกิดของเหลือใช้ ได้แก่ มะพร้าวเสีย จาวมะพร้าว หน่อมะพร้าว     

นํา้ทิง้ท่ีใช้ในการล้างทําความสะอาด และนํา้ทิง้ท่ีใช้ในการแช่และล้างเนือ้มะพร้าวขาวมีปริมาณคลอรีนสงูเกินมาตรฐาน 

สดุารัตน์ ตรีเพชรกุล และคณะ (2555) ได้เสนอแนวทางการลดปริมาณของเหลือใช้โดยอาศยัเทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology) ไปปรับใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว ดงันี ้

• มะพร้าวเสีย จาวมะพร้าว และหน่อมะพร้าว เสนอการแก้ไขการจดัการและการจดัลําดบัการรับซือ้

วตัถดุิบ (มะพร้าวผล) โดยระบบ “First in – First out” สามารถลดปริมาณมะพร้าวเสีย และลดการงอก

ของมะพร้าวผลที่เกิดจาวมะพร้าวและหนอ่มะพร้าวลงได้ ทําให้ได้ปริมาณผลผลติเนือ้มะพร้าวขาวเพ่ิมขึน้ 

• นํา้ทิง้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว มี 2 สว่น คือ 1) นํา้ทิง้จากการล้างทําความสะอาดอปุกรณ์

เคร่ืองจกัร พืน้โรงงาน และแชเ่นือ้มะพร้าวขาวด้วยนํา้เปลา่ และ 2) นํา้ทิง้ผสมคลอรีน (รูปท่ี 1) มีปริมาณ 

33,000-37,000 ลติรตอ่มะพร้าวขาว 10 ตนั และ 2,000-3,000 ลติรตอ่มะพร้าวขาว 10 ตนั ตามลําดบั  

[สดุารัตน์ ตรีเพชรกลุ, 2555] ณ ปัจจบุนันํา้ทัง้สองสว่นถกูนํามาทิง้รวมกนั ทําให้ยากตอ่การบําบดันํา้เสีย 

เน่ืองจากมีคลอรีนผสมอยู ่แนวทางการจดัการนํา้ทิง้มีดงันี ้

- การลดปริมาณนํา้ดีท่ีใช้ในขัน้ตอนการล้างทําความสะอาดอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และพืน้โรงงาน โดยใช้

หวัฉีดนํา้แรงดนัสงูแทนสายยางฉีดนํา้ สามารถลดปริมาณนํา้ลง ร้อยละ 95 ของปริมาณนํา้ท่ีใช้อยู่

เดิม 

- การล้างเนือ้มะพร้าวขาวด้วยนํา้ผสมคลอรีน โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl 10%) 

20 กิโลกรัมตอ่ 10 ตนัมะพร้าวขาว ทําให้นํา้ทิง้มีปริมาณคลอรีนสงูเกินมาตรฐานนํา้ทิง้ การลด

ปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนลง ร้อยละ 20 ของปริมาณท่ีใช้อยูเ่ดิม โดยคณุภาพเนือ้มะพร้าวขาว

ไมเ่ปล่ียนแปลง 

นอกจากการจดัการท่ีจดุกําเนิดแล้ว การจดัการท่ีปลายเหต ุเชน่ การแยกทอ่นํา้ทิง้ระหวา่งนํา้ทิง้จากขัน้ตอนการ

ล้างด้วยนํา้เปลา่ กบันํา้ทิง้ผสมคลอรีน นบัได้วา่เป็นอีกแนวทางหนึง่ในการจดัการบําบดันํา้เสีย 

 
2. การใช้ประโยชน์ของเหลือใช้บางชนิดจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก 
เน่ืองจากโรงงานมีความต้องการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในการปลกูมะพร้าวและพืชท่ีปลกูบริเวณรอบโรงงาน และสนบัสนนุ

ให้เกษตรกรผู้ปลกูมะพร้าวใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ของเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวบางประเภทท่ีมีการใช้ประโยชน์

ไมเ่ต็มท่ีและ/หรือปลอ่ยทิง้ไว้ในโรงงาน ได้แก่ ขยุมะพร้าว จกุมะพร้าว จาวมะพร้าว และหนอ่มะพร้าว (ตารางท่ี 1) เป็น

วตัถดุิบท่ีมีศกัยภาพในการนํามาผลติปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพ โดยเฉพาะขยุมะพร้าวท่ีมีการศกึษานํามาใช้เป็นวตัถดุิบ

ในการผลติปุ๋ ยหมกัร่วมกบัมลูววั [สดุารัตน์ ตรีเพชรกลุ และคณะ (2551), Tripetchkul et.al. (2012)] ในการศกึษานีจ้งึได้

ทดลองทําปุ๋ ยหมกัแบบกลบักอง ขนาด 5 ตนั โดยใช้ขยุมะพร้าวร่วมกบั จาวมะพร้าว เปลือกผลไม้ มลูววั และกากนํา้ตาล 

ในอตัราสว่น 1 : 1 : 1 : 1 : 5% (โดยนํา้หนกั) และหมกัทิง้ไว้ 2 เดือน พบวา่ คณุภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้สว่นใหญ่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐานปุ๋ ยอนิทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร (2548) ยกเว้นปริมาณฟอสฟอรัสท่ีต่ํากวา่มาตรฐาน ดงันัน้ อาจใช้วสัดหุมกัท่ีมี

ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยูม่ากมาหมกัร่วมด้วย เชน่ มลูนกกระทา และมลูค้างคาว เป็นต้น [มกุดา สขุสวสัดิ์, 2545] 

นอกจากนีย้งัได้ทดลองผลตินํา้หมกัชีวภาพ ขนาด 100 ลติร โดยใช้จาวมะพร้าวร่วมกบั เปลือกผลไม้ (เปลือกขนนุ เปลือก

ปลีกล้วย และเปลือกสบัปะรด) และกากนํา้ตาล ในอตัราสว่น 1 : 2 : 1 (โดยนํา้หนกั) และหมกัทิง้ไว้ท่ีอณุหภมูห้ิอง เป็น



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

February 12-13, 2015 

O-159 

เวลา 1 เดือน พบวา่ คณุภาพของนํา้หมกัชีวภาพท่ีได้สว่นใหญ่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยนํา้หมกัชีวภาพของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (2546) ทัง้นี ้ ปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพท่ีผลติได้ถกูนําไปทดลองใช้ปลกูคะน้าในพืน้ท่ีโรงงาน พบวา่ 

ทัง้ปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพให้ผลการเจริญเติบโตของต้นคะน้าในด้านความสงู จํานวนใบ และนํา้หนกัสดุท้ายสงูกว่า

ชดุควบคมุท่ีไมใ่สปุ่๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

มูลค่าของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 
การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวในปัจจบุนั โดยการจําหน่ายหรือนํามาผลติ

เป็นผลติภณัฑ์ใหมโ่ดยโรงงานเอง ชว่ยเพ่ิมมลูคา่ของเหลือใช้ให้กบัโรงงานประมาณ 259,600-282,100 บาทตอ่เนือ้

มะพร้าวขาว 10 ตนั เม่ือมีการนําของเหลือใช้อ่ืนๆ ท่ียงัไมไ่ด้มีการใช้ประโยชน์ เชน่ ขยุมะพร้าว จาวมะพร้าว จกุมะพร้าว 

และหน่อมะพร้าว มาแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพ ชว่ยเพ่ิมมลูคา่ให้กบัของเหลือใช้อีกประมาณ 15,108-

30,126 บาทตอ่เนือ้มะพร้าวขาว 10 ตนั (รูปท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงมลูคา่ของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาว 

ดงันัน้ แนวทางการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวอย่างครบวงจรเหล่านีจ้ะ

เกิดขึน้ได้จริงกบัผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวขาว ควรได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ จงัหวดั และ

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เพ่ือการให้ความรู้ งบดําเนินการ และแนวทางการจดัการการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ใน

กระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวแบบครบวงจร 

บทสรุป (Conclusion) 
ในกระบวนการแปรรูปมะพร้าวขาวท่ีใช้วตัถดุิบคือ มะพร้าวผล ได้ผลิตภณัฑ์ประมาณร้อยละ 30 และของเหลือใช้/

ทิง้ประมาณร้อยละ 70 ของเหลือใช้ท่ีโรงงานมีการจําหน่ายเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เปลือกมะพร้าว (เปลือกแข็ง

และเปลือกออ่น) จําหน่ายให้โรงงานผลติเส้นใยมะพร้าว สว่นมะพร้าวเสียและผิวดําจําหน่ายให้โรงงานหีบนํา้มนัมะพร้าว 

กะลามะพร้าวจําหน่ายให้กบัโรงงานผลติถ่านอดัแท่ง และนํา้มะพร้าวผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมนํา้มะพร้าวบรรจกุระป๋อง สําหรับ



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

February 12-13, 2015 

O-160 

ของเหลือใช้ท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์ ได้แก่ มะพร้าวเสียและนํา้ทิง้ ควรมีการปรับใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology) เพ่ือลดปริมาณมะพร้าวเสียในขัน้ตอนการเตรียมวตัถดุิบ และลดปริมาณนํา้ทิง้ในขัน้ตอนการล้างอปุกรณ์ 

พืน้โรงงาน และการแชเ่นือ้มะพร้าวขาว สว่นขยุมะพร้าว จกุมะพร้าว จาวมะพร้าว และหน่อมะพร้าว สามารถนํามาใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลิตปุ๋ ยหมกัและนํา้หมกัชีวภาพได้ ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 15,108-30,126 บาทต่อการผลิตมะพร้าว

ขาว 10 ตนั 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเตมิอากาศสู่ชุมชน   
กรณีศึกษา ตาํบลห้วยหมอนทอง อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวัดนครปฐม 
Technology Transfer of Aerated Composting Pile Production for Community: A Case Study 
of Huaymonthong Sub-district, Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province 
 

วาสนา มานิช1 พงษ์นาถ นาถวรานนัต์2 และ พรพิมล สมคัรสมาน1 

Wasana Manish1, Pongnart  Nartvaranant2 and Pornpimon  Samaksaman1 
 

บทคัดย่อ 
โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์ 2 ประการ คือ 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบกองเติมอากาศ

จากเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรสู่ชุมชน และ 2) สร้างแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยหมกัในการปลกูพืช

ท้องถ่ิน ซึง่ในท่ีนีไ้ด้ใช้ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐมเป็นกรณีศกึษา โครงการนีดํ้าเนินงาน

ระยะเวลา 2 ปี (กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2557) ซึ่งได้รับทนุอุดหนุนการวิจยัจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการวิจัยและนวตักรรมเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 โดยการประสานงานของเครือข่ายบริหารการวิจยัภาคกลางตอนลา่ง  

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยหมักแบบกองเติมอากาศ ใช้ต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(ส่วนผสมของผกัตบชวา 5 ส่วน ต่อมลูสตัว์ 1 ส่วน) มีจํานวนผู้ เข้าร่วมอบรม 38 คน เม่ือวิเคราะห์คณุภาพปุ๋ ยหมกั

พบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ระดบัมาก (ร้อยละ 

66.66) ถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 33.33) สําหรับการนําปุ๋ ยหมักไปใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

จํานวน 4 ชนิด พบว่าผลผลิตของกระชายและกะเพราตอบสนองต่อส่วนผสมของปุ๋ ยดงักล่าวในอตัราส่วน 1 ต่อ 1   

ได้ดี ในขณะท่ีผักชีลาวและกระเจ๊ียบเขียวตอบสนองต่อปุ๋ ยหมักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ยังพบแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของคณุสมบติัทางเคมีตวัอย่างดิน เช่น ความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวตัถ ุปริมาณธาตไุนโตรเจน 

เป็นต้น 

คาํสาํคัญ : ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ ยหมกัแบบกองเติมอากาศ ตําบลห้วยหมอนทอง จงัหวดันครปฐม 

 

Abstract 
Technology transfer of aerated composting pile production from agricultural waste and 

demonstration of testing the composition of chemical fertilizer (CF) and local compost (LC) for crops 

cultivation were reported. The project had been done for 2 years (July 2012 to June2014), in the area of 

Huaymonthong Sub-district, Kamphaengsaen District, Nakhonpathom Province. This work had been 
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supported by the office of the higher education commission (financial year 2012), under coordination of 

Thai-west network.  

In the first sub-project, Maejo University model was used as a prototype of this technology 

transfer of aerated compost production, by mixing of water hyacinth with manure in the ratio of 5:1. It was 

found that this proportion was met to the standard. The training was carried out for 38 farmers. The 

satisfactory evaluation from all trainees was ranking between very well (66.67%) and excellent (33.33%). 

The second sub-project was tested by growing 4 kinds of local crops; using CF mixed with LC. It was 

found that the finger root and basil productions were responded well to CF mixed with LC in the ratio of 

1:1, while dill and okra productions were active with LC only. Moreover chemical soil properties trend to 

be changed, such as pH, organic matter, total nitrogen, etc. 

Keywords : Technology transfer, Aerated composting pile production, Tumbon Huaymonthong Sub-

district, Nakhon Pathom Province 
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การประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายวันเฉล่ียต่อเดือน          
บนพืน้เอียงที่หนัไปทางทศิใต้โดยใช้ข้อมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม  
Performance Evaluation of A Model for Estimating Monthly Average Daily Global Radiation 
on Inclined South Facing Surfaces Using Measured Data at Nakhon Pathom 
 

วรางคณา ทองรัศมี1 สมเจตน์ ภทัรพานิชชยั1 รุ่งรัตน์ วดัตาล1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1 

Warangkana Thongrasmee1, Somchet Pattrapanitchai1, Rungrat Wattan1 and Serm Janjai1  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อเดือนบน

พืน้เอียงของลิวและจอร์เดน (Liu and Jordan, 1962)   โดยนําแบบจําลองดงักลา่วมาคํานวณค่ารังสีรวมบนพืน้เอียง

ทํามมุ  30° 45° 60° และ 90° ท่ีหนัไปทางทิศใต้   และทําการเปรียบเทียบกบัข้อมลูจากการวดั ท่ีจงัหวดันครปฐม 

( 13 .82 °N, 100.04°E) ในระหว่างปี 2011-2014  ผลการเปรียบเทียบพบว่าปริมาณรังสีรวมท่ีได้จากแบบจําลอง และ

ค่าท่ีได้จากการวดัมีความสอดคล้องกนัดี โดยมีความแตกต่างในรูป root mean square difference (RMSD) เท่ากบั 

2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4% ท่ีมมุเอียง 30° 45° 60° และ 90° ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : รังสีอาทิตย์ แบบจําลอง พืน้เอียง 

 

Abstract  
In this work, the performance of  a model proposed by Liu and Jordan (1962) for calculating 

monthly average daily global radiation on inclined surfaces was evaluated. The model was used to 

compute monthly average daily global radiation on inclined south facing surfaces having the inclined 

angles of 30° 45° 60° and 90°. Then the results were compared with the measured data at  Nakhon 

Pathom (13.82°N, 100.04°E, 2011-2014). The comparison results show that values of the radiation 

calculated from the model and those obtained from the measurement are in good agreement, with the 

root mean square difference (RMSD) of 2.9% 4.3% 5.2% and 8.4% for inclined angles of 30° 45° 60° and 

90°, respectively.  

Keywords : Solar radiation, Model, Inclined surface 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ข้อมลูรังสีอาทิตย์มีความสําคญัต่องานด้านพลงังานแสงอาทิตย์ โดยทัว่ไปข้อมลูดงักล่าวจะได้จากการวดั 

(Janjai et al., 2013)  หรือการคํานวณจากแบบจําลองโดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม (Janjai et al., 2005) หรือ

ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา (Janjai and Tohsing, 2004) โดยสว่นใหญ่จะเป็นค่ารังสีอาทิตย์บนพืน้ราบ แต่ในการประยกุต์

รังสีอาทิตย์มาใช้งานต่างๆ เช่น การออกแบบติดตัง้ระบบเซลล์สุริยะ หรือระบบทําความร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ 

ผู้ออกแบบต้องการข้อมลูรังสีอาทิตย์บนระนาบเอียง ทัง้นีเ้พราะอปุกรณ์รับรังสีอาทิตย์ของระบบดงักลา่วมกัวางเอียง

กับพืน้ราบ ทัง้นีเ้พ่ือให้รับรังสีรวมทัง้ปีได้สูงสุด นอกจากนีก้ารออกแบบระบบพลงังานแสงอาทิตย์ โดยใช้วิธีหรือ

โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เช่น วิธีการใช้แผนภูมิเอฟ (f-chart method) เพ่ือออกแบบระบบทําความร้อนพลงังาน

แสงอาทิตย์ (Beckman et al.,1977)  ผู้ออกแบบต้องการข้อมลูรังสีรวมรายวนัเฉลี่ยต่อเดือนบนพืน้เอียง แต่ข้อมลู

รังสีดวงอาทิตย์โดยทัว่ไปท่ีได้จากการวดัจะเป็นรังสีบนพืน้ราบ ดงันัน้ผู้ออกแบบระบบดงักลา่วจึงต้องแปลงข้อมลูรังสี

อาทิตย์บนพืน้ราบให้อยู่บนพืน้เอียง โดยกรณีของรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อเดือน (Duffie and Beckman, 2006)  

แบบจําลองท่ีนิยมใช้ทัว่ไปคือแบบจําลองของลวิและจอร์เดน (Liu and Jordan, 1962)  

เน่ืองจากแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์บนพืน้เอียงมกัขึน้กบัภมิูอากาศและสภาพแวดล้อม (Duffie 

and Beckman,2006) ดงันัน้ในงานนี ้จึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินสมรรถนะของแบบจําลองของลิวและจอร์เดน 

โดยใช้แบบจําลองนีคํ้านวณรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียงท่ีหนัไปทางทิศใต้ ซึง่มีมมุเอียง 30° 45° 60° 

และ 90° และทําการเปรียบเทียบกบัคา่จากการวดัท่ีจงัหวดันครปฐม (13.82°N, 100.04°E)  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างอุปกรณ์สําหรับวัดปริมาณรังสีรวมบนพืน้เอียง ซึ่งประกอบด้วยไพราโนมิเตอร์ 

(pyranometer)  4 เคร่ือง  (Kipp&Zonen, model CMP6) โดยวางทํามมุกบัพืน้ราบ 30° 45° 60° และ 90°  หนัไป

ทางทิศใต้ อย่างละ 1 เคร่ือง อปุกรณ์ดงักล่าวจะมีแผ่นโลหะสีดําวางอยู่ใต้ไพราโนมิเตอร์แต่ละตวั เพ่ือป้องกนัรังสี

อาทิตย์ท่ีสะท้อนจากพืน้ดิน ทําให้รังสีท่ีวัดมีแหล่งท่ีกําเนิดจากดวงอาทิตย์และท้องฟ้าเท่านัน้  โดยทําการติดตัง้

อปุกรณ์ดงักลา่วบนดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E)  

(รูปท่ี 1) นอกจากนีย้ังได้ทําการวัดรังสีรวมและรังสีกระจายบนพืน้ราบในบริเวณเดียวกันด้วยไพราโนมิเตอร์ 

(Kipp&Zonen, model CM11) (รูปท่ี 2) สญัญาณท่ีได้จากหวัวดัจะถกูบนัทกึด้วยเคร่ือง Data logger (Yokogawa, 

model DX2000)  ข้อมลูท่ีได้จะอยู่ในรูปศกัย์ไฟฟ้า ซึง่ต้องทําการแปลงค่าโดยการหารด้วยค่า Sensitivity ของหวัวดั 

เพ่ือให้ได้ปริมาณรังสีอาทิตย์รายวนัในหน่วยจูลต่อตารางเมตรต่อวนั จากนัน้นําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณค่ารังสีรวม

รายวนัเฉล่ียตอ่เดือน โดยข้อมลูท่ีนํามาใช้ในการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองมีช่วงเวลา 3-4 ปี ทัง้นีข้ึน้กบัหวัวดั

ท่ีเร่ิมติดตัง้ (ตารางท่ี 1) 
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(ก)                                   (ข)                                    (ค)                               (ง) 

รูปที่ 1 อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีรวมบนพืน้เอียงทํามมุ ก) 30° ข) 45° ค) 60° และ ง) 90° กบัพืน้ราบ และหนัไปทาง 

ทิศใต้ 

 
      (ก)           (ข) 

รูปที่ 2 ก) อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีรวมบนพืน้ราบ ข) อปุกรณ์วดัรังสีกระจายบนพืน้ราบ 

 

 สําหรับแบบจําลองของลวิและจอร์แดนท่ีจะทําการทดสอบสมรรถนะ สามารถเขียนในรูปสมการได้ดงันี ้  
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เม่ือ TH  คือ รังสีรวมรายวนัเฉล่ียตอ่เดือนบนพืน้เอียง ( จลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ) 

 H   คือ รังสีรวมรายวนัเฉล่ียตอ่เดือนบนพืน้ราบ ( จลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ) 

 dH  คือ รังสีกระจายรายวนัเฉล่ียตอ่เดือนบนพืน้ราบ ( จลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ) 

 bR  คือ แฟคเตอร์สําหรับแปลงรังสีตรงรายวนัเฉลี่ยตอ่เดือนบนพืน้ราบให้เป็นคา่บนพืน้เอียง (-) 

 ρG   คือ สมัประสทิธ์การกระเจิงรังสีอาทิตย์ของพืน้ผิวโลก (-) 

 β     คือ มมุเอียงของพืน้เอียง ( องศา ) 

 เทอมท่ี 1, 2 และ 3 ทางด้านขวามือของสมการ(1) คือ รังสีตรง รังสีกระจายจากท้องฟ้า และรังสีกระจาย

จากพืน้ผิวโลกบนพืน้เอียง ตามลําดบั เน่ืองจากอปุกรณ์สําหรับวดัรังสีรวมบนพืน้เอียงมีแผ่นโลหะทาสีดําป้องกนัรังสี

ดวงอาทิตย์ท่ีสะท้อนจากพืน้ผิวโลก ดังนัน้การใช้แบบจําลองนีก้ับข้อมูลท่ีได้จากการวัดจึงตัดเทอมท่ี 3 ออกไป 
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สําหรับแฟคเตอร์สําหรับแปลงรังสีตรงรายวนัเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้ราบให้เป็นค่าบนพืน้เอียง ( bR ) สามารถคํานวณ

ได้จากสมการ 

ssss

ssss
b

sincoscossinsin)/(

sin)cos(cos)sin(sin)/(
R

ωφδ+φδω180π
ω′β−φδ+β−φδω′180π

=  (2) 

เม่ือ ϕ      คือ ละติจดูของพืน้เอียง (องศา) 

δ        คือ เดคลเินชนัของดวงอาทิตย์ (องศา) 

ωss คือ มมุชัว่โมงท่ีดวงอาทิตย์ตกบนพืน้ราบ (องศา) 

ω'ss  คือ มมุชัว่โมงท่ีดวงอาทิตย์ตกบนพืน้เอียง (องศา) 

 คา่ δ, ωss, และ ω'ss จะคํานวณโดยใช้วนัท่ีเป็นตวัแทนของเดือน ซึง่โดยประมาณจะเป็นคา่ท่ีกลางเดือน

ของเดือนนัน้ๆ (Iqbal,1983) 

 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง ผู้วิจยัจะแทนค่าตวัแปรในสมการ (1) และทําการคํานวณปริมาณ

รังสีรวมรายวันเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียง จากนัน้จะนํามาเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัดโดยแสดงค่าความ

คลาดเคล่ือนในรูปของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD)  โดยค่า RMSD 

เป็นค่าท่ีแสดงความคลาดเคล่ือนของแบบจําลองจากค่าวดัจริง สว่นค่า MBD เป็นพารามิเตอร์ท่ีแสดงว่าแบบจําลอง

นัน้ให้ผลการคํานวณท่ีสงูกวา่หรือต่ํากวา่คา่จากการวดั (Iqbal,1983)  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์รวมรายวนัเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียงทํา

มมุ 30° 45° 60° และ 90° ท่ีหนัไปทางทิศใต้ ผู้วิจยัจะทําการเปรียบเทียบระหว่างค่ารังสีอาทิตย์ท่ีคํานวณจาก

แบบจําลอง  กบัข้อมลูรังสีอาทิตย์จากการวดัท่ีจงัหวดันครปฐม ผลท่ีได้แสดงในรูปท่ี 3 และตารางท่ี 1 

 
รูปที่ 3  การเปรียบปริมาณรังสีอาทิตย์รายวนัเฉลี่ยตอ่เดือนบนพืน้เอียงหนัไปทางทิศใต้ท่ีได้จากแบบจําลอง (H T,model)   

กบัคา่ท่ีวดัได้จากการวดั (H T,meas) ท่ีพืน้เอียงทํามมุ (ก)  30°  (ข) 45° (ค) 60° และ (ง) 90° (RMSD = root 

mean square difference, MBD = mean bias difference, และ N คือ จํานวนข้อมลู)

(ก)               (ข) 
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(ค)                                                         (ง) 

รูปที่ 3   (ตอ่) 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายวนัเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียงหนัไป

ทางทิศใต้ 

มมุเอียง ช่วงเวลาของข้อมลู MBD (%) RMSD  (%) 

30° ม.ค. 2012- ก.ย. 2014 -0.4 2.9 

45° ม.ค. 2011- ธ.ค. 2013 -1.7 4.3 

60° ม.ค. 2012- ก.ย. 2014 -1.5 5.2 

90° ม.ค. 2011- ก.ย. 2014 -0.6 8.4 

 

ผลการเปรียบเทียบค่ารังสีอาทิตย์รายวนัเฉล่ียต่อเดือนบนพืน้เอียงหนัไปทางทิศใต้ ท่ีได้จากการคํานวณกบั

ข้อมลูท่ีได้จากการวดัท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนสําหรับมมุเอียง 30° 45° 60° และ 90° เท่ากบั 

2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4% ตามลําดบั และค่า MBD มีค่าในช่วง - 0.4 ถึง – 1.7 ผลดงักลา่วแสดงว่าแบบจําลอง

ให้ผลการคํานวณท่ีมีความคลาดเคล่ือนคอ่นข้างน้อยและมีความเอนเอียง (bias) น้อยด้วย  

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาการแปรค่าของความคลาดเคล่ือนกบัมมุเอียงของระนาบ พบว่าเม่ือพืน้เอียงมีมมุ

เอียงมากขึน้ ค่าความคลาดเคล่ือนจะมากขึน้ดงัรูปท่ี 4 ทัง้นีเ้พราะแบบจําลองดงักลา่วมาจากสมมติฐานว่ารังสีจาก

ท้องฟ้ากระจายโดยไม่ขึน้กบัทิศทาง (isotropic sky) แต่ในสภาพความเป็นจริง รังสีอาทิตย์ในทิศทางต่างๆ มีค่า

ขึน้กบัทิศทางซึ่งขึน้กบัการกระจายตวัของเมฆ โดยเม่ือมมุเอียงมีค่ามากขึน้ ผลจากการกระจายตวัของเมฆจึงมีมาก

ขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลจากเมฆท่ีอยู่บริเวณขอบฟ้าซึ่งพืน้เอียงจะได้รับผลมากกว่าพืน้ราบทําให้ความคลาด

เคล่ือนท่ีมมุเอียงมากๆ มีคา่มากขึน้ด้วย 
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รูปที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความคลาดเคล่ือนในรูปของ root mean square difference (RMSD) กบัมมุเอียง  

 

สรุปผล 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณคา่รังสีอาทิตย์รายวนัเฉล่ียต่อ

เดือนบนพืน้เอียงของลิวและจอร์เดน โดยทําการคํานวณปริมาณรังสีรวมรายวนัเฉลี่ยต่อเดือนบนพืน้เอียงท่ีเอียงทํา

มุมกับพืน้ราบ 30° 45° 60° และ 90° ท่ีหันไปทางทิศใต้ และเปรียบเทียบผลกับข้อมูลรังสีอาทิตย์จากการวัดท่ี

จงัหวดันครปฐม ผลการเปรียบเทียบพบวา่มีคา่ความคลาดเคล่ือนในรูป RMSD เท่ากบั 2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4% 

ท่ีมมุเอียง 30° 45° 60° และ 90°  ตามลําดบั และมีค่า MBD อยู่ในช่วง - 0.4 ถึง - 0.7 จากผลดงักล่าวจะพบว่า

แบบจําลองมีสมรรถนะท่ีดี 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้พฒันาระบบทําอากาศร้อน ขนาดกําลงั 53 kW โดยใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิงสําหรับให้

ความร้อนเสริมกบัโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ระบบทําอากาศร้อนดงักล่าวประกอบด้วย ห้อง

เผาไหม้ ตวัแลกเปล่ียนความร้อน ตวัป้อนเชือ้เพลิง และตวันําเถ้าออก ผู้วิจยัได้ทําการทดสอบสมรรถนะของระบบทํา

อากาศร้อนดงักลา่ว โดยใช้ระบบนีผ้ลิตอากาศร้อนให้กบัโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งอบแห้ง

กล้วย 100 kg ผลการทดสอบพบวา่ ระบบดงักลา่วสามารถทําให้อากาศภายในโรงอบแห้งมีอณุหภมิูท่ียงัคงทําให้การ

อบแห้งดําเนินต่อไปในช่วงเวลาท่ีฝนตก นอกจากนีก้ล้วยท่ีอบแห้งในโรงอบแห้งใช้เวลาในการอบแห้ง 5 วัน เม่ือ

เปรียบเทียบกบักล้วยท่ีตากแดดตามธรรมชาติซึง่ใช้เวลา 8 วนั 

คาํสาํคัญ : ระบบทําอากาศร้อน แกลบ โรงอบแห้งแบบเรือนกระจก 

 

Abstract 
 In this research work, a 53 kW - air heating system using rice husk as fuel to supply auxiliary 

heat to a greenhouse solar dryer was developed. The system is composed of a combustion chamber, an 

air-to-air heat exchanger, a rice husk feeder and an ash remover. To investigate its performance, the 

system was used to produce hot air for the greenhouse dryer for drying 100 kg of banana. It was found 

that the system can help to maintain air temperature inside the dryer so that the drying process continued 

during the raining period. In addition, the drying time of banana dried in the dryer equipped with this air 

heating system was 5 days, as compared to 8 days needed for open air sun drying.  

 Keywords : Air heating system, Rice husk, Greenhouse solar dryer 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา หน่วยวิจยัพลงังานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ร่วมมือกบั

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทําการพัฒนาโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกเพ่ือใช้ในการอบแห้ง

ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพดี (Janjai et al, 2007; Janjai et al, 2009; JanJai et al, 2011) 

                                                           
1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ระบบอบแห้งดงักล่าวได้รับการเผยแพร่สู่เกษตรกร และอตุสาหกรรมอาหาร โดยปัจจบุนัมีการติดตัง้ใช้งานกว่า 500 

แห่ง อย่างไรก็ตาม การอบผลิตภณัฑ์โดยใช้โรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกยงัมีปัญหาการใช้งาน

ในช่วงฤดฝูนซึง่บางครัง้พลงังานแสงอาทิตย์ไมเ่พียงพอ โดยผู้ใช่สว่นใหญ่จะแก้ปัญหาโดยใช้เคร่ืองเผาไหม้แก็ส (LPG 

gas burner) เพ่ือให้พลงังานความร้อนเสริม แต่เน่ืองจากการใช้เคร่ืองเผาไหม้แก็สทําให้ต้นทนุการอบแห้งสงูขึน้ จึง

จําเป็นต้องหาแหล่งพลงังานอ่ืนเพ่ือให้ความร้อนเสริม ในอดีตท่ีผ่านมามีการใช้ชีวมวลในการผลิตความร้อนในงาน

ต่างๆ ได้ผลดี (Madhlopa and Ngwalo, 2007; Kaygusuz and Türker, 2002) นอกจากนีชี้วมวลยงัสามารถหาได้

ง่ายในเขตร้อน (tropical zone) ดงันัน้ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจัยจึงทําการพฒันาระบบทําอากาศร้อนโดยใช้แกลบเป็น

เชือ้เพลงิ เพ่ือใช้ให้พลงังานความร้อนเสริมกบัโรงอบแห้งแบบเรือนกระจก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ระบบทําอากาศร้อนท่ีพฒันาในงานวิจยันีใ้ห้กําลงัความร้อน 53 kW โดยมีองค์ประกอบหลกั 4 สว่น ได้แก่ 

1)  ห้องเผาไหม้ กว้าง 50 cm ยาว 80 cm ด้านข้างมีรูพรุนให้อากาศภายนอกเข้าไปภายในห้อง ด้านลา่งมีช่องให้เถ้าออก   

2)  ตวัแลกเปล่ียนความร้อน (heat exchanger) เป็นแบบ air - to - air มีลกัษณะเป็นท่อสแตนเลสกลม 32 ท่อ โดย

แต่ละท่อมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2.5 cm ยาว 30 cm มีพดัลมแบบ Centrifugal fan เป่าอากาศผ่านซึ่ง

ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ (ขนาด 1/8 HP)  

3)  ตวัป้อนเชือ้เพลงิ เป็นแบบ screw feeder ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 11.4 cm ซึง่ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ (ขนาด 1/4 HP) 

4)  ตวันําเถ้าออก เป็นแบบ screw feeder ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 11.4 cm ซึง่ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ (ขนาด 1/5 HP) 

 

ลกัษณะของระบบแสดงตามแผนภมิูในรูปท่ี 1 และภาพถ่ายในรูปท่ี 2 
 

ปล่องควัน

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ตวัป้อนเชือ้เพลิงแบบ screw feeder 

ถังใส่แกลบ

มอเตอร์
มอเตอร์ท่อลําเลียงเถ้า

อากาศเข้า

อากาศออก

ช่องจุดไฟ

 
 

รูปท่ี 1 แผนภมิูสว่นประกอบของระบบทําอากาศร้อนท่ีใช้แกลบเป็นเชือ้เพลงิ 
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ห้องเผาไหม้ 

ถงัใสแ่กลบ

ตวันําเถ้าออก 

ตวัแลกเปลี่ยนความร้อน
ปลอ่งควนั

ตวัป้อนแกลบ
 

รูปท่ี  2 ภาพถ่ายของระบบทําอากาศร้อนท่ีใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิง 

  

 การทํางานของระบบทําอากาศร้อน (รูปท่ี 1) เร่ิมจากการจดุแกลบในห้องเผาไหม้ด้วยนํา้มนัเชือ้เพลิง

ในตอนเร่ิมต้น เม่ือแกลบเร่ิมลกุไหม้ เปิดสวิตซ์ให้ตวัป้อนเชือ้เพลิงทํางานและเปิดสวิตซ์ให้พดัลมเป่าอากาศผ่านตวั

แลกเปล่ียนความร้อนเพ่ือนําความร้อนท่ีได้เป่าเข้าไปในโรงอบแห้งโดยผ่านท่อกระจายอากาศของโรงอบแห้งด้วย

อตัรา 340 m3/hr ไอเสียจากการเผาไหม้จะออกไปภายนอกด้วยแรงลอยตวัผ่านทางปล่องควนัทรงกระบอกขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 11.4 cm สงู 6 m  

 การทดสอบการทํางานของระบบทําอากาศร้อนท่ีใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิง ทําได้โดยติดตัง้ระบบดงักลา่ว

เข้ากบัโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาดกว้าง 8 m ยาว 12.4 m สงู 3.45 m (รูปท่ี 3) (เอกพบ 

ขจรไพศาลและคณะ, 2555 ) ภายในมีตะแกรงสําหรับวางผลิตภณัฑ์ โดยในท่ีนีจ้ะทดลองอบกล้วยจํานวน 100 kg 

(รูปท่ี 4) ท่ีความชืน้เร่ิมต้น 85 % (wb) โดยติดตัง้เทอร์โมคปัเปิลสําหรับวดัอณุหภูมิอากาศภายในโรงอบแห้ง และ

ไฮโกรมิเตอร์สําหรับวดัความชืน้สมัพทัธ์ นอกจากนีไ้ด้ติดตัง้เคร่ืองวดัรังสีอาทิตย์ไพราโนมิเตอร์ และวดัความชืน้และ

อณุหภมิูตามตําแหน่งต่าง ๆ (รูปท่ี 3) ข้อมลูท่ีได้จากเคร่ืองวดัต่างๆ จะบนัทกึด้วย data logger (Yogokawa, model 

DC100) 
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รูปท่ี 3  แผนภมิูแสดงระบบทําอากาศร้อนซึง่ตอ่เช่ือมกบัโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและตําแหน่ง

ตา่งๆ ท่ีวดัอณุหภมิู (T) ความชืน้สมัพทัธ์ (Rh) และความเข้มรังสีอาทิตย์ (I) 

 

 
 

รูปท่ี 4 กล้วยในโรงอบแห้งระหวา่งทําการทดลอง 

 

ผลและวจิารณ์ 
 การทดลองอบแห้งกล้วยทําในช่วงวนัท่ี 9 -13 ตลุาคม 2557 โดยในช่วงเวลาดงักลา่วมีฝนตก 3 วนั ได้แก่

วนัท่ี 9 11 และ 12 ตลุาคม 2557  ผู้วิจยัได้เปิดระบบทําอากาศร้อนโดยใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิงให้ทํางานในวนัดงักลา่ว 

การแปรค่าของรังสีอาทิตย์แสดงในรูปท่ี 5 อุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบแห้งท่ีตําแหน่งต่างๆ แสดงในรูปท่ี 6 

ความชืน้สมัพทัธ์แสดงในรูปท่ี 7  

 จากรูปท่ี 5 จะเห็นว่าในวนัท่ีฝนตก (9 11 และ 12 ตลุาคม 2557) รังสีดวงอาทิตย์มีการแปรค่าขึน้ลงตลอด

ทัง้วนั การใช้ระบบทําอากาศร้อนโดยใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิงทําให้อณุหภูมิของอากาศภายในโรงอบแห้งในช่วงเวลา

สว่นใหญ่สงูกวา่ 40 °C ซึง่ทําให้กล้วยไม่เสียหายจากการขึน้รา และการอบแห้งยงัคงดําเนินต่อไป จากปริมาณแกลบ

ท่ีใช้ พบว่าพลงังานความร้อนท่ีได้จากระบบดงักล่าวคิดเป็น 70% ของพลงังานความร้อนท่ีต้องใช้ในการระเหยของ

นํา้จากผลิตภณัฑ์ตลอดช่วงเวลาการอบแห้ง นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบการลดลงของความชืน้ของกล้วยท่ีอบในโรง

อบกบัท่ีอยู่ภายนอกโรงอบพบว่ากล้วยในโรงอบมีความชืน้ลดลงจนถึงความชืน้ท่ีต้องการ (12% (wb)) โดยใช้เวลา 5 

วนั ซึ่งใช้เวลาสัน้กว่ากล้วยท่ีตากแดดตามธรรมชาตินอกโรงอบท่ีใช้เวลา 8 วนั (รูปท่ี 8 ) ผลดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า

ระบบทําอากาศร้อนโดยใช้แกลบเป็นเชือ้เพลงิสามารถช่วยแก้ปัญหาการอบแห้งในช่วงเวลาท่ีฝนตกได้ 
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รูปท่ี 5 การแปรคา่ของความเข้มรังสีอาทิตย์ตามเวลา 
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รูปท่ี 6 การแปรคา่อณุหภมิูอากาศท่ีตําแหน่งตา่งๆ ภายในโรงอบแห้ง และอณุหภมิูอากาศแวดล้อม (T ambient) 
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      รูปท่ี 7 การแปรคา่ของความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศท่ีตําแหน่งตา่งๆ ภายในโรงอบแห้ง และแวดล้อม (R ambient) 
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สรุป 
 ผู้วิจยัได้พฒันาระบบทําอากาศร้อนโดยใช้แกลบเป็นเชือ้เพลิงขนาด 53 kW เพ่ือนําไปใช้ให้ความร้อนเสริม

กบัโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จากการทดสอบสมรรถนะของระบบโดยใช้ให้ความร้อนเสริมกบั

โรงอบแห้งเพ่ือทําการอบแห้งกล้วยในช่วงระหว่างวนัท่ีฝนตก ผลการทดสอบพบว่า ระบบดงักลา่วสามารถทําอากาศ

ร้อนเพ่ือใช้ในการอบแห้งในระหวา่งวนัท่ีฝนตก ทําให้การอบแห้งยงัคงดําเนินตอ่ไปในช่วงเวลาดงักลา่ว   
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การพัฒนาวิธีการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวสาํหรับไอศกรีม 
Development of Marshmallow Swirl for Ice-cream Product 
 

พนิตนาฎ เกษรสริุย์วงศ์1 น้องนชุ ศิริวงศ์1 และ ศิริพร เรียบร้อย1 

Panitnart Kasornsuriwong1, Nongnuch Siriwong1 and Siriporn Riebroy1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสตูรพืน้ฐานและกรรมวิธีการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวเพ่ือใช้เป็นสว่นผสม

ในไอศกรีม โดยศึกษาความเข้มข้นของนํา้เช่ือมและอัตราส่วนนํา้ตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปต่อสมบัติทางเคมี

กายภาพ และทางประสาทสมัผสั พบว่า ส่วนผสมของมาร์ชแมลโลว์เหลวประกอบด้วย เจลาติน นํา้ นํา้ตาลซูโครส 

และกลโูคสไซรัป ผลิตโดยต้มนํา้เช่ือมให้ได้อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส ผสมเจลาตินพร้อมกับการตีอากาศเข้าสู่

ผลิตภณัฑ์ จนมีลกัษณะเป็นโฟมพบว่า ความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีเหมาะสมคือ ร้อยละ 65 มีความแน่นเนือ้และ

ความหนาแน่นต่ําท่ีสดุ แต่มีลกัษณะเนือ้สมัผสัท่ียงัเหนียว จากนัน้จึงได้แปรอตัราส่วนนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัป  

4 ระดบั คือ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 พบว่า การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัป มีผลให้ค่า

วอเตอร์แอคติวิตี ้ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด ค่าความแน่นเนือ้ ค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึน้ (p<0.05) 

และคา่ความหนาแน่นลดลง (p<0.05) ทัง้นีอ้ตัราสว่นนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัปท่ีเหมาะสม คือ 1.3:1 สว่นผลการ

ประเมินทางประสาทสมัผสัพบว่า การเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนนํา้ตาลซูโครสและกลโูคสไซรัปมีผลทําให้เนือ้สมัผสัของ

มาร์ชแมลโลว์เหลวแข็งขึน้ สญูเสียความยืดหยุน่ เหนียวติดฟัน และไมล่ะลายในปาก  

คาํสาํคัญ : มาร์ชแมลโลว์เหลว กลโูคสไซรัป เจลาติน ความคงตวัของโฟม 
 

Abstract  
This work was emphasized to develop the basic formulation and procedure of marshmallow swirl 

for ice cream product. The effects of sugar syrup concentration and ratio of sugar to glucose syrup on 

the chemical, physical and sensorial properties were investigated. Preparation of marshmallow was 

started with the mixing boiling water, sugar and glucose syrup to 115 oC and gelatin. After that it was 

whipped to become foam, giving the fluffy texture. From this result, at 65% concentration of sugar syrup 

suited for making foam which showed the lowest in both firmness and density but sticky texture was also 

found.  The sucrose/glucose syrup ratio was then varied (at 0.77:1, 1:1, 1.3:1 and 1.6:1). These results 

suggested that increasing sucrose/glucose syrup ratio resulted in an increase in water activity, total 

soluble solid, firmness and pH and a decrease in density (p<0.05). The optimization of sucrose/glucose 

syrup ratio was 1.3:1. Consistently, sensory valuation revealed that increasing of sucrose/glucose syrup 

ratio gave unpleasant texture such as firmness, stickiness and aftertaste of marshmallow swirl (p<0.05).  

Keywords : Marshmallow swirl, Glucose syrup, Gelatine, Foam stability 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
มาร์ชแมลโลว์ เป็นผลิตภณัฑ์ขนมหวานมีต้นกําเนิดจากประเทศฝร่ังเศส ผลิตจากสารสกดัจากรากของต้น 

Althaea offinalis ท่ีมีความข้นหนืด นํามาผสมกบัไข่และนํา้ตาล ตีจนได้โฟมท่ีคงตวั (Tan และ Lim, 2008) จดัเป็น

ลกูกวาดท่ีมีการเติมอากาศเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยเตรียมนํา้เช่ือมให้มีความเข้มข้นตามท่ีกําหนด จากนัน้จึงนํา

นํา้เช่ือมผสมกบัสารให้ฟอง นํามาตีจนขึน้ฟ ูและมีความหนาแน่นลดลง (Ungure และคณะ, 2013) จึงนําไปขึน้รูป 

กระบวนการผลิตมาร์ชแมลโลว์ทําได้ 2 วิธี คือ หยอดลงในแม่พิมพ์ และกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน่ (สิรี, 2552) 

องค์ประกอบท่ีสําคญัของมาร์ชแมลโลว์ คือ อากาศ และความชืน้ การตีอากาศเข้าสู่ผลิตภณัฑ์ ทําให้เกิดลกัษณะท่ี

เรียกวา่โฟม มีฟองอากาศอยูภ่ายในสว่นของเหลว (Lee และ Jackson, 1973) เม่ือให้แรงกลแก่สารให้ฟอง (Aeration 

agent) เช่น เจลาติน อลับมิูน ในสว่นผสมช่วยทําให้เกิดโครงสร้างร่างแหล้อมรอบฟองอากาศ ทําให้ฟองอากาศคงตวั 

มีการดดูซบัของโปรตีนท่ีผิวร่วมระหว่างนํา้และอากาศ ความเข้มข้นท่ีผิวหน้าเพิ่มขึน้และแรงตงึผิวลดลง ทําให้ฟองมี

ความคงตัว อากาศท่ีอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ทําหน้าท่ีเพิ่มปริมาตรให้เนือ้สมัผัสท่ีเบานุ่ม ในขณะท่ีความชืน้เป็นตัว

ควบคมุความหนืด ทําให้ผลติภณัฑ์สามารถจบัอากาศท่ีถกูตีเข้าไปไว้ได้ตามลกัษณะเนือ้สมัผสัท่ีต้องการ ความชืน้อยู่

ระหว่างร้อยละ 19 - 21 ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.50 กรัมต่อมิลลิลิตร และปริมาณของแข็งอยู่ระหว่างร้อย

ละ 75 - 82 (สวุรรณา, 2543) การเลือกใช้เจลาตินขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ในการผลิต เจลาตินท่ีค่าบลมูต่ําให้เจลท่ีเบา

นุ่ม (light-fluffy) สว่นคา่บลมูสงูให้เจลท่ีแข็งแรง เจลาตินท่ีเหมาะสมควรมีค่าบลมู 200 – 250 กรัม/บลมู ปริมาณร้อย

ละ 2 ให้ความหนืดท่ีต่ําและเจลมีความแข็งแรง (Ward, 1977) อีกทัง้ขนาดของฟองอากาศยงัขึน้อยู่กบักระบวนการ

ผลิต และฟองอากาศเป็นตวับ่งชีถ้ึงอายกุารเก็บรักษา สําหรับมาร์ชแมลโลว์เหลวนัน้มีลกัษณะเนือ้สมัผสัแบบ Semi-

solid หรือ Plastic texture สามารถไหลได้ มีความหนาแน่นระหว่าง 0.44 - 0.79 กรัม/มิลลิลิตร มีปริมาณของแข็งไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 76 (Jurczak และ Olney, 1970) ผลิตภณัฑ์ชนิดนีม้กัถกูนําไปใช้ในผลิตภณัฑ์ไอศกรีม เช่น ไอศกรีม

รสชาติ Rocky road และ Sticky chewy หรือใช้ในการตกแต่งผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี การผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวสว่น

ใหญ่มกัผลติในระดบัโรงงานอตุสาหกรรม และยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย  

ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์มาร์ชแมลโลว์เหลวเพ่ือให้มีความเหมาะสมสําหรับการ

นําไปใช้ในการผลิตไอศกรีม โดยศึกษาสูตรเบือ้งต้นและกรรมวิธีการผลิต ศึกษาระดับความเข้มข้นของนํา้เช่ือม 

อตัราสว่นของนํา้ตาลซูโครสและกลโูคสไซรัปต่อคณุสมบติัทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสมัผสั ของผลิตภณัฑ์

มาร์ชแมลโลว์เหลวสําหรับไอศกรีม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. ศกึษาสูตรพืน้ฐานและกระบวนการผลติที่เหมาะสมของมาร์ชแมลโลว์เหลว 

ศึกษาสตูรพืน้ฐานและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์มาร์ชแมลโลว์เหลว โดยผลิตตามสตูรท่ี

ดดัแปลงจากการผลิตมาร์ชแมลโลว์แบบขึน้รูปตามวิธีของ Peterson และ Ridge (1971) เพ่ือใช้เป็นสตูรพืน้ฐานใน

การพฒันาขัน้ตอ่ไป โดยมีสว่นประกอบ คือ เจลาตินแบบ B 150 บลมู (บริษัทอิสลามมิกซ์ จํากดั), นํา้, นํา้ตาลซูโครส

และกลโูคสไซรัปชนิด 32 DE ซึง่พิจารณาปรับสตูรพืน้ฐานจากสว่นประกอบหลกัคือ นํา้ตาลซูโครส กลโูคสไซรัป และ

นํา้ ดดัแปลงวิธีการผลิตเพ่ือให้ได้ลกัษณะของมาร์ชแมลโลว์เหลว โดยดดัแปลงวิธีการผลิตจาก สิรี (2552) ดงัภาพ   

ท่ี 1 แล้วนํามาร์ชแมลโลว์เหลวท่ีได้มาประเมินคณุภาพทางด้านกายภาพและเคมี 
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2. ศกึษาผลของความเข้มข้นของนํา้เช่ือมต่อคุณภาพของมาร์ชแมลโลว์เหลว 
ศกึษาความเข้มข้นของนํา้เช่ือมโดยแปรระดบัความเข้มข้นเป็น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 65, 70 และ 75 โดย

นํา้หนกั ใช้อตัราส่วนนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัป คือ 0.77:1 คงท่ีตลอดการทดลอง หลงัจากนัน้นํามาร์ชแมลโลว์

เหลวท่ีได้ประเมินคณุภาพทางด้านกายภาพและเคมี  
3. ศกึษาผลของอัตราส่วนนํา้ตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปต่อสมบัตทิางกายภาพ เคมี และทางประสาท
สัมผัสของมาร์ชแมลโลว์เหลว 

ศึกษาอัตราส่วนของนํา้ตาลซูโคสต่อกลูโคสไซรัปท่ีเหมาะสมในการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวโดยศึกษา

อตัราสว่นของนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัป 4 ระดบั คือ ร้อยละ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 โดยนํา้หนกั ใช้ความ

เข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีเหมาะสมจากข้อ 2 จากนัน้นํามาร์ชแมลโลว์เหลวท่ีได้ประเมินคณุภาพทางด้านกายภาพ เคมี 

และประสาทสมัผสั 
4. การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และเคมี 

4.1 วดัคา่วอเตอร์แอคติวิตี ้ (water acticity, aw) ด้วยเคร่ืองวดัค่า water activity (Awseries 4, AquaLab, 

USA)  

4.2 วดัคา่ความเป็นกรดดา่ง (pH) ด้วยเคร่ืองวดั pH meter (S220, mettler toledo, USA)  

4.3 วดัคา่สี (Colour) ด้วยเคร่ืองวดัคา่สีย่ีห้อ Hunter Lab (ColorFlex, USA) ในระบบ L* a* b*  

4.4 วดัปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total soluble solid content, TSS) ด้วย เคร่ืองวดัปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (Hand Refractometer, Master m series, ATAGO, Japan)  

4.5 วดัค่าความแน่นเนือ้ (Firmness) ด้วยเคร่ืองวดั Texture Analyzer (TA-XT2i, Stable micro System, 

USA) ใช้หวัทดสอบแบบ Forward Extrusion โดยใช้ Load cell ขนาด 5 กิโลกรัม ตัง้ความเร็วขณะทดสอบไว้ท่ี        

1 มิลลิเมตรต่อวินาทีและภาชนะบรรจตุวัอย่างท่ีมีรูเปิดด้านล่างขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 3 มิลลิเมตร วดัท่ีอณุหภมิู   

25 องศาเซลเซียส หลงัผา่นการเก็บรักษาท่ีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

4.6 วดัความหนาแน่น (Density) ดดัแปลงตามวิธี Tan และ Lim (2008) บรรจผุลิตภณัฑ์มาร์ชแมลโลว์

เหลวให้เตม็ถ้วยพลาสติกทรงกระบอกท่ีมีปริมาตรแน่นอน ชัง่นํา้หนกับนัทกึผล นําข้อมลูไปคํานวณค่าความหนาแน่น

ดงัสมการตอ่ไปนี ้

Density =               Mass of foam (g) 

                                 Volume of container(mL) 
5. การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส  
 เตรียมตวัอย่างโดยนํามาร์ชแมลโลว์เหลวท่ีผลิตได้มาผสมเป็นริว้ลงในไอศกรีมเหลวรสช็อคโกแลต ใช้อตัรา 

สว่นมาร์ชแมลโลว์เหลว 96 กรัมต่อไอศกรีมเหลว 1 กิโลกรัม ทําให้แข็งตวัท่ีอณุหภมิู -18 องศาเซลเซียส แล้วเก็บ

รักษาท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ -20 องศาเซลเซียส นําไอศกรีมท่ีได้ทดสอบประสาทสมัผสัโดยใช้ผู้ทดสอบชิมท่ีผ่านการฝึกฝน

จํานวน 15 คน โดยวิธี Quantitative Descriptive Analysis (QDA) 
6. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับข้อมลู คณุภาพทาง 

กายภาพและทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) สําหรับข้อมลู 
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การทดสอบทางประสาทสมัผสั วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

ผลและวจิารณ์ 
1. ผลการศกึษาสูตรพืน้ฐานและกระบวนการผลติที่เหมาะสมของมาร์ชแมลโลว์เหลว 

การศกึษาสตูรเบือ้งต้นได้คดัเลือกสตูรพืน้ฐานจาก Peterson และ Ridge (1971) สรุปส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ได้ดงัตารางท่ี 1 โดยกระบวนการผลิต (ภาพท่ี 1) เร่ิมจากเตรียมนํา้เช่ือมโดยผสมกลโูคสซีรัป นํา้ตาล

กลโูคส และนํา้ แล้วให้ความร้อนจนมีจดุเดือดท่ีอณุหภมิู 115 องศาเซลเซียส ลกัษณะของนํา้เช่ือมเดือดเป็นฟองสี

เหลืองใส การใช้อณุหภมิูท่ีต่ํากว่ากําหนด สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเหลวเกินไป ไม่มีลกัษณะความเป็นโฟม และ

หากสงูกว่าอณุหภูมิท่ีกําหนดจะได้ลกัษณะท่ีแข็ง เม่ือนําไปผสมในไอศกรีมลกัษณะท่ีได้มีความแข็งไม่ยืดหยุ่นและ

ยากต่อการเคีย้ว แล้วนํานํา้เช่ือมท่ีได้ผสมกบัเจลาตินตีให้ขึน้ฟูจนมีลกัษณะเหนียวข้น ยืดหยุ่นเป็นโฟม และความ

หนาแน่นลดลง โดยความเร็วและระยะเวลาในการตีอดัอากาศให้ขึน้ฟูเป็นสิ่งท่ีสําคญัในขัน้ตอนการผลิตเพ่ือป้องกนั

การเกิด over beating การใช้ระยะเวลาในการตีมากเกินไป ทําให้เกิดการ coagulation ท่ีมากเกินบริเวณระหว่างผิว

ของอากาศและนํา้ เม่ือชัน้ของโปรตีนท่ีห่อหุ้มฟองอากาศขาดความยืดหยุ่น ไม่แข็งแรง จึงนําไปสู่การสญูเสียความ

ยืดหยุ่นและความคงตวั จากการแยกตวัของฟองอากาศจากของเหลวได้ (Lee and Jackson, 1973) จากนัน้จึง

นํามาร์ชแมลโลว์เหลวมาวดัค่าคณุภาพทางด้านกายภาพ และเคมี ดงัตารางท่ี 2 ลกัษณะปรากฏของมาร์ชแมลโลว์

เหลวท่ีได้มีลกัษณะข้นหนืดสูง ส่งผลให้ค่าความแน่นเนือ้ไม่สามารถวัดค่าได้ เนือ้สมัผัสแข็งและยากต่อการเคีย้ว     

จะเห็นได้จากค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (TSS) ท่ีมีค่าสงูถึง 81.80 องศาบริกซ์ ซึง่มีค่าใกล้เคียงกบัมาร์ช

แมลโลว์ชนิดขึน้รูป อีกทัง้ยงัให้รสชาติท่ีหวานมาก ดงันัน้จงึได้ลดระดบัความเข้มข้นของนํา้เช่ือมในขัน้ตอนตอ่ไป 
2. ผลของความเข้มข้นของนํา้เช่ือมต่อคุณภาพของมาร์ชแมลโลว์เหลว 

เม่ือผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวตามวิธีการในข้อ 1 โดยแปรระดบัความเข้มข้นของนํา้เช่ือม 3 ระดบั คือ ร้อยละ 

65, 70 และ 75 โดยนํา้หนกั และใช้อตัราสว่นของนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัปเป็น 0.77:1 คงท่ีตลอดการทดลอง 

พบว่า เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของนํา้เช่ือม ทําให้สัดส่วนของนํา้ในสูตรเปล่ียนแปลงไป สงัเกตได้ว่าความหนืดของ

ส่วนผสมเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้ค่าความแน่นเนือ้เพิ่มสงูขึน้ตามความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีเพิ่มขึน้ (p<0.05) แสดงใน

ตารางท่ี 3 ระดบัความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีแตกตา่งกนัมีผลให้คา่ aw, คา่ TSS, ค่าความเป็นกรดด่าง, ความแน่นเนือ้, 

คา่ความหนาแน่น และคา่สี มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ค่า aw มีแนวโน้มลดลงเม่ือความ

เข้มข้นของนํา้ตาลเพิ่มขึน้ (p<0.05)  ค่า aw คือปริมาณนํา้อิสระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชือ้จลุินทรีย์

และสง่เสริมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ซึง่ค่า aw ท่ีวดัได้มีค่า 0.67 - 0.73 จึงถือได้ว่ามาร์ชแมลโลว์เหลวจดัอยู่ในพวก

อาหารกึ่งแห้ง (Intermediate moisture foods, IMFs) ดงันัน้เชือ้จลุินทรีย์ท่ีอาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียเป็นไปได้ทัง้

จลุินทรีย์ชนิด Osmophilic Yeas และ Xerophilic molds สว่นด้านกายภาพ ค่า aw บ่งบอกถึงลกัษณะทางเนือ้สมัผสั 

กรณีท่ีค่า aw สงูเนือ้สมัผสัมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ํา และยืดหยุ่น ตรงกนัข้ามเม่ือค่า aw ต่ํา เนือ้สมัผสัมีความแข็ง (Lee and 

Jackson, 1973) สอดคล้องกบัค่า TTS ท่ีเพิ่มขึน้ (p<0.05) ค่าความเป็นกรดด่างมีแนวโน้มลดลง (p<0.05) หากค่า

ความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 4 ความแข็งแรงของเจลจะลดลงอย่างมาก เน่ืองจากโมเลกลุของเจลาตินเกิดแรงผลกัต่อ

กนัทําให้เกิด junction ได้น้อย (สวุรรณา, 2543) ด้านความแน่นเนือ้และความหนาแน่น มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (p<0.05) 

ตามความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีเพิ่มขึน้ และพบวา่มาร์ชแมลโลว์เหลวมีลกัษณะเป็นสีขาวขุ่น การต้มนํา้เช่ือมจนความ
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เข้มข้นสงู อาจมีผลทําให้เกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน่ สง่ผลให้ค่าความสว่าง (L*) ลดลง ซึง่ระยะเวลา อณุหภมิูท่ีใช้

ในการระเหยนํา้ และขนาดของผลึกนํา้ตาลมีผลให้ค่าสีเกิดการเปล่ียนแปลง มาร์ชเมลโลว์เหลวท่ีผลิตได้นัน้มีเนือ้

สมัผสัเหนียว เหนอะติดฟัน ไม่ให้ลกัษณะของโฟมยืดหยุ่น ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีไม่ต้องการ เม่ือพิจารณาค่าความแน่น

เนือ้และความหนาแน่นเป็นหลกั จงึเลือกความเข้มข้นร้อยละ 65 ในการพฒันาผลติภณัฑ์ในขัน้ตอ่ไป 
3. ผลของอัตราส่วนของนํา้ตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปต่อสมบัตทิางกายภาพ เคมีและประสาทสัมผัสของ
มาร์ชแมลโลว์เหลว 

เม่ือผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลวตามวิธีการในข้อ 2 และใช้ความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีร้อยละ 65 (จากข้อ 2) มา

ศกึษาผลของอตัราสว่นนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัป 4 ระดบั คือ ร้อยละ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 โดยนํา้หนกั 

พบว่า เม่ืออตัราส่วนนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัปเปล่ียนแปลง มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาท

สมัผสัของมาร์ชแมลโลว์เหลว (p<0.05)   ดงัตารางท่ี 4 ค่า aw และค่า TSS มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เน่ืองจากนํา้ตาลซูโครส

ช่วยเพิ่มปริมาณของแข็งให้เนือ้และนํา้หนกัแก่มาร์ชแมลโลว์เหลว และมีความสามารถดดูซบัความชืน้จากอากาศได้ดี  

ค่าความหนาแน่นลดลง (p<0.05) เน่ืองจากการตีอัดอากาศทําให้เกิดฟองอากาศภายในของเหลวจึงเกิดโฟมขึน้ 

ฟองอากาศมีขนาดใหญ่ในครัง้แรก เม่ือตีอย่างต่อเน่ืองจะมีขนาดเล็กลง จนเม่ือความหนาแน่นถึงจุดหนึ่งท่ีฟอง 

อากาศมีขนาดเล็กสม่ําเสมอเท่ากนั และมีปริมาตรเพิ่มขึน้ แต่ในกรณีท่ีนํา้เช่ือมมีความเข้มข้นสงูปริมาตรท่ีได้ต่ําลง

แต่โฟมจะมีความคงตวั ความหนาแน่นท่ีวดัได้มีค่าสงูเกินช่วงท่ีกําหนด เพราะนํา้ตาลไม่สามารถให้โฟมท่ีคงตวัและ

ปริมาตรสงูเท่ากบัโปรตีนหรือไฮโดรคอลลอยด์ ค่าความแน่นเนือ้เพิ่มขึน้ (p<0.05) เนือ้สมัผสัมีความเหนียว ไหลได้

ยาก ในอตัราสว่น 0.77:1 พบว่า เกิดการแยกชัน้ของนํา้เช่ือมและฟองอากาศ ทําให้สญูเสียความเสถียรของโฟม โดย

จะเกิดเม่ือปริมาณของแข็งต่ํากว่าร้อยละ 76 และมีค่าความหนาแน่นสงู ทําให้เกิดการไหลของของเหลวในฟิล์มบาง

ลงสูด้่านลา่งของภาชนะจากแรงโน้มถ่วง ทําให้เกิดการแยกชัน้ระหวา่งโฟมและนํา้เช่ือม (Lau และ Dickinson, 2004) 

สอดคล้องกบัค่าความหนาแน่นท่ีวดัได้ และเม่ือเพิ่มอตัราส่วนนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัปจะส่งผลต่อการละลาย

ของนํา้เช่ือม สอดคล้องกบัอตัราสว่น 1.6:1 ท่ีพบว่า สารละลายนํา้เช่ือมถึงจดุอิ่มตวัและไม่สามารถละลายได้ทัง้หมด 

คา่สีพบวา่ ตวัอยา่งท่ีใช้อตัราสว่น 1.3:1 และ 1.6:1 มีลกัษณะสีขาวเหลือง เน่ืองจากการแยกชัน้ของนํา้เช่ือมทําให้มีสี

เหลือง โดยมีคา่ความสวา่ง (L*) และคา่สีเหลือง (b*) ลดลง และคา่สีแดงไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05)   

จากการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั (ตารางท่ี 5) พบว่า ความยืดหยุ่น การยึดติดฟัน และการ

ละลายในปาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ด้านความยืดหยุ่นพบว่า ตัวอย่างท่ีใช้

อตัราสว่น 1.3:1 มีคะแนนสงูท่ีสดุ โดยให้ลกัษณะของโฟมและความคงตวัท่ีดี อตัราส่วน 1.6:1 ท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสดุ 

เน่ืองจากมีนํา้ตาลซูโครสในสดัสว่นท่ีสงู เกิดการตกผลกึของนํา้ตาลบางสว่นจึงสญูเสียความยืดหยุ่น ด้านการยดึติด

ฟันพบว่า ตวัอย่างท่ีใช้อตัราส่วน 0.77:1 มีคะแนนสงูท่ีสดุ เน่ืองจากมีกลโูคสไซรัปในสดัส่วนสงูจึงผลต่อความหนืด

ของมาร์ชแมลโลว์เหลว รวมทัง้สญูเสียความเสถียรของโฟมทําให้เคีย้วได้ยาก และยึดติดฟันมากขึน้ และอตัราสว่น 

1.3:1 มีคะแนนต่ําท่ีสดุ ด้านการละลายในปากพบว่า ตวัอย่างท่ีใช้อตัราสว่น 1.3:1 มีคะแนนสงูท่ีสดุ ละลายในปาก

ได้ดีกว่าทกุตวัอย่าง และอตัราสว่น 1.6:1 มีคะแนนต่ําท่ีสดุ เน่ืองจากการความเข้มข้นของนํา้ตาลสงู เม่ือผ่านการให้

ความเยน็จงึทําให้ผลกึนํา้ตาลท่ีเกิดขึน้มีความหนาแน่นสงูกวา่ สง่ผลให้การละลายต่ําลง  
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สรุป 
จากการศึกษาสตูรและกรรมวิธีการผลิตมาร์ชแมลโลว์เหลว พบว่า ส่วนผสมประกอบไปด้วยเจลาติน นํา้

นํา้ตาลซูโครส และกลโูคสไซรัป โดยระดบัความเข้มข้นของนํา้เช่ือมท่ีเหมาะสมคือ ร้อยละ 65 และเม่ือพิจารณาจาก

การประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั พบว่า อตัราสว่นนํา้ตาลซูโครสต่อกลโูคสไซรัปท่ีเหมาะสม คือ 1.3:1 โดยมี

คะแนนด้านความยืดหยุ่น การละลายในปากสงูท่ีสุด และการยึดติดลิน้เพดานและปากต่ําท่ีสุด เม่ือเวลาการเก็บ

รักษาเพิ่มขึน้มาร์ชแมลโลว์เหลวท่ีผลิตได้เกิดการแยกชัน้ทําให้ผลิตภณัฑ์เส่ือมคณุภาพ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป

ควรใช้สารให้ฟองเพ่ือช่วยผลติภณัฑ์มีความหนาแน่นลดลง ฟองอากาศมีเสถียรภาพมากขึน้ และมีเนือ้สมัผสัท่ีดี  
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กลโูคสไซรัป + นํา้+ นํา้ตาลซโูครส       นํา้อุน่ + เจลาติน 

 

ต้มนํา้เช่ือมจนถึงอณุหภมิู 115 องศาเซลเซียส  แช่เจลาตินจนละลาย 

 

   ตีเจลาตินให้ขึน้ฟ ู 

 

                    ผสม                           ตีจนเป็นครีมสีขาว 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลติมาร์ชแมลโลว์เหลว  

 

ตารางที่ 1 สตูรพืน้ฐานผลิตภณัฑ์มารช์แมลโลว์เหลว 

สว่นประกอบ ปริมาณ (ร้อยละ) 

เจลาติน 0.27 

นํา้ 15.00 

นํา้ตาลซโูครส 37.00 

กลโูคสซีรัป 48.00 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คณุภาพด้านกายภาพและเคมีของมาร์ชแมลโลว์เหลวสตูรพืน้ฐาน 

การวิเคราะห์คณุภาพ สตูรพืน้ฐาน 

คา่วอเตอร์แอคติวิตี ้  0.62 + 0.01 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (องศาบริกซ์) 81.80 + 0.44 

คา่ความเป็นกรดดา่ง  4.79 + 0.52 

คา่ความแน่นเนือ้ (กิโลกรัม) ND 

คา่ความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติร)  1.61 + 0.01 

คา่สี   

         คา่ความสวา่ง (L*) 

 

86.25 + 0.43 

         คา่สีแดง (a*) -0.47 + 0.37 

         คา่สีเหลือง (b*)  3.18 + 0.50 
หมายเหตุ ND หมายถึง Not detected ไมส่ามารถตรวจสอบคา่ได้ 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คณุภาพด้านกายภาพและเคมีของมาร์ชแมลโลว์เหลวเม่ือปรับความเข้มข้นของนํา้เช่ือม 

ลกัษณะคณุภาพ 
ปริมาณ (ร้อยละ) 

65 70 75 

คา่วอเตอร์แอคติวิตี ้  0.73 + 0.01a  0.72 + 0.01b   0.67 + 0.01c 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด (องศาบริกซ์) 79.80 + 0.02c 81.60 + 0.01b 82.60 + 0.01a 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) 

คา่ความเป็นกรดดา่ง  5.00 + 0.06a  4.91 + 0.02b   4.93 + 0.05b 

คา่ความแน่นเนือ้ (กิโลกรัม)  7.04 + 0.47c 16.72 + 0.49b 20.47 + 1.31a 

คา่ความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติร)  1.30 + 0.01c  1.35 + 0.01b   1.56 + 0.01a 

คา่สี   

         คา่ความสวา่ง (L*) 

 

87.20 + 0.15a 

 

86.73 + 0.25a 

 

84.30 + 0.67b 

         คา่สีแดง (a*) -0.28 + 0.05a -0.31 + 0.07a -4.20 + 0.05b 

         คา่สีเหลือง (b*)  3.41 + 0.10a  2.21 + 0.25b  3.09 + 0.26a 
หมายเหตุ a,b..ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวนอน  หมายถงึ คา่เฉล่ียท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
ตารางที่ 4 คณุภาพด้านกายภาพและเคมีของมาร์ชแมลโลว์เหลวเม่ือปรับอตัราสว่นนํา้ตาลซโูครสตอ่กลโูคสไซรัป 

ลกัษณะคณุภาพ 
ปริมาณ (ร้อยละ) 

0.77:1 1:1 1.3:1 1.6:1 

คา่วอเตอร์แอคติวิตี ้  0.72 + 0.00d  0.74 + 0.00c  0.75 + 0.00b  0.77 + 0.00a 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมด 

(องศาบริกซ์) 

77.02 + 0.04c 77.30 + 0.45c 78.06 + 0.13b 78.92 + 0.18a 

คา่ความเป็นกรดดา่ง 4.32 + 0.03b  4.36 + 0.08ab  4.42 + 0.06a  4.43 + 0.07a 

คา่ความแน่นเนือ้ (กิโลกรัม)  7.12 + 0.22d  7.86 + 0.35c  8.29 + 0.22b  8.89 + 0.33a 

คา่ความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติร)  1.33 + 0.01a  1.28 + 0.00b  1.25 + 0.01c  1.18 + 0.03d 

คา่สี   

         คา่ความสวา่ง (L*) 

 

87.15 + 0.33c 

 

87.05 + 0.42c 

 

88.62 + 0.26a 

 

87.73 + 0.08b 

         คา่สีแดง (a*) -0.21 + 0.14a -0.28 + 0.02a -0.25 + 0.05a -0.30 + 0.05a 

         คา่สีเหลือง (b*)  1.60 + 0.20c  1.92 + 0.09b  2.38 + 0.15a  2.03 + 0.17b 
หมายเหตุ a,b.. ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวนอน หมายถึง คา่เฉล่ียท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของมาร์ชแมลโลว์เหลวเม่ือปรับอตัราสว่นนํา้ตาลซโูครสตอ่กลโูคสไซรัป 

 ความยืดหยุน่ การยดึติดฟัน การละลายในปาก 

0.77:1 2.60 + 0.64c 6.53 + 0.51a 3.13 + 0.66c 

1:1 4.60 + 0.64b 4.93 + 0.94c 5.00 + 0.67b 

1.3:1 6.53 + 0.64a 2.33 + 0.46d 6.86 + 0.36a 

1.6:1 1.20 + 0.42d 6.00 + 0.61b 2.07 + 0.26d 
หมายเหตุ a,b.. ตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนัในแนวตัง้ หมายถงึ คา่เฉล่ียท่ีมีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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การวิเคราะหสนามแมเหลก็ของหวัเขยีนแมเหลก็แบบแนวต้ังดวยการจาํลองไฟไนทเอลิเมนต 
Magnetic Field Analysis of Perpendicular Magnetic Write Heads Using Finite Element 
Simulations 
 

อิสรา ดอเลาะ1
 และ บดินทร ดํารงศักด์ิ1 

Isra Doloh1 and Badin Damrongsak1 

 

บทคัดยอ 
 ปจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟมีความตองการหัวเขียนบันทึกแมเหล็กที่มีความเขมสนาม 

แมเหล็กสูงและมีความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็กที่แคบ โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองของ      

หัวเขียนแมเหล็กแบบแนวต้ัง เพ่ือทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของหัวเขียนขอมูลแมเหล็กที่มีขดลวดสองรูปแบบ 

ไดแก ขดลวดแบบเกลียว (helical coil) ขดลวดแบบแพนเคก (pancake coil) และศึกษาผลของรูปทรงหัวเขียนตอ

ความเขมสนามแมเหล็กและความกวางของสนามแมเหล็กที่หัวเขียนสรางขึ้น โดยรูปทรงของหัวเขียนที่นํามาศึกษา 

ไดแก รูปทรงสามเหล่ียม รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาและส่ีเหล่ียมคางหมู จากผลการจําลองเราพบวาขดลวดแบบแพนเคก

ใหความเขมสนามแมเหล็กสูงกวาเม่ือเทียบกับขดลวดแบบเกลียว สวนผลจากรูปทรงที่ตางกันของหัวเขียนพบวา    

หัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียมใหความเขมสนามแมเหล็กสูงและความกวางของการเขียนขอมูล (narrow write width)   

ที่แคบเม่ือเทียบกับรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาและส่ีเหล่ียมคางหมู 

คําสําคัญ : หัวเขียนบันทึกแมเหล็กแบบแนวต้ัง ความเขมสนามแมเหล็ก ความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็ก 
 

Abstract 
In the current hard disk drive manufacturing, a magnetic write head with a strong magnetic field 

intensity and narrow magnetic write width is required. In this paper, a solid model of perpendicular 

magnetic recording heads was developed for a numerical study using finite element simulations. 

Magnetic write heads with two different coil designs, i.e. Helical and Pancake coil, were investigated. In 

addition, a magnetic write head with three pole tip designs, i.e. triangular, rectangular and trapezoidal 

designs, were investigated. Simulation results show that the intensity of magnetic write head using a 

pancake coil is somewhat stronger than that of a write head with helical coil. Results also revealed that 

the write head with a triangular pole tip provide magnetic field with a strong field intensity and narrow 

write width in comparison with the others.  

Keywords :  Perpendicular magnetic recording heads, Magnetic field, Narrow write width 
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บทนํา 
ปจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟไดพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความจุในการบันทึก

ขอมูลแมเหล็กใหมีความหนาแนนตอพื้นที่ (areal density)  เทากับ 1 Tbit/in2 หรือมากกวา (R. Wood, 2000) ดังนั้น

จึงมีความตองการหัวเขียนบันทึกแมเหล็กที่มีความเขมสนามแมเหล็กสูงและมีความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็ก

แคบ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน การออกแบบหัวเขียนใหมีชิลดในลักษณะตางๆ (L. Wang, et al.,  2000) หรือลด

ขนาดของหัวเขียนบันทึกแมเหล็กลง   

                                                        
                                               (ก)                          (ข) 

 

 
                                                                  (ค) 
 
รูปที่ 1  หัวเขียนบันทึกแมเหล็กในมุมมองตางๆ (ก) มุมมองดานหนา (ข) มุมมองดานขาง ( K. Ise, et al.,   2001) 

และ (ค) มุมมองดานแอรแบริงเซอรเฟส ( air bearing surface : ABS ) ของโพลหลัก (L. Wang, et al.,  2000) 

 

 โครงสรางทั่วไปของหัวเขียนบันทึกแมเหล็กแบบแนวต้ังแสดงไวดังรูปที่ 1 ซึ่งมีสวนประกอบพ้ืนฐาน ไดแก 

โยค (yoke) หรือโพลเขียน (write pole) และขดลวด  โพลเขียนทํามาจากวัสดุแมเหล็กออน ที่ปลายเปดดานหนึ่งของ

โยคถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กมากๆ มีความกวางอยูในระดับนาโนเมตร เรียกวา โพลหลัก (main pole, MP) สวน

ปลายเปดอีกดานหนึ่งจะมีขนาดใหญกวาโพลหลักมาก เรียกวา โพลยอนกลับ (return pole, RP) เม่ือปอน

กระแสไฟฟาใหกับขดลวดจะเกิดการเหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็กไหลภายในโยค  

 ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของหัวเขียนแมเหล็กที่มีขดลวดสองรูปแบบ ไดแก ขดลวดแบบเกลียว 

(helical coil) ขดลวดแบบแพนเคก (pancake coil) นอกจากนี้ยังศึกษาผลของรูปทรงของหัวเขียนตอความเขม

สนามแมเหล็กและความกวางของสนามแมเหล็กที่หัวเขียนสรางขึ้น รูปทรงของหัวเขียนที่นํามาศึกษา ไดแก รูปทรง

สามเหล่ียม รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาและรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู งานวิจัยนี้เราเลือกใชวิธีการจําลองไฟไนทเอลิเมนต 

(finite element method) ในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตาง ๆ ดังกลาวไวขางตน เนื่องจากหัวเขียน

บันทึกแมเหล็กมีรูปทรงที่ซับซอน การคํานวณดวยวิธีวิเคราะห (analytical method) กระทําไดยาก 

 

 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

O-185 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย  
 ผูวิจัยสรางแบบจําลองสามมิติของหัวเขียนที่มีขดลวดสองรูปแบบ ไดแก ขดลวดแบบเกลียว และขดลวด

แบบแพนเคก ดังแสดงในรูปที่ 2  ขดลวดที่พันรอบหัวเขียนมีจํานวน 3 รอบ และมีพื้นที่หนาตัดของขดลวดเทากับ   

2.2 x 10-12 ตารางเมตร    เราจะทําการจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดต้ังแต 10 ถึง  60 มิลลิแอมแปร  

  
                                            (ก)         (ข) 

รูปที่ 2  ลักษณะของขดลวดมุมมองดานหนาและดานขางของ  (ก) ขดลวดแบบเกลียว (ข) ขดลวดแบบแพนเคก 

               

 นอกจากน้ันผูวิจัยทําการศึกษาผลที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปทรงของหัวเขียนบันทึกแมเหล็ก ไดแก 

รูปทรงสามเหล่ียม รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาและรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู แสดงดังรูปที่ 3 โดยมีพารามิเตอรดังนี้ ความ

กวางของโพล (pole width : PW) มีขนาด 60 นาโนเมตร และความหนาของโพล (pole thickness : PT) มีขนาด 100 

นาโนเมตร และผูวิจัยทําการจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดเทากับ 30 มิลลิแอมแปร โดยขดลวดท่ีใชเปนขดลวดแบบ

แพนเคก 

 
                                                              (ก)                        (ข)                      (ค)     

รูปที่ 3  รูปทรงปลายหัวเขียนและคาพารามิเตอรดาน  ABS ของโพลหลัก (ก) รูปทรงส่ีเหล่ียม (ข) รูปทรงสามเหล่ียม

คางหมู และ (ค) รูปทรงสานเหล่ียม 

 

การจําลองแบบไฟไนทเอลิเมนตไดถูกนํามาใชคํานวณเพื่อหาคาความเขมของสนามแมเหล็กและความ

กวางของการเขียนขอมูล โดยใชสมการแมกซเวลล โดยในที่นี้เราสนใจสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็คและแนว

ดาวนแทร็คผานก่ึงกลางของโพลหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

O-186 

 
รูปที่ 4  การกระจายตัวของสนามแมเหล็กที่ระยะ 30 นาโนเมตร หางจากโพลหลัก โดยสีแดงแทนบริเวณท่ีมี

สนามแมเหล็กสูง และสีน้ําเงินแทนบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็กนอย เสนประแสดงตําแหนงที่ใชในการดึงขอมูลตาม

แนวครอสแทร็คและดาวนแทร็ค 

 

ผลการทดลองการอภิปรายผล 
1. ผลกระทบของลักษณะขดลวดตอสนามแมเหล็กที่ผลิตจากโพลหลัก  

จากผลการทดลองเม่ือจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดทั้งสองชนิดเทากัน สนามแมเหล็กที่เกิดจากขดลวด

ตามแนวครอสแทร็คของขดลวดแบบแพนเคกมีความเขมสนามแมเหล็กที่สูงกวาเม่ือเทียบกับขดลวดแบบเกลียว     

ดังรูปที่ 5 ซึ่งเปนผลจากจํานวนรอบของขดลวดตอหนึ่งหนวยความยาว โดยขดลวดแบบแพนเคกมีจํานวนรอบตอหนึ่ง

หนวยความยาวมากกวาขดลวดแบบเกลียว และจากผลการทดลองเม่ือจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดต้ังแต 10 ถึง  

60 มิลลิแอมแปร พบวา ความเขมสนามแมเหล็กที่ออกจากโพลหลักมีคาเพิ่มขึ้นแปรผันตรงกับกระแสไฟฟา ดังแสดง

ในรูปที่ 6(ก) เปนไปตามกฎของแอมแปร (Ampere’s law)  ความเขมสนามแมเหล็กที่สูงสงผลใหประสิทธิภาพในการ

เขียนขอมูลบนแผนบันทึกขอมูล (media) เพิ่มขึ้น  
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รูปที่ 5 ผลเปรียบเทียบสนามแมเหล็กของขดลวดแบบเกลียวและขดลวดแบบแพนเคกที่กระแสตางๆ 
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รูปที่ 6  (ก) ผลเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเขมสนามแมเหล็กสูงสุดกับกระแสที่ถูกจายใหกับขดลวด 

             (ข) ผลเปรียบเทียบความเขมสนามแมเหล็กสูงสุดของขดลวดแบบเกลียวและขดลวดแบบแพนเคก 

 

รูปที่ 6(ข) แสดงผลเปรียบเทียบความเขมสนามแมเหล็กสูงสุดของขดลวดแบบเกลียวและขดลวดแบบ   

แพนเคก ขดลวดทั้งสองถูกจายกระแสไฟฟาที่ 30 มิลลิแอมแปร จากรูปจะเห็นวาความเขมสนามแมเหล็กสูงสุดของ

ขดลวดแบบเกลียวและขดลวดแบบแพนเคกมีคาลดลงแปรผกผันกับระยะหางจากโพลดาน ABS 

 
2. ผลการทดลองของรูปทรงปลายหัวเขยีน 

จากรูปที่ 7(ก) และ 7(ข) แสดงสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็ค ซึ่งเสนประจุดสีน้ําตาลแสดง

สนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา เสนตรงสีน้ําเงินแสดงสนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียม

คางหมู และเสนประยาวสีชมพูแสดงสนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียม จากการทดลองพบวาสนาม 

แมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียมจะมีคาความเขมสนามแมเหล็กสูง  คาความเขมสนามแมเหล็กของหัวเขียน

ขึ้นอยูกับฟลักซสนามแมเหล็กที่พุงออกจากพ้ืนที่หนาตัดของปลายโพลหลัก ดังนั้นปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียม

จะมีพื้นที่หนาตัดนอยสุดจึงสงผลใหมีความเขมสนาม แมเหล็กที่เกิดจากหัวเขยีนสูงกวาปลายหัวเขียนรูปทรงอื่นๆ 

นอกจากน้ีผูวิจัยทําการคํานวณหาความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็กจากคาความกวางของพีคที่

ตําแหนงคร่ึงหนึ่ง (full width at half maximum : FWHM) ของสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็คและตามแนวดาวน

แทร็ค ซึ่งพบวาหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียมมีความกวางของการเขียนขอมูลแคบที่สุดเม่ือเทียบกับรูปทรงส่ีเหล่ียมคาง

หมูและรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา ดังแสดงในรูปที่ 8  ความกวางของการเขียนขอมูลบอกถึงความจุในการบันทึกขอมูล

แมเหล็กบนแผนบันทึกขอมูล ดังนั้นหากความกวางของการเขียนขอมูลแคบจะสงผลใหความจุในการบันทึกขอมูลแม 

เหล็กเพิ่มขึ้น โดยในงานวิจัยนี้รูปทรงปลายหัวเขียนท่ีเหมาะสม คือ รูปทรงสามเหล่ียม เนื่องจากใหความเขม

สนามแมเหล็กสูงและความกวางของขอมูลที่แคบ 
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รูปที่ 7 ผลเปรียบเทียบสนามแมเหล็กของหัวเขียนที่มีรูปทรงแตกตางกัน (ก) สนามแมเหล็กในแนวครอสแทร็ค และ 
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รูปที่ 8 ความเขมของสนามแมเหล็กและความกวางของการเขียนขอมูลของปลายหัวเขียนรูปทรงแตกตางกัน 

 

สรุป  
ผูวิจัยใชแบบจําลองไฟไนทเอลิเมนตในการศึกษาผลกระทบของลักษณะขดลวดและศึกษาผลของรูปทรง

ปลายหัวเขียน โดยเนนศึกษาความเขมสนามแมเหล็กและความกวางของการเขียนขอมูล  จากผลการศึกษาลักษณะ

ขดลวดพบวา หัวเขียนที่มีขดลวดแบบแพนเคกใหความเขมสนามแมเหล็กที่สูง ทําใหหัวเขียนมีประสิทธิภาพในการ

เขียนขอมูลที่ดี และจากการศึกษาลักษณะรูปทรงปลายหัวเขียนพบวา ปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียมมีความกวาง

ของการเขียนขอมูลที่แคบท่ีสุด สงผลใหความจุในการบันทึกขอมูลบนแผนบันทึกขอมูลเพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวเขียนที่มี

ลักษณะขดลวดแบบแพนเคกและมีปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหล่ียมจงึมีความเหมาะสม 

 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่ใหการสนับสนุนคอมพิวเตอรเพื่อใชใน

การทํางานวิจัยนี้ และขอขอบคุณภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยใน

การทําวิจัยในคร้ังนี้ 
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การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของเชือ้เพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด   
Efficacy and Cost of Fuel Pellets from Corn 
 

วนัชยั ลีลากวีวงศ์1 สวุฒัน์ เณรโต1 สขุมุ โฆษิตชยัมงคล1 สริุยกาล ชมุแสง1 และ ธนาณติั กล้าหาญ2 

Wanchai Leelakaweewong1, Suwat Nanetoe1, Sukhum Kositchaimongkol1, Suriyakal chumsaeng1 and 

Thananut Garhun2 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์

คณุสมบติัของเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบ และเพ่ือวิเคราะห์ต้นทนุในการผลิตเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด 

โดยทําการศกึษาเก่ียวกบัเทคนิคการอดัแท่งเชือ้เพลิงชีวมวล คณุสมบติัของเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด

และประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบจากต้นข้าวโพด และต้นทนุในการผลิตเชือ้เพลิง

อดัแทง่ตะเกียบจากต้นข้าวโพด ขัน้ตอนการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนคือ การศกึษาข้อมลูเชือ้เพลิงชีวมวล ศกึษา

เทคนิคการอดัแท่งเชือ้เพลิงชีวมวล ศกึษาคณุสมบติัและประสิทธิภาพการใช้งานของเชือ้เพลิงชีวมวล และการศกึษา

ต้นทนุในการผลิตเชือ้เพลิงอดัแท่ง ผลการศึกษา พบว่า การอดัแท่งเชือ้เพลิงจากต้นข้าวโพด สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลิงชีวมวลให้สงูขึน้กว่าการใช้เชือ้เพลิงรูปแบบเดิม ทําให้ประหยัด

เชือ้เพลงิท่ีนําไปใช้งานลง และมีต้นทนุต่ํา โดยท่ีต้นทนุด้านพลงังานของเชือ้เพลิงอดัแท่งเชือ้เพลิงจากต้นข้าวโพด คือ 

0.61 บาท/กิโลกรัม 

คาํสาํคัญ : เชือ้เพลงิชีวมวลอดัแทง่ ประสทิธิภาพการใช้งานของเชือ้เพลงิชีวมวล เทคนิคการอดัแทง่ 
 

Abstract 
Objectives of this research are to study the production process, analyze the property and 

analyze the cost of fuel pellets made from corn. This research study about the technique of biomass fuel 

pellets , Properties of fuel pellets and efficient use heat fuel pellets from corn and costs of producing fuel 

pellets from corn. The study is divided into 4 steps which are studying primary information about biomass 

fuel, studying pellet technique for biomass fuel , studying specifications and efficient use heat fuel pellets 

and studying cost of fuel pellets from corn. Result of the study found that fuel pellet from corn can 

increase heat energy of biomass fuel more than the original model fuel. It can reduce fuel used and low 

cost. Current pellet fuel energy cost from corn ell is 0.61 baht/ kilogram. 

Keywords  : Biomass Fuel Pellets, Efficient Use of Biomass Fuel, Pellet Technique 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ปัญหาการขาดแคลนพลงังาน ทําให้ทกุหน่วยงานจึงพยายามหามาตรการต่างๆ เพ่ือลดการใช้พลงังาน  

เช่น  พลงังานเชือ้เพลิงต่างๆ พลงังานไฟฟ้า ซึง่ทําให้มีการสนบัสนนุให้มีการคิดและพฒันาพลงังานทดแทน รวมถึง

สนบัสนนุให้ใช้พลงังานทดแทนมากขึน้ โดยพลงังานทางเลือกหนึ่ง คือ พลงังานชีวมวลท่ีมีการนาเอาพืชผลท่ีเหลือใช้

ทางการเกษตรมาปรับปรุงใช้ ซึ่งมีเกษตรกรรมหลายชนิดท่ีสามารถนํามาสร้างเป็นพลงังานทดแทนหรือสร้าง

มลูค่าเพิ่ม จึงได้มีการคิดค้นหาหนทางนําส่วนท่ีเหลือใช้ท่ีต้องกาจดัทิง้เหล่านี ้มาทําให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

หลายๆแนวทาง แนวทางหนึ่งนัน้ก็คือการนํามาใช้เป็นพลงังานทดแทนโดยจะเป็นการเพิ่มแหลง่ผลิตพลงังานทดแทน

ฟืนและถ่าน  งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์  เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตเชือ้เพลิงอดัแท่งตะเกียบและวิเคราะห์

คณุสมบติัของเชือ้เพลงิอดัแทง่ตะเกียบ และต้นทนุในการผลติเชือ้เพลงิอดัแทง่ตะเกียบ 
 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 - อปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษา 

1) เคร่ืองบดหยาบ  2) เคร่ืองบดละเอียด   3) เคร่ืองโม่ผสม   

4) เคร่ืองอดัแทง่เชือ้เพลงิชีวมวล  5) เชือ้เพลงิชีวมวลตวัอยา่ง  6) เคร่ืองชัง่น้าหนกั  

7) แคล์มมิเตอร์  8) เวอร์เนียคาลิปเปอร์  9) เคร่ืองทดสอบคา่ความร้อน  

10) ภาชนะตวง  11) เทอร์โมมิเตอร์   12) เคร่ืองดดูความชืน้  

13) ถ้วยทนไฟ 14) เตา    15) นาฬิกาจบัเวลา  

16) ไม้บรรทดั  17) เทอร์โมคปัเปิล   18) เคร่ือง Micro Fog 

- วิธีการ 

1) ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิชีวมวลและกระบวนการผลติเชือ้เพลงิชีวมวลอดัแทง่  

  2) ทําออกแบบการทดลอง เน่ืองด้วยทรัพยากรมีจํานวนจํากดั 

3) ดําเนินการเตรียมอปุกรณ์และสถานท่ีใช้ในการทดลอง  

4) ทําการทดลองอดัแทง่เชือ้เพลิงชีวมวลตามรูปแบบการทดลอง  

5) วดัคา่คณุสมบติั ประสทิธิภาพการใช้งานและต้นทนุ  

6) วิเคราะห์ผลท่ีได้  

7) สรุปผลการศกึษา 

 
ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศกึษาและรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 

ในปัจจบุนัความต้องการเชือ้เพลงิชีวมวลมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามความต้องการของการใช้พลงังานดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงปริมาณความต้องการพลงังานชีวมวลใน พ.ศ. 2538-2568 

ท่ีมา :กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2552 

 

จากภาพท่ี 1 พบว่า ปริมาณความต้องการพลงังานชีวมวลมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ตัง้แต่อดีตจนถึงอนาคต โดย 

ใน พ.ศ.2568 มีความต้องการใช้พลงังานชีวมวลสงูเพิ่มมากขึน้ 74% เม่ือเทียบจากปี พ.ศ. 2558 

 

ตารางท่ี 1 คา่ความร้อนของเชือ้เพลงิชีวมวล 

ชนิดเชือ้เพลงิชีวมวล ค่าความร้อน(cal/g) ค่าความร้อน (MJ/kg) 

ต้นข้าวโพด 3688 15.49 

 

ตารางท่ี 2 คา่ประสทิธิภาพการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิชีวมวล 

ชนิดเชือ้เพลงิ
ชีวมวล 

ลักษณะ
เชือ้เพลงิชีวมวล 

ประสทิธิภาพการใช้
งานความร้อน (%) 

ระยะเวลาการเผา
ไหม้(min/kg) 

ปริมาณขีเ้ถ้า (%) 

ต้นข้าวโพด ตนั 10.42 61 22 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ต้นข้าวโพดมีค่าประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนคือ 10.42% ซึง่ระยะการเผาไหม้จะมี

ค่าแปรผนัตามประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนซึง่ สว่นปริมาณขีเ้ถ้าจะขึน้อยู่กบัชนิดของเชือ้เพลิงชีวมวลโดย

ต้นข้าวโพดหลงัเกิดการเผาไหม้เสร็จสิน้จะมีปริมาณขีเ้ถ้าเกิดขึน้ 22% 

 
2. ผลการศกึษาข้อมูลเบือ้งต้นของชีวมวลอัดเมด็  

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการอดัเม็ดเชือ้เพลิงชีวมวลแบ่งเป็น 3 ชนิดคือเคร่ืองบดหยาบ เคร่ืองบดละเอียดและเคร่ือง

อดัแทง่เชือ้เพลงิ ตามลําดบั ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ข้อมลูเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการอดัแทง่เชือ้เพลงิชีวมวล 

ลาํดับที่ เคร่ืองจักร กาํลังการผลติ(kg/hr) ขนาดมอเตอร์ (HP) 

1 เคร่ืองบดหยาบ 87 3 

2 เคร่ืองบดละเอียด 14 3 

3 เคร่ืองอดัแทง่เชือ้เพลงิ 102 10 

 รวม 
 

16 

 

เชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่งเป็นลกัษณะทรงกระบอก มีเส้นผ่านศนูย์กลาง 6.2 มิลลิเมตร ความยาว 1.5-4

เซนติเมตร ความชืน้ท่ีเหมาะสมสาหรับการอดัเมด็เชือ้เพลงิชีวมวลอยูท่ี่ 8-15 % ดงัภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2 ต้นข้าวโพดอดัแทง่ 

 
3. ผลการศกึษาคุณสมบัตขิองเชือ้เพลงิชีวมวลอัดแท่ง 

1) การทดสอบคณุสมบติัทางกายภาพของเชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่ง ได้แก่ ค่าความชืน้, ค่าความหนาแน่น, 

ดชันีการแตกร่วน และการทดสอบการเป่ือยยุย่เชือ้เพลงิชีวมวล ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบคณุสมบติัทางกายภาพของเชือ้เพลงิชีวมวลอดัแทง่ 

ชนิดเชือ้เพลงิชีวมวล ปริมาณความชืน้
(%) 

ความหนาแน่น 
(g/cm³) 

ดัชนีการแตกร่วน 
 

การเป่ือยยุ่ย 
(วนิาท)ี 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 8%) 

10.77 1.254 0.988 44.41 

 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 10%) 

10.97 1.198 0.984 26.59 

 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 12%) 

11.12 1.194 0.980 21.29 

 
หมายเหต ุ ต้นข้าวโพดวดัคา่ปริมาณความชืน้เท่ากบั 9.97 % 
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2) การทดสอบคณุสมบติัทางเคมีของเชือ้เพลงิชีวมวลอดัแทง่ ได้แก่ คา่ความร้อน 

 
ภาพท่ี 3 กราฟแสดงความสมัพนัธ์คา่ความร้อนของเชือ้เพลงิชีวมวลแตล่ะชนิด 

 

จากภาพท่ี 3 พบว่า ค่าความร้อนของเชือ้เพลิงชีวมวลแต่ละชนิดจากการทดลองหาค่าความร้อนจากบอมบ์

แคลอรีมิเตอร์ โดยต้นข้าวโพดอดัแท่งแต่ละชนิดจะให้ค่าความร้อนสงูท่ีใกล้เคียงกนัเพราะเน่ืองจากเป็นพืชชนิด

เดียวกนัคา่ความร้อนใกล้เคียงกนั 

 
4. ผลการศกึษาประสทิธิภาพการใช้งานเชือ้เพลงิ 

ประสิทธิภาพการใช้งานของเชือ้เพลิงชีวมวล ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลิง

ชีวมวล, ระยะเวลาการเผาไหม้ และปริมาณการเกิดขีเ้ถ้า 

 

ตารางท่ี 5 ผลการศกึษาประสทิธิภาพการใช้งานเชือ้เพลงิ 

ชนิดเชือ้เพลงิชีวมวล ลักษณะ
เชือ้เพลงิ 

ประสทิธิภาพ
การใช้ความ
ร้อน (%) 

ระยะเวลาการเผา
ไหม้(min/kg)  

ปริมาณขีเ้ถ้า(%)  
 

ต้นข้าวโพด  ต้น 10.42  62.67  22.21  

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 8%) 

อดัแทง่ 25.49  

 

155.11  

 

11.51  

 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 10%) 

อดัแทง่ 25.48  

 

155.89  

 

11.24  

 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ตะเกียบ 

(ผสมนํา้ 12%) 

อดัแทง่ 25.44  

 

155.22  

 

11.02  
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จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของการอดัแท่งเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากการนําต้น

ข้าวโพดมาทําการอดัแทง่ เพ่ือเพิ่มความหนาแน่นของเชือ้เพลงิชีวมวล ทําให้คา่ประสทิธิภาพการใช้งานความร้อนของ

เชือ้เพลิงมวลเพิ่มมากขึน้ มีระยะเวลาการเผาไหม้นานกว่าของต้นข้าวโพด และปริมาณขีเ้ถ้าของเชือ้เพลิงชีวมวลอดั

แทง่น้อยกวา่ต้นข้าวโพด 

 
5. ผลการศกึษาทางด้านต้นทุนในการผลติ  

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้งานเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้ระหว่างการอดัแท่งเชือ้เพลิงชีวมวล โดยเทียบอตัรา

การผลิตกบัเวลาในการผลิต และต้นทนุค่าพลงังานของเชือ้เพลิงชีวมวลเป็นต้นทนุท่ีเกิดจากค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ใน

การอดัเชือ้เพลงิชีวมวลตามกระบวนการตา่งๆ ดงัตารางท่ี 6-7 

 

ตารางท่ี 6  พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในการผลติต้นข้าวโพดอดัแทง่ 

ชนิดเคร่ืองจักร กาํลังการผลติ(Kg/hr) พลังงานไฟฟ้า(KW.hr) 

เคร่ืองบดหยาบ 87 2.9 

เคร่ืองบดละเอียด 14 1.85 

เคร่ืองอดัแทง่เชือ้เพลงิ 102.3 0.57 

 

ตารางท่ี 7 ต้นทนุคา่พลงังานไฟฟ้าของเชือ้เพลงิในการผลติต้นข้าวโพดอดัแทง่ 

กระบวนการ ต้นทุนเชือ้เพลงิ (Bath/Kg) 

กระบวนการบดหยาบ 0.117 

กระบวนการบดละเอียด 0.473 

กระบวนการอดัแทง่ 0.019 

รวม 0.609 

 

จากตารางท่ี 7  พบว่า ต้นทุนค่าพลงังานไฟฟ้าของเชือ้เพลิงในการผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่งจากต้น

ข้าวโพดมีต้นทนุ 0.609 บาทตอ่กิโลกรัม 

 

ตารางท่ี 8 ต้นทนุคา่พลงังานไฟฟ้าและประสทิธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลงิชีวมวล 

เชือ้เพลงิชีวมวล 
ต้นทุนการผลติเชือ้เพลงิ 

(฿/kg) 
ประสทิธิภาพการใช้งานความร้อน

(%) 

ต้นข้าวโพด 0.00 10.42 

ต้นข้าวโพดอดัแทง่ 0.609 25.47 
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สรุป 
เชือ้เพลิงชีวมวลอดัแท่งจากต้นข้าวโพดจากนํา้ในอตัราส่วนท่ีกําหนด จะส่งผลต่อคณุสมบติัเพียงเล็กน้อย 

ประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลิงชีวมวล เม่ือนําต้นข้าวโพดมาทําเป็นเชือ้เพลิงอดัแท่งจะทําให้ค่า

ประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชือ้เพลิงชีวมวลให้สงูขึน้กว่าการใช้เชือ้เพลิงรูปแบบเดิม โดยมีประสิทธิภาพ

การใช้งานความร้อนเพิ่มขึน้จากเดิม 15% ระยะเวลาการเผาไหม้ เพิ่มขึน้ 70 min/kg. และเกิดขีเ้ถ้าลดลง 10% ทําให้

ประหยดัเชือ้เพลิงท่ีนําไปใช้งาน  โดยท่ีต้นทนุด้านพลงังานของเชือ้เพลิงอดัแท่งเชือ้เพลิงจากต้นข้าวโพด 0.61 บาท/

กิโลกรัม 
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การส่งเสริมการเหน็คุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุผ่านเกมออนไลน์ 
Promoting Self-esteem in Older Adults through Online Game 
 

พิมพ์จรัส บญุเลศิ1 และ วชัรวลี ตัง้คปุตานนท์1 

Pimjaras Boonlaet1 and Watcharawalee Tangkuptanon1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงูอายุผ่านเกม

ออนไลน์ โดยออกแบบและพฒันาตามแนวทางทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองทัง้ 3 ด้าน 1) ด้านความสําคญัของ

ตนเอง  2) ด้านความสามารถของตนเอง 3) ด้านคณุความดีของตนเอง เพ่ือให้ผู้สงูอายเุกิดความรู้สกึถึงคณุค่าใน

ตนเองมากขึน้และมีสขุภาพจิตท่ีดี ผลการทดสอบระบบ ด้วยเทคนิค Black-box ผลปรากฏว่าระบบแสดงผลโดยไม่มี

ข้อผิดพลาด  และ พบว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีทดลองใช้มีความพงึพอใจ ด้านการออกแบบอยู่ในระดบัมาก ( x = 2.8, S.D 

= 0.18 ) ด้านการเหน็คณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัมาก ( x = 2.92, S.D = 0.22)  

คาํสาํคัญ : การเหน็คณุคา่ในตนเอง ผู้สงูอาย ุเกมออนไลน์ 

 

Abstract 
The aim of this research is to get the guideline of promoting self-esteem in older adults through 

online game, by designing and developing the game according to self-esteem theory in 3 aspects :       

1) Significance; 2) Competence; and 3) Virtue. The results of system testing using the Black-box 

technique, the system runs without error. In addition, it has been found that the samples who tested the 

system were highly satisfied both in the user interface design ( x  = 2.81, S.D = 0.18) and self-esteem   

( x  = 2.92, S.D = 0.22).  

Keywords : Self-esteem, Older adults, Online games 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
  “ผู้สงูอายุ” คือ บุคคลท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ส่วนในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และ

ประเทศในแถบยโุรป ให้ผู้สงูอายคืุอ ผู้ ท่ีมีอาย ุ65 ปีขึน้ไป เว็บไซต์สํานกังานสถิติแห่งชาติ (2555) รายงานจํานวน

ผู้สงูอายใุนประเทศไทยมีจํานวนท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ประภสัสร วงษ์ศรี (2555 : 10) กลา่วถึงการพึง่พาตนเองใน

ผู้สงูอายุ และดํารงชีวิตตามแบบของตนเองได้อย่างมีคุณค่าในช่วงอายุตอนปลายของชีวิต ผู้สงูอายุก็จะเป็นกลุ่ม

บคุคลท่ีมีความสําคญั ไมเ่ป็นภาระของครอบครัว ชมุชน และประเทศชาติ 

                                                 
1 โครงการจดัการศึกษาพิเศษ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

  สงขลา 90110 ประเทศไทย 

  Special Program in Management of Information Technology, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand. 
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  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบแนวทางในการเห็นคณุค่าในตนเอง (Self–esteem) สําหรับผู้สงูอาย ุ

จารุณี  วารหสั และ อริสา จิตต์วิบูลย์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่าการมุ่งเน้นให้เกิดการยอมรับหรือเห็นคุณค่าตนเองใน

ทางบวกของ Coopersmith เป็นการท่ีบุคคลพิจารณาประเมินตนเองแล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเอง 

หรือไม่ยอมรับตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความสําคัญและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง             

มีองค์ประกอบด้วยกนั 4 อยา่ง คือ   1) ความรู้สกึในความสําคญัของตนเอง 2) ความรู้สกึในความสามารถของตนเอง 

3) ความรู้สกึในคณุความดีของตนเอง  4) ความรู้สกึในอํานาจของตนเอง หากผู้สงูอายมีุการรับรู้เก่ียวกบัตนเองใน

ด้านบวก เช่ือมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ดี พอใจในตนเอง รวมทัง้สามารถสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อบุคคลและ

สิ่งแวดล้อมได้ จะทําให้ผู้สงูอายเุกิดความรู้สกึกล้าคิดกล้าทํา กล้าเผชิญปัญหา และถือว่าปัญหาเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย 

ซึง่จะสง่ผลให้ดีตอ่ตนเอง 

จากการศกึษางานวิจยัในอดีตพบวา่มีการนําเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสนบัสนนุการเข้าสงัคม การคลาย

เครียดสําหรับผู้สงูอาย ุGamberini (2012 : 285-308) ได้เสนอข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบเกมและผลกระทบท่ี

เกิดขึน้จากการออกแบบเกมให้เป็นมิตรกบัผู้สงูอาย ุเช่น การลดเมนยู่อยบนหน้าจอ การออกแบบโครงสร้างซบัซ้อน

เกินกว่าผู้สงูอายจุะใช้งาน จดจําและเรียนรู้ได้ การศึกษากรอบสําหรับการพฒันาเกมออนไลน์แบบผู้ เล่นหลายคน 

Vanhatupa (2010 : 39-47) ได้นําเทคโนโลยีด้านกราฟิก WebGL โดยใช้ WebSocket ติดต่อส่ือสารระหว่างแม่ข่าย

และลูกข่าย ซึ่งเล่นผ่าน Browser-base Game ท่ีไม่มีการติดตัง้ลงในเคร่ืองลูกข่ายและสามารถท่ีจะเล่นบน

แพลตฟอร์มใดก็ได้กําลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยพฒันาผ่านมาตรฐานของ HTML5 และเทคโนโลยีเว็บ  

อ่ืน ๆ ดงันัน้ผู้พฒันาระบบจึงเลือกใช้เคร่ืองมือในการพฒันาคือ HTML5 CSS3 Javascript MySQL และโปรแกรม 

Dreamweaver CS6 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเกม ซึ่งเหมาะสําหรับงานด้านมลัติมีเดียสําหรับเว็บ ภาพเคล่ือนไหว 

เกมและยงัเพิ่มความสามารถของเกมในการตอบโต้กบัผู้ใช้อีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือศกึษาแนวทางการสง่เสริมการเหน็คณุคา่ในตนเองในผู้สงูอายผุา่นเกมออนไลน์  

- เพ่ือออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเหน็คณุคา่ในตนเองในผู้สงูอาย ุ
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
   การศกึษาในครัง้นี ้มีระเบียบวิธีวิจยัและขัน้ตอนการดําเนินงาน ซึง่แสดงตามขัน้ตอนของ ADDIE Model ใน

การสร้างต้นแบบเกมออนไลน์สําหรับผู้สงูอายดุงันี ้  

1.  ศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจยั ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอาย ุ   

2) การเหน็คณุคา่ในตนเอง 3) เกมออนไลน์  

      1.1 การเปล่ียนแปลงในผู้สงูอาย ุสรุปได้โดยสงัเขป ดงันี ้1) การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย ร่างกายมกัจะมี

การเสื่อมของเซลล์ประสาท สิ่งท่ีเห็นได้ชัดคือความว่องไวในการสัง่งานไปยงัส่วนต่าง ๆ การตอบสนองต่อสิ่งท่ีมา

กระตุ้นช้าลง ทัง้ยงัมีประสารทสมัผสัท่ีเส่ือมลง เช่น ตามองเห็นได้ไม่ดีทําให้การแยกแยะความแตกต่างของสีน้อยลง 

ความคมชดัของภาพท่ีมองน้อยลง หกูารได้ยินของเสียงพดูจะต้องเสียงดงักวา่ปกติแตม่กัจะได้ยินเสียงต่ําชดักว่าเสียง

ธรรมดาหรือเสียงสงู  2) การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ สว่นหนึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายทําให้สภาพจิตใจ

ของผู้สูงอายุหดหู่ วิตกกังวล และขาดความกระตือรือร้น เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อกับบุคคล การปรับตัวเข้ากับ
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สภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลทําให้เกิดปัญหาสขุภาพได้ 3) การเปล่ียนแปลงด้านสงัคม จากการท่ีได้รับภาระหน้าท่ีและ

บทบาทในสงัคมของผู้สงูอายลุดน้อยลง ทําให้มีความรู้สกึยากลําบากในการปรับตวัจนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทาง

กายและจิตใจตามมา 

        1. 2 การเหน็คณุค่าในตนเอง หมายถึง เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการความเช่ือมัน่ของ

ตนเอง มีความภูมิใจในความสามารถของตนเองท่ีจะกระทําสิ่งใด ๆ สําเร็จ ซึ่งบุคคลใช้เป็นสิ่งตัดสินใจว่าตนเอง

ประสบความสําเร็จ มีดงันี ้1) ความรู้สึกในความสําคญัของตนเอง เป็นการท่ีบคุคลรู้สึกถึงการยอมรับ การมีคณุค่า

อยา่งเหมาะสม 2) ความรู้สกึในความสามารถของตนเอง เป็นวิธีการท่ีทําให้บคุคลเห็นถึงความสําคญัโดยการกระทํา

ให้บรรลเุป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 3) ความรู้สึกในคุณความดีของตนเอง การปฏิบติัตนให้อยู่ใน

ศีลธรรม จริยธรรม มีการแสดงออกของความคิดท่ีดี 4) ความรู้สกึในถึงอํานาจของตวัเอง เป็นพลงัท่ีบคุคลมีต่อตนเอง

ในการดํารงชีวิต ความเช่ือมัน่ในอํานาจเพ่ือกระทําสิง่ใด ๆ ให้เกิดสิง่ท่ีตนเองต้องการ 

       1.3 เกมออนไลน์ หมายถึงกิจกรรมหรือการเล่นท่ีชัดเจนไม่ซับซ้อนและทําให้ผู้ เล่นเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน สร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้ อ่ืนและความรู้สึกนึกคิดถึงคณุค่าในตนเอง มีจินตนาการด้านความคิดท่ีแปลก

ใหม ่ทําให้เกิดความสขุและผอ่นคลายความเครียดและสง่เสริมสขุภาพจิตได้ 

2.  การออกแบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 2 สว่นดงันี ้

       2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

  การสร้างต้นแบบเกมออนไลน์  ตามแนวคิดจากทฤษฎีการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ 

Coopersmith    3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความสําคัญของตนเอง 2) ด้านความสามารถของตนเอง 3) ด้านคุณ

ความดีของตนเอง โดยการเลือกสถานท่ีสําคญั ๆ ในจงัหวดัสงขลา นํามาออกแบบเกม โดยจําแนกออกเป็น 2 เกม 

ประกอบด้วย 1) เกมเก็บขยะ ใช้พืน้หลงัจําลองจากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ 2) เกมเต่าน้อย ใช้พืน้หลงั

จําลองจากสวนสองทะเล จงัหวดัสงขลา ซึ่งทัง้ 2 เกมมีความแตกต่างกนัในทางทฤษฎีการส่งเสริมการเห็นคณุค่าใน

ตนเอง คือ เกมเก็บขยะ เป็นการสง่เสริมองค์ประกอบตามทฤษฎีทัง้ 3 ด้านดงักลา่วข้างต้น และ เกมเต่าน้อย เป็นการ

สง่เสริมเฉพาะในด้านของความสําคญัของตนเองและคณุความดีของตนเอง  

       2.2 เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

       ทําแบบสอบถามหลังเล่นเกม โดยทําการประเมินความพึงพอใจในการเล่นเกม ผู้พัฒนาระบบใช้

แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert) จํานวน 13 ข้อ การให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ น้อย ปานกลาง มาก และคําถามปลายเปิดสําหรับข้อคิดเหน็เพิ่มเติม  

3. การพฒันา  

  เกมท่ีพัฒนาขึน้เป็นเกมออนไลน์สําหรับผู้ สูงอายุ เป็นเกมประเภทเกมเล่นตามบทบาทโดยจําลอง

สถานการณ์ต่าง ๆ มาให้ผู้ เล่นได้สวมบทบาท พฒันาด้วย โปรแกรม Dreamweaver CS6 และเทคนิคของ HTML5 

CSS3 Javascript MySQL ใช้ฐานข้อมลู MySQL ในการจดัเก็บข้อมลู 

4. การนําไปใช้  

  4.1 ผู้พฒันาระบบคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างซึ่งมีคณุสมบติัตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ อ่านหนังสือภาษาไทยได้  

ไม่มีโรคทางจิตเวช เป็นต้น เพศชายหรือหญิง จํานวน 6 คน อายุระหว่าง 65-85 ปี จากชมรมผู้ สูงอายุวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบรายบคุคล 
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  4. 2 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั การทดลองการใช้เกมออนไลน์กบักลุม่ตวัอย่าง โดยเป็นอาสาสมคัร

ท่ีสมคัรใจซึง่มาจากหลายอาชีพ  

  4. 3 กลุม่ตวัอยา่งเลน่เกม  

  4. 4 กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบประเมินความพงึพอใจโดยวิธีการสมัภาษณ์รายบคุคลและนําไปประเมินผล 

5. การประเมินผล  

 การวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากแบบประเมินความพงึพอใจ โดยใช้สถิติ ร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

คา่เฉล่ียเลขคณิต 

 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลการวิจยัจําแนกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเห็นคณุค่าในตนเองในผู้สงูอายุ

ผ่านเกมออนไลน์ 2) การออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเห็นคณุค่าในตนเองในผู้สงูอาย ุ

3) ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง 

1. แนวทางการออกแบบเกมออนไลน์ท่ีส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงูอายุในบทความนีอ้ยู่บนพืน้ฐาน                

3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสําคญัของตนเอง 2) ความสามารถของตนเอง 3) คณุความดีของตนเอง ดงัตอ่ไปนี ้  

 

ตารางท่ี 1 แนวทางการสง่เสริมการเหน็คณุคา่ในตนเองในผู้สงูอายผุา่นเกมออนไลน์ 

การเหน็คุณค่าในตนเอง แนวทางการส่งเสริม ลักษณะของเกมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

1. ความสําคญัของตนเอง 

 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ รั บ รู้ ว่ า

ต น เ อ ง มี คุณ ค่ า  มี

ความสําคญัในสงัคม 

-  มีข้อความแสดงความยินดีเม่ือเลน่จบเกมเพ่ือให้เกิดความ

ภาคภมิูใจต่อตนเอง และมีความรู้สึกท่ีดีขึน้ เช่น “เก็บขยะได้

ถกูต้องแล้วคะ่ ช่วยกนัวนัละนิดเพ่ือสงัคมท่ีน่าอยูค่ะ่” 

2. ความสามารถของตนเอง 

 

ส่งเสริมการกระทําใด 

ๆ ของความสามารถท่ี

จะประสบความสําเร็จ 

ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

-  เป็นเกมท่ีมีเป้าหมายให้ผู้ เล่นกระทําตามเพ่ือรับคะแนน

ความมีคณุคา่ให้กบัตนเอง 

-   แทรกเสียงปรบมือเม่ือสามารถเล่นเกมบรรลเุป้าและผ่าน

แตล่ะดา่น 

3. คณุความดีของตนเอง   

 

ส่งเสริมการทําความดี 

ก า ร เ สี ย ส ล ะ  ก า ร

บํ า เ พ็ญป ร ะ โ ย ช น์ 

ช่วยเหลือครอบครัว

และสงัคม 

-  เกมท่ีมีลกัษณะของการทําความดี คือ ช่วยอนรัุกษ์พนัธุ์เตา่

ทะเล โดยวิธีการเก็บไข่เตา่ท่ีวางอยูบ่นชายหาด 

- เกมทําความสะอาดสวนสาธารณะ โดยจะมีขยะให้เลือกเก็บ 

ไปใสใ่นถงัขยะ ซึง่มี 3 สี 1) สีเขียว 2) สีแดง 3) สีนํา้เงิน   

-  มีข้อความแสดงถงึความดีท่ีได้กระทําเม่ือจบเกม เช่น “เก็บ

ไข่เตา่ครบแล้วค่ะ อยา่ลืมบอกลกูหลานให้ช่วยกนัอนรัุกษ์สตัว์

ทะเลกนันะคะ่” 

  จากตารางท่ี 1 ในองค์ประกอบข้อท่ี 1 ความสําคญัของตนเอง ผู้พฒันาได้สร้างกลอ่งข้อความไว้เม่ือจบเกม

เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงความสําคญัของตนเอง ในข้อท่ี 2 ความสามารถของตนเอง ได้แทรกเสียงช่ืนชมเพ่ือให้เกิด
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ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองมากขึน้ และข้อท่ี 3 คณุความดีของตนเอง เป็นการสะท้อนการกระทําความดี

ผา่นการเลน่เกมทัง้ 2 เกมไปแล้ว  

2. แนวการออกแบบและพฒันาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเหน็คณุคา่ในตนเองในผู้สงูอาย ุ

การพฒันาเกมออนไลน์สําหรับผู้สงูอาย ุควรเลือกใช้แบบอกัษร Tahoma มีขนาดระหว่าง 14-18 Point พืน้

หลังกับตัวละครต้องเป็นสีท่ีมีลักษณะแตกต่างกันหรือใช้การตัดเส้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน หลีกเล่ียงฟังค์ชั่นท่ี

ซบัซ้อนและเยอะจนเกินไปลดตวัเลือกเมนใูช้เฉพาะท่ีจําเป็นจริง ๆ และควรมีขนาดท่ีเห็นชัด เน้นการใช้งานผ่าน

แป้นพิมพ์แทนการลากเมาส์ และมีเพลงบรรเลงประกอบพร้อมกบัเสียงดนตรีในเกม มีเคร่ืองมือช่วยเปลง่เสียงเพ่ือลด

ข้อจํากดัของผู้สงูอายท่ีุอา่นตวัอกัษรผา่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ไมช่ดัเจนเทา่ท่ีควร  

 

 ตวัอยา่งหน้าจอหลกัของการเลน่เกมแสดงในรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

                      รูปท่ี 1 หน้าหลกัเกมเก็บขยะ                                              รูปท่ี 2 หน้าหลกัเกมเตา่น้อย 

 

 จากรูปท่ี 1 จําลองสถานท่ีสวนประวติัศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ เป็นรูปหน้าหลกัของการเลน่เกม 

เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีความหมายกบัประชาชนในจงัหวดัสงขลา โดยมีตรงกลางของภาพคือประติมากรรม "เกิดมา

ต้องตอบแทนบญุคณุแผ่นดิน" ซึง่หมายความว่า แผ่นดินนีมี้คณุปูการแก่ผู้อยู่อาศยัมากมายจึงจําเป็นต้องดแูละและ

หวงแหนไว้ โดยมมุล่างซ้ายมีถงัขยะ ซึ่งผู้ เล่นสามารถเล่ือนถงัเพ่ือเก็บขยะ ท่ีตกลงมาให้ถกูประเภท จบเกมจะมีการ

แสดงความยินดีด้วยคําพดู รูปท่ี 2 จําลองสถานท่ีสวนสองทะเล เป็นรูปหน้าหลกัของการเลน่เกม โดยมีพญานาคเป็น

สญัลกัษณ์ของการกําเนิดนํา้และความอดุมในจงัหวดัสงขลา ส่วนของด้านบนจะเป็นแถบแสดงการเก็บไข่เต่า ส่วน

ด้านลา่งจะมีเต่าเป็นตวัละครดําเนินเร่ืองและสว่นด้านซ้ายมีพญานาค โดยมีรถและเรือเป็นสิ่งกีดขวางในการพาเต่า

ไปเก็บไข่ ให้ครบ 10 ฟอง จบเกมจะมีการแสดงความยินดีด้วยคําพดู  

3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

บทความนีไ้ด้ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานจากจากผู้สงูอายจํุานวน 6 คน อายรุะหว่าง 65-85  ปี ทัง้

เพศชายและเพศหญิงจากชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การประเมินระดบัความพงึพอใจในการเลน่เกมของกลุม่ตวัอยา่ง 

รายการ X  S.D. ระดับ 

ด้านการออกแบบ    

1. ภาพประกอบมีสีท่ีเหมาะสม 2.67 0.52 มาก 

2. ตวัอกัษรอา่นง่าย 2.67 0.52 มาก 

3. ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 2.83 0.41 มาก 

4. เสียงเพลงประกอบชดัเจน 2.83 0.41 มาก 

5. ปุ่ มกดไมมี่ความซบัซ้อน เข้าใจง่าย 2.83 0.41 มาก 

6. เนือ้หามีความน่าสนใจ 2.83 0.41 มาก 

7. เวลาในการเลน่เหมาะสม 3.00 0.00 มาก 

รวม 2.81 0.18 มาก 

ด้านการเหน็คุณค่าในตนเอง   

1. เกมสามารถช่วยให้คณุไมรู้่สกึเบ่ือ 3.00 0.00 มาก 

2. เกมสามารถลดความไม่สบายใจ ซมึเศร้า ท้อแท้ 3.00 0.00 มาก 

3. ลกัษณะของเกมท่ีเลน่ทําให้คณุรู้สกึดีตอ่ตนเอง 3.00 0.00 มาก 

4. การเลน่เกมทําให้คณุมีสมาธิ 3.00 0.00 มาก 

5. ผลของการเลน่เกมทําให้คณุทําอะไรได้เร็วขึน้ 2.50 0.55 ปานกลาง 

6. เกมทําให้คณุรู้สกึอยากเลน่ใหมอี่กครัง้ 3.00 0.00 มาก 

รวม 2.92 0.22 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพงึพอใจท่ีมีต่อเกมออนไลน์ตามทฤษฎีการเห็นคณุค่าในตนเอง พบว่า

กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจในการเลน่เกมออนไลน์ ด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 2.81 มีค่า

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.18  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ ร้อยละ 100 คิดว่าเวลาในการเลน่เหมาะสม และมีข้อเสนอแนะ

เพิ่มด้านของ ขนาดตัวอักษรต้องการให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก          

มีคะเฉล่ีย 2.92 มีค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.22 ซึง่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก สว่น

หวัข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ผลของการเล่นเกมทําให้คุณทําอะไรได้เร็วขึน้ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

คา่เฉล่ีย 2.55  โดยมีความคิดเหน็ตอ่การเลน่เกมออนไลน์ ทัง้ 2 เกม แล้วนัน้ ทําให้ไม่น่าเบ่ือ เลน่แล้วมีความสบายใจ 

มีความรู้สกึดีตอ่ตนเอง สามารถทําให้มีสมาธิ และมีความต้องการอยากเลน่ใหมอี่กครัง้  

 

บทสรุป 
  แนวทางการออกแบบเกมมุ่งเน้นให้เกิดการยอมรับหรือการเห็นคณุค่าในตนเองทางบวก จากทฤษฎีการ

ส่งเสริมการเห็นคณุค่าในตนเองของ Coopersmith ทัง้ 3 องค์ประกอบ 1) ด้านของความสําคญัของตนเอง 2) ด้าน

ของความสามารถของตนเอง 3) ด้านของคณุความดีของตนเอง โดยแสดงข้อความหลงัจบเกมมาช่วยในการสง่เสริม

ให้ผู้ สูงอายุเกิดความรู้สึกดีต่อตนเองมากขึน้ และเน้นการออกแบบให้เหมาะกับผู้ สูงอายุ เช่น การใช้เสียงเพลง
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ประกอบการออกแบบภาพประกอบให้มีการตดัเส้นให้เห็นชดัเจน การเปลง่เสียงในเกม เน้นการใช้สีธรรมชาติ ลดการ

ใช้สีแดงเพราะไม่เหมาะกบัสายตาของผู้สงูอาย ุขนาดของตวัอกัษรจะต้องมีขนาดท่ีใหญ่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 

และจะต้องมีสีท่ีแตกต่างจากพืน้หลงั การใช้งานเน้นการทํางานผ่านแป้นพิมพ์มากกว่าการใช้เมาส์ในการสัง่การ ซึ่ง

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบเกมออนไลน์อยู่ในระดับมาก และด้านการพัฒนาเกมออนไลน์

ต้นแบบตามแนวทางการเหน็คณุคา่ในตนเองในผู้สงูอาย ุมีผลความพงึใจในระดบัมาก 

งานวิจัยนีย้งัมีข้อจํากัดคือจํานวนของกลุ่มตวัอย่างเพียง 6 ราย และผู้พฒันาระบบยงัไม่ได้ดําเนินการ

ประเมินการเหน็คณุคา่ในตนเองของกลุม่ตวัอยา่งวา่เพิ่มขึน้หลงัการเลน่เกมหรือไม ่ดงันัน้ผู้พฒันาระบบจะดําเนินการ

ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีจํานวนมากขึน้ เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ และประเมินผลการเห็นคณุค่าในตนเองใน

ผู้สงูอายตุอ่ไป 

 

คาํขอบคุณ 
 ผู้พฒันาระบบขอขอบพระคณุ ดร.รจนา  วิริยะสมบติั อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ในการให้คําปรึกษาเพ่ือให้งาน

สําเร็จลุล่วง และโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีสนบัสนนุบทความในครัง้นี ้ ขอขอบคณุ ผู้สงูอายุ

กลุม่ตวัอยา่งจากชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาลบรมราชินีนาถ จงัหวดัสงขลา 
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เกมบนบราวเซอร์เพื่อลดความเครียดในผู้สูงอายุ 
Browser-based Game for Stress Reduction in Elderly  
 

อานนท์ บวัศรี1 และ วชัรวลี  ตัง้คปุตานนท์1 

Arnon Buasri1 and  Watcharawalee Tangkuptanon1 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเ้ป็นการพฒันาเกมบนบราวเซอร์แบบผู้ เล่นหลายคน มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยลดความเครียดใน

ผู้สงูอาย ุโดยอาสาสมคัรคือผู้สงูอายเุพศชายและหญิงท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจากชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีสงขลา สําหรับเกมนัน้ได้พฒันาตามกรอบแนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมนในการออกแบบเนือ้หา 

และลกัษณะของเกมให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายโุดยเฉพาะ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาได้แก่  HTML5 CSS3 Java  และ 

PHP อีกทัง้จากการทดสอบผ่าน Black-box Testing ผลปรากฏว่าเกมแสดงผลได้โดยไม่พบความผิดพลาดและเม่ือ

นําไปทดสอบกบักลุ่มผู้สงูอายโุดยใช้แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการเล่นเกม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัท่ีดีเย่ียม  

คาํสาํคัญ : ความเครียด ผู้สงูอาย ุเกมบนบราวเซอร์ 
 

Abstract 
 The aim of this research is develop browser-based game for reduce stress in elderly. The 

volunteer was men and women who was more than 60 year old in Boromarajonani College of Nursing 

Songkhla. The game was designed and developed to elderly usability based-on Lazarus & Folkman 

theory. Tools and materials are HTML5 CSS3 Java PHP. Back-box testing and user satisfaction 

questionnaire. Result shown that the game can run bug-free. Moreover, elderly users were pleased with 

high level of satisfaction. 

 Keywords : Stress, Elderly, Browser-based game  
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ปัจจุบันผู้ สูงอายุในสังคมไทยมีจํานวนท่ีสูงขึน้เร่ือย ๆ โดยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 45.1 ในปี   

พ.ศ. 2563 (กระทรวงสาธารณะสขุ, 2556) และจากรายงานปัญหาสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุในสถานบริการสงักัดกรม

สขุภาพจิต พบว่าผู้ ป่วยท่ีเป็นโรควิตกกงัวลและเครียดคิดเป็นร้อยละ 26.42 จากผู้ ป่วยสูงอายุทัง้หมด (กระทรวง

สาธารณะสขุ, 2556) ซึ่งมีมากท่ีสดุความเครียดของผู้สงูอายนุัน้เกิดจากการเปล่ียนแปลงตามวยั การเส่ือมถอยของ

ร่างกาย  รู้สกึว่าคณุค่าของตนเองลดลง ขาดการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้หมดล้วน

เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในผู้สงูอายุ (บุญศรี นุเกตุและคณะ, 2550) แนวทางการจัดการความเครียดใน

                                                 
1 โครงการจดัการศึกษาพิเศษ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

สงขลา 90110 ประเทศไทย 

  Special Program in Management of Information Technology, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand. 
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ผู้ สูงอายุนัน้มีทัง้การเผชิญหน้ามุ่งแก้ท่ีปัญหาและแบบมุ่งปรับอารมณ์ นอกจากนีก้ารใช้จินตนาการ ยังเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการลดความเครียดในผู้ สูงอายุสามารถกระทําได้หลายลักษณะ เช่น การย้อยระลึกถึงสถานท่ี

สวยงาม ท่ีเคยได้ไปทอ่งเท่ียวมาแล้ว จําพวกชายทะเล นํา้ตก ภเูขา สวนดอกไม้ ทุง่หญ้า ป่าไม้ เป็นต้น  

(Lazarus,  2006)   

 งานวิจยัในอดีตพบวา่ได้มีการนําวีดีโอเกมและเกมคอนโซล (เป็นอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้ในการเลน่วิดีโอ

เกม โดยแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ืองหรือโทรทศัน์) มาเป็นเคร่ืองมือช่วยสง่เสริมด้านสขุภาพของผู้สงูอายุ

ท่ีมีความผิดปกติทางร่างกาย ส่งเสริมการเข้าร่วมสงัคมของผู้สูงอายุ (Tange, 2001) แต่ยังมีการพบว่าการนําเกม

คอนโซลมาใช้ในสงูอายนุัน้มีผลกระทบต่อผู้สงูอายเุช่น ปัญหาในการเคล่ือนไหวร่างกาย การกดปุ่ มท่ีผิดพลาด การ

เลือกเมนภูายในเกมท่ีไม่ถกูต้องหรือสบัสน นอกจากนีไ้ด้มีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการนําเกมคอนโซลมาใช้ใน

ผู้สงูอายโุดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีได้มีการสงัเกตผู้สงูอายขุณะเล่นเกม ซึ่งพบว่าผู้สงูอายมีุการใช้สายตาและ

การได้ยินท่ีไมดี่นกัทําให้มีความรู้สกึกงัวลและความสบัสนในการเลน่เกม (Neufeldt, 2009) การออกแบบเกมออนไลน์

เฉพาะผู้สงูอายุเพ่ือช่วยในการบําบัดผู้สงูอายุ ทําให้สามารถบําบัดผู้สงูอายุหลายคนในเวลาเดียวกันจากสถานท่ี

ห่างไกลกนั และผลจากการเล่นเกมนัน้มีการเก็บข้อมลูลงฐานข้อมลูไว้อีกด้วย (Rina, 2011) จะเห็นได้ว่างานวิจยัใน

อดีตนัน้มีการใช้เกมคอนโซลซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีราคาค่อนข้างสงู และการนําเกมมาใช้จะเป็นเกมท่ีมีอยู่ทัว่ไปไม่ได้มี

การพฒันาขึน้เฉพาะผู้สงูอายโุดยตรงซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคในการใช้งานเช่น ขนาดอกัษร สี และปุ่ มควบคมุ เป็นต้น 

การเล่นเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมท่ีเล่นคนเดียวในสถานท่ีเดียวกันทําให้การนําเกมมาใช้ในการดูแลสุขภาพของ

ผู้สงูอายทํุาได้ในวงท่ีจํากดั แต่จะเห็นได้ว่าการพฒันาระบบเว็บไซต์นัน้จะสามารถเก็บข้อมลูการเล่นเกม ประวติัการ

เล่น และสามารถใช้ได้พร้อมกันหลายคนแม้ว่าจะอยู่ต่างสถานท่ีกัน ห่างไกลกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง และเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในเคล่ือนไหวร่างกาย ผู้ วิจัยจึงได้แนวคิดในการพัฒนาเกม

สําหรับลดความเครียดในผู้สงูอายใุนลกัษณะของเกมออนไลน์บน โดยการใช้กรอบแนวคิดการลดความเครียดแบบมุ่ง

ปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน โดยการมุ่งปรับท่ีอารมณ์ ท่ีได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย เกมท่ีพฒันาขึน้จะมี

เนือ้หา องค์ประกอบ และการออกแบบเกมมาเพ่ือผู้สงูอาย ุทัง้นีเ้กมดงักลา่วจะใช้เพ่ือฝึกทกัษะการปรับอารมณ์ โดย

โครงสร้างของเกมจะได้รับการพฒันาด้วย HTML5 CSS3 PHP และ Java (Elliott, 2013) เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเกม  

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศกึษาแนวทางการลดความเครียดและการออกแบบเกมในผู้สงูอายผุา่นเกมบนบราวเซอร์เพ่ือลด

ความเครียดในผู้สงูอาย ุ

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 เกมบราวเซอร์แบบผู้ เลน่หลายคนเพ่ือลดความเครียดในผู้สงูอายพุฒันาโดย PHP Java CSS3 มีการพฒันา

ตามกระบวนการออกแบบ ADDIE โดยมีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis) : ศึกษาทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้สําหรับการ

ออกแบบเกม 
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 2. ขัน้การออกแบบ (Design) : โดยมีเกมทัง้หมด 5 เกมประกอบด้วย เกมโยนเหรียญทําบญุ เกมปลอ่ยปลา 

เกมปลกูต้นไม้ เกมเท่ียว 9 วดั และสดุท้ายเกมปิดทองพระ โดยออกแบบเกมทัง้หมดจะอาศยัทฤษฎี หลกัการ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั สี อกัษร เมนตูา่ง ๆ เนือ้หาการดําเนินเร่ืองของเกม และการออกแบบโครงสร้างเกม  

3. ขัน้การพฒันาเกม (Development) : พฒันาเกมโดยใช้ HTML5  PHP CSS3 และ Java เก็บข้อมลูโดยใช้

ฐานข้อมลูในการจดัเก็บ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการพฒันา 

 4. ขัน้การนําไปใช้ (Implementation) : นําเกมไปทดสอบกบัประชากรกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง จํานวน 

8 คน อายรุะหว่าง 61-85 ปี จากชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา โดยเป็นอาสาสมคัรท่ียินยอม

ซึ่งมาจากหลายอาชีพ ทําให้สามารถได้ข้อมลูสะท้อนในภาพรวม หลงัจากกลุ่มผู้สูงอายุได้ทําการทดลองเล่นเกม 

ผู้วิจยัได้ให้กลุ่มผู้สงูอายตุอบแบบสอบถามความพงึพอใจแบบมาตราสว่นประมาณค่า โดยการให้คะแนนนัน้จะแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ซึง่เป็นคําถามแบบปลาย 

 5. การประเมินผล (Evaluation) : การวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากแบบประเมินความพงึพอใจโดยใช้สถิติ ร้อย

ละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา่เฉล่ียเลขคณิต 

 

ผลและวจิารณ์ 
แนวทางการลดความเครียดในผู้สูงอายุผ่านเกมบนบราวเซอร์เพ่ือลดความเครียดในผู้สูงอายุมีดังต่อไปนี ้

มีการพฒันาในส่วนของเนือ้หาโดยให้ใช้เกมท่ีมีลกัษณะของเนือ้หาเกมสําหรับลดความเครียดในผู้สงูอายุ

อาศยัหลกัการเผชิญความเครียดแบบมุง่ปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน ดงันี ้ 

  การแสวงหาการเกือ้หนนุทางสงัคม ลกัษณะของเกมท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ เป็นเกมท่ีมีลกัษณะ

เล่นพร้อมกนัได้หลายคน สามารถเล่นร่วมกนัได้ โดยใช้เกมปิดทองพระท่ีให้ผู้สงูอายทุกุคนช่วยกนัปิดทองเพ่ือให้ได้

พระท่ีสวยงาม 

  การถอยห่าง ลกัษณะของเกมท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ เป็นการเล่นเกมท่ีช่วยให้ผ่อนคลาย โดยใช้

ศิลปะ เพลง ดนตรี หรืออ่ืน ๆ  

  การหลีกหนีปัญหา ลกัษณะของเกมท่ีสอดคล้องกบักลยุทธ์ เป็นการใช้เกมท่ีมีการสมมติุตวัเอง

เป็นตวัละครในเกม หรือเกมแบบสวมบทบาทเพ่ือหลีกหนีจากความเครียด 
แนวทางการออกแบบเกมบนบราวเซอร์สาํหรับผู้สูงอายุมีดังต่อไปนี ้
 สี เม่ืออายเุพิ่มมากขึน้ ความสามารถในการเทียบสีของผู้สงูอายจุะลดลง ซึ่งทําให้การแยกสีท่ีคล้ายกนัทํา

ได้ยากขึน้ โดยทัว่ไปผู้สงูอายสุามารถแยกสีแดง สีส้ม สีเหลืองได้ดีกว่าสีนํา้เงิน สีม่วงและสีเขียว แต่หากใช้สีสดมาก

เกินไป อาจเป็นการรบกวนสายตา และอาจรู้สกึไม่สบายเม่ือต้องอยู่กบัสีนัน้นานๆ จึงควรเลือกใช้สีท่ีดสูบายตา เช่น 

สีขาว สีครีม สีเขียว หรือสีจากเนือ้วสัดธุรรมชาติ เช่น สีของไม้ เป็นต้น (John Wiley, 1993) 

 อกัษร แบบอกัษรจะง่ายต่อการอ่านเม่ือตวัอกัษรมีความชดัเจนสงู เช่น มีการเว้นวรรคคําและประโยคอยา่ง

ชดัเจน เหมาะสําหรับการอ่าน มีแบบอกัษรในหน้าเดียวกนัสงูสดุ 2 รูปแบบอกัษร ระยะห่างระหว่างบรรทดัมีว่าง

เพิ่มขึน้จะช่วยให้ง่ายต่อการอ่านควรจะอยู่ในระดับมาตรฐาน สําหรับข้อความควรขนาดตวัอกัษรระหว่าง 12-16  

พิกเซล มีการเพิ่มขนาดของตวัอกัษรได้ สีตวัอกัษรควรมีความคมชดักบัพืน้หลงั (Martin, 2011) 

 เมนูต่าง ๆ มีการใช้เมนูท่ีน้อย ไม่ควรมีเมนูท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหวได้ อาจจะใช้เมนูท่ีเป็นลักษณะของ

สญัลกัษณ์ แสดงสิง่ถงึท่ีต้องการกระทํา เป็นต้น ลดความซบัซ้อนของเกมและเนือ้หาเกม (Wijnand, 2007) 
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     การออกแบบโครงสร้างเกม ผู้ เลน่จะเลน่เกมทัง้หมด 5 เกม  โดยเกมสดุท้ายจะเป็นเกมปิดทองพระโดยเป็น

เกมท่ีผู้ เลน่ทกุคนสามารถช่วยกนัเลน่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 1 โครงสร้างของเกมทัง้หมด 

 จากรูปท่ี 1 จะเหน็ได้วา่เกมจะเร่ิมจากเกมท่ี 1 หากผ่านเกมท่ี 1 ไปได้จึงจะสามารถเลน่เกมท่ี 2 ได้ เม่ือผ่าน

เกมท่ี 2 จึงจะเล่นเกมท่ี 3 ได้จนถึงเกมท่ี 5 เป็นเกมสุดท้าย ซึ่งในเกมท่ี 1 ถึง 4 เม่ือเล่นจบเกมจะได้คะแนนเป็น

ทองคําเปลวเป็นคะแนนท่ีใช้ในการเล่นเกมท่ี 5 ซึง่จะเป็นเกมท่ีทกุคนสามารถเลน่ร่วมกนัโดยใช้คะแนนทองคําเปลว

ของตนเองเพ่ือติดทองพระร่วมกนัเม่ือถึงระดบัท่ีกําหนดแต่ละระดบั ภาพของพระพทุธรูปจะมีความสวยงามเพิ่มขึน้

ตามลําดบัจนเป็นพระพทุะรูปท่ีสมบรูณ์ถือเป็นอนัจบเกม 

เกมบนบราวเซอร์เพ่ือลดความเครียดในผู้สงูอายจุะประกอบไปด้วย โฮมเพจ หน้าจอการเลือกตวัละคร และ

หน้าจอหลกัของการเลือกเลน่เกม 

 

 

 

 

 

(ก)                                                (ข)                                                  (ค) 
 

รูปท่ี 2 องค์ประกอบหลกัก่อนการเลน่เกม 

ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 
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รูปท่ี 2 (ก) โฮมเพจ ในด้านซ้ายมือ จะประกอบด้วยสว่นของการลอ็กอินเข้าสูร่ะบบ สว่นของเมนตู่าง ๆ สว่น

ขวามือจะเป็นส่วนท่ีอธิบายถึงการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนของการปรับขยายตัวอักษร ในส่วนของ

ด้านบนจะเป็นส่วนแบรนเนอร์เว็บไซต์ (ข) หน้าจอการเลือกตวัละคร จะประกอบไปด้วยตวัละคร 6 ตวัละครทัง้เพศ

ชายและหญิงมีได้กนั 3 วยัได้แก่ วยัรุ่น วยักลางคน และวยัสงูอาย ุ (ค) หน้าจอหลกัของการเลือกเลน่เกม มมุขวาบน

จะแสดงถงึรูปตวัละครท่ีผู้สงูอายไุด้เลือกไว้ ในสว่นของรูปวดัจะหมายถงึการเข้าเลือกเลน่เกมทัง้ 5 เกม 

เกมทัง้หมด 5 เกมประกอบด้วย เกมโยนเหรียญทําบุญ เกมปล่อยปลา เกมปลกูต้นไม้ เกมเท่ียว 9 วดั ซึ่ง

เกมทัง้ 4 เกมได้ช่วยสง่เสริมช่วยสง่เสริมการลดความเครียดโดยอาศยัการเผชิญความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ของ

ลาซารัสและโฟล์คแมน ในด้านถอยห่างด้วยการใช้เพลงบรรเลง เสียงนํา้ เสียงธรรมชาติประกอบในการเลน่เกม และ

ด้านการหลีกหนีด้วยการท่ีให้ผู้ เลน่สมมติุตวัเองเป็นตวัละครในเกมเพ่ือหลีกหนีจากความจริงหรือปัญหา และสดุท้าย

เกมปิดทองพระ ซึ่งเกมนีน้ัน้นอกจากจะช่วยในด้านการถอยห่างและการหลีกหนีแล้วยังช่วยส่งเสริมในด้านการ

แสวงหาการช่วยเหลือทางสงัคมหรือการมีสว่นร่วมทางสงัคมโดยวิธีการเลน่ต้องร่วมมือการเลน่เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย

สงูสดุร่วมกนั 

 
 

 

 

 

                                (ก)                                             (ข)                                                    (ค)                                                                                    
  

  

   
  
             
                                             (ง)                                                                     (จ)                      

 

รูปท่ี 3 เกมทัง้ 5 เกม 

รูปท่ี 3 (ก) เกมโยนเหรียญทําบญุ ประกอบไปด้วยซ้ายมือแดสงถึงรูปของคนและการเร่ิมเล่นเกม ตรงกลาง

แสดงถึงอปุสรรคท่อนไม้ ขวามือลา่งคือเป้าหมายหรือสระนํา้ในการโยนเหรียญ มมุขวาบนแสดงถึงรูปสญัลกัษณ์การ

เปิดปิดเสียง มมุซ้ายมือบน แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวท่ีผู้สงูอายมีุอยู่ (ข) เกมปลอ่ยปลา ตรงกลางจะแสดงถึงปลา

ท่ีทําการปลา และก้อนหินแสดงถึงอุปสรรคในการปล่อยปลา มุมขวาบนแสดงถึงรูปสัญลักษณ์การเปิดปิดเสียง 

มมุซ้ายมือบน แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวท่ีผู้สงูอายมีุอยู่ (ค) เกมปลกูต้นไม้ ในกรอบต้นไม้จะแสดงถึง ช้อนพรวน

ดิน ฝักบวั และปุ๋ ยท่ีใช้ในการปลกูต้นไม้ รูปคนแสดงถึงตวัละครในการเก็บช้อนพรวนดิน ฟักบวั และปุ๋ ย มมุขวาล่าง

แสดงถึงรูปของต้นไม้ในการเจริญเติบโต มมุขวาบนแสดงถึงรูปสญัลกัษณ์การเปิดปิดเสียงและระดบัการเจริญเติบโต

ของต้นไม้ มมุซ้ายมือบน แสดงถงึจํานวนทองคําเปลวท่ีผู้สงูอายมีุอยู ่(ง) เกมเท่ียวเก้าวดั ตรงการจะแสดงถึงรูปวดัท่ีมี

การสุ่มขึน้มาเพ่ือใช้ในการเล่นเกมต่อจ๊ิกซอว์รูปวดั มมุขวาบนแสดงถึงรูปสญัลกัษณ์การเปิดปิดเสียง มมุซ้ายมือบน 
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แสดงถงึจํานวนทองคําเปลวท่ีผู้สงูอายมีุอยู ่(จ) เกมปิดทองพระ เป็นเกมท่ีพฒันาขึน้เพ่ือให้ผู้สงูอายทุกุคนช่วยกนัเลน่

โดยจะประกอบด้วยซ้ายมือบน แสดงถงึตวัละครท่ีได้เลือก ใต้ของรูปตวัละครจะเป็นสว่นของการคลกิเพ่ือปิดทองพระ  

ในส่วนของตรงกลางจะแสดงถึงรูปพระพทุธรูปท่ีได้ทําการติดทองพระ ด้านบนของรูปจะแสดงถึง ระดบัการพฒันา

ของพระพทุธรูป จํานวนทองคําเปลวท่ีมีอยูแ่ละทองคําเปลวท่ีได้ติดไป 

 ผลการประเมินความพึงพอใจเกมบนบราวเซอร์เพ่ือลดความเครียดในผู้สูงอายุโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก

ชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาลราชชนนีสงขลา จํานวน 8 คน เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2557 โดยการแนะนําวิธีการเล่น

ให้ผู้สงูอายแุละให้สงูอายเุล่นเกมครัง้ละ 1 คนและเม่ือทําการเล่นเกมจนครบทัง้ 5 เกม จึงให้ผู้สงูอายปุระเมินความ

พงึพอใจในเกมเลน่เกมบนบราวเซอร์เพ่ือลดความเครียดในผู้สงูอาย ุ

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการเล่นเกม โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีดีเย่ียม มีค่าเฉล่ีย X = 4.65 และ 

S.D. = 0.03 ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นด้านกระบวนการเล่นเกมอยู่ในระดบัดีเย่ียม   มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ X = 4.58 และ S.D. = 0.03  ส่วนหวัข้อประเด็นด้านการออกแบบอยู่ในระดบัดีเย่ียมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

X = 4.71 และ S.D. = 0.03 

 

สรุป 
แนวทางการออกแบบเกมสําหรับผู้สงูอายคุวรคํานึงถึงการสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัทฤษฎีการเผชิญความเครียดแบบมุ้งปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน ในด้านการแสวงหาการเกือ้หนนุทาง

สงัคม การใช้เสียงประกอบเกมเป็นเพลงบรรเลง เสียงธรรมชาติ ช่วยในการผ่อนคลาย เพ่ือเป็นการให้ผู้สงูอายไุด้ถอย

หา่งกบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่และการท่ีให้ผู้สงูอายสุวมบทบาทเป็นตวัละครในเกมเพ่ือเป็นการหลีกหนีจากปัญหาตา่ง ๆ  

ทัง้นีก้ารออกแบบองค์ประกอบในเกมต้องสีท่ีไม่ฉดูฉาด ใช้สีประเภทสีธรรมชาติเช่น สีนํา้ตาล สีฟ้า สีนํา้เงิน สีเขียว 

การใช้อกัษรท่ีมีขนาดใหญ่และสามารถปรับขนาดได้ มีเมนใูนการใช้งานท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีสญัลกัษณ์แทนตวัอกัษร 

ไม่ควรใช้เมนูท่ีมีลักษณะการเคล่ือนไหว เกมเล่นง่ายและไม่ซับซ้อน  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอยา่งพบวา่อยูใ่นระดบัท่ีดีเย่ียม 

งานวิจยันีย้งัมีข้อจํากดัคือ มีจํานวนกลุ่มตวัอย่างเพียง 8 รายและยงัไม่ได้ประเมินระดบัความเครียดของ

กลุม่ตวัอยา่งวา่ลดลงหลงัจากเลน่เกมหรือไม ่ดงันัน้ผู้วิจยัจะดําเนินการทดลองใช้กลบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีจํานวนมากขึน้

เป็นเวลา 4 สปัดาห์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือประเมินผลการลดความเครียดในผู้สงูอายตุอ่ไป 

 

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุชมรมผู้สงูอายวุิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา ท่ีกรุณาให้การสนบัสนนุการวิจยั 

และ ดร.รจนา วิริยะสมบติั ในการให้คําปรึกษาครัง้นีทํ้าให้การวิจยัในครัง้นีไ้ด้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

                 

เอกสารอ้างองิ 
งานสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายไุทย กระทรวงสาธารณะสขุ.  ผู้สูงอายุไทย : แนวโน้ม คุณลักษณะ และปัญหา.   

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556, จาก 

http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/soongwai/topic004.php 
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สํานกัสารนิเทศ กระทรวงสาธารณะสขุ.  กรมสุขภาพจติเผย 5 อันดับปัญหาสุขภาพจติผู้สูงอายุ.   

สืบค้นเม่ือวนัท่ี 31 มิถนุายน 2556, จาก

http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=24145 
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เซนเซอร์วัดแรงกดและแรงเฉือนในเบ้าขาเทยีม 
Pressure and Shear Sensors for Prosthetic Sockets 
 

วิษณรัุกษ์ ดาวลอย1 ปราการเกียรติ ยงัคง1 และ ธวชัชยั จนัทร์สอาด2 

Visanurak Dowloy1, Prakarnkiat Youngkong1 and Tawatchai Junsa-ard2 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีเ้ป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบนัหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

กับศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติในการพัฒนาเซนเซอร์วัดแรงกดและแรงเฉือน        

โดยปกติผู้พิการท่ีสวมใสข่าเทียมมกัไมท่ราบวา่อาการเจ็บในเบ้าเทียมนัน้ เกิดขึน้จากสาเหตใุด ในการวิเคราะห์ความ

เจ็บปวดนกักายอปุกรณ์จะวิเคราะห์จากการสงัเกตหรือการตรวจสอบ เบือ้งต้นไม่มีอปุกรณ์ใดสามารถบ่งชีอ้าการเจ็บ

วา่เกิดจากสาเหตท่ีุมาจากแรงกด แรงเฉือน หรือระบบประสาทผิดปกติเน่ืองจากการตดัขา เซนเซอร์วดัแรงกดและแรง

เฉือนจึงถกูนํามาใช้เพ่ือวดัค่าแรงกดและแรงเฉือนในเบ้าขาเทียม โดยประยกุต์ใช้ Force Sensing Resistors (FSR) 

สําหรับวดัแรงกด และประยกุต์ใช้ Strain Gauge วดัระยะยืดของ Silicone Elastomer เพ่ือคํานวณหาแรงเฉือน ผล

การทดสอบขัน้ต้นพบว่าเซนเซอร์ท่ีได้รับการพฒันาขึน้นีส้ามารถวดัแรงกดและแรงเฉือนได้ดี มีค่าการกระจายตวัเชิง

เส้น (R-Squared) คือ 0.99  

คาํสาํคัญ : เซนเซอร์วดัแรงกดและแรงเฉือน  แรงกดและแรงเฉือนในเบ้าขาเทียม 
 

Abstract 
This pressure and shear sensors for prosthetic sockets is a collaborative project between the 

Institute of Field Robotics, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Sirindhorn National 

Medical Rehabilitation Center.  Typically, amputees with prosthetic devices do not understand what 

cause his or her pain.  What could be done by prosthetists and orthotists is only physical 

investigation.  No devices at the moment could detect this pain due to pressure, shear and/or neuro-

abnormality after the operation.  Therefore, the Force Sensing Resistors (FSR) and Strain Gauge that 

measures differential changes of Silicone Elastomer, were combined to monitor related parameters 

for pressure and shear, accordingly.  The experimental result shows the effectiveness of the sensor and 

should be continue with the amputees. This sensor has been developed to measure the pressure and 

shear as well. The linear dispersion (R-Squared) is 0.99. 

 Keywords : Pressure and Shear Sensors, Prosthetic Socket 
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คาํนํา  
การผลิตขาเทียมต้องอาศยันกักายอปุกรณ์ท่ีมีทกัษะความชํานาญในการระบวุ่าอาการบาดเจ็บของผู้พิการ

ท่ีเกิดขึน้ขณะสวมใส่ขาเทียมเกิดขึน้จากสาเหตใุด ในการวิเคราะห์อาการเจ็บปวด นกักายอปุกรณ์จะใช้การสงัเกต

หรือการตรวจสอบสภาพทางกายภาพเบือ้งต้น โดยไม่ใช้อปุกรณ์ช่วยเหลือใดๆ อย่างไรก็ดี พวกเขาต่างเช่ือว่าแรงกด 

แรงเฉือนหรือความผิดปกติของระบบประสาทจากการตดัขาน่าจะเช่ือมโยงมีความสมัพนัธ์กบัปัญหาดงักลา่ว สถาบนั

วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และศนูย์สิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้ร่วมมือกนัวิจยั พฒันาและสร้างเซนเซอร์วดัแรงกดและแรงเฉือนในเบ้าขาเทียมขึน้ โดย

ประยกุต์ใช้เซนเซอร์ Force Sensing Resistors (FSR) (P. CONVERY และ A. W. P. 1999) BUIS และ Strain 

Gauge ในการตรวจวัดแรงกดและแรงเฉือน ตามลําดบั ประกอบกับ Polydimethylsiloxane (PDMS) (Kishore 

Sundara-Rajan, 2010) ท่ีใช้เป็นตวักลางสร้างผิวสมัผสักบัตอขาของผู้พิการ 

 

 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งเซนเซอร์ท่ีสร้างขึน้ 

  
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งการติดตัง้ Force Sensor ในผู้พิการ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เซนเซอร์วดัแรงกดและแรงเฉือนได้รับการออกแบบให้มีชิน้สว่นหลกั 3 ประการ คือ FSR , Strain Gage และ 

PDMS Tissue Tape ถกูนํามาใช้เช่ือมต่อระหว่าง FSR กบั Strain Gage เพ่ือป้องกนัการลอยตวัของเซนเซอร์ทัง้สอง

เม่ือ PDMS ยงัไมแ่ข็งตวั PDMS ท่ีใช้ในการสร้างเซนเซอร์ใช้อตัราสว่นผสมระหวา่งตวัทําแข็งและซิลโิคนอยูท่ี่ 1 :10  

ระบบจดัเก็บข้อมลูหรือ Data Logger ถกูนํามาใช้ประกอบกบัเซนเซอร์วดัแรงกดและแรงเฉือนนีเ้พ่ือจดัเก็บ

ข้อมลูแรงกดและแรงเฉือนท่ีเกิดขึน้ภายในเบ้าขาเทียมในขณะเดินของผู้พิการ ระบบดงักลา่วจึงได้รับการออกแบบให้ 
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ผู้พิการสามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ด้วยการประยกุต์ใช้ Arduino Mega 2560 เป็นอปุกรณ์อ่านค่าสญัญาณ

ทางไฟฟ้า A2D 10 bit (0-1023) สําหรับการทดสอบ ภายหลงัเสร็จสิน้การอ่านค่าแรงกดและแรงเฉือน ข้อมลูท่ีวดัได้

จะถกูสง่มามายงัคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือเก็บบนัทกึลงบน SD Card ผ่านการส่ือสารไร้สายและมีสาย ตามลําดบั 

โดยข้อมลูดงักลา่วจะถกูนํามาจดัแสดง วิเคราะห์และ/หรือสงัเคราะห์ตอ่ไป 

การอา่นข้อมลูของ Force Sensor ได้ใช้วงจรเปรียบเทียบสญัญาณดงัรูป และนําสญัญาณทางไฟฟ้าไป

ทดสอบหาคา่แรงกดท่ีเกิดขึน้จริงของเซนเซอร์ 

 
รูปท่ี 3 วงจรอา่นคา่Force sensor 

 

โดยคา่สญัญาณทางไฟฟ้าท่ีเกิดขึน้สามารถหาได้จากสมการท่ี (1) 

 
 :Sensor resistance 

 : Referent resistance 

 : Voltage sensor 

 : Voltage output 

(1) 

ในการสร้างนัน้สามารถหาค่าความต้านทานของ FSR ( ) โดยได้ใช้สญัญาณไฟเข้าเซนเซอร์แรงกด( ) -5 V 

ค่าความต้านทานเปรียบเทียบ ( ) ขนาด 20K แรงเฉือนท่ีวดัได้จาก Strain Gauge รุ่น YFLA- 10 ท่ีมีค่า Gauge 

Length อยู่ท่ี 10 มิลลิเมตร มีค่า Gauge Factor อยู่ท่ี 2.10 เป็นเซนเซอร์ท่ีตรวจวดัความเปล่ียนแปลงของระยะทาง

ในแนวระนาบของ PDMS สมัผสัอยู่กบัตอขาของผู้พิการมีขนาดการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยมากระดบัมิลลิโวลต์(mV) 

จากค่าเต็ม 5 (V)  AD620  ชิปขยายสญัญาณทางไฟฟ้า(Instrumentation Amplifier) จึงถกูนํามาใช้ในวงจรขยาย

สญัญาณให้ค่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพ่ิมเติม 500 เท่า โดยมีการต่อวงจรในลกัษณะ  Quarter-bridge Strain 

Gauge Circuit ดงัแสดง  

 
รูปท่ี 4 วงจรอา่นคา่ Strain Gage 
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การอ่านค่าเปรียบเทียบแรงดนั Output Voltage ค่าสญัญาณดงักล่าวมีค่าเปล่ียนแปลงต่างกนัน้องมากจึงมีการ

ขยายสญัญาณด้วย Instrumentation Amplifier  การขยายสญัญาณทางไฟฟ้า(Gauge Amplifier) 500 เท่า มีค่า

เกณฑ์ในการขยายสญัญาณโดยคา่เกนสามารถหาได้โดย 

 
 : Gauge resistance 

 : Gauge Amplifier 

(2) 

 

โดยคา่แรงดนัทางไฟฟ้าท่ีอา่นได้นัน้ สามรถนํามาคํานวณหาค่าสญัญาณทางไฟฟ้าได้โดย 

 
รูปท่ี 5 วงจร Quarter-bridge Strain Gauge Circuit 

 

 
e :Voltage output 

 : Exciting voltage 

 : Gauge resistance 

 : Fixed resistance 

(3) 

 โดยคา่สญัญาณทางไฟฟ้านัน้สามารถคํานวณหาระยะยืดของ Strain Gauge  ทําให้คา่  

เปล่ียนแปลงไป ทําให้คา่ของ e เปล่ียนแปลงไปทําให้เกิดคา่ความสมัพนัธ์กบัระยะยืดของ Strain Gauge ได้จาก

สมการท่ี 3 

 
 : Voltage output (variation)  

 :Strain Measured 

 : Gauge Factor 

(4) 

โดยระยะยืดของ Strain Gauge  ท่ีวดัได้นัน้สามมารถคํานวณหาหาแรงเฉือนของ PDMS มีคา่ Young's modulus 

อยูท่ี่ 360-870 KPa  มีความสมัพนัธ์ดงัสมการท่ี 5 

  : Shear Force 

 : Young's modulus 

(5) 
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ผลการทดลองและบทวจิารณ์ 
ผู้วิจยัได้ออกแบบอปุกรณ์ช่วยทดสอบการทํางานของเซนเซอร์วดัแรงกดและแรงเฉือน โดยอะลมิูเนียมเป็น

ตวักดหน้าเซนเซอร์เพ่ือวดัค่า10 bit A2D  ของแรงกดบนเซนเซอร์ท่ีเกิดขึน้ โดยมี Load Cell เป็นเซนเซอร์ท่ีทราบค่า 

โดยเป็นตวัอา่นคา่แรงกระทําท่ีเกิดขึน้บนหน้าพืน้ผิวเซนเซอร์ท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการกดขึน้ 

 
 

รูปท่ี 6 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบแรงกด 

 

   
 

รูปท่ี 7  รูปการทดสอบการกดเซนเซอร์ 

 

การทดสอบ โดยการกดเซนเซอร์ท่ีสร้างขึน้จํานวน 10 ครัง้ต่อ 1 แรง ทําการทดสอบเซนเซอร์ 3 ชิน้ท่ีสร้างขึน้

โดยทําการกดเซนเซอร์ด้วย แท่งกดและอ่านค่าการเปล่ียนแปลงทางไฟฟ้าของเซนเซอร์เปรียบกบัค่าแรงท่ีอ่านได้จาก 

Load cell ผลท่ีได้ พบวา่คา่แรงท่ีเกิดขึน้เป็นดงักราฟแสดงผล 

 

 

 

 

 

 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

O-216 

 
 

รูปท่ี 8 กราฟแสดงแรงดงึของเซนเซอร์ 3 ตวัท่ีสร้างขึน้ 

 

จากการทดลองกราฟของแรงกดมีการกระจายตวัของแรงกดไปในทิศทางเดียวกนัและมีแนวโน้มใกล้เคียงกนั โดยใน

ตวัเซนเซอร์ตวัท่ี 2 และ 3 ในตวัเซนเซอร์ตวัท่ี 1 นัน้ถงึมีคา่ไมใ่กล้เคียงแต่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเซนเซอร์ใน

ลกัษณะเดียวกนั พบวา่เซนเซอร์ตวัท่ี 3 เม่ือทําการทดลองนัน้มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานทางไฟฟ้าในการวดัเฉล่ีย 

5.874 

การทดสอบแรงเฉือนการทดสอบแรงเฉือนได้ทดสอบโดยการนําแรงขนาด 1 kg กดบนลงพืน้ท่ีผิวสมัผสั

เซนเซอร์ และนํามวลขนาด50 กรัมจนถงึ 1000 กรัม จํานวน 10ครัง้ ตอ่หนึ่งนํา้หนกัและหาคา่เฉล่ียแตล่ะเซนเซอร์ 

เพ่ือให้เกิดแรงเฉือนบนหน้าผิวสมัผสั โดยใช้ ตวัดงึผิวสมัผสัเป็น PDMS 

 

    
 

รูปท่ี 9 การทดสอบแรงเฉือนของเซนเซอร์ 
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รูปท่ี 10 กราฟแสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของแรงเฉือนท่ีเกิดขึน้ 
 

การทดสอบแรงเฉือนนัน้พบวา่การเปล่ียนแปลงคา่ A2D 10 bit ของเซนเซอร์มีลกัษณะแนวโน้มเป็นเส้นตรง 

 

สรุปผลการทดลอง 
การทดสอบเซนเซอร์เบือ้งต้นท่ีออกแบบนัน้พบง่า ทัง้สามตวัท่ีสร้างขึน้เม่ือนํามาทดสอบการกด จํานวน 10 

ครัง้พบว่า นัน้ มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงค่าสญัญาณทางไฟฟ้าเป็นเส้นตรง จากการคํานวณค่าการกระจายตวัเชิง

เส้น (R-Squared) ทัง้ 3 ตวั มีค่าเท่ากนัคือ 0.99 พบว่า เซนเซอร์ตวัท่ี 3 นัน้มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทางไฟฟ้า 

A2D 10 bitในการวดัเฉล่ีย 5.874 ต่อ ซึง่มีค่าน้อยท่ีสดุใน 3 ตวั นิวตนั  และการทดสอบแรงเฉือน 10 ครัง้ต่อนํา้หนกั

เซนเซอร์ มีการเปล่ียนแปลงเป็นเส้นตรง และมีค่าการกระจายตวัเชิงเส้น (R-Squared) คือ 0.99 โดยมี สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐานเฉล่ียอยูท่ี่ A2D 10 bit  3.26  ตอ่นิวตนั 
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แบบจาํลองไฟไนต์อลิิเมนต์ของหวัเขียนแม่เหล็กแบบมีชิลด์ล้อมรอบ 
Finite Element Modelling of Magnetic Write Heads with A Wrap Around Shield Design  
 

ฤทธิรงค์ บานเย็น1 และ บดินทร์ ดํารงศกัด์ิ1 

Ritthirong Banyen1 and Badin Damrongsak 1 

 

บทคัดย่อ 
 หวัเขียนข้อมลูแมเ่หลก็แนวด่ิงแบบมีชิลด์ล้อมรอบ (wrap around shield) ถกูนํามาใช้ในการผลิตฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟในปัจจบุนั ซึ่งต้องการหวัเขียนท่ีมีเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กสงูเพ่ือเพิ่มความหนาแน่นในการบนัทึกข้อมลู

แมเ่หลก็ ในงานวิจยันีก้ารจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ถกูนํามาใช้เพ่ือศกึษาการกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ของหวัเขียน

แบบมีชิลด์ล้อมรอบ นอกจากนีเ้รายังทําการศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างโพลหลักของหัวเขียนกับชิลด์                

ผลของการจําลองแสดงให้เห็นว่า เกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กของหวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบจะขึน้กบัระยะห่าง

ระหว่างชิลด์กบัโพลหลกั โดยเม่ือช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลกัเพิ่มขึน้จะส่งผลให้เกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก

ลดลง 

คาํสาํคัญ : หวัเขียนบนัทกึข้อมลูแนวด่ิง หวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ สนามแมเ่หลก็ การจําลองไฟไนต์อิลเิมนต์ 

 

Abstract 
 Wrap around shield (WAS) perpendicular magnetic write heads have been used in the current 

hard disk drives. In order to improve areal density in magnetic recording, a write head with strong 

gradient magnetic field is required. In this study, finite element simulations were performed to investigate 

magnetic field distribution of a WAS write head. The effect of gap spacing between a main pole and 

shields was also examined. Simulation results show that magnetic field gradients of a WAS write head 

was dependent on the gap spacing between shields and the main pole. The larger the gap spacing is, 

the more the magnetic field gradient decreases.    

Keywords : perpendicular magnetic recording, wrap around shield, magnetic field, finite element 

simulation 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การบนัทกึข้อมลูแม่เหลก็ในแนวตัง้ (perpendicular magnetic recording) ถกูพฒันาขึน้เพ่ือเพิ่มความจุ

ข้อมลูของฮาร์ดดิสไดร์ฟ (hard disk drive) ดงันัน้หวัเขียนท่ีใช้ในการบนัทึกข้อมลูในแนวตัง้จะต้องมีเกรเดียนท์ 

(gradient) ของสนามแม่เหลก็ท่ีสงู (Yuhui Tang,  et al, 2013) เพ่ือลดความกว้างของแถบบนัทกึข้อมลู (magnetic 

track width) ซึง่สง่ผลให้ฮาร์ดดิสไดรว์ฟมีความจขุ้อมลูท่ีสงูขึน้  

                                                           
1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ปัจจุบนัหวัเขียนท่ีใช้ในการบนัทึกข้อมลูแบบแนวด่ิงจะเป็นหวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ (wrap around 

shield : WAS) (Shping Song,  et al, 2010)  แสดงดงัรูปท่ี 1 ซึง่ประกอบด้วยสว่นประกอบต่าง ๆ คือ โพลหลกั 

(main pole) รีเทิร์นโพล (return pole) ขดลวด (coil) และชิลด์ (shield) การบนัทกึข้อมลูแม่เหล็กลงในแผ่นบนัทึก

ข้อมลู (media)  เกิดจากการจ่ายกระแสให้กบัขดลวด ขดลวดจะเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหลก็ขึน้ภายในในหวัเขียน 

สนามแมเ่หลก็ท่ีเกิดขึน้จะพุง่ออกจากสว่นปลายของโพลหลกัเข้าสูแ่ผ่นบนัทกึข้อมลูแล้ววนกลบัไปท่ีรีเทิร์นโพล ทําให้

หวัเขียนสามารถเขียนข้อมลูลงในแผน่บนัทกึข้อมลูได้ สว่นชิลด์มีหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้สนามแม่เหลก็ท่ีออกจากหวัเขียน

ไปรบกวนข้อมลูข้างเคียง เน่ืองจากสนามแม่เหล็กจะพุ่งเข้าสูชิ่ลด์แทน แสดงดงัรูปท่ี 2 (Sakhrat Khizroev, et al, 

2004) 

ชิลด์แบ่งออกเป็นสามสว่น คือ ชิลด์ด้านหลงั (trailing shield : TS) ชิลด์ด้านข้าง (side shield : SS) และ               

ชิลด์ด้านหน้า (leading shield : LS)  (Lisha Wang,  et al, 2012) ดงัรูปท่ี 1 (ค) ชิลด์ด้านหลงัและชิลด์ด้านหน้ามี

หน้าท่ีเพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแม่เหลก็ตามแนวดาวน์แทร็ค (down track) ซึง่ช่วยลดขนาดของข้อมลูท่ีบนัทกึลงบน

มีเดียในแนวดาวน์แทร็ค สําหรับชิลด์ด้านข้างจะมีหน้าท่ีเพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแมเ่หลก็ตามแนวครอสแทร็ค (cross 

track) ซึง่ช่วยลดขนาดความกว้างของข้อมลูในแนวครอสแทร็ค ซึง่จะสง่ผลให้ฮาร์ดดิสไดร์ฟมีความจขุ้อมลูสงูขึน้ 

 

 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 1 (ก) ภาพสามมิติแสดงส่วนประกอบของหัวเขียนบันทึกข้อมูลแบบแนวตัง้ (ข) ด้านข้าง (ค) ด้านล่างหรือ   

ด้าน  ABS (air bearing surface) และ (ง) ด้านหน้า   
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จากการทบทวนเอกสารพบว่า Yimin Hsu และคณะ (Yimin Hsu, et al, 2007) ศกึษาผลกระทบของชิลด์

ด้านหลงัต่สนามแม่เหล็กท่ีออกมา โดยอาศยัการสร้างแบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ พบว่าชิลด์ด้านหลงัมีส่วนช่วยใน

การเพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแม่เหลก็ในแนวดาวน์แทร็ค นอกจากนี ้ Daniel Z. Bai และคณะ (Daniel Z. Bai, et al, 

2010) ศึกษาผลกระทบของชิลด์ด้านข้างต่อสนามแม่เหล็ก พบว่าชิลด์ด้านข้างมีส่วนช่วยในการเพ่ิมเกรเดียนท์ของ

สนามแมเ่หลก็ในแนวครอสแทร็ค 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัใช้แบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ (finite element simulation method) บนพืน้ฐานของ

สมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equations) เพ่ือศึกษาผลของระยะห่างระหว่างชิลด์กับโพลหลกัท่ีมีต่อ

สนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบในการบนัทกึข้อมลูแมเ่หลก็แบบแนวด่ิง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบจําลองสามมิติของหวัเขียน โดยกําหนดคณุสมบติัของสารท่ีใช้ในการจําลอง

เป็นแบบ linear isotropic ซึ่งเป็นสารท่ีมีค่าแมกนีไทเซชนั (magnetization) แปรผนัตรงกบัสนามแม่เหล็กภายนอก 

แบบจําลองของหวัเขียนมีโครงสร้างพืน้ฐานดงัแสดงในรูปท่ี 3(ก) โดยช่องว่างระหว่างโพลหลกักับชิลด์ด้านหน้า 

(leading gap : LG) มีขนาด 10 นาโนเมตร ช่องว่างด้านข้าง (side gap : SG) มีขนาด 50 นาโนเมตร และช่องว่าง

ด้านหลงั (writer gap : WG) มีขนาด 30 นาโนเมตร ตามลําดบั โดยกําหนดวสัดท่ีุใช้ในแบบจําลองของหวัเขียนเป็น          

สารแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ีมีค่าสนามแม่เหล็กอิ่มตวั 2.4  เทสลา ในการจําลอง ผู้วิจยัจะจ่ายกระแส 30 มิลลิแอมแปร์ 

ให้กบัขดลวดชนิดแพนเค้ก (pancake) ท่ีมีจํานวนรอบ 3 รอบ แล้วคํานวณค่าสนามแม่เหล็กท่ีระยะ 30 นาโนเมตร 

จากผิวด้านแอร์แบริง (air bearing surface : ABS) ของหวัเขียน 

 

  

 
(ก) 

 

 
 (ข) 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงทิศทางของสนามแมเ่หลก็ (ลกูศรสีฟ้า) (ก) จากหวัเขียนไปรีเทิร์นโพล และ (ข) จากหวัเขียน

ไปชิลด์ด้านข้าง 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 3 หวัเขียนบริเวณโพลหลกัเม่ือมองจากด้านล่างหรือด้าน  ABS (ก) พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลอง   

ไฟไนต์อิลิเมนต์ และ (ข) ภาพการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก เส้นประแสดงตําแหน่งท่ีใช้ในการดึงข้อมูลของ   

สนามเหลก็ท่ีได้จากการคํานวณ 
 

 แบบจําลองไฟไนต์อิลเิมนต์ท่ีสร้างขึน้จะถกูคํานวณบนพืน้ฐานของสมการของแมกซ์เวลล์ ซึง่ประกอบด้วย 

สมการ 4 สมการได้แก่ 

∇ × H  =   J + ∂D/∂t              (1) 

∇ × E  =   - ∂B/∂t              (2) 

∇ • B  =   0               (3) 

  ∇ • D  =   ρ                   (4) 

 เม่ือ H คือ ความเข้มสนามแม่เหลก็ (magnetic field intensity) B คือ ความหนาแน่นฟลกัซ์แม่เหล็ก 

(magnetic flux density) E คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (electric field intensity) D คือ ความหนาแน่นฟลกัซ์ไฟฟ้า 

(electric flux density) J คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสทุธิ (total current density) ρ คือ ความหนาแน่นประจุ

ไฟฟ้า (electric charge density) ในการคํานวณแบบจําลองจะถกูล้อมรอบดด้วยผิวปิด (enclosure) ซึ่งมีเง่ือนไข

ขอบเขต (boundary conditions) คือระหว่างผิวหน้าของผิวปิดทัง้สองด้านท่ีขนานกนั สนามแม่เหล็กจะต้องมีค่า

ต่อเน่ืองกนั โดยผิวปิดท่ีใช้ในงานวิจยันีมี้ลกัษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก แต่ละด้านจะมีระยะห่างจากแบบจําลอง 

25 ไมโครเมตร 
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รูปที่ 4 สนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านหลงัขนาดตา่งกนั (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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ผลการจาํลองและอภปิรายผล  
1) ผลจากการเปล่ียนคา่ความกว้างของช่องวา่งด้านหลงั 

จากรูปท่ี 4(ก) พบว่าสนามแม่เหลก็ตามแนวครอสแทร็ค มีการเปล่ียนแปลงค่าเกรเดียนเล็กน้อย ดงัรูปท่ี 5(ก) 

จากรูปท่ี 4(ข) พบว่าสนามแม่เหลก็ตามแนวดาวน์แทร็ค (ด้านขวา) มีการเปล่ียนแปลงของค่าเกรเดียนท์ เป็นผลจาก

การเปล่ียนแปลงความกว้างของช่องวา่งด้านหลงั เม่ือขนาดของช่องว่างด้านหลงัลดลง จะพบว่าเกรเดียนท์ของสนาม

เหล็กมีค่าสงูขึน้ ดงัรูปท่ี 5(ข) แต่เม่ือช่องว่างด้านหลงัมีขนาดลดลงจนมีขนาด 10 นาโนเมตร สง่ผลให้ความเข้มของ

สนามแม่เหล็กมีค่าลดลงด้วย ทําให้ความสามารถในการเขียนของหัวเขียนมีประสิทธิภาพลดลง ผลจาก                  

การจําลองดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้านี ้(Lisha Wang,  et al, 2012) โดยเราพบว่าเม่ือขนาดของ

ช่องว่างด้านหลงัเพิ่มขึน้ เกรเดียนท์ของสนามเหล็กจะมีค่าลดลง เน่ืองจากธรรมชาติของสนามแม่เหล็กสามารถผ่าน

บริเวณท่ีมีความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) น้อยได้ดีกว่าบริเวณท่ีมีความต้านทานแม่เหล็กมาก 

ดังนัน้ช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลท่ีมาก ทําให้สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าสู่ชิลด์ได้น้อยลง ส่งผลให้เกรเดียนท์ของ

สนามแมเ่หลก็มีคา่ลดลงด้วย 
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รูปที่ 5 เกรเดียนท์และสนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านข้างขนาดตา่งกนั (ก)  ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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รูปที่ 6 สนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านข้างขนาดตา่งกนั (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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 ดงันัน้ ขนาดของช่องว่างด้านหลงั มีผลต่อความเข้มสงูสดุของสนามแม่เหลก็และเกรเดียนท์ของสนามแม่เหลก็

ตามแนวดาวน์แทร็ค โดยขนาดท่ีเหมาะสมในงานวิจยันีคื้อ 30 นาโนเมตร เน่ืองจากให้ค่าเกรเดียนท์และความเข้ม

ของสนามแมเ่หลก็ท่ีสงู 

 

2) ผลจากการเปล่ียนคา่ความกว้างของช่องวา่งด้านข้าง 

จากรูปท่ี 6(ก) พบว่าสนามแม่เหล็กตามแนวครอสแทร็ค มีค่าเกรเดียนท์ท่ีสงูขึน้ เม่ือช่องว่างด้านข้างมีขนาด

ลดลง แตส่นามแมเ่หลก็จะมีคา่ลดลง เม่ือช่องวา่งด้านข้างมีขนาด 10 นาโนเมตร ดงัรูปท่ี 7(ก) ซึง่ทําให้ความสามารถ

ในการเขียนข้อมูลของหัวเขียนลดลง จากรูปท่ี 6(ข) พบว่าสนามเหล็กตามแนวดาวน์แทร็คมีค่าเกรเดียนท์

เปล่ียนแปลงเลก็น้อย ดงัรูปท่ี 7(ข) เม่ือทําการเปล่ียนคา่ความกว้างของช่องวา่งด้านข้าง 

 จากผลการจําลองพบว่า ขนาดของช่องว่างด้านข้างส่งผลต่อเกรเดียนท์และความเข้มของสนามแม่เหล็กใน

แนวครอสแทร็ค โดยในงานวิจยันี ้ค่าความกว้างของช่องว่างด้านข้างท่ีเหมาะสมคือ 30 นาโนเมตร เน่ืองจากให้              

คา่เกรเดียนท์และความเข้มของสนามท่ีสงู 
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รูปที่ 7 เกรเดียนท์และสนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านข้างขนาดตา่งกนั (ก)  ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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รูปที่ 8 สนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านหน้าขนาดตา่งกนั (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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3) ผลจากการเปล่ียนคา่ความกว้างของด้านหน้า 

จากรูปท่ี 8(ก) เม่ือขนาดของช่องว่างด้านหน้าใหญ่ขึน้ จะส่งผลให้ความเข้มและเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก

ตามแนวครอสแทร็ค มีค่าลดลง ดงัรูปท่ี 9(ก) และในรูปท่ี 8(ข) จะพบว่าเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก (ด้านขวา)       

มีคา่ลดลง เม่ือขนาดช่องวา่งด้านหน้าเพิ่มขึน้ ดงัรูปท่ี 9(ข) 

ดงันัน้ขนาดของช่องว่างด้านหน้า มีผลต่อเกรเดียนท์และความเข้มของสนามแม่เหลก็ท่ีออกจากหวัเขียนในแนว

ดาวน์แทร็ค โดยในงานวิจัยนี ้ขนาดช่องว่างด้านหน้าท่ีเหมาะสมคือ 10 นาโนเมตร เน่ืองจากให้เกรเดียนท์และ           

ความเข้มของสนามแมเ่หลก็สงู 

 

สรุป 
ผู้วิจยัใช้แบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างชิลด์กบัโพลหลกัท่ีมีขนาดต่างกนั

ของหวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ และทําการเปรียบเทียบผลการจําลองกบังานวิจยัก่อนหน้านี ้(Lisha Wang,  et al, 

2012)  ท่ีมีการศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลกัท่ีมีขนาดต่าง ๆ กันต่อความโค้ง (curvature) 

ของสนามแม่เหลก็ท่ีได้จากหวัเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบและหวัเขียนท่ีมีชิลด์แบบคร่ึง (half shielded  writer) โดยใน

งานวิจยันีจ้ะเน้นศกึษาเกรเดียนท์และความเข้มของสนามแม่เหลก็ท่ีได้จากหวัเขียน  จากผลการศกึษาพบว่า เม่ือลด

ขนาดของช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลกัจะส่งผลให้สนามแม่เหล็กท่ีได้มีความเข้มและเกรเดียนท์ท่ีสงู ซึ่งทําให้

ประสิทธิภาพหวัเขียนเพิ่มขึน้ แต่เม่ือลดขนาดช่องว่างด้านหลงัหรือช่องว่างด้านข้างระหว่างชิลด์กับโพลหลกัจนมี

ขนาด10 นาโนเมตร จะทําให้ประสทิธิภาพของหวัเขียนลดลง  

 

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีให้การสนบัสนนุคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้

ในการคํานวณแบบจําลอง ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และโครงการพฒันาและสง่เสริม            

ผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ท่ีให้การสนบัสนนุผู้วิจยัในการทําวิจยัครัง้นี ้

 

 

 

0 20 40 60 80 100
1.2E-3

1.4E-3

1.6E-3

1.8E-3

2.0E-3

2.2E-3

2.4E-3

2.6E-3

2.8E-3

3.0E-3  field gradient
 magnetic field

Leading gap size (nm)

M
ax

im
um

 fi
el

d 
gr

ad
ie

nt

0.115

0.120

0.125

0.130

0.135

0.140

0.145

0.150

0.155

0.160

 M
ax

im
um

 m
ag

ne
tic

 fi
el

d 
(T

)

(ก) 

0 20 40 60 80 100
1.2E-3

1.4E-3

1.6E-3

1.8E-3

2.0E-3

2.2E-3

2.4E-3

2.6E-3

2.8E-3

3.0E-3  field gradient
 magnetic field

Leading gap size (nm)

M
ax

im
um

 fi
el

d 
gr

ad
ie

nt

0.120

0.125

0.130

0.135

0.140

0.145

0.150

0.155

0.160

 M
ax

im
um

 m
ag

ne
tic

 fi
el

d 
(T

)

(ข) 

รูปที่ 9 เกรเดียนท์และสนามแมเ่หลก็ของหวัเขียนท่ีมีช่องวา่งด้านหน้าขนาดตา่งกนั (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค 
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ผลกระทบของสนามแม่เหล็กภายนอกต่อสนามแม่เหล็กคงค้างที่ปลายโพลของหวัเขียนด้วย
การจาํลองแบบไมโครแมกเนตกิส์ 
Effects of Magnetic Field Initialization on Writer Pole Tip Remanence using Micromagnetic 
Simulations 
 

ช่อแก้ว เจริญชาติ1 และ บดินทร์ ดํารงศกัด์ิ1 

Chorkaew Charernchart1 and Badin Damrongsak1 

 

บทคัดย่อ  
ในบทความนี ้ผลกระทบของกระบวนการ MFI (Magnetic Field Initialization) ต่อสนามแม่เหลก็คงค้างท่ี

บริเวณปลายโพลของหวัเขียนถกูนํามาศกึษาโดยใช้การจําลองไมโครแมกเนติกส์ กระบวนการ MFI เป็นขัน้ตอนหนึ่ง

ในกระบวนการผลิตหวับนัทึกข้อมลูแม่เหล็ก ซึ่งกระทําโดยการป้อนสนามแม่เหล็กภายนอก (ประมาณ 1 เทสลา)

ให้กบัหวับนัทกึข้อมลูแมเ่หลก็เพ่ือจดัเรียงทิศทางของแมกนีไทเซชนัในชัน้ฟรีของหวัอ่าน TMR ให้เป็นระเบียบ อย่างไร

ก็ดี ขัน้ตอนนีอ้าจจะส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กคงค้างท่ีปลายโพลของหัวเขียนได้ ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้พัฒนา

แบบจําลองสามมิติของหวัเขียนท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนั 3 รูปทรง และใช้โปรแกรมไมโครแมกเนติกส์ OOMMF (Object 

Oriented Micromagnetic Framework) ในการศกึษา ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่า ขนาดของสนามแม่เหลก็คงค้าง

ท่ีเกิดขึน้บริเวณปลายโพลของหวัเขียนจะขึน้กบัอตัราสว่นด้านกว้างตอ่ด้านยาวของหวัเขียน และขนาดของมมุเอียง 

คาํสาํคัญ : สนามแมเ่หลก็คงค้าง สถานะแมเ่หลก็คงค้าง ไมโครแมกเนติกส์  OOMMF  

 

Abstract 
 In this paper, the effect of magnetic field initialization (MFI) on remnant field at a writer pole tip 

was investigated using micromagnetic simulations. The MFI is one of processing steps in manufacturing 

of a magnetic recording head. This is typically done by applying a strong magnetic field (around 1 T) to 

the head aiming to rearrange the direction of the free layer magnetization in a TMR reader; however,         

it can affect magnetization arrangement of a writer, resulting in pole tip remanance. 3D Models of             

a magnetic write head with three different designs were implemented and studied using a micromagnetic 

software package called OOMMF. Simulation results revealed that the magnitude of remnant field at         

a writer pole tip is dependent on a ratio between a head width and head length as well as a flare angle.      

Keywords : Remnent field, Remnent state, Micromagnetic, OOMMF 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 

  หวับนัทกึข้อมลูแมเ่หลก็แบบแนวด่ิง (perpendicular magnetic recording) ประกอบด้วยหวัอ่าน (reader) 

และหัวเขียน (writer) หัวอ่านมีหน้าท่ีในการอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก (media) ส่วนหัวเขียนจะมี

หน้าท่ีเขียนข้อมลูลงบนแผน่บนัทกึข้อมลูแมเ่หลก็ ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 

 
รูปที่ 1 องค์ประกอบของหวับนัทกึข้อมลูแม่เหลก็แบบแนวด่ิง โดยแกน x เป็นแกนดาวน์แทร็ค (down-track) แกน  y      

            เป็นแกนครอสแทร็ค (cross-track)  

 

หวัเขียนประกอบด้วยโพลหลกั (single pole head) และขดลวด (coil) เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปท่ีขดลวด 

จะเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหลก็ออกมาท่ีบริเวณปลายโพล แล้วเข้าสูแ่ผ่นบนัทกึข้อมลูแม่เหล็กและย้อนกลบัเข้าไป

ท่ีโพลย้อนกลบั (return pole) (S. Khizroeva et al., 2002) 

ภายในหัวอ่านประกอบด้วยชัน้ของสารแม่เหล็กจํานวนสองแผ่นประกบกัน โดยมีชัน้ฉนวนแม่เหล็กกัน้

ระหว่างกลาง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ชัน้สารแม่เหลก็จะเรียกว่า ชัน้อ้างอิงหรือชัน้ตรึง (pinned layer, PL) ซึง่จะมีทิศทาง

ของแมกนีไทเซชนัคงท่ี  อีกชัน้ถกูเรียกว่า ชัน้ฟรี (free layer, FL) โดยชัน้นีท้ิศทางของแมกนีไทเซชนัจะเปล่ียนแปลง

ได้อยา่งอิสระโดยขึน้อยูก่บัสนามแมเ่หลก็ภายนอกท่ีป้อนเข้าไป (Ramli et al., 2009)  

ในกระบวนการผลิตหวับนัทกึข้อมลูแม่เหลก็ จะมีขัน้ตอนท่ีต้องป้อนสนามแม่เหลก็ภายนอกให้กบัหวับนัทกึ

ข้อมลูแม่เหล็ก ซึ่งเรียกว่า MFI ในกระบวนการ MFI สนามแม่เหลก็ภายนอกขนาด 1 เทสลา จะถกูป้อนให้กบัหวั

บนัทึกข้อมลูแม่เหล็กในทิศทางครอสแทร็คหรือแกน y ดงัแสดงในรูปท่ี 1 เพ่ือไปจดัเรียงทิศทางของแมกนีไทเซชนั

เร่ิมต้นของหวัอ่านในชัน้ฟรีให้มีทิศทางตามต้องการ (Zhanjie et al., 2012) สนามแม่เหลก็ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบ

ตอ่ความเป็นแม่เหลก็คงค้างท่ีปลายโพลของหวัเขียนด้วย ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว   เราไม่ต้องการให้มีสนามแม่เหลก็คงค้าง

อยูท่ี่บริเวณโพลของหวัเขียน เพราะจะสง่ผลให้มีสนามแมเ่หลก็ไปรบกวนในกระบวนการบนัทกึข้อมลู 

 จากการทบทวนเอกสาร พบว่ารูปทรงของหวัเขียนจะส่งผลกระทบต่อค่าสนามแม่เหล็กคงค้างท่ีปลายโพล       

ของหวัเขียน โดย Daniel Z. Bai และคณะ (Daniel Z. Bai et al, 2006) ได้ทําการศกึษารูปทรงของโยค และพบว่า

เม่ือโยคมีด้านกว้างยาวกวา่ด้านยาวจะทําให้มีฟลกัซ์แมเ่หลก็คงค้างไหลลงสูป่ลายโพลน้อย สง่ผลให้มีสนามแม่เหลก็

คงค้างท่ีปลายโพลต่ํา นอกจากนี ้ M. Patwari และคณะ (M. Patwari et al., 2010) ได้ทําการศกึษารูปทรงของ       

หวัเขียน โดยทําการเปล่ียนแปลงความยาวของปลายโพลพบว่าเม่ือปลายโพลมีความยาวเพ่ิมขึน้ สนามแม่เหล็ก      

คงค้างก็จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

 

O-229 

ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยทําการจําลองไมโครแมกเนติกส์สําหรับหัวเขียนท่ีมีโครงสร้างแบบ FeCo โดยใช้

โปรแกรม OOMMF ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้โดย NIST (OOMMF User’s Guide, 2010)  เพ่ือศึกษา

สนามแมเ่หลก็คงค้างของหวัเขียน เน่ืองจากผลกระทบของกระบวนการ MFI โดยหวัเขียนท่ีนํามาศกึษาในงานวิจยันีมี้

อยู ่3 รูปทรงด้วยกนั 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัสร้างแบบจําลองของหวัเขียนมมุมองด้านหน้า (front  view) โดยมีองค์ประกอบดงันี ้1) ความยาวของ

หวัเขียนด้านกว้าง (head width) 2) ความยาวของหวัเขียนด้านยาว (head length)  3) ความยาวท่ีปลายโพลของหวั

เขียน (throat height)  4) ความกว้างของปลายโพล (track width)  5) มมุเอียง (flare angle) และ 6) ความหนาของ

หวัเขียน (head thickness) ดงัแสดงในรูปท่ี 2  

แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ของหัวเขียนท่ีใช้ศึกษา มีขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา         

2000 nm × 2000 nm × 80 nm ตามลําดบั ในการทดลองนีกํ้าหนดให้พืน้ท่ีสีขาวเป็นอากาศ (nonmagnetic) และสี

ดําเป็นสารแม่เหล็ก FeCo (magnetic material ) พืน้ท่ีของหวัเขียนถกูแบ่งออกเป็นเซลล์ย่อยๆ ขนาด 10 nm ×       

10 nm × 10 nm และทิศของแมกนีไทเซชนัเร่ิมต้นถกูกําหนดให้อยู่ในแนวแกน z และทิศของแอนไอโซโทรปีหรือแกน

ง่าย (easy axis) ให้อยูใ่นแนวแกน y โดยคา่พารามิเตอร์ตา่งๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

  
        (ก)   (ข) 

      รูปที่ 2 รูปทรงของหวัเขียนท่ีใช้ในแบบจําลองคอมพิวเตอร์ (ก) มมุมองระนาบ yz (front view) และ (ข)   

                     มมุมองระนาบ zx โดยแกน x เป็นทิศดาวน์แทร็คแกน  y เป็นทิศครอสแทร็ค และแกน z อยู่ใน  

                   แนวด่ิง ซึง่ตัง้ฉากกบัด้าน  ABS (air-bearing surface) 
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในแบบจําลองไมโครแมกเนติกส์ 

พารามิเตอร์ ปริมาณ 

Head length/(nm) 1280 

Head width/(nm) 1280 

Flare angle/(degree) 30 

Throat height/(nm) 50-300 

Track width/(nm) 80 

Head thickness/(nm) 80 

คา่คงท่ีเอกซ์เชนจ์ 

(exchange constant, A /(J/m)) 
1×10-6 

คา่คงท่ีแอนไอโซทรอปี 

(anisotropy constant, Ku /(J/m3)) 
0, 87.85×103 

คา่แมกนีไทเซชนัอิ่มตวั 

(saturation magnetization, Ms /(A/m)) 
1910×103 

 

การจําลองไมโครแมกเนติกส์ของหวัเขียนด้วยโปรแกรม OOMMF อาศยัสมการลนัเดา – ลฟิซทิซ์  กิลเบร์ิต 

(Landau-Lifshit-Gilbert equation, LLG equatiion) (He Zhang, 2006) ซึง่สมการดงักลา่วถกูใช้เพ่ืออธิบาย

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนั (M) ในหวัเขียนเทียบกบัเวลา (t) ภายใต้อิทธิพลของสนามแมเ่หลก็

ภายนอก ดงัสมการท่ี 1  

2 2
( )

1 1eff eff

dM
M H M M H

dt

γ αγ
α α

= × − × ×
+ +

                          (1) 

 เม่ือ M คือ แมกนีไทเซชนั Heff คือสนามแม่เหล็กยงัผล γ คืออตัราสว่นไจโรแมกเนติกส์ (gyromagnetic- 

ratio) และ α  คืออตัราสว่นการหน่วง (damping ratio) โดยสนามทัง้หมดท่ีสง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงของแมกนีไท-

เซชนั มีอยู ่4 ชนิด ดงัแสดงในสมการท่ี 2 

eff ex ani demag zeH H H H H= + + +                                                           (2) 

 จากสมการท่ี (2) สนามแม่เหลก็แลกเปล่ียน (exchange field, Hex) เป็นสนามแม่เหลก็ท่ีช่วยให้แมกนีไท-  

เซชันท่ีอยู่ชิดกันพยายามปรับทิศทางให้มาขนานกันและมีทิศเดียวกัน สนามแม่เหล็กแอนไอโซโทรปี (anisotropy 

field, Hani) เป็นสนามแม่เหล็กท่ีช่วยให้แมกนีไทเซชันพยายามหมุนไปในแกนเดียวกันกับแกนของผลึกเรียกว่า       

แกนง่าย สนามลบล้างสนามแม่เหลก็ (demagnetization field) ซ่ีงเกิดภายในวสัดเุป็นสนามแม่เหลก็ท่ีมีทิศสวนทาง

กบัแมกนีไทเซชนั และสนามแมเ่หลก็ซีแมน (zeemann field, Hze) เป็นสนามแมเ่หลก็ภายนอก  

 ในการทดลองนี ้เราจําลองกระบวนการ MFI โดยทําการป้อนสนามแม่เหล็กซีแมนให้กบัหวับนัทึกแม่เหล็ก

ขนาด 1 เทสลา ในแนวแกน  y และรอจนกระทัง่แมกนีไทเซชนัของหวัเขียนเข้าสูส่ภาวะสมดลุ จากนัน้จึงหยดุป้อน

สนามแม่เหล็กซีแมน แล้วรอให้แมกนีไทเซชันของหวัเขียนเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครัง้ แมกนีไทเซชันเฉล่ียท่ีบริเวณ

ปลายโพลของหวัเขียนถกูนํามาใช้ในการคํานวณหาสนามแมเ่หลก็คงค้าง นอกจากนี ้เรายงัได้ทําการศกึษาผลกระทบ

ของรูปทรงของหวัเขียนท่ีมีผลกบัสนามแมเ่หลก็คงค้างท่ีบริเวณปลายโพลเน่ืองจากกระบวนการ MFI 
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ผลการจาํลองและอภปิรายผล 
 จากการจําลองไมโครแมกเนติกส์สําหรับหวัเขียนท่ีมีโครงสร้างแบบ FeCo ด้วยโปรแกรม OOMMF หลงัจาก

หยดุป้อนสนามแม่เหล็กภายนอกให้กบัหวัเขียน พบว่าบริเวณโยคจะเกิดโดเมนแม่เหล็ก (magnetic domain) ซึ่ง

สง่ผลให้เกิดสนามแมเ่หลก็คงค้างท่ีปลายโพล โดยจะมีฟลกัซ์แม่เหลก็คงค้าง (residual flux) ไหลจากบริเวณโยคลงสู่

ปลายโพล โครงสร้างของโดเมนแม่เหล็กนัน้จะขึน้อยู่กบัรูปทรงของหวัเขียนด้วย เราจึงสนใจพิจารณาผลกระทบจาก

โครงสร้างของหวัเขียนบริเวณโยค ซึง่ประกอบด้วย ความยาวของหวัเขียนด้านกว้างเท่ากบั 1280 nm ความยาวของ

หวัเขียนด้านกว้างเทา่กบั 1280 nm ขนาดของมมุเอียงเทา่กบั 45°และ 30° โดยไม่สนใจแอนไอโซโทรปี (Ku = 0 J/m3) 

ดงัแสดงในรูปท่ี 3   

 

   
(ก) (ข) (ค) 

      รูปที่ 3 รูปแบบของโดเมนแม่เหลก็ในสถานะคงค้างเม่ือหยดุป้อนสนามแม่เหลก็ให้กบัหวัเขียน โดยอตัราส่วน 

                   ระหว่างความยาวของหวัเขียนด้านกว้างตอ่ความยาวของหวัเขียนด้านยาว มีคา่เท่ากบั 1 : 2 (3(ก)  

                             และ 3(ข)) และ 3(ค) เท่ากบั 1:1 ตามลําดบั และขนาดมมุเอียงของ 3(ก) มีคา่เท่ากบั 45° และ 3(ข)      

                             3(ค) เท่ากบั 30° ตามลําดบั 
 

 จากการทดลองพบวา่ ในรูปท่ี 3(ก) และ 3(ข) ท่ีบริเวณโยคจะเกิดโดเมนแม่เหลก็มีทิศในแนวด่ิงและมีลกัษณะ

เป็นโดเมนปิดเกือบเหมือนกนัทัง้ 2 กรณี  ซึ่งหวัทัง้ 2 แบบจะมีขนาดทัง้หมดเท่ากนัยกเว้นขนาดมมุเอียงท่ีต่างกนั     

หวัเขียนท่ีมีขนาดมมุเอียงเท่ากบั 45° (ดงัรูปท่ี 3(ข)) จะมีแนวโน้มให้มีฟลกัซ์แม่เหล็กคงค้างไหลลงสู่โพลมากกว่า 

สงัเกตได้จากผนงัโดเมนในแนวดิ่งท่ีขยายไปยงัด้านล่างบริเวณมมุเอียง ส่งผลให้มีสนามแม่เหล็กคงค้างท่ีปลาย

โพลสงูกว่า ในทางตรงกนัข้ามหวัเขียนท่ีมีขนาดมมุเอียงเท่ากบั 30° ดงัแสดงในรูปท่ี 3(ข) จะช่วยป้องกนัไม่ให้ผนงั

โดเมนขยาย  ไปยงับริเวณปลายโพล จงึช่วยลดฟลกัซ์แม่เหลก็ท่ีเหลือไหลลงสูป่ลายโพลและทําให้มีสนามแม่เหลก็คง

ค้างท่ีปลายโพลต่ํา 

  หากไมคํ่านงึถงึขนาดมมุเอียง รูปท่ี 3(ก) และ 3(ข) โยคจะมีด้านกว้างสัน้กวา่ด้านยาว จึงสง่ผลให้เกิดโดเมนใน

แนวด่ิง ซึง่ในทัง้ 2 กรณีจะไม่เป็นท่ีต้องการ เพราะว่ามีฟลกัซ์แม่เหลก็คงค้างไหลลงสูโ่พลมากกว่า ในทางตรงกนัข้าม

โยคท่ีมีด้านกว้างยาวกว่าด้านยาว จะทําให้เกิดโดเมนแม่เหล็กในทิศทางตามแนวนอน ดังแสดงในรูปท่ี 3(ค) ซึ่ง     

เห็นได้ชัดว่าโครงสร้างของโดเมนดีขึน้ คือ จะไม่มีโดเมนในแนวด่ิงท่ีขยายออกไปยังบริเวณปลายโพล ส่งผลให้มี

สนามแมเ่หลก็คงค้างท่ีปลายโพลต่ํา 
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 จากนัน้ ผู้ วิจัยได้ทําการทดลองเพ่ือดูผลกระทบของแอนไอโซโทรปีต่อการเกิดโดเมนแม่เหล็กท่ีบริเวณโยค 

เน่ืองจากค่าคงท่ีแอนไอโทรปีจะแปรผนัตรงกบัสนามแม่เหลก็แอนไอโซโทรปี ดงัสมการ Ku=HkMs/2 (Sung-Min Ahn 

et al.,2013.) หากมีสนามแม่เหล็กแอนไอโซโทรปีท่ีสงูจะช่วยให้แมกนีไทเซชนัพยายามหมนุไปในแกนเดียวกบัแกน

ง่ายได้ง่าย (ในแนวนอนหรือแกน y) จากการทดลองพบว่าเม่ือค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีสงูขึน้ (Ku = 87.85 J/m3) จะ

สง่ผลให้บริเวณโยคแทบจะไม่มีแมกนีไทเซชนัในแนวตัง้เลย ทําให้บริเวณปลายโพลมีค่าสนามแม่เหลก็คงค้างต่ําและ

ดีกวา่เดิม ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 4 รูปแบบของโดเมนแม่เหลก็ในสถานะคงค้าง ของหวัเขียนท่ีมีคา่คงท่ีแอนไอโซโทรปีตา่งกนั           

                                      (ก) Ku = 0 J/m3 และ (ข) Ku = 87.85 J/m3 

 

 นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัได้ศึกษาผลกระทบของความยาวของโพลต่อสนามแม่เหล็กคงค้างท่ีเกิดขึน้ โดยทําการ

เปล่ียนแปลงค่าความยาวของโพลตัง้แต่ 50 ถึง 300 นาโนเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยเคร่ืองหมายบวกและลบของ

สนามแม่เหลก็แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กคงค้างในแนวแกน z เราพบว่าเม่ือปลายโพลมีความยาวเพิ่มขึน้ส่งผล

ให้มีสนามแม่เหล็กคงค้างเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากในธรรมชาติแมกนีไทเซชนัจะพยายามจดัเรียงตวัให้

ขนานกบัพืน้ผิวของวสัด ุซึง่เป็นผลมาจากแอนไอโซโทรปีท่ีขึน้กบัรูปทรง (shape anisotropy) โดยปลายโพลท่ีมีความ

ยาวเพิ่มขึน้ แมกนีไทเซชนัจะพยายามจดัเรียงตวัไปตามแกนยาวมากกว่าแกนสัน้ของปลายโพล แสดงดงัรูปท่ี 6  แต่

สําหรับปลายโพลท่ีมีความยาว 150 nm แมกนีไทเซชนัจะมีการจดัเรียงตวัแบบวงปิดสง่ผลทําให้แมกนีไทเซชนัหกัล้าง

กนัหมด สง่ผลให้มีคา่สนามแมเ่หลก็คงค้างท่ีต่ํา แสดงดงัรูปท่ี 6(ข) 
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รูปที่ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่แมกนีไทเซชนัเฉล่ียท่ีบริเวณปลายโพลกบัความยาวของโพลขนาดต่างๆ สําหรับ 

                        หวัเขียนท่ีมีคา่ Ku = 87.85×103 J/m3 

 

  

(ก) (ข) (ค) 
รูปที่ 6 สภาพแม่เหลก็คงค้าง (remanent magnetization) ท่ีปลายโพลของหวัเขียนและบริเวณสว่นลา่งของโยค  

                             โดยบริเวณสีแดงคือแมกนีไทเซชนัมีทิศ +z และสีนํา้เงินคือแมกนีไทเซชนัมีทิศ –z (ก) ปลายโพลยาว 50 nm  

                             (ข) ปลายโพลยาว 150 nm และ (ค) ปลายโพลยาว 200 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = (5.050×10-4)x + (-0.039) 

R2 = 0.7926 
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สรุป 
ผู้วิจยัอาศยัการจําลองไมโครแมกเนติกส์โดยใช้โปรแกรม OOMMF เพ่ือศกึษาสนามแม่เหลก็คงค้างของหวั

เขียนท่ีมีรูปทรงต่าง ๆ กนั จากผลกระทบของกระบวนการ MFI ผลการจําลองแสดงให้เห็นว่า รูปทรงของหวัเขียน

บริเวณโยคท่ีมีด้านกว้างยาวกว่าด้านยาวและมีขนาดมมุเอียงประมาณ 30° มีสนามแม่เหล็กคงค้างต่ํา และหาก

บริเวณปลายโพลของหวัเขียนยาวเพิ่มขึน้ สนามแม่เหล็กคงค้างก็จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย นอกจากนี ้เรายงัพบว่า       

หวัเขียนท่ีมีแอนไอโซโทรปีสงูขึน้ (Ku = 87.85 J/m3) สง่ผลให้บริเวณปลายโพลมีคา่สนามแมเ่หลก็คงค้างต่ําลง 
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ผลของสตาร์ชดดัแปรต่อลักษณะทางกายภาพของทบัทมิกรอบ 
The Effect of Modified Starch on Physical Properties of Tub Tim Grob 
 

กานต์รวี กลีบแก้ว1 และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ1 

Kanrawee Kleebkaew1 and Prasong Siriwomgwilaichat1 
 

บทคัดย่อ 
การพองตวัท่ีมากเกินไปหรือการบวมนํา้มกัเป็นปัญหาสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีแป้งเป็นสว่นประกอบและมีการ

แช่อยู่ในนํา้เช่น ทบัทิมกรอบ ทําให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะของเนือ้สมัผสัท่ีน่ิมและแป้งหลดุลอกจากชิน้แห้ว ดงันัน้  จึง

ทําการศึกษาผลของการผสมไฮโดรคอลลอยด์ร่วมกบัแป้งมนัสําปะหลงัต่อลกัษณะทางกายภาพของเม็ดแป้งทบัทิม

กรอบโดยทดลองเปรียบเทียบระหว่างทบัทิมกรอบท่ีใช้แป้งมนัสําปะหลงัเพียงอย่างเดียวกบัทบัทิมกรอบท่ีผสมไฮโดร

คอลลอยด์แทนท่ีแป้งมนัสําปะหลงั ดงันี ้สตาร์ชดดัแปร, แซนแทนกมัและกวักมั ผ่านการให้ความร้อนในระดบัพาส

เจอร์ไรส์ท่ี 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที และเก็บเม็ดทบัทิมกรอบในนํา้เช่ือมผสมนํา้กะทิท่ีสภาวะอณุหภูมิ      

4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั จากนัน้ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของร้อยละนํา้หนกั, ปริมาตรและเนือ้สมัผสัของ

แป้งและแห้วของเม็ดทบัทิมกรอบ พบว่าเม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร B (distarch 

phosphate) ร้อยละ 90 ของปริมาณแป้งท่ีใช้ทัง้หมด มีร้อยละนํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้และมีปริมาตรจําเพาะน้อยกว่าและ  

มีเนือ้สมัผสัของแป้งเคลือบและแห้วท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัเมด็ทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัผสมไฮโดรคอลลอยด์ 

คาํสาํคัญ : ทบัทิมกรอบ พองตวั ไฮโดรคอลลอยด์ ความคงตวั สตาร์ชดดัแปร 
 

Abstact 
Over swelling or bloating is one of the problems of product consisting of tapioca starch 

surrounded with water such as Tub Tim Grob. When starch gel of Tub Tim Grob is swelling, texture 

becomes softand some pieces of starch gel ripped out from products. Therefore, the purpose of this 

study was to stabilize Tub Tim Grob using hydrocolloids combined with tapioca starch. Tub Tim Grob 

preparedfrom tapioca starch was compared to those containing tapioca starch replacement  with 

modified starch, xanthan gum and guar gum. All samples containing Tub Tim Grob with coconut milk 

syrup was heated at 85 ºC for 2 minutes and kept at 4oC for 7 days. Changes in Tub Tim Grob was 

measured for pieces and coconut milk syrup gained weight, specific volumes, total soluble solids in 

syrup and texture of stach gel and Chinese water chestnut  was observed. According to the experimental  

results, it was found that Tub Tim Grob samples containing tapioca starch replaced with 90% of modified  

starch B (distarch phosphate) had lower of gained weight and specific volume. It also had better texture 

of starch gel and pieces of Chinese water chestnut than other hydrocolloids and control (100% tapioca starch).  

Keywords : Tub Tim Grob, swelling, Hydrocolloid, Stabilization, Modified starch 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
เม็ดทบัทิมกรอบเม่ือแช่อยู่ในนํา้เช่ือมและกะทิจะมีปัญหาของการพองตวัท่ีมากเกินไปหรือการบวมนํา้ท่ี

เกิดขึน้ได้จากการให้ความร้อนท่ีสงูในกระบวนการทําให้สุก และการแช่ในนํา้เป็นเวลานานเกินไป ทําให้แป้งของ

ทับทิมกรอบมีเนือ้สัมผัสท่ีน่ิมเหลวและเสียรูปทรงซึ่งเป็นปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทับทิมกรอบสําเร็จรูป       

ซึ่งต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนโดยการพาสเจอไรซ์หรือสเตอริไลซ์ซึ่งจะทําให้แป้งของทับทิมกรอบสูญเสีย    

เนือ้สมัผสัและรูปทรงเร็วขึน้   ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีคื้อเพ่ือทดสอบผลของการผสมไฮโดรคอลลอยด์

ร่วมกบัแป้งมนัสําปะหลงัตอ่การพองตวัและความคงตวัของแป้งทบัทิมกรอบ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดบิ แป้งมนัสําปะหลงั, แห้ว และ สารไฮโดรคอลลอยด์ คือ สตาร์ชดดัแปร A (distarch phosphate), สตาร์ชดดั 

แปร B (distarch phosphate), สตาร์ชดดัแปร C (distarch adipate), แซนแทนกมั และกวักมั 

 

วิธีการ 
การเตรียมเมด็ทับทมิกรอบและการพาสเจอไรซ์ทับทมิกรอบ 
                นําแห้วดิบมาหัน่เป็นลกูเต๋าขนาดชิน้ 1x1x1 cm จากนัน้ชัง่นํา้หนกัแป้งมนัสําปะหลงัปริมาณ 1 ต่อ 3   

ของนํา้หนกัแห้วแล้วทําการร่อนแป้งเพ่ือให้แป้งกระจายตวัแล้วนําไปคลกุกบัชิน้แห้วให้ทัว่ พกัไว้ประมาณ 10 นาที 

แล้วทําการร่อนเอาแป้งท่ีไม่ติดกบัเม็ดแห้วออก แล้วนําแห้วท่ีมีแป้งเคลือบไปต้มในนํา้ท่ีควบคมุอณุหภมิูให้อยู่ในช่วง 

80-85 ºC เป็นเวลา 5 นาที แล้วใช้ตระแกรงตกัเม็ดทบัทิมกรอบขึน้มาสะเด็ดนํา้ แล้วเอาลงแช่ในนํา้เย็น 7-8 ºC เป็น

เวลา 5 นาที แล้วยกขึน้สะเด็ดนํา้ นําเม็ดทบัทิมกรอบใส่ลงในนํา้กะทิท่ีเตรียมไว้โดยมีนํา้หนกันํา้กะทิต่อนํา้หนกัเม็ด

ทบัทิมกรอบในอตัราสว่น 2:1 ใสล่งในบีกเกอร์ ให้ความร้อนโดยใช้ Hot plate จนอณุหภมิูของนํา้กะทิเป็น 85 ºC เป็น

เวลา 2 นาที 
 
การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์จากการศกึษาร้อยละนํา้หนักที่เปล่ียนแปลงของเมด็ทับทมิกรอบ 
              นําตวัอยา่งเมด็ทบัทิมกรอบแช่ในนํา้เช่ือมผสมนํา้กะทิท่ีผา่นการให้ความร้อน เก็บไว้ท่ีอณุหภมิู 4 ºC และวดั 

นํา้หนกัท่ีเปล่ียนแปลงของเมด็ทบัทิมกรอบเม่ือเก็บไว้ 24และ 48 ชัว่โมง คํานวณร้อยละนํา้หนกัท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 

เมด็ทบัทิมกรอบเปรียบเทียบระหวา่งเมด็ทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอยา่งเดียวกบัแป้งมนัสําปะหลงัผสม 

สตาร์ชดดัแปรชนิด (A, B, C), แซนแทนกมัและกวักมัท่ีอตัราสว่น 1:1  

%  x 100 

 
การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์จากการเปล่ียนแปลงของเนือ้สัมผัสของแป้งเคลือบและแห้ว 
 นําไฮโดรคอลลอยด์ท่ีคดัเลือกจากการเพ่ิมขึน้ร้อยละนํา้หนักท่ีเปล่ียนแปลงมาทําการทดลองโดยผสมกับ

แป้งมนัโดยการทดแทนแป้งมนัสําปะหลงัท่ีระดบัร้อยละ 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 โดยนํา้หนกั นําตวัอย่างเม็ด

ทบัทิมกรอบท่ีผา่นการให้ความร้อนท่ี 85 ºC เป็นเวลา 2 นาที เก็บไว้ท่ี 4 ºC เป็นเวลา 7 วนั วนั ดกูารเปล่ียนแปลงของ

ลกัษณะแป้งและวดัค่าความแข็งของของเม็ดทบัทิมกรอบด้วยเคร่ือง texture analyzer โดยใช้หวัวดัแบบเจาะ (P/2) 

และหวัวดั P0.5S จากนัน้คดัเลือกส่วนผสมของแป้งเคลือบท่ีให้ผลดีท่ีสดุไปทําการทดสอบดกูารเปล่ียนแปลงด้าน 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

O-237 

ร้อยละนํา้หนกัท่ีเปล่ียนแปลง, ปริมาตรจําเพาะ และค่าความแข็งของเม็ดทบัทิมกรอบ วนัท่ี 1,3, 5 และ 7 หลงัการให้

ความร้อน 85 ºC เป็นเวลา 5 นาที เก็บไว้ท่ี 4 ºC 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA) และทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย 

ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS version 16.0  
 

ผลและวจิารณ์ 
การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์จากการศกึษาร้อยละนํา้หนักที่เปล่ียนแปลงของเมด็ทับทมิกรอบ 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลของชนิดไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตวัของเม็ดทบัทิมกรอบท่ีเวลา 24 และ 

48 ชัว่โมงจากตารางท่ี 1 พบว่าเม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร A, B และแป้งมนั

สําปะหลงัผสมกวักมัในอตัราส่วน 1:1 มีค่าร้อยละนํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้น้อยท่ีสดุและน้อยกว่าเม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจาก

แป้งมันสําปะหลังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่พบว่าเม็ดทับทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมันสําปะหลัง

ผสมกวักมัมีเนือ้สมัผสัน่ิมและมีกลิ่น จึงเลือกสตาร์ชดดัแปร Aและ B มาศกึษาต่อเน่ืองจากสตาร์ชดดัแปร A และ B 

เป็นสตาร์ชดดัแปรไดสตาร์ชฟอสเฟสมีพนัธะ inorganic ester เช่ือมหมูไ่ฮดรอกซิลภายในโมเลกลุแป้งทําให้ช่วยลด 

การพองตวัของเม็ดแป้งและช่วยเพิ่มความแข็งแรงภายในเม็ดแป้ง (กล้าณรงค์ และ เกือ้กลู 2550) ในส่วนของกมั

ทบัทิมกรอบท่ีผสมแซนแทนกัมมีร้อยละนํา้หนักเพิ่มขึน้เน่ืองจากแซนแทนกัมมีความสามารถในการอุ้มนํา้สงูและ

สามารถจบักบันํา้ได้ดี 

 

ตารางท่ี 1 ร้อยละนํา้หนกัของเมด็ทบัทิมกรอบท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเวลาผ่านไป 24 และ 48 ชัว่โมง 

ชนิดแป้ง 
% นํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้ 

24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 

แป้งมนัสําปะหลงั  5.17±0.11bD  8.72±0.44aC  

แป้งมนัสําปะหลงั:สตาร์ชดดัแปร A (1:1)  7.01±0.83aC  8.35±0.76aC  

แป้งมนัสําปะหลงั:สตาร์ชดดัแปร B (1:1)  2.50±0.48bE  5.80±0.13aD  

แป้งมนัสําปะหลงั:สตาร์ชดดัแปร C (1:1)   11.35±0.85bB  14.74±0.96aB  

แป้งมนัสําปะหลงั:xanthan gum (1:1)  31.75±1.36aA  34.55±3.16aA  

แป้งมนัสําปะหลงั:guar gum (1:1)  2.31±0.37bE  5.58±0.66aD  

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05)  
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การทดสอบผลของการผสมแป้งมันสาํปะหลังกับแป้งดัดแปรต่อความคงตัวของเมด็ทับทมิกรอบ 
จากตารางท่ี 2 เม่ือเก็บเม็ดทบัทิมกรอบไว้ถึงวนัท่ี 7 พบว่า เม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงัผสม

สตาร์ชดดัแปร B ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 90 โดยพบว่าแป้งเคลือบมีลกัษณะท่ีดี การวดัเนือ้สมัผสัของแห้วจากค่า  

ความแข็ง พบวา่เมด็ทบัทิมกรอบท่ีเคลือบด้วยแป้งทกุชนิดมีคา่ความแข็งของแห้วเพิ่มขึน้เน่ืองจากเม็ดทบัทิมกรอบซึง่

มีแป้งเคลือบแป้งจะดดูซึมนํา้เข้าไปและและนํา้ตาลออสโมซิสไปยงัส่วนของชิน้แห้ว การดูดซึมนํา้ทําให้เม็ดทบัทิม

กรอบมีร้อยละของนํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้และเป็นสาเหตทํุาให้แป้งเคลือบหลดุลอก ความกรอบของแห้วลดลงและมีความ

แข็งเพิ่มขึน้  เม่ือพิจารณาลกัษณะของเม็ดทบัทิมกรอบพบว่าสตาร์ชดดัแปร B ท่ีร้อยละ 90 ให้ผลดีท่ีสดุ จึงนําไป

ศกึษา การเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกบัแป้งมนัสําปะหลงัในช่วงวนัท่ี 1, 3, 5 และ 7 วนั ตอ่ไป 

 

ตารางท่ี 2 ลกัษณะปรากฏและคา่ความแข็งเม็ดทบัทิมกรอบท่ีเก็บไว้วนัท่ี 7 

  ชนิดของแป้ง ลกัษณะปรากฏของเมด็ทบัทิมกรอบหลงัเก็บไว้วนัท่ี 7 
คา่ hardness

วนัท่ี 0 (N) 

คา่ hardness

วนัท่ี 7 (N) 

แป้งมนัสําปะหลงั  แป้งน่ิม ไมห่ลดุ ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย กรอบ  8.24±1.61bAB 9.83±1.38aA 

สตาร์ชดดัแปร A 50%  แป้งหลดุบ้าง ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย คอ่นข้างกรอบ  8.62±1.99aAB 8.94±2.09aA 

สตาร์ชดดัแปร A 60%  แป้งหลดุบ้างขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  คอ่นข้างกรอบ  7.84±1.99aB 8.93±2.19aA 

สตาร์ชดดัแปร A 70%  แป้งหลดุ ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย กรอบ  8.05±1.36aB 8.96±2.37aA 

สตาร์ชดดัแปร A 80%  แป้งหลดุเป็นแผ่นๆ ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย กรอบ  8.15±1.45bAB 9.27±1.20aA 

สตาร์ชดดัแปร A 90%  แป้งหลดุเป็นแผ่นๆขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  กรอบ  9.13±1.52aA 9.33±2.10aA 

สตาร์ชดดัแปร A 100%  แป้งหลดุเป็นแผ่นๆขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  กรอบ  8.36±1.53bAB 9.11±1.70aA 

สตาร์ชดดัแปร B 50%  แป้งหลดุบ้าง ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย คอ่นข้างกรอบ  8.75±1.62bAB 9.90±1.91aA 

สตาร์ชดดัแปร B 60%  แป้งหลดุบ้างขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  คอ่นข้างกรอบ  8.34±1.87bAB 9.44±1.82aA 

สตาร์ชดดัแปร B 70%  แป้งหลดุบ้างขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  กรอบ  8.16±1.50bAB 10.13±1.72aA 

สตาร์ชดดัแปร B 80%  แป้งหลดุบ้างขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย  กรอบ  8.55±1.79bAB 10.01±1.59aA 

สตาร์ชดดัแปร B 90%  แป้งไมห่ลดุ ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย กรอบ  8.33±1.33bAB 9.47±2.62aA 

สตาร์ชดดัแปร B 100%  แป้งหลดุน้อยมาก ขนาดแห้วเลก็ลงเลก็น้อย กรอบ  8.24±2.01bAB 9.39±1.35aA 

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05)  

 

เม่ือนําสตาร์ชดดัแปร B ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 90 มาพิจารณาร้อยละนํา้หนกัท่ีเปล่ียนแปลงไปพบว่าจาก

ตารางท่ี 3 พบว่าเม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร B ร้อยละ 90 มีค่าร้อยละนํา้หนกั
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ทับทิมกรอบเพิ่มขึน้น้อยกว่าเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) เน่ืองจากเม็ดสตาร์ชของแป้งครอสลิงมีความแข็งแรงของพนัธะมากว่าเม็ดสตาร์ชของแป้งท่ีไม่ได้ดดัแปร 

(Wattanachant และคณะ, 2003) จึงมีการพองตวัต่ํากว่า เน่ืองจากสตาร์ชดดัแปร B เป็นสตาร์ชดดัแปรครอสลิงค์ 

เม่ือให้ความร้อนเม็ดแป้งท่ีพองตวัยงัสามารถรักษาสภาพของเม็ดแป้งไว้ได้ เน่ืองจากพนัธะโควาเลนต์ท่ีเพิ่มขึน้ช่วย

เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างภายในเม็ดแป้ง ทําให้เม็ดมีการเสียสภาพท่ีน้อยและอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไน    

เซชนัเพ่ืมสงูขึน้โดยดจูากการพองตวัท่ีต่ํากว่าของเม็ดทบัทิมกรอบผสมสตาร์ชดดัแปร B เม่ือเปรียบเทียบกบัทบัทิม

กรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอยา่งเดียวหลงัจากการต้มท่ีอณุหภมิูเดียวกนั  

 

ตารางท่ี 3 ร้อยละนํา้หนกัของทบัทิมกรอบท่ีเพิ่มขึน้ 

ชนิดแป้ง  

ร้อยละนํา้หนกัทบัทิมกรอบท่ีเพิ่มขึน้ 

1 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 

แป้งมนัสําปะหลงั  4.41±1.73cA 8.38±1.29bA 10.44±1.63aA 10.98±1.13aA 

สตาร์ชดดัแปร B 90%  3.45±1.25bA 7.13±0.86aB 7.55±0.80aB 7.95±0.99aB 

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05) 

 

เม่ือนําเม็ดทบัทิมกรอบทําจากสตาร์ชดดัแปร B ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 90 มาพิจารณาปริมาตรจําเพาะท่ี

เปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกบัเม็ดทบัทิมกรอบทําจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอย่างเดียวได้ผลแสดงดงัในตารางท่ี 4

พบว่าการแช่เม็ดทบัทิมกรอบในนํา้เช่ือมผสมนํา้กะทิเม่ือเวลาในการเก็บเพิ่มขึน้ปริมาตรจําเพาะของเม็ดทบัทิมกรอบ

มีค่าเพิ่มขึน้เน่ืองจากการดดูซึมนํา้ในส่วนของแป้งเคลือบจึงทําให้ส่วนแป้งเคลือบมีการพองตวัเพิ่มมากขึน้ และเม่ือ

พิจารณาเมด็ทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร B ร้อยละ 90 มีคา่ปริมาตรจําเพาะน้อยกวา่ 

เม็ดทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากสตาร์ชดดัแปร 

ครอสลิงมีคุณสมบติัทําให้เนือ้สมัผสัอาหารท่ีผ่านความร้อนมีความคงตวัมากขึน้ และสตาร์ชดดัแปรครอสลิงค์ท่ีมี

พนัธะเคมีเช่ือมข้ามทําให้พนัธะภายในโมเลกลุแป้งแข็งแรงมากขึน้และจบัตวักนัได้ดีขึน้ จงึมีความสามารถในการจบั 

กบันํา้ท่ีจํากดั (Rungtiwa และคณะ, 2014)  
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ตารางท่ี 4 ปริมาตรจําเพราะของเมด็ทบัทิมกรอบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ชนิดแป้ง  

ปริมาตรจําเพาะของเมด็ทบัทิมกรอบ (ml/g) 

0 วนั 1 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 

แป้งมนัสําปะหลงั  0.67±0.17bA 0.69±0.13bA 0.72±0.09abA 0.75±0.11abA 0.81±0.12aA 

สตาร์ชดดัแปร B 90%  0.52±0.08bB 0.56±0.090abB 0.57±0.11abB 0.58±0.09abB 0.60±0.08aB 

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05) 

 

เม่ือเก็บเม็ดทบัทิมกรอบไว้ถึงวนัท่ี 7 จากตารางท่ี 5 พบว่า เม่ือพิจารณาเม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนั

สําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร B ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 90 มีค่าความแข็งของแห้วน้อยแสดงว่ามีความกรอบมากกว่า

ของแห้วเมด็ทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือระยะเวลา

การเก็บเม็ดทบัทิมกรอบในนํา้เช่ือมผสมนํา้กะทิเพิ่มขึน้ค่าความแข็งของแห้วของทบัทิมกรอบท่ีผสมสตาร์ชดดัแปร B 

มีค่าความแข็งทีเพิ่มขึน้แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) การท่ีเนือ้สมัผสัแห้วมีค่าท่ีเพิ่มขึน้โดยค่า

ความแข็งท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากนํา้ตาลจากนํา้เช่ือมสามารถออสโมซิสไปยงัส่วนของชิน้แห้วในส่วนของโครงสร้างท่ีเป็น  

รูพรุน การออสโมซิสของนํา้ตาลไปยงัชิน้แห้วจะขึน้อยู่กับการดูดซึมนํา้ในส่วนแป้งเคลือบของทบัทิมกรอบ ซึ่งเม็ด

ทบัทิมกรอบท่ีผสมสตาร์ชดดัแปร B มีการดดูซึมนํา้ได้น้อยกว่าโดยสามารถดไูด้จากค่าร้อยละนํา้หนกัและปริมาตร

จําเพาะท่ีเปล่ียนแปลงไปเพิ่มขึน้น้อยกวา่เมด็ทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอยา่งเดียว 

 

ตารางท่ี 5 คา่ความแข็งของแห้วท่ีวดัจากเคร่ือง Texture analyzer 

ชนิดแป้ง 
คา่ hardness ของแห้ว (N) 

0 วนั 1 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 

แป้งมนัสําปะหลงั  7.48±0.83bA 7.76±1.03abA 8.25±0.86abA 8.47±1.07aA 8.51±1.38aA 

สตาร์ชดดัแปร B 90%  7.59±0.73aA 7.73±1.13aA 7.91±1.28aA 8.12±1.12aA 8.17±1.09aA 

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05) 

เม่ือนําเมด็ทบัทิมกรอบทําจากสตาร์ชดดัแปร B ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 90 มาพิจารณาเนือ้สมัผสัแป้งท่ี 

เปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกบัเมด็ทบัทิมกรอบทําจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอยา่งเดียวได้ผลแสดงดงัในตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 คา่ความแข็งของแป้งเคลือบเม็ดทบัทิมกรอบท่ีวดัจาก Texture analyzer 

ชนิดแป้ง  

คา่ Hardness ของแป้งทบัทิมกรอบ (N) 

0 วนั 1 วนั 3 วนั 5 วนั  7วนั 

 

แป้งมนัสําปะหลงั 

 

0.95±0.15aB 

 

0.91±0.29abB 

 

0.88±0.086abB 

 

0.86±0.22abB 

 

0.84±0.11bB 

 

สตาร์ชดดัแปร B 90% 

 

1.04±0.17aA 

 

1.01±0.24aB 

 

0.98±0.17aB 

 

0.98±0.16aB 

 

0.98±0.14aA 

คา่ท่ีแสดงในตารางเป็นคา่เฉล่ีย±สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean± SD)  

a, b, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวนอน  (p<0.05) 

A, B, … แสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติของคา่เฉล่ียในแนวตัง้ (p<0.05) 

 

จากตารางท่ี 6 เม่ือเก็บเม็ดทบัทิมกรอบไว้ถึงวนัท่ี 7 พบว่า เม็ดทบัทิมกรอบทัง้หมดมีค่าความแข็งน้อยกว่า

ค่าเร่ิมต้น เม็ดทบัทิมกรอบท่ีทําจากสตาร์ชดดัแปร B ร้อยละ 90 แทนท่ีแป้งมนัสําปะหลงัมีค่าความแข็งไม่แตกต่าง

จากค่าเร่ิมต้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) แสดงว่ามีเนือ้สมัผสัของแป้งท่ีไม่เปล่ียนไปมาก แป้งมีค่าความ

แข็งท่ีลดลงเน่ืองจากแป้งเคลือบมีการดดูซมึนํา้ ทําให้โมเลกลุของนํา้จบักบัหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้างของแป้งทําให้

เนือ้สมัผสัของแป้งเคลือบมีลกัษณะท่ีน่ิมขึน้ ในการดดัแปรครอสลิงค์ทําให้เกิดการเกาะเก่ียวของโมเลกลุและพนัธะ

ระหว่างเม็ดสตาร์ช ทําให้เกิดการจดัเรียงเกลียวคู่ในสว่นของอะไมโลเพคตินในบริเวณ clusters ทําให้นํา้สามารถ

แทรกผ่านเข้าไปเกาะภายในเม็ดสตาร์ชได้น้อยลงทําให้เกิดการขดัขวางการเกิดไฮเดรชนัและมีการพองตวัท่ีจํากัด

(Zavareze และคณะ , 2010) และการดดัแปรสตาร์ชทําให้สตาร์ชมีความแข็งแรงของสตาร์ชแกรนลูมากขึน้ นํา้จึง

แทรกซมึเข้าไปจบัพนัธะภายในได้ยาก (Miyazaki และคณะ, 2006) ทําให้เม็ดทบัทิมกรอบผสมสตาร์ชดดัแปรมีการ

ดดูซมึนํา้ได้น้อยกว่าเม็ดทบัทิมกรอบจากแป้งมนัสําปะหลงัเพียงอย่างเดียว จึงทําให้ในสว่นแป้งเคลือบมีเนือ้สมัผสัท่ี

เปล่ียนแปลงไปเพียงเลก็น้อยเม่ือเก็บเมด็ทบัทิมกรอบไว้ในนํา้เช่ือมผสมนํา้กะทิท่ีระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึน้ 

 

สรุป 
จากการศกึษาการรักษาความคงตวัของทบัทิมกรอบสําเร็จรูปพบวา่เมด็ทบัทิมกรอบท่ีทําจากสตาร์ชดดัแปร  

B ร้อยละ 90 แทนท่ีแป้งมนัสําปะหลงัท่ีผา่นการให้ความร้อนระดบัพาสเจอร์ไรส์และเก็บไว้ท่ี 4 องศาเซลเซียสเป็น 

เวลา 7 วนัมีคณุลกัษณะท่ีดีท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัทบัทิมกรอบท่ีแป้งทําจากแป้งมนัสําปะหลงัและไฮโดรคอลลอยด์ 

ชนิดอ่ืน โดยมีลกัษณะท่ีดี แป้งไมห่ลดุ แป้งพองตวัน้อยกวา่โดยดจูากคา่ร้อยละนํา้หนกัเมด็ทบัทิมกรอบท่ีเพิ่มขึน้และ 

ปริมาตรจําเพาะท่ีน้อยกวา่เมด็ทบัทิมกรอบท่ีทําจากแป้งมนัสําปะหลงั  แตเ่นือ้สมัผสัของแป้งเคลือบและชิน้แห้วของ 

เมด็ทบัทิมกรอบท่ีเตรียมจากแป้งมนัสําปะหลงัและแป้งมนัสําปะหลงัผสมสตาร์ชดดัแปร B ยงัคงมีลกัษณะท่ีใกล้  

เคียงกนั 
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คาํขอบคุณ 
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ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของข้าวหลามที่ ผ่านการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิง
ความร้อน 
Effect of Hydrocolloids on The Properties of Sterilized Khao Lam and Its Thermal 
Properties 
 

ศราวธุ ชะชิกลุ1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Sarawut Chachikul1 and Doungjai Thirathumthavorn1 

 

บทคัดย่อ 
          ข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยท่ีมีเนือ้สัมผัสและกลิ่นรสเฉพาะ แต่ข้าวหลามมีปริมาณนํา้อิสระสูง 

(0.91) จึงทําให้ข้าวหลามมีโอกาสเส่ียงต่อการเส่ือมเสียเน่ืองจากจุลินทรีย์ได้ง่าย ซึ่งการยืดอายุการเก็บรักษาข้าว

หลามด้วยวิธีการบรรจรีุทอร์ตเพ้าซ์ แล้วนําไปฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั สามารถเก็บรักษาผลิตภณัฑ์

ไว้ได้นานท่ีอณุหภมิูห้อง ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและการบริโภค แต่พบว่าความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนัสง่ผลให้ข้าว

หลามมีเมล็ดข้าวน่ิมเละ และเกาะติดกนัมากกว่าเดิม รวมทัง้มีสีเข้มขึน้ งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของ

การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ ได้แก่ แซนแทนกมั และคาร์บอกซีเมทธิลเซลลโูลส ต่อคณุภาพของข้าวหลามท่ีผ่านการ

ฆ่าเชือ้ระดบัสเตอริไลเซชัน  และสมบติัเชิงความร้อนของข้าวเหนียวในสตูรการผลิตข้าวหลาม โดยตรวจสอบด้วย

เคร่ืองดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ จากผลการทดลองพบว่า การฆ่าเชือ้ระดบัสเตอริไลเซชันทําให้

ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในด้านต่างๆของข้าวหลามอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบเล็กน้อย ซึ่งแตกต่างจากข้าวหลามเผา

ใหม่อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) การเติมแซนแทนกมั หรือคาร์บอกซีเมทธิลเซลลโูลส ในสตูรการผลิตข้าว

หลามช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้าวหลามหลงัผ่านการให้ความร้อนสูง โดยเมล็ดข้าวยังคงสภาพเมล็ดใกล้เคียง

กบัข้าวหลามเผาใหม ่และคณุภาพทางประสาทสมัผสัอยูใ่นเกณฑ์เฉยๆ  นอกจากนีย้งัพบว่าการเติมไฮโดรคอลลอยด์ 

ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันของข้าวเหนียว และตรวจพบพีคของการหลอมสารประกอบเชิงซ้อน   

อะไมโลสกับไขมนัในช่วงอุณหภูมิ  118.32 ถึง 130.62 องศาเซลเซียส จากงานวิจัยนีส้รุปได้ว่าการเติมไฮโดร

คอลลอยด์ช่วยปรับปรุงคณุภาพของข้าวหลามหลงัผา่นการแปรรูประดบัสเตอริไลเซชนั โดยไม่สง่ผลต่อสมบติัการเกิด

เจลาติไนซ์เซชนัของข้าวเหนียว 

คาํสาํคัญ : ข้าวหลาม รีทอร์ตเพ้าซ์  ไฮโดรคอลลอยด์ แซนแทนกมั คาร์บอกซีเมทธิลเซลลโูลส 

 

Abstract 
          Khao Lam is a traditional Thai dessert, presenting unique characteristic in flavor and texture. 

However, it has a high water activity (0.91) and can spoil after storage at room condition for a few days. 

In order to produce shelf stable product, heat treatment by sterilizing the product packed in pouch could 

be applied. However, it presented inferior texture, too stickiness and darken in color. This research had 

                                                           
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาศลิปากร นครปฐม 73000  ประเทศไทย 
   Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakornl University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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an objective to study the effect of hydrocolloids (carboxymethylcellulose (CMC) and xanthan gum (XG) 

on the properties of sterilized khao lam and thermal properties of waxy rice prepared in coconut milk 

(khao lam formula) tested by differential scanning calorimeter. It was found that overall liking of the 

sterilized product without hydrocolloid (control sample) was scored as slightly dislike. It presented 

significantly different from the fresh sample (P<0.05). The sterilized product containing hydrocolloid 

provided the quality close to the fresh control sample. Its overall liking was scored as neither like nor 

dislike.  In addition, the incorporation of hydrocolloids had no effect on gelatinization properties of waxy 

rice.  The melting of amylose-lipid complex of waxy rice was found in the temperature range of 118.32-

130.62 degree Celcius. From this research, it could be concluded that CMC and XG could improve the 

quality of sterilized khao lam with no effect on gelatinization properties of waxy rice. 

Keywords : Khao lam, Glutinous rice, Retort pouch, Texture, sensory 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ข้าวหลามเป็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีทกุคนรู้จกัดีมีขายทัว่ไปทกุจงัหวดั จุดเด่นของข้าวหลามได้แก่ การบรรจุ

และเผาในกระบอกไม้ไผ่ ทําให้มีกลิ่นหอมของควนัไฟจากการเผา นอกจากนัน้ยงัมีเย่ือไผ่ซึง่เป็นบรรจภุณัฑ์ธรรมชาติ 

ทําให้ข้าวหลามท่ีผลิตด้วยวิธีดงักล่าวมีเอกลกัษณ์ โดยปกติแล้วข้าวหลามไม่สามารถเก็บไว้ท่ีอณุหภูมิห้องได้นาน 

ข้าวหลามเร่ิมมีการเส่ือมเสียเน่ืองจากจลุินทรีย์ หลงัการเก็บรักษาเป็นเวลา 2-3 วนั การบรรจรีุทอร์ตเพ้าซ์และฆ่าเชือ้

ด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั ช่วยยืดอายกุารเก็บรักษาข้าวหลามได้นานขึน้ท่ีอณุหภูมิห้อง ซึ่งสะดวกต่อการ

ขนส่งและการบริโภค แต่พบว่าความร้อนระดบัสเตอริไรเซชนัส่งผลให้ข้าวหลามมีเมล็ดข้าวน่ิมเละ และเกาะติดกนั

มากกวา่เดิม รวมทัง้มีสีเข้มขึน้  

ไฮโดรคอลลอยด์ มีการเติมในผลิตภณัฑ์อาหาร เพ่ือปรับปรุงลกัษณะเนือ้สมัผสั และการเคล่ือนท่ีของนํา้ 

การเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสตาร์ชกบักมั ในระบบอาหาร สามารถเปล่ียนแปลงการพองตวัของสตาร์ช การเกิดเจลาติ

ไนซ์เซชนั และสมบติัวิทยากระแสของสตาร์ช (Leite และคณะ, 2012) รวมทัง้ช่วยปรับปรุงลกัษณะเนือ้สมัผสัของหงุ

สกุโดยสามารถควบคมุระดบัการเจลาติไนเซชนั และสารท่ีชะออกมาบริเวณผิวหน้าเมลด็ข้าว (Ishihara และคณะ, 2010) 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ ได้แก่ แซนแทนกมั และคาร์บอกซี 

เมทธิลเซลลโูลส ต่อคณุภาพของข้าวหลามท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ระดบัสเตอริไลเซชนั  และสมบติัเชิงความร้อนของข้าว

เหนียวในสตูรการผลติข้าวหลาม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วัตถุดบิ  

ข้าวเหนียวเขีย้วง ู กะทิ นํา้ตาล เกลือ กระบอกไม้ไผ่ แซนแทนกมั(XG) และคาร์บอกซีเมทธิลเซลลโูลส

(CMC) 
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เคร่ืองนึ่งไอนํา้ภายใต้แรงดนั, เคร่ืองดิฟเฟอร์เรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (DSC-Pyris 8000, Perkin 

Elmer, USA), เคร่ืองวดัลกัษณะเนือ้สมัผสั  (TAXiII, Stable, England) เคร่ืองวดัสี (HunterLab, Miniscan XE, USA) 
 
วธีิการทดลอง 
1. การศึกษาผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดับสเตอริไลเซชันต่อคุณภาพของข้าวหลามใน
บรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพ้าซ์  
            ศึกษาคณุภาพของข้าวหลามเผาใหม่ (สตูรควบคุม) เปรียบเทียบกับข้าวหลามซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูป

ด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั (อณุหภมิู  117 oซ นาน 17 นาที) โดยการวดัค่าสี และทดสอบคณุภาพทาง

ประสาทสมัผสัด้วยวิธี Hedonic 9 point scale โดยใช้ผู้บริโภคท่ีไม่ผ่านฝึกฝนจํานวน 90 คน   โดยก่อนการทดสอบ

นัน้ ตวัอย่างท่ีผ่านการแปรรูปท่ีอณุหภมิูสงูมีการอุ่นด้วยเคร่ืองไมโครเวฟ เพ่ือจําลองสภาวะให้ใกล้เคียงกบัการผลิต

เพ่ือจดัจําหน่าย 
2. ศึกษาการเติมไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพข้าวหลามที่ ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน
ระดับสเตอริไลเซชัน เปรียบเทียบกับข้าวหลามเผาใหม่ 
             ข้าวหลามสูตรท่ีเติม CMC และ XG ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 โดยนํา้หนัก เตรียมโดยการละลายไฮโดร

คอลลอยด์ในนํา้กะทิ จากนัน้บรรจุข้าวเหนียว และนํา้กะทิในกระบอกไม้ไผ่ นําไปเผา ทิง้ให้เย็น แยกกระบอกไม้ไผ่

ออกและบรรจขุ้าวหลามในถงุรีทอร์ทเพาช์ นํามาให้ความร้อนท่ีอณุหภมิู  117 oซ นาน 17 นาที จากนัน้ทดสอบสมบติั

ต่างๆเช่นเดียวกบัข้อ 1 และทดสอบลกัษณะเนือ้สมัผสัด้วยเคร่ือง Texture analyzer เปรียบเทียบกบัข้าวหลามสตูร

ควบคมุ 
3. การศกึษาสมบัตเิชงิความร้อนของข้าวเหนียวในสูตรการผลติข้าวหลาม  
          ข้าวเหนียวท่ีผา่นการแช่นํา้ นํามาบดให้ละเอียด และเตรียมนํา้กะทิ (control) ตามสตูรการผลิตข้าวหลาม ทํา

การบรรจตุวัอย่างแป้งข้าวเหนียว 10-15 มิลลิกรัม ในถ้วยสแตนเลส เติมนํา้กะทิให้มีปริมาณสว่นของกะทิร้อยละ 51 

และใช้ถ้วยสแตนเลสเปล่าเป็นตัวอ้างอิงในระหว่างการทดสอบ โดยให้ความร้อนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

จนถงึ 160 องศาเซลเซียส ท่ีอตัราคงท่ี 10 องศาเซลเซียสต่อนาที เพ่ือศกึษาการเกิดเจลาติไนเซชนั (Arunyanart และ 

Charoenrein,  2008)  

 

ผลและวิจารณ์ 
1. ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดับสเตอริไลเซชันต่อคุณภาพของข้าวหลามในบรรจุภัณฑ์ 
รีทอร์ทเพ้าซ์ 
               ข้าวหลามท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั (ภาพท่ี 1ข) สงัเกตพุบเมลด็ข้าว

มีลกัษณะน่ิมเละ และเกาะติดกนัเพิ่มขึน้ (ภาพท่ี 1ข) ทัง้นีเ้น่ืองจากสตาร์ชมีการพองตวัเพิ่มขึน้ เม่ือได้รับความร้อน

เพิ่มขึน้ โดยผิวหน้าของเมล็ดข้าวมีอะมิโลสและอะไมโลเพคตินท่ีถกูชะออกมาระหว่างการให้ความร้อน เป็นผลให้

ความเหนียวและการเกาะติดกนัของเมล็ดข้าวเพิ่มขึน้ นอกจากนีอ้ณุหภูมิท่ีสงูขึน้ส่งผลให้ความแข็งของข้าวปรุงสกุ

นัน้ลดลงและความขาวของข้าวหงุสกุลดลงด้วย (Tamura และ Ogawa, 2012) 
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 (ก)                       (ข)                  

ภาพท่ี 1 ลกัษณะปรากฏของข้าวหลามก่อน (ก) และหลงั (ข) การแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั 
 

               ข้าวหลามหลงัผา่นกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนัมีสีไม่แตกต่างจากข้าวหลามสตูร

ควบคมุ แต่เม่ือนํามาทําการไมโครเวฟอีกครัง้ส่งผลให้ความเข้มสีของข้าวหลามมีสีท่ีเข้มข้นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 1) ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาสีนํา้ตาลแบบเมลลาร์ด โดยมีอณุหภมิูใน

การแปรรูปเป็นปัจจยัสําคญัในการเร่งปฏิกิริยา (Garza และคณะ,1999) ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หลงัผ่านการสเตอริไล   

เซชนัมีมีสีนํา้ตาลเข้มขึน้  
 

ตารางท่ี 1  คา่สีของข้าวหลามสตูรควบคมุ และหลงักระบวนการแปรรูประดบัสเตอริไลเซชนั (รีทอร์ตเพ้าซ์) และข้าว

หลามแปรรูประดบัสเตอริไลเซชนัและอุน่ด้วยไมโครเวฟ (รีทอร์ตเพ้าซ์+ไมโครเวฟ) 

คา่สี สตูรควบคมุ รีทอร์ตเพ้าซ์ รีทอร์ตเพ้าซ์+ไมโครเวฟ 

L* 41.91±1.42 a 41.19±2.22 a 35.77±0.97 b 

a* -1.31±0.11 a -1.36±0.34 a -0.55±0.17 b 

b* 3.43±0.49 a 3.28±0.59 a 3.13±1.69 a 

∆E - 0.74 6.19 
หมายเหต ุab ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงความไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

จากผลการทดสอบทางประสาทสมัผสั พบวา่กระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั สง่ผล

ตอ่คะแนนความชอบด้านลกัษณะปรากฏ สี เนือ้สมัผสั และความชอบโดยรวมของข้าวหลาม โดยผู้บริโภคให้คะแนน

อยูใ่นเกณฑ์ไมช่อบเลก็น้อย แต่คณุลกัษณะด้านรสชาติไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

เม่ือเปรียบเทียบกบัข้าวหลามสตูรควบคมุ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  คณุภาพทางประสาทสมัผสัของข้าวหลามสตูรควบคมุ และหลงักระบวนการแปรรูประดบัสเตอริไลเซชนั

และอุน่ด้วยไมโครเวฟ (รีทอร์ตเพ้าซ์+ไมโครเวฟ) 

ลกัษณะทางประสาทสมัผสั สตูรควบคมุ รีทอร์ตเพ้าซ์+ไมโครเวฟ 

ลกัษณะปรากฏ 6.40±1.30 a 5.40±1.25 b 

สี 6.70±1.11 a 5.63±1.56 b 

เนือ้สมัผสั 6.07±1.51 a 3.87±1.38 b  

รสชาติ 5.70±1.39 a 5.57±1.65a 

ความชอบโดยรวม 6.03±1.22 a 5.37±1.30 b 
หมายเหต ุab ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงความไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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2. ผลของการเติมไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพข้าวหลามที่ ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน
ระดับสเตอริไลเซชัน เปรียบเทียบกับข้าวหลามสูตรควบคุม 

                ค่า ∆E ซึ่งบ่งชีค้วามแตกต่างของค่าสีเม่ือเทียบกบัตวัอย่างข้าวหลามสตูรควบคมุ โดยค่า ∆E ท่ีเพิ่มมาก

ขึน้ แสดงว่าสีของตวัอย่างแตกต่างจากข้าวหลามเผาใหม่มากย่ิงขึน้ จากข้อมลูแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าการอุ่นข้าว

หลามด้วยไมโครเวฟ สง่ผลให้ความแตกตา่งของคา่สี (∆E) ของข้าวหลามทกุตวัอย่างมีค่าเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบั

สตูรควบคมุก่อนไมโครเวฟ  

 

ตารางท่ี 3  คา่สีของข้าวหลามสตูรควบคมุ และข้าวหลามท่ีเติมสารไฮโดรคอลลอยด์หลงัผา่นกระบวนการแปรรูปด้วย

ความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั (CMC และ XG) ก่อนและหลงัอุน่ด้วยไมโครเวฟ 

คา่สี 

ก่อนอุน่ด้วยไมโครเวฟ หลงัอุน่ด้วยไมโครเวฟ 

เผาใหม่     CMC XG เผาใหม่ CMC XG 

L* 41.58±1.65 c 42.97±1.91 b 44.70±2.20 a 36.42±1.11 e 36.72±1.22  d 37.83±1.82 d 

a* -1.60±0.39 bc -1.79±0.31 cd -1.91±0.15 d -0.92±0.46 a -1.22±0.47 bc -1.20±0.35 b 

b* 2.90±0.65 ab 1.83±0.54 cd 2.38±0.63 bc 3.56±1.31 a -0.34±0.96 e 1.05±0.71 d 

∆E - 1.76 3.18 5.25 5.85 4.2 
หมายเหต ุabcde ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงความไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

คา่ความแน่นเนือ้ของข้าวหลามหลงัผา่นการแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั ซึง่มีท่ีเติมสาร CMC 

หรือ XG ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่มีค่าน้อยกว่าข้าวหลามสตูรควบคมุอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 4) เน่ืองจากเม่ือเมลด็ข้าวได้รับความร้อนเพิ่มขึน้ ทําให้ 

อะมิโลสและอะไมโลเพคตินถูกชะออกมาจากเมล็ดข้าวได้เพิ่มขึน้ในระหว่างกระบวนการสเตอริไลเซชัน และมา

เคลือบท่ีบริเวณผิวหน้าของเมลด็ข้าว เป็นผลให้เกิดการเกาะติดกนัของเมลด็ข้าวเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลให้ค่าความแน่นเนือ้

เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับข้าวหลามสูตรควบคุม (ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนระดบัสเตอริไลเซชัน) แต่เม่ือ

พิจารณาผลของการเติมสาร CMC หรือ XG พบว่าค่าความแน่นเนือ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

(P>0.05) ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากสารดงักล่าวมีผลต่อสมบติัเชิงความร้อนของข้าวหลามไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 6)  

ค่าการเกาะติด (งานท่ีจําเป็นในการดึงหวัวดัหรือฟันออกจากตวัอย่าง) ของข้าวหลามหลงัผ่านการแปรรูป

ด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนัซึง่มีท่ีเติมสาร CMC หรือ XG ไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

แต่มีค่าน้อยกว่าข้าวหลามสตูรควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 4) 

เน่ืองจากเม่ือระดบัความร้อนเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้โปรตีนท่ีล้อมรอบเม็ดไขมนัในกะทิเสียสภาพ (Tangsuphoom และ 

Coupland,  2009) ไขมนัจงึสามารถเคล่ือนท่ีออกมา และทําให้การเกาะติดลดลง  
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ตารางท่ี 4  ลกัษณะเนือ้สมัผสัข้าวหลามสตูรควบคมุ และข้าวหลามท่ีเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ หลงัผา่นกระบวนการ

แปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนั (CMC และ XG) 

ลกัษณะเนือ้สมัผสั ข้าวหลามเผาใหม ่ CMC XG 

ความแน่นเนือ้ (N) 25.45±4.91 b 54.51±5.33 a 54.93±5.51 a 

การเกาะติด (N) -1.32±0.33 c -0.57±0.42 a -1.00±0.40 b 
หมายเหต ุab ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงความไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

ข้าวหลามท่ีผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนสงูซึ่งมีการเติม CMC หรือ XG ได้รับคะแนนความชอบในด้าน

ลกัษณะปรากฏและสี ไม่แตกต่างจากข้าวหลามเผาใหม่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซึง่สอดคล้องกบัค่า ∆E ของ

ข้าวหลามท่ีผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์หลงัไมโคเวฟซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 4.2-5.8 

และค่า ∆E ของข้าวหลามสตูรควบคมุหลงัผ่านไมโครเวฟมีค่าอยู่ในช่วงดงักล่าว (5.25) ส่วนคณุลกัษณะด้านเนือ้

สมัผสั รสชาติ และความชอบโดยรวมของข้าวหลามท่ีเติมไฮโดรคอลลอยด์ ได้รับคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์เฉยๆ 

(ตารางท่ี 5) โดยได้รับคะแนนสงูกว่าข้าวหลามท่ีผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนท่ีไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์   

ซึง่ได้รับคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบเล็กน้อย (ตารางท่ี 2) แต่ค่าท่ีได้ยงัคงน้อยกว่าข้าวหลามสตูรควบคมุ  

ซึง่ได้รับคะแนนอยูใ่นเกณฑ์ชอบเลก็น้อย (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5  ผลการประเมินทางประสาทสมัผสัข้าวหลามสตูรควบคมุ และข้าวหลามท่ีเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ (CMC 

และ XG) หลงัผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนระดบัสเตอริไลเซชนัและอุ่นด้วยไมโครเวฟ 

ลกัษณะทางประสาทสมัผสั ข้าวหลามสตูรควบคมุ CMC XG 

ลกัษณะปรากฏ 6.41±1.50 a 6.13±1.41 a 6.21±1.50 a 

สี 6.38±1.35 a 6.13±1.36 a 6.29±1.48 a 

เนือ้สมัผสั 6.41±1.74 a 4.86±1.87 b 4.77±1.99 b 

รสชาติ 6.27±1.42 a 5.38±1.55 b 5.04±1.63 b 

ความชอบโดยรวม 6.53±1.31 a 5.32±1.52 b 5.07±1.71 b 

หมายเหต ุab ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
3. สมบัตเิชงิความร้อนของข้าวเหนียวในสูตรการผลติข้าวหลาม  
  การศึกษาสมบติัเชิงความร้อนของข้าวเหนียวท่ีมีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ในสตูรการผลิตข้าวหลาม 

ตรวจพบพีค 2 ตําแหน่ง ได้แก่ ช่วงอณุหภมิู 67.5 ถึง 108.44 oซ ซึง่บ่งชึอ้ณุหภมิูในการเกิดเจลาติไนเซชนัของข้าว

เหนียว และช่วงอณุหภมิู 118.32 ถึง 130.62 oซ (ตารางท่ี 6) ซึง่บ่งชึอ้ณุหภมิูในการหลอมสารประกอบเชิงซ้อนของ 

อะไมโลสกับไขมนั ถึงแม้ว่าข้าวเหนียวมีปริมาณอะไมโลสน้อยมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากอะไมโลเพกตินท่ีมีปลายก่ิงยาว

สามารถจบักบัไขมนัได้จงึตรวจพบพีคท่ีบริเวณดงักลา่ว (Iturriaga และคณะ, 2004) 
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ตารางท่ี 6 สมบติัเชิงความร้อนในการเกิดเจลาติไนเซชนัของข้าวเหนียวในสตูรการผลติข้าวหลาม  

ตวัอยา่ง Peak 1 peak 2 

To  (oC) Tp (oC) Te (oC) �H (J/g) To (oC) Tp (oC) Te (oC) �H (J/g) 

control 68.57AB 85.64A 108.44A 13.5A 118.32A 123.09A 127.64A 0.43A 

±1.07 ±7.20 ±0.37 ±0.39 ±2.16 ±2.47 ±3.07 ±0.03 

CMC  69.54A 91.03A 107.26A 107.26A 122.09A 126.12A 130.62A 0.28B 

±0.57 ±5.65 ±0.92 ±0.91 ±2.76 ±2.52 ±0.71 ±0.01 

XG 67.5B 

±0.53 

85.54A 

±6.76 

108.10A 

±1.66 

12.47A 

±1.06 

120.76A 

±1.34 

124.23A 

±0.02 

128.72A 

±2.18 

0.32B 

±0.03 

หมายเหต ุAB ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตัง้แสดงความไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

สรุป 

 กระบวนการแปรรูปข้าวหลามด้วยความร้อนระดับสเตอริไลเซชัน ทําให้เมล็ดข้าวมีลกัษณะน่ิมเละ และ

เกาะติดกนัมากกว่าเดิม รวมทัง้มีสีเข้มขึน้ การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ (XG และ CMC) ท่ีระดบัความเข้มข้นร้อยละ 

0.25  ช่วยปรับปรุงคณุภาพทางประสาทสมัผสัด้านสีและลกัษณะปรากฏของข้าวหลามบรรจรีุทอร์ทเพาซ์ โดยยงัคง

สภาพเมล็ดข้าวอยู่ (ไม่น่ิมเละ) และการเกาะติดกันลดลง และไม่ส่งผลต่ออณุหภูมิในการเกิดเจลาติไนซ์เซชันของ 

ข้าวเหนียว  
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แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกบัการแจกแจงขอมูลจาํลองแบบ 
Posterior Predictive Based Control Chart 
 

จิรายุส แสงจันทร1 กนกวรรณ สมหมาย1 และ ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ1 

Jirayut Sangjan1, Kanokwan Sommai1 and Pairoj Khawsitiwong1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เสนอแผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคา

กลาง และการกระจายของกระบวนการผลิต เมื่อขอมูลถูกเก็บครั้งละ 1 คาสังเกต ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมประกอบดวย จํานวนขอมูลภายใตกระบวนการผลิตที่อยูในการควบคุม ( )0n   และ

ขนาดหนาตาง ( )w   การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ(PP) 

พิจารณาเปรียบเทียบกับ คูของแผนภูมิควบคุมคาเฉล่ียและความแปรปรวนเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล

(CEWMA) และแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของคามากที่สุด(EWMA-Max) โดย

ดําเนินการทดลองจําลองแบบขอมูลดวยวิธีมอนติคารโล ที่ทําซ้ํา 50,000 รอบ และประมาณผลดวยโปรแกรม R ผล

การทดลอง พบวา 

1. แผนภูมิควบคุม PP จะมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิต เมื่อ 0n  

และ w มีคามาก 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม พบวา แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิภาพในการ

ตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิต เมื่อคากลาง และ/หรือ การกระจายของกระบวนการผลิต

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  

คําสําคัญ : การแจกแจงขอมูลจําลองแบบ แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล 

การทดสอบภาวะสารูปดี   

 

Abstract 
 This research proposes the posterior predictive based control chart for detecting a shift in a process 

mean and variability. An individual observation is collected and a change in a process parameter is a 

kind of a sustained shift. A size of an in-control state data set ( )0n  and a window size ( )w  are as effective 

factors to a performance of the proposed control chart . A performance study is invertigated by posterior 

predictive based control chart(PP) and others, i.e. a combined exponentially weighted moving average 

control chart(EWMA)  and an exponentially weighted moving average of max control chart(EWMA-Max). 

A simulation experiment is accomplished by Monte Carlo method with 50,000 replications on R program. 
The results are shown as follows:     

                                                 
1 ภาควิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Statistics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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1. PP control chart is superior to monitor a process when 0n and w are large. 

2. PP control chart  is superior to monitor a process when a process mean and/or process variance 

are small.  

Keywords : Posterior predictive distribution, Control chart, Exponentially weighted moving average 

control chart, Goodness of fit test 

 

บทนําและวตัถุประสงค 
 แผนภูมิควบคุม(control chart) เปนเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ(statistical 

process control : SPC) โดยสรางขึ้นจากคุณสมบัติการแจกแจงของตัวสถิติ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ

กระบวนการผลิต และตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการผลิต ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ

วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตอไป แผนภูมิควบคุมท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตมีอยู

ดวยกันหลายแผนภูมิควบคุม ซึ่งแตละแผนภูมิควบคุม มีลักษณะและขอจํากัดในการใชที่แตกตางกัน  

 Cheng & Thaga(2006) กลาววา แผนภูมิควบคุมสําหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคากลางและการ

กระจายพรอมกัน(simultaneous control chart) เปนแผนภูมิควบคุมที่สรางขึ้นโดยการพล็อตคุณลักษณะของคา

กลางและคุณลักษณะของการกระจายในหนึ่งแผนภูมิควบคุม เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจาย

ของกระบวนการผลิต  แตแผนภูมิควบคุมดังกลาว เมื่อกระบวนการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงจะไมสามารถแสดงได

วากระบวนการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากคากลาง หรือการกระจาย นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิควบคุมเดียว 

(single control chart) เปนแผนภูมิควบคุมที่สรางขึ้นโดยการพล็อตหนึ่งคุณลักษณะสําหรับการตรวจจับการ

เปล่ียนแปลงของคากลางและการกระจายในหนึ่งแผนภูมิควบคุม กลาวคือ เมื่อการกระจายของกระบวนการผลิต

เปล่ียนแปลง คุณลักษณะของการกระจายจะถูกพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม หรือเมื่อคากลางของกระบวนการผลิต

เปล่ียนแปลง คุณลักษณะของคากลางจะถูกพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม เชน แผนภูมิควบคุม EWMA-Max เสนอโดย 

Xie(1999) 

 Ross & Adams(2012) เสนอสองแผนภูมิควบคุมที่ไมใชพารามิเตอรสําหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง

ของการแจกแจงใดๆ โดยใชเทคนิคการทดสอบภาวะสารูปดี(goodness of fit test) ของตัวสถิติโคลโมโกรอฟ-สไมร

นอฟ (Kolmogorov-Smirnov statistics) และตัวสถิติคราแมร-วอน-มิสส(Cramer-Von-Mises statistics)  

ประยุกตใชกับตัวแบบจุดเปลี่ยน(change-point model) ในการสรางแผนภูมิควบคุม  

He & Xu(2012) เสนอการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแจกแจงปกติ โดยประยุกตใชแนวคิดของการ

ทดสอบภาวะสารูปดีของ Guttman(1967) และใชการแจกแจงกอน(Prior distribution) ที่เสนอโดย Jeffrey(1961) 

ตัวสถิติที่สรางขึ้นจะพิจารณาความแตกตางระหวางคาสังเกตและคาสังเกตจากการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ  

งานวิจัยนี้ เสนอแผนภูมิควบคุม PP สําหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคากลาง และการกระจายของ

กระบวนการผลิต โดยสรางตามแนวคิดของการทดสอบภาวะสารูปดี เนื่องจากลักษณะโคงการแจกแจงของขอมูลถูก

กําหนดโดยพารามิเตอร 4 ตัว คือ คากลาง การกระจาย ความเบ และ ความโดง ถาพารามิเตอรตัวใดตัวหนึ่ง

เปล่ียนแปลง ลักษณะของโคงการแจกแจงจะเปลี่ยนแปลงทันที ในที่นี้ สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร
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คากลาง และ การกระจาย ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกัน  และมีการเก็บขอมูลทีละ 1 คาสังเกต           

ณ เวลา t  

 

แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกบัการแจกแจงขอมูลจาํลองแบบ 
 แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ พัฒนาโดยแนวคิดของการทดสอบภาวะสารูปดี

สําหรับทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแจกแจงปกติที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ และประยุกตตัวสถิติที่

ไดกับแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนัก ซึ่งพิจารณาการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ ที่ เสนอโดย 

Guttman(1967) การแจกแจงขอมูลจําลองแบบ จะขึ้นอยูกับการแจกแจงของคาสังเกตและการแจกแจงของ

พารามิเตอรตามแนวคิดของเบย การสรางการแจกแจงขอมูลจําลองแบบในงานวิจัยนี้จะพิจารณาการแจกแจงกอน

(Prior distribution) ที่เสนอโดย Jeffrey(1961) เพื่อประมาณพารามิเตอร μ  และσ  กลาวคือ  

( ),π μ σ ∝ 1
σ

 

เมื่อคาสังเกต ( )1 2 nX x , x ,..., x=  ถูกพิจารณา และการแจกแจงภายหลัง(Posterior Predictive distribution) คือ  

xσ ~
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n
2
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∑
 และ , xμ σ ~
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โดยที่ x  คือ คาเฉลี่ยของตัวอยาง, 2
n 1−χ  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคสแควรที่องศาความเปนอิสระ n 1−  และ 

, xμ σ  มีการแจกแจงปกติที่มีคาเฉลี่ย x  และความแปรปรวน 
2

n
σ  ตามแนวคิดของเบย จะไดฟงกชันความหนาแนน

ของการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ 

( ) ( )h y x f (y , ) , x d d
Θ

= μ σ π μ σ μ σ∫  

เมื่อ 1 yf (y , ) −μ⎛ ⎞μ σ = φ⎜ ⎟σ σ⎝ ⎠
 โดยที่ ( )φ ⋅  คือ ฟงกชันความหนาแนนของตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐาน 

และ ( ){ }, : R, 0Θ = μ σ μ∈ σ >  จะได 

( )
( )

n
2

2

nn 22
ii

i 1i 1

n n
n(y x)2h y x 1

n 1 (n 1) (x x)n 1 (x x)
2

−

==

⎛ ⎞⎛ ⎞Γ⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎜ ⎟= +
⎜ ⎟−⎛ ⎞ + −Γ π − − ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑∑
 

ซึ่งสามารถแสดงในรูป 
n

2
i

i 1
n 1

(n 1) (x x)
x t

n(n 1)
=

−

+ −
+ ⋅

−

∑
 

เมื่อ n 1t −  คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงที(Student’t distribution) ที่มีองศาความเปนอิสระ n 1−  และจะไดตัวสถิติที่

ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ คือ *
i i iy x E= −   ;i 1,2,..., n=  เมื่อ iy  คือ คาสังเกตจําลองแบบ ณ เวลา 

i ,  
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ix  คือ คาสังเกตที่เก็บได ณ เวลา i  , *
iE  คือ คาสังเกตจากการแจกงแจงขอมูลจําลองแบบที่สอดคลองกับคาสังเกตที่

เก็บได ณ เวลา i  นําตัวสถิติที่ไดไปประยุกตกับตัวสถิติของแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนน

เชียล เพื่อสรางตัวสถิติของแผนภูมิควบคุม PP คือ 
2

i i ipp vs wa= +      ;i w, w 1,..., n= +  
 

เมื่อ ipp  คือ คาสถิติขอมูลจําลองแบบ ณ เวลา i   

 ivs  คือ คาเฉล่ียเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของผลรวมกําลังสองของคาสังเกตจําลองแบบ ณ 

เวลา i  

 w  คือ ขนาดหนาตาง 

 ia  คือ คาเฉล่ียเคล่ือนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของ iy  

 

การดําเนินการทดลอง 
 การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม PP ดําเนินการทดลองโดยการจําลองแบบขอมูลดวยเทคนิค

มอนติคารโล บนโปรแกรม R ภายใตขอบเขตการทดลอง ดังนี้  

1. จํานวนขอมูลภายใตกระบวนการผลิตที่อยูในการควบคุม ( )0n เทากับ 30 หนวย และ จํานวนขอมูลของ

กระบวนการผลิตที่ทําการตรวจสอบ ( )1n เทากับ 50 หนวย 

2. ขนาดหนาตาง ( )w  เทากับ 3, 5 และ 10 

3. พารามิเตอรปรับเรียบ ( )λ สําหรับแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล เทากับ 0.2 

4. การแจกแจงของการจําลองแบบ พิจารณา กระบวนการผลิตที่อยูในการควบคุม มีการแจกแจงปกติ

มาตรฐาน กับกระบวนการผลิตที่ตองการตรวจสอบ มีการแจกแจงปกติที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1 0 1 0μ = μ + δ σ

และความแปรปรวนเทากับ 1 2 0σ = δ σ  เมื่อ 0μ และ 0σ แทน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

กระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม มีคาเทากับ 0 และ 1 ตามลําดับ 1μ และ 1σ แทน คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ทําการตรวจสอบ ตามลําดับ 

5. ขนาดการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจายของกระบวนการผลิต กําหนดใหขนาดการเปลี่ยนแปลง

คาเฉลี่ย ( )1δ เทากับ 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 และ 2  สวนขนาดการเปลี่ยนแปลงสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( )2δ เทากับ  0.5, 0.8, 1, 1.1, 1.2 และ 2 

6. แผนภูมิควบคุมที่นํามาเปรียบเทียบ ไดแก แผนภูมิควบคุม PP, CEWMA และ EWMA-Max 

7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม พิจารณาจากคา 1ARL  เมื่อแผนภูมิควบคุมของ

กระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม มีคา 0ARL เทากับ 500 

8. การจําลองขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม ทําซ้ํา 50,000 รอบ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1. จําลองขอมูลแสดงลักษณะกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม 

1.1. จําลองขอมูลของกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุมจากการแจกแจงปกติ ( )incontrolx  ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 0 

และความแปรปรวนเทากับ 1 จํานวน 0n  จะได 
01 2 nx , x ,..., x   
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1.2. คํานวณคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของขอมูลที่แสดงลักษณะกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม 

ขั้นตอนที่ 2. คํานวณคาสังเกตจําลองแบบเมื่อไดรับขอมูลของกระบวนการผลิตที่ตองการตรวจสอบ 

2.1. จําลองขอมูล ix ( )checkx จากการแจกแจงปกติที่มีคาเฉลี่ย 1μ  และความแปรปรวน 2
1σ  ของกระบวนการผลิต

ที่ตองการตรวจสอบ 

2.2. กําหนด w  และให iz  แทน หนาตางของการเคลื่อนที่ ณ เวลา i  1;i 1,..., n=  จะได { }i i i w 1z x ,..., x − +=  ให 

i incontrolx x ;i 1= <  และ i checkx x ;i 1= ≥   

2.3. เรียงลําดับคาสังเกตใน iz  จากนอยไปมาก จะได { }* * *
i i i w 1z x ,..., x − +=   

2.4. กําหนดความนาจะเปนปลายหางของการแจกแจงที แตละขางเทากับ 0.05α =   

2.5. คํานวณความนาจะเปน ( )jp  เพื่อคํานวณคาควอนไทลของการแจกแจงที ใหมีจํานวนเทากับ w  คา โดยที่ 

1p = α  และ ( )j
1 2p j 1 ; j 2,3,..., w
w 1
− α⎛ ⎞= α + − =⎜ ⎟−⎝ ⎠

  

2.6. สรางเลขสุม ( )jE  จากการแจกแจงขอมูลจําลองแบบจํานวน w  คา ดวยฟงกชัน 

( ) ( )

( ) j 0

n
2

0 i 0
i 1

j 0 p ;n 1
0 0

n 1 x x
E x t

n n 1
=

−

+ −
= + ⋅

−

∑
 ; j 1, 2,..., w=  

จะได { }1 wE E ,...,E=   

2.7. หา *
iE  จากการพิจารณาคา iE  ในเซตE  ที่มีลําดับที่สอดคลองกับ ix  ในเซต *

iz   

2.8. คํานวณ iy  โดย *
i i iy x E= −  1;i 1, 2,..., n=   

ขั้นตอนที่ 3. สรางแผนภูมิควบคุม PP 

3.1. กําหนดคา λ   

3.2. คํานวณ ia  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคากลางของกระบวนการผลิต คือ ( )i i i 1a y 1 a −= λ + −λ   0;a 0=   

3.3. คํานวณผลรวมกําลังสองของคาสังเกตจําลองแบบ ( )isp  เพื่อแสดงการกระจายของกระบวนการผลิต คือ
 

( )
i 2

i j i
j i w 1

sp y a
= − +

= −∑   

3.4. คํานวณ ivs  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการกระจายของกระบวนการผลิต คือ 

( ) ( )( )i i i 1vs sp 1 vs −= λ + − λ  0; vs 0=   
3.5. คํานวณ ipp  ประกอบดวยอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจายของกระบวนการผลิต คือ 

2
i i ipp vs wa= +   

3.6. สรางแผนภูมิควบคุม PP โดยพล็อตคาสถิติ ipp  กับเวลา i  

3.7. ทําการทดลองซ้ํา 50,000 รอบ 

3.8. คํานวณคา ARL   
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ผลและวจิารณ 
 
ตาราง 1. 1ARL ของแผนภูมิควบคุม เมื่อ 0.2λ = และ 0n 30=  

 

1δ  
 

2δ  
CONTROL CHART

 CEWMA   EWMA-Max 
PP 

w=3 w=5 w=10 
0 

1 

497.216 511.98 530.673 530.786 524.989
0.25 171.8449 358.2175 249.601 202.675 134.582
0.5 32.09613 147.9377 72.468 46.5359 24.9384

0.75 8.148365 48.13153 24.1155 13.4726 6.93306
1 3.122436 15.49331 9.31675 5.13697 2.86402
2 1.075641 1.245983 1.33459 1.17218 1.14188
0 

1.1 

64.19144 57.5745 281.785 231.032 121.083
0.25 39.81843 45.85473 151.561 100.758 48.6107
0.5 14.68653 26.34768 50.8006 29.3231 13.8398

0.75 5.787238 13.21989 18.6524 10.3157 5.08558
1 2.855051 6.518463 8.06918 4.49379 2.54797
2 1.087089 1.236112 1.36543 1.18191 1.13593
0 

1.2 

12.42458 11.7579 109.223 57.8945 20.0942
0.25 10.50336 10.55253 67.6114 36.0698 13.6623
0.5 6.75851 7.860152 29.2819 15.0285 6.63507

0.75 3.993291 5.292887 12.8835 6.7998 3.45969
1 2.484855 3.500959 6.42256 3.56667 2.12825
2 1.103148 1.214307 1.37953 1.18784 1.13056
0 

2 

1.038039 1.047033 1.14259 1.08237 1.07332
0.25 1.037693 1.046716 1.14035 1.08257 1.07271
0.5 1.037573 1.046268 1.13656 1.08013 1.0721 

0.75 1.036426 1.044756 1.12859 1.07798 1.07038
1 1.035457 1.043026 1.12052 1.0745 1.06749
2 1.029007 1.034185 1.0805 1.05865 1.05476
0 

0.8 

23.65543 4980.08 517.598 449.721 488.472
0.25 24.04424 4448.399 260.173 197.816 151.03 
0.5 23.80386 4145.937 81.1214 49.1807 28.9198

0.75 13.00627 2376.426 24.842 13.8001 7.19453
1 3.578657 429.4795 9.0627 4.87065 2.78692
2 1.067441 1.19838 1.25852 1.15256 1.15109
0 

0.5 

1.233632 140.6074 119.543 66.4364 38.9093
0.25 1.242608 1475.797 76.3615 41.542 21.8786
0.5 1.265745 53191.49 31.4747 16.2478 8.29361

0.75 1.300151 312500 12.1947 6.20823 3.46743
1 1.33485 208333.3 5.37847 2.91589 1.96013
2 1.06451 1.102137 1.18443 1.13938 1.15572

 

*หมายเหตุ : บริเวณที่แรเงาคือคา 1ARL ที่นอยที่สุด แสดงไดวาแผนภูมิควบคุมมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
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ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมพิจารณาจาก ARL ซึ่ง ARL คือจํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยกอนที่ตัวสถิติ

จะตกนอกขีดจํากัดควบคุม พิจารณา 2 กรณี คือ 

1. 0ARL  คือ จํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยกอนที่ตัวสถิติจะมีคาตกนอกขีดจํากัดควบคุม เมื่อกระบวนการ

ผลิตอยูภายใตการควบคุม จากตาราง 1 คา 0ARL อยูแถวที่ 1 0δ = และ 2 1δ = จะเห็นไดวามีคาเขา

ใกล 500 จากการกําหนด 0ARL 500=  

2. 1ARL คือ จํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยตั้งแตกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคาของตัวสถิติ

ตกนอกขีดจํากัดควบคุม  จากตาราง 1 จะเห็นไดวาแผนภูมิควบคุมที่มีคา 1ARL นอยที่สุดจะมี

ประสิทธิภาพดีที่สุด 

 ตาราง 1. พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม PP คือ w  และ 0n  เนื่องจากมี

ผลกระทบตอลักษณะการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ ถาการแจกแจงขอมูลจําลองแบบแสดงลักษณะเชนเดียวกับ  

การแจกแจงปกติมาตรฐาน ดังนั้น แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิสูงในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ  

กระบวนการผลิต 

 

สรุป 
 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพแผนภูมควบคุม PP ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต 

สรุปไดดังนี้ 

 1. 0n มีคามาก ผลจากการทดลองแสดงวา แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับการ

เปล่ียนแปลงของกระบวนการผลิต 

 2. w  มีคามาก ผลการทดลองแสดงวา แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับการ

เปล่ียนแปลงของกระบวนการผลิต 

 ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม PP ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต สรุปไดดังนี้ 

 1. การกระจายของกระบวนการผลิตคงที่ คากลางของกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลง พบวา แผนภูมิควบคุม 

PP มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต 

 2. คากลางของกระบวนการผลิตคงที่ การกระจายของกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น พบวา แผนภูมิควบคุม 

EWMA-Max มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต  

 3. คากลางของกระบวนการผลิตคงที่ การกระจายของกระบวนการผลิตลดลง แผนภูมิควบคุม CEWMA     

มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต 

 แผนภูมิควบคุม PP เปนแผนภูมิควบคุมที่ใชกับขอมูลที่ถูกเก็บครั้งละ 1 คาสังเกต และสามารถตรวจจับการ

เปล่ียนแปลงคากลางและการกระจายในหนึ่งแผนภูมิควบคุม จึงงายตอการนําไปใชกวาแผนภูมิควบคุม CEWMA    

ที่ใชสองแผนภูมิควบคุมในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจาย ซึ่งแผนภูมิควบคุม PP เปนแผนภูมิ

แบบเดียวกับแผนภูมิควบคุม EWMA-Max แตในกรณีที่การกระจายของกระบวนการผลิตคงที่ คากลางของ

กระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลง แผนภูมิควบคุม PP จะมีประสิทธิภาพดีกวา 
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ศึกษาสมบัตแิละคุณลักษณะของผงถ่านผลตาลโตนดสู่การใช้ประโยชน์ด้านการกรองนํา้                       
Investigation of Property and Characteristic of Palmyra Fruit Charcoal Powder for Water 
Filtration 
 

ณิชา ประสงค์จนัทร์1 นพดล โพชกําเหนิด1 และ สมบรูณ์ ประสงค์จนัทร์1                                                                                         

Nicha Prasongchan1, Noppadon Podkumnerd1 and Somboon Prasongchan1 

 

บทคัดย่อ           
 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี ้เป็นการศกึษาสมบติัและคณุลกัษณะของผงถ่านผลตาลโตนด จากถ่านท่ีได้จาก

การเผาตามวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาวบ้าน ต.รําแดง อ.สงิหนคร จ.สงขลา เพ่ือเตรียมผงถ่านผลตาลโตนดขนาด 

10 mesh พบวา่ ผงถ่านผลตาลโตนดมีปริมาณคาร์บอน 82.84 % เม่ือศกึษาลกัษณะพืน้ผิวด้วยเคร่ือง Scanning 

Electron Microscope พบรุพรุนเป็นจํานวนมาก ซึง่มีคณุสมบติัในการดดูซบั สามารถนําผงถ่านผลตาลโตนดมาใช้

ประโยชน์ในกระบวนการกรองนํา้ด่ืม โดยทดลองกรองนํา้ท่ีเก็บจากแหลง่นํา้ 3 ชนิด คือ นํา้ประปา นํา้บอ่และนํา้ฝน 

พบวา่ นํา้ท่ีได้จากการกรองผา่น column ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm บรรจผุงถ่านผลตาลโตนด

หนกั 1,000 กรัม  ได้นํา้ท่ีมีคา่ pH 6.8-6.9 ซึง่เป็นนํา้ท่ีเหมาะสมตอ่การบริโภคตามมาตรฐานนํา้เพ่ือการบริโภคและ

ไมพ่บคลอรีนตกค้างในนํา้ประปา                                          

คาํสาํคัญ : ผงถ่านผลตาลโตนด การดดูซบั การกรองนํา้           

                                                                            

Abstract           
 The objectives of this research were to study the physical properties and characteristics of the 

Palmyra fruit charcoal powder. The production of charcoal powder with 10 mesh size was based on 

Tambon Ramdang folk wisdom, Amphoe Singhanakorn, Songkhla Province. Carbon contents, surface 

topography of the charcoal powder were investigated. The carbon content was 82.84 %. The SEM 

images show a numbers of pores promising to use the charcoal as an adsorbent in a water filtration 

system. The palmyra fruit charcoal powder (1,000 g) was packed into the column (10 cm diameter and 

50 cm long) and connected to the filtration unit. Tap water passed through the filtration unit had pH 

between 6.8-6.9 similar to the pH of drinking water as stated by the standard guideline. Moreover, the 

use of Palmyra fruit charcoal as an adsorbent can also adsorb chlorine.  

Keywords : Palmyra fruit charcoal powder, Adsorption, Water filtration 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทําให้มีวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรมากมาย ปัจจบุนัจึงได้มีการศกึษา

ค้นคว้าเพ่ือนําวสัดเุหลือใช้จากธรรมชาติท่ีมีอยู่จํานวนมากในท้องถ่ิน (สมหมายและคณะ, 2555) มาประยกุต์ใช้   

เพ่ือเพิ่มมลูค่าและศึกษาประโยชน์ท่ีได้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาและเตรียมถ่านจากวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร เช่น 

กะลามะพร้าว กะลาปาล์มนํา้มนั เป็นต้น สําหรับในพืน้ท่ีตําบลรําแดง  อําเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลาเป็นท่ีราบลุ่ม  

ประชากรในชุมชนจึงมีการทํานาข้าวเป็นอาชีพหลกั และมีการปลกูต้นตาลโตนดในส่วนพืน้ท่ีท่ีเหลือจากการปลกูข้าว

และสว่นหนึง่จะปลกูไว้บริเวณคนันา โดยในระยะแรกตาลโตนดมีการนํามาใช้บริโภคในครัวเรือนหรือแลกเปล่ียนเพ่ือการ

บริโภคในชมุชน ต่อมาผลผลิตของตาลโตนดมีมากขึน้ เน่ืองจากการขยายพนัธุ์ตามธรรมชาติจากผลสกุท่ีร่วงหลน่ลงมา 

จึงทําให้คนในชุมชนเกิดการแปรรูปผลผลิตจากผลตาลโตนดสุกท่ีร่วงหล่นโดยนํามาเผาเป็นถ่านผลตาลโตนด            

จากการศกึษาชนิดของวสัดท่ีุใช้ปิดหลมุถ่าน พบวา่ การเผาโดยใช้แกลบเป็นวสัดปิุดปากหลมุและดินบริเวณหลมุถ่าน

เป็นดินร่วนได้ถ่านจากการเผาดีท่ีสดุ คือ มีลกัษณะเป็นก้อนไม่แตก 69.23 % และมีถ่านแตก 30.77% ดงัรูปท่ี 1     

(ณิชาและคณะ, 2557) สําหรับถ่านผลตาลโตนดท่ีมีลกัษณะเป็นก้อน ชาวบ้านสามารถนํามาใช้ประโยชน์ด้านพลงังาน 

เช่น เป็นเชือ้เพลิงสําหรับการหุงต้มในครัวเรือนแทนการใช้แก๊ส นอกจากนีส้ามารถสร้างรายได้เสริมให้กบัชาวบ้านใน

ชมุชน โดยถ่านผลตาลโตนดสามารถจําหน่ายได้ในราคากระสอบละ 130-150 บาท สําหรับถ่านแตกซึ่งไม่สามารถ

จําหน่ายได้ เม่ือนําผงถ่านผลตาลโตนดมาศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาพบรูพรุนจํานวนมาก จึงควรศึกษาคณุสมบติั

ของผงถ่านผลตาลโตนดเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตอ่ไป  

                
            รูปที่ 1 ลกัษณะของถ่านผลตาลโตนดท่ีได้จากการเผาตามวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาวบ้าน   

  A ถ่านไม่แตก        

  B ถ่านแตก 
สําหรับงานวิจยันีเ้ป็นงานสนองพระราชดําริในโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพฯ ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาคณุสมบติัของผงถ่านผลตาลโตนดท่ีได้

จากการเผาตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านการผลิตสารกรองนํา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างในการนําวสัดใุนชุมชน  

มาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ สนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการใช้ถ่านหรือเศษถ่านจากผลตาลโตนด มาใช้ในการ

ผลิตสารกรองนํา้ในครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือให้ชุมชนสามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไป

สร้างฐานการเรียนรู้แก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านในตําบลรําแดงให้คงอยู่

ตอ่ไป 

 

 

A B
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อุปกรณ์และวิธีการ                               
1.  การผลติพลงังานชีวมวลตามวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาว ต.รําแดง สงขลา ดงัรูปท่ี 2 (ณิชาและคณะ, 2557)    

                      
             

                  
        รูปที่ 2 ขัน้ตอนการเผาถ่านผลตาลโตนดตามวิถีชีวิตและภมิูปัญญาของชาว ต.รําแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา          

      A  การก่อไฟหลมุถ่าน       B  นําผลตาลโตนดสกุและแห้งใสห่ลมุเพ่ือเผา    

       C  การใสว่สัดปิุดปากหลมุถ่าน       D  นําถ่านท่ีได้จากการเก็บไว้ในสญูญากาศ    

       E  นําถ่านท่ีได้จากการเผามาร่อน  F  ถ่านผลตาลโตนดท่ีได้จากการเผา            

2.  จดัเตรียมผงถ่านผลตาลโตนด โดยมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ คือ นําถ่านผลตาลโตนดท่ีได้จากการเผามาบดรวมกนัให้

ละเอียดด้วยเคร่ือง Los Angeles Abrasion  ซึง่ผงถ่านท่ีได้จากการบดจะมีขนาดอนภุาคไมเ่ทา่กนั ทัง้ท่ีเป็นผงและมี

ลกัษณะเป็นชิน้เลก็ๆ จากนัน้จงึนําผงถ่านท่ีได้มาร่อนโดยใช้ตะแกรงร่อน เพ่ือคดัแยกขนาดอนภุาคผงถ่าน ให้มีขนาด

เทา่กนั คือ 10 mesh ดงัรูปท่ี 3 ซึง่การคดัแยกผงถ่านผลตาลโตนดขนาดดงักลา่ว เพราะในกระบวนการกรองนํา้ท่ีมี

การใช้กนัอยา่งแพร่หลายในท้องตลาด จะใช้ถ่านกมัมนัต์ท่ีมีขนาดประมาณ 10 mesh  ดงัรูปท่ี 4    

                            
     รูปที่ 3   ลกัษณะผลตาลโตนดสกุ ถ่านผลตาลโตนดและผงถ่านผลตาลโตนด         

  A    ถ่านผลตาลโตนด                                   B    ผงถ่านผลตาลโตนดท่ีได้จากการบด                                                                                                    

 C    ผงถ่านผลตาลโตนดขนาด 10 mesh  

            
 รูปที่ 4 เปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพของถ่าน             

 A  ถ่านผลตาลโตนด   B  ถ่านกมัมนัต์ 

A B C

A B 

A B C 

F E D 
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3. วิเคราะห์คณุสมบติัของผงถ่านผลตาลโตนด       

 3.1 วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนของผงถ่านผลตาลโตนดท่ีผา่นการร่อนขนาด 10 mesh ทําการทดลอง

ทัง้หมด 3 ซํา้ โดยนํา porcelain dish อบท่ีอณุหภมิู 100 OC นาน 1 ชัว่โมง และนําออกมาใสใ่น dessicator ปลอ่ยให้

เยน็และนํามาชัง่นํา้หนกั บนัทกึผล ชัง่นํา้หนกัผงถ่าน บนัทกึผล และนําไปเผาในเตาเผาอณุหภมิูสงู อณุหภมิู 550 OC 

นาน 2 ชัว่โมง นํา porcelain dish ท่ีมีผงถ่านออกจากเตาเผา ใสใ่น dessicator ปลอ่ยให้เย็นและนํามาชัง่นํา้หนกั 

บนัทกึผล คํานวณหาเปอร์เซน็ต์ของคาร์บอน        

 3.2 วิเคราะห์ลกัษณะสณัฐานวิทยาของผงถ่านผลตาลโตนดด้วยเคร่ือง Scanning Electron Microscope 

(SEM) โดยเปรียบเทียบลกัษณะรูพรุนกบัถ่านกมัมนัต์ท่ีกําลงัขยายเทา่กนั 

4. ทดสอบคณุภาพนํา้ โดยเก็บตวัอย่างนํา้จากแหล่งนํา้ในตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ได้แก่ นํา้ประปา   

นํา้บอ่และนํา้ฝน นํามากรองผ่านสารกรอง คือ ผงถ่านผลตาลโตนดโดยใช้ column 3 ขนาด ดงันี ้(A) เส้นผ่านศนูย์กลาง 

3 cm ยาว 15 cm บรรจผุงถ่านผลตาลโตนดหนกั 200 g, (B) เส้นผ่านศนูย์กลาง 5 cm ยาว 30 cm บรรจผุงถ่านผล

ตาลโตนดหนกั 500 g และ(C) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm บรรจผุงถ่านผลตาลโตนดหนกั 1,000 g 

โดยทําการทดลองซํา้ 3 ครัง้และ           

 4.1 ศกึษาคา่ pH ของนํา้จากการทดลอง โดยใช้ pH meter      

 4.2 ศกึษาปริมาณผงถ่านผลตาลโตนดและคา่ pH ท่ีเหมาะสมสําหรับนํา้เพ่ือการบริโภค              

 4.3 หาปริมาณคลอรีนในนํา้ประปา โดยหยดอินดิเคเตอร์ลงไปในนํา้ตวัอย่างปริมาตร 5 ลกูบาศก์เซนติเมตร 

และเขยา่ให้เข้ากนั สงัเกตการเปล่ียนสีของนํา้ อา่นคา่ระดบัคลอรีน      

    

ผลการวิจัย                     

1.ปริมาณคาร์บอน.จากการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในผงถ่านผลตาลโตนด พบวา่ ผงถ่านผลตาลโตนดหนกั 2 

กรัม มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 82.84 %                   

2.ลกัษณะทางกายภาพของผงถ่านผลตาลโตนด พบวา่ มีลกัษณะเป็นสีดําเข้มทบึแสง มีผิวด้าน ไมเ่ป็นมนัวาว และ

ลกัษณะรูพรุนจากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Scanning Electron Microscope ดงัรูปท่ี 5 สรุปได้ดงันี ้ ขนาดรู (pore 

size) ผงถ่านผลตาลโตนดมีขนาดของรูใหญ่และมีความลกึของรูพรุนชดัเจน โครงสร้างของรูพรุนก็มีสว่นช่วยให้พืน้ท่ี

ผิวมีความสามารถในการดดูซบัเพิ่มขึน้ เพราะถ้าขนาดโมเลกลุของสารท่ีถกูดดูซบัเข้าไปในรูพรุนของโมเลกลุของตวั

ดดูซบัได้ การดดูซบัก็จะเพิ่มขึน้ แตถ้่าขนาดโมเลกลุของสารท่ีถกูดดูซบัไม่สามารถเข้าไปในรูพรุนของโมเลกลุของตวั

ดดูซบัได้ความสามารถในการดดูซบัก็จะต่ําลง (มัน่สนิ, 2539)   

                  

 

 

รูปที่ 5  ลกัษณะรูพรุนของถ่านผลตาลโตนดจากการ วิเคราะห์

ด้วยเคร่ือง SEM ท่ีกําลงัขยาย 15,000 เท่า 
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เม่ือเปรียบเทียบรูพรุนกบัถ่านกมัมนัต์ซึง่ใช้เป็นสารกรองในเคร่ืองกรองนํา้โดยทัว่ไปท่ีกําลงัขยาย 2000 เทา่ ดงัรูปท่ี 6 

พบลกัษณะรูพรุน ดงันี ้ขนาดรู (pore size) ผงถ่านผลตาลโตนดมีขนาดและความลกึของรูพรุนใหญ่กวา่ถ่านกมัมนัต์

แตมี่จํานวนรูพรุนน้อยกวา่ถ่านกมัมนัต์ ซึง่ถ่านกมัมนัต์เป็นวสัดท่ีุนิยมนํามาใช้ในการดดูซบัสารทัง้สถานะก๊าซและ

ของเหลว ปัจจบุนันิยมนํามาใช้ในกระบวนการแยกสาร เช่น การดดูซบัสารอินทรีย์ การแยกสารหรือการทําให้สาร

บริสทุธ์ิ (Jusoha et al., 2005 ; Vasu. 2008)  ดงันัน้ ผงถ่านผลตาลโตนดซึง่มีรูพรุนดงักลา่ว จะมีคณุสมบติัในการ

ดดูซบั (Adsorption) การดดูซบั คือ การถ่ายโอนมวลของสารท่ีเป็นตวัถกูดดูซบั (adsorbate) จากกลุม่แก๊สหรือ

ของเหลวไปยงัพืน้ผิวของตวัดดูซบั (adsorbent) (องัคณา, 2548) จงึได้มีการนําผงถ่านผลตาลโตนดไปพฒันาสําหรับ

ใช้ประโยชน์ในการกรองเพ่ือเตรียมนํา้ด่ืม 

     
รูปที่ 6  เปรียบเทียบลกัษณะรูพรุนจากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง SEM ท่ีกําลงัขยาย 2,000 เท่า   

    A ลกัษณะรูพรุนของถ่านกมัมนัต์       

    B ลกัษณะรูพรุนของผงถ่านผลตาลโตนด 

3.คุณภาพนํา้ จากการเก็บตัวอย่างนํา้เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของนํา้ในชุมชนรําแดง พบว่า นํา้ฝน               

มีลักษณะใส ไม่มีสีและกลิ่น ชาวรําแดงส่วนใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากนํา้ฝนซึ่งเก็บไว้โอ่งหรือตุ่มบริเวณบ้าน 

โดยทัว่ไปชาวบ้านจะรองรับนํา้ฝนท่ีตกหลงัช่วงแรกของฤดฝูน เพ่ือชะล้างฝุ่ นละออง ความสกปรกของบรรยากาศ

ตลอดจนหลงัคาท่ีรองรับนํา้ฝนเสียก่อน ซึ่งฝนจะตกระหว่างเดือนตลุาคม-เดือนธันวาคม และเก็บนํา้ฝนไว้ใช้ในยาม

ขาดแคลนโดยเฉพาะหน้าแล้ง นํา้ฝนท่ีเก็บไว้ ชาวบ้านนิยมนํามาใช้ในการบริโภค โดยมีความเช่ือว่านํา้ฝนเป็นนํา้ท่ี

สะอาดมีคณุภาพดีปราศจากสี กลิ่นและรส อีกทัง้ด่ืมแล้วเย็นช่ืนใจ เน่ืองจากอณุหภมิูของนํา้ท่ีเก็บไว้ในโอ่งดินเผาต่ํา

กว่าอณุหภูมินํา้ภายนอกทัว่ไป จึงทําให้ชาวบ้านตําบลรําแดงยงัคงนิยมด่ืมนํา้จากธรรมชาติ วดัค่า pH ของนํา้ได้ 

เท่ากบั 6.9  นํา้บ่อมีตะกอนเลก็น้อย เม่ือนํานํา้มาพกัไว้ให้ตกตะกอนในภาชนะต่างๆ จะได้นํา้ท่ีมีลกัษณะใส อาจมี

ตะกอนตกท่ีก้นภาชนะ แต่สามารถนํานํา้มาใช้ประโยชน์ได้ วดัค่า pH ของนํา้ได้ เท่ากบั 8.8 นํา้ประปาเป็นนํา้ท่ีมี

ลกัษณะใส มีกลิ่นคลอรีน เน่ืองจากมีการเติมคลอรีนลงไปในขัน้ตอนของการผลิตนํา้ประปา ในการทดสอบค่า pH 

ของนํา้เม่ือกรองนํา้ผา่นผงถ่านผลตาลโตนด (Carbon Filter) ได้คา่ pH ดงัตารางท่ี 1 แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

ตารางที่ 1 คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ของนํา้ตวัอยา่ง 
 ก่อนกรอง column A column B column C 

นํา้ประปา 8.5 8.4 7.6 6.8 

นํา้บอ่ 8.8 8.8 7.7 6.9 

นํา้ฝน 6.9 6.9 6.8 6.8 

A B 
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 รูปที่ 7 คา่ pH ของนํา้ก่อนกรองและกรองผ่าน column A, column B, column C 
 

จากการเปรียบเทียบคา่ pH ของนํา้ท่ีได้ทัง้ 3 ชนิดเม่ือผา่นการกรองด้วยผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า นํา้ประปาและนํา้

บอ่มีการเปล่ียนแปลงคา่ pH โดยมีคา่ความเป็นดา่งลดลง ในขณะท่ีนํา้ฝนมีการเปล่ียนแปลง pH น้อยมาก ดงัรูปท่ี 8  

 

 
                            รูปที่ 8 เปรียบเทียบคา่ pH ของนํา้แตล่ะชนิด 

 

เม่ือเปรียบเทียบค่า pH ท่ีได้จากการกรองนํา้ในแต่ละ column พบว่า การกรองนํา้ผ่าน column c จะได้นํา้มีค่า pH 

อยู่ระหว่าง 6.8-6.9 ดงัรูปท่ี 9 ค่า pH ท่ีได้จากการกรองผ่านผงตาลโตนด column c  เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

คุณภาพนํา้เพ่ือการบริโภคของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กําหนดค่า

มาตรฐานของนํา้เพ่ือการบริโภคเท่ากบั 6.5-8.5 และจากการทดสอบตวัอย่างนํา้ประปาก่อนการกรองผ่านผงถ่านผล

ตาลโตนดปริมาตร 5 ลกูบาศก์เซนติเมตร มีคลอรีน เท่ากบั 1mg/l  เม่ือนํานํา้ประปาไปกรองผ่านผงถ่านผลตาลโตนด

โดยใช้ column  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm ไม่พบคลอรีนตกค้างในนํา้ประปา ดงันัน้ นํา้ท่ีได้จาก

การกรองด้วยผงถ่านผลตาลโตนดเป็นนํา้ท่ีมีคณุภาพเหมาะสมสําหรับนําไปบริโภค นัน่เพราะ Carbon Filter ทํา

หน้าท่ีดดูซบักลิน่ท่ีปะปนมา ได้แก่ กลิน่จากคลอรีน กลิน่โคลน สี กลิน่ฉนุ ตะกอนตา่งๆและความขุ่นท่ีปะปนมากบันํา้ 

(วลัลภและคณะ, 2551)   
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        รูปที่ 9 เปรียบเทียบคา่ pH ของนํา้ก่อนกรองและท่ีผ่านการกรองทัง้ 3 column 

 

สรุป       
จากการวิเคราะห์ลกัษณะสณัฐานวิทยาของผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า ผงถ่านผลตาลโตนดมีรุพรุนเป็น

จํานวนมาก ซึง่มีคณุสมบติัในการดดูซบั สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการกรองนํา้ด่ืม พบว่า นํา้ท่ีได้จากการ

กรองผา่น column ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm ซึง่บรรจผุงถ่านผลตาลโตนดหนกั 1,000 g  ได้นํา้ท่ีมี

คา่ pH 6.8-6.9 ซึง่เป็นนํา้ท่ีเหมาะสมตอ่การบริโภคตามมาตรฐานนํา้เพ่ือการบริโภค (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2521)  
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การซ้อนทบัของหน้าที่ใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม 
Superimposition of Multiple Functions in Architecture 
 

เสสนีิ น่ิมสวุรรณ์1 

Sesinee Nimsuwan1  

 

บทคัดย่อ 
สถาปัตยกรรม ออกแบบมาเพ่ือให้มีหน้าท่ีในการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการ และอํานวยความ

สะดวกของมนษุย์ ซึง่ประกอบไปด้วยพืน้ท่ีต่างๆ  โดยในแต่ละพืน้ท่ีมีหน้าท่ี(Function) ท่ีแตกต่างกนัออกไป  อย่างไร

ก็ตาม แม้สถาปนิกจะออกแบบให้แต่ละพืน้ท่ีมีหน้าท่ีของมนัแล้ว แต่มกัจะ “เกิดกิจกรรม หรือเหตกุารณ์ ต่างๆ ที่ไม่

อาจคาดหมายไดใ้นพืน้ที่เดียวกนัซ่ึงปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมผูใ้ช้ ณ ช่วงขณะเวลาหน่ึง  เช่น โถงห้องสมุดของ

มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย  บางครั้งถูกใช้เป็นพืน้ที่บรรยาย ,เป็นพืน้ที่จดังานเลี้ยง บางวนัถูกใช้เป็นที่ซ้อมกีฬาของ

นกักีฬามหาวิทยาลยั บางทีในอนาคตอาจมีการสร้างสระว่ายน้ําลงไปในพื้นที่นัน้ก็ได้ คุณไม่มีทางคาด เดาได ้ 

เพราะทกุวนันี ้สถานีรถไฟบางแห่งยงัถูกเพ่ิมให้เป็นพิพิธภณัฑ์ หรือแม้กระทัง่โบสถ์ที่ในเวลากลางวนัยงัคงทําหนา้ที่

เป็นสถานทีประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่บางคืนกลบัถูกใชเ้ป็นไนท์คลบั หรือกิจกรรมร่ืนเริงต่างๆ เป็นตน้” 

 จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการใช้งาน กิจกรรมต่างๆ สามารถเกิดขึน้ได้ แม้พืน้ท่ีเหล่านัน้

ไม่ได้ถกูออกแบบมาเพ่ือให้เกิดกิจกรรมเหลา่นัน้ (ไม่สามารถควบคมุการเกิดขึน้ของกิจกรรมได้) จึงเกิดความสนใจท่ี

จะศึกษาเร่ือง การซ้อนทบัของพืน้ท่ี (Superimposition) ว่าปัจจยัอะไรบ้างท่ีจะทําให้เกิดการซ้อนทบัในรูปแบบของ

กิจกรรม หรือหน้าท่ีใช้สอย และสามารถควบคมุพืน้ท่ีเหลา่นัน้ได้หรือไม ่อยา่งไร? 

ผลงานวิจยัชิน้นีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเร่ืองการซ้อนทบัของพืน้ท่ีใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม ทดลอง

และค้นหาวิธีการควบคมุพืน้ท่ีเหล่านัน้ โดยใช้สถาปัตยกรรมเป็นตวัควบคมุการเกิดของกิจกรรมท่ีหลากหลายพืน้ท่ี

เดียวกนั 

คาํสาํคัญ : การซ้อนทบั ความยืดหยุน่ในการใช้สอย 

 
Abstract 

Architecture is normally designed to be used to satisfy people’s needs and to accommodate 

their comfort. Generally, architecture is comprised of many areas; and each of which has its own 

individual function. Occasionally, however, superimposition of multiple functions within one area may 

occur even though an architect designates a specific function to such area. For example, one hall in a 

library at Columbia University which is originally designed as a lecture room can also be flexibly used as 

a banquet hall or a sport training. Perhaps, there might even be a swimming pool within it in the future. 

                                                            

1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Indeed, you cannot presume that one particular area is already served all of its functions because you do 

not know what could probably take place in that area later on. For instance, some train stations, which are 

designed for a complete transportation function, are recently renovated to become museums; or many 

churches which are surely a place for all religious and auspicious ceremonies during a day can also turn 

into clubs during a night.  

From the aforementioned paragraph, you may see that any kind of activities can possibly 

happen in one certain area in architecture. Thus, it is very interesting to study about superimposition. This 

research; therefore, is conducted to examine what factors could cause the superimposition of an area in 

terms of a kind of activities or functions; and whether or not we can use architecture to control that area to 

serve multiple functions; and how we can do it. 

Keywords : Superimposition, Flexible space 
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การบดิเบือนการรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม 
The Effect of Distortion on The Perception in Architecture  
 

รชานนท์ มีเอ่ียม1 

Rachanon Meeiam1 

 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์นีมุ้่งเน้นท่ีจะศึกษาทฤษฎีการรับรู้ในงานสถาปัตยกรรม ทัง้ทางด้านกายภาพของพืน้ท่ีและ

ความรู้สกึ ตลอดจนการพยายามท่ีบิดเบือนการรับรู้เหล่านัน้ เป็นการทดลองการสร้างงานสถาปัตยกรรมในกรณีท่ีมี

ข้อจํากดัต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการตอบสนองการรับรู้ถึงท่ีว่างในงานสถาปัตยกรรม หน้าท่ีการใช้งาน ลําดบัการเข้าถึง และ

ความสัมพันธ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ โดยท่ีมนุษย์เองเป็นผู้ ใช้ร่างกาย และ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการสัมผัสและจดจํา

ประสบการณ์เหลา่นัน้เม่ือเข้าไปในพืน้ท่ีดงักลา่ว 

การค้นคว้าและทดลองจะพบว่ามีความหลากหลายในการรับรู้ของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรมทัง้

จากการรับรู้จากระบบประสาทปรกติ ห ูตา จมกู ปาก หรือแม้กระทัง้การรับรู้จากความทรงจําในอดีตจากการได้ไป

เยือนหรือใช้งานในสถานท่ีต่างๆ และกรณีศึกษาของอาคารบางประเภทได้มีการนําทฤษฎีเก่ียวกบัมมุมองมาใช้ใน

การสร้างความบิดเบือนในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือสง่ผลตอ่การรับรู้ทางสายตาของมนษุย์ ยกตวัอย่างเช่น อาคารท่ีทํา

เสาเอียงโน้มเข้าหากนัในแนวตัง้จะทําให้อาคารดสูงูกวา่ความเป็นจริง พืน้ท่ีท่ีกว้างแตก่ารใช้งานจริงมีขนาดเลก็ ระยะ

ท่ีไกลแต่ใช้งานจริงมีระยะท่ีใกล้ เป็นต้น อีกเหตผุลของงานวิจยัต้องเร่ิมทําความเข้าใจเก่ียวกบัคําสําคญัในงานชิน้นี ้

คือ การบิดเบือน หมายถึง การทําให้ผิดแผกไปจากความเป็นจริง ในงานวิจยัชิน้นีต้้องการสร้างงานสถาปัตยกรรมท่ี

บิดเบือนการรับรู้ปรกติทัว่ไปของมนษุย์ จากความหลากหลายในการรับรู้ของมนษุย์จึงได้มีการกําหนดกรอบของการ

ทดลองให้ชดัเจนขึน้ โดยมุ่งเน้นการทดลองเก่ียวกบัการบิดเบือนเร่ืองของนํา้หนกัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของมนษุย์ในงาน

สถาปัตยกรรม องค์ประกอบของนํา้หนกัท่ีมีนยัยะทางสถาปัตยกรรมจะประกอบไปด้วย วสัด ุสีของวสัด ุความทบึตนั

ของมวล พืน้ผิว ระยะ ตําแหน่ง ท่ีมีความสมัพนัธ์กนักบัพืน้ท่ีและมนษุย์ ตวัอย่างเช่น มนษุย์การสามารถรับรู้ได้ทนัที

ว่าคอนกรีตมีนํา้หนกัท่ีหนกักว่าไม้ในมวลท่ีเท่ากนั จากพืน้ฐานการรับรู้เร่ืองของวสัดเุหล่านี ้จึงเร่ิมออกแบบชุดการ

ทดลองโดยการสร้างการบิดเบือน ให้วสัดท่ีุดมีูนํา้หนกัแต่อยู่ในตําแหน่งท่ีมนษุย์รับรู้ถึงความเบาและอยู่ในตําแหน่งท่ี

ลอยอยูใ่นอากาศ ทัง้ท่ีในความเป็นจริง วสัดชุนิดนีไ้มส่ามารถลอยอยูใ่นอากาศได้ หรือการทําให้วสัดโุปร่งใสนํา้หนกัดู

เบาแต่ทําให้รู้สึกถึงความหนักและการกดทับ และได้ทําการทดลองกับวัสดุท่ีต่างกันออกไป เพ่ือให้เกิดความ

หลากหลายของชุดเคร่ืองมือทางความคิด เพ่ือนําไปใช้ในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมประเภทพิพิธภัณฑ์ หรือหอ

ศิลป์ ซึ่งชุดเคร่ืองมือทางความคิดได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ท่ีถกูบิดเบือน

จากความเป็นจริง 

การสร้างการบิดเบือนการรับรู้เร่ืองนํา้หนกัในงานสถาปัตยกรรมทําให้เกิดปรากฏการณ์วิทยาในการเข้าใช้

งานในอาคารประเภทหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์  ทําให้มนุษย์เกิดข้อสงสัยต่อเทคนิคในการก่อสร้าง ของวัสดุท่ีให้
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 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 
P-4 

ความรู้สกึหนกัแต่สามารถทําให้ดเูบาและเหมือนลอยอยู่ในอากาศ และ การทําให้วสัดท่ีุให้ความรู้สึกว่ามีนํา้หนกัท่ี

เบาแตใ่ห้ความรู้สกึหนกักวา่ปรกติ เม่ือเกิดการเปรียบเทียบกนัเองของวสัดแุตล่ะชนิดในพืน้ท่ีใช้งานเดียวกนั  

คาํสาํคัญ : การรับรู้ การบิดเบือน 

 

Abstract 
This thesis aims to investigate the theory of perception in architectural distortion in term of both 

physical and emotional of space. This research is an experimental-based research. The study is carried 

out by creating architectural spaces with various constrains. Those constrains serve the purposes for 

human to perceive the functions, orders and relationships of spaces by using their five senses in order to 

perceive and memorise the experiences of the spaces. 

The study shows diversities of architectural perceptions in humans that perceived from their 

senses and also memories from the past experience. The analysis from case studies shows that in some 

building type, the theory of visual perception was used to distort the architectural perception. For 

example, columns that are leaned inward distort the visual perception, which make the buildings look 

taller. The distortion in visual perception also includes how human perceives the vast space that is 

actually small and the far distance that is actually near. Besides, it is a necessity to clarify the definition of 

‘distortion’, which is a manipulation of originals.  

The objective of this study is to create architectural spaces that distort human perception. 

Nevertheless, boundaries of this study are drawn to narrow the scope of research down due to the 

diversities that human perceptions. This research mainly focuses in architectural perception distortion of 

weight. The weight in architecture is reflected from numerous elements such as material, color of 

material, solidness of mass, texture, distance and orientation in correlation with space and human. For 

instance, human can perceive that concrete is heavier than wood with the same volume.  

The methodology of this research is designed based on human perception of materials. 

Heavyweight materials are placed where human normally perceive them as lightweight such as floating in 

mid-air which is in reality those materials can never be in such a place. Vice versa, lightweight materials 

are designed to be perceived as heavyweight materials. This study uses various materials in order to 

create a tool that aims to be used for designing museum and art gallery. The tool can create new 

architectural perceptions, which are distorted from reality. 

The distortion in perception of architectural weight can create a new phenomenology in using 

spaces in museum and art gallery. The distortion leads human to question the constructions and 

materials that are heavy but can perceivably to be lightly float in the air and lightweight materials that are 

perceived to be heavier than usual. 

Keywords : Perception, Distortion  
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การเปล่ียนรูปทรงส่ีเหล่ียมเก้าช่องสู่สถาปัตยกรรม 
Transformation of Nine - Square Grid to Architecture 

อธิพตัร กฤษณพนัธุ์1 

Atipat Kritsanapan1 

บทคัดย่อ  
วิทยานิพนธ์ฉบับน่ีมุ่งศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างรูปทรงของสี่ เหล่ียมเก้าช่องท่ีใช้การออกแบบ

สถาปัตยกรรม เพ่ือให้เข้าใจรูปทรงส่ีเหล่ียมเก้าช่อง มีความสมัพนัธ์กบัการนํามาออกแบบ ระบบผงัอาคาร ท่ีสามารถ

ใช้กําหนดรูปทรงทางกายภาพจนสามารถใช้เป็นขอบเขตเพ่ือกําหนดหน้าท่ีอย่างเป็นระบบสมัพนัธ์กบัโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรม ตลอดจนการนํามาใช้ในระบบผงัเมือง ท่ีมีการแบ่งการใช้งานเป็นระบบทางสญัจร การแยกพืน้ท่ี 

สาธารณะ และพืน้ท่ีอยูอ่าศยัอยา่งเป็นระบบ 

การเปล่ียนรูปทรงเก้าช่องสูส่ถาปัตยกรรม (Transformation of Nine - Square Grid to Architecture)มี

ขัน้ตอนการศกึษางานผา่นสถาปัตยกรรมประวติัศาสตร์ของการใช้รูปทรงเก้าช่องเพ่ือการออกแบบของ 9 สถาปนิก  9 

โครงการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์เก่ียวกับการออกแบบ และนํามาเป็นข้อสรุปของการ

ออกแบบ รวมทัง้การทดลองผ่านหุ่นจําลองของรูปทรงเก้าช่อง เพ่ือศึกษาการเปล่ียนรูปทรงเป็นแบบต่างๆ แสดงให้

เห็นข้อจํากดัของรูปทรง จนค้นพบพืน้ท่ีแกนกลางท่ีเป็นหวัใจหลกัของรูปทรง จนนําไปสูก่ารออกแบบและทดลองทาง

สถาปัตยกรรม เพ่ือเปรียบเทียบความหมาย หรือความสําคญัของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นของไทยกบัอาคารศาลากลาง

หลงัเก่าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใช้ระบบส่ีเหล่ียมเก้าช่องทาบลงบนผงัพืน้โดยรอบและทําการออกแบบเพ่ือให้

สมัพนัธ์กบัอาณาเขต และแสดงความหมายใหมข่องรูปทรง 

คาํสาํคัญ : การเปล่ียนรูป ส่ีเหล่ียมเก้าช่อง สถาปัตยกรรม  

Abstract 
This thesis aims to study the theory about the formation of nine square grid used in architectural 

design.  To understand how the nine square grid is associated with the proposed floor plan system 
design and used for the physical shape that can be used to define the scope of the space system, which 
is associated with architecture. The adoption of the Comprehensive Plan. Which are used as a 
circulation. Separating public and residential areas in a systematic way. 

Transformation of Nine - Square Grid to Architecture is the study of the history of architecture 
used to design by nine square grid of nine architects 9 and 9 different projects. To understand the 
purpose of the design and the conclusion of the design. The experimental model of nine square grid 
were made for different shape transformation study. Those show the limitations of shapes. I found a core 
that is at the heart of shapes which led to the design and architectural experimentation for meaning 
comparing on the Modern Architecture of Thailand to the Ayudhaya old city hall building. Using the nine 
squares grafted onto the surrounding floor plan and designed to reflect the territory and a new definition 
of form. 
Keywords : Transformation, Nine-Square Grid, Architecture 

                                             
1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Program in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Tha Phra Palace, Bangkok 10200, Thailand.  
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ารศกึษารปูแบบที่เหมาะสมของบานพกัรับรองในอุทยานแหงชาติ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ทองเท่ียวไทย 
A Study of The Appropriate Interior Design for Guest Houses in National Park for The 
Potential of Tourism Thailand  
 

อนุชา แพงเกษร1 เอกพงษ ตรีตรง1 และ ณตา ทับทิมจรูญ 2 

Anucha Pangkesorn1 Akekapong TreeTrong1 and Nata Tubtimcharoon2   
 

บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน

อุทยานแหงชาติ 2. ศึกษาการเทียบรอยท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ

บานพักรับรองในอุทยานแหงชาติ และ 3. ศึกษาการออกแบบรูปแบบของที่พักและภูมิทัศนที่เหมาะสมในอุทยาน

แหงชาติของไทย   

การวิจัยคร้ังนี้ใชแนวทางการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีทั้งการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยการวิจัยเชิง

ปริมาณใหประชากรเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวจํานวน 400 ราย ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบพื้นที่ในอุทยานแหงชาติทั้ง 6 แหง 

ไดแก (1) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน (2) อุทยานแหงชาติเขาใหญ (3) อุทยานแหงชาติผาแตม (4) อุทยานแหงชาติ

เขาสามรอยยอด (5) อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด (6) อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics / Frequency) การเทียบรอยคุณภาพ (Benchmarking) และ SWOT 

Analysis โดยใชกลยุทธการตลาด 7P’s ประกอบดวย Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

evidence, and Process.  

ผลการศึกษาพบวา  

1. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: การออกแบบตกแตงภายในบานพักรับรอง และภูมิ

ทัศนในอุทยานแหงชาติ ควรตองกลมกลืนกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม โดยมีการออกแบบการใชพื้นที่ไดอยางเหมาะสม

และใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด โดยการออกแบบบานพักรับรองและภูมิทัศน ที่สามารถปรับเปล่ียนตามบริบท สภาพ

ภูมิประเทศของอุทยานน้ันๆ และใหมีความสมดุลของระบบนิเวศน โดยไมทําลายสภาพแวด ลอมเดิมที่เปนอยูเดิม 

และหลีกเล่ียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

2. ดานการเทียบรอยที่เปนเลิศ (Best Practice): บานพักในอุทยานแหงชาติ ควรตองมีการนําเอาเอกลักษณ 

ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเดนในพื้นที่นั้นๆ มาเปนองคประกอบในการออกแบบ โดยใชศิลปะและวัสดุธรรมชาติที่

มีอยูทองถ่ิน พรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกและมีความทันสมัย และกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติที่มีอยู

ใหมากที่สุด  

                                          
1 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
2  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

  Faculty of business administration, Panyapiwat institute of  Management, Nonthaburi 11120, Thailand. 
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3. ดานการออกแบบบานพักรับรองและภูมิทัศนในอุทยานแหงชาติ มีเกณฑในการออกแบบดังนี้  คือ  

3.1 ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครบวงจรภายในอุทยานแหงชาติ โดยการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม 

(Universal Design) สรางความสะดวกสบายแกผูเขาพักและมีความปลอดภัยสูง  

    3.2 ควรมีตนทุนการสรางที่เหมาะสมสามารถสรางไดจริง ที่มีความคงทนและสามารถสรางไดจริงและ

งายดูแลรักษา และรองรับผูเขาพักทุกเศรษฐสังคม (Socio-Economic Status)  

    3.3 ปายบอกสถานท่ี หรือส่ือแนะนําส่ิงอํานวยความสะดวก ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

คําสําคัญ :  บานพักรับรอง อุทยานแหงชาติ การทองเที่ยวไทย 

Abstract 
The objectives of this research are; to study the factors of conservation of natural resources and 

environment in national park, to study the best practice of the physical environmental design, and study 
interior environmental design for guest houses in national parks of Thailand.  

The research approaches apply the research and development (R&D), methodology in both 
quantitative and qualitative research. The population in quantitative research are 400 tourists, And 
qualitative research by interviewing senior executives and staff who are responsible in the  6 national 
parks : (1) Kang-Krajan National Park, (2) Khao Yai National Park, (3) Pha Tam National Park, (4) Khao 
Sam Roi Yot National Park, (5) Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park, and (6) Ta- Rutao National 
Park. Data were analyzed descriptive / frequency statistics, the benchmarking, and SWOT analysis used 
7P's marketing strategy consists of Product, Price, Place, Promotion, People, Physical evidence, and 
Process.  

The results of research showed that: 
1. The conservation of natural resources and the environment: The interior design for guest 

houses and landscape in national park should be in harmony with the natural environment. The design of 
the space properly and achieve the most benefit. The guest houses and landscapes can be adjusted 
according to the context of the national park that the balance of the ecosystem, without damaging the 
environment surrounded and avoid natural disasters. 

2. The best practice: The guest houses and landscapes in the park should have adopted a 
unique art, culture and way of life that stand out in the area. The design elements used art and local 
materials with facilities and modern, and the activities are consistent with the existing natural as possible.  

3. The interior design for guest houses and landscape in the national park: The design criteria 
are as following; 

  3.1 Facilities should be integrated within the national park designed for all groups in 
society (Universal Design) to create comfort for guests and highly secure. 

 3.2 The cost of creating the right to actually build is durable and can make a real and 
accommodates for all Socio-Economic Status (SES). 
            3.3 The information signags and the recommended media can be seen clearly. 
Keywords : Guest Houses, National Park, Tourism Thailand                  
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การส่ือสารทศิทางในสถาปัตยกรรม 
Directionality in Architecture 
 

วิศาณ ชามาตย์ 1 

Wisarn Chamata 1 

 

บทคัดย่อ 

สถาปัตยกรรมสร้างขึน้เพ่ือมนุษย์พร้อมพัฒนาเปล่ียนแปลงผ่านยุคสมยัและสงัคมวฒันธรรมของมนุษย์ 

ตัง้แตค่วามต้องการพืน้ฐานเดิมเร่ิมจากเป็นท่ีพกัพิงตลอดจนต้องการพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมท่ีหลากหลายและซบัซ้อน  

รวมไปถึงความต้องการสื่อสารผ่านระบบสญัลกัษณ์และการสร้างภาษาเชิงนามธรรม  ระหว่างด้านการใช้สอยและ

ด้านของการส่ือสารทัง้สองสิ่งนีแ้ตกต่างกนัแต่ก็มีความสมัพนัธ์กนัจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได้  ในด้านของการ

ส่ือสารงานสถาปัตยกรรมนัน้เป็นการสร้างภาษาท่ีผู้ออกแบบเป็นผู้ กําหนด ในบางครัง้สถาปัตยกรรมกลบักลายเป็น

เพียงอาคารท่ีเน้นการส่ือสารและการแสดงตน  จนลืมมิติความสมัพนัธ์ในด้านการใช้สอยซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัการ

ดําเนินชีวิตของมนษุย์ 

วิทยานิพนธ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการบอกทิศทางโดยใช้ลกัษณะทางกายภาพของงานสถาปัตยกรรม

และสญัชาติญาณของมนษุย์ เน่ืองจากการสร้างสญัลกัษณ์เพ่ือการส่ือสารถกูเน้นอยู่ในรูปแบบของการแสดงออก

และการปรากฏตวั ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจความหมายของผู้ รับ  หากแต่ว่าการส่ือสารนัน้เป็นเร่ืองของระบบและ

ความสมัพนัธ์ของสถาปัตยกรรมและผู้ ใช้ โดยมีสมมติฐานท่ีว่าในเม่ืองานสถาปัตยกรรมสามารถส่ือสารผ่านระบบ

สญัลกัษณ์ได้  ประกอบกบัสถาปัตยกรรมมีพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน  การออกแบบเพ่ือบ่งบอกทิศทางไปยงั

พืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องการโดยตวัสถาปัตยกรรมเป็นตวันําพาไปยงักิจกรรมหรือสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถ

จดัการตนเองให้เข้าถงึพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีตนเองต้องการได้โดยไมห่ลงทาง 

 เม่ือออกแบบจะเกิดงานสถาปัตยกรรมการสื่อสารในลกัษณะของการสร้างความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาของการ

ทํางาน (Performance)  ด้วยการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ สร้างลกัษณะเฉพาะของท่ีว่างตาม

เกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงทางสัญจรท่ีมีความต่างของระดับช่วยเพ่ือบอกลักษณะเฉพาะของเส้นทาง และการสร้าง

ขอบเขตจากกลุ่มกิจกรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ทําให้เกิดนัยยะการส่ือสารเชิงหน้าท่ีใช้สอยด้วยลกัษณะทาง

กายภาพของงานสถาปัตยกรรมท่ีไมย่ดึติดกบัการส่ือสารในลกัษณะของการสร้างเอกลกัษณ์ 
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Abstract  

Architecture built for humans with the development of culture and society through the ages. 

Basic functional begin as shelter, as well as space requirement complex activities including 

communication symbolic dimension. Functional and symbolic dimension between these two things are 

different, but they are interrelated and cannot be separated, Moreover symbolic dimension of architecture 

that expresses the communicative intentions of the designers. Sometimes architecture is focused on 

building communication without function dimensional, which is related with human. 

This thesis aims to study the directions on the physical characteristics of the architecture and the 

human instinct. Creating symbols for communication was emphasized on the expression and the 

presence. The recipient’s difficult to understand the meaning. Yet in the communication have system and 

relationship of architecture and users. The hypothesis is functional architecture can communicate by 

symbols system. The architecture is a complex activity area. Designed to indicate the direction to the 

area of human activity required by the architecture as a lead to activities or can help users to manage 

their own access to the activity they want without from getting lost. 

When designed architecture may be communication of relationship narrative content its 

performances that human needs. The grouping of activities based on the criteria established. Create an 

appearance of space-based criteria includes thoroughfare variation level, helping to tell the 

characteristics of the route and establishing the boundaries of the activities or human behavior. 

Communication in the function of the physical characteristics in architecture do not rely on 

communication the characteristics of the identity formation. 

Keywords : Architecture, Direction, Physical and Perception 
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ความสัมพันธ์ของประโยชน์ใช้สอยกับการก่อรูปในทางสถาปัตยกรรม 
Functional Relation with Formation in Architecture 
 

ปณิดา คณุาวรรณ1                                             

Panida Kunawan 1 

 
บทคัดย่อ           

 ความหลากหลายของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร, ตึกแถว หรือแม้แต่ท่ีพักอาศัย นอกจาก

ลกัษณะภายนอกท่ีมีความแตกต่างกันแล้ว การใช้สอยจากสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เหล่านีก็้ย่อมมีความแตกต่างด้วย

เช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น เม่ือเราพดูถึง ‘บ้าน’ เราสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมการใช้สอยท่ีเกิดขึน้ภายในบ้านได้  ซึ่งการใช้

งานแบบเดียวกนันีเ้กิดขึน้ใน ‘บ้าน’ ทกุหลงั บ้านพกัอาศยัท่ีถกูสร้างท่ีอําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ กบับ้านพกัอาศยั

ท่ีถกูสร้างขึน้ท่ีจงัหวดัระยอง ก็อาจจะไม่ได้มีทัง้ลกัษณะภายนอกและการใช้สอยท่ีเหมือนกนัก็เป็นไปได้ ถึงแม้ว่าสิ่งท่ี

ปลกูสร้างขึน้มานีจ้ะมีวตัถปุระสงค์หลกัเดียวกนั คือ เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัเท่านัน้ อะไรคือปัจจยัท่ีทําให้เกิดรูปแบบทาง

กายภาพของอาคารท่ีแตกต่างหรือบิดเบือนไปจากเดิม สิ่งแรกท่ีเป็นปัจจัยพืน้ฐานสําคัญในการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรม หากเป็นไปเพ่ือตอบการใช้สอยเพียงอย่างเดียว รูปแบบ รูปทรงและองค์ประกอบต่างๆท่ีประกอบขึน้ 

จะเป็นไปเพ่ือสอดคล้องรองรับอากปักิริยาในการใช้สอยของร่างกายของมนษุย์ แต่ปัจจยัด้านการส่ือสารหรือภาษา

ของการออกแบบท่ีทําให้เกิดความแตกต่างของรูปร่างหน้าตาอาคารท่ีหลากหลาย ซึ่งเกิดจากความต้องการในการ

ส่ือสารผ่านตัวสถาปัตยกรรม  เ ม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการออกแบบ  ท่ีตัง้ 

สภาพแวดล้อม บริบท ท่ีเปล่ียนแปลงไป การออกแบบท่ีต้องคํานึงถึงปัจจยัเหลา่นีมี้ผลทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

รูปทรงภายนอกท่ีปรากฏออกมา สิ่งท่ีน่าสนใจในประเด็นนีคื้อการใช้สอยเดิมของอาคารภายใต้ปัจจยัการออกแบบท่ี

เกิดจากบริบทแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปนี ้จะยงัคงรองรับการใช้สอยท่ีดีภายใต้การออกแบบท่ีว่าง รูปทรง รูปร่าง พืน้ฐาน

ให้สมัพนัธ์กบัการใช้งานภายในได้อยูห่รือไม ่        

 การก่อรูปในงานสถาปัตยกรรมล้วนส่ือถึงลกัษณะบางอย่าง ท่ีเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะของการใช้สอยท่ี

เป็นจุดเร่ิมต้นในการออกแบบ ทัง้นีส้ถาปัตยกรรมจะต้องตอบการใช้สอยอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง เพราะ

สถาปัตยกรรมท่ีปราศจากการใช้งานนัน้ย่อมไม่มีความหมาย และการออกแบบท่ีดีท่ีสดุน่าจะเป็นการทําความเข้าใจ

ทัง้ในความหมายของการใช้สอยพืน้ท่ีว่างภายในของงานสถาปัตยกรรมกับรูปทรงภายนอกท่ีก่อรูปเป็นงาน

สถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับการใช้สอยในแง่ของบริบทโดยรอบ และหาความสมดลุของทัง้สองด้าน  

คาํสาํคัญ : การใช้สอย การก่อรูป 
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Abstract           

 Variety of building types such as public building, commercial building, and residential building, 

beside variation of external appearance of the buildings, functional uses of various buildings are also 

diverse. For instance, when the word “house” was mentioned, typically it can be perceived activities and 

utilizations of functions that occur in the house. The activities and the utilizations of functions similarly take 

place in every unit of houses. For example, the houses, which are built in Mae-rim, Chiangmai and 

Rayong, would not have the similar external appearance and functional use.  However, these two location 

houses were built with the identical purpose, which is simply for being residential. Therefore, it would be 

suspected that “What is the factor that affects physical form of buildings to be different or distort from 

their origin?”. Architectural design responds only fundamental of the functional use. Style, form, and other 

compositions, which are compound in the design, are according to human behavior from functionality of 

human body. The variation of building semblances are result from requirement to communicate through 

architecture. The alteration of external factors, location, environment, and existing, affects the 

transformation of outward architecture form. Then it will become the question that “Does primary use of 

the architecture under design of this alteration will maintain the proper utilization, which responds 

fundamental of space, shape and form design, and still relate to inside function?”     

 Formation in architectural work mostly conveys some characteristics. They inform the feature of 

the functional use, which is the beginning of the design. Architecture should at least respond to a single 

side of the functional use, because architecture without functionality or usability is meaningless. 

Moreover, the superlative design should be the absolute understanding of internal space usage and 

external form, which forms architecture, in order to underlie the functional use in the sense of surrounding 

context by balancing the two sides of aspect.   

Keywords : Functional, Formation 

 
ความสาํคัญและที่มาของปัญหา 
 วลี Form Ever Follows Function   จากสถาปนิกและนกัออกแบบในช่วงยคุโมเดิร์น ได้สร้างความรู้ความ

เข้าใจเกิดภาพจําในความหมายและการออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีการออกแบบท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัการก่อสร้างในยคุนัน้ปรากฏในรูปทรงท่ีเรียบง่าย ลดการประดบัตกแต่งและออกแบบพืน้ท่ีท่ีเอือ้ต่อ

การใช้สอย ด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในยุคโมเดิร์นท่ีแตกต่างจากรูปแบบงานสถาปัตยกรรมยุคก่อน  ทัง้ยุค

เรอเนซองส์ ยคุกอธิค ยคุบาโรก ยคุคลาสสิก ท่ีเน้นการประดบัประดาตกแต่งจนเกิดรูปแบบท่ีวิจิตร เน้นคณุค่าความ

งามท่ีส่ือถงึสถานะชนชัน้ทางสงัคม ทําให้เกิดการตัง้คําถามถงึสิง่สําคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม

ถึงเร่ืองประโยชน์ใช้สอย ความหมายของประโยชน์ใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบพืน้ท่ีเพียงเพ่ือรองรับ

กิจกรรมการใช้งานมีความสมัพนัธ์อย่างไรต่อรูปทรงภายนอกท่ีเกิดขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ลกัษณะสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน

ของไทยในแต่ละภมิูภาค  กลบัพบลกัษณะรูปแบบท่ีอยู่อาศยัท่ีมีความเรียบง่ายของการใช้พืน้ท่ีท่ีคล้ายคลงึกนั  การ
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สร้างบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ มีใต้ถุนสูงใช้เลีย้งสัตว์ เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือทํากิน ด้วยขนาดและลักษณะของพืน้ท่ี

ภายในและรูปทรงภายนอกท่ีมีสดัส่วนสมัพนัธ์กนั เป็นต้น จากตวัอย่างสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินจนถึงสถาปัตยกรรมยคุ

โมเดิร์น พบว่ามุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยเพ่ือรองรับกิจกรรมด้วยรูปแบบและรูปทรงท่ีเรียบง่าย ทําให้เกิด

ลกัษณะอาคารท่ีมีความคล้ายคลงึกนัหรือแม้กระทัง่อาคารท่ีมีการใช้งานท่ีแตกต่างกนัรูปแบบภายนอกท่ีเกิดขึน้กลบั

มีความคล้ายคลงึ           

 จากแนวคิดเบือ้งต้นความสมัพนัธ์ของการออกแบบพืน้ท่ีใช้สอยกบัรูปทรงภายนอก การใช้เคร่ืองมือในการ

ออกแบบในเร่ืองของขนาดการใช้พืน้ท่ีนัน้เพียงพอต่อการตอบสนองการใช้สอยของอาคารได้ในทกุๆแบบหรือไม่ อะไร

เป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบงานสถาปัตยกรรม หากการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเป็นไปเพ่ือ

ตอบสนองการใช้สอยเป็นสําคญั    

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา         

 ถ้าการออกแบบในงานสถาปัตยกรรมเป็นไปเพ่ือการใช้สอย จะสามารถสร้างความแตกต่างและหลากหลาย

ในงานสถาปัตยกรรมได้อยา่งไร โดยท่ีคงลกัษณะการใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงของสถาปัตยกรรมนัน้ๆ ได้  ในการศกึษา

นีจ้ะมุ่งประเด็นเพ่ือทําความเข้าใจถึงความหมายและหน้าท่ีของการใช้สอย ไปท่ีการให้ความหมายการใช้สอยพืน้ท่ี 

รูปแบบ รูปทรง ขนาด เพ่ือรองรับกิจกรรมนัน้ๆ เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสมัพนัธ์ของการใช้สอยและการเกิดรูปทรง

ภายนอก ประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเบือ้งต้นนี  ้เป็นเกณฑ์หลักในการนําไปสู่การออกแบบพืน้ท่ีจากรูปแบบ

ความสมัพนัธ์ของการใช้สอยภายในท่ีหลากหลาย เพ่ือทําการเปรียบเทียบรูปแบบลกัษณะภายนอกของอาคารท่ีจะยงั

สามารถตอบการใช้สอยภายในได้ดีท่ีสุด ไปจนถึงน้อยท่ีสุด เห็นถึงลกัษณะท่ีเหมาะสมทัง้การใช้สอยภายในและ

รูปแบบภายนอกท่ีเกิดขึน้ 

 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศกึษา 
1.1 ศกึษาลกัษณะการเกิดพืน้ท่ีจากการใช้สอยและการก่อรูปของงานสถาปัตยกรรมเม่ืออยูภ่ายใต้ข้อจํากดั              

1.2 ศกึษาความสมัพนัธ์ของการใช้สอยในประเภทตา่งๆและลกัษณะรูปแบบในงานสถาปัตยกรรม               

1.3 ศกึษาทดลองและเปรียบเทียบการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสามารถสะท้อนการใช้สอยในลกัษณะตา่งๆเม่ืออยู่

ปัจจยัการใช้สอยจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืน  โดยการกําหนดโครงการลงบนพืน้ท่ี  อ้างอิงจากการใช้สอยของกรณีศกึษา 

เพ่ือทดลองและออกแบบ 

2. ขัน้ตอนของการศกึษา 
2.1 ขัน้ตอนการเก็บข้อมลู          

 - การศกึษาทฤษฎีการเกิดรูปแบบพืน้ท่ี องค์ประกอบของพืน้ท่ีใช้สอยในประเภทแบบตา่งๆ  

 - การศกึษาเร่ืองพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีความหลากหลาย                

2.2 ขัน้ตอนการวิเคราะห์          

 - การนําผลท่ีศกึษามาวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองพืน้ท่ี องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ระหวา่ง

รูปแบบของกิจกรรมกบัการเกิดพืน้ท่ีและรูปร่างรูปทรงภายนอก      
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 - การวิเคราะห์หาเคร่ืองมือท่ีสร้างขอบเขตการทดลอง จดัประเภทการใช้สอยทดลองสร้างพืน้ท่ี เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบ รูปแบบของรูปทรงภายนอกท่ีเกิดจากระดบัการเกิดพืน้ท่ีเพ่ือตอบการใช้สอยได้มากไปจนถงึน้อยท่ีสดุท่ี

สามารถใช้สอยได้                                         

2.3 ขัน้ตอนการสงัเคราะห์          

 - การทดลองสิง่ท่ีได้ศกึษาและวิเคราะห์ เพ่ือหาโปรแกรมในการสร้างพืน้ท่ีท่ีตอบการใช้สอยสงูสดุ ภายใต้

โปรแกรมท่ีกําหนดร่วมกบัปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีมีผลตอ่โปรแกรมท่ีกําหนด นําไปหาวิธีการออกแบบเป็นงาน

สถาปัตยกรรม 

3. วธีิการวจัิย 
 ผู้ศกึษาได้แบง่การศกึษาทดลองออกเป็น   2  สว่น                                

              3.1 ปัจจยัจากความสมัพนัธ์การใช้สอยพืน้ท่ีภายในของตวัอาคาร       

       3.1.1 การทดลองสว่นท่ี 1  -ท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 4 แบบ กําหนดการใช้สอย

เดียวกนัทัง้ 4 แบบ เพ่ือหาปัจจยัใดใน 4 แบบท่ีมีผลตอ่รูปแบบพืน้ท่ีใช้สอยพืน้ฐานสําหรับการอยูอ่าศยัและปัจจยัใดมี

ผลตอ่รูปทรงภายนอก ไมจํ่ากดัเคร่ืองมือและรูปทรง        

       3.1.2 การทดลองสว่นท่ี 2  -ทดลองเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของรูปแบบทางกายภาพภายนอกท่ีเกิด

จากการใช้สอยของพืน้ท่ีแตล่ะประเภท ปัจจยัจากความแตกตา่งทางการใช้สอยจดัลําดบัความเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ

ความเป็นพืน้ท่ีสว่นตวัมาเป็นเกณฑ์ เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีกิจกรรม ลําดบัการเข้าถงึ กบัรูปทรงอาคาร โดย

ใช้เคร่ืองมือออกแบบรูปทรงพืน้ฐานเดียวกนั                

              3.2 ปัจจยัจากความสมัพนัธ์การใช้สอยพืน้ท่ีภายในกบับริบทการใช้สอยพืน้ท่ีภายนอก   

       3.2.1 การทดลองสว่นท่ี 3  -สร้างโปรแกรมโดยกําหนดประเภทของการใช้สอยภายในและกําหนดปัจจยั

การใช้สอยจากสภาพแวดล้อมของท่ีตัง้ เพ่ือดรููปแบบทางกายภาพในการเกิดพืน้ท่ีและความสมัพนัธ์ของโปรแกรม

การใช้สอยหลกักบัการใช้สอยจากภายนอก กําหนดทกุการใช้งานขอโปรแกรมต้องยงัสามารถใช้งานได้ทกุโปรแกรม 

โดยใช้เคร่ืองมือออกแบบรูปทรงพืน้ฐานเดียวกนั  

3.1 ปัจจัยจากความสัมพันธ์การใช้สอยพืน้ที่ภายในของตัวอาคาร       
 3.1.1 การทดลองสว่นท่ี 1                   

 ทําการกําหนดการใช้สอยพืน้ฐาน เพ่ือจะได้ทราบรูปแบบการเกิดพืน้ท่ีใช้สอยท่ีสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางกาย

ภาย รูปทรงภายนอกท่ีเกิดขึน้ในข้อกําหนดท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยกําหนดกิจกรรมการเพ่ืออยู่อาศยั บ้านสําหรับ

คน  1 คน กําหนดความสมัพนัธ์ของการใช้สอยภายในท่ีจะเกิดขึน้ จากประโยชน์การใช้งานสงูสดุโดยไม่คํานึงถึง

รูปแบบพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ ไปจนถึงการเกิดพืน้ท่ีท่ียงัสามารถรองรับการอยู่อาศยัได้น้อยท่ีสดุ โดยการกําหนดหวัข้อในการ

ทดลองยงัต้องคํานึงถึงการใช้สอยพืน้ฐานของบ้าน ลําดบัการใช้งานคํานึงถึงความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั เพ่ือดู

การออกแบบพืน้ฐานท่ีมีความเฉพาะ เห็นการเปรียบเทียบระหว่างความงามหรือหวัข้อท่ีกําหนดภาษา การประดบั

ตกแตง่ด้วยองค์ประกอบของรูปทรงภายนอก จะสามารถเกิดรูปแบบพืน้ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งไร โดยแบง่เป็น 4 รูปแบบ                

- บ้านท่ีใช้งานได้ดีท่ีสดุ         

 มีการแบ่งพืน้ท่ีอย่างเป็นสดัส่วนเหมาะสมกบักิจกรรม นอน,กิน,ขับถ่าย,นัง่เล่น และกําหนดลําดบัการใช้

งานแตล่ะสว่นชดัเจน แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมใช้สอยอยูภ่ายในพืน้ท่ีเดียวกนั   
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- บ้านอยูส่บาย            

 ลําดบัในการเข้าถงึและปรับรูปแบบให้เกิดการเว้นจงัหวะเพ่ือให้เกิดความโปร่งของอาคารและเกิดการแทรก

เบาความโปร่ง ลําดบัการใช้สอยในแตล่ะพืน้ท่ีสมัพนัธ์กบัความโปร่งทบึกัน้สว่น                                          

- บ้านท่ีมีลกัษณะสวยงาม            

 รูปแบบลกัษณะภายนอกท่ีถกูกําหนดรูปทรงความงามจากองค์ประกอบการตกแต่งภายนอก  ซึ่งส่งผลกบั

พืน้ท่ีภายในและความสมัพนัธ์ของการใช้สอยภายในจะลดลงการใช้สอยแต่ละพืน้ท่ีไม่ชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบับ้าน

ในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 จะเกิดการใช้สอยภายในท่ีดีกวา่                      

- บ้านท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นหนึง่เดียว            

 ความสมัพันธ์ของพืน้ท่ีภายใน เกิดเป็นพืน้ท่ีรวมทุกกิจกรรม ท่ีไม่เกิดความเฉพาะของแต่ละกิจกรรมได้ 

คํานึงถึงรูปทรงและรูปแบบภายนอกท่ีแปลกประหลาดจนมีผลต่อขนาดพืน้ท่ีและการใช้สอยภายในท่ีลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบับ้านในข้อท่ี 1 ,2 และข้อท่ี 3 จะเกิดการใช้สอยภายในท่ีดีกวา่ 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 1) 3.1.1 การทดลองสว่นท่ี 1 บ้าน  4 แบบ  

 

3.1.2 การทดลองสว่นท่ี 2                     

 จากการทดลองในสว่นแรกเป็นการหารูปแบบทางกายภาพท่ีเกิดขึน้จากการใช้สอยพืน้ฐาน สําหรับ 1 คน

เป็นลกัษณะกิจกรรมท่ีมีความเป็นสว่นบคุคล (PRIVATE) เพ่ือดคูวามสมัพนัธ์ของรูปแบบพืน้ท่ีในเชิงกายภาพกบัการ

ใช้สอยท่ีดีท่ีสดุ  ในการทดลองสว่นท่ีสองจะทดลองเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของรูปแบบทางกายภาพภายนอกท่ีเกิด

จากการใช้สอยของพืน้ท่ีแต่ละประเภท ศึกษาประเด็นของลําดบัการใช้งานความสมัพนัธ์ภายในท่ีเฉพาะของแต่ละ

ประเภท การกําหนดการเข้าถึงทําให้เกิดการสร้างพืน้ท่ีเฉพาะขึน้สําหรับกิจกรรมนัน้  กําหนดประเภทของอาคารท่ีมี

ความสัมพันธ์ของการใช้งานภายในท่ีมีลําดับความสัมพันธ์ของการใช้ท่ีชัดเจนกับประเภทการใช้สอยท่ีมีความ

ยืดหยุน่ ปรับเปล่ียนการใช้งานได้ไมจํ่ากดั เปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพ (FORM) ท่ีเกิดขึน้ โดยต้องคํานึงถึงการ

ใช้สอยตามโปรแกรมของแตล่ะประเภท               

กําหนดประเภทของโปรแกรมการใช้สอย          

- สถานพยาบาล               

- พืน้ท่ีจดัแสดง PAVILION              

กําหนดเคร่ืองมือในการทดลอง          

 การกําหนดขอบเขตของแตล่ะการใช้สอยภายใน จากกัน้สว่นมากท่ีสดุไปจนถึงน้อยท่ีสดุท่ีสามารถใช้งานใน
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แต่ละกิจกรรมได้ กําหนดลกัษณะการเช่ือมต่อและเข้าถึงจากภายนอก เพ่ือดผูลท่ีจะเกิดขึน้ของรูปแบบทางกายภาพ

จากเปิดเผยมากท่ีสดุจนถงึการรูปแบบท่ีปกปิดการเข้าถงึจากภายนอก   

 

 

 

 

 
      
 

 

รูปที่ 2) 3.1.2 การทดลองสว่นท่ี 2 การเปรียบเทียบประเภทการใช้งานอาคาร  สถานพยาบาล และ พืน้ท่ีจดัแสดง 

 
3.2 ปัจจัยจากความสัมพันธ์การใช้สอยพืน้ที่ภายในกับบริบทการใช้สอยพืน้ที่ภายนอก   
 3.2.1 การทดลองสว่นท่ี 3                

 ทดลองสร้างโปรแกรมโดยกําหนดประเภทของการใช้สอยภายในและกําหนดปัจจัยการใช้สอยจาก

สภาพแวดล้อมของท่ีตัง้ เพ่ือดรููปแบบทางกายภาพในการเกิดพืน้ท่ีและความสมัพนัธ์ของโปรแกรมการใช้สอยหลกักบั

การใช้สอยจากภายนอก โดยกําหนดเคร่ืองมือในการทดลองเดียวกบัการทดลองในสว่นท่ี 2 เพ่ือหาวิธีการสร้างพืน้ท่ีท่ี

สามารถตอบการใช้สอยของทัง้สองสว่น เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้จากการใช้สอยเป็นประเดน็สําคญั  

 โดยกําหนดประเภทของการใช้สอยไว้ 3 ลกัษณะจากการทดลองในสว่นท่ี 2 โปรแกรมท่ีบงัคบัความสมัพนัธ์

ของการใช้สอยภายในมาก ปานกลางและเบาบางท่ีสดุ คือ สถานีอนามยั, โรงเรียนประถมและหอศิลป์  ทําการวาง

โปรแกรมลงบนพืน้ท่ีท่ีมีโปรแกรมการใช้สอยเดิมอยู่  เปรียบเทียบการแสดงออกของโปรแกรมท่ีกําหนดแต่ละประเภท

กบัโปรแกรมเดิมในพืน้ท่ี  ถือเป็นข้อจํากดัในการออกแบบและเพื่อหารูปแบบทางกายภาพของพืน้ท่ีเหมาะสมท่ีเกิด

จากการอยูร่่วมกนัของโปรแกรมท่ีแตกตา่งกนัทัง้สองโปรแกรมในงานสถาปัตยกรรม    
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รูปที่ 3) 3.2.1 การทดลองสว่นท่ี 3 การทดลองสดุท้ายสร้างโปรแกรม 3 แบบลงบนพืน้ท่ี เปรียบเทียบการแสดงออก         

            ของโปรแกรมท่ีกําหนดแตล่ะประเภทกบัโปรแกรมเดิมในพืน้ท่ี 
 
ผลการวิจัย 
 จากการทดลองทัง้ 2 ส่วนปัจจัยท่ีเป็นผลจากการใช้สอยภายในโปรแกรมและปัจจัยท่ีเป็นผลการทดลอง

ระหวา่งการใช้สอยภายในโปรแกรมกบัการใช้สอยของบริบทแวดล้อมภายนอก เพ่ือศกึษาถึงรูปแบบทางกายภาพของ

พืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้จากความสนัพนัธ์และลําดบัของการใช้สอยภายใน โดยเปรียบเทียบกบัรูปแบบทางกายภาพท่ีเกิดจาก

การภาษาในเชิงความงาม  จะพบว่ารูปแบบของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้จากความสนัพนัธ์และลําดบัของการใช้สอยภายใน มี

ขอบเขตการเกิดรูปทรงท่ีเรียบง่าย ชัดเจน สามารถเข้าใจลําดับการใช้สอยได้จากลําดับการเกิดรูปแบบของพืน้ท่ี

ในทางกายภาพ และเม่ือศกึษาถึงประเภทของการใช้สอยท่ีมีลําดบัความสมัพนัธ์ภายในท่ีชดัเจนจาก สถานพยาบาล 

ท่ีกําหนดลําดบัการใช้สอยอย่างชดัเจน ทําการลดการเช่ือมต่อของการใช้สอยภายใน ทําให้รูปแบบของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้

ไม่สามารถตอบการใช้สอยของโปรแกรมเดิมได้ ซึ่งแตกต่างจากการเกิดพืน้ท่ีท่ีตอบการใช้สอยของ PAVILION 

ความสัมพันธ์ภายในท่ีเป็นอิสระ สามารถปรับเปล่ียนและไม่มีขอบเขตเฉพาะในการใช้พืน้ท่ี ทําให้รูปแบบทาง

กายภาพของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีกําหนดมีผลอย่างมาก วิธีการท่ีเกิดขึน้จากการทดลองนีเ้ม่ือ

นํามาเปรียบเทียบทัง้สองด้าน ทัง้ในด้านการใช้สอย (FUNCTION) กับรูปทรงภายนอก (FORM) จะเร่ิมสามารถ

มองเหน็วิธีการในการหาความสมัพนัธ์หลกัของอาคารในแตล่ะประเภทได้ เพ่ือคงการใช้งานท่ีเป็นวตัถปุระสงค์หลกัไว้ 

ในส่วนการทดลองช่วงท่ี 3 เม่ือนําโปรแกรมของอาคารแต่ละประเภท มาวางลงบนพืน้ท่ีตัง้ท่ีมีโปรแกรมการใช้สอย

ของพืน้ท่ี รูปแบบทางกายภาพของพืน้ท่ีท่ีเกิดขึน้ จะเห็นความสมัพนัธ์ของโปรแกรมการใช้สอยภายในทํางานร่วมกบั

โปรแกรมการใช้สอยในพืน้ท่ีตัง้ เกิดการสร้างพืน้ท่ี ลําดบัการเข้าถึงในแต่ละโปรแกรมท่ียงัแสดงตวัตนในการใช้งานท่ี

ชดัเจนจากวิธีการออกแบบ  กําหนดในการทดลองทัง้ 3 โครงการบนพืน้ท่ีตัง้ 3 พืน้ท่ีท่ีมีบริบทแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั 

โดยใน 3 รูปแบบ จะทําการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบงานสถาปัตยกรรมท่ีสามารถตอบโปรแกรมการใช้สอย

ภายในและโปรแกรมการใช้สอยของท่ีตัง้ได้ดีท่ีสดุ  
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สรุปผลการวจิัย 
 การแสวงหาความจริงในการออกแบบในช่วงยคุโมเดิร์น วลี “Form Follows Function” ในการพยายาม

สร้างการส่ือสารในงานสถาปัตยกรรม โดยไมมี่ปัจจยัในเร่ืองความงาม ปราศจากรูปแบบขององค์ประกอบการตกแต่ง 

ประดบัประดาภายนอก หากมุ่งไปประเด็นของการส่ือสารในเชิงการใช้สอย โดยรูปแบบทางกายภาพท่ีเกิดขึน้จาก

ความสมัพนัธ์และลําดบัการใช้สอยภายใน ทําให้เกิดการสร้างลกัษณะทางกายภาพภายนอกท่ีมีความตรงไปตรงมา 

ด้วยองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีเรียบง่าย เข้าใจความสมัพนัธ์และนํา้หนกัของความต้องการในแตล่ะประเภท ในแตล่ะงาน 

ซึง่ตวังานสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ ไมแ่สดงออกหรือเรียกร้องความสนใจไปมากกว่าการเอือ้อํานวยกิจกรรมพืน้ฐาน

ท่ีสมัพนัธ์กบัการดําเนินชีวิตของมนษุย์ และความหลากหลายและซับซ้อนในงานสถาปัตยกรรมจะเป็นไปตาม

ความสมัพนัธ์จากการใช้สอยท่ีซบัซ้อนท่ีมากขึน้ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการออกแบบท่ีตอบการใช้สอยเป็นสําคญั 
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ความสมัพันธรวมกันในกระบวนการออกแบบ : ขนาดเลก็, กลาง, ใหญ 
Correlation in Design Process : S, M, L, XL 
 

เมธวัจน ชัยจิระไพศาล1 

Metawaj Chaijirapaisarn1 

 

บทคัดยอ 
ในปจจุบันโลกมีการพัฒนาอยางตอเนื่องอยูทุกวันในแตละภูมิภาคของโลกมีการปรับเปล่ียนเพื่อการอยูรอด 

มีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองความเปนอยูที่เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ความเปนยุค สมัยนิยม ไมไดคงอยูไดตลอดไป 

เห็นไดจากการในอดีตโลกเรา ผานการเปล่ียนแปลงผานมาหลายยุคหลายสมัย จากจุดนี้จึงไดมองถึงประเด็นของการ 

ผสมผสาน (Integration) การปรับตัว (Adaptation) ที่จะทําใหสามารถดํารงอยู ไดในสังคมโลกที่เคล่ือนไหวอยูตลอด 

เม่ือพูดถึงการบูรณาการ หรือการผสมผสานปรับตัวนั้น ถามองถึงวัตถุประสงคแลวก็เพื่อความอยูรอดในกระแสโลก 

การผสมผสานท่ีเกิดขึ้นมีต้ังแตระดับใหญ ที่สรางความเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน เชน การผสมผสานองคความรู 

ระหวางสาขาวิชาในระดับวัตถุประสงค จนถึงระดับยอยๆเปล่ียนแปลงแคลักษณะทางกายภาพโดยยังคงวัตถุประสงค 

เดิมไวเพื่อความกลมกลืนในบริบท 

โดยจากท่ีกลาวมา วิทยานิพนธนี้จะกลาวถึงการผสมผสานในสาระสําคัญของการออกแบบ โดยมีสาขา 

สถาปตยกรรม (Archtecture) เปนหลักและแยกยอยลงไปในสาขาตางๆท่ีมีความสนใจ เพิ่มเติมอีก 2 อยาง 

คือดานการออกแบบผลิตภัณฑ (Product) และส่ือส่ิงพิมพ (Graphic) โดยจะทําการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงสาระสําคัญ 

ในแงการใชงานที่มีความสัมพันธกับมนุษยเปนหลัก เพื่อทําใหทราบถึงเหตุผลที่ทําใหส่ิงเหลานี้ดํารงคคงอยูผานยุค 

สมัยตางๆ แนวโนมของสมัยนิยมตางๆมาได โดยจะไดนําความรูที่ไดในสวนนี้ ไปหาความสัมพันธในงานออกแบบ ทั้ง 

3 สาขาที่สนใจ โดยจะเนนเร่ืองลําดับเปนหลัก เพื่อเปรียบเทียบระหวาง 3 สาขาเพื่อใหงายตอความเขาใจ เชน 

ลําดับความสัมพันธของขนาด เล็ก กลาง ใหญ ลําดับความสัมพันธของมิติ 2มิติ 3มิติ จนถึง 4มิติ เปนตน 

ผลงานวิจัยช้ินนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ ของงานออกแบบขนาดตางๆ วามีความสัมพันธ 

ไปในทิศทางใดไดบาง จากสมมุติฐานและการทดลองตามขึ้นตอนที่วางไว พบวาความสัมพันธหลักที่เกิดขึ้นแบง 

ไดเปน 3 แบบ คือ แบบที่หนึ่งความสัมพันธแบบสงเสริมกันในแตละขนาด ทําใหเกิดผลเปนงานออกแบบ 

ที่ส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกัน สองความสัมพันธในแงการซอนทับในหนาที่การใชงานทําใหเราสามารถแยก 

แยะความแตกตางไดอยางชัดเจน สามความสัมพันธในแงของกระบวนการเทคนิคและวิธีการของการออกแบบ 

ของขนาดตางๆ โดยมุงเนนที่สาระสําคัญของกระบวนการออกแบบ วามีความสัมพันธกันในดานใดบางที่มีผลตอ งาน 

ออกแบบต้ังแตขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ ผลจากการทดลองพบวากระบวนการออกแบบน้ันสามารถ ปรับเปล่ียน  

ผสมผสานระหวางงานออกแบบขนาดตางๆได ทําใหเกิดงานออกแบบที่มีความแปลกใหม และยังตอบสนอง 

ความตองการของมนุษยไดมากขึ้นอีกดวย 

คําสําคัญ : กระบวนการออกแบบ สถาปตยกรรม ผลิตภัณฑ ส่ือส่ิงพิมพ 

                                                        
1 139/4 ลาดพราว 48 เขตหวยขวาง แขวงสามเสนนอก กรุงเทพ 10320 ประเทศไทย 

  139/4 ladpraw 48 hauy-kwarng samsannok Bangkok 10320, Thailand. 
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Abstract 
 At present, the world is constantly evolving every day. Each region of the world has to change to 

survive. Has evolved to meet the changing and so is the modern era does not remain forever. Seen from 

the Earth in the past. Over the past many generations to come. From this point we have to look at the 

issue of integration adaptation that can survive. In a world that is constantly moving. When it comes to 

integrating or a combination of the adaptive If not, then the objective is to survive in the world. This 

combination has occurred since a large extent. Make a change, such as a combination of knowledge. 

The purpose of the study To change a physical level, using the same purpose. Originally intended to 

harmony in context. 

From the above this thesis will discuss the integration of the essence in design. The architecture 

is the main and  and sub-division in two areas of interest frist Product Design second Graphic Design. 

They will be studied in order to see the true essence. In terms of use in relation to the human mind. To 

understand why these things remain over different periods. Various fashion trends have led to the 

knowledge gained in this section. Relation to the design of the 3 branches of interest will be focused on 

the main sequence. The comparison between the three branches to make it easier to understand the 

hierarchical relationships of small, medium, large, hierarchical relationships of dimensional 2D and 3D to 

4D. 

This research aims to study the relationship. Design of various sizes That which moved in the 

direction to it. From hypothesis and experimentation followed the steps laid down. Found that the 

relationships that occur as frist types is the relationships that support different sizes of design objects. As 

a result, the design Conveyed in the same direction. Two is the relationships in terms of the overlap 

functionality ,allowing us to separate inbreeding differences design object clearly. Three is the 

relationships in terms of process techniques and methods of designing in various sizes of desing objects.  

Focusing on the essence of the design process. That are related in any way to influence the design from 

small to large design object. The results showed that the design process can alter the mix of various 

sizes and designs. The design is a novelty and response human needs much more in present life. The 

experiments made it possible to Deployment of Knowledge In a broader view of the design work more in 

the field of architecture. 

Keywords : Design Process, Architecture, Product, Graphic 
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ลาํดับต่อเน่ือง : การเปลีย่นแปลงของระยะทาง เวลา และทศิทาง 
Continuous Sequence : The Transformation of Distance, Time and Direction 
 
ณฐัดนยั เกิดชยัภมิู1 และ อภิรดี เกษมศขุ1 

Nutdanai Koetchaiyaphum1 and Apiradee Kasemsook1 

 

บทคัดย่อ 
 การเคล่ือนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย์ การเคล่ือนท่ีมีความเก่ียวข้องกับระยะทาง ไม่ว่า

ระยะทางนัน้จะใกล้หรือไกล ซึ่งเคล่ือนท่ีไปตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน การเคลื่อนท่ีทําให้มนุษย์ได้สัมผัสถึง

ประสบการณ์ของสภาพแวดล้อม หรือบริบทท่ีแตกต่างกนัไป จึงนบัได้ว่าการเคล่ือนท่ีนัน้ เป็นการสร้างประสบการณ์

การรับรู้ ระหวา่งพืน้ท่ีหนึง่ กบัพืน้ท่ีหนึง่ และมีความสมัพนัธ์กบักิจกรรมตา่งๆ 

            สําหรับการเคล่ือนท่ีในงานสถาปัตยกรรม คือการเคล่ือนท่ีจากท่ีว่างหนึ่งสู่อีกท่ีว่างหนึ่ง เช่น การเคลื่อนท่ี

จากท่ีว่างภายนอก สู่ท่ีว่างภายใน เป็นต้น โดยผ่านลําดับของท่ีว่าง อาจโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจ ตามท่ีผู้ ออกแบบ

กําหนด ย่อมก่อให้เกิดการรับรู้องค์ประกอบต่างๆในท่ีว่างนัน้ๆ การลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่างนัน้ จะสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีต่อเน่ืองกัน ในลกัษณะรูปแบบของผงัพืน้ ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนท่ีของผู้ ใช้สอย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้ออกแบบ จึงทําให้การลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง มีความสําคญัในงานออกแบบ เพียงแต่ผู้ ใช้สอยพืน้ท่ียงัขาดการรับรู้

ท่ีชดัเจน ตอ่การลําดบัตอ่เน่ืองของท่ีวา่งนัน้ 

            วิทยานิพนธ์นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา และทําความเข้าใจเก่ียวกับการลําดับต่อเน่ืองของท่ีว่างในงาน

สถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาหาความหมายของการลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือหาประเด็นหรือคําสําคญัของการลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง การศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นดงักลา่วนัน้ อาศยั

วิธีการตัง้คําถามเบือ้งต้นว่า การลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่างมีความสําคญัอย่างไร มีความจําเป็นมากน้อยเพียงใดต่อ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม เราจะรับรู้ถึงการลําดับต่อเน่ืองของท่ีว่างนัน้ได้อย่างไร งานออกแบบท่ีมีการลําดับ

ต่อเน่ืองของท่ีว่าง และงานท่ีขาดการลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง จะมีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร และถ้ากรณีของงาน

ออกแบบท่ีขาดการลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง เราจะมีวิธีการเช่ือมโยงพืน้ท่ีว่างให้กลบัมามีการลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่าง

นัน้ได้อย่างไร  โดยศึกษาทฤษฏีจากบทความท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาคําสําคญั และหยิบยกรูปแบบอาคารตวัอย่างเพ่ือหา

ข้อแตกต่างของลําดับต่อเน่ืองท่ีน่าสนใจเหล่านัน้ มาเป็นกรอบในการกําหนดโปรแกรมการออกแบบ และสร้าง

เคร่ืองมือทดลอง ท่ีสามารถเช่ือมโยงลําดบัต่อเน่ืองของท่ีว่างท่ีขาดหายไป ตามท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึง่จะก่อให้เกิด

การรับรู้ถงึลําดบัตอ่เน่ืองขณะเคล่ือนผา่นลําดบัของท่ีวา่งได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ : ลําดบัตอ่เน่ือง ระยะทาง เวลา ทิศทาง ท่ีวา่งในงานสถาปัตยกรรม 

 

 

                                                            
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

P-21 

Abstract                  
Form past to present, movement has been a part of mankind 's way of living. It has been related 

to the distance which no matter how far it is and depended on different objectives. Movement also guides 

mankind to feel about the different experiences of the changing environments and contexts, also. This 

would release a dynamic learning experience form place to place and relate to mankind 's activities. 

              The movement in architectural meanings is to move from one space to another, such as moving 

outside in through a sequence of spaces. It contributes perception for the various elements of spaces. A 

sequence of space is to establish a continuous relation, as the patterns of plans that lead to circulations 

and respond effectively to the designer 's  targets. As a result, a sequence of spaces is really important in 

architectural designs, however same dwellers do not perceive that sequence so clearly. 

               The objective of thesis is to study and understand about a sequence of spaces in architecture 

by focusing on the meaning in quantitative and qualitative aspects, and to find out the topics and key-

words. To do so we have to ask ourselves first on how significant a sequence of spaces is , how 

necessary it is for architectural design , how we perceive it , how different between design with and 

without a sequence of spaces. If design without a sequence of spaces would exist, then we can find the 

way to solve this problem. Theoretically, we study from articles to find out key-words and pilot building to 

frame our design works and define measurement to connect  with the negligible spaces  which affects to 

our perception while passing through a sequence of spaces 

Keywords : Continuous Sequence, Distance, Time, Direction, Spaces in architecture 

 

 

 

 

 
 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 
P-22 

หน้าที่อันซ่อนเร้นของสถาปัตยกรรม : เชิงปรากฏการณ์ 
The Hidden Task of Architecture : Phenomenology 
 

ปริณนั บานช่ืน1 และ วีระ อินพนัทงั1 

Parinan Banchuen1 and  Vira Inpuntung1 

 

บทคัดย่อ 
 สถาปัตยกรรมเกิดขึน้เพ่ือรองรับการใช้งานของมนษุย์ ตลอดจนเพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ 

ทัง้ในเชิงรูปธรรม เช่นหน้าท่ีรองรับการใช้งาน และในเชิงนามธรรม เช่นหน้าท่ีเพ่ือส่ือสารสญัลกัษณ์ทางสงัคม เป็นต้น 

ทัง้สองส่วนนีเ้ป็นหน้าท่ีโดยพืน้ฐานของสถาปัตยกรรมและมีส่วนในการผลกัดนัรูปแบบสถาปัตยกรรมไปในทิศทางท่ี

แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้การท่ีสถาปัตยกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่วนหนึ่งย่อมมาจากหน้าท่ีบางประการของ

สถาปัตยกรรมท่ีซอ่นอยูเ่บือ้งหลงั   

วิทยานิพนธ์นี มี้วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาเ ก่ียวกับภาระหน้า ท่ีบางประการของสถาปัตยกรรมท่ี

นอกเหนือไปจากประโยชน์ใช้สอยอันเป็นหน้าท่ีหลกั  โดยมุ่งศึกษาในประเด็นของสถาปัตยกรรมท่ีทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการส่ือสารปรากฏการณ์  เพ่ือสะท้อนถึงสาระท่ีแท้จริงของสถาปัตยกรรม  และค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ

ของการสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมีความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์   รวมถึงผลกระทบและบทบาทหน้าท่ีของ

สถาปัตยกรรมท่ีมีต่อผู้ ท่ีเข้ามาใช้สอยอาคาร  โดยมีสมมติฐานท่ีว่าสถาปัตยกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงของธรรมชาติแวดล้อมรอบตวั  ทัง้นีส้ถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ ไม่ใช่เพ่ือการส่ือสารในเชิงสญัลกัษณ์ 

หรือการให้ความหมายเพ่ือการตีความใดๆ  หากแต่เป็นไปเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และตระหนกัรู้ถงึความสมัพนัธ์ของ

เรากับธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมรอบตัว  พูดอีกนัยหนึ่งคือเพ่ือสร้างสถาปัตยกรรมท่ีอนุญาตให้เราสังเกต

(observe) ธรรมชาติได้ 

แนวความคิดในการศกึษาและออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงปรากฏการณ์นัน้ เป็นการเรียนรู้

ขอบเขตและทิศทางในการสร้างกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือให้สอดคล้อง หรือตอบสนองต่อธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม  ตลอดจนเพ่ือให้สถาปัตยกรรมได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบให้ปรากฏแก่ผู้ใช้สอยอาคาร  เพ่ือให้ผู้ใช้สอยอาคารสามารถรับรู้และสงัเกตได้  ซึง่ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับจากการศึกษาในครัง้นีน้ัน้ คือการได้เข้าใจเก่ียวกับความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม  อันได้แก่ความสัมพันธ์ของชุดเคร่ืองมือทางสถาปัตยกรรม กับกระบวนการในการออกแบบ

สถาปัตยกรรม  โดยการเรียนรู้ดงักล่าวจะส่งผลให้สามารถสร้างสถาปัตยกรรมท่ีเป็นไปในแนวทางท่ีสนใจได้ (ในท่ีนี ้

คือสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์เชิงปรากฏการณ์) 

คาํสาํคัญ : หน้าท่ี ความสมัพนัธ์เชิงปรากฏการณ์ ธรรมชาติแวดล้อม สงัเกต 
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Abstract 
  This thesis aims to analyze task of architecture  apart   from the utilities of man functions.  The  

principal  objective  is  studied  that  architecture  is  a  communication  tool of phenomena. Which  can 

reflect the true essence of architecture  and investigate every possibility of creating an architecture that 

correlated phenomena.  Including   the impact  and role of architecture towards those who took up the 

building.  The  assumption that the architecture will reflect the change of the natural surroundings. The  

architecture that occur Non-symbolic communication or to provide a means for any interpretation. It is 

possible to achieve understanding.  And  awareness of our relationship with nature and surroundings. In 

other words, is to create an architecture that allows us  to observe nature. 

The  idea  for the study and design of a relational phenomenon. Studies  the extent and direction 

of creating architectural design process to ensure compliance. Or respond to nature and the 

environment. The architecture has to reflect changes in the nature and circumstances surrounding the 

visible to the buildings. So  that the buildings can be recognized and observed. The results are expected 

to be derived from the study at this time. Is to understand the relationship of the various elements of 

architectural design. Including  the relationship of architectural tools. The process of architectural design 

By learning will lead to the creation of architecture that was in line to pay. (This is an architecture that 

shows the relationships phenomenon) 

Keywords : Task, Relation phenomenal, Natural environment, Observe 
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การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลกัษณทองถ่ินราชบุรีสูสถานศึกษา 
Area Knowledge Management for Developing Ratchaburi Local Identity to School 
 

ปยะนาถ บุญมีพิพิธ1 

Piyanart Boonmepipit1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งานหัตถกรรมของ

ทองถ่ินราชบุรี   จัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถ่ินราชบุรีและจัดทํา

หลักสูตรทองถ่ินงานหัตถกรรมของจังหวัดราชบุรี  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (check 

list) จํานวน 1 ฉบับ ใชสอบถามความตองการของสถานศึกษาที่ตองการมีหลักสูตรทองถ่ิน โดยกําหนดโรงเรียนในเขต

พื้นที่ราชบุรี จํานวน 360 โรงเรียนเปนกลุมประชากรและกําหนดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางเกรจซ่ีและมอรแกนไดจํานวน 

187 โรงเรียนผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยางและมีโรงเรียนตอบจํานวน 152  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 

81.28  โดยสรุปจากแบบสอบถามสถานศึกษาสนใจท่ีจะมีหลักสูตรทองถ่ิน  3  ประเภท  คือ  1.อิฐมอญราชบุรี  2. ผาจก

ราชบุรี   3. งานหัตถกรรมทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค  ผูวิจัยใชกระบวนการจัดการความรูแบบพหุกรณีในการถอดรหัส

ความรูเพื่อสรางเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตรทองถ่ินผลการวิจัยพบวา  1) ไดเอกสารประกอบการเรียน  จํานวน 

3  เลม  ประกอบดวย  เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองงานหัตถกรรมอิฐมอญราชบุรี   เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองงาน

หัตถกรรมผาจกราชบุรีและเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองงานหัตถกรรมทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค  และ2)  ไดหลักสูตร

งานหัตถกรรมทองถ่ินราชบุรี  จํานวน 1  เลม  

คําสําคัญ : การจัดการความรูเชิงพื้นที่ราชบุรี 

 
Abstract  

The purposes of this research were determine. The local knowledge and experience in Ratchaburi 

handcraft decoded to explicit knowledge.  The local Ratchaburi handcraft knowledge created to bibliography  

and  the local Ratchaburi handcraft knowledge created to local curriculum for school. The instrument  was 

questionnaire in checklist 1 copy for known about the schools wanted to the local handcraft curriculum. The 

population are 360 schools in Ratchaburi school. The sample are 187 schools by Grejcie & Morgan table. The 

respondents  were 152 administrators in schools. There  were 81.28 percentile of sample. The statistics  were 

descriptive statistics. The research findings  revealed that : 1) There were 3 handcraft bibliography about 
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Ratchaburi Brick,  Handcraft  Textile and  Khaoloy  Moonko Village brass. 2) There  were 1 Local Ratchaburi  

handcraft  curriculum.     

Keywords : Knowledge Management in Ratchaburi area 
 

บทนํา 
จากปรากฏการณขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา  การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณทองถ่ิน

ราชบุรีสูสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการวิจัย  ซึ่งไดดําเนินการถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งาน

หัตถกรรมทองถ่ินราชบุรี โดยไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถ่ินราชบุรี 

จํานวน 3 เลม  ประกอบดวย  งานหัตถกรรมอิฐมอญราชบุรี  งานหัตถกรรมผาจกราชบุรี  งานหัตถกรรมทองเหลืองบาน

เขาลอยมูลโคและจัดทําหลักสูตรงานหัตถกรรมทองถ่ินราชบุรี  การดําเนินการไดใชกระบวนการจัดการความรู  

(knowledge  management) แบบพหุกรณี  ประกอบดวยการวิเคราะหเอกสาร  (Document Analysis)  สัมภาษณภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  (Thai’ definition interview Analysis)  การปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรู (Participatory Action Analysis) 

โดยใชกระบวนการการจัดการความรู (knowledge  management) เพื่อการวางแผนและการดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถ่ินราชบุรี 

2. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถ่ินราชบุรี 

3. เพื่อจัดทําหลักสูตรงานหัตถกรรมทองถ่ินราชบุรี 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 1.   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สังเกต  สัมภาษณ  ปฏิบัติจริง การทําอิฐมอญ  การทําระฆัง

ทองเหลือง  การทอผาจก เพื่อเก็บขอมูลทั้งระบบจากการปฏิบัติจริง  โดยถายรูปแสดงกิจกรรมและขั้นตอนการทํา  

 2.  ประชุมสัมมนา ครูผูปฏิบัติการสอน  เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง การทําอิฐมอญ  การทําระฆัง

ทองเหลือง  การทอผาจก 

 3. ประชุมสัมมนา ครูผูปฏิบัติการสอน  เพื่อ จัดทําหลักสูตรงานหัตถกรรมทองถ่ิน การทําอิฐมอญ  การทําระฆัง

ทองเหลือ  การทอผาจก 
  

อุปกรณและวิธีการ 

 อุปกรณทําอิฐมอญราชบุรี  คือ  ดินเหนียว  แกลบ  น้ํา  แบบพิมพ  ลานดิน  รถเข็นดิน  ผาพลาสติก  จอบ  เชือก  

เตาเผา  ไฟ  กลองถายรูป 

อุปกรณทําผาจก  คือ  ฝาย  เคร่ืองปนฝาย   หูก  ลายผา  แวนขยาย  กระดาษ  กลองถายรูป   

อุปกรณทําระฆังทองเหลือง  คือ  ดินเหนียว  มูลวัว เทียนขี้ผ้ึง ทองเหลือง  แกลบ เตาอั้งโล ถานไม น้ํายาขัดเงา  

ผา  แทนกลึง  ไมแหลม  เหล็กแหลม กระปองน้ํา  กะละมัง  มีด แผนพิมพ เตาเผา แผนสังกะสี  ไมคีบ  มีด  เขง   
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วิธีการเตรียมโครงการการวิจัย โดยการศึกษาความตองการของสถานศึกษา โดยการใชแบบสอบถามโรงเรียน

ประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จํานวน  187  โรงเรียนโดยไดแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 81.28 พบวา 

สถานศึกษามีความสนใจ คือ  1. งานทองเหลือง 2. ผาจก 3. อิฐมอญ ผูวิจัยจึงนําสูการวิจัยในคร้ังนี้   
 

วิธีปฏิบัติงานหัตถกรรมอิฐมอญ              
1) กําหนดจํานวนกอนอิฐ 3,000 กอน จะตองใชดินประมาณ 5 คันรถเข็น แกลบ 2 เขง ผสมลงในบอหมัก (ไมมี

สัดสวนที่แนนอน)  

2) ใชเทายํ่าดินใหเปนเนื้อเดียวกันโดยใชน้ําเปนตัวประสานใหดินและแกลบเขากัน ยํ่านาน 1-2 ชั่วโมง  อาจใช

ขี้เถาแกลบซ่ึงไดจากการเผาอิฐคร้ังกอนมาผสม เพื่อใหอิฐมีน้ําหนักเบา แตไมมากนัก เพราะถามากเกินไปจะทําใหอิฐ

เปราะแตกหักงาย  

3) เตรียมลานดิน โดยกวาดใหสะอาด ไมมีส่ิงใดตกหลนอยู เพราะจะทําใหอิฐที่เปยกเปนร้ิวรอย มีตําหนิ   

4) ใชรถเข็นขนดินวางบนแผนพลาสติก ไมใหโดนพื้นเพราะจะทําใหดินแหงเร็วปนไมทันตองนําไปยํ่าใหม     

5) เตรียมแบบพิมพที่มีชองจํานวน  4-6 ชอง ซัดขี้เถาแกลบลงในแบบพิมพบางๆ เพื่อไมใหกอนอิฐติดเวลาแกะ

อิฐออกไปตาก  อัดดินใหเต็มพิมพและกดใหแนน  อิฐจะแข็งแรงและซัดขี้เถาแกลบดานบนอีกคร้ัง 

6) โรยขี้เถาแกลบบนลานดิน กอนนําพิมพไปคว่ําลง  โดยคว่ําตามแนวเชือกที่ขึงไว  ตากแดดบนลานนาน

ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อใหดินหมาด  จากนั้นทําการตกแตงแทงดิน  โดยใชไมตบเบาๆ  หรือใชเคร่ืองไส  มีด ปาดแลว

ตากตออีกประมาณ 2 วัน  หากแดดนอยอาจเปน 3 วัน หากมีฝนตกก็จะตองหาพลาสติกคลุมปองกันฝนเปยกพออิฐแหง

ไดที่  โดยการสังเกตดูที่ผิวดินจะเปนสีเทานวล จึงเก็บอิฐดิบวางเรียงซอนกัน  โดยเปดชองไวใหอากาศถายเท    

7) ขนอิฐดิบใสไปเก็บไวในโรงเผา  ซึ่งเปนพื้นที่โลง  มีหลังคา โดยเรียงอิฐสลับกันใหสูงพอประมาณ เหลือ

ชองวางดานลางไวเพื่อใหความรอนเขาไดทั่วถึงเวลาเผา  ซึ่งระยะท่ีสูงประมาณ 1.50-2 เมตร กวางประมาณ 5 เมตรหรือ

ความยาวตามจํานวนของอิฐที่ตองการเผา   การเรียงอิฐและทําคะแนนเพื่อนับจํานวนอิฐที่นํามาเผา หลังจากเรียงแทงดิน

เรียบรอยแลว ใชแทงดินที่เหลือกอเปนกําแพงลอมรอบดานนอก อีกช้ันหนึ่งเปนกําแพง เพื่อควบคุม   ความรอนไมให

กระจายออกไปภายนอกเตาเผา โดยกําแพงตองมีความสูงกวาแทงดินที่อยูดานในเล็กนอย   

8) นําแกลบกลบกองอิฐ  กลบใหทวมซึ่งตองมากและเพียงพอ  ปริมาณของแกลบที่ใชจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

จํานวนของแทงดินเปนหลัก เชน ในการเผาอิฐ 40,000-60,000 กอน จะใชแกลบประมาณ 1 คันรถสิบลอ  

9) จุดไฟเผาแกลบ  โดยจุดจากดานลางจนรอบกองแทงดิน แกลบที่ถูกไฟเผาลุกลามตอเนื่องไปเร่ือยๆ  จนทั่วทั้ง

เตา ใชเวลาประมาณ 12-15 วัน ความรอนที่จะทําใหอิฐสุกพอดี ซึ่งจะเปนความรอนประมาณ  1,200  องศาเซลเซียส  

ระหวางเผาตองหม่ันตรวจตรา เกล่ียและเติมแกลบอยูเสมอๆ  เพื่อใหความรอนแผกระจายอยางทั่วถึง  เพราะถาอิฐบาง

กอนไมไดรับความรอน  จะทําใหอิฐไมสุก  จะมีสีดํากลายเปนอิฐไมมีราคาและตองระวังไฟลุกลามจนไหม โรงเรือน  ซึ่งอิฐ

ที่ดีจะมีผิวเนียนเรียบไมขรุขระ  เหล่ียมมุมไดฉาก สีสมํ่าเสมอท้ังกอน  ไมบิดงอ  ไมแตกราวหรือหัก  เม่ือเคาะจะมีเสียง

แกรงคลายโลหะ  หักดูภายในเน้ือดินตองไมเปนรูพรุน  ขนาดและนํ้าหนักโดยเฉล่ียเทากันหรือใกลเคียงกันทุกกอนแตละ

เตาจะอยูใกลๆ กัน   เตาหน่ึงเผาอีกเตาก็เร่ิมวางอิฐใหม  ในขณะที่อีกเตาหนึ่งไฟดับแลว เพราะการทําอิฐจะไมไดทําทีละ
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เตา จะตองทําทีละมากๆ  เพื่อใหทันการขาย  เพราะการกอสรางแตละอาคารใชอิฐมาก  เปนหม่ืนเปนแสนกอน ดังนั้นการ

ทําอิฐมักจะไมทันคนซ้ือ เนื่องจากมีความตองการในการใชอิฐมอญมากในปจจุบัน   

10) ใชสังคะทาดามยาวๆ  ลวงเขาไปในชองระหวางแถวของอิฐ ดึงเอาขี้เถาแกลบออกมาใหหมด อากาศก็จะ

เขาไปได  อิฐจะไดเย็นตัวลง ปลอยทั้งไวสัก 1  วันก็จะสามารถนําออกขายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติงานทอผาจก  
               1) เตรียมเสนใย  โดยเก็ยปุยฝายจากตนฝาย  เม่ือดอกฝายแกจะแตกเปนปุย นําปุยฝายมาแยกเมล็ด

ออก   ดวยอุปกรณที่เรียกวา  “อีด”  โดยนําปุยฝายใสเขาในอีด  แลวหมุน  เม็ดจะแยกออกทางหน่ึง  ปุยฝายจะออกมา

ทางหน่ึง  แยกออกจากกัน 

               2) นําปยุฝายมาทําเปนเสนดายดวยเคร่ืองมือที่เรียกวา  “เผียน”  โดยวิธีการปนเผียน  ใชในมือซายจับ

ปุยฝายไว   พันกับหลอดดายท่ีหัวเผียนโดยหมุนปุยฝายเพื่อใหพันกันติดตอเปน  เสนฝาย  จะทําใหเกิดเสนดายพันหลอด

ดายไว 

               3) ยอมเสนดาย  เปนสีตางๆ  โดยใชสีธรรมชาติ หรือสียอมผา 

               4) จัดทําเสนดายยืน  ที่จะนํามาทอเปนผืนผา   เสร็จแลวนํามาขึ้นหูก   โดยนําเสนดายสอดใสในฟน

หวี   ที่เรียกวา  “ฟม”   ฟมจะมีทั้งฟมไมและฟมเหล็กสอดใสเสนดายในฟม  จนครบทุกเสน จัดทําเสนดายยืนในหูกเสร็จ

เรียบรอยแลว   

               5) ศึกษาซ่ินจกพบวามี  จกเฉพาะตีนซิ่น  จกทั้งตัว  ซิ่นตา  ซิ่นตาผาพื้น  ซิ่นตาหมู  ซิ่นซิ่ว  ซิ่นแล   

 

 

 

 

 

           ซิ่นตาพื้น                      ซิ่นตาหมู                         ซิ่นซิ่ว                             ตีนซิ่นจก                       ตีนซิ่นแล 
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6) ศึกษาโครงสรางของซิ่น  พบวามี  หัวซ่ิน  ตัวซ่ิน  และตีนซิ่น 

 

 

 

 

 
 

7) ศึกษาและแกะลายผาจกจากภูมิปญญา  ทีละลาย  จนครบทุกลาย  ประกอบดวย  

                                       ลายหลัก ประกอบดวย ลายเด่ียว เชน ลายดอกเซีย ลายหนาหมอน ลายกาบ  ลายโกงเกง  ลาย

กาบดอกแกว  และลายผสม เชน ลายโกงเกงซอนเซีย  ลายกาบซอนหัก  ลายหักนกคู  ลายแคทราย   

                       ลายประกอบ เชน ลายขอประแจ  ลายขอ  ลายดอกขาวตอก  ลายมะลิเล้ือย  ลายกูด  ลายขอ

เหลียว  ลายฟนปลาเคา  ลายนกเขาโฮง  ลายนกคูกินน้ําฮวมเตา  ลายนาค  ลายมา  ลายตนไม  ลายคน  ลายนก ลายซะ

เปา  ลายกาบในขอ 
 

ตัวอยางการศึกษาลายหลัก (ลายดอกเซีย) 

 

                                                                                         

 

 
 

ทอแถวท่ี 1  ทอเสนพุง  1  เสน  กระทบฟมใหแนน  แลวจกดายสีดวยขนเมน  ดังนี้ จกแถวท่ี 1 สีฟาขม 5 ยก 1 

ขม 1 ยก 2  ขม 1  ยก 2 ขม 1  ยก 4 ขม 2 ยก 3  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ  1  นิ้ว  สีเทา  ยก 2 ปดปลายเสนดาย

ขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีเขียวออน  ยก 2  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว   สีฟา  ยก 4  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดาน

ละ 1 นิ้ว  สีดํา   ยก 3  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว   สีฟา  ยก 4  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว   สีเขียว

ออน  ยก 2 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว    สีเทา  ยก 2 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีฟา ยก 3  ขม 2 

ยก 4  ขม 1  ยก 2 ขม 1 ยก 2 ขม 1 ยก 1 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้วแลวกระทบฟมใหแนนจึงทําแถวตอไป   

ทอแถวท่ี 2  ทอเสนพุง  1  เสน  แลวกระทบฟมใหแนน จึงทําจก จกแถวท่ี 2 สีฟา ขม 5 ยก 3 ขม 1 ยก 2 ขม 1 

ยก 2 ขม 1  ยก 3 ขม 2 ยก 1  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีเทา  ยก 2 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว สี

เขียวออน  ยก 3  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีฟา  ยก 3  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีดํา   ยก 3  

ขม 1 ยก 3  ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  สีฟา ยก 3 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว      สีเขียวออน  ยก 3 

ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว สีเทา  ยก 2 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว สีฟา ยก 1  ขม 2  ยก 3  ขม 1  

ยก 2 ขม 1 ยก 2 ขม 1 ยก 3 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้วแลวกระทบฟมใหแนนจึงทําแถวตอไป 

         หัวซ่ิน                             ตัวซ่ิน                                 ตีนซิ่น 
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 *** แลวดูลายประกอบการทอแถวเสนพุงคูกับการจกตอไปจนเพียงพอตอความตองการหรือเต็มผืนซ่ินโดยลายที่ใกลกัน

และสีเดียวกันอาจใชเสนดายเสนเดียวกันไดเลย  โดยไมตองปดปลายเสนดาย 
 

ตัวอยางการศึกษาลายประกอบ (ลายนาค) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีปฏิบัติงานทําระฆังทองเหลือง  
          1. เร่ิมจากขยําดิน ใชดิน ขยําใหละเอียด  ผสมน้ํา  คลึงจนกระทั่งนวลเปนเน้ือเดียวกัน นําดินมาปนหุน

ดินเปนรูประฆังคว่ํา ใชไมแหลมแทงตรงกลางหุนดินรูประฆัง  ใหทะลุถึงดานบน  นํารูประฆังที่ปนเสร็จตากในรม 1 วัน  

หากวันไหนฝนตกมีความช้ืนสูงก็จะตากนานขึ้น   

        2. นําหุนดินรูประฆังที่แหงแลว สวมกับแทนกลึง กลึงเปนลวดลาย นําผาชุบน้ํา เช็ดถูซ้ําอีกขณะท่ีแทนกลึง

ยังหมุนอยู จะทําใหใหผิวหุนดินรูประฆังเรียบเนียนมากขึ้น    

        3. หลอมเทียนขี้ผ้ึงใหเหลวมีลักษณะขนคลายนมขน  เอาไมแหลมเสียบหุนดินใหเหลือไมโผลออกมายาว

ประมาณ 5  นิ้ว ชุบเทียน โดยใชมือจับไมแหลมไว เอาหุนดินจุมลงในเทียนที่รอนโดยไมใหมิดระฆัง เหลือไวประมาณ 0.5  

มิลลิเมตร  แลวยกขึ้นมาและจุมซ้ําเพื่อใหเทียนที่จับระฆังหนาขึ้น  จะทําเชนนี้ประมาณ 2-3 คร้ัง แลวนํามาจุมน้ําเย็น  

เพื่อใหเทียนขี้ผ้ึงแข็งตัวซ่ึงความหนาของเทียนที่ตองการคือ  2  มิลลิเมตร  

        4. กลึงหุนดินโดยใชเหล็กแหลม  นําหุนดินใสไมแหลมเสียบไวกับแทนกลึงทําลวดลายบนหุนดิน  โดยการ

กดเหล็กแหลม  หากกดแรงก็จะมีรองลึก  หากกดเบารองก็จะต้ืน  ทําใหเกิดลวดลายตามตองการ    

       5. ทําตรารูปเทพพนม  เปนสัญลักษณของระฆังทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค ทําจากเทียนขี้ผ้ึง โดยหลอม

เทียนใหขนราดบนแทนพิมพ  พอเย็นก็ลอกออก ตัดแตงเปนรูปใบโพธิ์   

      6. ติดตราเทพพนม ขางๆ หุนดินรูประฆังทั้ง  2  ดานใหอยูตรงขามกัน   

      7. ผสมดินที่ไดจากบนภูเขาหรือดินในทุงนาท่ีบานเขาลอยมูลโค  ซึ่งเปนดินเหนียวปนทราย  ผสมจนขน  

หนืด  ปนเปนรูปทรงได (ดินบานเขาลอยมูลโค  เผาแลวไมแตกเหมือนดินทั่วไป  ซึ่งดินชนิดนี้นํามาจากบนภูเขาจะดีกวา

ในทุงนา) 

     ทอแถวท่ี 1  ทอเสนพุง  1  เสน  กระทบฟมใหแนน  แลวจกดายสีดวยขนเมน  

ดังนี้ จกแถวที่ 1 สีชมพู  ขม 7 ยก 1 ขม 5 ยก 1 ขม 15 ยก 1 ขม 5 ยก 1 ปดปลาย

เสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว แลวกระทบฟมใหแนน  

       ทอแถวที่ 2 ทอเสนพุง 1 เสน แลวกระทบฟมใหแนน จึงทําจก จกแถวที่ 2 สี

ชมพู ขม 7 ยก 2 ขม 3 ยก 2 ขม 15 ยก 2  ขม 3 ยก 2 ปดปลายเสนดายขึ้นบนดาน

ละ 1 นิ้ว แลวกระทบฟมใหแนน      

       ทอแถวที่ 3 ทอเสนพุง 1 เสน แลวกระทบฟมใหแนน จึงทําจก จกแถวที่ 3  สี

ชมพู  ขม 8 ยก 2 ขม 1 ยก 2 ขม 6 ยก 1 ขม 3 ยก 1 ขม 6 ยก 2 ขม 1 ยก 2 ปด

ปลายเสนดายขึ้นบนดานละ 1 นิ้ว  กระทบฟมใหแนนเพื่อทําแถวตอไปจนครบ 
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      8. ปดรูหุนดิน  โดยนํากอนดินสวนที่แหลมสุดสอดเขาในรูหุนดินรูประฆังจนเต็มรู  อัดใหแนน  สวนนี้เปนการ

กันไมใหทองเหลืองตอนที่หลอมละลายแลวไหลเขาไปนั่นเอง   

      9. ทําหูระฆังบนหุนดิน  เอาเหล็กแหลมจ้ิมที่หัวหุนดิน 2  จุดหางกันเล็กนอย  ซึ่งตองทําใหมีความสมดุล  

พอเหมาะ  มิฉะนั้นระฆังจะเบี้ยว   

      10. ติดหู  ติดชนวนบนหุนดิน  โดยเอาเทียนขี้ผ้ึงที่ปนเปนรูปหูระฆังมาติดตรงรู โดยชายหูทั้งสองขางอยูบน

หัวหุนรูประฆังในลักษณะสมดุล  แลวใชเสาชนวนซ่ึงเปนเทียนขี้ผ้ึง  ซึ่งจะไหมหมดเม่ือถูกเผา ขนาดยาวประมาณ  1 ซ.ม.  

เสียบบนยอดหูหุนรูประฆัง    

       11. เตรียมดินบานเขาลอยผสมขี้วัว  น้ํา  ที่เตรียมไวผสมใหมีลักษณะเหนียวหนืด  นําไปปดรูชองวาง

ระหวางหูระฆังใหสนิทแนน  

       12. หุมหุนดิน โดยใชดินบานเขาลอยมูลโคขยําใหเหลวลักษณะเหมือนนมขน       

       13. นําหุนดินตากแดด ตากไวในที่รมประมาณ  1 วัน  ถาตากแดดแรงๆ จะทําใหแตกได ในฤดูฝนจะตาก

นานมากขึ้น   เพราะในฤดูฝนมีความช้ืนสูงทําใหแหงชา  

        14. หุมหุนดินดวยดินเหนียว  โดยเตรียมดินเหนียวชนิดที่ปนใหเปนรูปรางได     

        15. ปนดินรูปถวย  โดยปนดินเหนียวเปนรูปถวยตากแดดใหแหง   

        16. เตรียมทองเหลือง  2  ลักษณะ  คือ  ทรงขนมครกและทรงส่ีเหล่ียม   

        17. นําดินรูปถวยมา  1 อัน วางทองเหลืองทรงขนมครกบนปากถวยและนําอันเล็กวางทับดานบน  

        18. เผาหุนดิน ในเตาอั้งโล  นาน  1.5  ชั่วโมง  ความรอนโดยประมาณ 1200  องศาเซลเซียส ดูวารอน

เต็มที่จนเห็นกอนดินออกสีเขียว  ซึ่งหมายถึงทองเหลือที่อยูภายในหลอมละลายกลายเปนของเหลวแลว จึงเติมถานอีก

เล็กนอย ปดฝาสังกะสีดานบน  ทิ้งไวสัก 15  นาที   

        19. ยกออกทีละกอนวางเรียงบนดิน ซึ่งตองระวังเพราะกําลังรอนมากที่สุด  การวางต้ังโดยเอาหัวต้ังขึ้น

เหมือนเดิม เพื่อใหทองเหลืองที่หลอมละลายแลวไหลกลับเขาสูพิมพรูประฆังที่ใสไวภายใน  ตอนนี้เทียนขี้ผ้ึงที่ชุบไวจะไหม

ไฟหมดแลว  เกิดชองวางอยู เม่ือคว่ํากลับ ทองเหลืองที่เปนของเหลวก็จะไหลเขามาอยูแทนที่ในชองวางนั้น   ซึ่งเปนรูปราง

ระฆัง 

        20. ทุบหุนดินหาระฆัง  แลวแคะดินในระฆังออกใหหมด รวมรวมใสตะกราไวและระวังรอน   

        21. กลึงเหล็กระฆังทองเหลืองโดยเสียบระฆังใสแทนกลึงเหล็กเพื่อกลึงสวนท่ีหยาบออกใหหมด  

        22. กลึงหนัง  นําระฆังกลึงบนแทนกลึงหนัง จะไดระฆังทองเหลืองที่สดใสแวววาว 

 
ผลและวจิารณ 
 ไดเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตรทองถ่ิน 3 เร่ือง คือ อิฐมอญราชบุรี  ผาจกคูบัว  ระฆังทองเหลือง  เพื่อ

ใชเปนส่ือการเรียนในสถานศึกษา  เพื่อปลูกฝงความรักในทองถ่ินและการอนุรักษวิถีของทองถ่ินใหกับเยาวชน 
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สรุป 
 การวิจัยในคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงพื้นที่  ที่ใชกระบวนการจัดการความรู (knowledge management) จากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  เพื่อถอดรหัสความรูจากประสบการณ (tacit knowledge) ใหเปนความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) 

เปนเอกสารประกอบการเรียน 3 เลม ประกอบดวย เลมที่ 1 เร่ืองอิฐมอญ  เลมที่ 2 ผาจกคูบัว   เลมที่ 3 เร่ืองระฆัง

ทองเหลือง และหลักสูตรทองถ่ิน จํานวน 1 เลม 
 

คําขอบคุณ 
ขอบขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง                

ที่ไดสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย  ดร.อุดม สมพร นางสาวสุวรรณ บุญธรรม นางก่ิงฟา           

อุดมพรเทพสกุล นายมนูญ สายสมร นางนอย สายสมร   นายเถลิงศักด์ิ  โนนรุงเรือง  นายสมาน  มูลย่ิง  และผูบริหาร

โรงเรียน  ครู  ผูที่เก่ียวของทุกทาน  ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาร่องรอยทางประวัตศิาสตร์และโบราณคดใีนภาคตะวันตก กรณีศกึษาเส้นทางเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวาย 
The Study of Historical Traces and Archeology in The West Region : A Case Study of The 
Dawei Special Economic Zone Route 
 

สรุพงษ์ จรัสโรจนกลุ1 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีเ้ป็นวิจัยผสม เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความสําคัญทางประวติัศาสตร์ 2) เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสําหรับแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์           

3) ศึกษาผลกระทบทางประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวต่อพืน้ท่ี ประชากรท่ีใช้ในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเท่ียว       

ทางประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ภาคตะวนัตก 4 จงัหวดัประกอบด้วย สพุรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ กาญจนบรีุ  

จํานวน 136 แหล่ง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นแบบเป็นไปตามโอกาสความน่าจะเป็น (Probability Sampling)มีระดบั

ความเช่ือมัน่ระดบัท่ี 95 ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 101 แหล่ง วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบมีชัน้ภมิู (Stratified Sampling)   

มีการเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีค่านํา้หนกั 5 ดาว, 4 ดาว, 3 ดาว, ช่วงระยะเวลาท่ีศกึษาวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึง     

31 กรกฎาคม 2557 ผลการวิจยั พบวา่  

 1) แหล่งท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์และโบราณคดีของของประเทศไทย ภาคตะวนัตกท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั

แหลง่ทอ่งเท่ียวในเมืองทวาย ได้  13 แหลง่ สว่นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมในเมืองทวายมี

มากมาย และท่ีเก่ียวข้องกบัประวติัศาสตร์ไทยชดัแจนท่ียงัมีหลกัฐานอยู่ท่ีชดัเจนคือ “บ้านบ่อนางสยาม” เขียนป้าย

เป็นอกัษรภาษาเมียนมาเรียก เซียมมะเต๊ะหยัว่ “เซียม คือ ประเทศสยาม, มะ แปลว่า ผู้หญิง นาง เต๊ะ แปลว่าบ่อ 

หยัว๊ แปลว่า หมู่บ้าน ชุมชนสยามโบราณ อยู่ใกล้วดัชนะศึกพระเจ้าอลองพญา เม่ือครัง้กษัตริย์สมัยราชวงศ์อลอง

พญาบุกมาทําสงครามกับประเทศสยาม และเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ท่ี 2 ในสมยัพระเจ้ามังระ และในเมียนมายงั

เก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา มีพระพทุธรูปท่ีสําคญั 1 ใน 4 ของเมียนมาท่ีนํามาเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบั

ประวตัิศาสตร์ไทยได้ และพบเมืองเก่า ตาการา ในเขตทวาย  

 2) การพฒันาเส้นทางแหลง่ท่องเท่ียวผู้วิจยัประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว สําหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

เสนอไว้ 4 เส้นทาง คือ  เส้นทางท่ี 1 เส้นทางเช่ือมโยงประวตัิศาสตร์ยคุ ทราวดี-สวุรรณภมิู เส้นทางท่ี 2 เส้นทางตาม

รอยพระพทุธเจ้า เส้นทางท่ี 3 เส้นทางตามรอยพระเจ้าอลองพญา สูช่มุชนสยามโบราณ และเส้นทางท่ี 4 เป็นเส้นทาง

ตามความสนใจของนกัท่องเท่ียว 

 3) ผลกระทบการท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์ต่อพืน้ท่ี คือ ปัญหาด้านการจดัการขยะ ปัญหาการเจริญเติบโต

ของเมือง และมีการตดัต้นตาล ท่ีเป็นแลนมาร์คของเมืองทวาย และโรคติดต่ออจุาระร่วงและมาเลเรีย 
คาํสาํคัญ : ร่องรอยประวตัิศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ทอ่งเท่ียวภาคตะวนัตก โบราณคดี ทวาย 

                                                  
1 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 71000 ประเทศไทย 
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Abstract 
 This research was mixed method between quantitative and qualitative objectives are 1) To 

explore a tourism place whereat fulfill with historical importance 2) To develop route tour to historical 

tourism 3. To study about affection to the historical tourism in this area.  

  The population that we used in this research is 136 people from Suphanburi, Nakorn Pathom, 

Ratchaburi and Kanchanaburi province by using Probability Sampling with Stratified Sampling in 

confident  level at 95,  sampling are 101.To rank these interesting places using 5, 4 or 3 star to rate it. 

Period study in August 1, 2013 to July 31, 2014.  And the results showed that: 

1)    Historical resource and Archeology in the West ’s Thailand  region 13 resource tourism can 

be link to Dawei ’s resource in Myanmar. Myanmar  have a lot of historical tourism and attractive cultural 

activities in Dawei.  We found an important evidence traces which linked obviously to the Thailand ‘s 

history is a plate of “Ban Bore nang Siam” wrote in Myanmar as “Zleme-ma-tea-your”  Zleme  is Siam, Ma  

is  Mrs. In other words, it means women, tae-mean is well and Yuasa is village. The ancient Siam village is 

Located around Chanasuk Phra Chao Along Phraya’s temple. In second defeat of Ayutthaya, There is 1 

of 4 important image of Myanmar religion which we can connect it to the history of Thailand. There are old 

city in Dawei is Thagara. 

2) Researchers proposed four routes to develop this touring route. Evaluating the potential of 

this area to be used for Thai tourist  as a touring route. Route 1 is a route which linked to the history about 

Tharawadee and Suwannabhumi. Route 2 is a route which linked to the trace of Buddhism’s god. Route 3 

is a route which linked to the trace of Phra Chao Along Phraya to ancient Siam village and Route 4 is a 

route which linked to a interesting of tourist. 

3) An affection which affects to this historical tourism in this area is waste management, city 

developing problem, Cutting Tan’s tree which is landmark of Dawei and the problems from disease such  

as Diarrhea and Malaria. 

Keywords : Historical Traces, Archeology, West country Tourism, Dawei Special Economic Zone Route 

 

บทนํา 
 การเปิดพรมแดนเพ่ือการติดต่อค้าขาย เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมเพ่ือให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศ 

รัฐบาลเปิดด่านถาวรและด่านชั่วคราวเพ่ือการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี ้

รัฐบาลได้สนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือนํา้ลึกทวาย มีการเปิดด่านถาวรเพ่ือเช่ือมโยงสู่เขตนิคม

อตุสาหกรรมทา่เรือนํา้ลกึทวาย จากการเปิดด่านถาวรบ้านพนํุา้ร้อน อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ และด่านชัว่คราว

ตระโกบน อําเภอสวนผึง้ จังหวดัราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางทําให้ภาคตะวนัตกของประเทศมีช่องทางติดต่อกับ



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

P-34 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพิ่มขึน้ ภาคกลางประกอบด้วย จงัหวดัสพุรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ และกาญจนบุรี 

มีความโดดเดน่ในเร่ืองการทอ่งเท่ียวทางประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม มีเมืองโบราณมากมายในกลุม่นี ้ทําให้เกิด

รายได้ส่วนหนึ่งจากการอตุสาหกรรมบริการ การท่องเท่ียว การเปิดเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ และมีการเดินทางเป็นการ

กระตุ้นการท่องเท่ียว การเช่ือมโยงจากด่านถาวรบ้านพุนํา้ร้อน ถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือนํา้ลึกทวาย จึงเป็น

เส้นทางใหม่ท่ีมีความนา่สนใจ  

 ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตเคยกล่าวถึงเมืองทวายในครัง้สมัยสุโขทัย เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม 

ต่อมาได้ยกดินแดนสว่นนีใ้ห้กบัประเทศองักฤษ ทําสญัญาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ทําให้ข้อมลูของเมืองทวายขาดหายไป 

การศึกษาเมืองทวายจึงเป็นส่วนหนึ่งในการหาข้อมลูเพิ่มเติมเพ่ือผู้ประกอบการ ท่ีจะไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

ท่าเรือนํา้ลกึทวาย การศึกษาเมืองทวายเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ เพ่ือจะได้ทําการพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวข้าม

พรมแดน งานวิจัยนีจ้ึงศึกษาในส่วนของการสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเน้นไปท่ีเมืองทวาย และรอบ

นิคมอุตสาหกรรมท่าเรือนํา้ลึกทวาย  เพ่ือผู้ ประกอบการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและผู้ ประกอบการใน

อตุสาหกรรมอื่น ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจได้เป็นข้อมลูในการนําไปใช้ประโยชน์  

 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสํารวจแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ 

   2. เพ่ือพฒันาเส้นทางการทอ่งเท่ียวสําหรับแหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

   3. ศกึษาผลกระทบทางประวติัศาสตร์การทอ่งเท่ียวตอ่พืน้ท่ี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร คือ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มภาคตะวันตกประกอบด้วย 

กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์จํานวน 77 แหล่ง และแหล่ง

ทอ่งเท่ียวทางด้านวฒันธรรม จํานวน 59 แหลง่  รวมทัง้หมดจํานวน 136 แหลง่ 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเลือกโดยใช้โอกาสความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ) ใช้สตูร

การคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane) มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 101 แหลง่ 

วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบมีชัน้ภมิู (Stratified Sampling)  โดยการเลือกแหลง่ท่องเท่ียวโดยมีการกําหนดค่านํา้หนกัไว้

เป็น 5 ดาว, 4 ดาว, 3 ดาว นํามาทําการศกึษาพิจารณาโดยการแบง่ตามยคุสมยั 

 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินศักยภาพ

แหลง่ท่องเท่ียว และวิธีการสงัเกต คลอบคลมุพืน้ท่ีใน 4 จงัหวดั จงัหวดัสพุรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ และกาญจนบรีุ 

ของประเทศไทย สว่นพืน้ท่ีสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียมาแบง่เขตการศกึษาพืน้ท่ีแหลง่ท่องเท่ียวจากกสํารวจเบือ้งต้น

จากหลกัฐาน ใบลาน หลกัศิลาจารึก ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสโนว์บอล คลมุพืน้ท่ีส่วนเหนือเมืองทวาย ในบริเวณ

รอบตวัเมืองทวาย และตอนใต้ของเมืองทวายถงึเมืองมะริดในมณฑลตะนาวศรี 

งานวิจยันีไ้ด้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะหมายถึง พืน้ท่ีเมืองทวายและพืน้ท่ี

นอกเขตการสร้างนิคมอตุสาหกรรมท่าเรือนํา้ลึกทวาย นอกจากนีท้วาย หมายถึง ช่ือเรียกเมืองท่ีมีพีท่ี้อยู่ทางตอนใต้

ของสาธารณรัฐเมียมา ในเขตมณฑลตะนาวศรี ท่ีออกเสียงวา่ ดะแว ตะแว ทะแว หรือทวายในภาษาไทย  
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การอภปิรายผล 
ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีวจิยัในเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กําหนดแบง่เขตการสํารวจแบง่เขตชัน้ท่ี

หนึ่งตัง้แต่ในตวัเมืองทวายโดยรอบเมืองทวาย เขตชัน้ท่ีสองจากตวัเมืองทวายสงูขึน้ไปทางเหนือของเมืองทวาย ผ่าน

บริเวณท่ีก่อสร้างท่าเรือนํา้ลกึเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย ตรงไปสิน้สดุท่ีเมืองกะลิออ่ง อยู่ใต้เมืองเย ส่วนเขตชัน้ท่ีสาม

จากตวัเมืองทวายต่ําลงมาทางตอนใต้ของเมืองทวาย ต่ําลงมาถึงเมืองปะลอ ใกล้เมืองมะริด ของมณฑลตะนาวศรี

โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมินศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวซึง่ข้อมลูท่ีได้มีความสอดคล้อง

กบัการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวจิยั ดงันี ้

1.1  แหล่งท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์และโบราณคดี ภาคตะวนัตก 4 จงัหวดั มีประวตัิศาสตร์และโบราณ

สถานท่ีเก่ียวข้องกับสมัยทราวดี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากการประเมินแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพและ

สามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในเมืองทวายได้ 13 แหล่งท่ีน่าสนใจ เช่น จงัหวดัสพุรรณบรีุ มี วดัป่าเลไลยก์

วรวิหาร วดัพระศรีมหาธาตจุงัหวดัสพุรรณบรีุ จงัหวดั 

1.2 เส้นทางจากดา่นถาวรบ้านพนํุา้ร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ ถึงเมืองทวาย  

จากชายแดนบ้านพนํุา้ร้อน อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝ่ังประเทศไทย เข้า

สูช่ายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้วิจยัเก็บข้อมลูรายช่ือหมู่บ้านจากด่านถาวรบ้านพนํุา้ร้อนถึงเมืองทวาย 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา  

พบว่า จากหมู่บ้านพุนํา้ร้อน ถึงเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดเส้นทางการเดินทางมี

หมู่บ้านทัง้หมด 22 หมู่บ้าน ณ วนัท่ีสํารวจตามเส้นทางถนนท่ีรถยนต์วิ่งผ่านไป บางหมู่บ้านท่ีอยู่ริมนํา้ บางหมู่บ้านก็

มีการอพยพออกมาสร้างท่ีอยูอ่าศยัริมถนน บางหมู่บ้านมีการอพยพมาจากการขอให้ย้ายออกมาเพ่ือพฒันาท่ีดินเป็น

โครงการพฒันาท่ีดิน (เมืองใหม่ใกล้ชายแดนไทย บ้านพนํุา้ร้อน) การเดินทางถนนมีลกัษณะเป็นถนนดินฝุ่ นมาก เป็น

ดินบดอดั ระยะทางจากด่านบ้านพุนํา้ร้อนถึงแม่นํา้ตะนาวศรีเป็นระยะทาง 75 กม. รถยนต์วิ่งเรียบขนานกับแม่นํา้

ตะนาวศรี ซึ่งมีทิวทศัน์เป็นภเูขา ป่าเขาและแม่นํา้ มีแก่งนํา้ท่ีสวยงาม ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ผู้วิจยัได้ลงสํารวจ

ลํานํา้ 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเดือนตลุาคม 2556 สิน้ฤดฝูนมีนํา้เต็มและช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 

นํา้ในแม่นํา้ตะนาวศรีลดลงจนเห็นเกาะแก่ง แอง่นํา้ท่ีเป็นจดุท่ีลกึจะมีนํา้ขงัอยู่ ผู้วิจยัเรียกว่า “คุ้งนํา้” เพ่ือสงัเกตจดุท่ี

เหมาะแก่การพักหรือการทําล่องแก่ง ผู้ วิจัยสํารวจและเรียกช่ือคุ้ งนํา้ตามชาวบ้าน (คนกะเหร่ียง/ทหารกะเหร่ียง) 

เรียกช่ือตามพืน้ถ่ิน ผู้วิจยัสํารวจได้ 13 คุ้งนํา้ ข้อสงัเกตพบว่า ระยะทาง 15 กม. ตลอดเส้นทางมีจดุท่ีน่าจะมีการแวะ

พกัได้อยู่หลายจดุในเส้นทาง เข้าอําเภอมิตะ(หมู่บ้านเมตตา) ซึง่เป็นจดุเมืองท่ีมีรถโดยสารประจําทางวิ่งจากหมู่บ้าน

มิตะถึงเมืองทวาย และผ่านหมู่บ้านใหญ่ท่ีสําคญัซึ่งสามารถพฒันาเป็นจดุพกัแวะอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเตาโต้ง

โล้ง (แปลวา่ เขาสามลกู) ซึง่มีบริษัทเหมืองแร่ท่ีทําเหมืองแร่บนภเูขา เม่ือผ่านเข้าสู่หมู่บ้านปะกายี เป็นหมู่บ้านใหญ่มี

รถประจําทางจอดแวะก่อนเข้าตวัเมืองทวายจะมีศาลาประจําหมู่บ้านหรือศาลเมืองอยู่ก่อนถึงเมืองทวาย เข้าสู่เมือง

ทวายจะพบอนสุาวรีย์นายพลอองซาน ข่ีม้าก่อนถงึตวัเมือง  

1.3. แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีในเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

 ผู้วิจยัได้สํารวจพืน้ท่ีทางตอนใต้ของเมืองทวาย พบเคร่ืองมือขวานหิน เคร่ืองมือลา่สตัว์ ท่ีเมืองปะลอ เป็นไป

ตามท่ีของ ภภพพล จนัทร์วฒันกุล, 2553 กล่าวถึง ผู้วิจยัได้กําหนดพืน้ท่ีการสํารวจไว้ เป็นเขตทางเหนือของเมือง

ทวาย เขตบริเวณเมืองทวาย และรอบเมือง เขตตอนใต้ของเมืองทวาย แหลง่ท่องเท่ียวมีดงันี ้
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1) แหลง่โบราณคดีของมนษุย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์บริเวณทางตอนใต้ของเมียนมา เดิมผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ี

สํารวจลงไปทางใต้ลงไปเพ่ือท่ีจะไปวดัไทยในเมืองปะลอ เขตจงัหวดัทวาย พบว่ามีหลกัฐานคือขวานหิน เคร่ืองใช้ของ

มนษุย์ยคุก่อนประวติัศาสตร์ท่ีริมนํา้ ลําธาร ในบริเวณเมืองเก่าท่ีชาวบ้านเรียกวา่ วงัเกียวว ิในเขตปะลอ จงัหวดัทวาย 

เมียนมาจงึสํารวจในเขตปะลอเพ่ิมเติม 

 2) ชุมชนสยามโบราณในเมืองทวาย  คือ “บ้านบ่อนางสยาม” ป้ายช่ือบ้านบ่อนางสยามมีป้ายบอกทางช่ือ

เป็นภาษาเมียนมา “เซียมมะเต๊ะหยัว่” ภาษาเมียนมา ออกเสียง “เซียม” ท่ีแปลว่า สยาม, มะในภาษาเมียนมาแปลวา่ 

นาง หรือ ผู้หญิง เต๊ะ แปลว่า การคุ้ยด้วยมือ หยัว่แปลว่า หมู่บ้าน รวมความในภาษาเมียนมา แปลว่า “บ้านบ่อนาง

สยาม” บริเวณหมู่บ้านบ่อนางสยามเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในหบุเขา มีภเูขาขวางกัน้ หมู่บ้านอยู่ทางด้านหลงัภเูขาของวดั

อ่องญานี (วดัชนะศึกพระเจ้าอลองพญา) จากการสมัภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสวดัใน

หมู่บ้าน พบว่าสภาพ “บ่อนางสยาม” มีลกัษณะเป็นหลมุลกึลงไป เป็นบ่อนํา้ซบั มีต้นไม้ขึน้อยู่รอบบอ่ ไม่มีนํา้อยู่บน

พืน้บอ่ขณะเวลาสํารวจแตเ่น่ืองจากชาวบ้านบริเวณนีย้งัใช้ประโยชน์จากบอ่นํา้แห่งนีเ้ม่ือยามขาดแคลน เม่ือขดุดินลง

ไปไม่ลกึมากก็จะพบนํา้ใต้ดินซมึออกมา  

3) แหลง่ท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมสมยัทราวดี พระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 มีลกัษณะทําด้วยหินศิลาแลง พบท่ี

เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ เมืองโบราณ ตาการา ในเขตม๊ิวฮ่าว อําเภอเยพิว จงัหวดัทวาย เป็น

เมืองโบราณทับซ้อนกันอยู่ กําแพงเมืองท่ีทําด้วยศิลาแลง สร้างทับซ้อน คือเมืองสะลอน ลักษณะผังเมืองเป็นรูป

วงกลมรี มีคูนํา้ล้อมรอบ ปัจจุบันคูนํา้แห้งหมดมีสภาพเป็นพืน้ดินราบลุ่มทํานา ลักษณะเมืองเป็นรูปวงกลมรี มี

ลกัษณะผงัเมืองแบบเดียวกบัเมืองศรีเกษตร (Sriksetra) ทางเมียนมาเรียกเมืองนีว้า่ ทาเยขิตตยา (Thayekhitthaya) 

เป็นเมืองสําคญัของชาว ปยู มีตํานานการสร้างเมืองนีอ้ยู่ในสมยัเดียวกนักับเมืองรางกูน (เมืองย่างกุ้ ง) พบเหรียญ

โลหะทรงกลมขนาดใหญ่มีตราสญัลกัษณ์ทําด้วยเงินพลวง ในพิพิธภณัฑ์เมืองตาการา พบลกูปัด กล้องยาสบู ทําด้วย

ดินเผา การมีกล้องยาสบูเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงการกสิกรรม การปลกูยาสบู ซึง่มีวฒันธรรมและความเจริญท่ีเป็นเมืองท่า

การค้ามาก่อน ซึ่งมีการกล่าวถึงเมืองท่าริมฝ่ังทะเล คือสวุรรณภูมิ ในฝ่ังเมียนมาและเมืองอู่ทอง ท่ีเรียกสพุรรณภูมิ 

(ธิดา สาระยา, 2532)   

 4) แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาพทุธ ท่ีมีความเช่ือมโยงการเผยแพร่ศาสนาเข้ามายงัสพุรรณภมิู มี

องค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลาง เช่ือมต่อแหล่งพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ท่ี วดัเขาดีสลกั 

จงัหวดัสพุรรณบุรี เช่ือมโยงต่อไปวดัท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ คือวดัพระยาไก่ ในเมืองทวาย สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ท่ีบริเวณเขาเวมิตะกะเต่า เป็นสถานท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จมาประทบัโปรดญาติโยมบริเวณนีแ้ละ

เป็นท่ีมาของภาษามอญโบราณคําว่า ทะวาย เป็นท่ีมาของคําว่า ทวายแปลว่าการนัง่สมาธิ  ทวายมีแหล่งท่องเท่ียว

ทางพทุธศาสนาท่ีสําคญัหลายจดุบริเวณเขาเวมิตะกะเป็นจดุท่ีมีปัน้พระพทุธรูปนัง่เรียงกนั ซึ่งพระพทุธเจ้าเคยเสด็จ

มาโปรดญาติโยมและเสด็จมาประทบัท่ีบริเวณนี ้มีการสร้างเจดีย์บนยอดเขาสงู ท่ีเขาเวมิตะกะมีตํานานกลา่วถึง การ

ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประธานเส้นเกศาธาต ุ3 พระองค์ให้ไปประดิษฐานอยู่ท่ีเจดีย์ในเขตเมืองกะลิอ่อง ซึ่งอยู่สงูขึน้ไป

ทางเหนือของเมืองทวาย เจดีย์ช่ือ สุตองปิ แปลว่า เจดีย์พระเจ้าทนัใจ หรือพระท่ีใจหวงั ท่ีมีตํานานกล่าวถึงการท่ี

พระพทุธเจ้าทรงประทานเกศาธาตใุห้บรรจุไว้ท่ีเจดีย์ สตุองปิ ซึ่งมีความสําคญัไม่น้อยกว่าเจดีย์ ชเวดากอง ท่ีมีเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนในตวัเมืองทวาย มีเจดีย์พญาไก่ เป็นสถานท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมาสร้างไว้ และมี

โบสถ์พระอรหนัต์ท่ีพระพทุธรูปท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ สร้างสมยัพระเจ้าลงักาทรงอธิษฐานไว้ คือ พระเซมตุที เป็นหนึ่งในส่ีพระ
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ของเมียนมา ผู้ วิจัยสงัเกตเห็นความแตกต่างทางสงัคมสูงระหว่างคนมีฐานะดี ความแตกต่างสูงมากจึงเห็นผู้คน

ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ของพรจากสิง่ศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือให้ตนเองพ้นทกุข์ มัง่มี มีความสขุ เจริญงอกงาม  

5) แหลง่ทอ่งเท่ียวทางใต้ของเมืองทวาย ท่ีเมืองปะลอ ใกล้เมืองมะริด 

พืน้ท่ีเมืองปะลอ พบว่า มีสถานท่ีหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า วงัเกียววิ เป็นลกัษณะเมืองโบราณ มีเนินดินเป็น

กําแพงเมือง มีชุมชนอาศยัอยู่ในตวัเมืองนี ้มีการค้นพบโดยบงัเอิญของชาวบ้านในหมู่บ้าน ราวเดือนพฤศจิกายน 

2456 อยู่บนเขามีลกัษณะเป็นก้อนหินซ้อนกนัอยู่ 2 ก้อน ลกัษณะคล้ายพระธาตอุินแขวนน้อย ของสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา รูปทรงแบบนีไ้ม่ใช่จะพบแต่ท่ีพระธาตอุินแขวน น่าจะมีการศกึษาว่าพบท่ีใดบ้าง ท่ีมีลกัษณะแบบนี ้

หรือเป็นสิง่ท่ีนิยมสร้างกนัในลกัษณะแบบนี ้น่าจะมีการศกึษาค้นคว้าให้มากกวา่นี ้

   การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เมืองทวายท่ีเช่ือมโยง กบัภาคตะวนัตก 4 จงัหวดัของ

ประเทศไทยจากการสํารวจแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเลือกเส้นทางท่ีระดบัความสําคญั

จากค่านํา้หนกั 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว ทําการทบทวนสํารวจสภาพในปัจจบุนัโดยกลุ่มผู้วิจยัใช้แบบประเมินศกัยภาพ

แหล่งท่องเท่ียวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและการส่ือสาร ด้านสาธารณูปโภค ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสภาพแหล่งท่องเท่ียว ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านคุณค่าความสําคญั ทัง้ยงัสงัเกตสภาพใน

ปัจจุบนั นักท่องเท่ียวท่ีมาท่ีแหล่งท่องเท่ียวนัน้สภาพเป็นคนพืน้ท่ี หรือ คนต่างถ่ินเพ่ือประกอบกัน และได้คะแนน

นํา้หนักท่ีได้เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อยและแยกกลุ่มตามยุคสมัยเพ่ือนํามาเช่ือมเส้นทางการ

ทอ่งเท่ียวในแตล่ะกลุม่ 

เส้นทางท่ี 1 เส้นทางท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์ สพุรรณภมิู – สตุองปิ     

เร่ิมจากวดัสนามชัย(สุพรรณบุรี),วดัเขาดีสลกั(สพุรรณบุรี),วดัเจดีย์พระประโทน(นครปฐม),วดัป่าเลไลย์

(สพุรรณบรีุ),วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร(นครปฐม),เมืองโบราณคบูวั(ราชบรีุ),อทุยานหินเขาง(ูราชบรีุ), อทุยาน

ปราสาทเมืองสงิห์(กาญจนบรีุ),โบราณสถานพงตกึแหง่ท่ี1(กาญจนบรีุ),พิพิธภณัฑ์โล้งกะมานาเซ(ทวาย), พระเซียนมุ

ที(ทวาย), เมืองโบราณตาการา(ทวาย), ซูตองปิ(ทวาย) 

เส้นทางท่ี 2 เส้นทางทอ่งเท่ียวตามรอยพระพทุธเจ้า สวุรรณภมิู – ตายะวดี  

เร่ิมจากวัดเขาทําเทียม(สุพรรณบุรี),วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม(สุพรรณบุรี),วัดพระปฐมเจดีย์ราช

วรมหาวิหาร(นครปฐม),วดัพระประโทนเจดีย์(นครปฐม),วดัมหาธาตวุรวิหาร(ราชบุรี),วดัพระแทนดงรัง(กาญจนบรีุ),

วดัแจะพะย้า(ทวาย),พิพิธภณัฑ์โล้งกะมานาเซ(ทวาย),พระเซียนมทีุ(ทวาย),แวมิตะกาเต่า(ทวาย), ซูตองปิ(ทวาย)  

 เส้นทางท่ี 3 เส้นทางทอ่งเท่ียวชมุชนไทยโบราณสมยัราชวงศ์อลองพญา 

 เร่ิมจากวดัป่าเลไลย์วรวิหาร(สพุรรณบรีุ), พระราชวงัสนามจนัทร์(นครปฐม), อทุยานหินเขาง(ูราชบรีุ), วดั

มโนธรรมาราม(กาญจนบรีุ), วดัป่าเลไลย์(กาญจนบรีุ), พิพิธภณัฑ์โล้งกะมานาเซ(ทวาย), ออ่งยะณี(ทวาย), ซะมะเตะ 

จ๊ีหยัว่(ทวาย), พระเซียนมทีุ(ทวาย) 

 เส้นทางท่ี 4 เส้นทางเลือกตามความสนใจ    

 เร่ิมจากวัดสนามชัย(สุพรรณบุรี),วัดป่าเลไลย์วรวิหาร(สุพรรณบุรี),พระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

(นครปฐม),พระประโทนเจดีย์(นครปฐม),วัดมหาธาตุวรวิหาร(ราชบุรี),เมืองโบราณบ้านคูบัว(ราชบุรี),อุทยาน

ประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์(กาญจนบุรี),โบราณสถานพงตึกแห่งท่ี1(กาญจนบุรี),พิพิธภัณฑ์โล้งกะมานาเซ

(ทวาย), ออ่งยณีุ(ทวาย),ซะมะเตะจ๊ีหยัว่(ทวาย),พระเซียนมทีุ(ทวาย) 
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ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ ผู้ วิจัยสงัเกตพบว่า แหล่งท่องเท่ียวประวติัท่ีเพ่ิงจะมีการ

ค้นพบ คือ วงัเกียววิ หรือพระธาตอุินแขวนน้อย การจดัการเร่ืองขยะและสิ่งแวดล้อมยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการ

จดัการ พบวา่มีการทิง้ขยะในสถานท่ีทอ่งเท่ียว  

ด้านสขุอนามยัและโรคติดตอ่ ระบบสาธารณสขุของพม่ายงัไม่ดีพอ โดยสงัเกตโรคท่ีเกิดขึน้ พบวา่โรคอจุาระ

ร่วง  โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเลียและวณัโรค เป็นโรคท่ีเกิดขึน้บ่อยโดยมีผู้ ป่วยเพิ่มมากขึน้ในทกุๆปี โดยในปี 2556 

โรคท่ีต้องเฝ้าระวงัมากท่ีสดุ 5 อนัดบั คือ โรคอจุารระร่วง โรคมาลาเรีย  โรคไข้เลือดออก โรควณัโรคและโรคไข้สมอง

อกัเสบ หากไม่มีการป้องกนัระมดัระวงัอาจทําให้ได้รับเชือ้โรคหรือติดโรคจากแหลง่ท่องเท่ียวได้ 
 
สรุปผลและการวจิารณ์ 

1. ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัเก่ียวข้องกบัประเทศไทยชดัเจน และเป็นหลกัฐานท่ีสําคญัของชมุชน

สยามโบราณในเมืองทวาย  ป้ายช่ือหมู่บ้านคือ “บ้านบอ่นางสยาม” การท่ีจะคิดหลบหนีคงจะทําได้ยากมาก บคุคลท่ี

กล่าวถึงคือ นางสยาม  1) “นางสยาม” จะต้องมีองค์ความรู้มากในการดํารงชีวิต จะต้องรู้ว่าพืชพันธุ์ใดท่ีจะเป็น

สญัลกัษณ์หรือแสดงว่าบริเวณแหล่งนัน้มีนํา้อยู่ จะต้องรู้จกัพืชชนิดนัน้เป็นอย่างดี เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านในการหานํา้ด่ืมท่ีปลอดภัยแสดงถึงความมานะอดทนของชาวสยามในโบราณ ในหมู่บ้านมีประเพณีท่ี

คล้ายคลงึกบัประเทศไทย “สยาม” หรือ “เซียม” ท่ีแปลว่า ประเทศสยาม ได้จารึกอยู่ในจงัหวดัทวาย สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา       

2. แหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ สมัยพระเจ้าอลองพญา ผู้ วิจัยสํารวจพืน้ท่ีบริเวณวัด 

ออ่งญานี (วดัชนะศกึพระเจ้าอลองพญา) ประวตัิวดันีส้ร้างขึน้หลงัการเสร็จศกึสงครามกบักรุงศรีอยธุยา จดุสําคญัคือ 

โบสถ์ของวดัท่ีสร้างไว้ วดัชนะศกึอยูไ่ม่ไกลจากชมุชนชาวสยามโบราณ และอยู่ในบริเวณชมุชนไทยบริเวณใกล้วดัเซีย

มุตที วัดชนะศึกสร้างอยู่บนภูมิมีลักษณะเห็นเมืองทวายได้อย่างชัดเจน สังเกตได้จากการมีรูปปัน้ นัต (นัต คือ

วิญญาณ หรือผี) อยู่รอบบริเวณ มีสสุานของกวีท่ีมีช่ือเสียงของทวายอยู่ทางลงเขาตัง้อยู่ทางขวามือ ความเช่ือมโยง

และความสําคญัของกษัตริย์สมยัราชวงศ์อลองพญา เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเก่ียวข้องกบักษัตริย์สมยัพระเจ้าอลองพญา 

และร่องรอยของประวตัิศาสตร์ไทยท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองทวาย คือ “เซียมมะเต๊ะหยัว่” แปลว่า บ้านบอ่นางสยาม ความ

เช่ือมโยง โล้กะมาลาเซวดัพระชนะมาร สร้างโดยกษัตริย์สมยัราชวงศ์อลองพญา วดัชนะศกึพระเจ้าอลองพญา และ

ร่องรอยประวตัิศาสตร์  หมู่บ้านชมุชนสยามโบราณ  

3. การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ เมืองทวาย ท่ีเช่ือมโยง กบัภาคตะวนัตก 4 จงัหวดั

ของประเทศไทย เช่ือมเส้นทางการท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม เส้นทางท่องเท่ียว 4 จงัหวดัภาคตะวนัตก เช่ือมโยงแหล่ง

ทอ่งเท่ียวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สําหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีสนใจท่องเท่ียวในเมืองทวายไว้ 4 เส้นทาง 

ดงันีคื้อ  

   เส้นทางท่ี 1 เส้นทางท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์ สพุรรณภมิู - ตาการา 

  เส้นทางท่ี 2 เส้นทางทอ่งเท่ียวตามรอยพระพทุธเจ้า สวุรรณภมิู - ตายะวดี        

  เส้นทางท่ี 3 เส้นทางทอ่งเท่ียวชมุชนไทยโบราณสมยัพระเจ้าอลองพญา 

  เส้นทางท่ี 4 เส้นทางเลือกตามความสนใจ 

            



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

P-39 

4. ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ ผู้วิจยัสงัเกตพบว่า แหล่งท่องเท่ียวประวติัท่ีเพ่ิงจะมีการ

ค้นพบ คือ วงัเกียววิ หรือพระธาตอุินแขวนน้อย การจดัการเร่ืองขยะและสิ่งแวดล้อมยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการ

จดัการ พบวา่มีการทิง้ขยะในสถานท่ีทอ่งเท่ียว  

1) ด้านการจัดการขยะ เมืองทวายยังไม่มีระบบการจัดการด้านการกําจัดขยะท่ีดี จึงส่งผลให้เกิด

ปัญหาในด้านความสกปรกตา่งๆ  

2) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพความสวยงามของเมืองทวาย ของต้นตาล ในเมืองทวายมี

การปลกูต้นตาลเป็นจํานวนมากและต้นตาลยงัถือเป็นจดุเด่นสญัลกัษณ์เมืองทวาย (Landmark) ทัง้ต้นตาลทัง้สอง

ข้างทางยงัเป็นจดุบง่บอกถงึอาย ุเพ่ือการขยายถนนและอํานวยความสะดวกทางคมนาคม 

            3) ด้านเศรษฐกิจ การสง่เสริมด้านการท่องเท่ียวยงัขาดการอนรัุกษ์ ซึง่ทําให้สภาพดงัเดิมของโบราณ

นัน้ถกูทําลาย เช่น เมืองโบราณตาการาท่ีมีการสร้างเจดีย์ครอบทบัโบราณสถานดัง้เดิม ไว้แทนท่ีเจดีย์เดิม โดยขาด

ความเข้าใจในเร่ืองความรู้ทางด้านศิลปะและประวตัติศาสตร์และของเดิมโบราณสถานการพบซากโบราณสถาน พบ

ในเมืองตาการ่า ท่ีมีการบรูณะสร้างเจดีย์กลางทุ่งนา การสร้างเจดีย์ใหม่ครอบ 

       4) ด้านสุขอนามัยและโรคติดต่อ ระบบสาธารณสุขของพม่ายังไม่ดีพอ โดยสงัเกตโรคท่ีเกิดขึน้จาก

ตารางท่ี 12 พบว่าโรคอจุจาระร่วง  โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเลีย และวณัโรค เป็นโรคท่ีเกิดขึน้บอ่ยโดยมีผู้ ป่วยเพิ่ม

มากขึน้ในทุกๆปี โดยในปี 2556 โรคท่ีต้องเฝ้าระวังมากท่ีสุด 5 อันดับ คือ โรคอุจจาระร่วง โรคมาลาเรีย  โรค

ไข้เลือดออก โรควณัโรคและโรคไข้สมองอกัเสบ            
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะและการใช้ประโยชน์ 

1) ด้านวิชาการ ทําให้ได้ทราบถึงประวตัิศาสตร์ ยงัสามารถนําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ทําวิจยั เอกสาร

นําเท่ียวให้ทราบแหล่งข้อมลู สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองทวาย สามารถนําไปกําหนดเป็นเส้นทางการท่องเท่ียว ท่ีเป็น

จริงได้ในอนาคต 

2) ด้านสาธารณะ ต่ืนตวัเร่ืองการท่องเท่ียวเมืองทวายมากขึน้ สามารถนําเข้าสูว่งสนทนาได้อย่างมาก 

นําไปสูก่ารทอ่งเท่ียวทําให้ประชาชนมีความรู้จากชายแดนและเมืองทวาย  
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การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาวาร์ฟารินกับยาที่ใช้ร่วมกัน ณ โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก 
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บทคัดย่อ 
 วาร์ฟารินเป็นยาต้านการแข็งตวัของเลือดชนิดรับประทานท่ีมีช่วงการรักษาแคบ การใช้ยาเกินขนาดหรือการ

เกิดอนัตรกิริยาของวาร์ฟารินอาจทําให้เกิดพิษของยาได้ง่าย  เน่ืองจากยานีมี้การเมทาบอไลต์ผ่านทาง CYP 2C9 เป็น

หลกั และมีการจับกับโปรตีนในร่างกายสงู จึงทําให้วาร์ฟารินมีโอกาสเกิดอนัตรกิริยากับยาอ่ืนๆ และส่งผลให้เกิด

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดอนัตรกิริยาของยาวาร์ฟาริน

กบัยาอ่ืนท่ีใช้ร่วมกัน และติดตามอาการแสดงท่ีเกิดขึน้ การศึกษาย้อนหลงัโดยเก็บข้อมลูจากประวติัการใช้ยาของ

ผู้ ป่วยในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนของผู้ ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ตัง้แต่เร่ิมมีระบบ

ฐานข้อมลูในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุายน 2555    วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

พบผู้ ป่วยใช้ยาวาร์ฟาริน จํานวนทัง้สิน้ 75 คน ผลการศกึษาพบว่า มีจํานวนคนท่ีใช้ยาท่ีคาดว่าจะเกิดอนัตรกิริยากบั

วาร์ฟาริน ตามเอกสารอ้างอิงจํานวน 69 คน (ร้อยละ 92) ยาท่ีมีการใช้ร่วมท่ีคาดว่าจะเกิดอนัตรกิริยากบัวาร์ฟาริน

ตามเอกสารอ้างอิงท่ีมากท่ีสดุ คือ simvastatin (จํานวน 45 คน; ร้อยละ 65.22)  ในการศกึษานีพ้บว่า มีผู้ ป่วย 8 คนท่ี

เกิดภาวะเลือดออก  โดยมีผู้ ป่วย 4 คน ท่ีคาดว่าจะเกิดจากอนัตรกิริยาของยาท่ีใช้ร่วมกบัวาร์ฟาริน (simvastatin      

2 คน  aspirin กบั  amoxicillin 1 คน และ tramadol 1 คน) โดยภาวะเลือดออกหายไป เม่ือมีการปรับลดขนาดยาวาร์

ฟารินลง  

คาํสาํคัญ : อนัตรกิริยาระหวา่งยา วาร์ฟาริน  
 

Abstract 
 Warfarin is an oral anticoagulant which has a narrow therapeutic range. Overdose or drug 

interactions with warfarin can lead easily to toxicity. As warfarin is primarily metabolized by CYP450 2C9 

and it is highly protein binding. Therefore, warfarin is likely to interact with many other medications and 

result in adverse reactions symptoms. The purpose of this research was to study drug interactions of 

warfarin with concomitant medications and monitor symptoms occurred. Retrospective study were 

performed by  collecting data from patients’ medical history in a computer database and out patient 
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medical records of Damnoensaduak Hospital during the time having computer database(May 2010) to 

June 2012. Data were analyzed as descriptive statistics. There were 75 patients taking warfarin. The 

results showed that 69 patients were likely to take medications that supposedly interacted with warfarin 

as documented (92 %). The concomitant medication mostly used in this group was simvastatin (45 

patients: 65.22%). It was found that 8 patients had bleeding event, and 4 cases are patients who took 

medications which is probable to interact with warfarin. (2 cases with simvastatin, 1 case with aspirin and 

amoxicillin and 1 case with tramadol). The bleeding symptom was disappeared after reduced the dose of 

warfarin. 

Keywords :  Drug interaction, Warfarin 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
วาร์ฟาริน เป็นยาต้านการแข็งตวัของเลือดชนิดรับประทาน ท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการรักษาและ

ป้องกนัโรคเก่ียวกบัหลอดเลือดและหวัใจ อาทิเช่น ใช้ป้องกนัและรักษา deep vein thrombosis (DVT), pulmonary 

embolism (PE), thromboembolism ในผู้ ป่วย atrial fibrillation และผู้ ป่วยท่ีผ่าตดัเปล่ียนลิน้หวัใจ, ใช้หลงัเกิด 

myocardial infarction เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเสียชีวิตและลดการกลบัเป็นซํา้,ใช้ในผู้ ป่วยท่ีทํา percutaneous 

transluminal coronary angioplasty (PTCA) (Hirsh J, 2003)  วาร์ฟาริน มีคณุสมบติัจบักบัโปรตีนในเลือดได้ดี    

จงึต้องระมดัระวงัในการใช้ร่วมกบัยาท่ีมีคณุสมบติัจบักบัโปรตีนในเลือดได้สงูเหมือนกนั เพราะอาจทําให้เกิดการแย่ง

จบัโปรตีน ทําให้ระดบัยาวาร์ฟารินอิสระในเลือดสงูขึน้ จนเกิดอาการไม่พงึประสงค์ขึน้ได้ และเน่ืองจากวาร์ฟารินต้อง

อาศยัเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP450) ท่ีตบัในการเปล่ียนแปลงยา (biotransformation)  โดยผ่าน CYP2C9 

อาจทําให้เกิดอนัตรกิริยาระหวา่งยาได้ เช่น amiodarone ซึง่ยบัยัง้ CYP2C9 จะทําให้ระดบัของวาร์ฟารินเพิ่มขึน้ เพิ่ม

ความเส่ียงในการเกิดเลือดออก และยาตัวอ่ืนท่ีลดการกําจัดวาร์ฟารินผ่าน CYP2C9 ด้วยได้แก่ ยาปฏิชีวนะ 

(metronidazole และ co-trimoxazole), ยาต้านเชือ้รา (fluconazole และยาเหน็บช่องคลอด miconazole), 

cimetidine, allopurinol เป็นต้น (Tatro DS,2012) สมนุไพร St John’s wort, ยาในกลุม่  barbiturates, phenytoin, 

rifampin จะเพิ่มการกําจดัยาวาร์ฟารินท่ีตบั  ยาท่ีออกฤทธ์ิเก่ียวกบัการทํางานของเกร็ดเลือดเช่น aspirin, ticlopidine 

หรือ clopidogrel อาจมีผลในการเพิ่มการเกิดเลือดออก ยาท่ีมีผลลดการดดูซมึของ vitamin K เช่น cholestyramine 

จะมีผลรบกวนการทํางานของยาวาร์ฟารินได้ (Lionel H, 2001)  

จะเห็นว่ายาวาร์ฟารินมีโอกาสเกิดอนัตรกิริยากับยาได้มาก ซึ่งบางครัง้แพทย์อาจจะไม่ทราบหรือมีความ

ผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาคู่ท่ีเกิดอันตรกิริยากัน ผู้ ป่วยอาจจะเกิดอาการข้างเคียง เช่น การเกิดภาวะเลือดออก 

(bleeding) ซึง่สามารถแสดงได้ด้วยค่า International Normalized Ratio (INR) หรือจากอาการแสดงจากผู้ ป่วย เช่น 

เลือดกําเดาไหล มีจํา้เลือดตามร่างกาย เลือดออกตามไรฟันหรือ อวยัวะสําคญั เช่น สมอง  

นอกจากนีก้ารเกิดอันตรกิริยาของยาวาร์ฟาริน ไม่ได้เกิดเฉพาะยากับยาเท่านัน้ ยังเกิดอันตรกิริยาได้

ระหว่างอาหารกบัยาด้วย โดยอาหารท่ีจะเกิดอนัตรกิริยากบัยาวาร์ฟาริน คืออาหารท่ีมี prothrombin, vitamin K ซึง่

ได้แก่ ผกัใบเขียว นํา้มนัพืช ซึง่ผู้ ป่วยควรรับประทานให้คงท่ีเพราะการรับประทานมากเกินไปจะทําให้ INR เพิ่มขึน้ได้ 

(Tatro S.D. 2012) 
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ขนาดยาวาร์ฟาริน ท่ีแนะนําในการรักษา คือ 3-5 mg ต่อวนั โดยต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนร่วมด้วย เช่น อาย ุ

เชือ้ชาติ นํา้หนกั โรคร่วม อาหาร อนัตรกิริยาระหว่างยา เป็นต้น (ทรงขวญั ศิลารักษ์ 2553)  วาร์ฟารินจดัเป็นยาท่ีมี

ความเส่ียงสงู เป็นยาท่ีมีปัญหาในการใช้ยามาก (สรุกิจ นาฑีสวุรรณ 2547)  ปัญหาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากยาวาร์ฟาริน 

เช่น การเกิดอาการไม่พงึประสงค์จากยา (Adverse drug reaction , ADRs)  การใช้ยาในขนาดต่ําหรือสงูเกินไป การ

เกิดอนัตรกิริยาระหวา่งกนัของยา และความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ (non adherence)  อาจทําให้เกิดอาการ

ไมพ่งึประสงค์ คือ เกิดเลือดออก ซึง่อาจถงึแก่ชีวิต  มีรายงานผู้ ป่วยเสียชีวิต และพิการรวมทัง้การต้องเข้ารับการรักษา

ตวัในโรงพยาบาลด้วยการเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยาวาร์ฟารินกบัยาอ่ืนๆ จากการศกึษาเร่ือง การบริการติดตามดแูล

ผู้ ป่วยในท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (พรนลทั ทองศรีสมบรูณ์. 2551) พบว่า ในผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์

ฟารินจํานวน 80 คน มีจํานวนผู้ ป่วยท่ีใช้ยาท่ีเกิดอันตรกิริยากับวาร์ฟาริน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 ซึ่งเป็น

ปริมาณมาก เน่ืองมาจากผู้ ป่วยมีโรคร่วมท่ีจําเป็นต้องใช้ยาอ่ืนร่วมด้วย  และจากผลการศกึษาเร่ือง ปัญหาเน่ืองจาก

การรักษาด้วยยาวาร์ฟารินของผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ (กอบกลุ อินทรัตน์ชยักิจ 2543) พบว่า การเกิด

เลือดออกจากการใช้ยาวาร์ฟาริน มีสาเหตุหลักมาจากการปรับขนาดยา การไม่ร่วมมือของผู้ ป่วย และการเกิด 

อนัตรกิริยาระหว่างยาวาร์ฟารินกับยาอ่ืน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีบุคลากรทางการแพทย์สามารถป้องกันได้ ดงันัน้การ

พิจารณายาท่ีผู้ ป่วยใช้ร่วมในผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟารินเป็นประจํานัน้มีความสําคญั เน่ืองจากอาจจะส่งผลต่อการเกิด

อาการไมพ่งึประสงค์ตอ่ผู้ ป่วยได้ 

 การศึกษานีจ้ะเป็นข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับการเกิดอนัตรกิริยาของยาวาร์ฟารินกบัยาอ่ืนๆ เพ่ือไปประยกุต์ใช้

ในการปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลดําเนินสะดวก เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามพร้อมให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วยเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้ยาวาร์ฟารินและมีผลข้างเคียงน้อยท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเกิดอันตรกิริยา

ระหวา่งยาวาร์ฟารินกบัยาอ่ืนๆ รวมถงึอาการแสดงท่ีเกิดจากอนัตรกิริยาดงักลา่ว 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย เวชระเบียนผู้ ป่วยนอกโรคหวัใจและหลอดเลือดท่ีมารับบริการ ได้รับ

ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ทัง้หมด โดยเก็บข้อมูลตัง้แต่เร่ิมมีระบบฐานข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถงึเดือนมิถนุายน 2555 ระยะเวลา 2 ปี โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การรวบรวมข้อมลูยาท่ีมีอนัตรกิริยากบัยาวาร์ฟาริน และ ผลท่ีคาดวา่จะเกิด เม่ือมีการใช้ร่วมกนั ลกัษณะ 

ระดับความรุนแรง และความเป็นไปได้ของอันตรกิริยาระหว่างยาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  อาทิเช่น หนังสือ Drug 

interaction fact 2012 (Tatro DS, 2012) Drug interactions analysis and management (Hansten PD and Horn 

JR, 2006) แนวทางการรักษา บทความทางวิชาการ วารสารท่ีสืบค้นจากฐานข้อมลูทางการแพทย์ และฐานข้อมลู 

Micromedex® (Hutchison TA, 2011) 

2. สํารวจข้อมลูต่างๆ ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก แล้วพฒันาแบบฟอร์มการเก็บข้อมลู

โดยข้อมลูท่ีบนัทกึ ได้แก่ เพศ, สาเหตท่ีุใช้ยาวาร์ฟาริน, โรคประจําตวั, วนัเดือนปีท่ีได้รับยา, วิธีรับประทาน, ขนาดยา

ท่ีได้รับ (mg/week),ยาท่ีผู้ ป่วยใช้ร่วม และผลตรวจทางห้องปฎิบติัการท่ีเก่ียวข้อง  คือ International Normalized 

Ratio (INR), Prothrombin time (PT) และ Partial Thromboplastin Time (PTT)  

3. การเก็บข้อมลู รวบรวมประวติัการใช้ยาของผู้ ป่วยจากฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนของผู้ ป่วย

นอกทกุรายท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน โดยเก็บข้อมลู ตัง้แต่เร่ิมมีระบบฐานข้อมลูในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึง
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เดือนมิถุนายน 2555  บนัทึกในแบบฟอร์มการเก็บข้อมลู ตามข้อ 2 โดยข้อมลูทัง้หมดจะเก็บเป็นความลบัในกลุ่ม

ผู้วิจยั หากพบวา่ผู้ ป่วยรายใด มีการสัง่ใช้ยาท่ีคาดวา่จะเกิดอนัตรกิริยากบัยาวาร์ฟาริน จะทําการวิเคราะห์ตอ่ไป 

4. ประเมินการเกิดอนัตรกิริยาท่ีพบระหว่างยา วาร์ฟาริน กบัยาอ่ืน  จะแบ่งออกเป็นระดบัความรุนแรงต่างๆ

ตามท่ีกําหนดไว้ใน Drug interaction fact 2012 (Tatro DS, 2012) ดงันี ้ 

• ระดบั Contraindication หมายถงึ ยาท่ีมีข้อห้ามใช้ร่วมกนั  

• ระดบั Major หมายถงึผลท่ีเกิดจากอนัตรกิริยา อาจทําให้เกิดอนัตรายถงึชีวิตหรือเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิด

การทําลายของอวยัวะอยา่งถาวร  

• ระดบั Moderate หมายถงึ ผลท่ีเกิดจากอนัตรกิริยาอาจทําให้ภาวะทางคลนิิกของผู้ ป่วยแยล่ง ซึง่ทําให้

ต้องได้รับการรักษาหรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล   

• ระดบั Minor หมายถงึ ผลท่ีเกิดจากอนัตรกิริยามีความรุนแรงน้อย ไมมี่ผลกระทบตอ่ผลการรักษา อาจจะ

เพียงก่อให้เกิดความรําคาญ และ ไมจํ่าเป็นต้องได้รับการรักษา 

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ทัง้นีก้ารศกึษานีผ้า่นการรับรองจากคณะกรรมการวิจยัในมนษุย์  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ผลและวจิารณ์ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน ของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก 

จงัหวดัราชบรีุ ตัง้แต่เร่ิมมีระบบฐานข้อมลูในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุายน 2555 ระยะเวลา 

2 ปี  มีผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน จํานวน 80 คน โดยเก็บข้อมลูจากเวชระเบียนของผู้ ป่วยตัง้แต่เร่ิมมีบนัทึกการใช้ยา 

วาร์ฟาริน สามารถเก็บข้อมลูได้จํานวน 75 คน ไมส่ามารถติดตามข้อมลูได้ 5 คน (ผู้ ป่วยเสียชีวิต)  
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
มีผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวกตัง้แต่เร่ิมมีฐานข้อมลูทัง้หมด 75 คน ซึง่สว่นใหญ่

เป็นเพศหญิง 42 คน  (ร้อยละ 56) โดยสภาวะหรือโรคท่ีเป็นสาเหตขุองการได้รับยาวาร์ฟาริน ของผู้ ป่วยมากท่ีสดุ     

3 อันดบัแรก คือ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เส้นเลือดดําใหญ่อุดตนัจากลิ่มเลือดหลงัจากการผ่าตัดลิน้หวัใจเทียม 

ตามลําดบั (31, 24, 13  คน หรือ  ร้อยละ 26.95, 20.86  และ 11.30  ตามลําดบั) ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูสภาวะ/โรคของผู้ ป่วย 

สภาวะ/โรคที่ทาํให้ใช้ยาวาร์ฟาริน จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ 

ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 31 26.95 

เส้นเลือดดําใหญ่อดุตนัจากลิ่มเลือด 24 20.86 

หลงัผา่ตดัลิน้หวัใจเทียม 13 11.3 

ประวติัเส้นเลือดสมองอดุตนัจากลิม่เลือด 9 7.82 

โรคลิน้หวัใจรูมาติก 6 5.21 

ภาวะลิม่เลือดอดุตนัเส้นเลือดในปอด 5 4.34 

ภาวะการแข็งตวัของเลือดผิดปกติ 1 0.86 

อ่ืนๆ 26 22.66 

รวมทัง้หมด 115* 100 

* ผู้ ป่วย 1 คน มีโรคร่วมมากกวา่ 1 โรค 

 
ส่วนที่ 2  อันตรกริิยาของยาวาร์ฟาริน กับยาอ่ืน  
     

2.1 การเกดิอันตรกริิยาระหว่างยาอ่ืนร่วมกับวาร์ฟาริน ตามเอกสารอ้างองิ (Potential drug interaction) 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจากประวติัการใช้ยาของผู้ ป่วยจะพบว่าผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟารินทัง้หมดใน

ช่วงเวลาท่ีทําการศกึษา มีผู้ ป่วยท่ีใช้ยาท่ีคาดวา่เกิดอนัตรกิริยากบัยาวาร์ฟารินเป็นจํานวน 69 ราย คิดเป็น ร้อยละ 92 

โดยมีรายการยาท่ีคาดว่าจะเกิดอนัตรกิริยา 45 รายการ โดยกลุม่ยาท่ีผู้ ป่วยได้รับและอาจเกิดอนัตรกิริยากบัยาวาร์

ฟาริน มากท่ีสดุคือ กลุ่มยาลดไขมนั (simvastatin gemfibrozil)  และรายการยาท่ีผู้ ป่วยได้รับและคาดว่าน่าจะเกิด 

อนัตรกิริยาระหว่างยาร่วมกบัวาร์ฟาริน 3 อนัดบัท่ีมากท่ีสดุ คือ Simvastatin, Omeprazole และ Atenolol  ซึง่มี

ผู้ ป่วยท่ีใช้ร่วมคือ 45, 32, 20 คน ตามลําดบั ( ร้อยละ 65.22  46.38 และ 28.99) จากการศึกษานี ้Potential drug 

interaction หรืออนัตรกิริยาท่ีคาดวา่จะเกิดในระดบั major (ซึง่ผลท่ีเกิดจากอนัตรกิริยา อาจทําให้เกิดอนัตรายถึงชีวิต

หรือเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดการทําลายของอวยัวะอย่างถาวร) โดยอ้างอิงจาก Drug interaction fact 2012 (Tatro 

DS, 2012) เกิดได้จากยาในกลุ่มยาลดไขมนั  NSAIDs และ ยาฆ่าเชือ้ในกลุ่ม Quinolones (โดยเรียงลําดบัจาก

จํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับยาจากมากไปน้อย ดงันี ้simvastatin aspirin diclofenac norfloxacin  gemfibrozil ibuprofen 

ciprofloxacin แสดงรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1)  
2.2 อาการแสดงที่เกดิจากอันตรกริิยาระหว่างยาอ่ืนร่วมกับวาร์ฟาริน (Actual drug interaction) 

เม่ือวิเคราะห์ผู้ ป่วยท่ีใช้ยาท่ีคาดว่าจะเกิดอนัตรกิริยากบัยา วาร์ฟาริน จํานวน 69 คน ว่า พบอาการแสดงท่ี

ผิดปกติหรือไม่ พบว่า ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการแสดงผิดปกติใดๆ (61 คน, ร้อยละ 88.41) แต่พบผู้ ป่วยท่ีเกิด

ภาวะเลือดออก 8 คน และ เม่ือประเมินจากระยะเวลาการสั่งใช้ยาและอาการแสดงท่ีเกิด พบว่า ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ

เลือดออกท่ีอาจจะเก่ียวข้องกบัการเกิดอนัตรกิริยาของยาวาร์ฟารินร่วมกบัยาอ่ืน มีจํานวนทัง้สิน้ 4 คน โดย ยาท่ีใช้
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ร่วมของผู้ ป่วยทัง้ 4 คนนัน้คือยา simvastatin 2 คน ยา aspirin 1 คน (ใช้ยามาก่อนเร่ิมยาวาร์ฟาริน)  ยา amoxicillin 

1 คน และ tramadol 1 คน (ใช้ยาหลงัจากเร่ิมยาวาร์ฟารินแล้ว)   ซึง่อาการแสดงคือ การเกิดจํา้เลือด ปัสสาวะเป็น

เลือด ประจําเดือนมามากกว่าปกติ หลังจากผู้ ป่วยเกิดอาการแสดงแพทย์มีการปรับลดขนาดยาวาร์ฟารินลง  

รายละเอียดตามภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดอาการแสดงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดจากอันตรกิริยาจากยาวาร์ฟารินกับยาท่ีใช้ร่วมอ่ืนๆ นัน้มีเพียง       

4 คนจากผู้ ป่วยท่ีได้รับยาท่ีคาดว่าจะเกิดอนัตรกิริยา 69 คน (ร้อยละ 5.80) อาจเกิดจากการท่ีแพทย์มีการปรับขนาด

ยา วาร์ฟารินให้เหมาะสมแล้วเม่ือมีการสัง่ใช้ยาวาร์ฟาริน ร่วมกบัยาท่ีคาดวา่จะเกิดอนัตรกิริยา  

ในการวิจยันีศ้กึษาจากข้อมลูท่ีบนัทกึในเวชระเบียนของผู้ ป่วย โดยพิจารณาภาวะท่ีผู้ ป่วยเกิดเลือดออกและ

ยาท่ีใช้ร่วมกนั ณ ขณะนัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกของผู้ ป่วย นอกจากจะเกิดจากอนัตร

กิริยาจากยาท่ีผู้ ป่วยใช้ร่วมแล้ว ภาวะเลือดออกอาจเกิดได้จากหลายสาเหตไุด้แก่ วิธีการรับประทานยาท่ีไม่ถกูต้อง 

การรับประทานยามากเกินไป การท่ีผู้ ป่วยปรับเพิ่มขนาดยาเอง การรับประทานยาอ่ืนท่ีผู้ ป่วยซือ้ใช้เอง การใช้อาหาร

เสริมอ่ืนๆ ซึง่อาจจะต้องมีการรวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม และซกัถามข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ ป่วยหรือญาติผู้ ป่วย  

ข้อจํากดัของการวิจยันีคื้อผู้ ป่วยท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวกมีจํานวนน้อย ทําให้ผลท่ี

ได้อาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะนําไปปรับใช้กบัโรงพยาบาลอ่ืนๆ แต่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คําแนะนําปรึกษา

เร่ืองยากบัผู้ ป่วยได้ หากผู้ ป่วยได้รับยาวาร์ฟารินโดยเฉพาะครัง้แรก ควรพิจารณาประวติัยาเดิมหรือพิจารณายาอ่ืนท่ี

ผู้ ป่วยใช้ร่วมด้วย เน่ืองจากอาจเกิดอนัตรกิริยากบัยาวาร์ฟาริน และอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้ ป่วยได้ 

 

สรุป 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive study) แบบย้อนหลงั (Retrospective study) 

โดยเก็บข้อมลูจากเวชระเบียนผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลดําเนินสะดวก จ.ราชบรีุ ท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ตัง้แตเ่ร่ิมมีระบบ

ฐานข้อมลูในคอมพิวเตอร์(พฤษภาคม 2553)  จนถงึเดือนมิถนุายน 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี ผู้ ป่วยท่ีใช้ยาวาร์ฟาริน 

ท่ีติดตามเวชระเบียนได้ทัง้สิน้ 75 คน มีผู้ ป่วยท่ีได้รับยาร่วมท่ีคาดวา่จะเกิดอนัตรกิริยากบั วาร์ฟาริน 69 คน โดยยาท่ี

ภาพท่ี 1 แสดงรายละเอียดของผู้ ป่วยท่ีเกิดอาการแสดงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดจากอนัตรกิริยาจากยาวาร์ฟารินกบัยาท่ีใช้ร่วมอ่ืนๆ 
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คาดวา่จะเกิดอนัตรกิริยาท่ีมากท่ีสดุคือ simvastatin (45 คน 65.22%) และเม่ือพิจารณาจากอาการแสดงท่ีเกิดขึน้ 

พบวา่ผู้ ป่วยมีอาการแสดงของภาวะเลือดออก ท่ีน่าจะเกิดจากอนัตรกิริยาของยาร่วมกบั วาร์ฟาริน มีจํานวน 4 คน 

โดยผู้ ป่วยได้รับ simvastatin 2 คน, aspirin ร่วมกบัยา amoxicillin 1 คน และ tramadol 1 คน  

 

คาํขอบคุณ 
คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณ ท่านผู้ อํานวยการโรงพยาบาลดําเนินสะดวก ท่ีอนุญาตให้ดําเนินการเก็บข้อมูล 

ขอขอบคณุ เภสชักรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก ท่ีให้ความสะดวกในการเก็บข้อมลู ทําให้

การวิจยัครัง้นีสํ้าเร็จลลุว่ง   
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดยาที่คาดว่าจะเกดิอันตรกริิยากับวาร์ฟารินจาํแนกตามระดับความรุนแรงที่ได้
จากการศกึษานี ้อ้างอิงตาม Drug Interaction Facts. (Tatro DS, 2012) และ Drug Interactions Analysis and 

Management. (Hansten PD and Horn JR, 2006) 

ยา 
จาํนวน
ผู้ป่วย
(คน) 

ระดับความรุนแรง อาการแสดงที่อาจเกดิขึน้ 

simvastatin 45 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

aspirin 17 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

diclofenac 11 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

norfloxacin 6 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

gemfibrozil 4 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

ibuprofen 4 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

ciprofloxacin 4 Major เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

omeprazole 32 Moderate เพิ่ม INR และเพิ่มฤทธ์ิการต้านการแข็งตวัของเลือด 

atenolol 20 Moderate เพิ่ม prothrombin time หรือINR 

tramadol HCl 9 Moderate เพิ่ม prothrombin time และ เพิ่มความเส่ียงในการ

เกิดเลือดออก 

paracetamol 8 Moderate เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

dicloxacillin 6 Moderate ลดฤทธ์ิของยา Warfarin 

fluoxetine 5 Moderate เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

prednisolone 5 Moderate เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

propanolol 3 Moderate เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

ceftriaxone 3 Moderate เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

spironolactone 14 Minor ลดฤทธ์ิการต้านการแข็งตวัของเลือด 

glipizide 9 - เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

amoxicillin 9 - เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออกและเพิ่มINR 

ranitidine 8 - เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

roxithromycin 8 - เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 

amitriptyline 4 - เพิ่มความเส่ียงในการเกิดเลือดออก 
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การคัดเลือกยีสต์ที่มีคุณสมบัตทินต่อสารยับยัง้ที่พบในไฮโดรไลเสทเพื่อใช้ในการผลิต       
ไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส 
Screening of Inhibitor-Tolerant Yeast for Xylitol Production from Lignocellulosic Hydrolysate 
 

สโรชา สงค์เนย1 อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์1,2 คฑาวธุ โสภาลนุ1,2 และ สทุธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์1,2* 

Sarocha Songnuei1,  Anon Thammasittirong1,2, Kathawut Sopalun1,2 and Sutticha Na-Ranong Thammasittirong1,2* 

 
บทคัดย่อ 
 ในการศึกษานีไ้ด้นํายีสต์ท่ีสามารถใช้ไซโลสทัง้หมด 50 ไอโซเลท มาคดัเลือกหายีสต์ท่ีสามารถทนต่อสาร

ยบัยัง้ผสมซึง่ประกอบไปด้วย 0.5%  Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-Hydroxymethylfurfural  จากผล

การทดลองพบว่ามียีสต์เพียง 7 ไอโซเลท ท่ีสามารถเจริญภายใต้สภาวะท่ีมีสารยบัยัง้ผสมได้ ยีสต์เหล่านีมี้ความ

เหมือนกบั Candida tropicalis 97-99% เม่ือนํายีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลใน

อาหารเหลว Yeast extract-peptone-xylose ภายใต้สภาวะท่ีมีสารยบัยัง้ (0.5% Acetic acid หรือ 0.1% Furfural) 

พบว่า ไอโซเลท 15R2 ผลิตไซลิทอลได้สงูสดุเท่ากบั 2.04% (w/v) ในอาหารท่ีมี 0.1% Furfural ในขณะท่ีไอโซเลท 

12R2 ผลติไซลทิอลได้สงูสดุเทา่กบั 1.02% (w/v) ในอาหารท่ีมี 0.5% Acetic acid  

คาํสาํคัญ : ไซลิทอล สารยบัยัง้ท่ีพบในไฮโดรไลเสท ลกิโนเซลลโูลส 

 
Abstract 
 In this study, a total of 50 xylose-fermenting yeast isolates were screened for high inhibitor 

tolerance. The 7 obtained isolates were able to grow under the mixed inhibitors, 0.5% acetic acid, 0.1% 

furfural and 0.06% 5-hydroxymethylfurfural. These yeasts had 97-99% similarity to Candida tropicalis. 

These inhibitor-tolerant yeasts also showed their abilities to produce xylitol in the yeast extract-peptone-

xylose medium under inhibitor stresses (0.5% acetic acid or 0.1% furfural). The isolate 15R2 showed the 

highest xylitol production of 2.04% (w/v) in the medium with 0.1% furfural, whereas the isolate 12R2 

produced the highest  xylitol of 1.02% (w/v) in the medium with 0.5% acetic acid. 

Keywords : Xylitol, Hydrolysate Inhibitor, Lignocellulose 
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ในการป้องกนัฟันผ ุโดยวิธีการผลิตไซลิทอลนัน้มีอยู่ 2 วิธีหลกัๆ  คือ การผลิตไซลิทอลด้วยวิธีทางเคมีและวิธีทาง

ชีวภาพ วิธีทางชีวภาพหรือการผลิตไซลิทอลด้วยวิธีการหมกัจากไฮโดรไลเสทของวสัดุลิกโนเซลลโูลสท่ีมีเซลลโูลส    

เฮมิเซลลูโลส  และลิกนินเป็นองค์ประกอบหลัก โดยอาศัยเชือ้จุลินทรีย์ท่ีสามารถเปล่ียนไซโลสให้เป็นไซลิทอล  

วิธีการนีน้อกจากจะให้ผลผลิตไซลิทอลสูงแล้วยังมีข้อดีคือไม่เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักเหมือนการผลิตด้วย

วิธีการทางเคมีท่ีเป็นวิธีท่ีมีค่าใช้จ่ายสงูแต่มีผลผลิตไซลิทอลต่ํา (Pereira et al., 2010) อีกทัง้มีกระบวนการท่ียุ่งยาก

ซบัซ้อนมากและใช้พลงังานสงู (สขุใจ, 2555) ดงันัน้ไซลิทอลท่ีได้จากกระบวนการหมกัจึงมีความปลอดภัยและ

เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นสารเคมีแต่งอาหาร (Food additive) ในการผลิตไซลิทอลโดยทัว่ไปนิยมใช้ไฮโดรไลเสทจากวสัดุ

ลิกโนเซลลโูลสเป็นซบัสเตรต อาทิเช่น ไฮโดรไลเสทจากซงัข้าวโพด เส้นใยข้าวโพด ชานอ้อย และฟางข้าว เป็นต้น  

โดยปริมาณไซลิทอลท่ีได้จากการผลิตไซลิทอลด้วยวิธีการหมกัจากไฮโดรไลเสทของวสัดุลิกโนเซลลโูลสเหล่านีจ้ะ

แตกตา่งกนัตัง้แต ่0.2-0.8 กรัมตอ่กรัม (ศิวพรและคณะ, 2554) 

 การผลิตไซลิทอลด้วยวิธีการหมกัจากวสัดลุิกโนเซลลโูลสส่วนใหญ่ใช้ไฮโดรไลเสทท่ีได้จากการไฮโดรไลซ์

ด้วยกรด (สาวิตรี, 2547) เน่ืองจากทําได้ง่ายและใช้เวลาสัน้ในการทําปฏิกิริยา (Chandel et al., 2007) และใน

ขัน้ตอนนีม้กัจะมีผลพลอยได้ (By-products) ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ยีสต์ท่ีเป็นสาเหตใุห้ผลผลิตท่ีได้

ลดลง เช่น Acetic acid เป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาการกําจดัหมู่อะซิติลของเฮมิเซลลโูลส และ Furfural ได้จากการ

ย่อยสลายนํา้ตาลเพนโทส ซึ่งสารทัง้สองชนิดเป็นผลพลอยได้ท่ีพบมากท่ีสดุในไฮโดรไลเสทจากวสัดลุิกโน-เซลลโูลส  

มีรายงานว่าโดยทัว่ไปจะพบ Acetic acid และ Furfural ในไฮโดรไลเสท 2.42-5.45 กรัมต่อลิตร และ 0.15-1.89 กรัม

ต่อลิตร ตามลําดบั (Chandel et al., 2007; Chen et al., 2012; Ping et al., 2013) จากการศกึษาของ  Felipe et al. 

(1995) พบวา่ความเข้มข้นของ Acetic acid ท่ีมากกว่า 3 กรัมต่อลิตร จะยบัยัง้การใช้ไซโลสและการผลิตไซลิทอล

และจากการศกึษาของ Phakasham et al. (2009) พบว่าความเข้มข้นของ Furfural ท่ีอยู่ในช่วง 0.5-2.0 กรัมต่อลิตร 

มีผลในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์   25-99%   นอกจากนีใ้นไฮโดรไลเสทยงัมีสารพิษอ่ืนๆ ท่ีมีผลยบัยัง้

การเจริญและการผลติไซลทิอล เช่น Phenol, 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) เป็นต้น  

 ดงันัน้งานวิจยันีไ้ด้มุง่เน้นการคดัเลือกยีสต์ท่ีมีคณุสมบติัทนและเจริญในสภาวะท่ีมีสารยบัยัง้ท่ีพบในไฮโดร- 

ไลเสทโดยคาดว่ายีสต์ท่ีมีคณุสมบติัดงักลา่วจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการผลติไซลทิอลจากวสัดลุิกโนเซลลโูลสได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1.  การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถเจริญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ที่พบในไฮโดรไลเสท 
 นํายีสต์จาก Stock culture มาทดสอบความสามารถในการเจริญในสภาวะท่ีมีสารยบัยัง้ โดยเลีย้งกล้า    

เชือ้ยีสต์ในอาหารเหลว Yeast extract-peptone-xylose (YPX) (1% Xylose, 2% Peptone และ 1% Yeast extract) 

บ่มไว้ 16-18 ชัว่โมง ท่ีอณุหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นบัเซลล์กล้าเชือ้โดยใช้ Haemacytometer และเพาะเชือ้ให้มี

ความเข้มข้นเซลล์เท่ากับ 1x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว YPX (5% Xylose, 2% Peptone และ           

1% Yeast extract) ท่ีเติมสารยับยัง้ 3 ชนิด คือ 0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06%                             

5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) บ่มท่ี 30 องศาเซลเซียส บนเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็น

เวลา 48 ชัว่โมง วิเคราะห์ผลการเจริญโดยการวดัหาค่าความขุ่นของเซลล์ (Optical density: OD) ท่ีความยาวคล่ืน 

600 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer 
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2.  การทดสอบความสามารถในการผลติไซลทิอลในสภาวะที่มีสารยับยัง้ที่พบในไฮโดรไลเสท 
 นํายีสต์ท่ีคดัเลือกได้จากข้อท่ี 1 มาทําการทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอล โดยเลีย้งและคํานวณ

เซลล์กล้าเชือ้เหมือนข้อท่ี 1 เพาะลงในอาหารเหลว YPX ท่ีมี 5% Xylose และมีการเติมสารยบัยัง้ ได้แก่ 0.5%  

Acetic acid หรือ 0.1% Furfural  บ่มท่ี 30 องศาเซลเซียส บนเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที การ

วิเคราะห์ผลหาความเข้มข้นของไซโลสท่ีเหลือและความเข้มข้นของไซลิทอลโดยเทคนิค High-performance liquid 

chromatography (HPLC) (Thammasittirong et al., 2013) หาค่าความขุ่นเซลล์ (OD600nm) และปริมาณเชือ้ท่ีรอด

ชีวิต (CFU/ml) 
3.  การจัดจาํแนกยีสต์ 
 นํายีสต์ท่ีได้จากข้อ 1 มาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอบริเวณโดเมน D1/D2 ของไรโบโซมหน่วยใหญ่โดยใช้ไพรเมอร์ 

NL1 และ NL4 (O' Donnell, 1993) และนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ของ D1/D2 ของ    

ไรโบโซมหน่วยใหญ่ โดย BLAST search ในฐานข้อมลูของ NCBI GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) เพ่ือ

เปรียบเทียบลําดบัเบสท่ีได้กบัลําดบัเบสของยีสต์ท่ีมีอยูใ่นฐานข้อมลู 

 

ผลและวจิารณ์ 
1.  การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถเจริญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ที่พบในไฮโดรไลเสท 
 เม่ือนํายีสต์ท่ีสามารถใช้ไซโลสได้ทัง้หมด 50 ไอโซเลท จาก Stock culture มาเลีย้งในอาหารเหลว YPX ท่ี

เติมสารยบัยัง้ 3 ชนิดรวมกนัคือ 0.5%  Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-HMF จากผลการวดัค่าความขุ่น

เซลล์เม่ือเพาะเลีย้งเซลล์ในสภาวะดงักลา่วเป็นเวลา 48 ชัว่โมง พบว่ามียีสต์ 7 ไอโซเลท ท่ีสามารถเจริญในสภาวะท่ีมี

สารยบัยัง้ท่ีได้จากการไฮโดรไลซิสได้ ดงัแสดงจากคา่ความขุ่นเซลล์ท่ีเพิ่มขึน้ (ภาพท่ี 1)    
2.  การทดสอบความสามารถในการผลติไซลทิอลในสภาวะที่มีสารยับยัง้ที่พบในไฮโดรไลเสท 
 เน่ืองจาก 5-HMF มกัพบในไฮโดรไลเสทน้อยประมาณ 0.01-0.06%  เม่ือนําไฮโดรไลเสทไปทําการกําจดั

สารพิษจะสามารถกําจดัสาร 5-HMF ได้หมดหรือเหลือตกค้างน้อยมาก (Mussato and Roberto, 2001) ดงันัน้

การศกึษานีจ้ึงนํายีสต์ 7 ไอโซเลท ท่ีคดัเลือกได้มาทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลในอาหารเหลว YPX ท่ีมี 

0.5% Acetic acid หรือ 0.1% Furfural จากการวิเคราะห์ไซโลสท่ีเหลือในอาหารและไซลิทอลท่ียีสต์ผลิตท่ีชัว่โมงการ

หมกัท่ี 48 ชัว่โมง พบว่ายีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลท สามารถเจริญและผลิตไซลิทอลในอาหารท่ีมี 0.1% Furfural สงูกว่า

อาหารท่ีมีการเติม 0.5% Acetic acid (ภาพท่ี 2-4) โดยยีสต์ 21R2 เจริญได้สงูสดุ (ภาพท่ี 3ข. และภาพท่ี 4ข.) ยีสต์ 

15R2 สามารถผลิตไซลิทอลได้สงูสดุเท่ากบั 2.04% w/v (ภาพท่ี 2ข.) สําหรับสภาวะท่ีมีการเติม 0.5% Acetic acid 

พบวา่ยีสต์ 1R1 เจริญได้สงูสดุ (ภาพท่ี 3ก. และภาพท่ี 4ก.) ยีสต์ 12R2 สามารถผลิตไซลิทอลได้สงูสดุเท่ากบั 1.02% 

w/v (ภาพท่ี 2ก.) 
3.  การจัดจาํแนกยีสต์ 
 เม่ือนํายีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลท มาจดัจําแนกสายพนัธุ์โดยเปรียบเทียบความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ของโดเมน 

D1/D2 ของไรโบโซมหน่วยใหญ่ พบว่ายีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลท มีความเหมือนประมาณ 97-99% กบัยีสต์ Candida 

tropicalis  ซึง่เป็นหนึง่ในสายพนัธุ์ท่ีมีรายงานวา่มีการผลติไซลทิอลได้มาก (Prakasham et al., 2009)  
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สรุป   
ในการศึกษาครัง้นีส้ามารถคัดเลือกยีสต์ท่ีสามารถเจริญในสภาวะท่ีมีสารยับยัง้ท่ีพบในไฮโดรไลเสทได้       

7 ไอโซเลท เม่ือนํายีสต์มาศึกษาความสามารถในการผลิตไซลิทอลในอาหารเหลว YPX ท่ีเติมสารยบัยัง้ได้แก่ 0.5%  

Acetic acid หรือ 0.1%  Furfural พบว่ายีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลท สามารถเจริญและผลิตไซลิทอลได้ในสภาวะท่ีมีสาร

ยับยัง้ความเข้มข้นสูงดังกล่าวได้ยีสต์ท่ีคัดเลือกได้จากการศึกษานีจ้ึงน่าจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้เพ่ือผลิต          

ไซลทิอลจากวสัดลุกิโนเซลลโูลส 

 
คาํขอบคุณ 
 งานวิจยันีไ้ด้รับการสนับสนนุทุนวิจยัจากศนูย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนจาก

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน นครปฐม 
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ภาพที่ 1 คา่ความขุ่นเซลล์ (OD600nm) ท่ีชัว่โมงท่ี 0 และ 48 ของยีสต์ทัง้ 7 ไอโซเลทเม่ือเลีย้งในอาหารเหลวท่ีเติมสาร

ยบัยัง้ 3 ชนิดรวมกนั (0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-HMF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ชัว่โมงท่ี 0        ชัว่โมงท่ี 48
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(ก) 

 
            (ข) 

ภาพที่ 2 การผลติไซลทิอลท่ีชัว่โมงท่ี 48 ในอาหารเหลว YPX ท่ีเติมสารยบัยัง้ (ก) 0.5%  Acetic acid  

(ข) 0.1% Furfural  

 

 

  

   ไซโลส       ไซลทิอล 

  ไซโลส      ไซลิทอล 
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                                   (ก)                                                                  (ข) 
ภาพที่ 3 คา่ความขุ่นเซลล์ชัว่โมงท่ี 0 และ 48 ในอาหารเหลว 5% YPX ท่ีเติมสารยบัยัง้ (ก) 0.5% Acetic acid  

(ข) 0.1% Furfural  
    

  
(ก)                                                             (ข)    

ภาพที่ 4 ปริมาณเชือ้ท่ีรอดชีวิต ชัว่โมงท่ี 0 และ 48 ในอาหารเหลว YPX ท่ีเติมสารยบัยัง้ (ก) 0.5%  Acetic acid   

(ข) 0.1% Furfural  

 
 

 ชัว่โมงท่ี 0     ชัว่โมงท่ี 48     ชัว่โมงท่ี 0       ชัว่โมงท่ี 48

                       ชัว่โมงท่ี 0      ชัว่โมงท่ี 48   ชัว่โมงท่ี 0      ชัว่โมงท่ี 48 
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การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน cry2Ab จาก Bacillus thuringiensis  
Cloning and Characterization of Bacillus thuringiensis cry2Ab Gene  
 

กาญจนา พริกใย1 ทิพย์วดี อรรถธรรม2 สทุธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์1,3 และ อานนท์ ธรรมสทิธิรงค์1,3 

Kanchana Prigyai1, Tipvadee Attathom2, Sutticha Na-Ranong Thammasittirong1,3 and  
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บทคัดย่อ 
โปรตีนสารพิษ Cry2 จาก Bacillus thuringiensis เป็นโปรตีนท่ีมีความเป็นพิษสงูต่อตวัอ่อนหนอนแมลง

อนัดบั Lepidoptera จากการทดลองก่อนหน้าได้ทําการแยก B. thuringiensis ท่ีมีความเป็นพิษต่อหนอนกระทู้ผกั 

(Spodoptera litura) จํานวน 62 ไอโซเลท งานวิจยันีไ้ด้ตรวจหายีน cry2 ในไอโซเลทเหลา่นีด้้วยเทคนิค PCR โดย

พบว่าไอโซเลทท่ีมียีน cry2 อยู่จํานวน 53 ไอโซเลท คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ และได้ทําการโคลนและศึกษาการ

แสดงออกของยีน cry2Ab จากเชือ้ท่ีแยกได้ท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ โดยการเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb 

และเช่ือมต่อเข้าสูดี่เอ็นเอพาหะ pUC19 ท่ีตําแหน่ง BamHI และ KpnI และสง่ถ่ายพลาสมิดลกูผสมท่ีมียีน cry2Ab 

เข้าสูเ่ชือ้ Escherichia coli สายพนัธุ์ JM109 จากการวิเคราะห์ลําดบันิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab พบว่ามีความ

เหมือนกบัยีนสร้างโปรตีนสารพิษ cry2Ab ของแบคทีเรีย B. thuringiensis สายพนัธุ์ HTS-S-38 (100% identity) 

หลังจากชักนําให้เกิดการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ด้วย Isopropyl-β-D-1-thiogalacto 

pyranoside (IPTG) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ และวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE พบว่าไม่มีการแสดงออกของยีน 

cry2Ab ท่ีโคลนได้ 

คาํสาํคัญ : บาซิลลสั ทริูงเยนซิส โปรตีนสารพิษ ยีน cry2Ab 

 

Abstract 
 The Cry2 toxin from Bacillus thuringiensis is highly toxic against lepidopteran insect larvae. In 

previous work, we have isolated 62 isolates of B. thuringiensis that showed high toxicity to Spodoptera 

litura. Here, we analyzed the present of cry2 gene in these isolates using PCR detection. The result 

revealed that 53 out of 62 isolates (85%) contain cry2 gene. In addition, the cry2Ab gene was then 

cloned from the isolate which contains the highest activity. The 2.1 kb cry2Ab gene was amplified and 

ligated into pUC19 vector at BamHI-KpnI site. The recombinant plasmids containing cry2Ab gene were  

transformed to Escherichia coli strain JM109. Comparison of nucleotide sequence of the cloned cry2Ab 
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gene revealed similarity with the cry2Ab gene of B. thuringiensis strain HTS-S-38 (100% identity). The 

result of SDS-PAGE revealed that no expression of the cloned cry2Ab gene was observed after induction 

with 0.1 mM IPTG. 

Keywords : Bacillus thuringiensis, Protein toxin, cry2Ab gene 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 การกําจดัแมลงศตัรูพืชด้วยสารเคมีได้รับความนิยมและใช้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลานาน ซึง่ก่อให้เกิดพิษ

ตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย เช่น แมลงท่ีเป็นประโยชน์ รวมทัง้เป็นอนัตรายต่อ

เกษตรกรและผู้บริโภค (Aronson et al., 1986) และจากความวิตกกงัวลจากอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้สารเคมี

จงึมีการศกึษาค้นหาวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการควบคมุแมลงศตัรูพืช เช่น การใช้แมลงศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืช หรือ

การใช้จลุินทรีย์ก่อโรคต่อแมลงศตัรูพืชเพ่ือใช้ร่วมกบัวิธีต่าง ๆ ในการกําจดัแมลงศตัรูพืช โดยมีการค้นพบว่าจลุินทรีย์

หลายชนิดมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เชือ้แบคทีเรีย Bacillus 

thuringiensis (Ferre et al., 1995) 

 B. thuringiensis เป็นแบคทีเรียแกรมบวกท่ีสามารถผลิตผลกึโปรตีนสารพิษ δ-endotoxins ในระหว่างการ

สร้างสปอร์ ซึ่งโปรตีนสารพิษ δ-endotoxins ประกอบไปด้วยกลุ่มของโปรตีนสารพิษ Cry (crystal) และ Cyt 

(cytotoxic) (Crickmore et al., 1998) โดยปัจจบุนัมีรายงานถึงการค้นพบโปรตีนสารพิษ Cry มากกว่า 350 ชนิด 

และโปรตีนสารพิษ Cyt มากกว่า 38 ชนิด (http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/) โดย  

B. thuringiensis แต่ละสายพนัธุ์จะสร้างโปรตีนสารพิษมากกว่า 1 ชนิดท่ีมกัจะออกฤทธ์ิต่อตวัอ่อนแมลงในอนัดบั

เดียวกนั เช่น B. thuringiensis สายพนัธุ์ kurstaki สร้างโปรตีน Cry1Aa, Cry1Ab, Cry2Aa และ Cry2Ab ซึง่มีความ

เป็นพิษตอ่หนอนในอนัดบั Lepidoptera ในขณะท่ี B. thuringiensis สายพนัธุ์ israelensis สร้างโปรตีนสารพิษอย่าง

น้อย 4 ชนิด คือ Cry4Aa, Cry4Ba, Cry11Aa และ Cyt1Aa ท่ีมีความเป็นพิษต่อตวัอ่อนแมลงในอนัดบั Diptera เช่น 

ลกูนํา้ยงุ เป็นต้น (Berry et al., 2002) 

 จากการศกึษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนสารพิษ Cry ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีรายงาน พบวา่มีความคล้ายคลงึกนั 

ซึง่ประกอบด้วย 3 โดเมน คือ โดเมนท่ี 1 ท่ีมีโครงสร้างเป็น α-helices มีหน้าท่ีทําให้เกิดรูร่ัวบนเซลล์เย่ือบกุระเพาะ

อาหารของแมลง โดเมนท่ี 2 มีโครงสร้าง β-sheets เก่ียวข้องในการจบักบัโปรตีนตวัรับเฉพาะ (receptor) ท่ีเซลล์ผิว

เย่ือบกุระเพาะอาหารแมลง และโดเมนท่ี 3 มีโครงสร้าง β-sheets ท่ีคาดวา่เก่ียวข้องกบัการรักษาเสถียรภาพของ

โปรตีนสารพิษและเก่ียวข้องกบัการจบัโปรตีนตวัรับเฉพาะ (Pardo-Lopez et al., 2013) 

 จากงานวิจยัท่ีผ่านมาได้คดัแยกและศกึษาแบคทีเรีย B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจดัหนอน

กระทู้ผกั (Spodoptera litura) จํานวน 62 ไอโซเลท ในงานวิจยันีจ้งึทําการศกึษาเพิ่มเติมการมียีนสร้างโปรตีนสารพิษ 

Cry2 ใน B. thuringiensis ไอโซเลทต่าง ๆ และทําการโคลนยีนและศึกษาลําดบันิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab จาก   

B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ พร้อมทัง้ศกึษาการแสดงออกของยีนดงักลา่วในเชือ้ Escherichia coli เพ่ือ

เป็นพืน้ฐานในการใช้โปรตีนสารพิษควบคมุแมลงศตัรูพืชตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ  
1. เชือ้แบคทีเรีย 
 เชือ้แบคทีเรีย B. thuringiensis เป็นเชือ้ท่ีแยกได้จากตวัอยา่งดินจากภมิูภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศไทยและผ่าน

การทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการควบคมุหนอนกระทู้ผกั และใช้เชือ้ E. coli สายพนัธุ์ JM109 สําหรับเตรียม 

competent cell  
2. การสกัดดีเอน็เอ 
 เลีย้ง B. thuringiensis ในอาหาร Nutrient broth และป่ันตกเซลล์ท่ีด้วยความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที 

สกดัดีเอ็นเอทัง้หมด (Total DNA) จากเซลล์ ตามวิธีท่ีรายงานโดย Thammasittirong และ Attathom (2008) จากนัน้

วิเคราะห์ดีเอน็เอท่ีสกดัได้ด้วย agarose gel electrophoresis เพ่ือใช้เป็นแมแ่บบในการเพิ่มจํานวนยีน cry2 
3. การเพิ่มจาํนวนยีน cry2 ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR)  
 สําหรับการตรวจยีน cry2 ใน B. thuringiensis นัน้ใช้ไพร์เมอร์และองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทํา PCR 

ตามท่ีรายงานโดย Thammasittirong และ Attathom (2008) สําหรับเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab เพ่ือใช้ในการโคลนยีน

นัน้ทําโดยใช้ดีเอ็นเอท่ีสกดัได้จาก B. thuringiensis เป็นแม่แบบ และมีลําดบัไพรเมอร์ท่ีออกแบบขึน้ใหม่และจําเพาะ

ต่อยีน cry2Ab คือ cry2Ab-Forward มีลําดบันิวคลีโอไทด์ 5’ AAAAGGATCCGCGTATAACAAAAG TGAGAA 3’ 

และ cry2Ab-Reverse มีลําดบั 5’ AAAAGGTACCTTAATAAAGTGGTG(A/G)AA(T/G)(A/T)TTAG 3’ โดยเพิ่ม

ลําดบัจดจําของเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI (GGATCC) ท่ี Forward primer และเอนไซม์ KpnI (GGTACC) ท่ี 

Reverse primer ทํา PCR โดยใช้เอ็นไซม์ Phusion DNA polymerase (NBE) ในการเพิ่มจํานวน โดยทําปฏิกิริยา 30 

รอบ ท่ีอณุหภมิู denaturation 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที, annealing 52 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ extension 

72 องศาเซลเซียส 3 นาที จากนัน้วิเคราะห์ผลผลติท่ีเกิดขึน้ด้วย agarose gel electrophoresis 
4. การโคลนยีน cry2Ab และการคัดเลือกโคลน 
 ทําการตดัชิน้ PCR products และพลาสมิด pUC19 ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI และ KpnI 

(Fermentas) จากนัน้ทําการแยกชิน้ PCR products และพลาสมิดท่ีผ่านการตดัด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะแล้วด้วย

เทคนิค agarose gel electrophoresis และตดัชิน้วุ้นอะกาโรสของ PCR products ของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb 

และของพลาสมิดขนาด 2.6 kb เพ่ือทําให้บริสทุธ์ิด้วยชุดแยกบริสทุธ์ิดีเอ็นเอจากเจล GF-1 AmbiClean Kit 

(Vivantis) และทําการเช่ือมต่อชิน้ PCR ท่ีได้เข้ากบัดีเอ็นเอพาหะ pUC19 ท่ีตําแหน่ง BamHI และ KpnI ด้วยเอนไซม์ 

DNA ligase (Vivantis) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และส่งถ่ายพลาสมิดลกูผสมไปยงั competent cell ด้วยกระบวนการ 

heat shock transformation และคดัเลือกโคลนท่ีได้รับพลาสมิดลกูผสมท่ีสามารถเจริญบนอาหารเลีย้งเชือ้ Luria 

bertani (LB) agar ท่ีเติมยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลนิ 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร เพ่ือใช้วิเคราะห์โคลนตอ่ไป 
5. วเิคราะห์โคลนที่ได้รับการถ่ายยีน cry2Ab 
 สกัดพลาสมิดจากโคลนท่ีขึน้บนอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีมียาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน โดยวิธี alkaline lysis 

(Birnboim and Doly, 1979) จากนัน้จึงตดัพลาสมิดลกูผสมท่ีสกดัได้ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI ร่วมกบั KpnI 

แล้ววิเคราะห์ชิน้ดีเอ็นเอท่ีได้จากการตดัด้วย agarose gel electrophoresis จากนัน้ส่งพลาสมิดลกูผสมวิเคราะห์

ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab และเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์กับฐานข้อมูล National Center for 

Biotechnology Information (NCBI)  
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6. ศกึษาการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนสารพษิ Cry2Ab ในเชือ้ E. coli 
 เลีย้งเซลล์ E. coli ท่ีได้รับพลาสมิดลกูผสมในอาหารเลีย้งเชือ้ LB broth ท่ีเติมยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน 100 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเลีย้งท่ีอณุหภมิู 37 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที จนกระทัง่มีค่าการ

ดดูกลืนคล่ืนแสง (OD595) ได้ประมาณ 0.3-0.4 จึงชกันําให้เกิดการแสดงออกของยีนด้วยการเติม Isopropyl-β-D-1-

thiogalactopyranoside (IPTG) ความเข้มข้น 0.1 มิลลโิมลาร์ และเลีย้งเชือ้ตอ่เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จากนัน้ป่ันตกเซลล์

และวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนด้วยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) ตามวิธีของ Laemmli (1970) 

  

ผลและวจิารณ์ 
1. การตรวจหายีน cry2 ใน B. thuringiensis 
 จากการใช้เทคนิค PCR ในการเพิ่มจํานวนยีน cry2 เพ่ือตรวจหาการมียีนสร้างโปรตีนสารพิษ Cry2 ท่ีออก

ฤทธ์ิต่อหนอนแมลงในอนัดบั Lepidoptera นัน้ พบว่ามีการตรวจพบยีน cry2 จํานวน 53 ไอโซเลท จาก 62 ไอโซเลท 

คิดเป็น 85 เปอร์เซน็ต์ โดยแสดงตวัอยา่งของผลการตรวจพบ cry2 ในภาพท่ี 2 ซึง่ถือว่าเป็นสดัสว่นการพบยีน cry2 ท่ี

สงู ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้าท่ีมีการตรวจพบยีน cry2 ในตวัอย่าง B. thuringiensis ในภูมิภาคต่าง ๆ 

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์และสามารถพบยีน cry2 ได้สงูใน B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจดัหนอนกลุม่ 

Lepidoptera (ประมาณ 90 เปอร์เซน็ต์) (Thammasittirong and Attathom, 2008) 
2. การโคลนยีน cry2Ab และการวเิคราะห์โคลน 
 จากการศกึษา B. thuringiensis ท่ีมีความสามารถในการกําจดัหนอนกระทู้ผกั ซึ่งเป็นกิจกรรมของโปรตีน

สารพิษท่ีออกฤทธ์ิต่อหนอนแมลงอันดบั Lepidoptera งานวิจัยนีไ้ด้สนใจศึกษายีน cry2Ab ซึ่งมีรายงานถึง

ประสิทธิภาพท่ีสงูต่อหนอนแมลงอนัดบั Lepidoptera (Hofte and Whiteley, 1989) โดยเพิ่มจํานวนชิน้ยีนจาก  

B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุในการกําจดัหนอนกระทู้ผกั โดยใช้ไพรเมอร์ท่ีออกแบบขึน้ในการเพิ่ม

จํานวนยีน cry2Ab พบวา่ได้ชิน้ PCR product ขนาดประมาณ 2.1 kb (ภาพท่ี 3 ก เลนท่ี 1) 

 หลงัจากเช่ือมต่อชิน้ยีน cry2Ab เข้าสู่ดีเอ็นเอพาหะ pUC19 ท่ีตําแหน่ง BamHI และ KpnI และส่งถ่าย 

พลาสมิดลกูผสมเข้าสูเ่ชือ้ E. coli แล้วพบว่าได้โคลนท่ีสามารถเจริญในอาหารท่ีมียาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน จึงทําการ

คดัเลือกโคลนดงักลา่วมาสกดัพลาสมิดและวิเคราะห์ด้วยการตดัด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI พบว่าให้ชิน้ดีเอ็นเอ

จากการตดัประมาณ 4.7 kb (ภาพท่ี 3 ข เลนท่ี 2) ซึง่ใกล้เคียงกบัขนาดของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb และพลาสมิด 

pUC19 ขนาด 2.6 kb และจากการตดัวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะสองชนิดคือ BamHI และ KpnI พบว่าให้ชิน้ 

ดีเอ็นเอจากการตดัสองชิน้คือ ขนาดประมาณ 2.1 kb และ 2.6 kb (ภาพท่ี 3 ข เลนท่ี 3) ซึ่งตรงกบัขนาดของยีน 

cry2Ab และขนาดของพลาสมิด pUC19 ตามลําดบั แสดงถึงการประสบความสําเร็จในการโคลนยีน cry2Ab เข้าสู ่

พลาสมิด pUC19 จากการวิเคราะห์ลําดบันิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab ท่ีโคลนได้พบว่ามีสว่นเก็บรหสัจํานวน 1,902 

นิวคลีโอไทด์ (ภาพท่ี 4) ซึง่เก็บรหสัสําหรับ 633 กรดอะมิโน และจากการเปรียบเทียบลําดบันิวคลีโอไทด์กบัฐานข้อมลู 

NCBI พบว่ามีความเหมือนกบัยีนสร้างโปรตีนสารพิษ cry2Ab ของแบคทีเรีย B. thuringiensis สายพนัธุ์ HTS-S-38 

(accession number K5010821.1) เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ (identity) แสดงถึงยีนท่ีโคลนได้เป็นยีนท่ีมีรายงานใน

ฐานข้อมลู  
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3. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนสารพษิด้วยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) 
 หลงัจากชกันําให้เกิดการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ในเชือ้ E. coli และการวิเคราะห์

โปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบวา่ไม่มีการแสดงออกของยีน cry2Ab ท่ีมีขนาดประมาณ 70 kDa (ภาพท่ี 5 เลนท่ี 

2) โดยพบวา่มีการแสดงออกของโปรตีนชนิดตา่ง ๆ ท่ีเหมือนกบัเชือ้ E. coli ท่ีได้รับเฉพาะพลาสมิด pUC19 (ภาพท่ี 5 

เลนท่ี 1) ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการแสดงออกของยีนต่างสิ่งมีชีวิตท่ีมกัจะมีการแสดงออกท่ีต่ํา โดยอาจเกิดจากหลาย ๆ

ปัจจัย เช่น ระบบควบคุมการแสดงออกของยีน การม้วนพับของโปรตีนหลังการแสดงออก ดังท่ีมีรายงานถึงการ

แสดงออกท่ีต่ําของยีน cry2A และ cry4A ในเชือ้ E. coli (Tanapongpipat et al., 2003) และไม่พบการแสดงออก

ของยีน cry2Ab ใน B. thuringiensis สายพนัธุ์ HD-1 และ HD-263 (Jain et al., 2006) Donovan และคณะ (1988) 

รายงานว่าไม่พบการแสดงออกของยีน cryBI จาก B. thuringiensis kurstaki สายพนัธุ์ HD1 และ HD263 ใน E. coli 

แต่พบการแสดงออกของยีน cryBI ใน Bacillus megaterium ในอาหารท่ีส่งเสริมการสร้างสปอร์เน่ืองจากใช้ระบบ

ควบคมุการแสดงออกเดียวกนักบัยีนท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างสปอร์ (Losick and Pero, 1981) หรือโปรตีนสารพิษ 

Cry2Ab อาจแสดงออกในระดบัต่ําท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการย้อม Coomassie brilliant blue จึงจําเป็นต้อง

ศกึษาเพ่ือปรับปรุงการแสดงออกของยีน cry2Ab ท่ีโคลนได้ตอ่ไป  

   

สรุปผล 
 งานวิจยันีไ้ด้ตรวจการมียีน cry2 ใน B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจดัหนอนกระทู้  โดยพบว่า

จํานวนไอโซเลทท่ีมียีน cry2 คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ (53/62 ไอโซเลท) และสามารถโคลนยีนสร้างโปรตีนสารพิษ 

Cry2Ab จาก B. thuringiensis ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจดัหนอนกระทู้ผกั โดยใช้พลาสมิด pUC19 เป็นดีเอ็น

พาหะ จากการวิเคราะห์ลําดบันิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab ท่ีโคลนได้ พบว่ามีลําดบันิวคลีโอไทด์ 1,902 นิวคลีโอไทด์ 

เก็บรหสัสําหรับ 633 กรดอะมิโน โดยมีความเหมือนกบัลําดบันิวคลีโอไทด์ cry2Ab ของ B. thuringiensis สายพนัธุ์ 

HTS-S-38 ท่ีรายงานในฐานข้อมลู NCBI เทา่กบั 100% แตไ่มพ่บการแสดงออกของยีน cry2Ab ได้ใน E. coli  

 

คาํขอบคุณ 
 งานวิจัยนีไ้ด้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี            

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยั

บางส่วนจากหน่วยวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างพลาสมิดลกูผสม  

 

     
 

ภาพที่ 2 ตวัอย่างผลการตรวจพบยีน cry2 ด้วยเทคนิค PCR เลนท่ี 1-12: ไอโซเลทท่ีตรวจพบยีน cry2 และเลน M: 

DNA marker 

 

      (ก)         (ข) 

                                                                       

                                                        
              

ภาพที่ 3 (ก) การเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab ด้วยเทคนิค PCR เลนท่ี 1: PCR product ของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb;  

(ข) การวิเคราะห์โคลนด้วยการตดัด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ เลนท่ี 1: พลาสมิดลกูผสม; เลนท่ี 2: พลาสมิดลกูผสมท่ีตดั

ด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI; เลนท่ี 3: พลาสมิดลกูผสมท่ีตดัด้วยเอนไซม์ตดัจําเพาะ BamHI และ KpnI และเลน 

M: DNA marke 
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1 ATGAATAGTG TATTGAATAG CGGAAGAACT ACTATTTGTG ATGCGTATAA TGTAGCGGCT 
61 CATGATCCAT TTAGTTTTCA ACACAAATCA TTAGATACCG TACAAAAGGA ATGGACGGAG 
121 TGGAAAAAAA ATAATCATAG TTTATACCTA GATCCTATTG TTGGAACTGT GGCTAGTTTT 
181 CTGTTAAAGA AAGTGGGGAG TCTTGTTGGA AAAAGGATAC TAAGTGAGTT ACGGAATTTA 
241 ATATTTCCTA GTGGTAGTAC AAATCTAATG CAAGATATTT TAAGAGAGAC AGAAAAATTC 
301 CTGAATCAAA GACTTAATAC AGACACTCTT GCCCGTGTAA ATGCGGAATT GACAGGGCTG 
361 CAAGCAAATG TAGAAGAGTT TAATCGACAA GTAGATAATT TTTTGAACCC TAACCGAAAC 
421 GCTGTTCCTT TATCAATAAC TTCTTCAGTT AATACAATGC AACAATTATT TCTAAATAGA 
481 TTACCCCAGT TCCAGATGCA AGGATACCAA CTGTTATTAT TACCTTTATT TGCACAGGCA 
541 GCCAATTTAC ATCTTTCTTT TATTAGAGAT GTTATTCTAA ATGCAGATGA ATGGGGAATT 
601 TCAGCAGCAA CATTACGTAC GTATCGAGAT TACTTGAAAA ATTATACAAG AGATTACTCT 
661 AACTATTGTA TAAATACGTA TCAAAGTGCG TTTAAAGGTT TAAACACTCG TTTACACGAT 
721 ATGTTAGAAT TTAGAACATA TATGTTTTTA AATGTATTTG AGTATGTATC TATCTGGTCG 
781 TTGTTTAAAT ATCAAAGTCT TCTAGTATCT TCCGGTGCTA ATTTATATGC AAGTGGTAGT 
841 GGACCACAGC AGACCCAATC ATTTACTTCA CAAGACTGGC CATTTTTATA TTCTCTTTTC 
901 CAAGTTAATT CAAATTATGT GTTAAATGGA TTTAGTGGTG CTAGGCTTTC TAATACCTTC 
961 CCTAATATAG TTGGTTTACC TGGTTCTACT ACAACTCACG CATTGCTTGC TGCAAGGGTT 
1021 AATTACAGTG GAGGAATTTC GTCTGGTGAT ATAGGTGCAT CTCCGTTTAA TCAAAATTTT 
1081 AATTGTAGCA CATTTCTCCC CCCATTGTTA ACGCCATTTG TTAGGAGTTG GCTAGATTCA 
1141 GGTTCAGATC GGGAGGGCGT TGCCACCGTT ACAAATTGGC AAACAGAATC CTTTGAGACA 
1201 ACTTTAGGGT TAAGGAGTGG TGCTTTTACA GCTCGCGGTA ATTCAAACTA TTTCCCAGAT 
1261 TATTTTATTC GTAATATTTC TGGAGTTCCT TTAGTTGTTA GAAATGAAGA TTTAAGAAGA 
1321 CCGTTACACT ATAATGAAAT AAGAAATATA GCAAGTCCTT CAGGAACACC TGGTGGAGCA 
1381 CGAGCTTATA TGGTATCTGT GCATAACAGA AAAAATAATA TCCATGCTGT TCATGAAAAT 
1441 GGTTCTATGA TTCATTTAGC GCCAAATGAC TATACAGGAT TTACTATTTC GCCGATACAT 
1501 GCAACTCAAG TGAATAATCA AACACGAACA TTTATTTCTG AAAAATTTGG AAATCAAGGT 
1561 GATTCTTTAA GGTTTGAACA AAACAACACG ACAGCTCGTT ATACGCTTAG AGGGAATGGA 
1621 AATAGTTACA ATCTTTATTT AAGAGTTTCT TCAATAGGAA ATTCCACTAT TCGAGTTACT 
1681 ATAAACGGTA GGGTATATAC TGCTACAAAT GTTAATACTA CTACAAATAA CGATGGAGTT 
1741 AATGATAATG GAGCTCGTTT TTCAGATATT AATATCGGTA ATGTAGTAGC AAGTAGTAAT 
1801 TCTGATGTAC CATTAGATAT AAATGTAACA TTAAACTCCG GTACTCAATT TGATCTTATG 

  1861 AATATTATGC TTGTACCAAC TAATCTTTCA CCACTTTATT AA 

 

ภาพที่ 4 ลําดบัเบสขนาด 1,902 นิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab บนพลาสมิดลกูผสม  

 

         
 
ภาพที่ 5 การแสดงออกของโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ในเชือ้ E. coli เลนท่ี 1: การแสดงออกของโปรตีนในเชือ้ E. coli 

ท่ีได้รับเฉพาะพลาสมิด pUC19;  เลนท่ี 2: การแสดงออกของโปรตีนในเชือ้ E. coli ท่ีได้รับพลาสมิดลกูผสม pUC19 

ท่ีมียีน cry2Ab; เลน M: Protein standard markers  
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภณัฑ์ปลาแมคเคอเรลแปรรูปโดยการจัดสมดุล
สายการผลิต 
Increasing Efficiency of Packaging Mackerel Fillet Product by Assembly Line Balancing 
Technique 
 

กญัจนา ทองสนิท1 จฬุารัตน์ ฦาแรง1 และ ภิกชญา คงแก้ว1 

Kanjana Thongsanit1, Churarat Luraeng1 and Pikchaya Khongkaew1  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีนํ้าเสนอปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนของบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลแปรรูปลงกล่อง

กระดาษ ซึ่งมีกระบวนการผลิตในรูปแบบของสายงานการผลิต จากการศึกษาปัญหาพบว่าในปัจจุบนักระบวนการ

ดงักล่าวมีการผลิต ท่ีน้อยกว่าเป้าหมายการผลิต 12% เน่ืองจากกระบวนการปิดฉลากใช้เวลาในการผลิตท่ีนานกว่า

ในขัน้ตอนอ่ืน ๆ  จึงเกิดการรอคอยงานขึน้ในกระบวนการผลิต เกิดคอขวดในสถานีงานย่อยของสายการผลิต จาก

ปัญหาเหลา่นีผู้้ ทําการวิจยัจึงได้นําเสนอ 2 แนวทางในการแก้ปัญหาโดยจะใช้แนวคิดการจดัสมดลุสายการผลิต โดย

วิธีท่ี 1 ใช้หลกัการรวมสถานีงานและปรับตําแหน่งพนกังาน สําหรับวิธีท่ี 2 ใช้หลกัการรวมสถานีงานเพียงอย่างเดียว 

ใช้วิเคราะห์และหาแนวทางการปรับปรุงงานจากการนําเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ปรับปรุงงาน ผลการศึกษาพบว่า สําหรับวิธีท่ี 1 ทําให้กําลงัการผลิตต่อวนัเพิ่มขึน้จากเดิม 1,688 กล่องต่อวนั เป็น 

2,110 กลอ่งต่อวนั ซึง่เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 11.9 %  วิธีท่ี 2 กําลงัการผลิตต่อวนัเพิ่มขึน้เป็น 2,645 ต่อวนั คิดเป็น

การเพิ่มขึน้ 19.21 % 

คาํสาํคัญ :  การจดัสมดลุการผลติ การบรรจผุลิตภณัฑ์ปลาแมคเคอเรลแปรรูป  
 

Abstract 
This study proposes the efficiency improvement in the packaging process of the Mackerel Fillet 

products. The process is a production line. Nowadays the output of packaging process is less than the 

target 12%. The labeling process is the bottleneck process which has the longest processing time. To 

solve the problem, the researchers propose two methods for improving the bottleneck problem based on 

the Line Balancing Concept. The first methods are combining workstations and relocating the worker. The 

second method is combining the workstations only. The objective of the problem is to reduce bottlenecks 

or increase the efficiency of line balancing. The results after applying line balancing. It was found that for 

method no.1, the product output increase from 1,688 boxes per day to 2,110 boxes per day which 

improve the efficiency 11.90 %. For the second method the production output will be 2,645 which 

improve the efficiency 19.21 %.  

Keywords :  Assembly line balancing, Packaging Mackerel Fillet Product 
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การศึกษาการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศกึษา แผนกเคร่ืองสาํอางในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
A Study of Inventory Management: Case Study of Cosmetics Department Store in A Large 
Retail Store 
 

กวินธร สยัเจริญ1 กญัจนา ทองสนิท1 และ ศกัด์ิระพี แสงนาค1 

Kawinthorn Saicharoen1, Kanjana Thongsanit1 and Sakrapee Sangnak1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีนํ้าเสนอการศึกษาการจดัการสินค้าคงคลงัท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาแผนกเคร่ืองสําอางในร้านค้า

ปลีกขนาดใหญ่ ปัจจุบันทางร้านค้ามีรายการสินค้าท่ีต้องสั่งซือ้หลาย ๆ รายการในแต่ละเดือน ปัจจุบันผู้ จัดการ

ร้านค้าจะใช้ประสบการณ์ในการตดัสินใจในการสัง่ซือ้สินค้าแต่ละรายการสําหรับขายในร้านค้า เช่น รายการและ

จํานวนท่ีต้องสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ ซึ่งผลการตดัสินใจต่าง ๆ จะมีผลต่อค่าใช้จ่าย  ถ้าทางร้านสัง่สินค้าในปริมาณท่ีมาก

เกินก็ย่อมมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ แต่ถ้าทางร้านสัง่ในปริมาณท่ีน้อย แต่สัง่ในจํานวนครัง้ท่ีบ่อยก็จะทําให้

คา่ใช้จ่ายด้านการสัง่ซือ้สงูขึน้  

ปริมาณการสั่งซือ้ท่ีประหยัด คือการหาปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีดีท่ีสุด ภายใต้การหาความสมดุลของความ

ขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่าง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บกับค่าใช้จ่ายด้านการสัง่ซือ้ การสัง่ซือ้ท่ีประหยัดจะให้ค่าท่ีทําให้

ต้นทนุรวมท่ีเกิดต่ําท่ีสดุของแต่ละรายการสินค้า สําหรับร้านค้าปลีกต้องมีการสัง่ซือ้สินค้าหลายรายการจากผู้ขาย ซึง่

ผู้ขายสินค้าแต่ละรายจะส่งสนิค้าหลากหลายรายการให้กบัร้านค้าปลีก ในบทความนีจ้ึงนําเสนอตวัแบบปริมาณการ

สัง่ซือ้ท่ีประหยดั (Economic Order Quantity, EOQ) สําหรับหลายรายการ ซึ่งแนวคิดของแบบจําลองนีคื้อ 

ค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีเกิดขึน้จากการสัง่ซือ้สินค้าหลายชนิดในคราวเดียวกนัจะมีต้นทนุท่ีถกูกว่าต้นทนุท่ีเกิดจากการสัง่ซือ้

สินค้าหลายชนิดหลายครัง้  ในด้านการจดัการสินค้าคงคลงั ร้านค้าสามารถท่ีจะลดค่าใช้จ่าย โดยรวมได้โดยการ

ประยกุต์ใช้วิธี ตวัแบบปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีประหยดั(Economic Order Quantity, EOQ) สําหรับหลายรายการหรือ

เรียกว่าการสัง่ซือ้แบบร่วม โดยใช้ข้อมูลจริง 5 เดือน เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบต้นทุนท่ีเกิดขึน้กับวิธีการท่ี

ดําเนินการเดิม 

คาํสาํคัญ :  การสัง่ซือ้แบบร่วม ต้นทนุ การจดัการสนิค้าคงคลงั 
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Abstract 
The study proposes the appropriate Inventory Management of the cosmetic department in 

superstore. For each month, the store has to order many product items to sell in the store. Nowadays the 

store manager use experience to make decision in purchasing the product items.  For example, making 

decision the problem of which items they should buy in this period and how many items they have to buy. 

The result of the decision will affect the cost. If they buy too much, it will increase the holding costs. 

However, if they frequency order in small quantities, the ordering cost will increase. 

The Economic Order Quantity (EOQ) method is an attempt to estimate the best order quantity by 

balancing the conflicting cost of holding and of placing replenishment orders. However, the quantity from 

EOQ is the lowest total cost for the single item.  For the retail store, many items have to order from 

vender. Each vender always sends variety items to the store.  In the study proposes the EOQ model for 

multi items. The idea of the model is that fixed cost for ordering multi items at the same time is cheaper 

than the cost of reordering the product items at different moment in time.  

 In inventory management, the store can reduce the total cost by apply the Economic Order 

Quantity, (EOQ) for multi-item. The data in 5 months are tested and compared to the previous method. 

Keywords : Joint Replenishment, Cost, Inventory management 
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การศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทาง 
The Education Creating and Efficiency Alarm by Scanning Appearance 
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Sasithorn Riyathen1, Saowanee Somrup1, Orathai Chairad1, Sumintra Tongjumloon1, NarongritJumrus1 and 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีมี้ช่ือว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพสญัญาณกนัขโมยโดยการสแกนลกัษณะท่าทางโดยมี

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพสญัญาณกันขโมยโดยการสแกนลกัษณะท่าทาง 2) เพ่ือส่ง

สญัญาณเสียงโดยจบัลกัษณะทา่ทางของผู้ใช้จานวน 4 เสียง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยคอมพิวเตอร์กล้องเว็บแคมและ โปรแกรมสแกนลกัษณะท่าทางโดย

เป็นการตรวจสอบท่าทางการยกมือโดยเม่ือบุคคลแสดงท่าทางยกมือทัง้สองข้างขึน้เสมอศีรษะโปรแกรมก็จะทําการ

รับสญัญาณอินพทุเป็นเฟรมภาพเข้ามาแล้วทําการประมวลผลเฟรมภาพจากการหาค่าสีผิวของมนษุย์บนระบบสีของ

คอมพิวเตอร์แล้วหาสว่นประกอบของภาพโดยมีสว่นศีรษะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีใช้ในการหาตําแหน่งเร่ิมต้นของวตัถใุนภาพ

เพ่ือจดจําตําแหน่งไว้เพ่ือนําไปหาส่วนท่ีเป็นมือในขัน้ตอนถดัไปจากนัน้ก็นําไปประมวลผลว่ามีการยกมือเหนือศีรษะ

หรือระดบัศีรษะหรือไม่เพ่ือสง่สญัญาณเตือนเป็นเสียงสญัญาณเตือนภยัทัง้หมด 4 เสียงได้แก่ 1.เสียงไซเรน  2.เสียง

คนพดู 3.เสียงเพลง 4.เสียงเอฟเฟค 

ผลการวิจยัพบว่า  วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพสญัญาณกนัขโมยโดยการสแกน

ลกัษณะท่าทางมีผลการทดลองดงันีก้ารสแกนลกัษณะท่าทางโดยใช้บคุคลทดสอบจานวน 2 คน มีระยะระหว่าง      

1-5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้โปรแกรมสามารถตรวจสอบการทํางานได้ 90 เปอร์เซ็นต์ได้แก่ 1 คนระยะห่าง         

1 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 1 คน 2 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 1 คน  3 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 1 คน 4 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 1 คน     

5 เมตร ได้ผล 9 ครัง้, 2 คน 1 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 2 คน 2 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 2 คน 3 เมตร ได้ผล 10 ครัง้, 2 คน        

4 เมตร ได้ผล 8 ครัง้, 2 คน  5 เมตร ได้ผล 8 ครัง้ 

ผลการวิจยัพบว่า ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2) เพ่ือส่งสญัญาณเสียงโดยจบัลกัษณะท่าทางของผู้ ใช้จํานวน       

4 เสียงมีผลการทดลองดงันีก้ารสแกนลกัษณะท่าทางโดยใช้บคุคลทดสอบจํานวน 2 คน มีระยะระหว่าง 1-5 เมตร    

สง่สญัญาณเสียง 4 เสียง จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้โปรแกรมสามารถตรวจสอบและสง่สญัญาณเสียง 1) จํานวน    

1 คน ระยะห่าง 5 เมตร  จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected 95 เปอร์เซ็นต์ 2) จํานวน 2 คน

ระยะห่าง 5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้แสดงการ Motion Detected 96 เปอร์เซ็นต์  3) จํานวน 3 คน ระยะห่าง 

5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected 92 เปอร์เซ็นต์ 4) จํานวนบคุคลทดสอบ 4 คน 

ระยะหา่ง 5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected ประมาณ 90 เปอร์เซน็ต์ 

คาํสาํคัญ : สญัญาณกนัขโมย สแกนลกัษณะท่าทาง 
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Abstract 
 This research was titled The Education Construction and Performance signal Burglar By 

scanning manner it is intended.  1) to construct an alarm system by scanning manner. 2) to send the 

audio signal by capturing the gestures of the number 4 sounds. Instruments used in research  Consists of 

a computer and a webcam Scan appearance By monitoring the motion of hands.  When an individual 

gesture, raised both hands to draw the head.  Program will receive input into the frame. Then processed 

into the frame. Based on the color of human skin color on the computer.  Then the components of the The 

head is beginning to be used to find the starting position of the object in the image.  To remember to take 

a hand in to the next step. Then processed to have been raised over the head. Or the head or not to send 

an alarm as alarm sound 4. include 1. Siren 2. The sound of people talking 3. Audio 4. Sound Effects  

 The research finding were as follows :. 1) to construct an alarm system by scanning manner. 

The results are as follows: Scanning manner using the 2 test individuals who are between 1-5 meters 10 

times the number of tests to check the operation was 90 percent, including one who works 10 times the 

distance of 1 meter, 1 to 2 meters. the 10 sessions, 1 to 3 meters of 10 times, 1 of 4 meters has 10 views, 

1 person, 5 meters has 9 views, 2 people, 1 meter has 10 views, 2 people, 2 meters of 10 times, 2. I have 

3 meters 10 times, 2 of 4 meters and 8 times, 2 of 5 meters and 8 times.  

 The research finding were as follows: 2) to send the audio signal by capturing the gestures of 

the number 4 sounds like the result of the trial. Scanning manner using individual test number 2 is 

between 1-5 meters transmit audio 4 sound 10 times the number of tests to detect and transmit sound     

1) The number 1 people 5m distance of the test 10 times. Show the Motion Detected 95 percent,            

2) number 2 away 5 meter tests 10 shows a Motion Detected 96 percent 3) 3 were spaced 5 meter tests 

10 shows a Motion Detected 92 percent 4) the number of individuals. test 4 5m distance 10 times the 

number of tests for Motion Detected show about 90 percent.  

Keywords : Alarm system, Scan appearance 

 

คาํนํา 
ในทกุวนันีเ้ม่ือเราต่ืนนอนขึน้มาในตอนเช้าเราจะพบกลบัข่าวสารจานวนมากมาย และหนึ่งในนัน้จะมีข่าว

เก่ียวกบัการจีป้ล้นธนาคาร และร้านสะดวกซือ้ต่าง ๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานหรือสถานท่ีดงักลา่วจะมีระบบกล้องวงจรปิด

โดยส่วนมาก แต่ระบบกล้องวงจรปิดนัน้เป็นเป็นการบนัทึกเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในส่วนคดีความหลงัจากเกิดเหตแุล้ว 

ไม่ได้ช่วยปกป้องความเสียหายจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว และถึงแม้ว่าทกุวนันีจ้ะมีระบบตรวจสอบการเคล่ือนไหวด้วย

กล้องวิดีโอ (Motion Detector) แต่ก็ยงัเป็นการตรวจสอบการเคล่ือนไหวในทกุรูปแบบโดยรวมท่ีเกิดขึน้ในเฟรมของ

ภาพวิดีโอ ไม่ได้ชีเ้ฉพาะเจาะจง ซึ่งเม่ือกล่าวถึงเหตกุารณ์จี ้หรือ ปล้น คนร้ายก็อาจมีการใช้อาวธุ และขู่กรรโชกให้

ผู้ เสียหายมีการยกมือขึน้เพ่ือจะได้สะดวกในการก่อการของผู้ ร้ายเอง ซึ่งจดุนีเ้องทาให้มีการคิดให้มีระบบตรวจสอบ

การแสดงทา่ทางการยกมือด้วย (The Raised hand gesture recognition detector system by webcamera) ขึน้ 
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เม่ือกลา่วถงึปัจจบุนัมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าในอดีตมากมายนกัอปุกรณ์ทางด้านไอทีต่างๆ

ก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดท่ีใช้ในการบนัทึกความเคล่ือนไหวของภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใน

สถานท่ีเป้าหมายแต่ก็ยงัไม่มีระบบท่ีใช้ในการตรวจสอบการแสดงท่ีทางการยกมือดงักล่าวท่ีมีราคาถกูเลยดงันัน้ทาง

ผู้พฒันาได้เลือกใช้กล้องเวบ็คาเมร่าก็เพราะวา่มีราคาถกูมากกวา่กล้องวงจรปิดทัว่ๆไปและใช้การพฒันาซอฟแวร์เพ่ือ

ตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือควบคู่ไปเพ่ือนาไปใช้ในการช่วยแจ้งเตือนภยัไปยงัเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลรักษาความ

ปลอดภยัเพ่ือลดความเส่ียงในการเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของผู้ใช้ระบบนี ้

 

แนวคดิและทฤษฎี 
 บติแมป(Bitmap) 
  เป็นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึน้ด้วยจดุสีต่างๆ ท่ีมีจํานวนคงท่ีตายตวัตามการสร้าง

ภาพท่ีมี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกนัไป หากขยายภาพ Bitmap จะเห็นว่ามีลกัษณะเป็นตาราง

เลก็ๆ ซึง่แตล่ะบิตคือ สว่นหนึง่ของข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

 เน่ืองจากบิตแมปมีค่าจดุสี (Pixel) จํานวนคงท่ีจึงทําให้มีข้อจํากดัในเร่ืองการขยายขนาดภาพ การเปล่ียน

ขนาดภาพทําโดยเพิ่มหรือลดพิกเซลจากท่ีมีอยู่เดิม เม่ือขยายภาพให้ใหญ่ขึน้ ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้า

เพิ่มค่าความละเอียดมากขึน้ก็จะทําให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนือ้ท่ีหน่วยความจํามากขึน้ตามไปด้วย ภาพท่ี

ขยายโตขึน้จะมองเหน็เป็นตารางส่ีเหล่ียมเรียงตอ่กนั ทําให้ขาดความสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่  1 แสดงภาพบิตแมป 

(อ้างอิงจาก : URL http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201372/page03_01.html) 

 

 ภาพแบบ Bitmap จึงเหมาะสําหรับงานกราฟิกในแบบท่ีต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด เป็นไฟล์ท่ี

เหมาะกบัการทํางานกบัภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย เพราะบิตแมปมีแชลแนลพิเศษ เรียกว่า Alpha Channelซึง่

เป็น 32 bitหรือ true colorคือสีสมจริง เช่น ภาพท่ีนํามาใช้กบั โปรแกรมโฟโต้ช็อปจะเป็นภาพเหมือน ภาพถ่าย เพราะ

ไฟล์ท่ีได้จาก โปรแกรมโฟโต้ช็อปเป็นบิตแมปในขณะท่ีไฟล์ท่ีสร้างจาก อีลสัเตเตอร์จะเหมือนการ์ตนูหรือภาพเขียน 

เพราะเป็นไฟล์แบบเว็คเตอร์นอกจากนีย้งัเหมาะสําหรับภาพท่ีต้องการระบายสี สร้างสี หรือกําหนดสีท่ีต้องการความ

ละเอียดและสวยงาม โดยไฟล์ภาพแบบบิตแมปในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ท่ีมีนามสกลุ . BMP, .PCX. , .TIF, .GIF, 

.JPG, .MSP, .PCD เป็นต้น สําหรับโปรแกรมท่ีใช้สร้างกราฟิกแบบนีคื้อ โปรแกรม Paint ต่างๆ เช่น Paintbrush, 

PhotoShop, Photostyler เป็นต้น ซึง่ชนิดภาพบิตแมปมีดงันี ้
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 -  Binary image หรือ B&W หรือ โมโนโครม (Monochrome)เป็นภาพท่ีใช้สีเพียง 2 สีคือดําและขาวใน

การแสดงผล 

 -  Grayscale เป็นภาพท่ีแสดงผลด้วยสีเทาระดบัความเข้ม 0 – 255 สี (shade) 

 -  Color เป็นภาพสี รองรับการใช้สีได้สงูสดุ 24 Bit 

Multichannelโหมดสีท่ีมีการเก็บข้อมลูสี 8 บิตตอ่พิเซล แสดงสีได้ 256 สี ใช้ในงานพิมพ์บางอย่าง 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโหมดสีแบบ Multichannel 

(อ้างอิงจาก : URL http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201372/page03_07_06.html) 

 

  False-colorเป็นภาพผสมสีเท็จ เช่นภาพดาวเทียมท่ีเก็บข้อมลูแบบหลายช่วงคล่ืนหรือภาพสีนํามาผสม

ช่วงคล่ืนในรูปแบบเฉพาะตา่งๆ (เช่นคล่ืนอินฟาเรดใกล้ผสมกบัคล่ืนแสงสีแดงและคล่ืนแสงสีเขียว)ภาพสีผสมเท็จมิได้

แสดงสีจริงของสิง่ปกคลมุดินจงึทําให้เรามองเห็นสิ่งปกคลมุดินด้วยสีท่ีผิดธรรมชาติ (ตวัอย่างเช่นพืชสีเขียวเราจะเห็น

เป็นสีแดง เม่ือเป็นภาพสีผสมเท็จ)ภาพสีผสมเท็จมกัจะนําไปใช้กบังานทางด้านการวิเคราะห์พืชพรรณ (Vegetation 

Analysis)  

 Multi-spectral เป็นข้อมลูภาพท่ีได้โดยอาศยัช่วงคล่ืนในการเก็บข้อมลู หลายช่วงคล่ืน 

 

     
 

        ภาพที่ 3 แสดงโหมดสีแบบ False-color                ภาพที่ 4 แสดงโหมดสีแบบ Multi-spectral 

(อ้างอิงจาก :URL http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201372/page03_07_08.html 

URL http://www.reference.com/browse/wiki/Multi-spectral_image) 
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 กําจร (2547) ได้ศึกษาการแยกค่าสีจากภาพถ่ายปกติ โดยสามารถแยกรายละเอียดของสีบนภาพในแต่

ละจดุ (Pixel) ได้เป็นแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีนํา้เงิน (RGB) และได้ทําการแยกภาพสีจากภาพถ่าย โดย

สามารถท่ีจะค้นหาวัตถุท่ีมีสีตามท่ีต้องการจากภาพนัน้ แล้วทําการแยกวัตถุดังกล่าวออกจากภาพท่ีเหลือ 

Background ดงัแสดงในภาพท่ี5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการแยกภาพวตัถท่ีุต้องการออกจากภาพท่ีเหลือ(อ้างอิงจาก : ฟศูกัด์ ชีวสวุิทย์, 2551 : 25) 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพสญัญาณกนัขโมยโดยการสแกนลกัษณะทา่ทาง 

2. เพ่ือสง่สญัญาณเสียงโดยจบัลกัษณะทา่ทางของผู้ใช้จานวน 4 เสียง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 อปุกรณ์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์กล้องเว็บแคมและวิธีการโปรแกรมสแกนลกัษณะท่าทางโดยเป็นการ

ตรวจสอบท่าทางการยกมือการพฒันาวิจยันีเ้ป็นการพฒันาการเขียนซอฟแวร์เพ่ือใช้ในการประมวลผลเฟรมภาพเพ่ือ

ตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือแต่มีการทางานรวมกับฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโดยมีการทํางาน

โดยรวมคือจะเป็นการรับสญัญาณอินพทุเป็นเฟรมภาพเข้ามาแล้วโดยทาการประมวลผลเฟรมภาพจากการหาค่าสีผิว

ของมนุษย์บนระบบสีของคอมพิวเตอร์แล้วหาส่วนประกอบของภาพโดยมีส่วนศีรษะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีใช้ในการหา

ตําแหน่งเร่ิมต้นของวัตถุในภาพเพ่ือจดจําตําแหน่งไว้เพ่ือนาไปหาส่วนท่ีเป็นมือในขัน้ตอนถัดไปจากนัน้ก็นําไป

ประมวลผลว่ามีการยกมือเหนือศีรษะหรือระดบัศีรษะหรือไม่เพ่ือส่งสญัญาณเตือนเป็นเสียงส่วนรายละเอียดในส่วน

ของซอฟแวร์จะใช้หลกัการการประมวลผลภาพ (image Processing)คือการให้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพ 

โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการดงันี ้1)ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม และเลือกอปุกรณ์ท่ีใช้ 2)ศึกษาถึงเร่ืองการต้น

แบบจําลองของสี (Color Model) 3)การประมวลผลภาพ (image Processing) 

 ในการดําเนินการวิจัยครัง้นี ้ทางผู้ ศึกษาวิจัยได้ ทดสอบกลุ่มบุคคลท่ีนั่งอยู่บนเก้าอี ้เป็นการจําลอง

สถานการณ์เม่ือคนร้ายเข้ามาในธนาคาร แล้วเกิดเหตุการณ์พนักงานธนาคารยกมือขึน้ทําให้ระบบแสดงผลการ

ทํางานสง่สญัญาณเสียงโดยจบัลกัษณะทา่ทางของผู้ใช้จานวน 4 เสียงเม่ือนําไปใช้งานจริงต้องพฒันาเพิ่มเติมอีกมาก 
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ผลการทดลอง 
งานวิจัยนีมี้ช่ือว่าการสร้างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทางโดยมี

วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพสญัญาณกันขโมยโดยการสแกนลกัษณะท่าทาง 2) เพ่ือส่ง

สญัญาณเสียงโดยจบัลกัษณะท่าทางของผู้ ใช้จานวน 4 เสียงในการทดสอบผลการทดลองของโปรแกรมนัน้ได้

กําหนดให้มีการทดสอบโดยเปล่ียนจานวนบคุคลท่ีเข้าร่วมทดสอบและปรับระยะห่างจากกล้องพร้อมทัง้ทดสอบแต่ละ

แบบจํานวน 10 ครัง้แสดงรายละเอียดดงันี ้

ผลการทดลองตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพสญัญาณกนัขโมยโดยการสแกน

ลกัษณะทา่ทาง 

1) ตวัอยา่งการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 1 คนระยะหา่ง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 1 

คนระยะหา่ง 3 เมตร 

 
ภาพที่ 6 ตวัอย่างการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 1 คน 

 

ตวัอยา่งผลการทดลองกรณีจํานวนบคุคลทดสอบ 1 คนระยะห่าง 1เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคล

จํานวน 1 คนระยะหา่ง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

2) ตวัอยา่งการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 2 คนระยะหา่ง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 2

คนระยะหา่ง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 90 เปอร์เซน็ต์ 

 
ภาพที่ 7 ตวัอย่างการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 2 คน 

 

ตวัอยา่งผลการทดลองกรณีจํานวนบคุคลทดสอบ 2 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคล

จํานวน 2 คนระยะหา่ง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95เปอร์เซน็ต์ 
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3) ตวัอยา่งการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 3 คนระยะหา่ง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 3

คนระยะหา่ง 3 เมตร 

 
ภาพที่ 8 ตวัอย่างการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 3 คน 

ตวัอยา่งผลการทดลองกรณีจํานวนบคุคลทดสอบ 3 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคล

จํานวน 3 คนระยะหา่ง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 96 เปอร์เซน็ต์ 

 

 4) ตวัอยา่งการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 4 คนระยะหา่ง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคล

จํานวน 3 คนระยะหา่ง 3 เมตร 

   
ภาพที่ 9 ตวัอย่างการทดสอบโดยใช้บคุคลจํานวน 4 คน 

ตวัอยา่งผลการทดลองกรณีจํานวนบคุคลทดสอบ 4 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้บคุคล

จํานวน 4 คนระยะหา่ง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

สรุป 

 จากการทดลองพบว่าเม่ือการทดลองโดยใช้จํานวนบคุคลน้อยระยะใกล้จะทําให้การ Motion Detected 

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจํานวนบุคคลมากขึน้ ระยะไกลขึน้โปรแกรมอาจจะมีความคลาดเคล่ือนได้

โปรแกรมระบบตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือด้วยกล้องเว็บคาเมล่านีพ้บว่าโปรแกรมสามารถตรวจจับการ

แสดงทา่ทางท่ีมีการยกมือของบคุคลท่ีอยู่ในเฟรมภาพท่ีได้จากสว่นของอินพทุรับภาพเข้ามาซึง่ก็คือกล้องเว็บคาเมลา่

ไมว่า่ บคุลในภาพจะมีการเคล่ือนไหวไปยงัสว่นใดของเฟรมภาพ ก็สามารถตรวจจบัการยกมือของทัง้มือซ้ายและขวา

ได้และมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงโดยมีผลดงัต่อไปนี ้ 1) จํานวน 1 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้

แสดงการ Motion Detected95 เปอร์เซ็นต์ 2) จํานวน 2 คน ระยะห่าง 34 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดง

การ Motion Detected 96 เปอร์เซ็นต์ 3) จํานวน 3 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ 

Motion Detected 92 เปอร์เซ็นต์ 4) จํานวนบคุคลทดสอบ 4 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดง
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การ Motion Detected ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ จากการวิจยับางสว่นสงัเกตได้ว่า จํานวนบคุคลน้อยระยะใกล้ จะทํา

ให้การ Motion Detected ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจํานวนบคุคลมากขึน้ ระยะไกลขึน้โปรแกรมอาจจะมี

ความคลาดเคล่ือนได้  จํานวนบุคคลทํามากขึน้ตําแหน่งพิกัดของศรีษะกับการยกมือเหนือศีรษะทําให้โปรแกรม

ทํางาน Motion Detected ท่ีช้าขึน้ ในวิจยัครัง้ต่อไปผู้วิจยัมีแนวความคิดท่ีจะนําการเคล่ือนไหวของวตัถใุนรูปแบบ 

kalman filter หรือ gaussian mixture model มาใช้ในลําดบัตอ่ไป 

 

เอกสารอ้างองิ 
ฟศูกัด์ชีวสวุิทย์, (2551). การประมวลผลภาพเชงิดจิติอลภาควิชาวิศวกรรมการวดัคมุแผนกผลิตตารา

และส่ือการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, กรุงเทพฯ.  

ภาพดิจิตอล. (2557).ภาพดจิติอล.สืบค้นเม่ือ 15 เมษายน 2557 , จาก www.elearning.msu.ac.th:  

 http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03.01.html.  

ระบบสี. (2557). สืบค้นเม่ือ 15 เมษายน2557 ,จาก www.elearning.msu.ac.th:  

http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03_04_01.html.  

สทิธิโชคยอดระยบั, (2550). การเขียนโปรแกรม Digital Image Processing ด้วย Visual Basic สมาคมสง่เสริม

 เทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ่ น), บริษัทซีเอด็ยเูคชัน่จากดั (มหาชน), กรุงเทพฯ.  

สีสนัความสวา่งและความอิ่มตวัของสี (2557). สืบค้นเม่ือ 15 เมษายน 2557, จาก www.eleavning.msu.ac.th:  

 http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03_05.html.  

โหมดสี. (2557). สืบค้นเม่ือ 15 เมษายน 2557, จาก www.elearning.msu.ac.th:  

 http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03_07_01.html.  

Abdel-Mottaleb, M., Elgammal, A.: Face detection in complex environments from color  

 lmages. In: Proceedings of the International Conference on Image Processing (ICIP). (1999)622–

 626 Albiol, A., Torres, L., Delp, E.: Optimum color spaces for skin detection. In: Proceedings  

 of the International Conference on Image Processing (ICIP). (2001) I: 122–124  

Burger, W., Burge, M.: Digital Image Processing, an Algorithmic Introduction Using Java.Springer(2008)  

Fleck, M.M., Forsyth, D.A., Bregler, C.: Finding naked people. In: Proceedings of the  

 European Conference on Computer Vision (ECCV). (1996) 593–602Imagawa, K., Lu, S., Igi, S.: 

 Color-based hands tracking system for sign language recognition.In: FG ’98: Proceedings of the 

 3rd. International Conference on Face &GestureRecognition, Washington, DC, USA, IEEE 

 Computer Society (1998) 462  

Jones, M.J., Rehg, J.M.: Statistical color models with application to skin detection. International Journal of 

 Computer Vision (IJCV) 46(1) (2002) 81–96  

Lee, Y., Yoo, S.I.: An elliptical boundary model for skin color detection. In: Proc.of the Int.Conf. on

 Imaging Science, Systems, and Technology. (2002)  

Senior, A., Hsu, R.L., Mottaleb, M.A., Jain, A.K.: Face detection in color images. IEEETrans. on Pattern 

 Analysis and Machine Intelligence (PAMI) 24(5) (2002)696–706  



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

P-74 

การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้ง 
Study of Ethanol Fermentation by Amylolytic Yeasts 
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บทคัดย่อ 
 การคดัเลือกยีสต์ท่ีมีความสามารถในการยอ่ยแป้งจากยีสต์ทัง้หมด 58 ไอโซเลท พบวา่มียีสต์ 6     ไอโซเลท 

ได้แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 13-1 และ SE 14-6 ท่ีสามารถยอ่ยแป้งได้ โดยยีสต์ยอ่ยแป้ง SE 6-6 

สามารถยอ่ยแป้งได้ดีท่ีสดุ จงึได้คดัเลือกมาศกึษาการผลิตเอทานอลจากแป้งท่ีมีความเข้มข้น 5% (w/v) ท่ีอณุหภมิู 

30 องศาเซลเซียส จากการศกึษาพบวา่ยีสต์ SE 6-6 ผลิตเอทานอลได้ความเข้มข้นสงูสดุเทา่กบั 15.4 g/l จากผลการ

ทดลองแสดงให้เหน็วา่ยีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการหมกัเอทานอลจากแป้งได้โดยตรง นอกจากนัน้ได้ศกึษา

การผลิตเอทานอลโดยเชือ้ผสมระหวา่งยีสต์ SE 6-6 และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ND 48 โดยพบวา่การ

ผลติเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6 พร้อมกบั S. cerevisiae ND 48 ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการหมกั  ผลติเอทานอลได้ 

12.87 g/l แตก่ารเพาะ  S. cerevisiae ND 48 หลงัจากหมกัเอทานอลด้วย SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง ผลติเอทานอล

ได้ 14.59 g/l 

คาํสาํคัญ : ยีสต์ยอ่ยแป้ง เอทานอล แป้ง 

 

Abstract 
Screening of amylolytic yeast was carried out from 58 yeast isolates, six yeast isolates, SE 1-1, 

SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 13-1 and SE 14-6, showed the ability in starch degradation. The best 

amylolytic strain, SE 6-6, was selected for ethanol production from starch 5% (w/v) at 30oC. The highest 

ethanol concentration of 15.4 g/l was produced by SE6-6 strain. This result revealed that SE 6-6 was able 

to ferment starch directly to ethanol. In addition, ethanol production by a coculture was performed in this 

present study. Ethanol production by a coculture of SE 6-6 and S. cerevisiae ND 48 was 12.87 g/l. In 

contrast, ethanol production by inoculating S. cerevisiae ND 48 after 24 h of ethanol production by SE 6-6 

was 14.59 g/l. 

Keywords : Amylolytic yeast, Ethanol, Starch 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 นํา้มนัเชือ้เพลิงเป็นพลงังานหลกัท่ีมีการนําไปใช้มากในชีวิตประจําวนัของมนษุย์ โดยทัว่ไปนํา้มนัเชือ้เพลิง

มาจากกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยแหลง่พลงังานเหล่านีกํ้าลงัมีปริมาณท่ีลดลงและอาจหมดไปได้

ในอนาคต ดงันัน้จงึได้มีความพยายามท่ีจะหาแหลง่พลงังานตา่ง ๆ มาทดแทน เอทานอลนบัเป็นพลงังานอีกทางเลือก

หนึ่งท่ีได้รับความสนใจในการนํามาใช้ทดแทนแหล่งนํา้มนัจากฟอสซิล เพราะเอทานอลสามารถนํามาผสมกบันํา้มนั

เบนซินไร้สารตะกัว่ในอตัราสว่น 1: 9 ได้เป็นแก๊สโซฮอล์ท่ีนําไปใช้เป็นเชือ้เพลิงในการคมนาคมขนสง่ได้ (เทพปัญญา, 

2544) ในการผลิตเอทานอลได้มีการนําวัตถดิุบจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการหมักโดยยีสต์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด (Lin and Tanaka, 2006) มนัสําปะหลงัเป็นหนึ่งในผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีความน่าสนใจในการนํามาใช้เป็นวตัถดิุบในการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามมนัสําปะหลงัมีแป้งเป็น

องค์ประกอบหลกั ดงันัน้การนํามนัสําปะหลงัมาใช้เป็นวตัถดิุบในการเอทานอลต้องทําการเปล่ียนแป้งเป็นนํา้ตาลโดย

ใช้เอนไซม์ จากนัน้จึงเปล่ียนนํา้ตาลเป็นแอลกอฮอลล์โดยอาศยัจุลินทรีย์ในการหมกัเอทานอล (สาวิตรี, 2540, 

Wilson and Ingledew, 1982) ในขัน้ตอนการเปล่ียนแป้งเป็นนํา้ตาลนัน้ หากมีการใช้เอนไซม์จะสง่ผลให้ต้นทนุการ

ผลิตสงูขึน้ (Charoenchai et al., 1997) ยีสต์ท่ีมีความสามารถในการย่อยแป้งและสามารถหมกัเอทานอลได้นบัว่ามี

ประโยชน์ในการหมกัเอทานอลจากแป้ง เน่ืองจากช่วยลดคา่ใช้จ่ายและขัน้ตอนในกระบวนการผลิตเอทานอลจากแป้ง 

(Shafiee et al., 2005) ดงันัน้การศกึษานีจ้งึทําการคดัเลือกยีสต์ท่ีมีความสามารถในการยอ่ยแป้ง และศกึษาการหมกั

เอทานอลจากแป้ง  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้ง 
 นํายีสต์จาก stock culture มา streak บนอาหาร yeast starch agar บม่ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นํายีสต์มาทําการทดสอบการยอ่ยแป้งโดยการเพาะเลีย้งแบบ point inoculation ลงบน

อาหาร yeast starch agar โดยจะทําการเพาะยีสต์ เพลทละ 2 ตําแหน่งเพ่ือเป็นการทํา 2 ซํา้ และนําไปบม่ท่ีอณุหภมิู 

30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ทําการทดสอบการยอ่ยแป้งโดยทําการหยดสารละลายไอโอดีนให้ทัว่ผิวหน้า

อาหาร ทิง้ไว้ประมาณ 1 นาที และทําการวดัเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสและทําการวดัเส้นผา่นศนูย์กลางของโคโลนีท่ี

เกิดขึน้ (เบญจพร, 2542) 
2. การศกึษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้ง 
 นํายีสต์ยอ่ยแป้งท่ีเลือกได้จากข้อท่ี 1 มาทดสอบการหมกัเอทานอลในอาหาร carbon fermentation test 

broth ท่ีมีแป้ง 5%  (w/v) ปริมาตร 100 มิลลลิิตร บ่มแบบเขยา่ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบตอ่นาที ท่ีอณุหภมิู 30 องศา

เซลเซียส เก็บตวัอยา่งทกุๆ 24 ชัว่โมง จนครบ 120 ชัว่โมง เพ่ือนํามาวดัคา่ pH ด้วยเคร่ือง pH meter, วิเคราะห์

ปริมาณเอทานอลและนํา้ตาลด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (สาวิตรี, 2540) และวดั

การเจริญของยีสต์โดยวดัความขุ่นด้วยเคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร 
3. การศกึษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้งร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
 การศกึษาการหมกัเอทานอลโดยยีสต์ยอ่ยแป้งร่วมกบั S. cerevisiae นัน้ ได้ศกึษาการหมกัเอทานอลใน

อาหาร carbon fermentation test broth ท่ีมีแป้ง 5% ทัง้หมด 3 สภาวะ คือ สภาวะท่ีมีการเพาะยีสต์ SE 6-6 ร่วมกบั 

S. cerevisiae ND 48 สภาวะท่ีมีการเพาะยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง จงึเพาะ S. cerevisiae ND 48 และสภาวะ
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ท่ีมีการเพาะยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียว โดยยีสต์ SE 6-6 ใช้ความเข้มข้นเซลล์ เทา่กบั 0.2 OD600 และ S. 

cerevisiae ND 48 ใช้ความเข้มข้นเซลล์เทา่กบั 0.1 OD600 ทําการหมกัเอทานอลท่ีอณุหภมิู 30 องศาสเซลเซียส โดย

บม่แบบเขยา่ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบตอ่นาที และทําการเก็บตวัอยา่งทกุ 24 ชัว่โมง จนครบ 120 ชัว่โมง เพ่ือนํามา

วดัคา่ pH ด้วยเคร่ือง pH meter วิเคราะห์ปริมาณเอทานอลและนํา้ตาลด้วย HPLC และวดัการเจริญของยีสต์โดยวดั

ความขุ่นด้วยเคร่ืองสเปกโตโฟโตมิเตอร์ 

 

ผลและวจิารณ์ 
1.  การเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้ง 
 นํายีสต์จํานวน 58 ไอโซเลท จาก stock culture มาคดัเลือกหายีสต์ท่ีผลติเอนไซม์อะไมเลส โดยตรวจ

ความสามารถในการยอ่ยแป้งจากโซนใสบนอาหารแข็ง yeast starch agar หลงัจากการหยดด้วยสารละลายไอโอดีน 

พบวา่มียีสต์ 6 ไอโซเลท ท่ีสามารถยอ่ยแป้งได้ ได้แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 13-1 และ SE 14-6 

(ภาพท่ี 1) โดยยีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการยอ่ยแป้งได้ดีท่ีสดุ มีอตัราสว่นระหวา่งเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใส

และเส้นผา่นศนูย์กลางโคโลนีสงูสดุเทา่กบั 3.70 (ตารางท่ี 1) 
2. การศกึษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้ง 
 เม่ือนํายีสต์ยอ่ยแป้ง SE 6-6 มาศกึษาการหมกัเอทานอลในอาหาร carbon fermentation test broth ท่ีมี

ปริมาณแป้ง 5% ยีสต์ SE 6-6 มีการยอ่ยแป้งเป็นนํา้ตาลกลโูคสและนํานํา้ตาลกลโูคสไปผลติเอทานอลได้ โดยพบ

นํา้ตาลกลโูคสสงูสดุท่ีชัว่โมงท่ี 24 ของการหมกั หลงัจากนัน้นํา้ตาลกลโูคสในอาหารเลีย้งยีสต์จะลดลงเน่ืองจากยีสต์

นํานํา้ตาลกลโูคสไปใช้ในการผลิตเอทานอลและการเจริญ ดงัจะเหน็วา่ยีสต์ SE 6-6 มีการผลติเอทานอลเพิ่มขึน้และมี

การเจริญเพิ่มขึน้ โดยพบวา่ผลิตเอทานอลสงูสดุได้เทา่กบั 15.44 g/l ท่ีเวลาชัว่โมงท่ี 72 หลงัจากนัน้ปริมาณเอทานอล

ลดลง อาจเน่ืองมาจากยีสต์สามารถใช้เอทานอลในการเจริญหรือมีการระเหยของเอทานอลระหวา่งการทดลอง (ภาพ

ท่ี 2 ก.และ ข.) 
3. การศกึษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้งร่วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae 
 ในการศกึษาการหมกัเอทานอลจากแป้งโดยยีสต์ยอ่ยแป้ง SE 6-6 ร่วมกบัเชือ้ยีสต์ S. cerevisiae ND 48 

ในอาหาร Carbon fermentation test broth ท่ีมีปริมาณแป้ง 5% พบวา่มีการเจริญของเชือ้สงูสดุในสภาวะท่ีมีการ

เพาะยีสต์ SE 6-6 พร้อมกบั S. cerevisiae ND 48 ขณะท่ีการเพาะยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง จงึเพาะ           

S. cerevisiae ND 48 และการเพาะยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียวให้คา่ความขุ่นเซลล์ใกล้เคียงกนั (ภาพท่ี 3) สําหรับ

การหมกัเอทานอลพบวา่ชัว่โมงท่ี 72 ของการหมกัให้คา่ความเข้มข้นเอทานอลสงูสดุ การหมกัโดยการเพาะยีสต์      

SE 6-6 เพียงชนิดเดียว และการหมกัโดยการเพาะ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง จงึเพาะ S. cerevisiae ND 48 ให้ความ

เข้มข้นเอทานอลสงูใกล้เคียงกนัอยา่งมีนยัสําคญั คือ 15.44 g/l และ 14.59 g/l ตามลําดบั ค่าปริมาณเอทานอลทาง

ทฤษฎี เทา่กบั 54.24% และ 51.78%  ตามลําดบั และคา่อตัราการผลิตเอทานอล เทา่กบั 0.21 และ 0.20 สําหรับการ

หมกัเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6 พร้อมกบั S. cerevisiae ND 48 ผลติเอทานอลได้เทา่กบั 12.87 g/l         

คา่ปริมาณเอทานอลทางทฤษฎี คือ 45.44% และคา่อตัราการผลิตเอทานอล คือ 0.18 g/l/h (ตารางท่ี 2) ทัง้นี ้

เน่ืองจากยีสต์ SE 6-6 และ S. cerevisiae ND 48 นํานํา้ตาลกลโูคสท่ีได้จากการยอ่ยแป้งไปใช้ในการเจริญมากกวา่

การผลิตเอทานอล ดงัจะเหน็ได้จากคา่ความขุ่นเซลล์ท่ีสงูสดุ (ภาพท่ี 3) มีรายงานวา่การหมกัเอทานอลจากแป้ง

ปริมาณ 5% โดยยีสต์ยอ่ยแป้ง S. diastaticus หรือ Endomycopsis capsularis ร่วมกบั S. serevisiae 21 โดยเพาะ
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ยีสต์ทัง้สองชนิดไปพร้อมกนัให้ความเข้มข้นเอทานอลสงูกวา่การใช้ยีสต์ยอ่ยแป้งเพียงชนิดเดียว โดยการหมกัเอทา

นอลด้วยยีสต์ย่อยแป้ง E. capsularis ร่วมกบั S. serevisiae 21 ให้ความเข้มข้นเอทานอล 14.3 g/l (Verma et al., 

2000) ซึง่ใกล้เคียงกบัผลจากการศกึษานี ้  เน่ืองจากผลผลิตเอทานอลท่ีได้จะขึน้กบัหลายปัจจยั เช่น อณุหภมิู 

ปริมาณเชือ้ อตัราสว่นของปริมาณเชือ้เร่ิมต้นของยีสต์ยอ่ยแป้งและ S. serevisiae เป็นต้น ดงันัน้จงึควรทําการศกึษา

ถงึปัจจยัอ่ืนๆ ในการหมกัเอทานอล เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการหมกัเอทานอลจากแป้งโดยยีสต์ย่อยแป้ง 

 
สรุป 

 จากการนํายีสต์ทัง้หมด 58 ไอโซเลท มาทําการเลือกยีสต์ท่ีมีความสามารถในการย่อยแป้งพบว่าสามารถ

คดัเลือกยีสต์ท่ีสามารถย่อยแป้งทัง้หมด 6 ไอโซเลท ได้แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE10-5, SE13-1, SE14-6 โดย

พบว่ายีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการย่อยแป้งดีท่ีสดุ มีอตัราสว่นระหว่างเส้นผ่านศนูย์กลางโซนใสและเส้นผ่าน

ศนูย์กลางโคโลนี เท่ากบั 3.70 โดยยีสต์ SE 6-6 สามารถผลิตเอทานอลจากแป้งได้สงูสดุเท่ากบั 15.44 g/l แสดงให้

เหน็วา่ ยีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการยอ่ยแป้งให้เป็นนํา้ตาลและใช้ในการผลิตเอทานอลได้ในขัน้ตอนเดียว เม่ือ

นํายีสต์ SE 6-6 มาทําการหมกัเอทานอลร่วมกบัยีสต์ S. cerevisiae ND 48 โดยมีการเพาะ S. cerevisiae ND 48 

พร้อมกบัยีสต์ SE 6-6 และเพาะ S. cerevisiae ND 48 หลงัทําการหมกัด้วยยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง พบว่า

การหมกัเอทานอลโดยการเพาะ S. cerevisiae ND 48 หลงัจากทําการหมกัด้วยยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง และ

การหมกัโดยยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียว ให้ความเข้มข้นเอทานอลใกล้เคียงกนัเท่ากบั 14.59 g/l และ 15.44 g/l 

ตามลําดบั สําหรับการเพาะ S. cerevisiae ND 48 พร้อมกบัยีสต์ SE 6-6 ให้ความเข้มข้นเอทานอลน้อยเท่ากบั 

12.87 g/l 
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ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสและโคโลนี และอตัราสว่นระหวา่งเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสและเส้นผ่าน

ศนูย์กลางโคโลนีของยีสต์ยอ่ยแป้งท่ีคดัเลือกได้ 

รหสั เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใส 

(cm) 

เส้นผา่นศนูย์กลาง

โคโลนี (cm) 

อตัราสว่นระหว่างเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใส

และเส้นผา่นศนูย์กลางโคโลนี 

SE 1-1 

SE 3-2 

SE 6-6 

SE 10-5 

SE 13-1 

SE 14-6 

1.35 ± 0.15 bc 

1.85 ± 0.15 a 

1.85 ± 0.15 a 

1.70 ± 0.00 ab 

1.00 ± 0.20 c 

1.25 ± 0.05 bc 

0.60 ± 0.00 a 

0.55 ± 0.05 a 

0.50 ± 0.00 a 

0.60 ± 0.10 a 

0.45 ± 0.05 a 

0.55 ± 0.05 a 

2.25 ± 0.25 b 

3.40 ± 0.60 ab 

3.70 ± 0.30 a 

2.90 ± 0.50 ab 

2.20 ± 0.20 b 

2.30 ± 0.10 b 

หมายเหต ุ

1. ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์แสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

(p > 0.05) ระหวา่งยีสต์แต่ละไอโซเลท 
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ตารางที่ 2 คา่เอทานอลและคา่นํา้ตาลกลโูคสของการหมกัเอทานอลของยีสต์ SE 6-6 ร่วมกบั S. cerevisiae ND 48 

ในอาหาร carbon fermentation test broth ท่ีมีปริมาณแป้ง 5% ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส ท่ีชัว่โมงท่ี 72 ของการ

หมกั 

ยีสต์ เอทานอล  

(g/l) 

นํา้ตาลกลโูคส  

(g/l) 

คา่ปริมาณ 

เอทานอลทางทฤษฎี 

(%) 

อตัราการผลติ 

เอทานอล 

(g/l/h) 

SE 6-6 15.44 ± 0.03a 1.00 ± 0.01a 54.38a 0.21a 

SE 6-6 และ 

S. cerevisiae ND 48*  

12.87 ± 0.04b 1.10 ± 0.01b 45.33b 0.18b 

SE 6-6 และ 

S. cerevisiae ND 48** 

14.59 ± 0.03a 1.00 ± 0.00a 51.39a 0.20a 

หมายเหต ุ

 1. * หมายถงึ เพาะ SE 6-6 พร้อมกบั S. cerevisiae ND 48 

 2. ** หมายถงึ เพาะ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง จงึเพาะ S. cerevisiae ND 48 

 3. ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแตล่ะคอลมัน์แสดงถงึความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

(p > 0.05) ระหวา่งยีสต์ 

 

 

 

 

 

                   ก.                                               ข.                                            ค. 

 

 

 

 

 

                   ง.                           จ.                   ฉ. 

ภาพที่ 1 โซนใสท่ีเกิดจากการย่อยแป้งของยีสต์บนอาหาร yeast starch agar ท่ีมีปริมาณแป้ง 1% หลงัจากราดด้วย

สารละลายไอโอดีน โดยแต่ละจานอาหารทําการเพาะยีสต์แตล่ะไอโซเลท 2 ซํา้ 

 ก. ยีสต์ไอโซเลท SE 1-1  ข. ยีสต์ไอโซเลท SE 3-2   

 ค. ยีสต์ไอโซเลท SE 6-6  ง. ยีสต์ไอโซเลท SE 10-5   

 จ. ยีสต์ไอโซเลท SE 13-1  ฉ. ยีสต์ไอโซเลท SE 14-6 
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             ก.           ข. 
 
ภาพที่ 2 การหมกัเอทานอลโดยยีสต์ SE 6-6 (ก.) และการเจริญของยีสต์ SE 6-6 (ข.) ในอาหาร carbon 

fermentation test broth ท่ีมีปริมาณแป้ง 5% ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส 

 

                                 
 

ภาพที่ 3 การเจริญของยีสต์ในการหมกัเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6ชนิดเดียว (       ), จากการเพาะยีสต์ SE 

6-6 ร่วมกบั S. cerevisiae ND 48 (      ) และจากการเพาะ SE 6-6 ไปแล้ว 24 ชัว่โมง จงึเพาะ S. cerevisiae ND 48 

(     ) ในอาหาร carbon fermentation test broth ท่ีมีปริมาณแป้ง 5% ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส 
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การศึกษาต้นทุนการลงทนุการประกอบอาชีพรถเก่ียวข้าวรับจ้าง 
A Study of Investment Cost in Harvester for Hire 
 

กวินธร สยัเจริญ1 และ ณฐักานต์ มะลทิอง1 

Kawinthorn Saicharoen1 and Nathakarn Malithong1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจรถเก่ียวข้าวรับจ้าง เน่ืองจากข้าวเป็น   

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทยโดยท่ีประเทศไทยมีพืน้ท่ีในการปลกูข้าวมากเป็นอนัดบัห้าของโลก และเป็นผู้สง่ออก

ข้าวอนัดบัหนึ่งของโลกในประเทศไทยมีการปลกูข้าวอยู่ทัว่ประเทศโดยเฉพาะเขตท่ีราบลุม่ภาคกลาง เช่น จงัหวดัอยธุยา 

จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นต้นการเก็บเก่ียวข้าวนบัเป็นช่วงเวลาท่ีสําคญัท่ีสดุในการปลกูข้าวเน่ืองจากข้าวท่ี

ขายได้ราคาดีต้องมีเมลด็ข้าวท่ีสมบรูณ์ไมแ่ตกหกั และมีความชืน้ท่ีเหมาะสมโดยชว่งเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการเก็บเก่ียว

คือประมาณ28 – 30 วนัหลงัจากข้าวในแปลงนาประมาณ 80% ออกดอกแล้ว 

การเก่ียวข้าวในอดีตจะใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวข้าว แต่ในปัจจุบนัจะใช้เคร่ืองจกัรเข้ามาช่วยในการเก็บ

เก่ียวเพราะมีความรวดเร็วกว่า และสามารถควบคมุคุณภาพได้ดีกว่า จากการสํารวจเบือ้งต้นพบว่ารายได้จากการเก่ียว

ข้าวจะอยู่ท่ีประมาณ 750 บาทต่อไร่ ในการเก่ียวข้าวด้วยรถเก่ียวข้าวสามารถเก่ียวข้าวได้วนัละ 20 – 25 ไร่ จึงมีคนท่ี

สนใจในการลงทนุเป็นเจ้าของกิจการรถเก่ียวข้าวให้เชา่เป็นจํานวนมากโดยท่ีไม่ทราบถึงต้นทนุท่ีแท้จริงในการเป็นเจ้าของ

รถเก่ียวข้าวดงันัน้ในบทความนีจ้ึงเป็นการศึกษาต้นทุนในการลงทุนประกอบธุรกิจรถเก่ียวข้าวโดยอาศยัข้อมลูจากผู้ ท่ีมี

อาชีพรับจ้างเก่ียวข้าวท่ีจดทะเบียนกบัสมาคมรถเก่ียวนวดข้าวไทยในช่วงเวลา 15 ตลุาคม 2556 ถึง 1 ธันวาคม 2556 ใน

พืน้ท่ี อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยข้อมูลท่ีเก็บจะให้

ความสําคญักับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในแต่ละกิจกรรมของรถเก่ียวนวดข้าวตัง้แต่การลงทุนเร่ิมแรก  การเดินทาง การซ่อม

บํารุงรักษา ค่าจ้างพนักงานขับรถ โดยพิจารณาต้นทุนเป็น 2 แบบคือต้นทุนคงท่ี และต้นทุน   ผนัแปร นอกจากนีย้งัได้

ศกึษาการลงทนุ และผลตอบแทนการลงทนุในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการเก่ียวนวดข้าวด้วยในท่ีนีคื้อรถอดัฟางเน่ืองจากฟาง

เป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการเก่ียวนวดข้าวซึง่ไม่มีความสําคญัสําหรับชาวนา แต่สามารถขายได้ราคาสําหรับเกษตรกร   

ผู้ เลีย้งสตัว์ 

ผลจากการวิเคราะห์ต้นทนุพบว่าผู้ประกอบกิจการจะใช้รถเก่ียวข้าวท่ีมีในท้องถ่ินซึ่งในท่ีนีย่ี้ห้อท่ีนิยมท่ีสดุคือ

ไทยเจริญการช่าง โดยรถเก่ียวข้าวจะมีอายุใช้งานเฉลี่ย 11.6 ปี ราคารถเก่ียวข้าวคือ 1,126,739 บาท ค่าเชือ้เพลิง

ประมาณ 4 ลิตรต่อไร่ ค่ารถบรรทกุท้ายลาดสําหรับขนย้ายรถเก่ียวข้าวราคาคนัละ 670,434 บาท สรุปการลงทนุเร่ิมต้น 

1,821,674 บาท ต้นทุนดําเนินการ 24,216 บาทต่อปี ต้นทุนในการเก่ียวข้าว 283 บาทต่อไร่ ต้นทุนรถบรรทุกท้าย        

ราด 22.3 บาทต่อกิโลเมตร ถ้าพิจารณาต้นทุนใน 1 ปี หรือ 1000 ไร่จะมีต้นทนุคงที่ 178,612 บาท ต้นทนุผนัแปรทัง้สิน้ 

305,275 บาท ต้นทนุเคร่ืองอดัฟาง 450,000 บาท รถบรรทกุขนฟางราคาคนัละ 2 ล้านบาท รถไถนาสําหรับป่ันเพลาท้าย

คนัละ 6 แสนบาท ต้นทนุในการอดัฟางก้อนละ 12.5 บาท ขายได้ก้อนละ 25 – 50 บาท  

คาํสาํคัญ : การวิเคราะห์ต้นทนุ รถเก่ียวข้าวรับจ้าง 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University,  

  Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract  
 The aim of this paper is to analyze investment cost of rice harvester for hire because rice is an 

important crop in Thailand, the country has area of rice were rank fifth and rank first exporter in the world. 

In Thailand the rice fields around the country, especially in the Central Plains such as Ayutthaya, 

Angthong, Suphanburi, etc. The harvest is the most important time of planting. Because that rice is sold 

at a good price will have the completely grain, not broken, and proper humidity. The most appropriate 

time to harvest the rice is about 28-30 days after about 80% of paddy flowering. 

 From the past, rice was harvested by labors. But nowadays, Machine is used to help in the 

harvest because it is faster. And the quality is controllable. The data showed that income from the harvest 

will be about 1875 baht per acre. The harvesters can harvest 8 - 10 acres a day so there are people who 

are interested in investing owned harvester for rent a lot but they no idea about costs to investment in the 

harvester. This paper will study costs for harvester investment by surveying data from harvester owner 

who have registered with the Association of harvesters in Thailand, period of 15 October 2013 to              

1 December 2013 in Phothong, Angthong province. Questionnaire was used as device for collect data 

about initial investment, traveling cost, maintenance cost, and driver wages. What cost was considered in 

two types are fixed cost and variable cost. In addition this paper has studied the investment and return 

on investment of balers because farmer will keep straw in the square bales form for feeding animals. 

 The results show that average life time of harvester is 11.6 years. Thaicharoenkanchang is the 

most popular harvester’s brand. Harvester price is 1,126,739 Baht. Cost of fuel is 16 liters per acre. Price 

of Pickup truck rear ramp is 670,434 Baht. From the results before were concluded that the initial 

investment 1,821,674 Baht, operation cost of harvester 24,216 Baht per year, harvest cost 707.5 Baht per 

acre, operation cost of pickup truck rear ramp 22.3 Baht per kilometer. And the result were considered in 

form 1 year or  0.4 acre when the result were considered in form one year or 0.4 acre shown that fixed 

cost 178612 Baht, variable cost 305275 Baht. And the additional cost of straw balers 450000 Baht, Truck 

for delivery 2 million Baht, tractor for drive axel 600,000 Baht per unit, cost of baler 12.5 Baht per square 

bales form, and Price per piece 25-50 Baht. 

Keywords : Cost Analysis, Harvester for hire 
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เปรียบเทยีบสมบัตแิผ่นแป้งที่เตรียมจากแป้งสาลีกับแผ่นแป้งที่เตรียมจากแป้งข้าว          
ผสมแซนแทนกัม 
Comparison of Sheeted Dough and Cooked Gel Prepared from Wheat Flour, and Rice 
Flour Mixed with Xanthan Gum 
 

สกลุชนก พลศกัดา1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Sakulchanok  Polsakda1 and Doungjai Thirathumthavorn1 

 

บทคัดย่อ 
 แป้งสาลีมีโปรตีนกลเูตนเป็นองค์ประกอบซึง่ให้ความยืดหยุ่นกบัก้อนโดและสามารถผลิตเป็นรูปร่างต่างๆได้ 

แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ ป่วยจากการแพ้กลูเตนเพิ่มขึน้ โดยอาการแพ้ดังกล่าวป้องกันได้ด้วยการบริโภคอาหาร

ปราศจากกลเูตน การวิจยันีเ้ลือกใช้แป้งข้าวเจ้าแทนท่ีแป้งสาลีเน่ืองจากไม่มีกลเูตนเป็นองค์ประกอบ สง่ผลให้ก้อนโด

ท่ีได้มีความยืดหยุน่น้อยและไมส่ามารถขึน้รูปเป็นแผ่นท่ีมีความต่อเน่ืองได้ ดงันัน้หากต้องการขึน้รูปเป็นแผ่นจากแป้ง

ข้าวต้องมีการเติมสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ตัง้สมมติฐานว่าการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์

สามารถปรับปรุงการขึน้รูปเป็นแผ่นจากแป้งข้าวเจ้าได้ งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสมบติัของแผ่นแป้งจาก

แป้งข้าวผสมแซนแทนกมัเปรียบเทียบกับแผ่นแป้งจากแป้งสาลี การทดลองดําเนินการโดย นําก้อนโดแป้ง รีดให้มี

ความหนาประมาณ 0.8 มิลลิเมตร และตดัเป็นแผ่นขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ ศกึษาลกัษณะปรากฏของแผ่นแป้ง  ร้อยละ

ความชืน้ของแผ่นแป้งก่อนต้ม ร้อยละของการสูญเสียของแข็งระหว่างต้ม ร้อยละนํา้หนักหลังการหุงต้ม และ

ความสามารถในการพบัก่อนและหลงัต้ม ลกัษณะเนือ้สมัผสัก่อนและหลงัต้มด้วยเคร่ือง Texture Analyzer จากการ

ทดลองพบว่า การผสมแซนแทนกมัช่วยปรับปรุงสมบติัด้านความยืดหยุ่นของแป้งข้าว ทําให้แป้งข้าวสามารถขึน้รูป

เป็นแผ่น ค่าแรงกดสงูสดุทัง้ก่อนและหลงัต้มของแผ่นแป้งจากแป้งสาลีแตกต่างจากแผ่นแป้งจากแป้งข้าวอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P>0.05) ค่าร้อยละของการสญูเสียของแข็งระหว่างต้ม และ     

ร้อยละนํา้หนกัหลงัการหงุต้มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p>0.05) จาก

ผลการทดลองสรุปได้ว่าแป้งข้าวท่ีมีการผสมแซนแทนกัมสามารถขึน้รูปให้มีลกัษณะแผ่นแป้งได้ โดยมีคณุภาพใน

ด้านการหงุต้มไมต่า่งจากแผน่แป้งจากแป้งสาลี 

คาํสาํคัญ : แป้งสาลี แป้งข้าว ไฮโดรคอลลอยด์ แซนแทนกมั 
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Abstract 
  Wheat flour contains gluten protein providing an elastic dough  which is capable to stretch and 

form into various shapes. However, at present, there is an increasing number of coeliac disease patients. 

The symptoms can be prevented with a gluten-free diet. Rice was applied in this research due to the 

absence of gluten. The resulting dough was less elastic and cannot formed into continuous sheet. 

Therefore, additional ingredient such as hydrocolloid is needed in order for preparing elastic dough from 

rice flour. We had assumption that the addition of hydrocolloid could improve the elastic property of rice 

dough. The present study had aimed to study the properties of sheeted dough prepared from wheat flour 

compared with rice flour mixed with xanthan gum. Dough made from wheat flour (or rice flour mixed with 

xanthan gum) was sheeted (thickness 0.8 mm.) and cut into size 3 inches x 3 inches. The products were 

evaluated for appearance, moisture content, percentage of solid loss and cooking yield, folding ability 

before and after cooking, and hardness before and after cooking tested by Texture Analyzer.The results 

were found that xanthan gum improved the elastic property of rice flour; thus sheeted dough made from 

rice flour could be prepared.Hardness of both products before and after cooking was significantly 

different (P<0.05).However, there was no significant different in solid loss and cooking yield of those 

products. From this research, it could be concluded that sheeted dough of rice flour mixed with xanthan 

gum could be prepared and exhibited the cooking properties similar to the product made from wheat 

flour.   

Keywords : Wheat flour, Rice flour, Hydrocolloids, Xanthan gum 
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ผลของเวลา อุณหภมิู และกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลสในการย่อยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ 
Effect of Time, Temperature and α-Amylase Activity to Jasmine Brown Rice Hydrolysis 
 

สชุาดา ปานมัน่1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Suchada Panman1 and Doungjai Thirathumthavorn1 

 

บทคัดย่อ 
 ข้าวหอมมะลิเป็นพนัธุ์ข้าวท่ีทําให้ข้าวไทยเป็นสินค้าสง่ออกท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ข้าวกล้องมีคณุค่าทางอาหารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก การนําไปแปรรูปโดยผสมลงในเคร่ืองด่ืมนํา้นมข้าว โดยปกติไม่สามารถผสมแป้งข้าว 

ในเคร่ืองด่ืมนํา้นมข้าวได้ในปริมาณมากเน่ืองจากความข้นหนืดสูงของแป้งข้าวกล้อง จึงมีการใช้เอนไซม์แอลฟา     

อะไมเลส (Termamyl SC) ย่อยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเพ่ือให้ได้ความหนืดตามต้องการ  งานวิจยันีไ้ด้ทําการศกึษา

ผลของอณุหภมิู (80 และ 90 องศาเซลเซียส) และเวลาในการย่อย(30 60 และ90 นาที) รวมถึงกิจกรรมของเอนไซม์ 

(2 และ 7 หน่วย ต่อ กรัมของแป้ง) ต่อความข้นหนืดและค่าสมมูลเด็กซ์โตรสของผลิตภัณฑ์หลังผ่านการย่อย 

วิเคราะห์หาปริมาณนํา้ตาลรีดิวซ์และนํามาคํานวณค่าสมมลูเด็กซ์โตรส วดัความหนืดของตวัอย่างหลงัผ่านการย่อย

นาน 90 นาที ด้วยเคร่ือง Brookfield Viscometer จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการย่อยและกิจกรรมของ

เอนไซม์ท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลให้ค่าสมมลูเด็กซ์โตสเพิ่มขึน้ อุณหภูมิในการย่อยแป้งมีปฏิสมัพนัธ์กับกิจกรรมของเอนไซม์ 

โดยการยอ่ยแป้งท่ีใช้กิจกรรมของเอนไซม์มาก (7 หน่วย ตอ่ กรัมของแป้ง) และระยะเวลาในการย่อย90 นาที ตวัอย่าง

ท่ีย่อยท่ีอณุหภมิูต่างกนั (80 และ 90 องศาเซลเซียส) มีค่าสมมลูเด็กโตรสไม่แตกต่างกนัอย่างมี นยัสําคญัทางสถิติ   

ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แต่การย่อยแป้งข้าวกล้องด้วยกิจกรรมเอนไซม์น้อย (2 หน่วย ต่อ กรัมของแป้ง) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีค่าสมมูลเด็กโตรสสูงกว่า ตัวอย่างท่ีผ่านการย่อย            

ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

นอกจากนีย้ังพบว่าสภาวะท่ีใช้ในการย่อยแป้ง ได้แก่อุณหภูมิ และกิจกรรมของเอนไซม์มีผลต่อความหนืดของ

ตวัอยา่งหลงัผา่นการยอ่ย  

คาํสาํคัญ : ข้าวกล้องหอมมะล ิเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส คา่สมมลูเดก็ซ์โตรส ความหนืด 
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Abstract 
 Jasmine rice is the famous Thai exported rice which is well-known all around the world. Brown 

rice contains lots of beneficial nutrients, as known. The application of brown rice as an ingredient in rice 

drink cannot be prepared at high concentration due to its high viscosity. Therefore α-amylase (Termamyl 

SC) was used to hydrolyzeJasmine brown rice to obtain desirable viscosity.  The objective of the 

research is to study the effect of reaction temperature (80 ºC and 90 ºC) and time (30, 60 and 90 minutes) 

as well as enzyme activity (2 and 7 Units/grams of flour) on the viscosity and dextrose equivalent (DE). 

Reducing sugar content was tested by DNS method. It was then calculated and expressed as dextrose 

equivalent (DE). Brookfieldviscosity was measured after hydrolysis for 90 minutes.  The results showed 

that increasing of hydrolysis time and enzyme activity leaded to the higher DE of the product. The 

statistical interaction between reaction temperature and enzyme activity was observed. At high enzyme 

activity (7 units/grams of flour) and 90 minutes of hydrolysis time, there was no significant difference in 

dextrose equivalent of the sample hydrolyzed at different reaction temperatures (80 ºC and 90 ºC) 

(P>0.05).  However, dextrose equivalent of the sample hydrolyzed at low enzyme activity (2 units/grams 

of flour) at a temperature of 80 ºC for 90 minute was significantly higher than that prepared at 90 ºC. In 

addition, reaction conditions such as temperature and enzyme activity also had an effect on the viscosity 

of hydrolyzed product. 

Keywords : Jasmine brown rice flour, Alpha-amylase, Dextrose equivalent, Viscosity 
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ผลของสารลดแรงตงึผิวต่อสมบัตขิองนาโนอมัิลชันที่ประกอบด้วยนํา้มันธรรมชาต ิ
Effect of Surfactants on Properties of Nanoemulsions Containing Natural Oils 
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บทคัดย่อ 
 นํา้มนัธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะนํา้มนัสเปียร์มิน้ท์และนํา้มนัมะพร้าวถกูนํามาประยกุต์ใช้ในผลิตภณัฑ์

สขุอนามยัช่องปากเน่ืองจากสามารถลดจํานวนสเตร็ปโตค็อกคสั มิวแทนส์ ในคราบแบคทีเรียบนผิวฟันและนํา้ลาย 

อย่างไรก็ตามสารละลายในนํา้ท่ีประกอบด้วยนํา้มนัธรรมชาติในขนาดสงูจะเตรียมได้ยาก เน่ืองจากข้อจํากดัในการ

ละลายนํา้ของนํา้มนั นาโนอิมลัชนัเป็นรูปแบบยาเตรียมท่ีเข้ากนัได้กบัของเหลวในร่างกายและสามารถบรรจนํุา้มนัใน

ปริมาณมากได้ ดงันัน้นาโนอิมลัชนัจงึเป็นทางเลือกหนึง่ในการเตรียมรูปแบบยาจากนํา้มนัธรรมชาติ วตัถปุระสงค์ของ

การศึกษาคือเพ่ือออกแบบนาโนอิมัลชันโดยการผันแปรร้อยละของสารลดแรงตึงผิวและองค์ประกอบของนํา้มัน

ธรรมชาติ การเตรียมทําโดยการผสมระหว่างวฏัภาคนํา้มนัและวฏัภาคนํา้ จากนัน้จึงนําอิมลัชนัท่ีได้ไปประเมินผล

เปรียบเทียบความคงตวัทางกายภาพ ขนาดอนุภาค และประจุของหยดนํา้มนั ผลการศึกษาพบว่านาโนอิมลัชันท่ี

ประกอบด้วยไฟโตสเตอรอลและครีโมฟอร์ อาร์เอช 40 มีความคงตวัทางกายภาพดีกว่านาโนอิมลัชนัท่ีประกอบด้วย

ไฟโตสเตอรอลเพียงอย่างเดียว นาโนอิมัลชันท่ีประกอบด้วยไฟโตสเตอรอลร้อยละ 2 โดยนํา้หนัก และครีโมฟอร์     

อาร์เอช 40 ร้อยละ 12.5  โดยนํา้หนกั มีความตวัทางกายภาพดีท่ีสดุและมีขนาดของหยดนํา้มนัในระดบันาโนเมตร 

ขนาดของหยดนํา้มนัจะลดลงจาก 8,670 นาโนเมตร ถึง 212 นาโนเมตร เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของครีโมฟอร์ อาร์เอช 

40 จาก ร้อยละ 7  ไปถึงร้อยละ 12.5  โดยนํา้หนัก ผลจากการศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่านาโนอิมัลชันท่ี

ประกอบด้วยนํา้มนัธรรมชาติจะมีความคงตวัดีขึน้เม่ือประกอบด้วยครีโมฟอร์ อาร์เอช 40 ในช่วงความเข้มข้นร้อยละ 

7 ถงึร้อยละ 12.5  โดยนํา้หนกั 

คาํสาํคัญ : นาโนอิมลัชนั นํา้มนัธรรมชาติ สารลดแรงตงึผิว 

 

Abstract 
 Some natural oils, especially spearmint oil and coconut oil, have been applied for oral hygiene 

products since they could reduce the Streptococcus mutans counts in plaques and saliva. However, 

aqueous solutions containing high dose of natural oils are difficult to prepare due to their limited water 

solubility. Nanoemulsions are the preparations that can be compatible with biological fluids and loaded 

large quantities of oils. Therefore, they should be alternative dosage form for natural oils. The purpose of 

study was to design nanoemulsions through varying the percentage of surfactants and the composition of 
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natural oils. The nanoemulsions were prepared by simply blending oil phase with water phase and then 

comparatively evaluated for their physical stability, particle size and particle charge of oil droplets. The 

physical stability of nanoemulsions containing phytosterol and Cremophor RH 40 was better than that of 

nanoemulsions containing only phytosterol. The nanoemulsion composing of 2% w/w phytosterol and 

12.5% w/w Cremophor RH 40 showed the best physical stability and the size of oil droplets was in 

nanometer range. The droplet size was decreased from 8,670 nm to 212 nm as the concentration of 

Cremophor RH 40 was increased from 7% to 12.5% w/w. Results of this study demonstrated that the 

stability of nanoemulsions containing natural oils was improved when combined with Cremophor RH 40, 

particularly in the concentration range from 7% to 12.5% w/w. 

Keywords : Nanoemulsions, Natural oil, Surfactant 
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สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยชานอ้อยพลังงานด้วยกรดเจือจางสาํหรับการผลิตเอทานอล 
Optimization of Dilute Acid Hydrolysis of Energy Cane Bagasse for Ethanol Production 
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บทคัดย่อ 

 การผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิง้ประเภทลิกโนเซลลูโลสได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้ เพราะวัสดุเหล่านี ้      

มีราคาท่ีถกู หาทดแทนใหมไ่ด้และเป็นแหลง่ของนํา้ตาลท่ีมีความหลากหลาย อ้อยพลงังานเป็นอ้อยสายพนัธุ์ผสมระหว่าง

พนัธุ์อ้อยทางการค้า (Saccharum officinarum) และพนัธุ์อ้อยป่า (Saccharum spontaneum) อ้อยพลงังานถือว่ามี

ความน่าสนใจในด้านเป็นแหลง่คาร์บอน นํา้ตาลและเป็นชีวมวลลิกโนเซลลโูลสสําหรับการผลิตเอทานอล งานวิจยันีจ้งึมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเหมาะสมในการย่อยชานอ้อยพลงังานด้วยกรดเจือจาง โดยพบว่าสภาวะท่ีเหมาะสม

สําหรับการยอ่ยชานอ้อยพลงังานด้วยกรดเจือจาง คือ การแช่ชานอ้อยพลงังานในกรดซลัฟริูก ความเข้มข้น 1% (v/v) เป็น

เวลา 0.5 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที   โดยได้ปริมาณนํา้ตาลกลโูคส   

1.90 กรัม/ลิตร นํา้ตาลไซโลส 19.90 กรัม/ลิตร  นํา้ตาลอะราบิโนส  2.60 กรัม/ลิตร กรดอะซิติก 3.59 กรัม/ลิตร            

สารประกอบเฟอร์ฟรัูล 0.53 กรัม/ลิตร ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรัูล 0.56 กรัม/ลิตร และสารประกอบฟีนอล 0.96 กรัม/ลิตร 

เม่ือนําไฮโดรไลเสทท่ีได้ไปหมกัเอทานอลโดยใช้ยีสต์ Candida shehatae TTC79 พบว่าได้ปริมาณเอทานอล 8.00 กรัม/

ลติร และมีอตัราการผลติเอทานอลเทา่กบั 0.17 กรัม/ลติร/ชัว่โมง หลงัการหมกัผา่นไป 48 ชัว่โมง 

คาํสาํคัญ : ชานอ้อยพลงังาน การยอ่ยด้วยกรดเจือจาง การผลติเอทานอล 

 

Abstract 
 The increasing interest in ethanol production employing lignocellulosic residues is justifiable 

because these materials are cheap, renewable and widespread sugar sources. Energy cane is a hybrid of 

commercial sugarcane (Saccharum officinarum) and wild cane (Saccharum spontaneum). Energy cane is an 

attractive renewable carbon sources, sugar substances  and  lignocellulosic  biomass,  for  ethanol  

production.    The objective of this  work  was to optimize the dilute acid hydrolysis parameters of energy 

cane bagasse. The optimal conditions for dilute acid hydrolysis of energy cane was soaking of bagasse in 

1% (v/v) H2SO4 for 0.5 h and then hydrolysis at 121 °C for 30 min. This condition yielded 1.90 g glucose/l, 

19.90 g xylose/l, 2.60 g arabinose/l, 3.59 g acetic acid/l, 0.53 g furfural/l, 0.56 g HMF/l and 0.96 g phenolic 
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compounds/l. Ethanol production from energy cane hydrolysate by Candida shehatae TTC79 resulted in 8.00 

g/l of ethanol concentration and 0.17 g/l/h of ethanol productivity after 48 h of fermentation. 

Keywords : Energy cane bagasse, Dilute acid hydrolysis, Ethanol production 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 เอทานอลนับเป็นเชือ้เพลิงท่ีได้รับความสนใจในการพฒันาเป็นพลงังานทางเลือก เน่ืองจากเอทานอลจดัเป็น

พลงังานสะอาดจงึชว่ยลดปัญหามลพิษด้านสิง่แวดล้อม ในประเทศไทยมีการผลติเอทานอลโดยใช้วตัถดุิบหลกั 2 ประเภท 

คือ วตัถดุิบประเภทนํา้ตาล เช่น อ้อยและกากนํา้ตาล และวตัถดุิบประเภทแป้ง เช่น มนัสําปะหลงั เป็นต้น (เสรีและเฉลิม, 

2012) แต่จากปริมาณความต้องการเอทานอลท่ีสงูขึน้ในปัจจบุนัทําให้ต้องหาแหล่งวตัถดุิบใหม่ท่ีมีปริมาณมากเพียงพอ

กบัความต้องการ โดยวสัดปุระเภทลิกโนเซลลโูลสถือเป็นแหลง่วตัถดุิบท่ีได้รับความสนใจมากจากทัว่โลกในการนํามาใช้

เป็นวตัถดุิบในการผลติเอทานอล เชน่ ชานอ้อย ฟางข้าวและเศษไม้ตา่งๆ (Shields and Boopathy, 2011)  

 วสัดุลิกโนเซลลโูลสประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คือ เซลลโูลสซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของนํา้ตาลกลโูคสเฮมิ

เซลลโูลสซึ่งเป็นเฮเทอโรพอลิเมอร์ของนํา้ตาลไซโลส นํา้ตาลอะราบิโนส นํา้ตาลกลโูคส นํา้ตาลแมนโนส และนํา้ตาล     

กาแลคโตส และลกินินซึง่เป็นสารประกอบพอลิเมอร์อะโรมาติกทําหน้าท่ียดึเกาะเส้นใยเข้าด้วยกนั เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง

ทนทานให้กบัต้นพืช (Anwar et al., 2014) การนําวสัดท่ีุมีลิกโนเซลลโูลสเป็นองค์ประกอบมาเป็นวตัถดุิบในการหมกั     

เอทานอลนัน้ จําเป็นจะต้องผา่นกระบวนการยอ่ยเซลลโูลสและเฮมิเซลลโูลสให้กลายเป็นนํา้ตาลท่ียีสต์สามารถนําไปหมกั

เอทานอลได้ โดยการยอ่ยด้วยกรดเจือจางเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัเป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากให้ผลท่ีดีและเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพราะสามารถย่อยสลายนํา้ตาลท่ีเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของเซลลโูลสและเฮมิเซลลโูลส รวมทัง้มีการใช้อณุหภมูิ

ในระดบัปานกลางซึง่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน (Jeevan et al., 2011) ในการย่อยวสัดลุิกโนเซลลโูลสด้วยกรดเจือ

จางนอกจากจะได้นํา้ตาลท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอมและคาร์บอน 6 อะตอมแล้วยงัได้สารประกอบท่ีสง่ผลยบัยัง้การเจริญของ

จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักเอทานอล เช่น กรดอะซิติก สารประกอบเฟอร์ฟูรัล ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลและ

สารประกอบฟีนอล (Velmurugan and Muthukumar, 2011; Jönsson et al., 2013) โดยสารพิษท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถลด

ปริมาณได้โดยการใช้ผงถ่านกัมมนัต์ดูดซบั การทําให้เป็นกลางและการใช้เรซิ่นแลกเปล่ียนประจลุบ เป็นต้น (Cardona   

et al., 2010) นอกจากนีมี้รายงานว่า ปริมาณสารพิษท่ีได้จากการย่อยวสัดลุิกโนเซลลโูลสด้วยกรด และปริมาณนํา้ตาลท่ี

ถูกย่อยสลายออกมาจากวัตถุดิบนัน้ขึน้อยู่กับระยะเวลา อุณหภูมิและความเข้มข้นของกรดท่ีใช้ในการทําปฏิกิริยา 

(Pessoa et al., 1996)  

 อ้อยนับเป็นพืชท่ีสามารถใช้ทัง้ส่วนของนํา้อ้อยและเส้นใยท่ีเป็นลิกโนเซลลูโลสมาเป็นวัตถุดิบในการหมัก        

เอทานอลได้ อ้อยพลงังาน (energy cane) เป็นอ้อยสายพนัธุ์ใหม่ท่ีถกูปรับปรุงพนัธุ์ให้มีผลผลิตและความหวานสงูขึน้     

มีการเจริญเติบโตในช่วง 6 เดือนแรกเร็วมาก โดยสามารถเจริญเติบโตถึงจดุท่ีให้ผลผลิตสงูสดุเร็วกว่าพนัธุ์อ้อยนํา้ตาล 

(Saccharum spp.) รวมทัง้ยงัมีประสิทธิภาพในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเพาะปลกูในแต่ละพืน้ท่ี มีความทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อม ทนโรคและแมลงศัตรูพืช เน่ืองจากมีลําต้นแกนแข็ง หนอนเจาะไม่ได้ มีปริมาณ เส้นใยสูงกว่าอ้อย

นํา้ตาล (ประเสริฐ, 2551) ทําให้มีความน่าสนใจในการใช้เป็นพืชพลงังาน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 

งานวิจยันีจ้งึสนใจนําสว่นของเส้นใยอ้อยพลงังานมาเป็นวตัถดุิบในการผลิตเอทานอล โดยศกึษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมใน

การยอ่ยชานอ้อยพลงังานด้วยกรดเจือจางเพ่ือนําไปใช้หมกัเอทานอล 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1.  การศกึษาสภาวะในการย่อยชานอ้อยพลังงานด้วยกรดเจือจาง 
 นําชานอ้อยพลงังานสายพนัธุ์ TByEFC01-0009 ท่ีผ่านการป่ันเป็นชิน้เล็กๆ ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร  ไป

อบท่ีอณุหภมูิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นํามาแช่ในกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1-4 % (v/v) โดยใช้

สดัสว่นชานอ้อยตอ่กรดซลัฟริูกเทา่กบั 1:10 (Jeevan et al., 2011) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีอณุหภมูิห้องและนํามาให้ความ

ร้อนโดยใช้หม้อนึ่งฆ่าเชือ้ความดนัไอนํา้ท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 หรือ 60 นาที หลงัจากนัน้กรอง

ตวัอย่างด้วยกระดาษกรองเบอร์ 2 และปรับ pH เท่ากบั 5.0 ด้วยแคลเซียมออกไซด์ นําตวัอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณ

นํา้ตาลกลโูคส นํา้ตาลไซโลสและนํา้ตาลอะราบิโนสและสารพิษ คือ กรดอะซิติก สารประกอบเฟอร์ฟูรัล ไฮดรอกซีเมทิล

เฟอร์ฟรัูลและสารประกอบฟีนอล นําความเข้มข้นกรดซลัฟริูกและระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ีให้ผลการย่อยชานอ้อย

พลงังานดีท่ีสดุ มาศึกษาระยะเวลาในการแช่ชานอ้อยพลงังานในกรดซลัฟูริกก่อนให้ความร้อน คือ แช่นาน 0.5 ชัว่โมง 

และแช่นาน 24 ชั่วโมง จากนัน้นําไฮโดรไลเสทท่ีได้จาก 2 สภาวะดงักล่าวมาวิเคราะห์ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษ           

ดงัข้างต้น 

2.  การเตรียมกล้าเชือ้ยีสต์ 
เตรียมกล้าเชือ้ตัง้ต้นทําโดยการเลีย้งยีสต์ Candida shehatae TTC79 ลงในอาหารเหลว yeast extract 

peptone xylose (1% yeast extract, 2% peptone, 2% xylose) (YPX) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บม่ท่ีอณุหภมูิ 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 12-18 ชัว่โมง บนเคร่ืองเขยา่ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที 

3.  การศกึษาการหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้อยพลังงาน 
 นําไฮโดรไลเสทท่ีได้จากสภาวะท่ีเหมาะสมในขัน้ตอนท่ี 1 มากําจดัสารพิษด้วยผงถ่านกมัมนัต์ 2% (w/v) (Ge  

et al., 2012) นําไฮโดรไลเสทท่ีผ่านการกําจดัสารพิษมาเติม yeast extract 5.0 กรัม/ลิตร, peptone 1 กรัม/ลิตร, 

(NH4)2SO4 2 กรัม/ลิตร, KH2PO4 5 กรัม/ลิตร และ MgSO4.7H2O 0.2 กรัม/ลิตร ปรับ pH เท่ากบั 5.5 นําไปฆ่าเชือ้ด้วย

หม้อนึง่ฆา่เชือ้ความดนัไอนํา้ท่ีอณุหภมูิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นําอาหารไฮโดรไลเสทท่ีได้มาเพาะเชือ้โดย

ใช้ความเข้มข้นเซลล์ตัง้ต้น 1×107 เซลล์/มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส โดยบ่มแบบเขย่าท่ีความเร็วรอบ     

150 รอบ/นาที และเก็บผลทกุ 12 ชัว่โมง เป็นเวลา 96 ชัว่โมง 

4.  การวเิคราะห์ผล 
การวิเคราะห์หาปริมาณนํา้ตาลกลโูคส นํา้ตาลไซโลสและนํา้ตาลอะราบิโนสและปริมาณเอทานอล  ด้วย High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้คอลมัน์ Sugar-Pak 1 ใช้ตวัตรวจวดัแบบ Refractive Index 

Detector (RI) ท่ีอตัราการไหล 0.5 มิลลิลิตร/นาที อณุหภมูิ 85 องศาเซลเซียส สําหรับปริมาณกรดอะซิติก สารประกอบ

เฟอร์ฟูรัลและไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล วิเคราะห์โดยใช้คอลมัน์ C18 ใช้ตวัตรวจวดัแบบ Photodiode Array Detector 

(PDA) ท่ีอตัราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส สารประกอบฟีนอลนําไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-

Ciocalteu reagent (Singleton et al., 1999) 

 

ผลและวจิารณ์ 
1.  การย่อยชานอ้อยพลังงานด้วยกรดเจือจาง 
 เม่ือนําชานอ้อยพลงังานท่ีผา่นการแชใ่นกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1-4% (v/v) ท่ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอุณหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที พบว่าได้ปริมาณนํา้ตาลกลโูคสและนํา้ตาล     

อะราบิโนสใกล้เคียงกันในทุกความเข้มข้นของกรด ซึ่งอยู่ในช่วง 1.70-2.45 กรัม/ลิตร และ 2.45-2.95 กรัม/ลิตร 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12-13, 2015 

P-92 

ตามลําดบั ปริมาณนํา้ตาลไซโลสมีค่าปริมาณนํา้ตาลสงูสดุท่ีความเข้มข้นกรด 4% (v/v) เท่ากบั 23.00 ± 1.30 กรัม/ลิตร 

(ภาพท่ี 1) อยา่งไรก็ตามท่ีความเข้มข้นกรดซลัฟริูก 4% (v/v) มีปริมาณสารพิษ คือ กรดอะซิติกและสารประกอบเฟอร์ฟรัูล

ท่ีสงู ซึง่สามารถสง่ผลยบัยัง้การเจริญและการใช้นํา้ตาลของยีสต์ในกระบวนการหมกัได้ (Jeevan et al., 2011)  

สําหรับชานอ้อยพลงังานท่ีผ่านการแช่ในกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1-4% (v/v) ท่ีอณุหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าได้ปริมาณนํา้ตาลกลโูคสและนํา้ตาล     

อะราบิโนสสงูสดุท่ีความเข้มข้นกรด 4% (v/v) เท่ากบั 2.50 ± 0.24 กรัม/ลิตร และ 3.20 ± 0.10 กรัม/ลิตร ตามลําดบั 

ปริมาณนํา้ตาลไซโลสมีค่าปริมาณนํา้ตาลสงูสดุท่ีความเข้มข้นกรด 3% (v/v) เท่ากบั 22.15 ± 0.15 กรัม/ลิตร (ภาพท่ี 2) 

อย่างไรก็ตามท่ีความเข้มข้นกรด 4% (v/v) มีปริมาณของสารพิษ คือ กรดอะซิติกและสารประกอบเฟอร์ฟรัูลท่ีสงูเช่นกนั 

ซึง่มีคา่มากกวา่ท่ีระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ี 30 นาที ถงึ 21.72% และ 71.40% ตามลําดบั 

เม่ือเปรียบเทียบผลของนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้จากการย่อยชานอ้อยพลงังานด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้น     

1-4% (v/v) เป็นเวลา 30 นาที และ 60 นาที ท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส พบว่าให้ปริมาณนํา้ตาลใกล้เคียงกนั (ภาพ    

ท่ี 1 และ 2) แตพ่บวา่ปริมาณสารพิษโดยเฉพาะกรดอะซติิกและสารประกอบเฟอร์ฟรัูลท่ีเวลาในการให้ความร้อน 60 นาที 

ให้ปริมาณสงูสดุ โดยสภาวะท่ีใช้กรดซลัฟริูกความเข้มข้น 4% (v/v) และให้ความร้อนนาน 60 นาที ให้ปริมาณกรดอะซิติก

และสารประกอบเฟอร์ฟรัูลสงู 22.29 ± 0.64 กรัม/ลิตร และ 5.35 ± 0.30 กรัม/ลิตร ตามลําดบั จากผลการศกึษาพบว่า

สภาวะในการย่อยชานอ้อยพลงังานท่ีผ่านการแช่ในกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1% (v/v) ท่ีอณุหภมูิห้อง 24 ชัว่โมง ก่อนให้

ความร้อนท่ี 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เป็นสภาวะท่ีเหมาะสม เน่ืองจากได้ปริมาณสารพิษน้อยท่ีสดุและมีปริมาณ

นํา้ตาลท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญและการผลิตเอทานอลของยีสต์ โดยได้ปริมาณกรดอะซิติก 3.59 กรัม/ลิตร            

สารประกอบเฟอร์ฟูรัล 0.53 กรัม/ลิตร ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล 0.56 กรัม/ลิตร สารประกอบฟีนอล 0.96 กรัม/ลิตร 

นํา้ตาลกลโูคส 1.90 กรัม/ลติร นํา้ตาลไซโลส 19.90 กรัม/ลติร และนํา้ตาลอะราบโินส  2.60 กรัม/ลติร 

นอกจากนี ้การศึกษานีไ้ด้ศึกษาการลดระยะเวลาการแช่ชานอ้อยพลังงานในกรดซัลฟูริกก่อนให้ความร้อน  

พบว่าการแช่ชานอ้อยพลงังานในกรดซลัฟูริกความเข้มข้น 1% (v/v) เป็นเวลา 0.5 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้

ความร้อนท่ีอุณหภมูิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ให้ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั 

(p>0.05) (ภาพท่ี 3) ซึง่แสดงให้เห็นวา่ระยะเวลาในการแชช่านอ้อยพลงังานในกรดซลัฟริูกก่อนนํามาให้ความร้อนไม่มีผล

ต่อปริมาณนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้ แต่ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการย่อยและความเข้มข้นของกรดท่ีใช้ดังผลการศึกษา

ข้างต้น ดงันัน้ การแช่ชานอ้อยพลงังานด้วยกรดซลัฟูริกความเข้มข้น 1% (v/v) เป็นเวลา 0.5 ชัว่โมง และนําไปย่อยท่ี

อณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จงึเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมและเลือกนําไปใช้ในการย่อยชานอ้อยพลงังานเพ่ือ

นําไปใช้หมกัเอทานอลในขัน้ตอนตอ่ไป 

 

2.  การหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้อยพลังงาน 
 การยอ่ยวสัดลุกิโนเซลลโูลสด้วยกรดจะได้สารยบัยัง้ท่ีสง่ผลตอ่การเจริญและการผลิตเอทานอลของยีสต์ โดยจะ

พบสารพิษหลกัๆ 4 ชนิด คือ กรดอะซิติกท่ีเกิดจากการย่อยส่วนของเฮมิเซลลโูลส สารประกอบเฟอร์ฟูรัลและไฮดรอกซี

เมทิลเฟอร์ฟรัูลเกิดจากการย่อยนํา้ตาลท่ีมีคาร์บอน 5 อะตอมและคาร์บอน 6 อะตอม และสารประกอบฟีนอลท่ีเกิดจาก

การย่อยสว่นของลิกนิน (Palmqvist and Hahn-Hägerdal, 2000) การศกึษานีจ้งึได้ทําการกําจดัสารพิษโดยใช้ผงถ่าน 

กัมมันต์ดูดซบั เน่ืองจากผงถ่านกัมมันต์ดูดซบัมีรูพรุนขนาดเล็กและมีพืน้ท่ีผิวจํานวนมากทําให้สารพิษยึดเกาะและ       

ถกูดดูซบัได้ดี (Ge et al., 2012) โดยพบวา่ปริมาณนํา้ตาลกลโูคสและนํา้ตาลอะราบิโนสก่อนและหลงัการกําจดัสารพิษมี

ปริมาณใกล้เคียงกนั (ตารางท่ี 1) ส่วนนํา้ตาลไซโลสมีปริมาณลดลงประมาณ 17.16% และปริมาณสารพิษทกุชนิดเม่ือ
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ผ่านการกําจัดสารพิษแล้ว พบว่ามีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเฉพาะกรดอะซิติกท่ีลดลงประมาณ 

33.74% 

 เม่ือนําอาหารไฮโดรไลเสทที่ผ่านการกําจดัสารพิษแล้วมาหมกัเอทานอลโดยใช้ยีสต์ C. shehatae TTC79 

พบว่าสามารถผลิตเอทานอลได้สงูสดุเท่ากบั 8.00 ± 0.10 กรัม/ลิตร ท่ีระยะเวลา 48 ชัว่โมง (ภาพท่ี 4) คิดเป็นผลได้ของ

การผลิตเอทานอลเท่ากบั 0.32 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํา้ตาลท่ีใช้ และมีอตัราการผลิตเอทานอลเท่ากบั  0.17 กรัม/

ลิตร/ชัว่โมง สําหรับความเข้มข้นเอทานอลท่ีได้หลงัจากการหมกัท่ีชัว่โมง 48 พบว่ามีค่าลดลง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากยีสต์

สามารถใช้เอทานอลในการเจริญ  Velmurugan and Muthukumar (2011) ได้ทําการศกึษาการผลิตเอทานอลจากชาน

อ้อยนํา้ตาล โดยการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และนํามาย่อยด้วยกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 2% เป็น

เวลา 45 นาที พบว่าได้ปริมาณเอทานอลสงูสดุเท่ากบั 8.11 กรัม/ลิตร ท่ีระยะเวลา 60 ชัว่โมง คิดเป็นผลได้ของการผลิต 

เอทานอลเท่ากบั 0.17 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํา้ตาลท่ีใช้ Canilha et al. (2010) ศกึษาการผลิตเอทานอลจากชาน

อ้อยนํา้ตาล โดยนํามายอ่ยด้วยกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 2% (w/v) เป็นเวลา 30 นาที และนําไปกําจดัสารพิษด้วยการปรับ

พีเอชให้เป็นกลางและใส่ผงถ่านกัมมนัต์ดดูซบั พบว่าได้ปริมาณเอทานอลสงูสดุเท่ากับ 6.10 กรัม/ลิตร ท่ีระยะเวลา       

48 ชัว่โมง คิดเป็นผลได้ของการผลิตเอทานอลเท่ากบั 0.30 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํา้ตาลท่ีใช้ และมีอตัราการผลิต 

เอทานอลเท่ากบั  0.13 กรัม/ลิตร/ชัว่โมง จะเห็นได้ว่าการผลิตเอทานอลจากชานอ้อยพลงังานโดยใช้ยีสต์ C. shehatae 

TTC79 จากการศึกษานีใ้ห้ปริมาณเอทานอล ผลได้ของการผลิตเอทานอลและมีอตัราการผลิตเอทานอลท่ีสงู ดงันัน้ส่วน

ของชานอ้อยของอ้อยพลงังานถือเป็นวัสดุลิกโนเซลลูโลสท่ีมีความน่าสนใจในการใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต       

เอทานอล 

 

สรุปผล 
 จากผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการย่อยชานอ้อยพลงังานด้วยกรดเจือจางนัน้ขึน้อยู่

กับระยะเวลาและความเข้มข้นกรดท่ีใช้ในการทําปฏิกิริยา ซึ่งการแช่ชานอ้อยพลงังานในกรดซลัฟูริกความเข้มข้น 1% 

(v/v) ในสดัสว่น 1:10 เป็นเวลา 0.5 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เป็น

สภาวะท่ีเหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทชานอ้อยพลงังานและเม่ือนําไฮโดรไลเสทท่ีได้มากําจดัสารพิษด้วยผงถ่าน 

กมัมนัต์ดดูซบั พบว่าสามารถช่วยลดปริมาณสารพิษทกุชนิดลงได้อย่างชดัเจน โดยเม่ือนําไปหมกัโดยยีสต์ C. shehatae 

TTC79 พบว่าให้ปริมาณเอทานอลสูงสดุเท่ากับ 8.00 กรัม/ลิตร ท่ีระยะเวลา 48 ชั่วโมง คิดเป็นผลได้ของการผลิต           

เอทานอลเทา่กบั 0.32 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํา้ตาลท่ีใช้ และมีอตัราการผลติเอทานอลเทา่กบั 0.17 กรัม/ลติร/ชัว่โมง 
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ตารางที่ 1  ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้จากการแชช่านอ้อยพลงังานด้วยกรดซลัฟริูกท่ีความเข้มข้น 1% (v/v) ท่ี 

อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30  

นาที ในสภาวะก่อนและหลงักําจดัสารพิษด้วยผงถ่านกมัมนัต์ดดูซบั 

ชนิดนํา้ตาลและสารพษิ ปริมาณสาร (กรัม/ลิตร) 
ก่อนกาํจัดสารพษิ หลังกาํจัดสารพษิ 

                  นํา้ตาลกลโูคส 5.81 ± 0.20a 5.10 ± 0.00a 

                  นํา้ตาลไซโลส 18.23 ± 0.10a 15.10 ± 0.00b 

                  นํา้ตาลอะราบโินส  4.72 ± 0.10a 4.70 ± 0.00a 

                  กรดอะซติิก 7.38 ± 0.04a 4.89 ± 0.18b 

                  สารประกอบเฟอร์ฟรัูล 0.98 ± 0.11a 0.47 ± 0.01b 

                  ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรัูล 1.15 ± 0.01a 0.99 ± 0.00b 

                  สารประกอบฟีนอล 1.14 ± 0.01a 1.07 ± 0.00b 

หมายเหตุ    ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแนวนอนแสดงถงึคา่ท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยใช้วิธี  

                     t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05) 
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ภาพที่ 1  ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้จากการแชช่านอ้อยพลงังานด้วยกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1-4% (v/v) ท่ี  

อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

 โดยใช้สภาวะท่ีไมมี่กรด (0% (v/v)) เป็นชดุควบคมุ 

 

 
 
ภาพที่ 2  ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้จากการแชช่านอ้อยพลงังานด้วยกรดซลัฟริูกความเข้มข้น 1-4% (v/v) ท่ี 

 อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที 

 โดยใช้สภาวะท่ีไมมี่กรด (0% (v/v)) เป็นชดุควบคมุ  
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ภาพที่ 3  ปริมาณนํา้ตาลและสารพิษท่ีได้จากการแชช่านอ้อยพลงังานด้วยกรดซลัฟริูกท่ีความเข้มข้น 1% (v/v) เป็น 

                เวลา 0.5 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ก่อนนําไปให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 

 

 
 
ภาพที่ 4  ปริมาณนํา้ตาลรวม เอทานอลและคา่การเจริญของเซลล์ในอาหารไฮโดรไลเสทท่ีผา่นการกําจดัสารพิษ  

 ณ สภาวะการหมกัท่ีอณุหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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อทิธิพลของเบนโทไนต์และนํา้ในการอัดขึน้รูปแท่งแกรไฟต์  
Influence of Bentonite and Water to Graphite Rods Extrudsion 

 

สขุมุ โฆษิตชยัมงคล1 สวุฒัน์ เณรโต1 และ ฑิพาภรณ์ ทรัพย์สมบรูณ์2 

Sukum Kositchaimongkol1, Suwat Neantoe1 and Tipaporn Subsomboon2  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของเบนโทไนต์และนํา้ในการอัดขึน้รูปแท่งแกรไฟต์โดยทําการศึกษา 15 สูตร ซึ่งมี

อตัราส่วนของแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํา้ต่างกนั พบว่าทกุอตัราสว่นแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํา้สามารถอดัขึน้รูป

ได้ โดยปริมาณเบนโทไนต์และนํา้ท่ีเหมาะสมควรมีเบนโทไนต์และนํา้ผสมอยู่ในอตัราสว่นไม่น้อยกว่า 20 กรัม ทําให้

ได้แทง่แกรไฟต์ท่ีดี มีความยาวมากกวา่ 200 มิลลเิมตร นอกจากนัน้การเพิ่มอตัราสว่นของเบนโทไนต์และนํา้ ยงัสง่ผล

ต่อการเพิ่มขึน้ของการหดตวั ความหนาแน่น และค่าความเค้นแรงอดัของแท่งแกรไฟต์ด้วย  จากการทดลองได้เลือก

สตูร GB6 (80:20:30) ซึง่เป็นสตูรท่ีเหมาะสม เพราะขึน้รูปได้ความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร มีแกรไฟต์ในปริมาณ

สงู นําไปสร้างท่อความร้อนแบบมีไส้วัสดุพรุนผงทองแดง โดยการเผาผนึก (Sintering) ผงทองแดงท่ีอุณหภูมิ         

800 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถนําแท่งแกรไฟต์ออกได้ดี ไม่มีผงทองแดงเช่ือมติดแท่งแกรไฟต์ ผลการทดสอบการ

นําความร้อน มมุทํางานของท่อความร้อน 45 องศา พบว่า ท่อความร้อนมีสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเฉล่ีย 47.08 

± 7.03 วตัต์  

คาํสาํคัญ : แทง่แกรไฟต์ เบนโทไนต์ การขึน้รูป 
 

Abstract 
The ratios of graphite, bentonite and water for making graphite rod extrusion were formulated in this 

study.  We evaluated the fifteen formulas of blended graphite, bentonite and water used for extrusion. 

Results were shown that the graphite rod was apparently normal and the length of graphite rod was 

found to be longer than 200 mm under the ratio of bentonite and water higher than 20 g. The increasing 

contents of bentonite and water affected drying shrinkage, green density, and green compressive 

strength of graphite rods. The formulated GB6 (graphite: bentonite: water equal to 80: 20: 30) was the 

most suitable ratio.  The graphite rods were then used for making a porous wick heat pipe with copper 

powder by sintering at 800 ˚C. The graphite rods can be brought out and copper powder were not mixed.  

Heat transfer of the heat pipe tested at the angle work of 45 ˚ was resulted in the average heat ± SD of 

47.08 ± 7.03 watt. 

Keywords : Graphite rod, Bentonite, Extrusion 
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1. คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จากคณุสมบติัของแกรไฟต์ มีจุดหลอมละลายสงู นํา้หนกัเบา นําไฟฟ้า มีความล่ืน  แกรไฟต์ได้ถกูพฒันา

เป็นแท่ง และนํามาใช้งานกนัแพร่หลาย เช่น ทําไส้ดินสอ ทําแปลงถ่านในถ่านไฟฉาย แปลงถ่านใช้ในอตุสาหกรรม

มอเตอร์ไฟฟ้า แท่งอิเล็กโทรด และแท่งให้ความร้อน (Heating element) เป็นต้น โดยแท่งแกรไฟต์ผลิตจาก             

ผงแกรไฟต์ผสมกบัดินเหนียว และนํา้ ขึน้รูปเป็นแทง่ นําเข้าเตาอบ ทําให้ได้แทง่แกรไฟต์นําไปใช้งานด้านตา่งๆ  

ท่อความร้อนแบบมีไส้เป็นอปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน นิยมใช้ระบายความร้อนในอปุกรณ์อิเล็กทรอนิก 

และคอมพิวเตอร์โน้ตบคุ เป็นต้น กรรมวิธีการผลิตไส้ของท่อความร้อนมีเทคนิคท่ีนิยมใช้ในอตุสาหกรรมอยู่  2  วิธี คือ 

การเซาะร่อง และทําจากวสัดพุรุน การผลิตท่อความร้อนมีไส้จากวสัดพุรุนเป็นการนําเอาท่อทองแดงใส่แกนกลาง 

จากนัน้เทผงทองแดงลงไปในช่องว่างระหว่างท่อทองแดงกับแกน เขย่าๆ ให้ผงทองแดงจัดเรียงตัว นําเข้าเตาเผา    

เผาให้ผงทองแดงเช่ือมติดกับท่อทองแดง และผงทองแดงเช่ือมติดกันเอง หรือเรียกว่าเผาผนึก ยกเว้นแกนกลาง

ผงทองแดงต้องไม่เช่ือมติด เพราะต้องนําแกนออกภายหลงั แสดงในภาพท่ี 1 ดงันัน้แกนกลางท่ีใช้ต้องเป็นวสัด ุ      

ทนความร้อนได้สงู มีผิวล่ืนไม่เช่ือมติดกบัผงทองแดงเวลาเผา (Lin and Hwang, 2010) โดยทัว่ไปนิยมใช้แกนกลาง

ทําจากแท่งเหล็กกล้าไร้สนิมและแท่งแกรไฟต์ ปัญหาของแกนเหล็กกล้าไร้สนิม พบว่าเกิดการเช่ือมติดกันระหว่าง

ผงทองแดงกบัแทง่เหลก็กล้าไร้สนิม สว่นแกนแกรไฟต์ประสบปัญหาขนาดและรูปร่างไม่ตรงตามความต้องการในการ

ผลิตท่อความร้อน เพราะแท่งแกรไฟต์ส่วนใหญ่ผลิตขึน้เพ่ือใช้งานในอตุสาหกรรมด้านอ่ืนๆ การนํามาใช้ต้องทําการ

แปรรูปให้มีขนาดและรูปร่างตามต้องการ ดังนัน้จึงใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ การผลิตแท่งกราไฟต์ให้มี

คณุสมบติัตรงตามความต้องการของการผลติทอ่ความร้อนจงึเป็นสิง่ท่ีน่าสนใจ 

การผลติแทง่แกรไฟต์ปัจจบุนัมีกรรมวิธีผลิตนิยมใช้ในอตุสาหกรรม คือ การป๊ัมขึน้รูป และการอดัขึน้รูป การ

ป๊ัมขึน้รูปเป็นการผลิตแท่งแกรไฟต์มีความยาวสัน้ๆ ความหนาแน่นสงู (Chug and Chung, 2002) สว่นการอดัขึน้รูป

เป็นการผลิตแท่งแกรไฟต์มีความยาวมากๆ ความหนาแน่นปานกลาง รูปร่างและความยาวของแท่งแกรไฟต์ท่ีผลิต

จากการอดัขึน้รูป ขึน้อยูก่บัปัจจยัของแมพ่ิมพ์ สว่นผสม และแรงท่ีใช้ในการอดั โดยแมพ่ิมพ์เป็นตวักําหนดรูปร่างและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลกัษณะการใช้แทง่แกรไฟต์ทําแกนกลางทอ่ความร้อน 
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ขนาด (Rathindra และคณะ 2002) สว่นผสมของแกรไฟต์ เบนโทไนต์ และนํา้เป็นตวักําหนดขนาด ความยาว และ

ความหนาแน่น สว่นแรงอดัเป็นตวักําหนดความหนาแน่น 

วตัถปุระสงค์งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาอิทธิพลของเบนโทไนต์ และนํา้ ผลติเป็นแทง่แกรไฟต์ด้วยกรรมวิธีอดั

ขึน้รูป เพ่ือหาการหดตวั ความหนาแน่น และความเค้นแรงอดัของแทง่แกรไฟต์ท่ีเหมาะสม นํามาทําแกนในการผลิต

ทอ่ความร้อนแบบมีไส้  
 
2. วธีิการทดลอง 
2.1 วัสดุและการเตรียมตัวอย่าง 

การทดลองใช้ผงแกรไฟต์ขนาดอนุภาคประมาณ 300 ไมโครเมตร จากประเทศศรีลงักา แคลเซียม          

เบนโทไนต์ในประเทศไทย เกรดอตุสาหกรรม ขนาดอนภุาคประมาณ 74 ไมโครเมตร และนํา้ ในอตัราสว่นโดยนํา้หนกั        

15 สตูร มีส่วนผสมดงันี ้ GB1 คือ อตัราส่วนผสมของแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํา้ (90:10:10), GB2(90:10:20), 

GB3(90:10:30), GB4(80:20:10), GB5(80:20:20), GB6(80:20:30), GB7(70:30:10), GB8(70:30:20), 

GB9(70:30:30), GB10(60:40:10), GB11(60:40:20), GB12(60:40:30), GB13(50:50:10), GB14(50:50:20) และ 

GB15(50:50:30) ตามลําดบั 

การขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ ด้วยเคร่ืองอดัขึน้รูป แสดงในภาพท่ี 2 ประกอบด้วย เคร่ืองอดัไฮดรอลิค แบบแมนนวล 

ขนาดแรงดนั 50 ตนั 1 เคร่ือง ชดุแมพ่ิมพ์อดัขึน้รูปแทง่แกรไฟต์ แสดงในภาพท่ี 3 ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 

 

 
 

ภาพที่ 2 เคร่ืองอดัขึน้รูปแทง่แกรไฟต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชดุแมพ่ิมพ์อดัขึน้รูป 
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ภายใน 45 มิลลิเมตร ยาว 122 มิลลิเมตร ขนาดรูแม่พิมพ์ 10 มิลลิเมตร ยาว 107 มิลลิเมตร โดยทําการอดัขึน้รูปแท่ง

แกรไฟต์ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 10±0.1 มิลลเิมตร ความยาว 200 มิลลเิมตร 
2.2 การหดตัว ความหนาแน่น และความเค้นแรงอัด (Drying Shrinkage, Green Density and Green 
Compressive Strength)  

วดัเส้นผ่านศนูย์กลางของแท่งแกรไฟต์ทกุแท่งท่ีคงรูปอยู่ได้ไม่แตกหกั เพ่ือหาการหดตวัเม่ือแห้ง เป็นการวดั

การหดตวั ตัง้แตห่ลงัขึน้รูปเสร็จปลอ่ยให้แห้งเป็นเวลา 7 วนั นําแทง่แกรไฟต์เข้าตู้อบไลค่วามชืน้ท่ีอณุหภมิู 110 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นําผลท่ีได้มาคํานวณหาหาเปอร์เซ็นต์การหดตวั [DS=100(Δd/d)] จากนัน้ตดัแท่ง

แกรไฟต์ให้มีความยาว 20 มิลลเิมตร ชัง่นํา้หนกั คํานวณหาคา่ความหนาแน่น (ρ=m/v) ตอ่ไป 

การทดสอบความเค้นแรงอดัตามมาตรฐาน  ASTM C695-91 โดยชิน้ทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  

9.5 มิลลเิมตร ความยาว 20 มิลลเิมตร  
2.3 การทดลองใช้งานแท่งแกรไฟต์สร้างท่อความร้อน 
 การทดลองใช้งานแท่งแกรไฟต์สร้างท่อความร้อน เป็นการนําแท่งแกรไฟต์สตูรเหมาะสม  ทดลองสร้างท่อ

ความร้อนมีไส้จากวสัดพุรุน เป็นการนําเอาท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร ใสแ่ท่งแกรไฟต์เป็น

แกนกลาง เทผงทองแดง ขนาด 45 ไมโครเมตร ลงไปในช่องว่างระหว่างท่อทองแดงกับแกน เขย่าให้ผงทองแดง

จดัเรียงตวั นําเข้าเตาเผาท่ีอณุหภมู 800 องศาเซลเซียส เผาแช่ไว้ 30 นาที ภายหลงัชิน้งานเย็นตวัลง นําแกนแท่ง

แกรไฟต์ออกจากท่อทองแดง จากนัน้นําไปทําท่อความร้อน ใช้สารทํางานเป็นนํา้ ทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทความ

ร้อน มมุทํางาน 45 องศา 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 คุณสมบัตขิองเบนโทไนต์และนํา้ต่อการอัดขึน้รูป  

การอดัขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ด้วยแม่พิมพ์เคร่ืองอดัไฮดรอลิคแบบแมนนวล โดยใช้อตัราส่วนต่างๆ กัน ดงัท่ี

กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้หมด 15 สตูร ผลการอดัขึน้รูปของขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง ความยาว และความดนัในการ         

อดัขึน้รูป แสดงไว้ในตารางท่ี 1  

จากตารางท่ี 1 พบว่าทกุสตูรสามารถอดัขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ได้ โดยมีแท่งแกร์ไฟต์ GB1 GB2 GB3 GB4 

และ GB7 มีรอยแตกร้าวตลอดแท่ง เม่ือสมัผสัจะแตกหกั มีความยาวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สว่นสตูรท่ีเหลืออดัขึน้รูป

เป็นแทง่แกรไฟต์ได้สมบรูณ์ มีลกัษณะไม่แตกต่างกนั คือ ผิวเรียบ คงรูปอยู่ได้ดี มีความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร 

เม่ือพิจารณาคณุสมบติัของเบนโทไนต์เพียงด้านเดียว ปรากฎว่าปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึน้จากอตัราส่วน 10 กรัม 

เป็น  20 กรัม ถึง 50 กรัม (GB1 GB4 GB7 GB10 และ GB13) ตามลําดบั โดยมีอตัราสว่นของนํา้เท่ากบั 10 กรัม 

สามารถอดัขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ได้ แต่มีรอยแตกร้าวตลอดทัง้แท่งและหักเป็นแท่งสัน้ๆ และความยาวแท่งแกรไฟต์

เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณเบนโทไนต์ท่ี เพิ่มขึน้  เม่ือปริมาณเบนโทไนต์เพิ่มขึน้มากกว่า 40 กรัม ไม่พบรอย

แตกร้าว ได้ความยาวมากกวา่ 200 มิลลเิมตร ในทํานองเดียวกนั เม่ือพิจารณาคณุสมบติันํา้เพียงด้านเดียว ปรากฎว่า

ปริมาณนํา้เพิ่มขึน้จากอตัราสว่น 10 กรัม เป็น 20 กรัม และ 30 กรัม (GB1 GB2 และ GB3) ตามลําดบั โดยมี

อตัราสว่นของเบนโทไนต์เท่ากบั 10 กรัม สามารถอดัขึน้รูปได้ แต่แท่งแกรไฟต์มีรอยแตกร้าวตลอดทัง้แท่งและหกัเป็น

แท่งสัน้ๆ เช่นกนั เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 จะพบว่าทัง้เบนโทไนต์และนํา้มีอิทธิพลรวมกนัในการอดัขึน้รูปแท่ง

แกรไฟต์ กล่าวคือ ปริมาณเบนโทไนต์มากผสมนํา้น้อย (GB13)  หรือ ปริมาณเบนโทไนต์น้อยผสมนํา้น้อย (GB3)     
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ก็สามารถขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ได้เช่นกนั ทัง้นีเ้พราะว่า เม่ือเบนโทไนท์ดดูนํา้จะมีคณุลกัษณะเหมือนกาวทําหน้าท่ีใน

การเกาะยดึผงแกรไฟต์ไว้ ทําให้ได้ผลดีในการอดึขึน้รูปแทง่แกรไฟต์ (Jobmann and Buntebarth, 2009) 

 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางกายภาพแทง่แกรไฟท์ ในอตัราสว่นผสมตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2 คุณสมบัตขิองเบนโทไนต์และนํา้ต่อการหดตัว ความหนาแน่น และความเค้นแรงอัด  
     (Drying Shrinkage, Green Density and Green Compressive Strength) 

การหดตวัของแทง่แกรไฟต์เชิงเส้นผ่านศนูย์กลางขึน้อยู่กบัปัจจยัของเบนโทไนต์และนํา้ โดยปกติเบนโทไนต์

สามารถดดูนํา้ได้ดีเป็นผลให้มีการพองตวั (Swell ability) (Ahmed และคณะ, 2012) ในทางกลบักนั เม่ือเบนโทไนต์

สญูเสียนํา้ไปปริมาตรลดลงหรือหดตวัลง เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 4 ปริมาณนํา้เพิ่มขึน้การหดตวัก็เพิ่มขึน้ โดยปรากฎ

ชดัเจนในอตัราสว่นเบนโทไนต์ 50 กรัม เม่ือเพิ่มนํา้จากอตัราสว่น 10 กรัม เป็น 30 กรัม การหดตวัเพิ่มขึน้สองเท่า     

ในทํานองเดียวกนั เม่ือผสมนํา้ในอตัราส่วน 10 กรัม ทําการเพ่ิมเบนโทไนต์จากอตัราส่วน 10 กรัม ถึง 50 กรัม การ 

หดตวัแทง่แกรไฟต์เพิ่มขึน้เช่นกนั จากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 4  

จากการทดลองพบว่าแรงดนัท่ีใช้ในการอดัขึน้รูปแท่งแกรไฟต์ขึน้อยู่กบัปริมาณนํา้ท่ีผสมมากกว่าอตัราสว่น

เบนโทไนต์ โดยพบว่าปริมาณนํา้น้อยจะใช้แรงในการอัดขึน้รูปสูงกว่า แสดงในตารางท่ี 1 ทุกอัตราส่วนผสม          

เบนโทไนต์ต่อนํา้ 10 กรัม จะใช้แรงอดัขึน้รูปในช่วง 40 ถึง 45 ปาสกาล (Pa) และอตัราสว่นนํา้ 30 กรัม แรงอดัขึน้รูป

ลดลงเหลือ 5 ถงึ 8 ปาสกาล ความแตกตา่งของแรงอดัขึน้รูปสง่ผลตอ่การอดัแน่นของแทง่แกรไฟต์ โดยพิจารณาจาก 

สตูร ความยาว ลกัษณะ ความดนัในการอดั 

(แกรไฟต์:เบนโทไนต์:นํา้) (มิลลเิมตร) ภายนอก ขึน้รูปปาสกาล (Pa) 

GB1(90:10:10) <30 แตกร้าว 40-45 

GB2(90:10:20) <50 แตกร้าว 10-15 

GB3(90:10:30) <100 แตกร้าว 5-8 

GB4(80:20:10) <50 แตกร้าว 40-45 

GB5(80:20:20) >200 ปกติ 10-15 

GB6(80:20:30) >200 ปกติ 5-8 

GB7(70;30:10) <70 แตกร้าว 40-45 

GB8(70:30:20) >200 ปกติ 10-15 

GB9(70:30:30) >200 ปกติ 5-8 

GB10(60:40:10) >200 ปกติ 40-45 

GB11(60:40:20) >200 ปกติ 10-15 

GB12(60:40:30) >200 ปกติ 5-8 

GB13(50;50:10) >200 ปกติ 40-45 

GB14(50:50:20) >200 ปกติ 10-15 

GB15(50:50:30) >200 ปกติ 5-8 
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ภาพที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเบนโทไนต์และนํา้ตอ่ร้อยละการหดตวัของแทง่แกรไฟต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเบนโทไนต์และนํา้ตอ่ความหนาแน่นของแทง่แกรไฟต์ 
 

นํา้หนกัต่อปริมาตร หรือค่าความหนาแน่น แสดงในภาพท่ี 5 ความหนาแน่นของแท่งแกรไฟต์ในทกุสว่นผสมปริมาณ

นํา้น้อย ให้ค่าความหนาแน่นมากกว่าปริมาณนํา้มาก และพิจารณาความสัมพันธ์ค่าความเค้นแรงอัดของ            

แท่งแกรไฟต์กบัอตัราส่วนเบนโทไนต์ต่อนํา้ แสดงในภาพท่ี 6 ปรากฎว่าอิทธิพลของปริมาณนํา้ท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราส่วน

เบนโทไนต์คงท่ี มีผลการเพ่ิมหรือลดค่าความเค้นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์เพียงเล็กน้อย เม่ือพิจารณาอัตราส่วน     

เบนโทไนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเบนโทไนต์และนํา้ตอ่ความเค้นแรงอดัของแทง่แกรไฟต์ 
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ภาพที่ 7 แทง่แกรไฟต์ท่ีมีอตัราสว่นระหวา่งแกรไฟต์:เบนโทไนต์:นํา้ 80:20:30 (GB6 80:20:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ทอ่ทองแดงผา่นการเผาผนกึอณุหภมิู 800 องศาเซนเซียส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ทอ่ความร้อน 

 

เพิ่มขึน้จาก 10 กรัม เป็น 50 กรัม อตัราสว่นนํา้ 10 กรัม คา่ความเค้นแรงอดัของแทง่แกรไฟต์เพิ่มขึน้จาก 0.05 เมกะ

ปาสกาล (MPa) เป็น 0.25 เมกะปาสกาล 
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3.3 การทดลองใช้งานแท่งแกรไฟต์สร้างท่อความร้อน 
 การทดลองนําแท่งแกรไฟต์ใช้งานเป็นแกนกลาง ในการสร้างท่อความร้อน โดยเลือกแท่งแกรไฟต์สตูร GB6 

(80:20:30) เป็นสตูรท่ีเหมาะสม เพราะขึน้รูปได้ความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร แสดงในภาพท่ี 7 มีแกรไฟต์ใน

ปริมาณสงู ทําการทดลองสร้างท่อความร้อนแบบมีไส้ทําจากวสัดพุรุนผงทองแดง ขนาด 45 ไมโครเมตร เผาผนึก

ผงทองแดงอณุหภมิู  800 องศาเซลเซียส ภายหลงัการเย็นตวั แสดงในภาพท่ี 8 สามารถนําแท่งแกรไฟต์ออกได้ดี     

ไม่มีผงทองแดงเช่ือมติดแท่งแกรไฟต์ นําท่อทองแดงดงักล่าวมาสร้างท่อความร้อน สารทํางานเป็นนํา้ แสดงในภาพ  

ท่ี 9 ทดสอบการนําความร้อนมมุทํางานของท่อความร้อน 45 องศา ท่อความร้อนมีสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน

เฉล่ีย 47.08±7.03 วตัต์  

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 อตัราส่วนของเบนโทไนต์และนํา้มีผลต่อการอดัขึน้รูปแท่งแกรไฟต์  เม่ืออตัราส่วนเบนโทไนต์น้อยและมีนํา้

ปริมาณน้อย การอดัขึน้รูปไม่คงตวั  ในทางกลบักนัอตัราส่วนเบนโทไนต์มากต่อปริมาณนํา้น้อย การอดัขึน้รูปคงตวั 

โดยปริมาณเบนโทไนต์และนํา้ท่ีเหมาะสม ควรมีเบนโทไนต์และนํา้ผสมอยู่ในอตัราส่วนไม่น้อยกว่า 20 กรัม ทําให้ได้

แท่งแกรไฟต์ท่ีดี มีความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร นอกจากนัน้การเพ่ิมอตัราส่วนของเบนโทไนต์และนํา้ส่งผลต่อ

การเพิ่มการหดตวั เพิ่มความหนาแน่น และเพิ่มคา่ความเค้นแรงอดัของแทง่แกรไฟต์อีกด้วย 

การทดลองใช้งานแท่งแกรไฟต์ เลือกสตูร GB6 (80:20:30) สามารถสร้างท่อความร้อนแบบมีไส้วสัดพุรุน

ผงทองแดงได้ โดยนําแท่งแกรไฟท์ออกได้ดี ไม่มีผงทองแดงเช่ือมติดแท่งแกรไฟต์ สรุปแท่งแกรไฟต์ท่ีผลิตขึน้สามารถ

ใช้งานได้ 

 

5. เอกสารอ้างองิ 
Ahmed AS., Salahudeen N., Ajinomoh C.S., Hamza H. and Chikere A. 2012. Studies on the Mineral and  

Chemical Characteristics of Pindiga Bentonite Clay, Petroleum Technology Development  

Journal, Vol. 1, 1-8. 

Chugh R. and Chung DDL.2002. Flexible graphite as a heating element. Carbon, 40, 2285-2289. 

Jobmann  M. and Buntebarth G. 2009. Influence of graphite and quartz addition on the – physical 

properties  of bentonite for sealing heat-generating radioactive waste. Applied Clay Science, 44:  

206-210. 

Lin YJ. and Hwang KS. 2010. Swelling of Copper  Powders during Sintering of Heat Pips in Hydrogen-

Containing  Atmospheres. Materials Transaction., Vol.51, 2251-2258. 

Rathindra ND.,Madhudsoodana CD. and Kiyoshi O. 2002. Rheolgical studies on cordierite honeycomb  

extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 22, 2893-2900. 

 
  



 

ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาต ิ   



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 

C-1 

“พระพุทธบาทในจินตนาการ”  
“Buddha’s Footprint as My Imagination” 
 
สุชา ศิลปชัยศรี1 

Sucha Silpachaisri1 

 

บทคัดยอ 
 ขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัยโดยใชคําสอนในพุทธศาสนามาเปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงาน ผานสัญลักษณรอยพระพุทธบาทท่ีขาพเจาสรางขึ้นและเลือกใชวัสดุที่สะทอนถึงความไมแนนอน

ของชีวิต เชน กระดูกโดยนํามาจัดเรียงขึ้นใหม บางแตงแตมดวยสีสันและประดับวัสดุที่ดูระยิบระยับ เพื่อแสดงใหเห็น

ถึงความจริงของสัจธรรมวาชีวิตเปนส่ิงมีคาและงดงาม 

คําสําคัญ : พุทธศาสนา พระพุทธบาท สัจธรรม กระดูก 

 

Abstract 
 I create this Thai art contemporary from Buddhism inspiration. Buddha’s footprint is a symbol 

from my inspiration that was decorated with changeable or uncertain material. Although the bones are not 

brilliant, they were arranged and decorated with lively, glittering and colorful style. In order to show the 

truth which is beautiful and should be valuable. 

Keywords : Buddhism, Buddha’s footprint, Truth, Bone  

 

ประเภทของผลงานสรางสรรค 
 ศิลปะไทย 

 

แนวความคิด 
 ขาพเจาตองการแสดงใหเห็นถึงสัจธรรมของชีวิตผานสัญลักษณทางพุทธศาสนา ซึ่งจะนําไปสูการใชชีวิต

อยางมีสติ และรูคุณคาของทุกลมหายใจ 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 เพื่อระลึกถึงคําสอนของพุทธศาสดา บิดา มารดา ครู อาจารย ที่สอนใหรูจักการใชชีวิตอยางรูคุณคาและมี

สติดวยการยอมรับและเขาใจถึงหลักการดําเนินชีวิตวาชีวิตคือสัจธรรมเปนความจริงที่แนนอน เกิด แก เจ็บ ตาย ยอม

เปนเร่ืองธรรมดา การใชชีวิตตองรูจักเรียนรูและกระทําตนใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่นชีวิตจึงจะมีคุณคาและ

                                          
1 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย 

  Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design–Product Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkokthonburi University,   

  Bangkok 10170, Thailand. 
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นาจดจํา  จากส่ิงดังกลาวเปนที่มาของการสรางสรรคผลงานจากสัญลักษณทางพุทธศาสนาโดยใชรอยพระพุทธบาท 

ซึ่งในความเช่ือคือรอยเทาของพระพุทธเจาที่พุทธศาสนิกชนไดอันเชิญพระองคทานใหประทับรอยเทาไวเม่ือเสด็จไป

ยังแควนเมืองตางๆ ในทางสัญลักษณเหมือนประหนึงวาพระพุทธศาสนาไดเผยแผไปยังแผนดินนั้น อีกทั้งเพือให

พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคําสอน คุณงามความดี ที่ควรกระทําเม่ือยังมีชีวิต รอยพระพุทธบาทจะมีลักษณะโครงสราง

เหมือนรอยเทามนุษยแตมีความเปนอุดมคติ บางเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา บางเปนวงรี และท่ีพบเห็นบริเวณฝาเทาจะ

ประกอบไปดวยสัญลักษณมงคล 108 ประการ เชน ปราสาท หอยสังข ชางแกว นก หงส ภูเขา เมฆ 

การสรางสรรคผลงานขาพเจาไดเลือกใชกระดูกซ่ึงเปรียบเสมือนแกนคํ้ายันชีวิตเปนวัสดุอันมีที่มาจาก

ส่ิงมีชีวิตที่ดับสูญ รูปทรงส่ิงมีชีวิตที่สูญสลายถูกนํามาจัดเรียงเปนรูปทรงใหมเพื่อแสดงใหเห็นถึงความจริงของสัจธรรม 

ซึ่งเปนความจริงตามธรรมชาติตางกับความจริงที่มนุษยสรางขึ้น เชน กฎหมาย กฎหมู คานิยม โดยขาพเจาใชรูปทรง

ของรอยพระพุทธบาทซึ่งมีความเปนมงคลมาเปนแรงบันดาลใจในการจัดวางโครงสราง จัดวางองคประกอบของผลงาน 

และแตงแตมดวยสีสันและประดับวัสดุที่ดูระยิบระยับเพื่อสงสริมใหผลงานแลดูมีคุณคา เกิดความงามทางศิลปะ ทั้งนี้

เพื่อทดลอง และคนหาแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
ขาพเจาตองการแบงปนแนวความคิด อารมณความรูสึก ที่มีตอหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาผานผลงาน

การสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรอยพระพุทธบาท ดวยเปนส่ิงที่สามารถกระตุนใหขาพเจาเกิดความคิด

สรางสรรค และสรางผลงานศิลปะท่ีประกอบไปดวยวัสดุที่สะทอนถึงชีวิตที่ไมแนนอน เพื่อแสดงใหเห็นถึงสัจจะธรรม

ซึ่งจะนําไปสูการใชชีวิตอยางมีสติ และรูคุณคา  

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
- สรางสรรคภาพรางตนแบบจากขอมูล แนวความคิด และแรงบันดาลใจ 

- เตรียมและเลือกวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการสรางสรรค 

 - สรางสรรคผลงานจากภาพรางตนแบบ โดยเร่ิมจากการรางภาพ ลงสี และติดวัสดุ 

 - สรุปกระบวนการสรางสรรคเปนลายลักษณอักษร 

 

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
เทคนิค สีอะคริลิค ปะติดดวยวัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม  

อุปกรณ เฟรมผาใบ ดินสอ ยางลบ กรรไกร พูกัน ปนกาว 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1 
 

 
 

1. ประเภทผลงานสรางสรรค : ศิลปะไทย 

2. ชื่อผลงานสรางสรรค : พระพุทธบาท หมายเลข 1 

3. ชื่อศิลปน : สุชา ศิลปชัยศรี 

4. เทคนิค : วัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม, ขนาด 60x90 cm. 

5. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557 
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2 
 

 
 

1. ประเภทผลงานสรางสรรค : ศิลปะไทย 

2. ชื่อผลงานสรางสรรค : พระพุทธบาท หมายเลข 2 

3. ชื่อศิลปน : สุชา ศิลปชัยศรี 

4. เทคนิค : วัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม สีอะคริลิค, ขนาด 120x85 cm. 

5. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557 
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การแสดงละครสุขนาฏกรรมเร่ือง “คดีสําคัญ” 
Acting Process in A Comedy “Khadeesamkhan” (The Important Law Suit) 

ปวริส มินา1 

Pawaris Mina1 

บทคัดยอ 
การแสดงละครสุขนาฏกรรมเร่ือง “คดีสําคัญ” เปนผลงานสรางสรรคดานการละครท่ีนําพระราชนิพนธ 

บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเร่ือง คดีสําคัญ มาสรางสรรคใหมีความรวมสมัย  

ผลงานสรางสรรคชิ้นนี้เปนผลผลิตจากการเรียนรูและการฝกอบรมดานการแสดงละครสมัยใหมตามแนวทางของ 

แบรโทรท  เบรชท (Bertolt  Brecht) ในชวงเวลาการฝกซอมการแสดงน้ี  นักแสดงซ่ึงไดเขารวมการอบรมดังกลาว   

ไดนําเทคนิคและกระบวนการตาง ๆ จากการอบรมมาใชเพื่อทําหนาที่นักแสดง  ไมวาจะเปนการตระหนักรูในอวัยวะ

ตาง  ๆ  ของรางกาย   การเคล่ือนไหว   การอบอุนรางกาย   การจินตนาการ   การรับและการสงอารมณ   

และการใชเสียง  นอกจากนี้การนําเสนอบางฉากที่ปรากฏในผลงานสรางสรรคชิ้นนี้  ผูวิจัยในฐานะนักแสดงท่ีรับบท

เปนตัวละครหลักในเร่ืองไดเลือกใชลีลาการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization)  มาเปนเทคนิคในการแสดงผลงาน  

โดยมีจุดประสงคเพื่อตัดอารมณของผูชมไมใหเกิดอารมณรวมไปกับการแสดงจนลืมคํานึงถึงสาระสําคัญหรือแงคิดที่

ละครตองการจะถายทอดใหรับรู  ซึ่งสาระสําคัญดังกลาวเปรียบเสมือนภาพสะทอนขอบกพรองบางประการในสังคม  

อันนํามาสูแรงบันดาลใจในการตระหนักรูถึงสภาวะปญหาและคํานึงถึงการแกไขขอบกพรองเหลานั้น  

คําสําคัญ : ศิลปะการแสดงรวมสมัย ละครสมัยใหม 

Abstract 
“Khadeesamkhan” is a modern adaptation and reinterpretation of “Khadeesamkhan” a comedy 

written by His Majesty King Rama VI. This is the result of countless hours of research on and participation 

in contemporary theater workshops involving the method of Bertolt Brecht. During rehearsals of this 

production, the actors, who all have gone through the rigorous training and workshops, applied the 

techniques and methods learned from the workshops and incorporated into their repertoire. These 

techniques and methods include body awareness, movement, warm-up, visualization, intrascenic 

communication and voice management. Furthermore, in some of the scenes in this production, the 

researcher who is also the lead in this play opted to use stylization which involves big and awkward 

movements, with the aim of preventing the audience from identifying themselves with the characters and 

being too emotionally invested with the play that the audience is disconnected from the theme or 

message which the play is trying to convey. This message is a reflection of the shortcomings of society 

                                                            
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Theatre and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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thus raising awareness on the condition of this quandary and inspiring the audience to consider taking 

action to find the solution to these deficiencies.    
Keywords : Contemporary performance, Modern play 

ประเภทของผลงานสรางสรรค  ศิลปะการแสดง  (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 

แนวความคิด 
 การแสดงละครสุขนาฏกรรมเร่ือง “คดีสําคัญ” เปนผลงานสรางสรรคอันสืบเนื่องมาจากโครงการสืบสาน

สรางศิลปรวมสมัย คร้ังที่ 4 ของภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงละครจากพระราชนิพนธบทละครพูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวใหแกเยาวชนและบคุคลทั่วไปที่มีความสนใจ   

 คดีสําคัญ เปนพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางสรรค

ดวยการแปลอยางดัดแปลงจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Un Client Sérieux   ซึ่งเปนบทประพันธของ 

จอรจ  กูแตลน (Georges  Courteline)  ทั้งนี้พระองคทรงรักษาแกนเร่ืองใหคลายกับบทละครตนฉบับ  ซึ่งเก่ียวของ

กับการเสียดสีกระบวนการยุติธรรมและการแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยอันเปนขอบกพรองมนุษยที่เห็นแกคาตอบแทน

และแมวาจะทราบดีวาฝายของตนเองน้ันเปนฝายกระทําผิด  แตก็พยายามสรางเร่ืองโกหกหลอกลวงเพ่ือใหผูอื่นเห็น

วาฝายตนนั้นเปนฝายที่นาสงสารและกระทําในส่ิงที่ถูกตอง   

 ในการดําเนินโครงการขางตน  ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดเชิญ 

ศิลปนรางวัลศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม  ประจําป พ.ศ. 2551  มาเปนผูนําการอบรมทักษะดานการแสดงละคร

สมัยใหม  อันเปนทักษะและแนวทางสําคัญของการแสดงในรูปแบบศิลปะการแสดงรวมสมัย  ใหแกผูที่เขาอบรม   

ศิลปะการแสดงละครเปนการแสดงออกซ่ึงอารมณ  ความรูสึก  และเร่ืองราวตาง ๆ โดยมีผูแสดงเปนส่ือผาน

ทางการใชรางกายแสดงทาทาง  เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่มนุษยใชเปนตัวกลางเพ่ือการเช่ือมโยงอารมณ ความรูสึก 

และความคิดของตน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดใหบุคคลอื่นไดเขาใจรับรูถึงส่ิงที่ตนตองการจะแสดงออก  ซึ่งถือ

เปนศิลปะของการส่ือสารท่ีปรากฏภาพเปนรูปธรรมท่ีผูชมสามารถรับรูและเขาใจไดงาย  สวนอารมณความรูสึกนั้น 

แมจะอยูในรูปลักษณที่เปนนามธรรม  แตผูชมก็สามารถสัมผัสไดโดยตรงจากการส่ือสารผานผูแสดง   

ทั้งนี้ผูแสดงหรือนักแสดง คือ บุคคลผูมีความสามารถทางดานการแสดงออกท้ังรางกายและจิตใจ  เปนผูที่

สามารถใชรางกายเปนส่ือแสดงออกซ่ึงจุดมุงหมายและแนวความคิดของละครเร่ืองนั้น ๆ  โดยการตีความบทที่แสดง

และสวมบทบาทของตัวละครนั้นอยางสมจริง โดยหนาที่ของนักแสดงน้ันมีดังนี้ (ภัธทรา โตะบุรินทร, 2551: 56-57) 

  1. ศึกษาตามบทที่ไดรับอยางละเอียดถ่ีถวน 

  2. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูกํากับการแสดงอยางเครงครัด 

  3. มาซอมตามวันและเวลาท่ีมีการนัดหมายทุกคร้ังและทําการซอมดวยความต้ังใจ  รวมถึงการ

คนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมจากขอมูลที่ผูกํากับการแสดงแนะนําไว 

  4. หม่ันฝกซอมและจดจําส่ิงที่ผูกํากับการแสดงแนะนําใหในระหวางฝกซอม 

ผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ”  มีตัวละครท้ังหมด 12 ตัว  ไดแก  พระโลละศาสตร

ราชสภาบดี  ขุนประเคนคดี  ขุนกินนรแมน  นายเฉลียว  ฉลาดพูด  นายกูบ  เจกเกา  ตาทุย  อายเสือปบ  ตํารวจ  
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2 นาย  หลวงอินทปญหา  และหลวงพรหมปฤษณา  ทั้งนี้หลวงอินทปญหาและหลวงพรหมปฤษณา  ถูกกําหนดใหใช

ตุกตาเปนผูแสดง  เพื่อส่ือใหเห็นถึงสภาวะการเปนรางทรงหรือถูกชักเชิดจากบางคนหรือบางอยาง 

ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่ไดเขารวมกระบวนการการอบรมทักษะดานการแสดงนี้ต้ังแตเร่ิมตนและไดมีโอกาส

สรางสรรคผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” ผานการแสดง  โดยรับบทเปน พระโลละศาสตร

ราชสภาบดี  ซึ่งเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี  ตัวละครตัวนี้มีความสําคัญเปนอยางย่ิงเพราะเปนตัวละคร

หลักของเร่ืองและเปนตัวละครที่ตองควบคุมจังหวะการแสดงของเร่ืองทั้งหมด   

ผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” เปนการแสดงละครท่ีผูเขียนบทและผูกํากับได

รวมกันออกแบบฉากใหเปนลักษณะการสรางภาพลวงตาใหเกิดความลึกของพื้นที่มากกวาที่เปนจริง (Perspective  

Illusion)  และถูกตีความพื้นที่การแสดงใหเปนตารางหมากรุก  โดยมีพระโลละศาสตรราชสภาบดีเปนตัวละครท่ีถูก

ตีความใหเปนด่ังผูชมเกมหมากรุกที่มีนักแสดงผูสวมบทบาทเปนตัวละครอ่ืน ๆ เปนผูเลน  เปนผูสงอิทธิพลตอการเดิน

หมาก  ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูรักษากติกาการเลน  ทําใหผูที่แสดงเปนพระโลละศาสตรราชสภาบดีตองมีสมาธิ

ในการแสดงที่สูง  ประกอบกับละครเร่ืองนี้เปนละครชวนหัวหรือที่เรียกวาสุขนาฏกรรม (Comedy)  โดยมีลักษณะของ

การสรางอารมณขันไปในแนวทางของละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric Comedy) และละครตลกประเภท

สถานการณ (Situation Comedy) ซึ่งตองมุงเนนที่จังหวะของการแสดงเพื่อใหเกิดอารมณขัน  ทําใหผูวิจัยเลือกนํา

เทคนิคการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization)  ที่จงใจใหมีแบบมีแผนผิดแผกไปจากธรรมชาติดานการกระทําของ

มนุษยผานการแสดงทาทางท่ีมากกวาปกติ  มาเปนเทคนิคในการแสดงผลงานสรางสรรค  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่

การตัดอารมณของผูชมไมใหเกิดอารมณรวมไปกับการแสดงจนลืมที่จะคํานึงถึง “สาร” ที่ละครตองการจะถายทอดให

รับรูและเขาใจ 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
คดีสําคัญ เปนพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวอันทรงคุณคาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ทรงแปลอยางดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Un Client Sérieux  บทประพันธของ จอรจ  กูแตลน 

(Georges  Courteline) ซึ่งนักเขียนชาวฝร่ังเศสไดแตงบทละครเร่ืองนี้เม่ือ ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439)  และไดรับการจัด

แสดงครั้งแรกเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1896  ที่โรงละครการีลง  เขตมงมารต  กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทละครพูดเร่ือง คดีสําคัญ เสร็จเม่ือวันที่  

11 มกราคม พ.ศ. 2460  ขณะท่ีประทับ ณ พระราชวังสนามจันทร  ทั้งนี้จากการศึกษาคนควาดานการเผยแพรและ

การจัดแสดงพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวเร่ือง คดีสําคัญ  พบหลักฐานวาเคยมีการจัดแสดงเพียงหนึ่งคร้ัง   

จัดขึ้นในป พ.ศ.2460  ณ คายหลวงบานโปง  โดยมีเสือปากรมมาหลวงรักษาพระองคเปนผูจัดการแสดง (หมอมหลวง

ปน  มาลากุล, 2518: 266)  

ผลงานสรางสรรคศิลปะการรวมสมัย “คดีสําคัญ”  เปนการนําพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวเร่ือง 

คดีสําคัญ  ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาจัดแสดงอีกคร้ัง  โดยสรางสรรคองคประกอบทางศิลปะ

การละครบางประการเพ่ือใหมีความรวมสมัยมากย่ิงขึ้น  ซึ่งการแสดงคร้ังนี้เปนสวนหน่ึงของโครงการสืบสานสราง

ศิลปคร้ังที่ 4 โดยการบริหารจัดการโครงการของภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร    

จัดแสดงในระหวางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ณ โรงละครทรงพล (D.D.Auditorium) อาคารวชิรมงกุฎ   

คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” เปนผลงานการแสดงอันเปนผลผลิตสําคัญจากการ

อบรมทักษะดานการแสดงละครสมัยใหมแนว “ตอตานเรียลิสม” โดยทางภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับเกียรติจากคุณสินีนาฏ  เกษประไพ  ศิลปนรางวัลศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม  

ประจําป พ.ศ. 2551  มาเปนผูนําการอบรม  ในระหวางวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งนักแสดงทุกคนตางผาน

การอบรมขางตนและไดนําทักษะดานการแสดงตามแนวทางดังกลาวมาสรางสรรคผลงานการแสดงในคร้ังนี้ 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 

 เพื่อศึกษากระบวนการของนักแสดงผานการฝกซอมและการจัดแสดงผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดง 

รวมสมัย “คดีสําคัญ” 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
 ผลงานสรางสรรคศิลปะการรวมสมัย “คดีสําคัญ” : กระบวนการของนักแสดง  ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 

ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการแสดงรวมสมัย  ซึ่งจัดโดยภาควิชา 

นาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในระหวางวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2557  การอบรมเชิง

ปฏิบัติการขางตนนั้นทางผูดําเนินโครงการไดเชิญคุณสินีนาฏ  เกษประไพ  ศิลปนรางวัลศิลปาธร  กระทรวง

วัฒนธรรม  ประจําป พ.ศ.2551  มาเปนผูนําการอบรม  ซึ่งเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นเปนการฝกพื้นฐานดาน

การแสดง  การใชเสียงทางการแสดงละคร  และการฝกเทคนิคการแสดงที่ไมสมจริง “สไตไลเซช่ัน” (Stylization)  เชน 

การพูดกับผูชม  การใชรางกายเคล่ือนไหวแทนการพูดถึงส่ิงที่เปนนามธรรม  การหยุดเคล่ือนไหวระหวางการแสดง  

การรองเพลงแทรกในระหวางการแสดง  เปนตน  ซึ่งเปนไปตามแนวคิดดานการแสดงของแบรโทรท  เบรชท (Bertolt  

Brecht)  ผูนําดานการแสดงละครสมัยใหมแนว “ตอตานเรียลิสม” (Anti-Realism) ที่เช่ือวาในการแสดงละครน้ันควร

เนนที่ความไมสมจริงเพื่อการรับสารของผูชม  ดังนั้นนักแสดงจึงไมควรมีอารมณรวมกับการแสดงมากจนกระทั่งทําให

ผูชมเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการแสดงละคร  เพราะผูชมจะไมสามารถรับสารที่แฝงอยูในบทสนทนาหรือ

การกระทําของตัวละครไดอยางเต็มที่     

2. นักแสดงและทีมงานอานบทละครและทําความเขาใจบทละครรวมกัน  ทั้งนี้เนื่องจากภาษาท่ีปรากฏใน

บทละครเร่ืองนี้เปนภาษาท่ีคนในยุคปจจุบันไมคุนเคย  ดังนั้นจึงตองมีการคนควาความรูแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และทําความเขาใจภาษาและสารจากบทสนทนาของตัวละครรวมกัน  ซึ่งหลังจากที่เขาใจสาระสําคัญของบทละครใน

ภาพรวมรวมกันแลว  นักแสดงแตละคนตางก็วิเคราะหและตีความตัวละครท่ีตนเองตองสวมบทบาท  รวมพูดคุยและ

ตีความตัวละครกับผูกํากับการแสดง  เพื่อใหเห็นภาพของตัวละครและมีความเขาใจในลักษณะของตัวละครที่ตรงกัน 

3. ฝกซอมการแสดง  โดยนักแสดงทุกคนซึ่งลวนแตไดผานการอบรมทักษะการแสดงละครสมัยใหมแนว

“ตอตานเรียลิสม”  ไดนําผลจากการอบรมมาปรับใชผานการฝกซอมและการแสดง   โดยในทุกวันกอนที่จะเร่ิมฝกซอม

นักแสดงจะอบอุนกําลังกายและสรางการตระหนักรูในอวัยวะตาง ๆ ผานการเคล่ือนไหวรางกายแตละสวน  เพื่อให

รางกายมีความพรอมในการแสดง เพราะการแสดงละครเปนศิลปะการแสดงที่ตองใชรางกายทุกสวนใหเปนประโยชน

เพื่อใหผูชมเกิดความเชื่อในฐานะตัวละคร อีกทั้งนักแสดงยังไดฝกการจินตนาการและรับและการสงอารมณผาน

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยใหนักแสดงสามารถรับและสงอารมณสูนักแสดงที่ตองแสดงรวมกันและสงอารมณสูผูชมให
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กระจางชัด  นอกจากนี้นักแสดงยังไดฝกการใชเสียงและการสรางสมาธิอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูชมสามารถรับ

สารที่สงผานคําพูดและการกระทําของนักแสดงไดอยางชัดเจน   

ในสวนของผูวิจัยซ่ึงตองสวมบทบาทเปนพระโลละศาสตรราชสภาบดี  ซึ่งเปนตัวละครสําคัญของเรื่องนี้  

ผูวิจัยในฐานะนักแสดงตองฝกการสรางจินตนาการ  การทําสมาธิ  การรับและการสงอารมณสูนักแสดงคนอื่นและ

ผูชมมากเปนพิเศษ  และฝกรูปแบบการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization)  ที่จงใจใหมีลักษณะไมสมจริงเพื่อตัด

อารมณของผูชมไมใหเกิด  “อารมณรวม” เพื่อใหผูชมไดคํานึงถึง  “สาร” ของละคร ที่สะทอนขอบกพรอง 

บางประการในสังคม  อาทิ การตัดสินคดีความที่ปราศจากการคํานึงถึงความเที่ยงธรรม และการสนใจใน

ความกาวหนาในอาชีพจนละเลยหนาที่ที่ตนนั้นปฏิบัติอยู  ซึ่งแตกตางจากวิธีการนําเสนอการแสดงในแนว “เรียลิสม” 

และ “แนทเชอรัลลิสม” ที่มุงเนนใหมีบทเจรจา  ลีลาการแสดง  ตลอดจนฉากแสงสี  ที่มีความสมจริงทุกประการ  แต

การนําเสนอในรูปแบบนี้ผูชมจะมีอารมณรวมจนละเลยที่จะวินิจฉัยสาระหรือประเด็นที่ละครเร่ืองนั้น ๆ ตองการ

นําเสนอ  ผูวิจัยตองฝกซอมการเคล่ือนไหวที่ไมสมจริงในทาทางที่ใหญเกินกวาที่มนุษยทั่วไปจะแสดงออก  โดยตองคง

ลักษณะสําคัญของตัวละครไว  และดวยเหตุที่พระโลละศาสตรราชสภาบดี  ทําหนาที่ผูพิพากษาศาล  ซึ่งตองนั่งอยูที่

บัลลังกศาล  อันเปนพื้นที่หลังสุดของพื้นที่การแสดง (Downstage Center) ที่ถูกกําหนดไวตลอดทั้งเร่ือง  ไมได

เคล่ือนที่ไปตามพื้นที่ตาง ๆ บนเวทีการแสดงเชนนักแสดงคนอื่น ๆ  ทําใหผูวิจัยมีความจําเปนตองแสดงทาทาง

มากกวาปกติเพื่อใหสงสารไปยังผูชมไดอยางชัดเจน   

ผูวิจัยตองฝกซอมและสรางสรรคเทคนิคการแสดงแบบ “สไตไลเซช่ัน” (Stylization) เพื่อควบคุมจังหวะการ

แสดงในเรื่อง  เนื่องจากพระโลละศาสตรราชสภาบดีเปนตัวละครหลักที่ตองทําหนาที่ควบคุมจังหวะการแสดงของ

เร่ืองเพื่อใหผูชมเกิดอารมณขันตามประเภทของบทละครเร่ืองนี้  ดังจะสังเกตไดจากฉากท่ีพระโลละศาสตรราช 

สภาบดีส่ังใหตัวละครทุกตัวหยุดการกระทํา  ซึ่งตัวละครทุกตัวตางก็หยุดนิ่งสักครูหน่ึง  จากน้ันก็เร่ิมกลับมาสวม

บทบาทเปนตัวละครอีกคร้ังและดําเนินเร่ืองกันตอตามจังหวะการแสดงท่ีผูวิจัยไดสรางสรรคเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่

ต้ังใจไว  อีกทั้งภาพของการนําเสนอผลงานการแสดงที่ตองการใหนักแสดงทุกคนหันหนาไปพูดกับผูชมแทนการ

ส่ือสารกับพระโลละศาสตรราชสภาบดี   โดยเปรียบเสมือนผูชมรวมกันเปนผูพิพากษาคดีนี้  ทําใหผูวิจัยจําเปนตอง

ควบคุมจังหวะการรับสารและการสงสารผานดานหลังของรางกายนักแสดงท่ีตองส่ือสาร แทนการส่ือสารผานนัยนตา 

การมองเห็นสีหนาและทาทางอันสะทอนอารมณและความรูสึกของตัวละครตัวอื่น ทั้งนี้หากไมสามารถควบคุมจังหวะ

ไดตามความมุงหมาย  ก็จะสงผลกระทบตอจงัหวะการแสดงโดยรวมของเร่ืองและทําใหผูชมไมสามารถรับสารได 

    นอกจากนี้ในฉากที่พระโลละศาสตรราชสภาบดีตองส่ือสารกับตุกตาท่ีถูกแทนที่ตัวละครหลวงอินทปญหา
และหลวงพรหมปฤษณา  ยังเปนอีกฉากหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึงการควบคุมจังหวะการแสดงในเร่ือง  โดยผูวิจัยตอง

สรางจินตนาการท่ีเดนชัดเพื่อสรางเร่ืองราวและบทสนทนาใหเขากับสภาพเหตุการณที่ดําเนินอยูในเร่ือง  โดยตองไม

ทําใหสัมพันธภาพและจังหวะทางการแสดงนั้นสูญไป  

4. เม่ือนักแสดงเห็นภาพ  เขาใจคําพูด  และเหตุและผลของการกระทําของตัวละคร  ผูกํากับการแสดงจะ

ชวยแนะนําวิธีการแสดง (Stage Business) และช้ีแนะพื้นที่ในการแสดงแตละฉาก (Blocking)   

5. จัดแสดงผลงานสรางสรรคในชวงการประชุมวิชาการระดับชาติ “SMARTS” คร้ังที่ 4  ระหวางวันที่ 6-8 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557  จํานวน 3 รอบการแสดง ณ โรงละครทรงพล (D.D. Auditorium) คณะอักษรศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน 
 เทคนิคที่ใชในการแสดงผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงละครรวมสมัย “คดีสําคัญ” คร้ังนี้  ผูวิจัยใชเทคนิค

การแสดงแบบ “สไตไลเซช่ัน” (Stylization)  ที่จงใจใหมีแบบมีแผนผิดแผกไปจากธรรมชาติ  เพื่อตัดอารมณของผูชม

ไมใหเกิดอารมณรวมไปกับการแสดงจนลืมที่จะคํานึงถึง “สาร” ที่ละครตองการจะถายทอดใหรับรู 

คําขอบคุณ 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” คร้ังนี้  ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  สําเนียงงาม  คณบดีคณะอักษรศาสตร, อาจารยสกุล  บุณยทัต, รองศาสตราจารย

พงษศิลป  อรุณรัตน, ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร, อาจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ  หัวหนาภาควิชา 

นาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณาเอื้อเฟอสถานท่ีโรงละครทรงพล (D.D. Auditorium) 

เพื่อจัดแสดงผลงานสรางสรรคดังกลาว  และคุณสินีนาฏ  เกษประไพ  ศิลปนรางวัลศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม

ประจําป พ.ศ. 2551 ที่ใหเกียรติมาแลกเปล่ียนความรูอันนํามาสูการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้  และท่ีสําคัญคือ

ขอขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนที่ไดแสดงความมุงม่ันและทุมเทอยางเต็มที่เพื่อใหผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ได

เผยแพรสูสังคม  
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คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ของคุรุสภา. 
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รูปผลงานสรางสรรค 

  
 

 

 

กระบวนการฝกซอมดวยการใช

รางกายเคล่ือนไหวแทนการพูด

ถึงส่ิงที่เปนนามธรรม 

การแสดงละครสุขนาฏกรรมเ ร่ือง  
“คดี สําคัญ ”  (พระโลละศาสตรราช 
สภาบดีทําหนาที่ผูพิพากษา โดยบอก
ทนายความและอัยการฝายโจทกเลิก
โตเถียงกัน) 
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พ้ืนที่การแสดง : พระโลละศาสตร
ราชสภาบดี (ผูพิพากษา) นั่งอยูบน
บัลลังกศาลที่ถูกจัดวางใหเปนพ้ืนที่
ด า น ห ลั ง สุ ด ข อ ง ก า ร แ ส ด ง
(Downstage Center) ทําใหจําเปน 
ตองแสดงทาทางที่มากกวาปกติ
เพ่ือการสงสารไปยังผูชมไดอยาง
ชัดเจน 

“สไตไลเซช่ัน” (Stylization) : พระโลละ
ศาสตรราชสภาบดีส่ังใหตัวละครหยุด
การกระทํา  ซึ่งตัวละครทุกตัวตางก็
ห ยุดนิ่ ง สักครู หนึ่ ง   จากนั้ นก็ เ ริ่ ม
กลับมาสวมบทบาทเปนตัวละครอีก
ครั้งและดําเนินเรื่องกันตอตามจังหวะ
การแสดง 

การส่ือสารกับตุกตาที่ถูกแทนที่
ตัวละครหลวงอินทปญหาและ
หลวงพรหมปฤษณา  อันเปน
ฉากหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการ
ควบคุมจังหวะการแสดงและ
การรักษาสัมพันธภาพของการ
ใหตอเนื่อง  
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ผลงานจิตรกรรมทดลอง “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา”
Experimental Painting : “Memento : Old Poetry”

นวัต เลิศแสวงกจิ1

Nawat Lertsawaengkit1

บทคัดยอ
ผลงานสรางสรรค “วัตถุบันทึก:กวีบทเกา” เปนผลงานทดลองแปรรูปความทรงจําเปนวัตถุดวยกรรมวิธีทาง

ทัศนศิลป ในฐานะวัตถุ บันทึกความทรงจํา เพ่ือเปนเสมือนตัวแทนหรือส่ิงเตือนใจ ใหสามารถหวนระลึก ถึง
รายละเอียดตางๆ ในส่ิงอันนาประทับใจ ท่ีเขามาสัมผัสกับแตละชวงจังหวะของชีวิตได ในการทดลองคร้ังน้ีไดเลือก
เอากลอนบทหน่ึงท่ีไดอานพบและเกิดความประทับใจในเน้ือหา ในวรรณกรรมแนวสยองขวัญ ของคุณ เหม เวชกร มา
เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดยอางอิงจากเร่ืองส้ัน เร่ือง “ยักษวัดแจง” ในหนังสือชุด “เปดกรุผีไทย
ตอนผูมาจากเมืองมืด” ซึ่งมีตอนหน่ึงท่ีผูเขียน ไดบรรยายถึงฉากในรานเหลาโรง ซึ่งนักดื่มรุนอาวุโสไดบอกเลากลอน
บทน้ีแกนักดื่มรุนหนุม ซึ่งกลอนบทดังกลาว ตามขอความในเร่ืองส้ันกลาววา เปน “…การดื่มของคนเกานะ ถึงกับผูก
กลอนเอาไวทีเดียว เปนการเตือนสตินักดื่มมิใหลืมตัว…”
คําสําคัญ : ทัศนศิลป จิตรกรรมทดลอง วัตถุบันทึก บทกลอน

Abstract
“Memento : Old poetry” is an experiment in visual art which tries to break out of the limits of my

painting through which I was unable to record the atmosphere and the meaning I have been impressed
about, transforming poetry into objects. I wanted to express the development of the pictorials with other
artistic styles in a contemporary manner to capture all impressive memories, stories and tales which have
touched me in order to reminisce it in every single details in Memento through the processes of visual art.
For this experiment, I choose a folk poem from Hem Vejakorn’s horror story “Yuk Wat Jaeng” as
inspiration. One part of the story explains about a bar scene where an old man tells a folk poem to the
young fellows to warn them about their drinking habit which he had learned in his era. “Memento : Old
poetry” is a translated art piece from this folk poem.
Keywords : Visual art, Experimental painting,Memento, Folk poem

ประเภทของผลงานสรางสรรค ทัศนศิลป, จิตรกรรมทดลอง

1 หมวดวิชาทัศนศิลป คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Division of Visual Art, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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แนวความคิด
ผลงานสรางสรรค “วัตถุบันทึก:กวีบทเกา” สรางสรรคขึ้นเพ่ือเปนการทดลองทางทัศนศิลปในการแปรรูป

ความทรงจําของเร่ืองราวตางๆ โดยอาศัยวัสดุหรือวัตถุตางๆมาใชเปนสัญลักษณบอกเลาเร่ืองราวตางๆ โดย
ผสมผสานเทคนิคทางจิตรกรรมกับกรรมวิธีอื่นๆ ทางทัศนศิลป จากแนวคิดวา “รูปทรงเปนสัญลักษณใหกับตัวเอง”
(ชะลูด  น่ิมเสมอ, 2539: 308) การนําเสนอเร่ืองราวท่ีอยูในความทรงจํา โดยใชวัสดุตางๆมาเปนส่ือ(medium) ขั้น
พ้ืนฐานในการทํางานสรางสรรคผลงาน จึงเปนโจทกสําคัญในการสรางสรรคทางทัศนศิลปชิ้นน้ี

ท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
“ถวยหน่ึงนงนุช สองถวยพุทธวาจา สามถวยแกลวกลาพูดองอาจ ส่ีถวยเกงกาจผาขาดไมรูตัว หาถวยเมา

มัวพูดไมกลัวความผิด หกถวยมีฤทธิ์พูดผิดทุกคํา เจ็ดถวยมืดคลํ้ามือคลําหนทาง แปดถวยเอวบางพ่ีเห็นชางเทา
หมู เกาถวยโอวาโฉมตรูสุดรู สุดคิด สิบถวยมืดมิดส้ินฤทธิ์ พ่ีแลวเจาแกวเอย“(เหม  เวชกร, 2540: 126-141)
ขอความขางตนเปนบทกลอนสําหรับเตือนใจ สําหรับนักเลงสุราในการดื่มอยางระมัดระวังตน มิใหหลงลืมตัวดื่มจน
เมามาย ขาพเจาอานพบกลอนบทน้ีในเร่ืองส้ัน “ยักษวัดแจง” ของคุณเหม เวชกร ซึ่งมีการกลาวถึงกลอนบทหน่ึง
ผูวิจัยในฐานะคนหนุมท่ีใชชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน จึงมีโอกาสพบเห็นและสัมผัสกับประสบการณหลากหลาย รวมไป
จนถึงผลเสียมากมายอันเน่ืองมาจากผลของการดื่มสุรา ไมวาจะเปนการทะเลาวิวาทกนัของผูคนหลังจากดื่มสุรา หรือ
อุบัติเหตุตางๆบนทองถนน เปนตน ซึ่งทําใหผูวิจัยทราบถึงผลเสียของการดื่มสุราอยางขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือการ
ดื่มอยางไมระมัดระวังตน ซึ่งโดยมากมักเกิดกับเยาวชนจํานวนมากของประเทศไทย โดยเฉพาะในหมูนักเรียน
นักศึกษา เมื่อขาพเจาไดอานกลอนบทน้ี ทําใหเกิดความประทับใจในบทกลอนเปนอยางมาก ดวยเน้ือหาท่ีมีความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมรอบตัว และมีคติสอนใจ โดยมีมีลีลาการบอกเลาอยางสนุกสนานดวยสัมผัส
ของภาษาท่ีคลองจองไพเราะ เหมาะแกการใชเปนเคร่ืองเตือนใจผูคน กลอนบทน้ีจึงกลายมาเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรค เพ่ือแปรรูปความเน้ือหาของบทกลอนน้ีเปนวัตถุบันทึก

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เพ่ือศึกษาการแปรรูปความทรงจําท่ีประทับใจเปนผลงานสรางสรรค ดวยกรรมวิธีทางทัศนศิลป ในฐานะ

จิตรกรรมแนวทดลอง
2. ศึกษาแนวคิดและคําสอนจากประสบการณของนักดื่มรุนเกาท่ีแฝงอยูภายในบทกลอนท่ีมีคติสอนใจ เพ่ือ

ถายทอดสูคนรุนใหมโดยอาศัยผลงานสรางสรรคเปนส่ือ
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน
1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ
2. ถอดความบทกลอน
3. วิเคราะหความหมายท่ีแฝงอยู
4. เลือกวัสดุท่ีจะนํามาใชเปนส่ือพ้ืนฐานรวมกันกับเทคนิคจิตรกรรม
5. วางแผนการจัดสรรองคประกอบดวยการเสกต็ชภาพ
6. สรางสรรคผลงาน จาํนวน 3 ชดุผลงาน โดยชดุผลงานชิ้นท่ีหน่ึง ใชขวดเปลาเปนวัสดุแลวเขียนภาพลงบน

ฉลากขวดเพ่ือถายทอดภาพพจนจากบทกลอนท้ังโดยตรงออกมาเปนชุดผลงานท่ี1 โดยใชตัวบทกลอนเปน
ส่ือในการเลาเร่ืองรวมกับรูปภาพ
ชุดผลงานชิ้นท่ีสอง ผูวิจยัใชรูปทรงท่ีเกี่ยวของกับมนุษย ซึง่เปนรูปทรงท่ีมีมีความเกีย่วเน่ืองกับบทกลอน
ดังกลาวโดยตรงมาเปนรูปแบบในการนําเสนอ และทดลองเพ่ิมเตมิกรรมวิธใีนการบอกเลาความหมาย
โดยนัยเกีย่วกับผลรายของสุรา โดยการแทนท่ีพ้ืนท่ีวางภายในขวดดวยสี และ วัสดุตางๆ
และในชุดผลงานชิ้นท่ีท่ีสาม ผูวิจยัใชรูปทรงท่ีเปนอิสระปละหลากหลายมากขึ้นจากการตคีวามหมาย
เพ่ิมเติมผานประสบการณสวนตวัจากบทกลอน เพ่ือถายทอดเน้ือหาในทางลบของสุรา รวมกับสีสันและ
วัสดุภายในขวดสุรา

7. จัดแสดงในนิทรรศการรักแอนดโรล  ณ หลังแรกบาร มหรรณพซอย 1 ถนนมหรรณพ กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 29 มีนาคม – 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
1. หมึกดาํชนิดกันนํ้า
2. ปากกาหมึกเคมชีนิดกันนํ้า สีตางๆ
3. นํ้ายาลบคาํผิด
4. สีอะคริลิค
5. ขวดสุรา

เอกสารอางอิง
เหม เวชกร. “ยกัษวัดแจง” ใน เปดกรุผีไทย ตอน ผูมาจากเมืองมืด. หนา126-141. กรุงเทพ : สํานักพิมพดอกหญา,

2540.
ชลูด น่ิมเสมอ. องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
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รูปผลงานสรางสรรค
ผลงานชิ้นท่ี1

1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
2. ชื่อผลงานสรางสรรค : “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา”
3. ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
4. เทคนิค, ขนาด : จติรกรรมผสม , ผันแปรไมแนนอน
5. ปท่ีสรางงานสรางสรรค : 2557
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ผลงานชิ้นท่ี2
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1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
2. ชื่อผลงานสรางสรรค  : “วัตถบัุนทึก : กวีบทเกา 2”
3. ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
4. เทคนิค, ขนาด : จิตรกรรมผสม, ผันแปรไมแนนอน
5. ปท่ีสรางงานสรางสรรค : 2557

ผลงานชิ้นท่ี3
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1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
2. ชื่อผลงานสรางสรรค  : “วัตถบัุนทึก : กวีบทเกา 3”
3. ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
4. เทคนิค, ขนาด : จิตรกรรมผสม , ผันแปรไมแนนอน จํานวน 15 ขวด
5. ปท่ีสรางงานสรางสรรค : 2557
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ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” : กระบวนการกํากับการแสดง 
Performing Arts “Khadeesamkhan”: The Directing Process 
               
ภัธทรา โตะบุรินทร1 

Pattra Toburin1 

บทคัดยอ 
ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 

เกิดขึ้นจากการมุงหวังที่จะบูรณาการความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลที่ 6  เขากับ

ศิลปะการแสดงรวมสมัย เพื่อถายทอดแกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยนําเอาบทพระราชนิพนธ เร่ือง “คดีสําคัญ” มา

ตีความและนําเสนอผานกระบวนการกํากับการแสดงในลักษณะรวมสมัย ดวยการนําประเด็นการเสียดสีกระบวนการ

ยุติธรรมที่ปรากฏในบทละครมาเทียบเคียงกับเหตุการณปจจุบัน   

คําสําคัญ : ศิลปะการแสดงรวมสมัย กระบวนการกํากับการแสดง บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 เร่ือง “คดีสําคัญ” 

Abstract  
The contemporary performing arts of 'Khadeesamkhan' was initiated with the purpose to integrate 

the knowledge of performing arts in the play of King Rama VI with contemporary performing arts, and to 

convey this integrating knowledge to students and public. The production was made through the 

interpretation of the original version of 'Khadeesamkhan' of King Rama VI, presenting through the 

contemporary directing process, with the application of the satiric issue on judicial process existing in the 

original version to satire the current situations.  

Keywords : The contemporary Performing Arts, Directing process, The plays 'Khadeesamkhan' of King  

Rama VI 

ประเภทผลงานสรางสรรค  ศิลปะการแสดง     (นําเสนอในรูปแบบ VDO) 

แนวความคิด    
ในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 นั้น เกิดขึ้นจากพันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุก

แหง  ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไดจัดโครงการสืบสานสรางศิลปรวมสมัย คร้ังที่ 4  

                                                 
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Theatre and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 C-21 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการและถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลท่ี 

6  แกนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป รวมถึงเพื่อเสริมสรางเสริมความเขาใจในศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแก

ประชาชนทั่วไปในวงกวาง  
 

โดยในป พ.ศ.2557 นี้ ไดนําบทละครพูดชวนหัว เร่ือง “คดีสําคัญ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงแปลและดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieux  ของ Georges  Courteline 

นักเขียนบทละครชื่อดังของฝรั่งเศสในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยละครชวนหัวเร่ืองนี้เปนการเสียดสีกระบวนการยุติธรรม

ของฝร่ังเศสในขณะน้ัน  เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลบทละครดังกลาวไดทรงดัดแปลงใหเขากับ

บริบทของสังคมไทย  โดยพระองคไดคงแกนเร่ืองด้ังเดิมที่เก่ียวกับการลอเลียนการพิจารณาตัดสินคดีความ กระบวนการ

ยุติธรรมในสังคม ผูวิจัยไดนําบทละครดังกลาวมาตีความและนําเสนอในลักษณะรวมสมัย  โดยการนําประเด็นการเสียดสี

กระบวนการยุติธรรมที่ปรากฏในบทละครมาเทียบเคียงกับเหตุการณปจจุบัน  ทามกลางยุคสมัยอันสับสน การสลับขั้ว

สลับขางระหวางความจริงกับความลวง ความยุติธรรมกับความอยุติธรรม บนความพราเลือนของเสนแบงทางคุณธรรม

จริยธรรมในสังคม ละครชวนหัวอายุเกือบรอยปไดแสดงใหเราไดเห็นถึงสัจธรรมของโลกที่ยังคงไมเปล่ียนแปลง  

กระบวนการตีความและกํากับการแสดง ในการนําเสนอผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เร่ือง “คดี

สําคัญ” ผูวิจัยไดเสนอภาพแสดงที่เกิดจากการตีความขางตนโดยแบงออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ 
 

1. “หุนตุกตาหลวงอินทปญหา และ หลวงพรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี” ตามบทด้ังเดิมที่พระ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงกําหนดตัวละครผูพิพากษาในศาลมณฑลโลเลบุรี จํานวน 3 ตัวละคร 

ประกอบดวยพระโลละศาสตรราชสภาบดี อธิบดีผูพิพากษา, หลวงอินทปญหา และ หลวงพรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาล

มณฑลโลเลบุรี  แตในการจัดแสดงคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชหุนตุกตามาแสดงแทนเปนตัวละครหลวงอินทปญหา และ หลวง

พรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี ที่นั่งอยูบนบัลลังกศาลฝงซายและขวา แสดงรวมกับนักแสดงจริงที่รับบท

เปนพระโลละศาสตรราชสภาบดี อธิบดีผูพิพากษา ซึ่งตองอาศัยทักษะในการแสดงของนักแสดงท่ีรับบทพระโลละศาสตร

ในการที่จะตองส่ือสารกับหุนตุกตาท่ีมีคนชักเชิด และพูดบททั้งหมดแทนตัวละครทั้งสอง ผูวิจัยตองการจะส่ือถึงสภาวะ

การเปนรางทรงหรือการถูกชักเชิดจากบางคนหรือบางส่ิงบางอยาง การไมสามารถเปนตัวของตัวเองของผูมีอํานาจที่นั่งอยู

บนบัลลังก ความขบขันปนสับสนระหวางคนกับหุนตุกตา ใครเปนคนชักเชิดใครกันแน คนที่สนทนากับหุนตุกตา กลาว

ถอยวาจาแทนตุกตา หรือตุกตาท่ีมอบหมายใหอธิบดีผูพิพากษาตองกลาวถอยวาจาแทนตน อํานาจเปนของผูมีอํานาจอยู

บนบัลลังกหรือเปนอํานาจเบื้องหลังที่มาจากการชักเชิดของใครกันแน 
 

2. “ตารางหมากรุก” การใชตารางหมากรุกเปนพื้นที่ในการแสดงเพื่อเปนสัญลักษณของการเดินเกมการแขงขัน

บนกระดานของหมากแตละตัวที่ตองผานการวางแผน การรุกไลชิงไหวชิงพริบเฉกเชนกลเกมการตอสูคดีความในศาล

ระหวางโจทยกับจําเลย หรือระหวางผูมีอํานาจกับผูอยูใตอํานาจ  ในทามกลางยุคสมัยอันสับสน การสลับขั้วสลับขาง

ระหวางความจริงกับความลวง ความยุติธรรมกับความอยุติธรรม บนความพราเลือนของเสนแบงทางคุณธรรมจริยธรรมใน

สังคม  โดยในการกํากับการแสดงผูวิจัยไดกําหนดใหนักแสดงเร่ิมบทบาทการแสดงเม่ือกาวเขาสูพื้นที่ตารางหมากรุกบน
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เวที การเดินของนักแสดงจะเปนไปตามตําแหนงของหมากแตละประเภท  การเขาแทนท่ีในตําแหนงของนักแสดงท่ีถูก 

“กิน” จากการเดินหมากบนกระดาน เชน ในตอนที่ นายเฉลียว ฉลาดพูดทนายความและขุนกินนรแมนจาศาล สามารถ

หลอกลอนายกูบใหวาจางทนายในคดีได หรือในตอนที่ขุนประเคนคดี อัยการถูกส่ังยาย  เนื่องจากถูกนายเฉลียว ฉลาดพูด

ทนายความสรางเรื่องโกหกวาเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  และในหนังสือราชการไดแตงต้ังใหทนายความทําหนาที่

อัยการแทน เปนตน 
 

3. “การสรางภาพของความเปนละคร” เพื่อเนนยํ้าสารการตีความที่ผูวิจัยตองการส่ือถึงผูชมจึงไดนําเอาเทคนิค

การแสดงบางประการของ Brecht มาใชประกอบการแสดง เชน การใชวิธีการพูดรวมถึงทวงทํานองในการออกเสียงของ

ตัวละครท่ีถูกดัดใหไมสมจริง การแสดงทาทางท่ีมากกวาปกติ การหยุดชะงักการแสดง การกลายเปนหุนนิ่ง ฯลฯ รวมถึง

การใชแสงสีมาชวยสรางภาพมายาแหงความลวงบนเวที  เพื่อกระตุนใหผูชมไดรูสึกอยูเปนระยะวากําลังชมการแสดงอยู 

และไดพิจารณาวาวาอะไรเปน "ความลวง" และอะไรเปน "ความจริง"   
 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 6 แหงพระบรมราชจักรีวงศ เสด็จพระ

ราชสมภพเม่ือวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.2423    เปนพระราชโอรสพระองคที่ 29    ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชอัจฉริยภาพและทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลาย

สาขา ทั้งดานการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การตางประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือดาน

วรรณกรรมและอักษรศาสตร ไดทรงพระราชนิพนธบทรอยแกวและรอยกรองไวนับพันเร่ือง กระท่ังทรงไดรับการถวายพระ

ราชสมัญญาเม่ือเสด็จสวรรคตแลววา "สมเด็จพระมหาธีราชเจา"  
 

ใน พ.ศ. 2524 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดยกยองพระ

เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม 

ในฐานะที่ทรงเปนนักปราชญ นักประพันธ กวี และนักแตงบทละครไวเปนจํานวนมาก 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถดานการละครเปนอยาง

ย่ิง  พระองคทรงไดรับการถวายพระนามวา “บิดาแหงการละครพูด” ของไทย  โดยพระองคทรงนําการละครแบบตะวันตก

เขามาเผยแพรในสังคมไทย  เพื่อใหคนไทยไดรูจักศิลปะการแสดงท่ีกําลังเปนที่นิยมในประเทศทางตะวันตกสมัยนั้น  

จากนั้นมาศิลปะการแสดงประเภทละครพูดก็ไดรับความนิยมตราบถึงปจจุบัน 
 

ตลอดรัชสมัยพระองคทรงทุมเทพระวรกาย เพื่อใหประเทศไทยเจริญทัดเทียมอารยประเทศตะวันตก  พระราช

กรณียกิจที่เดนที่สุดของพระองคคือการสงเสริมกิจการดานการละครพูด  ซึ่งจากการศึกษาพบวาพระองคทรงสนพระราช

หฤทัยในศิลปะการละครเปนอยางย่ิง  ดังเห็นไดจากการที่พระองคทรงวิจารณบทละคร  ทรงวิจารณบทบาทของตัวละคร  
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และวิจารณการแสดง  บางโอกาสก็ทรงรวมแสดง  รวมถึงทรงเปนผูจัดแสดงละครดวย  ที่สําคัญคือพระองคทรงพยายาม

เผยแพรศิลปะการละครพูดเพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาสาระในงานละครพูด ดวยเหตุนี้จึงทํา

ใหรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนยุคทองของศิลปะการละครพูดอยางแทจริง 
 

บทละครพูดชวนหัวเร่ือง “คดีสําคัญ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลและดัดแปลงจากบท

ละครพูดภาษาฝร่ังเศสเร่ือง Un Client Serieux  ของ จอรจ  กูแตลน (Georges  Courteline) นักเขียนบทละครชื่อดัง

ของฝร่ังเศสในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 โดยละครชวนหัวเร่ืองนี้เปนการเสียดสีกระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสในขณะน้ัน  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลบทละครดังกลาวไดทรงดัดแปลงใหเขากับบริบทของสังคมไทย  

โดยพระองคไดคงแกนเร่ืองด้ังเดิมที่เก่ียวกับการลอเลียนการพิจารณาตัดสินคดีความ  และไดปรับใหเปนละครพูดองค

เดียว มีเพียงฉากเดียว เหตุการณตางๆไลเรียงไปตามลําดับเวลา สงผลใหผูชมสามารถเขาใจเร่ืองราวไดดีย่ิงขึ้น   
 

ในการสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” ในคร้ังนี้ อาจกลาวไดวาเปนการจัดแสดงเปนคร้ังที่ 2 

ดังที่หมอมหลวงปน  มาลากุล(2518) ไดเขียนไวในหนังสือ “งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหา

วชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาแผนดินสยาม” วาทรงแปลอยางดัดแปลงบทละครเรื่องคดีสําคัญ เม่ือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.

2460 ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  และไดมีการจัดแสดงละครเร่ืองนี้เปนคร้ังแรกท่ีคายหลวงบานโปง 

จังหวัดราชบุรี ในปเดียวกัน โดยสมาชิกเสือปากรมมาหลวงรักษาพระองค  แมเวลาจะลวงเลยมากวา 90 ป แตประเด็น

การเสียดสีที่ปรากฏในบทละครยังคงมีความรวมสมัยเทียบเคียงไดกับเหตุการณปจจุบันไดเปนอยางดี  ซึ่งในการจัดแสดง

ในครั้งนี้ผูวิจัยยังคงบทพูดตามบทพระราชนิพนธด้ังเดิม  หากแตไดมีการปรับรูปแบบการแสดงใหมีความรวมสมัย รวมถึง

ไดมีการตีความบทละครเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเหตุการณปจจุบันมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน 
1. เพื่อบูรณาการและถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลท่ี 6  แก

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ในภูมิภาคตะวันตก 
 

2. เพื่อสรางเสริมความเขาใจในศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง 
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
ในกระบวนการการผลิตผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เร่ือง “คดีสําคัญ” ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้  

1. ผูวิจัยไดรวมกับศิลปนศิลปาธร (ปพ.ศ.2551) คุณสินีนาฏ เกษประไพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

ศิลปะการแสดง Brecht Theatre Workshop ใหแกนักศึกษาท่ีสมัครเขารวมโครงการจํานวน  30  คน ระหวางวันที่ 10-12 

มีนาคม พ.ศ.2557 เปนเวลา 3 วัน ณ   อาคารวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้ือหาการ

อบรมเปนการฝกพื้นฐานการใชทักษะการแสดงและการใชเสียงในรูปแบบการแสดงของ Bertolt Brecht (นักการละครชาว

เยอรมันผูมีชื่อเสียงแหงศตวรรษที่ 20 แนวคิดสําคัญของ Brecht คือ เขาเช่ือวาผูชมควรจะรูสึกตัววาตัวเองกําลังดูละคร
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อยู ไมควรรูสึกรวมกับละครหรือตัวละครในเร่ืองมากจนเกินไป เพื่อใครครวญถึงสารของเร่ืองทั้งในขณะที่ชมละครอยูและ

ออกจากโรงละครไปแลว Brecht จึงไมเนนความสมจริงของการแสดง และใชเทคนิคที่เรียกวา Verfremdungseffekt 

(Distancing effect) อันเปนวิธีการตางๆ ที่ทําใหคนดูมีระยะหางอันสมควรกับละคร เชน การใหนักแสดงหันมาพูดกับผูชม

โดยตรง, การเปดเพลงแทรกจังหวะการแสดง เปนตน) เพื่อฝกทักษะนักแสดงและนําเทคนิคการแสดงบางประการของ 

Brecht มาใชบางชวงตอนในการจัดแสดงละครเร่ือง “คดีสําคัญ” 

2. คัดเลือกนักศึกษาที่ผานการฝกอบรมฯ ที่มีความสนใจและพรอมที่จะรวมสรางสรรคผลงานรวมกัน จํานวน 

20 คน เพื่อฝกซอมการแสดงกัน  เปนเวลา  1  เดือน   

3. ในกระบวนการฝกซอมการแสดงผูวิจัยไดเนนการฝกฝนการออกเสียงสําหรับการแสดงรวมถึงการแสดงออก
ในรูปแบบละครสุขนาฏกรรมที่ไมเนนความสมจริง เนื่องจากบทละครเร่ือง “คดีสําคัญ” มีการใชภาษาตามยุคสมัยรัชกาล

ที่ 6 อีกทั้งมีการใชศัพทแสงที่เปนภาษากฎหมาย นักแสดงจําเปนจะตองทําความเขาใจและฝกฝนใหเคยชิน นอกจากนี้

เพื่อเนนยํ้าสารบางประการท่ีผูกํากับตองการส่ือถึงผูชมจึงไดหยิบเอาเทคนิคการแสดงบางประการของ Brecht มาปรับใช

ประกอบการแสดง เพื่อกระตุนใหผูชมไดรูสึกวากําลังชมการแสดงอยู และไดพิจารณาวาวาอะไรเปน "ความลวง" และอะไร

เปน "ความจริง" เชน การแสดงแบบสโลวโมช่ันในฉากความวุนวายกลางศาล เปนตน จนเกิดเปน ศิลปะการแสดง รวม

สมัย “คดีสําคัญ” ความยาวประมาณ 60 นาที 

4. จัดแสดงในระหวางการประชุมวิชาการระดับชาติ “SMARTS” คร้ังที่ 4 จํานวน 3  รอบ ระหวางวันที่ 6 - 8 

พฤษภาคม พ.ศ.2557  เวลา 14:00 น. ณ โรงละครทรงพล (DD Auditorium) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร   

คําขอบคุณ 
ในการผลิตผลงานศิลปะการแสดงรวมสมัย ละครพูดชวนหัว “คดีสําคัญ” ภายใตโครงการสืบสานสรางศิลปรวม

สมัย คร้ังที่ 4 นี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดี

คณะอักษรศาสตร, รองศาสตราจารยพงษศิลป  อรุณรัตน , อาจารยสกุล บุณยทัต, อาจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ หัวหนา

ภาควิชานาฏยสังคีต และคุณสินีนาษ  เกษประไพ ศิลปนรางวัลศิลปาธร ที่ใหการสนับสนุนการผลิตผลงานสรางสรรคใน

คร้ังนี้ดวยดีและท่ีขาดไมไดคือนักแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง  

ชิ้นนี้รวมกัน 
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ภาพผลงานสรางสรรค “ศิลปะการแสดงรวมสมัย ละครพูดชวนหัว “คดีสําคัญ” 
ประมวลภาพการแสดงระหวางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ณ โรงละครทรงพล (DD Auditorium)  

อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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ภาพกระบวนการสรางสรรคผลงานและการฝกซอม 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        การอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการแสดง Brecht Theatre Workshop โดยคุณสินีนาฏ เกษประไพ ศิลปน

ศิลปาธร (ปพ.ศ.2551) ใหแกนักศึกษาท่ีสมัครเขารวมโครงการจํานวน  30  คน ระหวางวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ.2557  

ณ  อาคารวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

        การฝกซอม“ศิลปะการแสดงรวมสมัย ละครพูดชวนหัว “คดีสําคัญ” เปนเวลา  1  เดือน  ณ โรงละครทรงพล                  

(DD Auditorium) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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ศิลปะการแสดงรวมสมัย “แมดอกพุดซอน” 
Contemporary Performing Art : Mak Dok Bhu Sorn” 

มุจรินทร อิทธิพงษ1 

Mutjarin Ittiphong1 

บทคัดยอ 
 วรรณกรรมเร่ือง La Dame aux Camelias (The Lady of the Camellias/ Camille) ของ Alexandre 

Dumas, Fils (1824-1895) เปนวรรณกรรมชิ้นเอกของฝร่ังเศส ตีพิมพคร้ังแรกในปคริสตศักราช 1848  มีการแปลและ

ตีพิมพเปนภาษาไทยในชื่อ “แมดอกพุดซอน” โดยสังวร ไกรฤกษ (พิมพคร้ังที่ 1 ป พ.ศ. 2529) 

 วรรณกรรมเรื่องนี้ตีแผใหเห็นถึงปญหาทางสังคมที่คาบเก่ียวกับศีลธรรมในฝร่ังเศสชวงกลางปคริสตศักราช 

1800  โดยนําเสนอใหเห็นถึงความออนไหวและอารมณสะเทือนใจตางๆ ผานภาษาท่ีงดงาม 

 ผูวิจัยไดพิจารณานําวรรณกรรมแปลดังกลาวมาดัดแปลงและนําเสนอผานมุมมองและรูปแบบของการ

สรางสรรคละครเวทีรวมสมัยในบริบทของสังคมไทย  เนนใหเห็นถึงปญหาทางสังคมที่คาบเก่ียวกับศีลธรรมที่เปน

ปญหาสากลทั่วโลก 

 ทั้งนี้ เปนพัฒนางานวรรณกรรมแปลสูบทละครเวทีรวมสมัย  โดยยังคงคุณคาของงานวรรณกรรม

ด้ังเดิม  ผานบริบทและโครงสรางทางทัศนคติของสังคมไทย  นําเสนอผานการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครของนัก

อาน ( Reading Theatre) ผสมผสานกับการแสดงภาพน่ิง (Tableau Vivant) อันเปนการบูรณาการศาสตร

หลากหลายแขนงเขาดวยกัน 

คําสําคัญ : ศิลปะการแสดง การแสดงรวมสมัย บทละครเวที 

Abstract 
 The Lady of the Camellias (La Dame aux camélias) by Alexandre Dumas, Fils, is the most 

famous French novel, firstly published in 1848.  It was translated and published in Thai language by 

Sangworn Krileak (first publication in 1981). 
 The literature illustrated the social problems related with French morality during the middle of 

1800s. It presents sentimentality and emotion through magnificent literature. 

 The researcher has adapted and presented such translated literature through the vision and 

form of contemporary theatre creature, in Thai society context. The Theme of the performance is still 

emphasis on the social problems related with morality, which are the global general problem. 

 This creative research is the literature development to a contemporary playwright, which retains 

the value to the original literature. Its presentation performed through the Reading Theatre techniques 

integrated with Tableau Vivant. 
Keywords : Performing  Art, Contemporary Performance, Playwright 
                                                            
1 ภาควิชานาฏยสังคตี คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Theatre and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Khian Rhoop: A Practice Based Inquiry into Writing as Visual Forms

Pimchanok Tragoosilp1 and Nigel Peter Power1

Abstract
Khian Rhoop is a Thai phrase often used to mean ‘to draw’. Practically, ‘khian’ means to write

whilst ‘rhoop’ means a two- or three-dimensional visual figure such as a painting or sculpture. This term
and its use in everyday speech was the starting point for an extended series of artistic explorations. Khian
Rhoop is a practice-based research project that explores aspects of the relationship between the body
and writing. In particular, the inquiry addresses three issues: 1) the ways in which the human body shows
up in everyday language through metaphor, metonymy and other forms of linguistic figure; 2) the ways in
which these might be explored visually through various media and forms; and 3) the role of the body as a
producer of linguistic expression through performance and gesture. The project began from a series of
investigations in everyday Thai language and Thai cultural perspectives of body as these are reflected in
language. From there, the inquiry began to address the broader questions of philosophical dualism that
characterizes Western understandings of the body and writing and the difference between these and
Eastern notions. The project methodology integrated a number of approaches, primarily, material
exploration in the fine arts tradition, practice-based approaches to inquiry through reflection-making
cycles, and theoretical and philosophical contextualization. Specifically, the inquiry took the form of a
series of creative experiments involving illustration, typography, interpretive and reflective writing and
drawing. The project culminated in a ten-minute video essay/ installation that explored performance as a
means of reconnecting language and the body through writing.
Keywords : Body, Writing, Drawing, Language, Dualism, Performance, Practice-based Research

1 School of Architecture and Design, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian – Chai Thale Road, Tha Kham,
Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand.
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Under Erasure as A Tool for Visual Language 
 

Cheksant Gangakate1  

 

Abstract 
As today’s visual vocabularies are being exhausted, new methods are always being 

formulated.  Under Erasure in visual language and its’ usage as vocabularies can be build up into syntax 

and means of encoding visual message. This method of erasing of existing work is not a new method, 

often use in literature to shown of mistakes of the author. Artists, designers, and visual creative have 

utilized the Under Erasure method. However few to none of those really explore this particular method 

vast and deep. The researcher would like to attempt to initiate an interrogation of this Under Erasure 

methodology to create structured working system though visual vocabularies and visual language. The 

exploration mean and media that will be used in this research are digital technology, painting, drawing 

and crossed process works.  A Base photograph is placed under erasure through layers of paint and 

string, as the main components of the framework.  This can be concluded that using structured 

methodology of Under Erasure can create new visual vocabularies.  

Keywords : Under Erasure, Globalization, Socio-Cultural, Metaphysics 

 

Introduction 
Under Erasure originally translated from the word Sous Rature, German, a term developed by 

Martin Heidegger.  A term when a writer crosses out a word but still leaves the word to be legible Under 

Erasure.  Although, a literature’s technique, many artists, designers have applied Under Erasure in visual 

field. However ironically, none have exhausted this technique. Throughout the history, the Under Erasure 

was rarely explored until recently.   

Especially in modern art, the possibilities of visual examination are wide open. Since the 

impressionist revolutionized the clear exact representational images on paintings to effect of lightings on 

to subjects. The shifting of themes of the high and noble’s class of subjects to working class people, 

follow by the expressionist rebellious acts of using unidentifiable subjects.  The strategy of using 

Surrealism as a tool to tab into audience’s subconscious rather than presenting recognizable images to 

represent messages to evoke people’s emotions.  Each movement figuratively speaking erased the old 

prior to their own movement.  Nevertheless, the impressionists erased the realistically representational 

forms while the expressionists erased all recognizable form, relying on line, shape, color, texture, etc.    

                                                            
1 Program in Communication Design, School of Architecture and Design, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bang Khun Thian –  

  Chai Thale Road, Tha Kham, Bang Khun Thian, Bangkok 10150, Thailand. 
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Shortly after the demised of the expressionism, Pop Art was being glorified. One of the main 

figures in Pop Art was Robert Rauschenberg.   This Under Erasure technique was initially recognized and 

applied by Robert Rauschenberg when he erased William de Kooning’s drawing.  

“Rauschenberg so idolized him that he once stole a drawing from his mentor’s wastebasket.  

Still more daring, he paid de Kooning the somewhat Dada, or perhaps Freudian, tribute of asking for a 

drawing so that he, Rauschenberg, could erase it.” 1  

From the above quote, Wheeler, suggested that by erasing the work from de Kooning that 

Rauschenberg’s stole to erase, he still felt a bit wary of committing the act of erasing his mentors’ work by 

compelling to be considering fronting up excuse of Dada or Freudian statement in order to feel 

comfortable enough to go through with the act of erasing and showing it to its’ original owner.  The act of 

destroying the work rather than creating new work, this became his guilt, as he erased and also 

destroying the work of his instructor.   

This guilt from Rauschenberg had toward de Kooning’s work was natural, since instructor 

indirectly translated into father or father figure. Therefore, erasing the work could suggest that killing or 

eradicating the father.2  Until in the 70’s when Roland Barthes published one of his significance writing 

“The Death of the Author”. This was the turning point that the raise of structuralism and later lead to post-

structuralism that had major influences in the contemporary art. Deconstruction was later introduced by 

Jacques Derrida, the father figure of the leading thinker of philosophies and art theories in today’s 

intellects that influencing designers and artists. Post-structuralism investigates the process of how the 

language is used to establish other theories and thoughts.   

“In Post-sturcturaism, we do not created language from our concrete experience of the world.  

Rather, it creates us, in the sense that a complex structure of codes, symbols and conventions 

precedes us and essentially determines what is possible for us to and even to think”3                

The usage of the Under Erasure under the circumstance of the above text regarding the Post 

structuralism approached would make more sense for the contemporary visual language.  The 

cancelation of one word or one image, that would change the context or the meaning partially or the 

entire piece of work. 

 

Materials and Methods 
Behind the Satorn Street in downtown Bangkok, hidden away from the busy traffic, an old falling 

down structure of seems to be a house.  A house that belongs to an undertaker of the Islamic community 

located nearby. (Figure 1) This conducted research involved interviews and several visits to the house 

                                                            
1 Wheeler, D. (1998) Art Since Mid-Century 1945 to the Present. 
2 Wheeler, D. (1998) Art Since Mid-Century 1945 to the Present. 
3 Heartney, E. (2000) Postmodernism. 



 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาตแิละนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค คร้ังที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science 
February 12-13, 2015 

 
OE-4 

and the house owner. The story of the owner, an undertaker was Mr. A (a reserved of his true identity) 

was a tragic chapter in his live.  Mr. A is not well, he is mentally ill.  Mr. A once had a lovely family a wife 

and two lovely daughters. The family was content until one day Mr. A burned down his house. The 

information couldn’t be retrieved, Mr. A refuse to give this answer to the interviewer. The revelation was 

simple but disturbing that Mr. A burned the house down whether accidentally or intentionally remained 

unclear.  Mr. A then offer to rebuild the house by himself, alone, as if he has something to proof to his wife 

and children.   After several attempts, he could not accomplish the task of rebuilding the house, single-

handed. Mr. A’s family, finally left him for they did not have a decent roof to cover their heads.  Until 

today, Mr. A still try to finished the house by himself but needless to say, he never gotten close to restore 

the house back to its’ original shape when it was prior to his family’s departure.   

 The work that was worked on mixed media painting, as the main medium. The set format is  120 

X 150 Centimeters. The painting is preplanned and executed in layers, physical layers and painted 

layers. The first layer is the string that will be reveal when the finished work is completed. The second 

layer is the printed of the image of the house that the research took place. The final layers are the painted 

layer of oil paint. (Figure 2) These simple processes are preplanned of the presentation of the 

representation that used the technological method to reproduce digitally the representation in the form of 

presentation.  The presentation of a reproduction can put the original into situation that out of reach if only 

the original itself.  A form of a printed photograph is nothing new in our well-mixed globalization cultural 

nowadays.1 

Once the string has been pulled, this process is driven by chance. The artist have no full control 

of what might take shape when the strings are fully removed from the under layer of the painting. In this 

scenario, the message of the painting revealed that Mr. A, who accidentally drove his family in exile have 

started the fire in figuratively and physically to his family. Hence he is the Fire Starter. (Figure 3) The texts 

were hand painted over the digital print, attached onto the surface of the canvas. 

                                                            
1 Benjamin, W. (1968) The work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 
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Figure 1. A photograph taken for this research 2012              Figure 2. Fire Starter 120 x 150 Cm,  

            mixed medium on canvas (before pulled string) 

            collection of the author 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Fire Starter 120 x 150 Cm,  

mixed medium on canvas (After the string was pulled) 

collection of the author 

 
Results and Discussion 

In 1986, Joseph Kosuth, had executed a piece of wall installation using visual tool of the Under 

Erasure in New York, “Zero and Not”.  (Figure 4)  The work was offset printing on paper installation. 

Kosuth used the writing of Freud, “Psychology of Everyday Life”.  Kosuth took text from a paragraph from 

a chapter entitled “Slips of the Pen” which Freud, had discussed texts between him and his publisher via 
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telegram but the text was miswritten.  Unconscious longing or ability to suppress pre-existence of 

thoughts caused the slipped.1  

 “For the New York version he vastly enlarged a single paragraph of Sigmund Freud’s The 

Psychology of Everyday Life and then had it repeated in print thirty-one times, until the type became a 

total environment cover in the walls of Castalli’s cavernous Greene Street annex from floor to ceiling.  

Next he “canceled” every line with a thick, black deletion bar, which still left the text readable, if only 

through the teasing process of mental restoring the letter from their fragments still evident above and 

below the dark horizontal scoring”.2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 4. Joseph Kosuth, Zero & Not 1985, Ehrlich Collection, New York 

 

These fragments of text that had left from the top and the bottom of the strike through are traces. 

The traces or remnants of what left visible and the mind must restore the alphabet in order for the 

audience to understand the texts rather than purely form recognition. In a sense understanding the text 

not merely alphabets or words but as a whole sentence or as a paragraph, the message. The traces then 

can be identifying into two main categories, visible trace. Traces that are physical or visible, in this 

particular scenario are the horizontal line, which crossed out the texts. This can be trace back to Martin 

Heidegger,  Zuhandenes, (German) first encountered in 1920’s.3  This can be translated into –Ready-To-

Hand.   Ready-To-Hand is how one interacts and uses functional objects in the world.  One drinks water 

from a glass or a cup.  That is Ready-To-Hand but when one stop and observe at its aesthetic value one’s 

interaction with it no longer Ready-To-Hand but becomes Present-At-Hand.  However through this 

research a new term was coined, Here Trace.4 

 The Fire Starter is the representation of the truth. The truth is the message that put recognition to 

the audience that Mr. A brought this situation onto himself that the fire drove his family away. This ignites 
                                                            
1 Wheeler, D. (1998) Art Since Mid-Century 1945 to the Present. 
2 Wheeler, D. (1998) Art Since Mid-Century 1945 to the Present. 
3 Heidegger,M., (1993) The Genesis of Heidegger’s Being and Time. 
4 A physical trace, for example, a trace of paint that adheres on the canvas. 
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agonizing emotional fire within himself as well as the physical fire that drove his wife and his daughters 

away. The realization while the audience going through the painting and visiting the situation in their 

mind, this is the trace between the work and the viewers called “Varhandenheit” (German) first 

encountered in 1920’s.1  This can be translated into –Presence at Hand, an observation of something.  

The logic that rationalizes in one’s mind, this will affect mood of one at that particular moment of 

observation.  Also during this research a new was coined, There Trace.2  The metaphysical space that 

the audience experience when looking at the painting are the core of the message or the pure truth. This 

process use memory trace to enter the metaphysical space of the mind to gain information, and then later 

investigate.3  The truth that can be trace from the visual language that can be decode in to the message. 

This process cannot be successful if the Here Trace (physical trace) and There Trace (metaphysical 

trace) are not presence.   

 
Conclusion 

In conclusion, Under Erasure can be used as a tool for visual language with exceptional 

conditions that it has to hold a solid message.  Also, the original message must play a major part of the 

statement, as a main structure.  In a sense, the outcome of the message rely a great deal on what the 

original message is depicting.  Abstract work without a solid enough message can be extremely 

challenging and less probable to achieve since most abstract work carried unclear message and depend 

on the audience to interpret the ambiguous message. Therefore the main structure, the original message 

is missing.  On the other hand when the original message is clear, the presentation of the message is 

delicate, also depends on how the representation of the work are composed.  Similarly of syntax of the 

idioms, if not carefully use, one misused of a single vocabulary can shift the whole meaning of the whole 

message.  In tandem with the original message are the There Trace and Here Trace that play as pushed 

and pulled, to create balance of the Under Erasure technique.  Without these pushed, pulled to balance 

out between the original message and what has been erase which to surface the new message.   This 

can be put into simple analogy, i.e. speak English versus don’t speak English.  The original message is 

“Speak English” while the Under Erasure act as a cancellation of the original message “Don’t Speak 

English” This message can also be display as “Speak English” also.  This is the venue that still holds 

unexplored territory, which can be further investigate. Different combinations of original messages and 

the techniques employ can be significant impact factor for the work. Even though this research turned out 

successful but still offer great deal of unexplored ground.  Further research will need to be conduct to 

fully understand the limits and the boundary of this Under Erasure as a tool for visual language. 

                                                            
1 Heidegger,M., (1993) The Genesis of Heidegger’s Being and Time. 
2 A trace that is related to a sense of one’s thoughts or experiences, i.e., a metaphysical trace. 
3 Derrida, J. (1978) Derrida Writing and Difference. 
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Agritourism Development Strategies for The Conservation of Cultural Heritage and 
Agricultural Tradition 

Rungnapha Khamung1 

Abstract 
Rural life, culture, and heritage in Thailand are treasurable resources of traditional Thai farming 

communities.  These integrated components of culture heritage and agricultural tradition are potential for 
promoting traditional farming activities, making them attractive tourist destinations, and conserving 
villages’ local identities.  This paper investigates the local assets of cultural heritage and agricultural 
tradition, analyzes the aptitudes, attitudes, and aspirations of three rural communities in Chiangkhan, 
Thailand, and assesses the skills and resources of local farmers; the outcome of the findings are applied 
to three strategies for the cultural heritage conservation, agricultural tradition conservation, and 
community-based agritourism development.  Rural communities possess advantages of local agricultural 
tradition and culture heritage to foster the agritourism development; combining with eco-museum 
concept in the rural landscape, self-sufficiency philosophy, and sustainable agriculture practices, the 
agritourism development in these three rural villages can be promising.  Developing agritourism through 
the community involvement with all stakeholders and local participation is core part of strategies that 
empowers the agricultural community and helps to conserve the cultural heritage and agricultural 
tradition for a sustainable tourism destination.  
Keywords : Agritourism, Conservation, Cultural Heritage, Agricultural Tradition, Sustainability 
 
Introduction  

Agritourism is one alternative for improving the incomes and economic viability of rural 
communities. It aims at bringing the visitors in touch with the natural environment, agricultural activities, 
local products, and lifestyle of a community while at the same time contributing to the economic stability 
of the host area (University of California, 2012). Locals will have an opportunity to exchange their rural 
farming diversity through the cross-cultural exchange by effective interpretation, presentation, and 
participation and encourage sustainable conservation through improved agricultural practices (Lea, 
1988).  Agritourism involves with rural local people with activities in festivals, crafts, museums, cultural 
events and farm events and its products (Roberts & Hall, 2001, p. 16).  Many rural Thai villages with 
traditional farming and local lifestyles have turned to agritourism as a diversification for additional farm 
income and opportunities (Srisomyong, 2010, pp.110-111).  This study is focused on three rural 
communities with agriculture tradition and local cultural heritage in the Chiangkhan district of Thailand for 
agritourism strategic development.  Local farmers are accustomed to community participation especially 
village festivals and agricultural practice networks.  The local culture heritage and agriculture tradition in 
the studied villages have the potential to foster the agritourism development. 

Farmers and ordinary people all have self-esteem to achieve a meaningful positive life by using 
and expressing the aptitudes and talents in their own cultural context (Nelson, 2011, p. 16); their lifestyle, 
self-esteem, and resource management through sustainable agriculture and conservation practices 
would bring sufficiency economy and build a self-reliant community (The_King, 2007, p. 1).  Agricultural 
practices and its natural resources, rural vernacular landscape, and cultural heritage can be presented 
as an open air museum displaying culture on the land by local people (Davis & Corsane, 2014, p. 119, 
128). The strategic development of agritourism based on the studied communities’ existing capacities, 
resources, aptitudes, attitudes, aspirations, and skills are important steps towards a better CBAT.  

                                                 
1 Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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This study investigates various local features: cultural heritage, rural landscape, agriculture 
practices and local peoples’ aptitudes, attitudes, aspirations, capacities, skills, and resources; and to 
further identify those components which contribute to agritourism development strategies and 
developmental plans for conservation of cultural heritage and agricultural tradition in these three studied 
communities. This paper aims to develop strategies which will guide the agritourism development and 
allow community resources and cultural heritage to be sustainably and locally managed with the 
paradigm of community-based agritourism. (CBAT)  The following research questions are posed: 
• What are the agriculture tradition and rural cultural heritage in the studied communities? 
• Why cultural heritage and agricultural tradition important for the establishment of a CBAT? 
• What and why positive aptitudes, attitudes, aspirations, capacities, skills, and resources affect the 

agritourism strategic development? 
• How to develop strategies for a sustainable agritourism with conservation in these communities?   
 
The Site Information and the Methods 

The methods.  The core part of this paper is to collect the primary data that would expose the 
characteristics of the site, the demography, the land use patterns, the agricultural practices, natural 
resources, villagers’ aptitudes, attitudes, and their aspirations to confirm the suitability of sustainable 
agritourism with inherent resources in the studied villages; to prove research hypothesis: the positive 
aptitudes, attitudes, aspirations, and adequate capacities, skills, and resources of farm communities are 
necessary supporting components for a CBAT establishment.  This paper employs a field survey, in-
depth interview, and field observation to the target local farmers of 1238 households with a sample 
population of 100 households; the qualitative and quantitative attributes were then analyzed by 
researcher to assess data on farm information, aptitudes, attitudes, expectations, and aspirations of 
joining agritourism; and on capacities, skills, and resources of meeting the main theme of this paper.  

The studied area and the site information.  The studied area consists of three rural farm villages: 
Umung, Phabaen and Buhom in the district of Chiangkhan, Northeastern Thailand.  A combination of 
natural landscape, farming practices, and culture heritage are positive tourism resources for the visitors.  
These three studied villages share linkages in transportation access, traditional agricultural practices, 
rural livelihood, extensive farming communities, unique geographic sites, and within the easy reach of 
Chiangkhan and Loei cities.  The studied area is wrapped by the Mekong River and several mountain 
ranges.  The mountain streams from the upland feed into the fertile alluvial lowland creating a thriving 
agriculture for the studied area.  The jagged mountain ranges with its abundant forest and agricultural 
resources coupled with cultural heritage make this area even more attractive for agritourism.  (Figure 1) 
Figure 1 Topo map and locator of the studied area; source: (Google Maps, 2013; Wikipedia, 2013) 

 
The satellite images from Google Earth display comprehensive patterns of various land uses and 

patterns in the studied area.  After careful aerial photo interpretation, land use classification, and site 
checking, three maps of land use patterns of the three villages were created by the author using an 
overlay of satellite images and Adobe Photoshop™.  These maps demonstrate the healthy distribution of 
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rice paddies, orchards, plantations, mixed-agricultural farms along with forests and streams.  Rice 
paddies tend to be located along the river and canals where water sources are abundant.  Orchards and 
plantations are generally located on the upland and sloping foothill of the surrounding mountains.  The 
riparian forest along the streams from the mountain is generally kept which provides a nice wildlife habitat.  
Roads and trails of a transportation network from village to the farms are well developed.  These three 
maps classify land uses into nine categories: Village. Temple, Orchard/Plantation, Rice Paddy, Mixed 
Farm, Riparian Forest, Mountain Forest, Stream and Road. (Figure 2) 
Figure 2: The land use patterns of Ban Umung, Phabaen and Buhom 

 
 
Results and Analysis 

Local agricultural resources contributing to agritourism destination.  These three studied villages 
engage in traditional agriculture practices; their farm products generate market activities and value-
added products.  Banana, mango, tamarind and papaya are the most popular orchard/fruits farm 
products produced year round.  Other products such as limes, grape fruits, coconuts, and guavas 
explain the wide variety of crops grown among these self-sufficiency farms. Lowland rice, vegetables, 
and cash crops such as egg plants, beans, herbs, chilies, green leaves, and pumpkins are predominant.  
Agriculture features and nature resources of rural vernacular landscape are abundant.  These three rural 
villages share similarity of agricultural characteristics and culturally constructed landscapes with plenty of 
rice paddies, orchards, palms/rubbers, farm huts, vegetables, ponds/canals, rivers, livestock, dams, and 
teak forests on working farms.  During the farm off season, group hobby activities are the most popular 
that farmers gather together and engage in socio-cultural, community volunteer work, added value 
product, traveling, and weaving activities. (Table 1) 
Table 1: Local agricultural resources contributing to agritourism destination 
Agricultural Farm Products (Orchards/Fruits) 
Banana Tamarind Mango Guava Rubber Papaya Grape Fruit Lime Coconut Other 
90% 50% 79% 9% 51% 27% 6% 3% 9% 4% 
Agricultural Farm Products (Rice/Vegetables/Flowers) 
Lowland 
rice 

Upland 
rice 

Corn Egg 
plant 

Bean Herb Chili Pumpkin Green 
leaves 

Flowers 

75% 13% 70% 13% 12% 8% 20% 16% 10% 9% 
Agriculture features and nature resources 
Orchard Vegetable Live- 

stock 
Rice 
paddy 

Palm/ 
Rubber 

Canal/ 
Pond 

Dam River Farm Hut Teak 

66% 48% 18% 73% 51% 33% 17% 21% 50% 2% 
Off Season Farm Activities 
Crafting Weaving Added-Value Product Group hobby activities Traveling Other 
0% 4% 7% 64% 8% 17% 

Local cultural heritage contributing to agritourism destination.  The survey result affirms the 
interesting characteristics of the traditions, lifestyles, authentic culture, attractions, and local heritage 
which can contribute to agritourism development.  The studied villages are traditional Thai communities 
with their own authentic culture with dual-languages, village history, and friendly local people.  Festival, 
local food, and custom are strongly influenced by practice of Buddhism; costume, vernacular 
architecture, and rural landscape are very unique to outsiders among the study villages.  The four most 
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popular local festivals are Bun Prawet (merits & charity), Songkran (Thai New Year), Buddhist Lent-End, 
and Loykrathong; local people show respect to spirits and keep good deeds for their livelihood (Table 2) 
Table 2: Local cultural heritage contributing to agritourism-in agreement occurrences (Survey n=100) 
  Total Umung Phabaen Buhom 
What are the popular local unique and authentic culture or custom?  

Village history 60 28 15 17 
Local food 47 18 12 17 
Language 64 28 16 20 
Costume 14 5 3 6 
Custom 43 26 16 1 
Local festival 50 17 18 15 
Vernacular architecture 13 3 6 4 
Friendly local people 56 26 13 17 
Other-rural landscape, environment 2 2 0 0 

What are the popular yearly local festivals held in your village?    
Songkran (Thai New Year) 60 21 18 21 
Loykrathong 37 5 16 16 
Buddhist Lent-End 48 21 12 15 
Bun Bang Fai (rain wishing) 10 2 2 6 
Bun Phawet (merits & charity ) 84 31 25 28 
Community fruit parade 12 3 1 8 
Other-temple donation 4 3 0 1 

Aptitudes, attitudes, expectations, and aspirations of villagers.  Walker (2009) pointed out the 
need to study and analyze the feasibility of a farm’s characters, values and goals before starting a 
tourism development and its implementation in a community (pp. 1-3).  The attitudes and aptitudes can 
be studied through people’s characteristics. (Slater, 1988, pp. 113-115).  In a marine conservation study, 
understanding native people’s attitudes towards conservation is important in the transition between past 
and present management.  (Ayers, Dearden, & Rollins, 2012, p. 270).  The survey results demonstrate 
that villagers are confident and have positive aptitudes, attitudes, and aspirations towards the agritourism 
development in their local villages.  Villagers are interested in doing various tourism activities based on 
their capabilities and interests in the local community. (Table 3) These attitudes and aspirations of various 
tourism activities by local people represent a strong commitment in the promotion of a CBAT.   

Farmers have different expectations when participating in a CBAT depending on their farm 
characteristics or household constituency.  Exchange with visitors, a source of additional income, farm 
education, and having connections outside are important expectations of them.  The studied villages 
have abundant natural and cultural activities such as farm produces, Buddhism ceremonies, farm visits, 
village scene observations, cave explorations, waterfalls, Mekong River floats, and forest-mountain trails. 
Some of the things that are common in these villages are: daily life exchange with their neighbors, 
producing hand made products, harvesting of in-season crops, boating and fishing, fund raising for merit, 
and individual hobbies. All of the aforementioned activities can be shared with visitors as the study points 
out. These bountiful yearly farms’ produces, villages’ traditions, nature and culture heritage, and daily 
activities are a great opportunity to exchange and promote. (Table 3) 
Table 3: Aptitudes, expectations, and aspirations of joining agritourism (survey n= 100) 
Types Rating Types Rating 
Aptitudes, attitudes, and aspirations In favor Promotion of products and activities In favor 

Familiar with agritourism/ecotourism 53% Farm produces 61% 
Develop working farm for tour  86% Handmade products 22% 
Farm has internet/Wi-Fi connection 10% Buddhism ceremony & festival 56% 
Contribute farm activities to a CBT 89% Season crops & harvest 49% 

Tourism activities interested In favor Daily life exchange 23% 
Farm crops grown and harvest 58% Cave exploration 35% 
Fresh farm pick 39% Water fall 33% 
Farm sightseeing 39% Maekhong river 52% 
River-wildlife-nature watching 47% Boating and fishing 10% 
Local handicraft making 12% Forest-mountain trail 43% 
Home/farm stay 17% Mountain farm visit 47% 
Trail biking/hiking 28% Village scene observation 48% 
Temple worship and local festival 53% Other (Fund raising & Merit) 3% 
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Farm equipment demonstration 15% Daily life experience shared In favor 
Organic fertilizer demonstration 17% Farm activities hands-on 47% 
Farmer market sale 31% Village/Temple sightseeing 52% 

Expectation of joining agritourism In favor Home stay 23% 
Additional income 53% Agriculture trail trekking 57% 
Exchange with visitors 71% Farmer market 21% 
Have connections outside 30% Village festival participation  40% 
Doing as family fun 25% Farm field education 12% 
Farm education 43%   

Capacities, skills and resources.  Every farm is unique so as to its desire to share and 
demonstrate specific skills it has.  Capacities, skills and resources of locals show what they want to do 
and can offer.  Farm site visits is popular with variety of farm patterns and landscapes to appreciate.  
Farm product shop, cooking demonstration, farm demonstration, local guided tour and farm/home stay 
are the next several ideal capacities and skills for agritourism. The survey results firmly indicate that 
locals have great capacities, skills, and resources to contribute and engage in agritourism development.  
Farmers were asked what the necessities to promote, farm education/information center and 
agriculture/culture learning center are the most important desires.  The next few desires are resources 
pooling and team work, Internet/Web site for promotion, and organic farm product community shop.  
Several approaches such as farm volunteer participation, farm equipment, costume museum and local 
farm cooking are on the wanted list that farmers desire to present and share their way-of-life and local 
heritage with visitors.  The villagers have great desires to have community based facilities to develop and 
promote tourism.  With strong team work and the assistance from the local government, there is a good 
potential to establish supportive facilities.  The survey also asked about the accommodation and 
transportation.  Farm trucks are the well-used and commonly seen in the villages; villager’s homes in old 
fashioned Isaan houses made of wood and stand on stilts are the best accommodation. (Table 4) 
Table 4: Capacities, skills, and resources (Umung, Phabaen & Buhom combined, survey n = 100) 
Types of capacities, skills, and resources Types of capacities, skills, and resources 
Capacities and skills In favor Accommodation and transportation In favor 

Farm product shop 41% Farm hut 40% 
Handicraft demonstration 15% Farm house 27% 
Local tour guide 28% Villager’s home 73% 
Farm site visit 44% Farm camping 39% 
Farm/home stay 20% Other facility 3% 
Local healthy kitchen 18% Farm tractor 28% 
Demonstrate  cooking 29% Farm truck 75% 
Demonstrate farming 26% Ox/buffalo 2% 

Community Tourism Facilities to Promote In favor Bicycle 35% 
Resource pooling and team work 41% Motorbike 63% 
Organic farm product community shop 27% Other transport 1% 
Local farm cooking and learning center 12%   
Internet/Web site for promotion 36%   
Farm volunteer organization 23%   
Farm equipment-costume museum 17%   
Farm education & information center 55%   
Agriculture & culture learning center 51%   

 
Findings for Agritourism Development  

Elements of heritage and tradition for agritourism.  This study found that the villages have 
distinctive local elements of heritage and tradition to contribute to agritourism of working farm, village 
tradition, and farm activities. The local elements found for potential agritourism in the villages are 
categorized into four themes:  

Cultural heritage. The local farming villages celebrate festivals and do many interesting activities 
to foster the cultural heritage and local tradition of farm life; these activities bring villagers together and 
keep their pastoral lifestyle. Cultural heritage in these rural villages are colorful and amusing. There are 
unique Thai-Lao Tradition, Long Khak Rice Harvesting, and local festivals such as Songkran festival, Loy 
Krathong, Bun Phawet, rituals, and other religious ceremonies and belief.  
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Architectural heritage.  Local architecture styles exhibit and reflect local uniqueness and 
identities such as the villages’ temple; temple plaza; farm house; farm hut; barn, pens, corrals, and 
coops; farm truck and farm trolley; charcoal oven and water urn; temple decorations, and the Buddha 
statues. The rural architectures are derived and built by local people with local skills, construction 
techniques and architecture styles with local materials. 

Cultural and vernacular landscape.  Vernacular landscapes along with culturally constructed 
landscapes can be seen in different farm patterns, farm ponds and irrigation canal, orchard rows/column 
patterns, spatial organization and node points, local identities and artifacts, local materials, local 
handmade kitchen bamboo crafts and animal traps, cloth weaving, local clothing and costumes, local 
food, and local desserts.   

Agricultural tradition.  There are varieties of agricultural traditions for common practices and 
sustainable practices such as rice paddies and vegetable patches, fruits and orchards, mono cropping, 
mixed cropping, mixed-growth farm with livestock, rotated cropping, woodland, wetland, biodiversity, 
water conservation, irrigation canals, farm ponds, water retention, and rain water harvesting. 

Positive aptitudes, attitudes, aspirations, capacities, skills, and resources for agritourism.  There 
are abundant agricultural farm products of fruits, rice, vegetables, livestock, flowers, and herbs. These 
three villages share similarity of agricultural characteristics with plenty of agricultural and natural 
resources on working farms. Daily life experiences such as agricultural trail trekking, hands-on farm 
activities, temple sightseeing, village festival participation, home stay and farmers’ market could be 
shared with visitors.  Yearly local festivals held in the villages such as cherished Bun Phawet, Loy Krathon, 
and Songkran Festivals are fun for the outsiders. Besides food, language, custom, and friendly people, 
the local unique and authentic culture give out good indications that the study villages are traditional Thai 
communities with many attractions for tourism. The village people are willing to share their local resources, 
capacities, and skills to setup a CBAT.  This particular finding is the key to sustainably develop 
agritourism in the locality.  Local villagers own individual small working farms where they practice 
agriculture, operate and promote tourism activity and products, share daily life activity with expectation of 
additional income and visitor exchange.  

Strategic Development 
Three strategic plans are devised for the development of agritourism: strategies for cultural 

heritage conservation, strategies for sustainable agricultural conservation, and strategies for the 
community-based agritourism establishment. 

Strategies for cultural heritage conservation. The following are the outlines of the heritage 
conservation strategies to promote and preserve local cultural heritage:  
• Inventory and assessment of the existing cultural heritage and vernacular landscape so the 

community can capitalized the best of their heritage for agritourism attractions. 
• Treasure the local tradition, lifestyles, and local identities; promote the skills of handicrafts. 
• Educate the importance of preserving local cultural heritage to the community and tourists to have 

positive awareness and proper stewardship of the valuable local heritage. 
• Encourage both casual and formal education through daily life activities. 
• Maintain the authenticity of the villages and rural environment atmosphere and not to overdevelop. 
• Maintain the social structure and management system to support the Community-Based Agritourism.  
• Apply eco-museum concept (Davis & Corsane, 2014, p. 118) to establish the rural community as an 

outdoor living heritage place by locals through daily activities.  
• Direct revenues to heritage conservation for the future generations. 

Strategies for agricultural tradition conservation. The detail steps of conservation strategies of 
traditional farm practices and farm lifestyles, biodiversity, and environment are explained as follow: 
• Maintain traditional agricultural practices and share information that balance the ecosystem and rural 

landscape, and enhance the biodiversity of the farm community. 
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• Train farmers to acquire new knowledge but sensitive to conservation of their land. 
• Create networking groups to share concerns, and practice new methods of sustainable agriculture. 
• Promote value-added products and off-season activities (One District One Product).  
• Reinforce the concept of self-sufficiency farming livelihood with equity, stability and sustainability.    
• Promote self-reliance to diversify the local economy and local commodification. 
• Direct revenues to sustainable agricultural conservation with good practices and farm management. 

Strategies for Community-Based Agritourism. Based on the findings, these studied communities 
need to establish two core entities to coordinate and develop the agritourism development: namely a 
“Community Organization for Agritourism Development” and a “Self-sufficient Center for Sustainable 
Agricultural Conservation”; these two entities will carry out the four major objectives: Conservation of 
cultural/natural resources, Community empowerment, Management, and Education and marketing. 

Conservation of natural/cultural resources: 
• Follow cultural heritage and sustainable agricultural conservation strategies.  
• Follow self-sufficiency principles to understand the local heritage value and cultural/natural diversity.  
• Maintain the diversity of rural farm livelihood with traditional cultural elements and farm practices.  
• Value the importance of traditions, culture, the Thai way of life, and local heritage. 
• Promote synergy and balance of the tourism development and resources conservation. 

Community empowerment:  
• Empowerment of the local community with decision-making process and economic incentive. 
• Emphasize community participation, local people-centered development and management. 
• Active community network and organization to support the community empowerment.  
• Link the villages’ networks for development, education, and participation. 

Management: 
• Locally owned and operated with local communities in planning process.  
• Focus on socio-cultural impacts and the site's carrying capacity to plan for sustainable growth. 
• Emphasize holistic development with cultural and natural heritage conservation. 
• Develop small scale home/farm stays in traditional accommodation for visitors to experience. 
• Bring economic benefits to local community through added-value products and agritourism activities. 
• Share the revenue fairly to the local community. 
• Provide local people with education and consultation and develop infrastructure and facilities. 
• Develop marketing strategies to support the local communities. 

Education and marketing:  
• Educate sustainable agricultural practices to the visitors through agritourism activities.  
• Introduce the natural and cultural heritage to the local guides and rural people. 
• Raise awareness of conservation for nature and culture to visitors and the local communities.  
• Educate and train sustainable practices and new technologies to the farmers. 
• Develop value-added products and local farmer’s markets. 

Conclusion 
This research investigates the local assets of cultural heritage and agricultural tradition; analyzes 

the aptitudes, attitudes, and aspirations of local communities; assesses the capacities, skills, resources, 
and conservation sensitivities of local farmers. The outcome of the findings are applied to development 
strategies for community-based agritourism.  Rural communities possess advantages of natural 
resources and culture heritage to foster agritourism development; combining with eco-museum concept 
in the rural landscape, self-sufficiency philosophy, and sustainable agriculture practices, the agritourism 
development in these three rural villages is promising.  In agritourism, local farmers and visitors can 
share, exchange and learn from each other’s cultures by joining in daily farm activities within the host 
community to promote sustainable tourism development (WSSD, 2002, p. 34). Sustainability is the leading 
factor that could enrich long-term crop productivity, environment protection, and adaptive capacity of 
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agricultural, environmental, economic and social change (Lichtfouse, et al., 2009, p. 3).  Sustainable 
agriculture and cultural development for sustainability is not only for the individual approach of 
development but also for the holistic integration of agriculture practices, socio-cultural, ecological 
resources and economy of the local people in the rural community (Roberts & Hall, 2001, pp. 54-55). 
Sustainable agriculture contributes to long term viable opportunities for all stakeholders economically and 
socially (Colliver, Calder, Ryan, White, & Fien, 2010, p. 3). 

The keys to a sustainable agritourism development in these villages are using local communities 
as an important base to prepare and conserve their own cultural heritage and agricultural tradition with 
available human and natural resources in the locality. Developing agritourism through the involvement of 
the community with all stakeholders and local participation is an essential part of a strategic development, 
assessment plan, and resource management.  Local people work together to develop and promote tours 
and activities for agritourism, this will empower the agricultural community and help to conserve local 
cultural heritage and agricultural tradition for a sustainable tourism destination. 
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Exploring Communication Strategies in Cross-Cultural Interaction between Native English-
Speaking Teachers and Thai Teachers Who Teach English as A Foreign Language (EFL) 
 

Pattamaporn Monklom1 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate cross-cultural interactions between Thai teachers 

who teach English as a foreign language (EFL) and native English-speaking teachers focusing on cross-

cultural interaction apprehension and communication strategies (CSs) that Thai EFL teachers and native 

English-speaking teachers used in their conversations. The participants were high school teachers and 

university instructors in Phayao Province, Thailand.  A total of 92 responses were gathered from 75 Thai 

EFL teachers and 17 native English-speaking teachers. The questionnaire and interview were used to 

collect data. The results of the study show that native English-speaking teachers had lower cross-cultural 

interaction apprehension than Thai EFL teachers.  A majority of the participants (n=64) regularly used 

communication strategies while interacting with people who come from different languages or cultures. 

There is a significant correlation between cross-cultural interaction apprehension and communication 

strategies in Thai EFL teachers, but there is no significant correlation between cross-cultural interaction 

apprehension and communication strategies in native English-speaking teachers. In addition, cross-

cultural interaction apprehension and the way to use communication strategies between Thai EFL 

teachers and native English-speaking teachers were not significantly different. 

Keywords : Cross-cultural interaction, Communication strategies, Native English-speaking teachers,  

Thai EFL teachers 

                                                            

1 School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000, Thailand. 
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Loanwords in Klong Nirat Haribhunjaya 
 

U-tain Wongsathit1 

 
Abstract 
 Lanna is an ancient Thai kingdom of Northern Thailand nowadays. Its territory covered 8 

Northern provinces i.e. Chiang Rai, Chiang Mai, Pa-yau, Lam Phoon, Lam Pang, Phrea, Nan and Mae 

Hong Son. Chiang Mai was the centre of the kingdom. Lanna kingdom has its own dialect, literature and 

culture. Lanna or Northern Thai dialect is considered very old as it shows linguistic features which are 

very close to Tai Yai dialect of Shan state in Myanmar. Klong Nirat Haribhunjaya, composed in 1517 A.D., 

is one of the oldest literature of Northern Thai. The poems record the pilgrimage from Chiang Mai to Lam 

Phoon of the poet in order to pay respect to the great Haribhunjaya stupa. Nirat is a type of Thai literature 

characterized by the themes of journeying, separation, and love-longing. This article aims to show the 

pattern of adaptation of loanwords in Northern Thai literature with special reference to Klong Nirat 

Haribhunjaya. The biggest number of loanwords is from Pali and Sanskrit lexicons. The second largest of 

loanwords is from Khmer language. The study of loanwords reveal the excellence of the Lanna poet. 

Moreover, many loanwords in the text are different from the same words adopted in Central Thai.  

The study shows total 584 loanwords from Pali-Sanskrit and Khmer. The pattern of adaptation of 

loanwords in Northern Thai can be divided into 3 main categories, according to phonetic change, i.e. 1) 

Lost of phoneme, 2) Addition of phoneme and 3) Change of phoneme. These phonetic changes are 

expressed in orthography as well. The reduction of phoneme, which is the subdivision of Lost of 

phoneme, is notable in adapted form of Pali-Sanskrit loanword. The change of /r/ to /h/ in the second 

place of initial cluster consonant is very unique in the pattern of adaptation, which make it different from 

the loanwords in Central Thai. 

Keywords : Loanwords, Northern Literature, Klong Nirat Haribhunjaya, Lanna 

 

Introduction 
 Lanna is an ancient Thai kingdom of Northern Thailand nowadays. Its territory covered 8 

Northern provinces i.e. Chiang Rai, Chiang Mai, Pa-yau, Lam Phoon, Lam Pang, Phrea, Nan and Mae 

Hong Son. Chiang Mai was the centre of the kingdom. Lanna kingdom has its own dialect, literature and 

culture. The Lanna or Northern Thai dialect is considered very old as it shows linguistic features which 

are very close to the Tai Yai or Shan dialect of Shan state in Myanmar. Moreover, the Lanna dialect is very 

similar to Lao language. It is worthy to note that Lanna also gave influence to Lanxang, the ancient 

                                                 
1 Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Tha Phra Palace, Phra Nakorn, Bangkok 10200, Thailand.  
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kingdom of Laos people. One may notice the close relation through their names i.e. Lanna means the 

millions of rice fields, while Lanxang means the millions of elephants. The pronunciation of Lanna dialect 

is different from central Thai dialect or standard Thai dialect for example the aspirated consonants in the 

low-class consonant group in Standard Thai correspond to unaspirated sounds in Lanna, thus /kh/, /th/, 

and /ph/ of standard Thai becomes /k/, /t/ and /p/ in Lanna respectively.  

 
Materials and Methods 

Klong Nirat Haribhunjaya, composed in 1517 A.D., is one of the oldest literature of Northern Thai. 
Nirat is a type of Thai literature characterized by the themes of journeying, separation, and love-longing. 

The Klong Nirat Haribhunjaya, consisting of 180 poems, record the pilgrimage from Chiang Mai to Lam 

Phoon of the poet in order to pay respect the great Haribhunjaya stupa. The poet employed various kinds 

of words to show his excellent skill in poetry. Knowing loanwords from other languages is a good quality 

of the poet. Loanwords from Pali, Sanskrit and Khmer are the main source for the poet in producing the 

good work. No exception for Klong Nirat Haribhunjaya, the text is very rich of loanwords from Pali, 

Sanskrit and Khmer. The comparative method is employed to distinguish the loanwords. Sapir (1921) 

claims that “the borrowing of foreign words always entails their phonetic modification”. Hock (1991) also 

mentions that “the loanwords need to be nativized into the borrowing languages”. The nativization or 

phonetic modification of loanwords is needed to fit the words to the meter of poetry. This article aims to 

show the pattern of adaptation of loanwords in Klong Nirat Haribhunjaya. 

 

Results and Discussion 
The biggest number of loanwords is from Pali and Sanskrit lexicons. There are 396 Pali and 

Sansrkt loanwords in the Klong Nirat Haribhunjaya. The Pali and Sanskrit loanwords are found in every 

verses of Klong Nirat Haribhunjaya, except only the verse 90. This confirms the importance of Pali and 

Sanskrit in Lanna lexicons. This is not surprising because Pali is the language of Theravada Buddhism 

and Lanna accepted Theravada Buddhism as the state religion since the establishment of the kingdom in 

1262 A.D. by King Mung Rai the great. The study of Lanna got very well support from all kings of Lanna 

as the kingdom is very rich of Pali literature. Some of important Pali scriptures of Lanna are  

 

• Sihinga Nidana by Ven. Bodiransi Thera. 

• Samantapasadika Atthayojana by Ven. Nyanakitti Thera. 

• Bikkhupatimokha Ganthidipani by Ven. Nyanakitti Thera in 1492. 

• Simasankara Vinicchaya by Ven. Nyanakitti Thera. 

• Mulakaccayana Atthayojana by Ven. Nyanakitti Thera. 
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• Vessantaradipani by Ven. Sirimangalacariya in 1517.  

• Mangalathadipani by Ven. Sirimangalacariya in 1524.   

• Cakkavaladipani by Ven. Sirimangalacariya in 1520. 

• Jinakalamali Pakarana by Ven. Ratana Pannya. 

It is significant to note that the Lanna Klong Nirat Haribhunjaya was transferred to Ayutthaya kingdom 

(1350-1767) of central Thailand. From the study it is found that the Pali loanwords of Lanna Klong Nirat 

Haribhunjaya were replaced with Sanskrit forms in Ayutthaya version.   

The second largest of loanwords is from the Khmer language. 188 of Khmer loanwords are found 

in Klong Nirat Haribhunjaya. The finding indicates the Khmer influence in Lanna and the cultural 

relationship between Lanna and Cambodia in the ancient time. The study shows that the Lanna poets 

were very well versed in the Khmer language. The study of loanwords reveal the excellence of the Lanna 

poet. Moreover, many loanwords in the text are different from the same words adopted in Central Thai. 

The phonetic changes occur in these loanwords can categorized into 3 type i.e. 

1. Lost of phoneme  

2. Addition of phoneme 

3. Change of phoneme 

Lost of phoneme is regularly found in cutting of last syllable of Pali and Sanrkti words. This type 

of phonetic change clearly shows in orthographic form. For example 

khatta (P.)  > khat (verse 3) 

balivadda (P.) > balibad (verse 35) 

In some cases, the initial consonant ‘a’ is omitted, such as 

 anuja (P./S.) > nuja (verse 4) 

 adhyesha (P./S.) > dhyesha (verse 66) 

 ananæga (P./S.) > nanæga (verse 115,139) 

The most notable phonetic change of this type in Klong Nirat Haribhunjaya is sound reduction. This 

occurrence is regularly discovered in the text, which puzzled the readers. For example 

 anumodanā (P.) > anumo (verse 111,142) 

 samudraghosha (S.) > samudagho (verse 175) 

 ariyamaitreya (S.)  > araiya (verse 6,153) 

 cāmadevī (P.) > cāmade (verse 148) 
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Addition of phoneme is not regularly found in the text. The consonant ‘r’ was added into the Pali 

and Sanrkt loanwords, for example 

jīvita (P./S.) >  jībrita (verse 29,31,164) 

hŗdaya (S.) > harŗdaya (verse 29) 

pathavī (P.) > pathabrī (verse 48)  

bālī (P./S.) > brālī (verse 74)  

hadaya (P.) > haraday (verse 111) 

Only one word that the final consonant ‘k’ was added, i.e. 

 bhamu (P.) > bhamuk (verse 131) 

 

 Change of phoneme is often found in the change of consonant. This change is found in Khmer 

loanwords as well. The consonant of original word was changed into another consonant in loaning form. 

The consonants, that were changed, are as followed: 
 p > b 
 pāramī (P./S.) > bāramī (verse 177, etc.) 

 pāda (P./S.) > bāda (verse 33, etc.) 

 purī (P./S.) > burī (verse 16,97,101) 

 pāpa (P./S.) > bāpa (verse 126, etc.)  

 pātāla (P./S.) > bādāla (verse 173) 

 pas (kh.) > bad (verse 9) 

  
 t >  d 
 tusitā (P./S.) > dussidā (verse 6) 

 vātā (P./S.) > vādā (verse 34) 

 dhātā (S.) > dhādā (verse 47,161) 

 vanitā (P./S.) > vanidā (verse 56,123,138,160,172) 

 sutā (P./S.) > sudā (verse 80) 

 vibhātā (P./S.) > vibhādā (verse 110,176) 

 sītā (S.)  > sīdā (verse 177) 

  
 ţ > d 
 jaţādhāra (S.) >  jadādhāra (verse 103) 

 ţal (kh.)  > dal (verse 10) 
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 v >  b 
 deva (P./S.) > deba (verse 26, etc.) 

 vanitā (P./S.) > banidā (verse 114) 

 vrai (kh.)  > brai (verse 9) 

 
 ch > s 
 chimbali (P.) > simbalī (verse 172) 

 chlū (kh.) > slū (verse 1) 

 

There is one special sound change, which is found regularly in adaptation of loanwords in Lanna. This is 

the change of ‘r’ which was not easily noticed in orthography form. It is found that the /r/ sound in the 

second place of initial cluster consonant changes into /h/ (r > h/#C_). This change is reflected in 

orthography form. This change is found in both Pali-Sansrkit and Khmer loanwords. The example is 

following: 

 karun◌ฺā (P./S.) > khūn◌ฺā (verse 23) 

 karun◌ฺota (a variant from of karun◌ฺā)  > khūn◌ฺota (151) 

(ca)krāvāla (S.) > khābāla (verse 3) 

pros' (kh.) > phod (verse 83) 

It is noteworthy that the word khīyuga (verse 179), which is from kaliyuga (S.), is the only example for /l/ in 

initial cluster changed into /h/.     

 

Conclusion 
 The biggest number of loanwords is from Pali and Sanskrit lexicons. There are 396 Pali and 

Sansrkt loanwords in the Klong Nirat Haribhunjaya. The second largest of loanwords is from the Khmer 

language. 188 of Khmer loanwords are found in the text. These total 584 loanwords from Pali-Sanskrit and 

Khmer can be divided into 3 main categories, according to phonetic change, including 1) Lost of 

phoneme, 2) Addition of phoneme and 3) Change of phoneme. These phonetic changes are expressed 

in orthography as well. The reduction of phoneme, which is the subdivision of Lost of phoneme, is notable 

in adapted form of Pali-Sanskrit loanword in Lanna. The change of /r/ to /h/ in the second place of initial 

cluster consonant is very unique in the pattern of adaptation of loanwords in Lanna, which make it 

different from the loanwords in Central Thai. 
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Abbreviation  
  P. = Pali 

  S. = Sanskrit 

  kh. = Khmer 
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Relationship Among Employees’ Participation in Corporate Social Responsibility Initiatives, 
Their Self- Perceived Brand Equity, and Their Work Engagement in TRUE Corporation 
Public Company Limited 

Yanyan Luo1 and Pacharaporn Kesaprakorn2 

Abstract 
The survey research aims to investigate the implication of Corporate Social Responsibility 

Initiatives (CSRI) on employees’ recognition brand equity and their work engagement in True Corporation 
Public Company Limited (TRUE). The sample was selected using non-probability purposive sampling and 
convenience sampling to participate in the survey research, two hundred samples are analyzed by 
descriptive statistics and hypothe testing by Chi-square and Spearman Rank Correlation with Alpha .05. 
The findings revealed the following results: (1) the samples’ participation in corporate social marketing 
was significantly correlated with employee’s recognition brand equity of TRUE. However, there was no 
significant correlation between employees’ participation in other five CSRI and employee’s perceived 
brand equity of TRUE. (2) There was no significant relationship between the samples’ participation in six 
CSRI and employee their work engagement at TRUE, including vigor, dedication and absorption. (3) The 
samples’ perceived the overall brand equity of TRUE was significantly correlated their work engagement 
at TRUE. In addition, there was significantly positive correlation between the employees’ self-perceived 
brand equity of TRUE and each dimension of employee engagement of True, including vigor, dedication 
and absorption.  
Keywords : Corporate Social Responsibility Initiatives (CSRI), Brand Equity, Work Engagement. TRUE    
Corporation Public Company Limited 

Introduction  
         Kotler and Lee (2005) defined corporate social responsibility (CSR) as “a commitment to improve 
community well-being through discretionary business practice and contributions of corporate resources” 
(2005, p. 3), and Ludescher and Mahsud (2010) described CSR as means any behaviors, which 
promotes the well-being of any stakeholder of a business corporation. Companies are increasingly taking 
their CSR performance seriously. The emergence of CSR had relationship linked to investigate CSR in 
related parts such as society, loyalty and consumer-company fit (Peloza & Shang, 2011). Topics related 
the relationship of CSR initiatives and its positive benefits has been mentioned in the last few years 
(Argenti, Howell, & Beck, 2005). Therefore, it can be claimed that CSR is showing it as an important 
element of corporate marketing strategies, specially empowering corporate branding (Poolthong & 
Mandhachitara, 2009).   
       Researcher selected TRUE Corporation Public Company Limited as a case study, because TRUE is 
convergence lifestyle leader of Thai people. TRUE offers a cluster of integrated communications services 
and solutions in Thailand. TRUE is a successful globalized company, recognized as a Thai corporation 
which is using on CSR principles to drive a sustainable business model from their employees’ perceived 
brand equity and engagement.. Therefore, TRUE shows to be a good model for companies which are 
successful in using CSR into its core business activities by organizing different CSR initiatives. Six CSR 
initiatives were being selected from TRUE’s CSR campaign according to the campaign’s objectives, 
operation, and benefits to the society as suggested by Kotler & Lee (2005). Six CSR initiatives being 
selected included: (1) Cause Promotion (i.e., “Promoting International Peace Day” campaign) refers to 
“activities company provide money and other supports to make people aware a social cause” (Kotler & 
                                                           
1 Graduate School, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand.  
2 School of Communication Arts, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand. 
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Lee, 2005, p. 23); (2) Cause-Related Marketing (i.e., “Power of Thai” campaign ) refers to companies 
“support a social cause based on making contributing or donating some revenues which is based on 
product sale (Kotler & Lee, 2005, p. 23); (3) Corporate Social Marketing (i.e., “Earth Hour” campaign) 
refers to companies support “the development and / or implementation of a behavior change campaign 
intended to improve public health, safety, the environment, or community well-being” (Kotler & Lee, 2005, 
p. 23); (4) Corporate Philanthropy (i.e., Children of the Forest” campaign) refers to companies directly 
contributes “to a charity or cause, most often in the form of cash grants, donations, and/or in-kind service” 
(Kotler & Lee, 2005, p. 24); (5) Community Volunteering (i.e., “Rescuing buffalos and cows” campaign) 
refer to “A corporation supports and encourage employees, retail partners, and/or franchise members to 
volunteer their time to support local community organizations and causes” (Kotler & Lee, 2005, p. 24);  
and (6) Socially Responsible Business Practices  (i.e., “Reducing to Use Electricity” campaign ) has the 
main goal to improve community well-being and protect environment, companies operate business 
practices and investment to support social cause (Kotler & Lee, 2005).  
 Brand equity is highly considered by the successful brands. High brand equity could help the 
company to show out its unique characteristics such as higher brand loyalty, brand awareness, brand 
image, and strong brand relationship with stakeholders and credibility (Papasolomou & Vrontis, 2006). 
Corporations were increasingly encouraging their employees to enhance their role to act as brand 
celebrities (De Chernatony, Cottam, & Segal-Horn, 2006). Employees’ self- perceived brand equity is 
being measured by Employee-Based- Brand Equity (EBBE), which can be defined as “the differential 
effect that brand knowledge has on an employee’s response to their work environment, requires the 
translation of the brand identity in a way that is meaningful to the employee in the context of their roles 
and responsibilities” (King & Grace, 2009, p. 130). And, employee engagement refers to employees’ 
frequency of their feeling toward job on a daily basis, whether their assigned job is “a positive, fulfilling, 
work-related state of mind, characterizing by three constructs including vigor, dedication, and 
absorption” (Schaufeli & Bakker, 2004, p. 295). More and more scholars stated CSR can make 
contribution to enhance employee engagement, CSR can be seen as a powerful tool in building 
employee perceived brand equity and employee engagement (Poolthong & Mandhachitara, 2009). 
              Therefore, CSR is used as a tool communication strategy to build brand equity perception and 
engagement amongst employees. This study aims to examine the influence of a corporation’s CSR 
activities on employee’s perceived brand equity and their engagement. 
               In Thailand, CSR is one of the pathways that organizations take their responsibilities and 
employees as their large communities. CSR can be considered the existence of an company can be seen 
in the social contract that requires the decision making process of company m to take the interests of the 
community in decisions making (Rahim, Jalaludin & Tajuddin, 2011). 
   Previous studies suggested that CSR participation was used as a communication strategy to 
build employees’ perception of brand equity of the company and employees’ work engagement among 
employees. However, very few studies examined the relationship of the CSR Initiatives (CSRI) on the 
employees’ brand equity and their work engagement. In addition, very limited studies were conducted 
about the cultural implication that influenced the individual’s expectation toward CSR participation. 
The research aims to (1) to examine the relationship between employees’ participation in CSR initiatives 
and their self-perceived brand equity toward TRUE, (2) to examine the relationship between employees’ 
participation in CSR initiatives and their employee engagement in TRUE, and (3) to examine the 
relationship between employees’ perceived brand equity and their employee engagement in TRUE.  

    The researcher defines CSR as a commitment to improve community well-being through 
discretionary business practice and contributions of corporate resources. The present study draw on the 
cognitive employee-based approach developed from cognitive customer-based approach (Aaker, 1994).  
               In the present research, the researcher aims to examine the relationship between employees’ 
participation in the CSR at TRUE Corporation Public Company and their self-perceived brand equity. 
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Relying on the general mechanism of brand equity building through communication and brand alliances 
described earlier (Keller, Parameswaran & Jacob, 2011). ‘But there is still no study on the field of 
relationship between employee engagement on each CSR initiatives and employee engagement to the 
company. This study will fill this gap. In consequence, this study proposes the following research 
hypotheses as in Figure 1: 
Figure 1: Theoretical Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials and Methods 
 TRUE is a public company with approximately employed 16,430 permanent employees (TRUE 
CORPORATION, 2013). The population of this study was 16,430 employees of TRUE. These populations 
are aging between 18-55 years. They included who are working in TRUE for at least 6 months.  
Researcher selected 200 samples by using non-probability purposive sampling and convenience 
sampling. And, the pre-test was conducted with 50 samples to test the reliability of the instrument. This 
survey research will extend the research of three scales. The first scale examines the employees’ 
participation of six CSR initiatives organized by TRUE Corporation Public Company Limited. The second 
scale is the Employee Based Brand Equity Scale (EBBE Scale) constructed by King and Grace (2010). 
The last scale is the Schaufeli, Salanova, González-Romá and Bakker’s (2002) Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES). 
 To test the reliability of the questionnaire, the findings revealed that the Cronbach’s Alpha of all 
sections is higher than 0.7, earning acceptable reliability. The Cronbach’s Alpha for the EBBE scale was 
0.966 wherein the Cronbach’s Alpha for each dimension were 0.778 (Information Generation), 0.848 
(Knowledge Dissemination), 0.817 (Role Clarity), 0.821(Brand Commitment), 0.885 (Brand Citizenship 
Behavior), 0.774 (Employee Satisfaction), 0.748 (Employee Intention to Stay), 0.819 (Positive Employee 
Word of Mouth), 0.875 (Management Support), 0.856 (Organizational Socialization), 0.864 (Employee 
Attitude Towards the Job), 0.883 (Employee Involvement), 0.773 (The ‘H’ Factor). The Cronbach’s Alpha 
for the UWES was 0.828(Vigor), 0.752 (Dedication), 0.715 (Absorption). The means, standard deviation of 

   Employees’ Perceived Work  Engagement 

 1. Vigor 

 2. Dedication 

 3. Absorption 

Employees’ Participation with CSR Initiatives 

1. Cause Promotion (Promoting International Peace Day.) 

2. Cause-related Marketing (Power of Thai” campaign) 

3. Corporate Social Marketing (Earth Hour campaign) 

4. Corporate Philanthropy (Children of the Forest) 

5. Community Volunteering (Rescuing buffalos and cows) 

6. Socially Responsible Business Practices (Reducing to use 

electricity) 

H1 

H2 

H3 

 Employees’ Self-Perceived Brand Equity  

 1. Information Generation                   2. Knowledge Dissemination 

 3. Role Clarity                                     4. Brand Commitment 

 5. Brand Citizenship Behavior            6. Employee Satisfaction 

 7. Employee Intention to Stay  8. Positive Employee Word of Mouth 

 9. Management Support          10. Organizational Socialization 

 11. Employee Attitude Towards the Job 

 12. Employee Involvement       13. The ‘H’ Factor 
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data were tabulated and analyzed by Chi-Square analysis for testing the first and second hypothesis and 
Spearman Rank Correlation for testing the third hypothesis. 

Hypothesis of test: 
Hypothesis 1: Hypothesis 1:  There is a significant relationship between employees’ participation 

in various CSR initiatives and employee’s perceived brand equity of TRUE. 
Hypothesis 2: There is a significant relationship between employees’ participation with various 

CSR initiatives and their work engagement in TRUE. 
Hypothesis 3: There is a significant relationship between employees’ self- perceived brand equity 

of TRUE and their work engagement at TRUE. 
Findings and Discussion        

1. Descriptive Findings  
            The descriptive analysis on the demographic profile of the sample revealed that 58 percent of 
the samples were female (N= 116) and 42 percent were male (N=84). Forty-six percent of employees 
were aged between 26-35 years (N=92), followed by 27 percent of samples aged 36-45 years (N=54) 
and 16 percent with the age 18-25 years (N=32), respectively.  In respect to their educational level, 77 
percent of employees were Master degree (N=154), followed by 21.5 percent (N=43) of employees with 
higher than master degree and 1 percent (N=2) of samples with Bachelor’s degree. The descriptive 
analysis of mean of samples’ perceived brand equity revealed that the total mean of brand equity toward 
TRUE of respondents was in agree level ( =3.60). Finally, the descriptive findings revealed that the 
overall means of sample’ engagement in their work during the past one year period were in the “Very 
often” level ( = 3.78). The highest mean was dedication ( = 3.95), followed by vigor  ( = 3.81) and 
absorption  ( = 3.57), respectively.                 

2.   Findings of Hypothesis Testing 
Hypothesis 1: There is a significant relationship between employees’ participation in various 

CSR initiatives and employee’s perceived brand equity of TRUE. 
 The findings of Chi-square analysis revealed there was significant relationship between the 
samples’ participation in corporate social marketing and their overall brand equity (Chi-square* = 
15.936*, p<.05), but revealed a non-significant relationship results with other CSR initiatives. When 
analyzing the correlation between their perception of various CSR initiative and each dimension of brand 
equity, the Chi-Square analysis showed that the samples’ participation with corporate cause-promotion 
(Chi-square = 30.958*, p<.05), cause-related marketing (Chi-square = 17.181*, p<.05) and community 
volunteering (Chi-square = 15.685*, p<.05) were significantly correlated with their perception of the 
employee involvement, the findings indicated non-significant correlation with other CSR initiatives. The 
findings revealed that the samples' participation in cause-related marketing (Chi-square = 16.154*, p<.05) 
was significantly correlated with their perception of employee intention to stay, but revealed a non-
significant relationship with other CSR initiatives. The findings revealed that the samples' participation in 
socially responsible business practices (Chi-square = 15.240*, p<.05) was significantly influenced by 
their perception of employees’ satisfaction, but revealed a non-significant relationship with other CSR 
initiatives. In respect to the samples’ information generation, knowledge dissemination, role clarity, brand 
commitment, brand citizenship behavior, positive employee word of mouth, management support, 
organizational socialization, employee attitude towards the job and the 'H' factor, the Chi-Square analysis 
showed that the samples’ participation with all CSR initiatives did not correlate with these attributions of 
TRUE. 
Hypothesis 2: There is a significant relationship between employees’ participation with various CSR 
initiatives and their work engagement in TRUE. 
 As shown in Table 1, the analysis of Chi-square statistic revealed that that there is a significant 
relationship between samples’ participation in corporate social marketing (Chi-square= 13.186*, p<.05) 
and  their work engagement  in respect their absorption, but revealed a non-significant relationship 
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results with other CSR initiatives. In respect to the samples’ perception towards the vigor and dedication, 
the Chi-Square analysis showed that there is a non-significant relationship between the samples’ 
participation with all CSR initiatives and their perception towards these dimensions. 
Table 1: Analysis of the relationship between the sample’s participation in CSR initiatives and    
 their engagement in their work during the past 

Engagement in your 
work during the 
past one year period  

Employees' perception of various corporate social responsibility initiatives of TRUE CORPORATION Plc. 

Corporate cause 
promotion 

Cause-related 
marketing 

Corporate social 
marketing 

Corporate 
philanthropy 

Community 
volunteering 

Socially 
responsible 
business practices 

Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. Chi-
Square 

Sig. 

1. Vigor 5.656 .463 4.707 .582 6.985 .322 7.696 .261 2.284 .892 4.374 .626 
2. Dedication 11.012 .201 8.353 .400 8.932 .348 10.876 .209 3.856 .870 12.707 .122 
3. Absorption 10.590 .102 13.186* .040 8.871 .181 5.332 .502 3.719 .715 2.691 .847 
Total 5.388 .495 5.552 .475 6.566 .363 5.590 .471 1.860 .932 6.397 .380 
*The mean difference is significant at the .05 level 
  

Hypothesis 3: There is a significant relationship between employees’ self- perceived brand equity of 
TRUE and their work engagement at TRUE.  
        As shown in Table 2, The findings of Spearman Correlation analysis revealed there were significantly 
positive relationship between their overall brand equity and their engagement in engagement in 
dedication (r = 0.514, p<.01), vigor (r = 0.491, p<.01), and in absorption (r = 0.327, p<.01), respectively. 
The findings of Spearman Correlation analysis revealed there was a significant relationship between the 
engagement in overall and their overall brand equity (r= 0.513, p<.01). When analyzing the relationship 
between employees’ perceived brand equity and their work engagement in dedication, the findings also 
confirmed that there is a significant positive relationship between employees’ perceived brand equity and 
their work engagement in dedication, including employee’s attitude towards the job (r = 0.598, p<.01), 
employees’ satisfaction (r = 0.499, p<.01), brand citizenship behavior (r = 0.481, p<.01), brand 
commitment  (r = 0.456, p<.01), organizational socialization (r = 0.441, p<.01), role clarity (r = 0.420, 
p<.01), employee’s words of mouth (r = 0.415, p<.01), management support (r = 0.400, p<.01), and H 
factors (r = 0.395, p<.01), employee involvement  (r = 0.280, p<.01), knowledge dissemination (r = 0.277, 
p<.01), employee intention to stay (r = 0.244, p<.01) and information generation (r = 0.243 p<.01), 
respectively. When analyzing  the relationship between employees’ brand equity and their engagement in 
vigor, the findings also confirmed that there was a significant positive relationship between employees’ 
perceived brand equity and their engagement in vigor, including brand citizenship behavior (r = 0.493, 
p<.01), brand commitment  (r = 0.453, p<.01), employees’ satisfaction  (r = 0.446, p<.01), employee’s 
words of mouth (r = 0.440, p<.01), employee’s attitude towards the job  (r = 0.448, p<.01), H factors (r = 
0.399, p<.01), management support (r = 0.394, p<.01), organizational socialization (r = 0.371, p<.01), 
role clarity (r = 0.339, p<.01), employee involvement  (r = 0.303, p<.01), knowledge dissemination (r = 
0.259, p<.01), information generation (r = 0.241 p<.01), and employee intention to stay (r = 0.158, p<.01), 
respectively. When analyzing employees’ perceived brand equity and their work engagement in 
absorption, the findings also confirmed that there was a significant positive relationship between 
employees’ perceived brand equity and their work engagement in absorption, including brand citizenship 
behavior (r = 0.436, p<.01), brand commitment  (r = 0.365, p<.01), employee’s attitude towards the job  
(r = 0.365, p<.01), employee’s words of mouth (r = 0.328, p<.01), role clarity (r = 0.329, p<.01), 
employees’ satisfaction  (r = 0.274, p<.01), employee involvement  (r = 0.196, p<.01), management 
support (r = 0.191, p<.01), and H factors (r = 0.181, p>.05), and employee intention to stay (r = 0.074, 
p>.05), but yield no significant relationship with information generation (r = 0.136 p>05), knowledge 
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dissemination (r = 0.133, p>.05), respectively. It means, the higher the employees’ self-perceived brand 
equity, the higher their work engagement will be. 

Table 2: The relationship between employees’ recognition brand equity of TRUE and their work  

 
*The mean difference is significant at the .05 level 
*The mean difference is significant at the .05 level 
**The mean difference is significant at the .01 level 
Discussion and Conclusion 
 Through the findings and discussion parts of this study, it showed there was a relationship 
between the brand equity and employee engagement in TRUE. These findings contribute to the CSR 
literature and support the views of researchers, such as employees’ attitudes and behavior are influenced 
by CSR initiatives (Gond, El-Akremi, Igalens & Swaen, 2010). The results confirmed the relationship 
between employees’ CSR participation, employee based brand equity, and employee engagement. For 
CSR participation and employee based brand equity, the results showed that not every CSR can increase 
employee brand equity, there is only corporate social marketing initiative which could increase employee 
based brand equity. 
          Hypothesis 1 findings confirmed that there was no significant relationship between employees’ 
participation in corporate cause promotion, cause-related marketing, corporate philanthropy, community 
volunteering and socially responsible business practices initiatives and their perceived brand equity of 
TRUE. But Hypothesis 1 confirmed that there is significant relationship between employees’ participation 
in corporate social marketing and their perceived brand equity of TRUE and yield a significant 
relationship between employees’ participation in corporate cause-promotion, corporate cause-promotion 
and community volunteering with employee involvement. Besides, there was a significant positive 
relationship between socially responsible business practices and employee satisfaction. The findings 
supported the Stakeholder Theory which suggested that it was necessary for company to take 
stakeholders’ interests into consideration when organizing CSRI which means that companies in any 
decisions making process should take all stakeholders into consideration, especially employees’ desire 
and expectation (Freeman, 2001). CSR communication is very important to brand equity. But the relation 
between the relation between CSR communication and brand equity can not be simply defined as 
positive or negative because it can be influenced by a number of communication aspects (Kramer & 
Porter, 2007) In these 6 CSRI, a lot of True employees did not hear about it and attend it (van Eerd, 2007). 

Employees’ 
Work 
engagement 
at TRUE 

Employees’ Perceived Brand Equity of TRUE Corporation Public Company 
 

1. Information 
Generation 

2. Knowledge 
Dissemination 

3. Role Clarity 4. Brand 
Commitment 

5. Brand 
Citizenship 
Behavior 

6. Employee 
Satisfaction 

7. Employee 
Intention to Stay 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 
Vigor .241** .001 .259** .000 .339** .000 .453** .000 .493** .000 .446** .000 .158* .025 
Dedication .243** .001 .277** .000 .420** .000 .456** .000 .481** .000 .499** .000 .244** .000 
Absorption .136* .055 .133 .060 .329** .000 .365** .000 .436** .000 .274** .000 .074 .297 
Overall Work 
Engagement  

.242** .001 .265** .000 .412** .000 .484** .000 .536** .000 .472** .000 .195** .006 

Employees’ 
Work 
engagement 
at TRUE 

8. Positive 
Employee Word 

of Mouth 

9. Management 
Support 

10. 
Organizational 
Socialization 

11. Employee 
Attitude Towards 

the Job 

12. Employee 
Involvement 

13. The 'H' 
Factor 

Overall Brand 
equity 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 

Vigor .440** .000 .394** .000 .371** .000 .448** .000 .303** .000  .399*
  

.000 .491** .000 

Dedication .415** .000 .400** .000 .441** .000 .598** .000 .280** .000 .395** .000 .514** .000 
Absorption .328** .000 .191** .007 .288** .000 .365** .000 .196** .005 .181* .010 .327** .000 
Overall work 
engagement 

.458** .000 .381** .000 .420** .000 .544** .000 .291** .000 .372** .000 .513** .000 

Table 2: The relationship between employees’ recognition brand equity of TRUE and their work engagement at TRUE. 
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The CSRI communication of TRUE should be improved then it can help to increase employees’ 
recognition to the brand equity.  
          Bankas (2012) stated CSR could help organizations to create brand awareness which the 
organizations were highly engaged in the initiatives. But this corporate cause promotion had one potential 
concern that it can make visibility of business lost. Without visibility of business, brand awareness is hard 
to created. This project aimed to advocate people to love peace through sending SMS to TRUE Move 
users to promote International Peace Day. Brown and Dacin (1997) stated that CSR communication can 
affect brand credibility, if CSR communication is perceived to be negative by the public, then it will have 
negative impact on brand credibility. Corporate social marketing make the employees feel that they are 
doing the right thing and that they feel happy about themselves for what they have done. The Stakeholder 
Theory (Freeman, 1998) posited that it was necessary to take stakeholders’ interests into consideration 
which means that companies in any decisions making process should take all stakeholders into 
consideration, including employees. In Corporate Social Marketing initiative, TRUE selected a category 
which stakeholders show highest concern about it in the CSR Priorities Survey with 2.38 points. For 
stakeholders, environment issues are in the top number of priority list for them, because they have seen 
that how global warming can change and affect Thailand, therefore it is a significant relationship between 
employees’ participation in Corporate Social Marketing initiative and their perceived brand equity of 
TRUE. In Cause-related marketing initiative, TRUE aimed to gain more profit than aims to help the society-
- for only 20 baht would be donated to the society for each SIM purchase. The negative CSR 
communication made this campaign failed, thus cause-related marketing is not significantly positively 
correlated with employees’ perceived brand equity in TRUE. 
           Hypothesis 2 findings suggested that the employees’ participation with all CSR initiatives did not 
influenced by their engagement to TRUE. However, there was a significant positive relationship between 
employees’ participation in cause-related marketing and their work engagement in respect to absorption. 
The findings supported the Social Identity Theory (Gond, et al., 2010) which stated that corporate social 
performance will positively increase the attractiveness of an organization as a potential employer, and this 
theory also stated that self-image of individuals can be influenced by the image and reputation of groups 
and organizations in terms of their social engagement and responsibility. Hence, Thai employees would 
be feel emotional involved and be proud to the company if they know their employer “support a social 
cause based on making contributing or donating some revenues which is based on product sale (Kotler 
& Lee, 2005, p. 23), because the company’s donation promotes their own generous image for the society. 
Mone and London (2010) pointed out that employee engagement is employees’ feeling that they are 
involved and empowered in work behavior. In Cause-Related Marketing campaign, it did not choose any 
partner and it did not use enough promotional excutions and media channels, which is related to the 
brand identity. Thus, the brand identity can not be well addressed. In Socially Responsible Business 
Practices initiative, Robinson, Perryman and Hayday (2004) defined as employee engagement is “a 
positive attitude of employees for the organization values, goals and work environment.” This iniative 
which TRUE did failed to promote its motive which was to protect environment,employees thought TRUE 
just want to reduce the operation cost not just to protect environment, therefore, the employees’ negative 
attitude toward to this initiative might affect the level of employee engagement.  
 Hypothesis 3 findings confirmed that there is a significant positive relationship between 
employees’ overall perceived brand equity of TRUE and their overall work engagement at TRUE. The 
findings coincided with Social Identity Theory which suggested that individuals’ self-image was 
influenced by the image and reputation of groups and organizations recognized for their social 
engagement and responsibility (Gond, et al., 2010). From the Thai context, the findings showed that the 
higher the company managed brand equity in respect to promoting employees’ positive toward the job, 
brand citizenship behavior, and Thai employees’ satisfaction, respectively, the higher Thai employees will 
show work engagement in dedication, vigor, and absorption, respectively. In conclusion, the finding 
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suggested that Thai employees highlighted promoting employees’ positive toward the job, brand 
citizenship behavior, and employees’ satisfaction as a top 3 brand equity components toward their 
company. 
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Sense of Community Empowerment Creation Process in Kanchanaburi Province 

Naratton Sritong1   

Abstract  

The research, Sense of Community Empowerment Creation Process, aimed to studies the 

process of creating the community empowerment pattern in Kanchanaburi province. The population and 

sample groups comprise official community leaders, chairpersons of diverse groups, and village 

committee. The sample groups were 286 people from 13 Kanchanaburi’s districts gained by simple 

random sampling. The interview and the structured observation forms were used for data collecting used 

the descriptive  statistic  for  analyzed.  

  The research found that the most District in Kanchanaburi Province in empowerment creation 

process were the community leaders invited people and related figures to attend the meetings by letter 

circulation, allowing people to take part in the whole meeting discussion, delivered the information to 

people about the community development policy, allowed them  to take part in the meeting discussion, 

schedule plans and project activities, structure accountabilities, and assess performance achievement, 

community leaders together with people formulated an annual action plan, wrote projects for community’s 

plan implementation allowing people to take part in the whole process, and particularly, allowed them to 

take part in assessing the overall achievement of the community leaders, community leaders 

recommended forming a mainstay of each residence area in the community for  people to keep together 

at ease in any activity emphasizing people participation, group forming, people organization,  and 

networking. community leaders held religion institution and monks as a mainstay for public activities 

based on kinship relation, community leaders used the means of village community to have the people 

participate in public activities in their community, community leaders held meetings to inform and allow 

the people to participate in community activities, and disseminated the tradition to build the sense of 

pride and love among people in locality, community leaders informed and contacted the related figures 

to allow them to participate in every community activity, community leaders held meetings for the people 

and related figures to allow every sector to participate in community activities based on the sense of  

congenial spirits and kinship, the strategic plans, both short and long-term, were proceeded including 

setting up projects for plan implementation. The people shared and assessed their accountabilities, the 

public relation was used by means of socializing. The people were allowed to take part in planning and 

community activities, the strategic plans, both short and long-term, were proceeded and the people were 

                                                            
1 Faculty of Humanity and Social Science, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi 71000, Thailand. 
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allowed to take part in achievement assessment, community leaders used the channels of public relation, 

meetings, brainstorming, cooperative working, and  assessing together with the people. 

Keywords :  Sense of Community, Community Empowerment Creation Process, Community 
 

Introduction 
 Although the national economic and social development plan from the year 1961 to date in 2013 
has created a modern society to Thailand in many aspects, but at the same society, Thailand was filled 
with weak community. And the collapse of the entire community in the city and rural communities. 
(Kriengsakdi Chareonwongsak, 2001, p. 2), Young people in the community were abandoned arable 
agricultural areas to seek out jobs and money with the unskilled workers in the industry in a big city. Only 
poor  farmers no the power to unite the community.  
 Kanchanaburi is  the western border far away from Bangkok, a distance of 129 kilometers, 
subdivided into 13 districts, 959 villages, 95 district municipalities and 35 of section, 86 of the district. 
The researcher  wanted  to  study the process of creating the community empowerment pattern in 
Kanchanaburi Province by studying only the best 1 village in each District in Kanchanaburi from 286 
people and invited them to participate the 2 times of focus group. The conceptual framework was to 
study the community working in group process, especially in 13 community leaders,  The group activity 
by using questionnaires and interviewed the community leaders and people and conclude the data. 
 The empowerment creation process in Kanchanaburi  process were the capacity of the 13 
community leaders districts, the participation of their people in all activity in their community, especially , 
the useful social fund and appropriate technology. The findings of the study were adapted to suit the 
building a strong community following in other areas. 
 

Methodology 
The population and sample groups comprise official community leaders, chairpersons of diverse 

groups, and village committee. The sample groups were 286 people from 13 Kanchanaburi’s districts 

gained by simple random sampling. The research duration was a one- year period, April 2012 – April 

2013. The interview and the structured observation forms were used for data collecting. The statistics 

used for analyzing the data were frequency and percentage. The researcher and staff data collected 

data in the subject areas for 3 time after that, and the data remedy was proceeded by holding  2 times of 

focus-group discussion among  community leaders and researchers, 85 in number, on 10th  January 

2013, including a research review and an academic seminar participated by community leaders, 

researchers, experts the National Research Council of Thailand, and instructors from Community 

Development Sector, Thammasart University, Bangkok and the 100 peoples who participated  on 12th 

February 2013. 
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Results, Discussion and Conclusion 
Result  

After  canalized  the  whole data, the researcher found that the community empowerment 

creation process in Kanchanaburi’s Muang District: the community leaders invited people and related 

figures to attend the meetings by letter circulation, allowing people to take part in the whole meeting 

discussion. In Tha Muang District: community leaders usually delivered the information to people about 

the community development policy, allowed them  to take part in the meeting discussion, schedule plans 

and project activities, structure accountabilities, and assess performance achievement. In Tha Maka 

District:  community leaders together with people formulated an annual action plan, wrote projects for 

community’s plan implementation allowing people to take part in the whole process, and particularly, 

allowed them to take part in assessing the overall achievement of the community leaders. In Phanom 

Thuan District: community leaders recommended forming a mainstay of each residence area in the 

community for  people to keep together at ease in any activity emphasizing people participation, group 

forming, people organization,  and networking. In Huay Krachao District: community leaders held religion 

institution and monks as a mainstay for public activities based on kinship relation. In Lao Kwan District: 

community leaders used the means of village community to have the people participate in public 

activities in their community. In Nong Plue District: community leaders held meetings to inform and allow 

the people to participate in community activities, and disseminated the Wax Castle Tradition to build the 

sense of pride and love among people in locality. In Bo Phloy District: community leaders informed and 

contacted the related figures to allow them to participate in every community activity. In Sri Sawat District: 

community leaders held meetings for the people and related figures to allow every sector to participate in 

community activities based on the sense of  congenial spirits and kinship. In Dan Makham Tia District: the 

strategic plans, both short and long-term, were proceeded including setting up projects for plan 

implementation. The people shared and assessed their accountabilities. In Sai Yok District: the public 

relation was used by means of socializing. The people were allowed to take part in planning and 

community activities. In Thong Phaphum District: the strategic plans, both short and long-term, were 

proceeded and the people were allowed to take part in achievement assessment.  And in Sangkhla Buri 

District, community leaders used the channels of public relation, meetings, brainstorming, cooperative 

working, and  assessing together with the people. 
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The additional information gained from community leaders, researchers, experts and academics 

in channels of association, research review and academic discussion revealed that  the community 

empowerment creation process in Kanchanaburi was:  1) The people were  good and appropriate 

leaders.   2) The community leaders provided the people with correct and actual information. 3) The 

community plans were conducted by cooperative action. 4) The people and all related figures were 

allowed to take part in community activities. 5) The community leaders and the people applied the 

sufficiency economy philosophy to lead their lives. 6) The community leaders placed an importance, 

value, and recognition on well-doers and renowned persons in community. 7) The community leaders 

were well aware, valued, and disseminated the local wisdom. 8) The people in community formed 

groups, managed their groups appropriately, and built up networking. 9) The community built up 

prominent self-identity, congenial spirits, and kinship.  

The factors affected the community empowerment creation process in Kanchanaburi  were:  1) 

man quality, 2) support from each institution in community, 3) applying body of knowledge of local 

wisdom and culture to develop community,  4) taking local wisdom and culture into practice as people’s 

way of life, and 5) community’s appropriate natural resource and environment management by people 

themselves. 

Discussion 
1. results were found Process of building a strong community of Phu Phra Moo 4 Tambon Bang 

Muang District. Community leaders have made a public invitation. Officials of the state And other 

stakeholders come together. Opportunity for clarification Comment on the issues started. This is 

consistent with the concept of the comments. And group discussion of Feidman (1952, p. 53) to explain 

the importance of Opinion and Zandregny (1959, p. 234) says that a person will not comment on it. Better 

to ask in front of him to read the article. Or write And in accordance with the Office of Economic 

Development. And World (2546, page 68) explains that a community forum held by most people in the 

community have come together. Benefit-sharing Relationship in the communication networks.  

2. results were found Process of building a strong community of Ban Nong Khao Moo 1, Tambon 

Khao Yai it. Community leaders on a clarification. And updates regularly After the acceptance of the 

policies And an official from the district then. Which is based on the concept of the community of the 

Department of Justice (2542, page 30), described as a group of people to work together to share ideas. 

Shared decision Activities Get in mutual monitoring to achieve the common goal. And matches the 

theoretical part of Parichat VALAISATHIEN et al (2548, pages 115-116) that participation is a process that 
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allows people to participate in the development process from start to finish that project. consistent with 

billions are Forever (Payakapan.1980, p. 23) described the involvement of people in development 

activities as a way for people to support themselves. 

 3. results  showed  that  process  creation  community  empowerment  of  Ban  Nong Grod, Moo 

5, Tambon Yang Muang, Tha Maka District, the community leaders  and  residents  had  an  annual  joint  

planning, wrote  the  community  project  together  and  work  all  activities  with  the  high  attention  

which  the  involvement  of  Cohen & Uphoff (1980, pp. 213-218). He explained  the  nature  of  

participation, consist of thinking, planning, decision making, working and to evaluate together. 

 4. results showed  that  process  creation  community  empowerment  of  Ban Nong Krajun, Moo 

1, Tambon Nong Rong, Phanom Thuan District, the community leaders had  explained the method  to  

work  for their community together and let outside. People  to  work  for  better  community. It  is 

consistent  with  network  principle  of  community Development  Department (2004, p. 17). Otherwise, 

the community leaders introduced  people  to  help  each  other, self-reliance  for  sustainable 

development. 

 5. results  showed  that  process  of  creative  community  empowerment  of Ban  Khoaruk, Moo 

5, Tambon Donsalarb, Huay Krachao District, The community leader  hold Buddism principles and the 

monks in the community to be the people center. Everybody did their activity for the monk in their  

temple. This is consistent  with Nutnaree  Sritong (2009, p.31) who explained  that  the community  

leaders  should  practice  their  skill in their  duty. 

 6. results were  found  that  process  of  creative  community  empowerment of Ban Lao kwan, 

Moo 1, Tambon Lao kwan, Lao Kwan District, The community leaders used advocateds for the 

information in the public  forum, so the people in community known the method and the plan in working in 

the community so clearly. This is  consistent  with  Naratton  Sritong (2009, p. 31) who explanined that 

when the people went to participate in the community meeting, most of the people had the sense of  

belonging of their  community. 

 7. results were  found that  process of creative  community  empowerment  of  Ban Nong Plue, 

Moo 1, Tambon Nong Plue, Nong Plue District, the community leaders let their  people speak freely in the 

community meeting, plan to work for the better environment and good quality of life. The people aware of 

their  participation in all of many tasks in their home. This way is consistent with Prawet Wasi (1992, p. 
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55), who explained the strengthening of the rural area in the crisis situation by developing the potential of 

the people by decision-making responsibility. 

 8. results  were  found  that  process of creative  community  empowerment  of  Ban  Thajang, 

Moo 6, Tambon Nongkum, Bo Phloy District, the community leader have good coordination, used the 

community meeting  to  tell meany usful information for their  people, Otherwise, they were good  network  

making  with  many  agencies outside their  community. This  way is consistent  with  Porntrip  Paichanjit 

(2004, p. 10), who explained the process of community empowerment. 

 9. results were found process creation community empowerment of Ban Thasanoun, Moo 1, 

tambon Thasanoun, Sri Sawat District, the community leaders let their people discuss about the 

community plan for better the people quality of life, devide many job for working together, put the man in 

the right job. Most of the people had their self-confidence to think, speak, share idea and participate in 

many community projects. This is consistent with Napaporn Havanond. (2007, pp. 17-27). Who  indicated 

that the empowerment  community depend on self-reliance community members, the people must 

participate in the community activity. 

 10. results  showed  that  process  creative  community  empowerment  of  Ban Krondo, Moo 2, 

tambon  Krondo, Dan Makham Tia District, the community  leaders and  their  people  used  their  social  

fund  in  every  project  in  community, otherwise, they awared of self-help  in many  community  activity. 

This  is  consistent  of  Vorravut  Romrattanapun (1992, pp. 179-180) who explained  the  important  of  

social  fund  in  every  community  for  creating  the  empowerment  community.  

 11. result  showed  that  process  creation  community  empowerment  of  Ban  Kangjou  Moo 4, 

tambon  Sai Yok, Sai Yok District, the community leaders had supported their  people  grouping  for  their  

community  activity, they think, plan, work and evaluate the projects together. This is consistent with 

Strauss (1990, p.25) , who defined the factors to empowerment  community with the integration of various 

people. 

 12. results fund  that  process  creation  community  empowerment  of  Ban  Prangasri, Moo 3, 

tambon Thakanoun, Thong Phaphum  District, the community leaders  planned  the  short-term  and  

long-term  community  plan  with  their  people  and  worked  many  projects  in  their  community. Every  

members of this community were proud  with  their  participation in all activity in their area. This is 

consistent with amornvitt Nacrontup. (2008, p. 11), who explained the power of people group in doing 

many jobs for their better community. 

 13. results were found  process of creative  community  empowerment  of  Ban  joungoua, Moo 

4, tambon Prangprae Sangkhlaburi  District, the community leaders had  persuaded their  people  work  

with  their  leaders. The people should share their knowledge, attitude and skill for  the better of quality of 
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life. This is consistent with Chakrit Noranitipadungkarn (1979, p. 150), who explained the important of 

people group in the rural area. 

Conclusion 
Process of building a strong community in Kanchanaburi were 1 . The participants identify the 

problems and needs of the people, 2.  participants identify the causes of the problems and needs of the 

people, 3.  The joint plan community self-reliance and community plans, 4.  The joint activities in the 

community to achieve its objectives, and 5.  The share assessed in a good atmosphere on the basis of 

mutual trust. 

 The supporting factors   were:- 

 1. The creation of a network of cooperation with agencies within and outside the community 

(such as measurement units within primary, secondary schools, universities, hospitals Municipal 

Subdistrict. Outside agencies, community agencies, such as the district of ministries and associations, 

etc.). 

 2.  With social capital in the community (local people. Institutions in the cultural traditions of the 

community. Resources And Environment) 

 3. There is a sense Linking the community unity. (Whose ancestors had lived together for a 

traditional lifestyle. Pride to the community. Sense of community ownership Instruction of a senior And 

fathers) 

 4. Have the right to community development. (How to promote shared knowledge of the 

community. The establishment and development of the public). 
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A UV-induced Mutant of Candida shehatae with Improved Tolerance to Inhibitors in 
Lignocellulose Hydrolysate 
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Abstract 
 Furfural and HMF are considered to be the most toxic inhibitors present in lignocellulose 

hydrolysates. Improvement of yeast ability to tolerate to these inhibitors is important for lignocellulosic 

ethanol production. Candida shehatae UVHF4 mutant were obtained by UV-mutagenesis and selection 

based on its higher growth ability comparing to the wild-type in the presence of 0.15% (v/v) furfural and 

0.06% (v/v) HMF. A maximum ethanol concentration from glucose/xylose mixture (8% total sugar) 

supplemented with these inhibitors by UVHF4 was 3.245% (v/v), which was 8% higher compared to that 

of the wild-type strain. C. shehatae UVHF4 showed considerable improvement in growth ability in the 

individual 0.2% (v/v) furfural, 0.1% (v/v) HMF and 0.3% (v/v) acetic acid. 

Keywords : Ethanol production, UV-C mutagenesis, Stress tolerance, Candida shehatae 

 

Introduction  
Biomass exploitation for the production of bioethanol has become increasingly important in 

recent years. The depletion of fossil fuels is forcing industry to look to other sources of fuels for domestic 

and commercial uses. Lignocellulosic biomass can be generated from a large variety of wastes including 

rice straw, maize corn and sugarcane bagasses. The biomass consists of large quantities of cellulose 

and hemicelluloses, all of which are made up from fermentable carbohydrates. However, the 

lignocellulosic biomass requires pretreatment in order to break down the structure of cellulose and 

hemicellulose and release the desirable monosaccharides. The fermentable sugars are then subjected to 

microbial fermentation to produce bioethanol (Ibraheem and Ndimba 2013). There are several methods 

to release fermentable sugars from lignocellulosic materials, such as steam explosion, hot water, strong 

and weak acid and alkali pretreatments (Alvira et al., 2010). Dilute acid hydrolysis is one of the most 

widely used method as it is a simple, rapid, and inexpensive process, but some toxic compounds are 

inevitably produced (Bösch et al., 2010; Lee et al., 1999). 2-furaldehyde (furfural) and 5-hydroxymethyl-2-

furfural (HMF) are formed by sulfuric acid-mediated dehydration of hexoses (glucose, mannose and 

galactose) and pentoses (xylose and arabinose) in lignocellulosic biomass, respectively (Brethauer and 

Wyman, 2010). Amounts of furfural and HMF vary depending on the types of raw materials and 
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pretreatment conditions. These compounds are considered to be the most toxic inhibitors present in 

lignocellulosic hydrolysates.  The presence of furfural and HMF effects the production of ethanol in 

culture medium by extending the lag phase of yeast cell growth, and decreasing specific cell growth rate 

and ethanol productivity (Taherzadeh et al., 2000). Therefore, improvement of yeast ability to tolerate to 

inhibitory present in the hydrolysate is important for lignocellulosic ethanol production.  

Candida shehatae, a xylose-fermenting yeast, is able to convert xylose and glucose to ethanol. 

In this present study, we attempted to improve stress tolerance in lignocellulosic hydrolysates of C. 

shehatae 43CS by UV-mutagenesis. Growth characteristics of the selected mutant in the presence of 

furfural or HMF individual or furfural/HMF mixture were reported. In addition, fermentative ability of the 

mutant on ethanol production from defined medium supplemented with individual inhibiting and mixed 

inhibitors were also described in this study. 

 

Materials and Method 
Yeast strain 

Candida shehatae 43CS was isolated from soil samples and identified by nucleotide sequence 

analyse of the D1/D2 domain of 26S rDNA. Purified yeast culture was kept on YPD slant agar (1% yeast 

extract, 2% peptone, 2% D-glucose). 
UV mutagenesis 

A 1 ml culture of C. shehatae 43CS cell suspension of about 1×106 cells/ml were spread on YPX 

medium (1% yeast extract, 2% peptone, 2% D-xylose) containing gradient of 0.15% (v/v) furfural and 

0.06% (v/v) HMF. The plates were exposed to UV-C rays (235 nm) at a distance of 30 cm with interval of 

5, 10, 15, 20, 25 and 30 s and then incubated at 30°C for 10 days. Yeast colonies appeared at higher 

furfural and 5-HMF concentrations on the gradient plate relative to the wild-type were selected for further 

study.  
Ethanol fermentation 

The fermentations were performed in fermentative medium (1% (w/v) yeast extract, 2% (w/v) 

peptone, 2% (w/v) D-glucose, 6% (w/v) D-xylose) containing 0.15% (v/v) furfural and 0.06% (v/v) HMF. 

The overnight cultures were inoculated into the fermentative medium to achieve an initial cell density of 

1×107 cells/ml. The cultures were grown with shaking at 100 rpm at 30°C 
Growth characteristics of the mutants in the presence of lignocellulosic inhibitors  

An initial cell density of 1×107 cells/ml was inoculated into YPX medium supplemented with 

0.20% (v/v) furfural or 0.10% (v/v) HMF or 0.3% (v/v) acetic acid individually or 0.15% (v/v) furfural plus 

0.06% (v/v) HMF. The cultures were grown with shaking at 100 rpm at 30°C. Growth of the mutants was 

monitored by measurement of the optical densities at 600 nm (OD 600) and viability assay. Each 

experiment was carried out independently in duplicate.  
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Analytical methods 
The ethanol, sugars, furfural, hydroxymethylfurfural and acetic acid concentrations were 

determined by high performance liquid chromatography (HPLC)  

 
Results and Discussion 
UV mutagenesis and selection of mutants 

In order to obtain a strain with higher furfural and HMF tolerance, C. shehatae 43CS was 

subjected to UV-mutagenesis.  Two mutants, UVHF1 and UVHF4, which grew at the higher furfural and 

HMF concentrations on the gradient plate relative to the wild-type were selected for measurement their 

growth tolerance ability. The results revealed that UVHF4 mutant showed higher cell density and number 

of viable cells comparing to the wild-type in the presence of 0.15% (v/v) furfural plus 0.06% (v/v) 5-HMF 

in YPX medium. (Fig. 1 A and B) 
Ethanol fermentation  
 The result of shaking flask experiments under conditions of 0.15% (v/v) furfural and 0.06% (v/v) 

HMF in fermentative medium, containing 6% (v/v) xylose and 2% (v/v) glucose, are shown in Fig. 2. 

UVHF4 showed a slightly higher ethanol concentration. UVHF4 produced 3.24% (v/v) ethanol, while the 

wild-type produced 3.04% (v/v). 
Growth characteristics of the mutants in the presence of lignocellulosic inhibitors  
 Lignocellulose hydrolysate contains several inhibitors. Acetic acid is one of a strong inhibitor of 

xylose metabolism of yeast cells but its toxicity depends on its concentration (Felipe et al., 1995). In this 

work, acetic acid was added to fermentation medium based on composition of this compound found in 

lignocellulose hydrolysate, with the aim of evaluating its effects on growth of mutant and wild-type strain. 

Therefore to determine if UVHF4 mutant would exhibit increased tolerance to the important inhibitors in 

lignocellulose hydrolysates, its growth in the presence of individual 0.15% (v/v) furfural, 0.06% (v/v) HMF 

and 0.3% (v/v) acetic acid was compared with that of the wild-type. Cell density and viable cell counts of 

UVHF4 were significantly higher than the wild-type in the presence of individual 0.1% (v/v) HMF, 0.3% 

(v/v) acetic acid and especially in 0.2% (v/v) furfural. (Fig. 3)   

 

Conclusions  
In the present study, we obtained the best UV-induced mutant, UVHF4, which improved growth 

tolerance towards, and ethanol production in the presence of inhibitors in lignocellulosic hydrolysate 

fermentation rate and higher ethanol production. The development of such a strain is of great economic 

value for lignocellulosic ethanol production. However, the ethanol production from sugarcane bagasses 

hydrolysate by this mutant is required for further study. 
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Figure 1. Growth (A) and viability assay (B) of wild-type and UV-induced mutants in the presence of 

0.15% (v/v) furfural and 0.06% (v/v) HMF. Symbols: wild-type (Δ), UVHF1 (   ) and UVHF4 (Ο). 

Results are the mean and standard deviation of two independent experiments. 
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Figure 2. Ethanol production  and sugar consumption (A) and viability assay (B) by wild-type and UV-

induced mutants in the presence of 0.15% (v/v) furfural and 0.06% (v/v) in the fermentative medium at 

30°C. Symbols: wild-type (Δ) and UVHF4 (Ο). Ethanol production (filled symbols), sugar consumption 

(open symbols); glucose  (         ), xylose (         )   

Results are the mean and standard deviation of two independent experiments. 
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Figure 3. Growth (A, B and C) and Viability assay (D, E and F) of  wild-type and UV-induced mutants in 

the presence of individual 0.2% (v/v) furfural, 0.1% (v/v) HMF and 0.3% (v/v) acetic acid. Symbols: wild-

type (Δ) and UVHF4 (Ο) 

Results are the mean and standard deviation of two independent experiments. 
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The Correlation between Radon Concentration in Soil Air and Radium Content in Soil 
Samples in Namom District, Songkhla Province 
 

Pattama Pisapak1 and Tripob Bhongsuwan2 

 

Abstract 
 The purpose of this work was to investigate the radon (222Rn) concentration in soil air and the 

radium content in the soil samples collected from Namom district of Songkhla province, Southern 

Thailand. The immediate parent of radon is radium (226Ra). It was imperative that radium content was 

measured in the various matrices present in the environment. In this study, the concentration of radon in 

soil air was measured by RTM1688-2 radon monitor and radium content in soil samples was made using 

a high resolution gamma spectrometer (HPGe, Canberra, USA). The result shows that the radon 

concentration in soil air varies from 43 ± 31 Bq m-3 to 641,927 ± 6,419 Bq m-3 and radium content in soil 

samples varies from 54 ± 2 Bq kg -1 to 279 ± 5 Bq kg -1. A good positive correlation coefficient (R2 = 0.84) 

between exhaled radon in soil air and radium concentrations in soil samples has been observed in the 

present investigation. 

Keywords :  Radon concentration, Radium content, Gamma spectrometry, RTM1688-2 radon monitor; 

Correlation coefficient 

 

Introduction 
Radon (222Rn) is a naturally occurring radioactive noble gas that is part of the 238U decay chain, 

found within all soils, rocks, water, and air. It is a direct progeny of 226Ra, and is the heaviest gaseous 

element with its half-life of 3.825 days. Two other isotopes of radon, 220Rn (thoron) and 219Rn (actinon) 

subsist in nature; they are members of the 232Th and 235U natural radioactive decay series, respectively. In 

soil, radon is formed and released into small air or water-containing pores between soil particles (Sharma 

et al., 2003). Radon can move from the solid grains into the air or water-filled pores of the media and 

further migrate via diffusion or advection or both to the atmosphere. The emanation of radon depends 

mainly on radium content and mineral grain size (Vaupotic et al., 2010). Its migration is linked with the 

presence of radium and its ultimate precursor uranium in the ground (Saad et al., 2013). Therefore the 

determination of radon concentration in soil air and radium content in soil is important in view of human 

health. Enhanced level of it causes the health hazards and may cause serious diseases like lung cancer 

in human beings (Kumar et al., 2012). It is well known that the radiations emitted from the primordial 
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radionuclides originating from the Earth’s crust are the major contributors to the total background 

exposures to the human populations. These include external gamma exposures and inhalation 

exposures, approximately in equal measure, the latter being due to radon, thoron and their progenies in 

the indoor environment. An assessment of these exposures in different parts of the country provides the 

basic input for obtaining national averages of background population exposures and their distributions 

across the country (Eappen and Mayya, 2004).    

The district of Namom is located southeast of the Hat Yai district of Songkhla province in 

southern Thailand. The airborne radioactivity map of Namom area showed the concentration of equivalent 

uranium ranged 8-12 ppm at ground surface (DMR, 1989). Bhongsuwan et al. (2001) reported the result 

of indoor-radon study in the Songkhla Lake Basin and found the highest radon concentration in air and in 

ground water in Namom district. Ishihara et al. (1980), Sirijarukul (1994)  reported that the Songkhla 

granite contained uranium of as high as 18 ppm eU, which was much higher than the average value for 

the whole Thailand (2.21 ppm eU; DMR, 1989) and the world average for granite (4.8 ppm eU; Faure, 

1986)                                                                                      

The aim of this work is to study the possible correlation between radium content and radon 

concentration in soil gas in Namom District, Songkhla Province. 

 

Geology of the study area 
Namom district is comprised of four sub-districts; Pijit, Tungkamin, Klongrang and Namom.                

Its area covers a flat terrain surrounded by mountains and hills. Rocks exposed here include the 

Carboniferous to Late Triassic shale (Cy) and Late Triassic to Early Jurassic granite (TrGr). Younger 

Cretaceous granite (KGr) is also exposed farther to the east and south of Triassic granite. Two main 

stream systems delivered sediment from the eastern and southern granitic mountains. Unconsolidated 

sediment found in this area were of Quaternary age (DMR, 2005) shown in Figure 1. Granite was found to 

be under the influences of pneumatolytic and hydrothermal activities.  It decomposed to soil, leaving the 

elements dissolved. Torbernite, a high radioactivity mineral Cu (UO2)2(PO4)2 8-12H2O) was discovered 

from this area. Such mineral has a uranium content of 48%. It was found in dikes and joints of granite and 

in quartz, quartzite and decomposed granite (Pungrassami, 1984).   
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Figure 1 Sampling sites location in the simplified geologic map in Namom District, Songkhla province. 

Rock units include TrGr: Triassic Granite; KGr: Cretaceous Granite; Cy: Carboniferous shale; Q: 

Quaternary sediment.  
 

Material and methods 
Measurements of radon in soil air 
Radon in the soil air was measured using an active method with the RTM1688-2 (SARAD, 

Germany), a portable continuous radon monitor system with a silicon-surface barrier-type detector. The 

radon concentration will be analyzed from the short living daughter products, generated by the radon 

decay inside a measurement chamber. Directly after the decay, the remaining 218Po nuclei becomes 

charged positively for a short period. Positively charged ions accumulate under the influence of electric 

field on the surface of a semiconductor detector. The number of 218Po ions collected is proportional to the 

concentration of radon present in the air inside the enclosure. 218Po is an unstable isotope with a half-life 

of 3.5 min, and the detector can record only about half of the particles emitted from its decay, which are 

directed towards the detector surface. The relationship between 222Rn and 218Po decays recorded can be 

determined after approximately 5 half-lives, i.e. after about 15 minutes, which is a minimum measurement 

time interval for 222Rn concentration. 

In this study, a small stainless steel tube 70 cm long is sunk into the ground at each measuring 

site. Soil air measuring assembly consists of a stainless steel tube connected to the RTM1688-2 radon 
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monitor by silicone pipes and valves to close on the top soil hole followed. The glass microfiber filter at 

the inlet prevents the radon progenies to entering the detector chamber. The valve is opened so that soil 

air can be collected in the detector chamber by air pump at a constant flow. After 30 minutes, radon 

concentration inside the chamber is determined using an alpha spectrometric analysis. 

 

Measurements of radium content 
Radium content in the collected soil samples of the study area was measured using “Sealed Can 

technique”. The soil samples were dried in an oven at 110 ºC for 24 hours and then grounded and sieved 

through mesh 2 mm.  A 100 cm of soil samples was then packed and sealed in an impermeable airtight 

polyethylene container to prevent the escape of 222Rn and 220Rn. Before measurements, the containers 

were kept sealed hermetically for about four weeks in order to reach secular equilibrium of the 238U and 
232Th and their decay products. After attainment of secular equilibrium, the samples were subjected to 

high resolution gamma spectroscopic analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The radon in soil gas measurement system. 

 

A gamma-ray spectrometric system with a coaxial high purity germanium detector (HPGe, 

GC7020, Canberra, USA) of 83% relative efficiency in a low background lead shield (Canberra model 

747, USA) was used to reduce the background gamma-ray in detector chamber. The detector had a 

gamma ray energy resolution of 1.77 keV full-width at half maximum (FWHM) at 1,332 keV gamma-ray 

line of 60Co. Each of the prepared samples was analyzed for the 226Ra, 232Th and 40K activities. The 

specific activities of 226Ra and 232Th were averaged from gamma-ray photo peaks at several energies. 

Gamma-rays from 214Pb (at 295.2 and 351.9 keV) and 214Bi (at 609.3, 1120.3 and 1764.3 keV) were used 

to determine the activity of 226Ra. The IAEA-CU-2010-04 sample soil-06 with known activity of 226Ra was 

used for efficiency calibration of the gamma spectrometric system. All the samples were counted for a 

period of 7200 s. The spectra were analyzed using the Genie2k computer software (Canberra, USA). 
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Result and discussion 
In the present investigation the observed values of the radon concentration in soil air are directly 

related to the radium content observed in the soil samples collected at the same location as shown in 

Table 1. It is evident from the table that the radon concentration in soil air varies from 43 ± 31 Bq m-3 to 

641,927 ± 6,419 Bq m-3 and radium content in soil varies from 54 ±  2 Bq kg -1 to 279 ± 5 Bq kg -1. The first 

highest concentration of radon was found at sample code L1-7 with 641,927 ± 6,419  Bq m-3 

corresponding to the highest radium content in soil (L1-7) at the same location with 279 ± 5 Bq kg -1 as 

well as the second highest of the radon concentration of 183,295 ± 1,833 Bq m-3 corresponds to the 

second highest of the radium content of 161 ± 4 Bq kg -1 found at L3-2 (also shown in Figure 3 (b)).       

The observed correlation between radon concentration in soil air and radium content in soil samples is 

shown in Figure 3 (a). The graph indicates a good positive correlation coefficient, R2 = 0.84. Similar 

results were reported by Sharma et al. (2003), Kakati et al. (2013).  Atiphan (2007) reported a high 

content of radium in granitic rock exposed in Namom district. However, the massive granitic rock can 

hold the radium atom inside the rock matrices. Escape of radium to environment is possible here when 

the rock has decomposed to soil as found locally in Namom district. The good correlation (R2 = 0.84) 

between radon concentration in soil air and radium content in soil sample (Figure 3 (a)) is thus indicating 

that decomposed granitic rock rich in radium in this area is the major source of dispersed radium 

throughout the study area. This also signifies the importance of high heat producing granites (HHPG), 

which are known for high radium and thorium contents in these rocks and soils (Atiphan, 2007).  

Thus, it can be observed that wherever the radium content in the samples is more, the obvious 

offshoot radon concentration in soil air has been also found to be high as well, as expected for a good 

correlation between them (Singh et al., 2008). 
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Table 1: The observed values of radon concentration in soil air and radium content in soil samples 

collected from Namom district of Songkhla province of Southern Thailand. 
 

Sample 

 No. 

Sample  

code 

Radon concentration Ra-226 content in soil 

(Bq m -3) (Bq kg -1) 

1 L1-7      641,927       ± 6,419               279       ±  5    

2 L2-4          2,034       ± 325                 54       ±  2      

3 L2-5      177,884       ± 1,779                 95       ±  3      

4 L2-6               43       ±  31                 94       ±  3       

5 L2-7      139,872       ± 1,399               126       ±  3    

6 L3-2      183,295       ± 1,833               161       ±  4     

7 L3-5             238       ± 0               108       ±  3      

8  L3-13      149,508       ± 1,495               157       ±  4      

9  L3-14        98,578       ± 1,972               142       ±  4     

 

    
(a)                                                                           (b) 

Figure 3 (a) The correlation between radon concentration in soil air and radium content in soil samples,                      

(b) Bar diagram showing radon concentration in soil air and radium content in different soil sample. 
 

Conclusions  
 The results indicate that the study area under investigation has significantly high activity 

concentration of radon. It has been also found to have a high radium content. A good positive correlation 

coefficient (R2 = 0.84) indicates the interrelation between them, as the present values of radium 

concentration obtained in the soil samples are higher than the world average concentration of radium in 

soil with 35 Bq kg -1 (UNSCEAR, 2000).  

 In order to evaluate the radon risk in a given atmosphere, it is necessary to check the relation 

between the activity concentrations of radium and radon in the investigation area. The knowledge of the 
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radium concentration is sufficient to estimate the radon concentration in soil air will escape into the 

atmosphere. Application of the radon monitoring (RTM 1688-2) method was used to get some valuable 

information regarding the possibility of radium deposition at the study locations and thus monitor the 

influences on the flux of soil gas radon from the ground to the atmosphere.     
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Participatory Management Affecting to The School Operating in Ratchaburi Provincial of 
Primary Educational Service Office Area 1 

Piyanart Boonmepipit1 

Abstract 

The  purposes  of  this  research  were  determine. 1) the level of participation  management  of  
school 2) the level of school task  3) the participation management affecting the school task  in 
Ratchaburi provincial primary education office area 1. The operation has 4 steps, 1) the studying 
document and interview administrators about participation management. 2) The specify variables in 
participation  management. 3) Creation and development the research instruments a questionnaires.       
4) Data collection and data analysis for answer the research questions. The samples were teachers, 
parents and school committees 298 persons from 10 schools.  

The statistics used for analysis were frequencies (f),percentage(%), mean( X ),standard 
deviation(S.D.), one way ANOVA, stepwise multiple regression analysis, and content analysis. The 
research findings were as follows : The participation management in the school tasks under Ratchaburi 
provincial primary education office area 1  were that :  

The participation management analysis were that : The participation management (Xtot) were 
overall at a high level. The classification were finding that : The administration leadership (X1) and  the  
reporting (X14) at the most level, The school planning and implementation (X2), decision making (X3), 
human resource management (X4), retrenchment (X5), give an opportunity (X6), participation management 
(X7), customer services (X3), communication (X9), e-governance for works (X10), conflict management 
(X11),  maintenance  system  and  evaluation (X13)   were  at a high level.   
 The efficiency management in school task analysis were that : The efficiency management (Ytot)  
were overall at a high level.  The classification were finding that : Human resource management (Y2) at 
the highest level and the academic management (Y1),  financial  management (Y3),  general   
management  (Y4)  were at a high level.      

The correlation analysis  were that : The participation management  were positive correlation at 
.01 significant. The school task were positive correlation at .01 significant. The participation management  
and the overall  school  task  were positive correlation at .01 significant.  
 The affecting analysis were that : The participation management (Xtot) were that : school planning 
and Implementation, Decision making, Human Resource Management, Retrenchment, Give an 
opportunity, Management Participation, Customer services, Communication, e-governance for works, 
Conflict  management,  Maintenance  System and Evaluation. There  were affecting to the school task 
were that : Academic Management, Human Resource Management, Financial  Management  and 
General Management.  The  Multiple R  were 0.958a and  R2 = .918,  It showed the value that : The 14 
variables predict school task at 91.80 percentile. Adjusted R2=0.916 and Standard Error=2.59826. It 
showed the value that  : The participation management affecting to the school task in Ratchaburi  
Provincial  primary education office  area 1.  Can be write equation that :   
Υ̂ tot   = -10.266 +.122 (X14) + -.1.013 (X4) +1.009 (X3) +.013 (X6)  + .959 (X1)  -.002 (X12) + .139 (X10)  
              +1.069 (X2) + .048 (X9)  + .115 (X5) + .066 (X11) + -.003 (X7) + 1.009 (X3) + -.141 (X8)   
Keywords : Participatory management  affecting  to the  school operating. 
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Regular-Class Students’ Learning Promotion through Group Activity Process Outside 
Classrooms Regarding Self-Interest 

Naratton Sritong1  

Abstract 

 The research on regular-class students’ learning promotion through group-activity process 

outside classrooms regarding self-interest aimed to: 1) study whether the innovation invented helped 

develop students’ knowledge and skills and whether students adjusted their attitude towards group 

activities, 2) study the result of applying the innovation for students’ group process outside classrooms 

emphasizing on the practical project result in communities,  and 3) study the students’ satisfaction 

towards the learning activities in locality. The population of the research was 30 regular-class students, 

class 55143801. The data collection took 5 months from November 2012 – March 2013. The instruments 

used for collecting data were the open-ended questionnaire on knowledge, attitude, and skills of students 

after finishing the Thai Living Course and the open-ended questionnaire about students satisfaction 

towards the learning activities in locality. The statistics used for analyzing the data were frequency and 

percentage. 

The research was conducted in 4 stages: Stage 1, building understanding to students. Stage 2, 
Setting up project work. Stage 3, proceeding the project work, and. Stage 4, concluding the development 
result. The findings were: 1) the general data about the subjects, 90 % females aged 17-21 years, 63.3 % 
living in Kanchanaburi. 2) Before attending class, 53.3 % specified they did not have any knowledge 
about the contents of the Thai Living Course. After the course, 90% specified they had more knowledge. 
In attitude aspect, 83.3 % specified they did not like the course. After the course, 93.3% specified they 
liked the course. In skill aspect, before the course, 60% specified they did not have any skills. After the 
course, 93.3 specified they had more skills, more courage to think, speak and express ideas in front of 
the class. 3) The result of applying the innovation for group activities of students outside classrooms 
emphasizing on practical project result in communities was found in effect to instructors. 76.6% admired 
instructors for providing interesting teaching media. The effect to students showed that 90% had 
knowledge about project work and group work. The effect to people and communities showed that 96.6% 
specified the community leaders felt proud of local art, culture and tradition. 4) The satisfaction of 
students towards learning activities in locality was found in 4 aspects: (1) 76.6% were satisfied with the 
instructor teaching activities. (2) 86.6 % were satisfied with group activities. (3) 90% were satisfied with 
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knowledge gaining from group work outside classrooms, and. (4) 96.6% were satisfied with their roles 
when joining group activities. 
Keywords :  Innovation, Learning’s result , Capacity in analysis, Students –centered learning approach.  
 
Introduction 
 The researcher had  taught the Thai Living  Course in the second  semester of the 2012  for the 
regular – class student. The researcher had made the innovation and explained about the means to do it 
and let the students give their opinions about the Thai Living Course by comparing between before and 
after studying this course. Otherwise, the researcher wanted to know about the students’ experiences 
when they worked in groups outside classrooms in the topic they are interested within the course area. 
The researcher wanted the students to study and practiced the student-centered-learning approach, 
building relaxing learning atmosphere for students to learn with happiness. 

Methodology 
    The population of the research was 30 regular – class students, class 55143801. The data 
collection took 5 months from November 2012-March 2013. The instruments used for collecting data were 
the open-ended questionnaire on knowledge, attitude, and skills of students after finishing the Thai Living 
Course and the open-ended questionnaire about the students satisfaction towards the learning activities 
in locality. The statistics used for analyzing the data were frequency and percentage. 

 4  Steps in research  show  as  below : 
          Step     Methodology/Results 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : 4 steps in research 

Step 1 
To explain  the  means  of  the  student - 

centered learning  approach. 

1.  The  instructor  explained about  the  innovation  and  let  the  

students  study the topic from the teaching handout. 

2.   Students  discuss about their interested in group  work. 

Step 2 
To let  the  students  write their project. 

1.  The  instructor let the students write  their  project  and  explained  

their  activities in area outside classrooms. 

2.  The instructor advices  about  the  group  activities. 

Step 3 
To let  the  students  practice  their  

group  work  outside  classrooms. 

1.  The  students  practiced  their  group  work  in area  outside  

classrooms. 

2.  The instructor  gave  advices  during  the  students’  activities. 

Step 4 
To evaluate  the  students’ work. 

1.  The  students  specified that they had more skills, more courage to 

think, speak and express idea in front of the class with many 

multimedia. 

2.  The students satisfy with Thai Living Course. 
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Results, Discussion and Conclusion 
Result   

1) the general data about the subjects, 90 % females aged  17-21 years, 63.3 % living in 

Kanchanaburi. 2) Before attending class, 53.3 % specified they did not have any knowledge about the 

contents of the Thai Living Course. After the course, 90% specified they had more knowledge. In attitude 

aspect, 83.3 % specified they did not like the course. After the course, 93.3% specified they liked the 

course. In skill aspect, before the course, 60% specified they did not have any skills. After the course, 

93.3 specified they had more skills, more courage to think, speak and express ideas in front of the class. 

3) The result of applying the innovation for group activities of students outside classrooms emphasizing 

on practical project result in communities was found in effect to instructors. 76.6% admired instructors for 

providing interesting teaching media. The effect to students showed that 90% had knowledge about 

project work and group work. The effect to people and communities showed that 96.6% specified the 

community leaders felt proud of local art, culture and tradition. 4) The satisfaction of students towards 

learning activities in locality was found in 4 aspects: (1) 76.6% were satisfied with the instructor teaching 

activities. (2) 86.6 % were satisfied with group activities. (3) 90% were satisfied with knowledge gaining 

from group work outside classrooms, and. (4) 96.6% were satisfied with their roles when joining group 

activities. 

Discussion  

 1. 53.3% of students specified that before take course Thai Living,  they had no knowledge 

about the body of knowledge, after this course 90% of students got more knowledge, got appropriate 

attitude and had more skill in learning and speaking that consistent with Yuraporn Suparat (2009, p.29) 

who explained about the process of learning. This process helped the students get more self-confident, 

and get more good personality.  

 2.  83.3% of student specified that before take Thai living, this course would make them unhappy 

in learning and doing every activity both in classrooms and outside the classrooms, but actually whey 

they studied only 2 weeks, they liked the course very much, because their instructor was very kind, good 

teaching, gave them the interesting homework and appropriate examination. That consistent with Krisana  

Saksri (1987, p. 131) who explained that human attitude can change for the better direction.3. 76.6% of 

students admired instructors for providing interesting teaching media, 90% had knowledge about project  

work  and  ground  work  and 96.6% specified the community leaders, felt proud  of  local  art, culture 

and tradition that was  consistent  with  Pimpan  Dechakup (2011, p.7) who explained the emphasis on 

student interaction and Smith (2009, p.40) who  explained about  the  effects of mediated conferencing  
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on  student  learning and 4. The satisfaction of students towards learning activities in locality was found in 

4 aspects that consistent with Rogers and Shoemaker (1971, pp. 51-53) who  explained  about  

communication  of  innovation. 

Conclusion  

 1. All instructors in charge of the Thai Living Course should  give  students more opportunities to 

attend group  activities. 2. The instructors should  let  the  students managed self-study and presented 

the finding in class with any kind of media. 3. The instructors should give  students  opportunities to work 

in group  outside  classrooms in the topic they are interested within the course area to provide student 

with opportunities to learn from practical experiences outside classrooms to  enable all of them to 

express creative  comments and  4. The instructors should  study and practice  the  student – centered  

learning approach, building relaxing learning atmosphere for student to learn  with  happiness. 
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Antoxidant Efficiency of Crude Extract from Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. 
(PP) Leaves 
 

Soemphong Dejsungnoen1, Sasamol Phasuk1 and Pannraphat Thakolpuckdee1 
 

Abstract 
This study aimed to 1) analyze the chemical compounds in leaves of Pseuderanthemum palatiferum 

(Nees) Radlk. (PP) 2) separate the chemical compounds of PP crude extract, and 3) study antioxidant 

efficiency of crude extract from PP leaves and its chemical compounds. PP leaves crude extract was 

obtained by maceration. It was analyzed by UV-Visble spectrophotometer for total phenolic content, total 

tannin content and total flavonoid content. The chemical compounds were separated by column 

chromatography. The antioxidant efficiency of PP leaves crude extract and its chemical compounds was 

tested using DPPH radical scavenging assay. The results showed that the yield of PP leaves crude extract 

was 11.91%. The total phenolic content was 1.80 mg of gallic acid/ 1g of sample, the total tannin content was 

1.85 mg of tannic acid/ 1g of sample and the total flavonoid content was 40.52 mg of rutin/ 1g of sample. PP 

leaves crude extract was separated and categorized into 7 groups of chemical compounds. PP leaves crude 

extract has antioxidant activity with EC50 was -3.3946 mg/ml as well as their 7 groups of chemical compounds 

with EC50 were 10.995, 0.905, 0.184, 10616.732, 0.000494, 2.48E-128 and 7.01E-49 mg/ml., respectively. 

Keywords : Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk., Antioxidant 
 

Introduction and Objectives 
Hoan Ngoc or Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. (PP) is one of the most prestigious herb 

used for medical therapeutic effects. It has been reported that the leaves of PP can be used for healing 

wound and gastric ulcer, treating diarrhea, sore throat and cancer (Grever T., 2001; Dieu H.K. et al., 2006). 

The antiproliferative effect of PP extract has been reported for colon cancer cells (Pamok P., 2012). 

Pharmacognostic study and phytochemical study of PP leaves (Chayarop K. et al., 2011) reported 

phytochemical screening using TLC fingerprint of PP extracts including phenolic, flavonoid and terpene.  

The study of total phenolic compound using Folin – Ciocalteu and antioxidant using antioxidant assay kit of 

crude extracts of PP leaves found the higher phenolic and flavonoid contents the higher antioxidant property 

(Chanudom L. et al., 2014). The results of total antioxidant potential of PP crude extracts study using DPPH 

and ferric reducing/antioxidant power (FRAP) assays found that the crude extract of ethanol showed the best 

antioxidant activity with IC50 656.270 ppm for which DPPH assay. For the reducing capability of all extracts 

with FRAP method, they showed the reducing antioxidant activities and possessed concentration 

dependence by which crude extracts of dichloromethane and the ethyl acetate as the highest reducing ferric 

ability (Patitungkho S., 2010). From previous studies as mentioned, researcher emphasize on the study of 
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chemical compounds that separate from crude extract which promote the highest antioxidant property. So, 

this study aimed to 1) analyze the chemical compounds in leaves of Pseuderanthemum palatiferum (Nees) 

Radlk. (PP) 2) separate the chemical compounds of PP crude extract, and 3) study antioxidant efficiency of 

crude extract from PP leaves and its chemical compounds. 
 

Materials and Methods 
 Plant material and crude extracts preparation 

Fresh Pseuderanthemum palatiferum (PP) leaves was obtained from Sing Buri province, Thailand. 

Extraction of plant material were prepared by maceration method. 

 1. Fresh plant material were washed with deionized water, dry at 45 ̊C, homogenized to a fine powder.  

2. Ethanolic extraction were prepared by immerse 2,000 g of homogenized PP leave in 4000 mL of 

95% ethanol solution, stored in air-tight containers and in the dark for 5 days. 

3. The residue from PP leave were separated out of solution to duplicate extracted with 4000 mL of 95% 

ethanol solution. At the same time, ethanolic solution were stored in air-tight containers for solvent evaporation. 

4.  All ethanolic solutions were evaporated to dryness under reduced pressure and controlled 

temperature by using rotary evaporator. Solvent remaining in crude extract were eliminated under freeze 

drying condition by lyophilizer machine. Weigh and the percentage yield of the extract was determined. 
PP solution preparation 
1. 0.010 g of PP crude extract were dissolved in 20 mL of 99.99% ethanol solution and shaking for 

30 minutes. 

2. Serial dilution concentration of PP solution, including 500, 250, 125, 62.5 and 31.25 mg/mL were 

prepared by dissolve extract solution with 99.99 % ethanol solution.  
Standard solution preparation 
1. Both of 0.010 BHT and BHA were dissolved with 99.99 % ethanol solution and shake for 30 minutes. 

2. Serial dilution concentration of standard solution, including 500, 250, 125, 62.5 and 31.25 mg/mL 

were prepared by dissolve with 99.99 % ethanol solution.  
DPPH solution preparation 
0.0237 DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) was dissolved with 99.99 % ethanol solution, adjust to 

10 mL (6 × 10-3 M stock solution). 6 × 10-5 M Fresh DPPH solution were prepared by 0.1 mL stock solution 

and adjusting to 10 mL with 99.99 % ethanol solution 
 Chemical compounds analyzing 

PP leaves crude extracts was analyzed by UV-Visble spectrophotometry for total phenolic content, 

total tannin content and total flavonoid content (Chanudom L. et al., 2014). The chemical compounds were 

separated by column chromatography using 40 g of PP crude extracts and 80 g of silica gel were dried and 

filled in 5 x 60 centimetre column with silica gel. Each 200 mL of mobile phase solution include hexane: ethyl 

acetate and ethyl acetate: methanol. Fractions were collected, identified by using TLC aluminium siliga gel 60 

F254 (Merck, layer thickness 0.25 mm) and grouped with the same Rf. 
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 Antioxidant activity 
The antioxidant activity of PP crude extracts and  its chemical compounds were tested using DPPH 

radical scavenging micro-plate assay (Potduang et al. 2007). Equal volumes of absolute ethanol solutions of 

the extract and 0.06 mM DPPH were mixed for 30 minutes in a micro-well plate, and absorbance measured at 

517 nm in a micro-plate reader (TECAN, Sunrise remote). All samples were run in triplicate. The % 

scavenging activity of test samples was determined as follows: 

% Scavenging = C- (A-B) x 100 

                                                                                      C 

Where A, B and C represent the absorbance of DPPH in the reaction mixture, blank and control, 

respectively. Plot% scavenging vs log concentration. Substituted y = 50 in the resulted linear equation to 

obtain the x value. The antilog x was then the EC50 (conc. Of 50% scavenging) value (Ballantyne et al., 1995). 

BHT and BHA were used as reference standards. 
Results and Discussion 

The results showed that the yield of PP leaves crude extract was 11.91%. The total phenolic content 

was 1.80 mg of gallic acid/ 1g of sample, the total tannin content was 1.85 mg of tannic acid/ 1g of sample 

and the total flavonoid content was 40.52 mg of rutin/ 1g of sample (Table 1). 

Table 1. Chemical compounds found in PP leaves crude extract. 

Compound Sample Standard solution Absorbance measurement Result 

Total 

phenolic 

10 mg of PP 

crude extracts 

dissolved in 

99.9% ethanol, 

adjusted 

volume to 5 mL 

10 mg gallic acid dissolved 

in 99.9% ethanol, adjusted 

volume to 5 mL and diluted 

with 99.9% ethanol for 1.0, 

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05 
mg/mL 

8,400 mcL distilled water + 100 mcL 

sample, mix together and added 500 mcL 

of  Folin solution, 1 min mixing then added 

1,000 mcL of 20% Na2CO3, stored in room 

temperature for 1 hour and absorbance 

measured at 760 nm 

1.80 mg        

of gallic acid/    

1g of sample 

Total 

tannin 

10 mg of PP 

crude extracts 

dissolved in 

99.9% ethanol, 

adjusted 

volume to 5 mL 

10 mg tannic acid dissolved 

in 99.9% ethanol, adjusted 

volume to 5 mL and diluted 

with 99.9% ethanol for 1.0, 

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05 
mg/mL 

8,400 mcL distilled water + 100 mcL 

sample, mix together and added 500 mcL 

of  Folin solution, 1 min mixing then added 

1,000 mcL of 20% Na2CO3, stored in room 

temperature for 1 hour and absorbance 

measured at 760 nm 

1.85 mg        

of tannic acid/ 

1 g of sample 

Total 

flavonoid 

10 mg of PP 

crude extracts 

dissolved in 

80% ethanol, 

adjusted 

volume to 5 mL 

10 mg rutin dissolved in 

80% ethanol, adjusted 

volume to 5 mL and diluted 

with 80% ethanol for 1.0, 

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05 
mg/mL 

4 mL distilled water + 1 mL sample  

At 0 min: added 0.3 mL of 5% NaNO2  

At 5 min: added 0.3 mL of 10% AlCl3  

At 6 min: added 2 mL of 1M NaOH  
adjusted volume with distilled water to 10 

mL and absorbance measured at 510 nm 

40.52 mg       

of rutin/         

1g of sample 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12 – 13, 2015 

PE-9 

PP leaves crude extract was separated by column chromatography about 173 fraction with 200 

mL per each fraction and can categorized into 7 groups of the chemical compounds with the same Rf 

(Table 2 and 3). 

Table 2. Chemical compounds separated from PP leaves crude extract using Hexane: Ethyl acetate as 

mobile phase. 
Ratio Hexane : Ethyl acetate Total volume Fraction 

9.5 : 0.5 190 : 10  2 times f1 – f4 
9.0 : 1.0 180 : 20 ” f5 - f8 

8.5 : 1.5 170 : 30 ” f9 - f12 

8.0 : 2.0 160 :  40 ” f13 - f16 

7.5 : 2.5 150 : 50  ” f17 - f20 

7.0 : 3.0 140 : 60  ” f21 - f24 

6.5 : 3.5 130 : 70 ” f25 – f28 

6.0 : 4.0 120 : 80  ” f29 – f32 

5.5 : 4.5 110 : 90 ” f33 – f36 

5.0 :5.0 100 : 100 ” f37 – f40 

4.5 : 5.5 90 : 110 ” f41 – f44 

4.0 : 6.0 80 : 120  2 times f45 – f48 

3.5 : 6.5 70 : 130 ” f49 – f52 

3.0 : 7.0 60 : 140 3 times f53 – f58 

2.5 : 7.5 50 : 150 ” f59 – f64 

2.0 : 8.0 40 : 160 ” f65 – f70 

1.5 : 8.5 30 : 170 ” f71 – f76 

1.0 : 9.0 20 : 180 ” f77 – f82 

0.5 : 9.5 10 : 190 2 times f83 – f86 
0 : 10 0 : 200 ” f87 – f90 

 

Table 3. Chemical compounds separated from PP leaves crude extract using Ethyl acetate: Methanol as 

mobile phase. 
Ration Ethyl acetate : Methanol Total volume Fraction 

9.5 : 0.5 190 : 10 2 times F91 – f94 
9.0 : 1.0 180 : 20 ” F95 – f98 

8.5 : 1.5 170 : 30 ” F99 – f102 

8.0 : 2.0 160 :  40 ” F103 – f106 

7.5 : 2.5 150 : 50  ” F107 – f110 

7.0 : 3.0 140 : 60  ” f111 – f114 

6.5 : 3.5 130 : 70 ” f115 – f118 

6.0 : 4.0 120 : 80  ” f119 – f122 
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Table 3. Chemical compounds separated from PP leaves crude extract using Ethyl acetate: Methanol as 

mobile phase (cont’d). 
Ration Ethyl acetate : Methanol Total volume Fraction 

5.5 : 4.5 110 : 90 ” f123 – f126 

5.0 :5.0 100 : 100 ” f127 – f130 

4.5 : 5.5 90 : 110 ” f131 – f134 

4.0 : 6.0 80 : 120  ” f135 – f138 

3.5 : 6.5 70 : 130 ” F139 – f142 

3.0 : 7.0 60 : 140 ” F143 – f146 

2.5 : 7.5 50 : 150 ” F147 – f150 

2.0 : 8.0 40 : 160 ” F151 – f154 

1.5 : 8.5 30 : 170 ” F155 – f158 

1.0 : 9.0 20 : 180 ” F159 – f162 
0.5 : 9.5 10 : 190 ” F163 – f166 

0 : 10 0 : 200 4 times F167 – f173 

PP leaves crude extract exhibited antioxidant activity with EC50 was -3.3946 mg/ml by the 

comparison of BHT (EC50 = -0.42 mg/ml) and BHA (EC50 = -3.02 mg/ml) (Table 4). PP leaves crude 

extract was separated about 173 fractions and categorized into 7 groups of chemical compounds. All 7 

groups of chemical compounds exhibited antioxidant activity with EC50 were 10.995, 0.905, 0.184, 

10616.732, 0.000494, 2.48E-128 and 7.01E-49 mg/ml by the comparison of BHT (EC50 = 1.689E-52 mg/ml) 

and BHA (EC50 = -5.398E-85 mg/ml) (Table 5). 

Table 4. DPPH assay of PP leaves crude extract 
Sample Concentration 

(μg/ml) 
% Scavenging Linear equation EC50 

(mg/ml) 

Crude extract 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

95.48 

101.65 

104.39 

105.11 

105.26 

y=0.0146x + 99.562 -3.3946 

BHT 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

64.25 

77.04 

85.17 

91.10 

94.05 

y=0.0517x + 72.297 -0.42 

BHA 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

88.01 

89.62 

91.83 

93.65 

94.65 

y=0.0129x + 89.046 -3.02 
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Table 5. DPPH assay of chemical compounds that separated from PP leaves crude extract  
Sample Concentration 

(μg/ml) 
% Scavenging Linear equation EC50 

(mg/ml) 

 

 

Group 1 

 

 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

11.57 

22.55 

15.29 

22.11 

31.15 

y=16.183x - 15.399 10.995 

Group 2 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

16.23 

21.30 

19.16 

33.48 

48.94 

y=25.783x – 26.243 0.905 

Group 3 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

22.14 

24.54 

36.02 

50.47 

78.01 

y=45.728x – 53.651 0.184 

Group 4 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

11.29 

13.33 

22.10 

29.52 

37.13 

y=6.787x + 2.3146 10616.732 

Group 5 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

52.84 

78.94 

94.47 

91.04 

96.26 

y=9.8934x + 53.03 0.000494 

Group 6 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

92.13 

93.32 

93.74 

93.76 

93.60 

y=0.3394x + 92.291 2.48E-128 
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Table 5. DPPH assay of chemical compounds that separated from Pseuderanthemum palatiferum (Nees) 

Radlk. leaves crude extract. (cont’d) 
Sample Concentration 

(μg/ml) 
% Scavenging Linear equation EC50 

(mg/ml) 

 

Group 7 

 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

91.93 

92.67 

94.24 

95.23 

95.37 

y=0.9434x + 91.056 7.01E-49 

BHT 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

92.43 

93.67 

95.04 

95.48 

95.82 

y=0.8539x + 91.91 1.689E-52 

BHA 

31.25 

62.5 

125 

250 

500 

95.48 

96.65 

97.35 

97.17 

98.00 

y=0.5569x + 95.258 -5.398E-85 

 

Conclusion 
1) The extraction of dried Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. (PP) leaves via  

maceration technique using 95% ethanol was 11.91%. The amount of phenolic content in PP leaves 

crude extract was 1.80 mg of gallic acid/ 1g of sample and the amount of total tannin content was 1.85 

mg of tannic acid/ 1g of sample. Moreover, the total flavonoid content was 40.52 mg of rutin/ 1g of 

sample. 

2) The DPPH assay test for antioxidant efficiency was examined with EC50 = -3.3946 mg/ml by 

the comparison of BHT (EC50 = -0.42 mg/ml) and BHA (EC50 = -3.02 mg/ml). 

3) The separation of crude extract of PP leaves was performed by column chromatography. It  

was found that the best EC50 = 7.01E-49 mg/ml from the 7th group. 

Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. leaves crude extract showed antioxidant activity. 

Thus, it is an interesting to develop for natural product in the future study. 
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Antioxidant of Crude Extracts Mamaea siamensis Kosterm. Flowers and Morinda citrifolia 
Linn. Leaves  
 

Wathanya  Nilawan1, SasamolPhasuk1 and Pannraphat Takolpuckdee1 

 

Abstract 
            The objectives of this research were to1) determine  the amounts of  phenolic, tannin,  flavonoids 

and the essential substances of the crude extract from both  Mamaea siamensis Kosterm. flowers and 

Morinda citrifolia  Linn. leaves by TLC fingerprint technique, 2 ) study the  antioxidant efficiency  from the 

crude extract,  The significant  compounds  Mamaea siamensis Kosterm. Flowers  and  Morinda citrifolia 

Linn. Leaves were also obtained by  the extraction  using maceration technique using 95  %  ethanol as 

the solvent. The flavonoids from  crude extracts. Were investigation  via TLC fingerprint technique, Total 

phenolic,total tannin, and total flavonoid contents were measured by UV-Visble spectroscopy.  The 

results found that the crude extracts from Mamaea  siamensis  Kosterm. flowers and Morinda  citrifolia 

Linn. Leaves  were 25.8 and  24.7 yield, respectively. The total phenolic contents were  0.1609  and  

0.0003 mg of gallic acid/g extract, respectively.  The total tannin contents. were  0.1491  and  0.003  mg 

of tannic  acid/g extract, respectively. The total flavonoid contents were 0.2745 and 0.447 mg of rutin / g 

extract, respectively. In Finally, antioxidants from curde extract  with EC50 were 1.679 and  4.383 mg/ml,  

Keywords : Mamaea siamensis Kosterm., Morinda citrifolia  Linn., Antioxidant 

 

Introduction  
 Generally, the free radicals were very sensitivity and unstable. The free radical caused 

miscellaneous disease, including wrinkle and rapid aging skin. The human searched for either stop or 

slow senility  or sometimes reduced the wrinkle skin  using herbal plants.  Normally, herbs had specific 

properties and also for curing.Some herbal plants had strong efficiency for antioxidants. This property 

had many advantages such as healthy and beauty protection. Moreover, the antioxidant helped to 

destroy the free radicals and transformed them to be more stable.The antioxidant was normally 

generated from both nature and synthetic. The antioxidant form nature was normally in the form of 

nutrients, especially, vitamins (Trisinthi,2007). Apart from antioxidant, flavonoids, tannin and phenolics 

were also found from plants, and they were applied for supplement foods or medicine. (Buoprasert, 

2006). It had been reportrd that Mamaea siamensis Kosterm. Was classified into Guttiferae family with its 

own  charactenstic as  light yellow flower  and ordor.It was freguently  found  in the northern  region of 

Thailand.  These flowers were the Thai  medicine formula of 5 pollen types of flowers which used to be 
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balsam and when primarily investigated could found flavonoids and the research discovered the dried 

flowers extracts of Mamaea Siamensis Kosterm. Linn had a good antioxidant  IC5 =0.3271 mg / ml 

(Khamkaen, 2008).Moreover, the Morinda citrifolia Linn. Leaves  were classified into Rubiaceae family 

and was one of  the traditional plant in Thailand. Morinda citrifolia Linn. the research discovered leaves 

contained  flavonoids. (Amondachaponet al ,2010) .  

There fore, this research work  will focus on the properties of  Mamaea siamensis Kosterm. 

flowers and  Morinda citrifolia Linn. leaves as  antioxidant  agents . 

 

Obajective 
1.To determine  the amounts of  phenolic, tannin,  flavonoids and the essential substances   of the crude 

extract from both Mamaea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia  Linn. leaves by TLC 

fingerprint  technique. 

2 .To study the  antioxidantt efficiency  from the crude extracts  Mamaea siamensis Kosterm. Flowers 

and Morinda citrifolia  Linn. Leaves 

 

Materials and Methods 
 Materials 
Dried Mamaea siamensis Kosterm. flowers were collected from Sarapee district, Chiangmai province 

during the period. Morinda citrifolia Linn. leaves were collected from Mueang district, Pathumthani 

province during the period AR grade 
Methods 
Crude extract preparation 

 1,000 grams of the dried flowers of Mamaea siamensis Kosterm. and Morinda citrifolia   Linn. 

leaves Were accurately weighed and then recorded. Then, the weighed of dried, flowers was macerated 

in a 2L tank and 95% ethanol was used as solvent. The maceration reaction was left for 7 days. The 

macerated solution was filtered and the solvent was removed to dryness under reduced pressure, and 

then kept at 5-10°C for further investigation. The %yields of the crude extracts was calculated.In, addition 

the dried leaves of Morinda citrifolia Linn. was prepared in the similar method of the dried flowers of 

Mamaea siamensis Kosterm. 
TLC fingerprint of the crude extract 

        The dried Mamaea siamensis Kosterm. flowers powder (10 g) was well-weighed and stirred with 5 

ml of methanol over on oil bath at 60°C for 5 min. After that, the solution was allowed to cool to room 

temperature and then filtered. The methanol extract fraction was evaporated to dryness under reduced 

pressure. The dried extract was then redissolved with 1 mL of methanol, and filtered through a            

nylon syringe filter before spotted onto a TLC plate. The plate was developed in a saturated TLC tank with 
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a mobile phase mixture of ethyl acetate, formic acid, acetic acid,and water in the ratio of 10:1:1:2. The 

developed TLC plate was examined under UV light at the wavelength of 254 nm.  Spray with NP ,PEG  

reagent. Standard rutin(1:1 w/v in methanol) 
Total phenolic assay 

 100 μL of each extracts  with concentration of 1 mg/mL were mixed with 1,000 μL of 20% 

Na2CO3 followed by standing for 3 mins and  then 500 μL of 50% Folin-Ciocalteau reagent  was added to 

the mixture. After standing for 1 hour, the absorbance  was measured at 760 nm using the UV-Visible 

spectrophotometer and total phenolic contents were expressed as gallic acid equivalents. 
Total tannin assay 

 100 μL of each extracts with concentration of 1 mg/mL were mixed with 1,000 μL of 20% Na2CO3 

followed by standing for 3 min and then 500 μL of 50% Folin-Ciocalteau reagent  were added to the 

mixture. After standing for 1 hour, the absorbance was measured at 760 nm using  the UV-Visible 

spectrophotometer and total tannin contents  were expressed as tannic acid equivalents. 
 
Total flavonoid assay 
1 mL of 5 mg/mL crude extract of each species was transferred to a volumetric flask containing 

4 mL Mill-Q water. At 0 min, add 0.3 mL of 5% NaNO2. After 5 min, add 0.3 mL of 10% AlCl3. At 6 min, 

add 2 mL of 1 M NaOH and the volume was made up to 10 mL with Mill-Q water. The absorbance was 

measured at 510 nm using UV-visible spectrophotometer. The Total flavonoid content was determined by 

using calibration curve of rutin (0.05 to 1 mg/mL). Total  flavonoid content is expressed as mg of rutin/g of 

sample. 
Antioxidant efficiency  

 The DPPH radical scavenging micro plate assay as described by Potduang et al., 2007 was 

used. Equal volumes of absolute ethanol solutions of the extract and 0.06 mM DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (Sigma, Germany) were mixed for 30 min in a micro-well plate, and absorbance measured 

at 517nm in a micro-plate reader (TECAN, Sunrise remote). All samples were run in triplicate. The % 

scavenging activity of test samples was determined as follows: 

 

 

 

Where A, B and C represent the absorbance of DPPH in the reaction mixture, blank, and control 

respectively. Plot %scavenging vslog concentration. Substituted y = 50 in the resulted linear equation to 

obtain the x value. The antilog x was then the EC50 (conc. of 50% scavenging) value (Ballantyne et al., 

1995). BHT and BHA were used as the reference standard. 
 

% Scavenging  =   C-(A-B) × 100 

                                                C 
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Results and Discussion  
1.Flavonoid analysis via TLC fingerprint technique 

TLC fingerprints of the methanol extracts were displayed in Figure 1. The Figure 1 showed that 

the flavonoid detection of the crude extracts from Mamaea siamensis Kosterm. flowers and Morinda 

citrifolia Linn. leaves were found by TLC fingerprints via  NP , PEG  reagent technique. The mobile phase 

system in this experiment was ethyl acetate: formic acid: acetic acid: water (10: 1: 1: 2). Rf values of the 

significant substance from Mamaea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves extracts 

were 0.61 and 0.50, respectively. 

 

 

 

  

 

 

 

                                   (a).                                                                                      (b). 

Figure 1 TLC fingerprints  of crude extracts from (a). Mamaea  siamensis Kosterm. flowers and  (b). 

Morinda citrifolia Linn. leaves 
 

2.  Phenolic and flavonoids of crude extracts prepared from Mamaea siamensis Kosterm. 

flowers and Morinda citrifolia Linn. Leaves was ( Table 1) 
 
Table 1 Total phenolic, tannin and flavonoid contents of Mamaea siamensis Kosterm. flowers and 

Morinda citrifolia Linn. leaves. 
 

 
Extract samples 

Total phenolic 
(mg of gallic acid/ g 

extract) 

Total tannin 
(mg of tannic acid/ g 

extract) 

Total flavonoid 
(mg of rutin/ g extract) 

Mamaea siamensis Kosterm. 

flowers  

 

0.1609 

 

0.1491 

 

0.2745 

Morinda citrifolia Linn. leaves  

0.0003 

 

0.0003 

 

0.0447 

  

Table 1 showed that the phenolic contents from the crude extracts of Mamaea siamensis Kosterm. 

flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves  were 0.1609 and 0.0003mg of gallic acid/ g extract,   acid    
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were 0.1491 and 0.0003 mg of tannic acid/ g extract,  respectively., while the phenolic contents 

respectively. Moreover, the flavonoid content from Mamaea siamensis Kosterm. flowers and Morinda 

citrifolia Linn. were 0.2745 and 0.0447mg of rutin/ g extract, respectively. 

3. Comparison of antioxidant activity of crude extract  prepared from Mamaea siamensis 

Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. Leaves 

 

Table 2 Comparison of antioxidant activity of crude extract preparedfrom  Mamaea siamensis Kosterm. 

flowers and Morinda citrifolia Linn.leaves 
 

 

From Table 2, the antioxidant activities of the extracts from Mamaea siamensis Kosterm. flowers and 

Morinda citrifolia Linn. leaves were compared to the standard solutions of BHT.  The results displayed that 

the crude extracts of Mamaea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. had antioxidant 

activities with EC50 values of 1 

.679 and 4.383 μg/ml, respectively. Where as, the antioxidant activities of standard  BHT  were 1.125  

μg/ml, respectively. 

 

Types of Crude Extract 
Concentrationof 
sample (μg/ml) 

Log 
Concentration(μg/ml) 

% 
Scavenging 

EC50 
(mg/ml) 

Mamaea siamensis 

Kosterm. 

20 

40 

60 

80 

100 

1.30 

1.60 

1.78 

1.90 

2.00 

24.60 

42.95 

57.24 

65.56         

72.81 

 

 

1.679 

 

Morinda citrifolia Linn. 

20 

40 

60 

80 

100 

1.30 

1.60 

1.78 

1.90 

2.00 

15.33 

16.74 

19.62 

21.39         

23.38 

 

 

4.383 

 

 

BHT(Standard solution) 

20 

40 

60 

80 

100 

1.30 

1.60 

1.78 

1.90 

2.00 

55.45 

75.06 

81.42 

84.45 

87.33 

 

 

1.125 
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Conclusion: 
 The crude extracts  from dried Mamaea siamensis Kosterm. flowers and  Morinda citrifolia Linn. 

Leaves were obtained as 25.8 and 24.7% respectively.  The TLC  fingerprints  technique. The mixed 

mobile phase in this experiment  was ethyl acetate: formic acid: acetic acid: water in the ratio of 10: 1: 1: 

2. From Mamaea siamensis Kosterm. flowerse and Morinda citrifolia Linn. leaves extracts were 0.61 and 

0.50 respectively, while Total phenolic, total tannin  and total flavonoid  contents were found in both 

Mamaea siamensis Kosterm. flowers and  Morinda citrifolia Linn. leaves  with the value of 0.1609 and 

0.0003 mg of gallic acid/g extract, 0.1491 and 0.0003 mg of tannic acid/g extract and 0.2745 and 0.0447 

mg of rutin/g extract, respectively. The  antioxidant  from crude extract  presented as EC50 were 1.679 

and 4.383 mg/ml.  

  All of there relate the study about  phenolic’s quantity and the capability of antioxidant, find that 

phenolic’s quantity and flavonoid are related together. the crude extract from both Mamaea siamensis 

Kosterm. Flowers  and Morinda  citrifolia  Linn. Leaves  has antioxidant  that can be developed to be the 

body cream 
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Antioxidant of Crude Extracts of Thunbergia laurifolia Linn. Leaves and Nelumbo nucifera 
Gaertn. Pollen 
 

Thanyaluck Pinnoi1, Sasamol Phasuk1 and Pannraphat Takolpuckdee1 

 

Abstract 
             The objectives of this research were to 1) determine the amounts of flavonoids and the significant 

substances of the crude extract from both Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. 

pollen by TLC fingerprint technique, 2) study the antioxidant efficiency from the crude extracts.The significant  

compounds from Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen were obtained by  

the extraction using maceration technique using 95%  ethanol as the solvent. The flavonoids from the crude 

extracts were investigated via TLC fingerprint technique. Total phenolic and total flavonoid contents were 

measured by UV-Visible spectrophotometer. The antioxidant properties from the mix crude extracts were 

tested.  

The crude extracts from dried Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. 

pollen were obtained as 22.80 and  14.70%, respectively, while the total phenolic contents were  0.11 and 

1.81 mg of gallic acid/g extract, respectively. The total flavonoid contents were 0.32 and 27.71 mg of rutin /g 

extract, respectively. The antioxidants from crude extract presented as EC50 were 0.30 and 0.75 mg/ml. 

Keywords : Thunergia laurifolia Linn, Nelumbo nucifera Gareth , Antioxidant. 
 

Introduction  
 Serum is the necessary molecules in serum are enriching with essential nutrients whereas normal 

skin care textures are thick and is the one of the most popular for skin care protection products. It can be 

applied for body either external or internal purpose. Therefore, the enrich essential nutrients from serum can 

penetrate into the dermis skin with higher rate. The flavonoids are one of important chemicals to anti-aging 

and are also known as one of the powerful antioxidant compounds. Nowadays, the ways to use the Thai 

herbal plants as antioxidant cosmetics are increasing such as Thunbergia laurifolia Linn. leaves and 

Nelumbo nucifera Gaertn. pollen can be used as UV-Visible protection and antioxidant compounds (Paradee 

and Teamthawan, 2010),(Rai Wahile, Mukherjee, Saha & Mukherjee, 2006). In Thailand Thunbergia laurifolia 

Linn.and Nelumbo nucifera Gaertn. are also known as local herbal plants. Therefore, in this study, We 

develop this production have more efficient and focus of some physical and chemical properties of the crude 

extracts from that Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen are followed.  
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Objective 
 1. To determine the amount of flavonoid and the significant substances of the crude extract of 

Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen by TLC fingerprint technique. 

 2. To study the antioxidant property of the crude extract of Thunbergia laurifolia Linn. leaves and 

Nelumbo nucifera Gaertn. pollen     

 

Materials and Methods  
Materials: Dried Thunbergia laurifolia Linn. leaves  were collected from Bang Len district, Nakhon 

Pathom province. Nelumbo nucifera Gaertn. pollen was purchased from Lotus farm in  Mueang district, 

Nakhon Sawan province. 
Methods 
Crude extracts preparation: The dry leaves powder (1,000 g) was macerated with a series of 

solvents as 95% ethanol (2 L, 7 day). The filtrates were separately concentrated to dryness under reduced 

pressure, and then kept at 5-10°C for further investigation. The %yields of the crude extracts were calculated. 

Total flavonoide assay: 1 mL of 5 mg/mL crude extract of each species was transferred to                  

a volumetric flask containing 4 mL Mill-Q water. At 0 min, add 0.3 mL of 5% NaNO2.  After 5 min, add 0.3 mL 

of 10% AlCl3.  At 6 min, add 2 mL of 1 M NaOH and the volume was made up to 10 mL with Mill-Q water. The 

absorbance was measured at 510 nm using UV-visible spectrophotometer. The Total flavonoid content was 

determined by using calibration curve of rutin (0.05 to 1 mg/mL). Total flavonoid content is expressed as mg 

of rutin / g of sample. 

Total flavonoide assay: 1 mL of 5 mg/mL crude extract of each species was transferred to                  

a volumetric flask containing 4 mL Mill-Q water. At 0 min, add 0.3 mL of 5% NaNO2.  After 5 min, add 0.3 mL 

of 10% AlCl3.  At 6 min, add 2 mL of 1 M NaOH and the volume was made up to 10 mL with Mill-Q water. The 

absorbance was measured at 510 nm using UV-visible spectrophotometer. The Total flavonoid content was 

determined by using calibration curve of rutin (0.05 to 1 mg/mL). Total flavonoid content is expressed as mg 

of rutin / g of sample. 

TLC fingerprint of the methanol extract : The leaves and pollen powder (10 g) was stirred with 

methanol (5 mL) on a dry block heat bath at 60°C for 5 min, allowed to cool and filtered. The methanol extract 

was evaporated to dryness under reduced pressure. The dried extract was dissolved in 1 mL methanol, and 

then filtered through nylon syringe filter before spotted onto a TLC plate. The plate was developed in a TLC 

tank saturated with a mobile phase mixture of ethyl acetate, formic acid, acetic acid,and water (10:1:1:2). The 

developed TLC plate was detected under UV-254 nm compared to standard rutin (1:1 w/v in methanol). 

Antioxidant activity : The DPPH radical scaveng 

ng micro-plate assay as described by Potduang et al. 2007 was used. Equal volumes of absolute ethanol 

solutions of the extract and 0.06 mM DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (Sigma, Germany) were mixed for 

30 min in a micro-well plate, and absorbance measured at 517nm  in a micro-plate reader (TECAN, Sunrise 
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remote). All samples were run in triplicate. The % scavenging activity  of test samples was determined  as 

follows: 

 

 

Where A, B and C represent the absorbance of DPPH in the reaction mixture, blank, and control 

respectively. Plot %scavenging vs log concentration. Substituted y = 50 in the resulted linear equation to 

obtain the x value. The antilog x was then the EC50 (conc. of 50% scavenging) value (Ballantyne et al., 1995). 

BHT and BHA were used as reference standard 
 

Results and Discussion  
1. The analysis of flavonoids via TLC fingerprint technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 TLC fingerprints of crude extracts from Thunergia laurifolia Linn. leaves                                                   

and Nelumbo nucifera Gareth. pollen 

  

Under UV-254 nm, separating spots were detected on TLC chromatogram of the ethanol extract with 

std. rutin at the Rf of 0.44 and 0.42 was similar to one spot of the Rf 0.45 

The TLC fingerprints technique was focused by detecting of the flavonoid. The mobile phase system 

in this experiment was ethyl acetate: Formic acid: acetic acid: water (10: 1: 1: 2).  

2. Phenolic and flavonoids of crude extracts prepared from Thunergia laurifolia Linn. leaves and 

Nelumbo nucifera Gareth. pollen (Table 1) 

 

Crude extracts of Nelumbo nucifera 

Garetn. pollen 

Crude extracts of Thunbergia 

laurifolia Linn. leaves 

% Scavenging  =   C-(A-B) × 100 

                                                     C 
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Table 1 Total phenolic and total flavonoid content of Thunergia laurifolia Linn.  and Nelumbo nucifera Gareth. 

Extract samples 
Total phenolic content. 

(mg of Gallic acid/ g extract) 
Total flavonoids. 

(mg of Rutin/ g extract) 

Thunergia laurifolia Linn.   

leaves extract 
0.11 0.32 

Nelumbo nucifera Gareth. 

pollen extract 
1.81 27.71 

Table 1 showed that the phenolic content from the crude extracts of Thunergia laurifolia Linn. leaves 

and Nelumbo nucifera Gareth. pollen were 0.11 and 1.81 mg of gallic acid/ g extract, respectively. Moreover, 

the flavonoid content from Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gareth. pollen were 0.32 

and 27.71 mg of rutin/ g extract. 

3. Comparison of antioxidant activity of crude extract prepare from Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo  

 Table 2 Comparison of antioxidant activity of crude extract prepare from Thunergia laurifolia Linn. leaves 

and Nelumbo nucifera Gareth. Pollen 

Types of Crude Extract 
Concentration of sample 

(μg/ml) 
% Scavenging EC50 (mg/ml) 

The crude extracts of Thunergia 

laurifolia Linn.leaves 

20 

40 

60 

80 

100 

51.86 

66.02 

79.16 

90.95 

103.62 

 

 

3.04 

 

The crude extracts of 

Nelumbo nucifera Gareth. pollen 

20 

40 

60 

80 

100 

38.83 

64.78 

85.44 

94.15 

97.13 

 

 

7.45 

BHT  

20 

40 

60 

80 

100 

55.45 

75.06 

81.42 

84.45 

87.33 

 

 

4.63 

BHA  

20 

40 

60 

80 

100 

87.41 

88.64 

89.89 

90.83 

90.67 

 

 

4.61 
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From Table 2, the antioxidant activities of the extracts from Thunbergia laurifolia Linn. leaves and 

Nelumbo nucifera Garetn. pollen were compared with the standard solutions of BHT and BHA. The result 

showed that the crude extracts of Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Garetn. pollen              

exhibited the antioxidant activities with EC50 values of 3.04 and 7.45 μg/ml, respectively. Whereas,                        

the antioxidant activities of BHT and BHA were 4.61 and 4.63 μg/ml, respectivel 

 

Conclusion 
The crude extracts from dried Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. 

pollen were obtained as 22.80 and 14.70%, respectively, while the total phenolic contents were  0.11 and 

1.81  mg of gallic acid/g extract, respectively. The total flavonoid contents were 0.32 and 27.71 mg of rutin /g 

extract, respectively. The antioxidants from crude extract presented as EC50 were 0.40 and 0.745 mg/ml. 

All of these relate the study about Phenolic’s quantity and the capability of antioxidant, Jacobo- 

Velazquez (2009) find that Phenolic’s quantity and Flavonoid are related together. So Thunbergia laurifolia 

Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen has antioxidant that can be developed to be the serum.  It 

has high concentration to care the skin. 
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Determination of Monolaurin Contained in Modified Coconut Oil in Topical Solutions Using 
GC-FID and HPLC-ELSD 
 

Juthaporn Ponphaiboon1, Sirikarn Pengon2, Amornrat Chaidedgumjorn1, Sontaya Limmatvapirat2 and 

Chutima Limmatvapirat1 

 

Abstract 
Monolaurin (ML) is a bioactive compound in topical solutions composed of modified coconut oil 

(MCO).Liquid-liquid extraction (LLE) andcolumn chromatography (CC) were used to clean up the 

topicalsolutions. The concentrations of ML were then determined by silylation (followed by gas 

chromatography-flame ionization detector (GC-FID))and direct high-performance liquid chromatography-

evaporative light scattering detector (HPLC-ELSD). The recoveries were higher than 98.89%, the 

precisions were higher than 1% (RSDs, n = 5) and the lowest limits of detection (LOD) below 0.06 mg/ml 

were obtained from the derivatization with BSTFA prior to GC-FID analysis and direct HPLC-ELSD 

analysis. Both GC-FID and HPLC-ELSD can be efficient analytical methods to determine the 

concentrations of ML in topical solutions composed of MCO. 

Keywords : Monolaurin, Modified coconut oil, Topical solution, GC-FID, HPLC-ELSD 

 

Introduction 
Coconut oil (CO) is the best source of medium-chain fatty acids and their glycerides (M. 

DebMandal and S. Mandal, 2011). Monlaurin (ML), the lauric acid monoglyceride, has been found to 

have antiviral, antibacterial and antifungal activities(J.J.Kabara, 1993). Modified coconut oil (MCO)with a 

high content of ML was prepared by theglycerolysisofCO, glycerol and sodium hydroxide at high 

temperature. The concentration of MLfound in MCO was higher than that in CO(P. Pinyaphonget al, 

2012).This MCO demonstrated more potent antimicrobial activity than the CO(S. Pengonet al, 2012). 

According to a high amount of ML and its antimicrobial activity, MCO was formulated in topical solutions. 

The topical solutions were prepared at different MCO concentrations i.e. 5%, 10%, 15% and 20% (v/v) 

using various excipients. Sample preparation is a crucial initial step in the extraction of the desired ML 

from the topical solutions before the final determination by gas chromatography-flame ionization detector 

(GC-FID) and high-performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector (HPLC-

ELSD).Liquid-liquid extraction (LLE)and column chromatography (CC) were used to clean up the topical 

solutions giving quantitative recovery. GC-FID and HPLC-ELSD are the analytical instruments for the 
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determination of ML in samples purified with LLE and CC. Nevertheless, the low volatility of ML requires 

its derivatization prior to its analysis on a GC column. The silylation is the most commonly utilized ML 

derivatization method. Silylation reaction of ML with bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) was 

catalyzed by trimethylchlorosilane (TMCS).However, direct analysis of ML can be performed using HPLC-

ELSD. The objective of this study was to determine the concentrations of ML in topical solutions 

composed of MCO using GC-FIDand HPLC-ELSD. 

 

Materials and Methods 
Chemicals and Reagents. All chemicals and solvents used in sample preparation were 

analytical grade. All solvents used in GC-FID and HPLC-ELSD were HPLC grade. Distilled water was 

used in all preparations. Monolaurin (ML) (standard grade) was purchased from Nu Chek Prep, Inc. 

(Elysian, MN, USA). N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA 99%) with trimethylchlorosilane 

(TMCS 1%) was bought from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Modified coconut oil (MCO) was 

prepared by Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 

(NakhonPathom 73000, Thailand).TLC silica gel 60 F 254 aluminium sheets and silica gel 60, high-purity 

grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh, 40-63μm, for column chromatography were purchased from 

Merck(Darmstat, Germany). 

Formulation. A topical solution composed of MCO was prepared by simple dissolving. The 

formulaof the topical solution Rx205is shown in Table 1. MCO was incorporated in the solutions to get the 

concentration at5% (v/v). The solution was kept in a screw cap vial. 

 

Table 1.The amounts of ingredients required to make 5 ml of topical solutions. 
 

Ingredients Control Rx205 

MCO (ml) 0 0.25 

Ethanol (ml) 1.5 1.5 

Cremophor RH-40 (g) 0.75 0.75 

Other ingredients 0.25 0.25 

Water qs. to (ml) 5.00 5.00 

MCO concentration (%v/v) 0 5 

 

Sample Preparation.LLE was designed for purification of topical solutions prior to 

chromatographic analysis including GC-FID and HPLC-ELSD. This method described a procedure for 

isolating ML from aqueous samples(topical solution). The aqueous layer (5 ml) was extracted with 5 ml of 
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dichloromethane, repeated extraction three times. The combined extracts then were dried under a stream 

of purified nitrogen gas. Silica gel column chromatography was used to eliminate interferences in the 

extracts. The column was eluted with 99.5% ethyl acetate and the eluent was dried under a gentle stream 

of nitrogen. The ML content and extract yield were evaluated as three extraction targets for optimizing 

extraction process. The dry residue was analyzed for ML by TLC on a silica gel 60 F 254 aluminiumsheet 

with mobile phase consisted of hexane/ethyl acetate/glacial acetic acid (60:40:0.5 v/v/v). The staining of 

a TLC sheet with iodine vapor is the method for the visualization of ML.Dry residue containing MLwas 

divided andsilylized with an excess amount of BSTFA according to AOAC 969.33 (AOAC 969.33, 17thed, 

2000). Silylation reaction was catalyzed by trimethylchlorosilane (TMCS). The derivatives were analyzed 

on the GC-FID instrument.Furthermore, dry residue (2 mg) was dissolved in 1 ml of mobile phase 

(acetonitrile (ACN):acetone, 90:10 v/v) for analysis by HPLC-ELSD.All samples were prepared in 

triplicate. 

Standard Preparation.For GC-FID analysis, an internal standard solution (5 mg/ml) was prepared 

by dissolving 125 mg of n-tetradecane (TA) in 25 ml of pyridine. A standard solution (5 mg/ml) was 

prepared by dissolving 25 mgof standard ML in 5 ml of internal standard solution. For HPLC-ELSD 

analysis, a standard solution (1 mg/ml) was prepared by dissolving 1 mg of standard ML in 1 ml of mobile 

phase (ACN:acetone, 90:10 v/v). The chemical structures of ML and TA are shown in Figure 1. 

 

 
                                Monolaurin (ML)                                                       n-Tetradecane (TA) 
 

Figure 1. Chemical structures of monolaurin (ML) and n-tetradecane (TA). 

 

GC-FID Determination. The GC analyzes were performed using a GC Algilent 6890N (Agilent 

Technologies Inc., China) equipped with a FID, and a DB-5HT capillary column (30 m x 0.25 mm ID, 0.10 

μm film) from Agilent J&W Scientific (Folsom, CA, USA). The oven temperature was held at 110 °C for 1 

min, increased from 110 to 230 °C at 15 °C /min, from 230 to 360 °C at 5 °C /min, and held at 360 °C for 

10 min. Temperatures of both injector and detector were 350 °C. The flow rate of helium carrier gas was 

1.4 ml/min, the injection volume was 1.0 μl, and the split ratio was 1:80. 

GC-FID Quantitative Analysis. The analysis was performed in triplicate using the internal 

standard procedure. Calibration curves of the derivatized ML in the 0.5-2.5 mg range were constructed. 

Response factors of ML relative to an internal standard (TA) were determined for quantitative analysis. 

The reproducibility of the method was determined on the basis of the intra-day and inter-day precision, 

and estimated as the relative standard deviation (RSD) of the calculated concentrations for standard ML. 
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The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were evaluated by serial dilutions of ML stock 

solutions in order to obtain signal to noise ratios of 3:1 for LOD and 10:1 for LOQ. 

HPLC-ELSD Determination. The HPLC-ELSD analyzes were performed using aHPLC1200 series 

(Agilent Technologies Inc., USA) equipped with an ELSD and a ZORBAX Eclipse Plus C18 column (4.6 x 

250 mn, 5 μm) from Agilent Technologies Inc., USA. The mobile phase consisted of ACN and acetone 

was degassed by ultrasonic bath priorto use. All samples and standards were filtered through 0.45 μm 

Millipore membrane before use.The HPLC column temperature was25°C and the injection volume was 

10μl. The resolution of ML was tested by changing the ratio of ACN and acetone. Mobile phase was a 

mixture of ACN and acetone at a flow rate of 1.0 ml/min with following gradient condition: ACN:acetone 

(90:10 v/v) from 0 to 5 min to ACN:acetone (70:30 v/v) from 5 to 10 min to ACN:acetone (50:50 v/v) from 

10 to 15 min to ACN:acetone (30:70 v/v) from 15 to 20 min to ACN:acetone (10:90 v/v), andthen held for 

10 min. Each run was completed within 30 min. The re-equilibration time was 3 min. Detection was 

performed using ELSD. The temperature of thenebulisation within the ELSD device was set at 40°Cand 

nitrogen gas was 3.5 bar. 

HPLC-ELSDQuantitative Analysis. ML from HPLC analysis was identifiedbased on the retention 

time of standard ML using similar mobileand stationary phases.We evaluated reproducibility to validate 

the HPLC condition in this work. We analyzed concentrations of ML by our HPLC condition with a linear 

gradient of the mobile phase composed of ACN and acetone. 

 

Results and Discussion 
Sample Treatment. The topical solution is composed of various ingredients as shown in Table 1. 

LLE and CC were used to clean up the sample solutions. The chromatographic optimization is needed to 

take full advantages of GC–FID and HPLC-ELSD capacities. In this study we used dichloromethane asan 

organic extractant due to its low water solubility and good partition coefficient for ML. The recovery of ML 

in topical solution was 88.25%. The extract containing ML was further purified by silica gel CC using 

99.5% ethyl acetate as an eluent. TLC chromatograms confirmed the efficiency of the cleanup method as 

shown in Figure 2. The iodine staining was reversible and gave ML a yellowish color that would disappear 

over a short time as iodine evaporated (Figure 2). The fraction of ML was subjected to GC-FID and HPLC-

ELSD analysis. 
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Figure 2. TLC separation pattern of a dry residue (), a topical solution Rx205 (Rx205) and a standard ML 

(Std ML), on the TLC silica gel 60 F 254 plate; mobile phase: hexane/ethyl acetate/glacial acetic acid 

(60:40:0.5 v/v/v); detection under UV 254 nm and staining with iodine vapor.  

 

Linear Response and Reproducibility of the Analysis.During the analysis performed using GC-

FID and HPLC-ELSD, good linear relationships between concentrations and peak areas of ML were 

obtained for calibration curves in the evaluated range (0.5-2.5 mg). Intra- and inter-day reproducibilities(n 

= 5) were evaluated under the optimized conditions. Relative standard deviation was lower than 1%.The 

detection limit (LOD) and the quantification limit (LOQ) were lower than 0.06 and 0.19 mg/ml, 

respectively. The efficiency of both methods, measured through the recoveries from spiked samples of 

MCO was higher than 98.89%. Regression analysis showed that relative percentage of peaks of ML 

according to the equation of y = 0.4439x + 0.0329 (R2 = 0.9996) in GC-FID analysis. For HPLC-ELSD, ML 

peak areas changed with the regression equation of y = 4939.3x - 463.04 (R2 = 0.9937). The result of 

HPLC-ELSD analysis had a higher regression slope than that of GC-FID, which implies that HPLC-ELSD 

could be more sensitive technique to detect ML in topical solutions. 

Determination of ML in Topical Solutions. GC-FID and HPLC-ELSDwere used to analyze the 

topical solution Rx205composed of MCO and the control solution without MCO. The identification of ML in 

samples from GC-FID and HPLC-ELSD was conducted using the retention times of a standard ML 

(Figure3 and5, respectively). The GC-FIDand HPLC-ELSD chromatograms of the topical solution Rx205 

are shown in Figure 4 and 6, respectively. The analyzed concentrations of ML in MCO using GC-FID and 

HPLC-ELSD were10.04and 8.67 mg/ml, respectively.The concentrations (%v/v) of MCO and ML in topical 

solutions analyzed by GC–FID and HPLC-ELSD are shown in Table 2. Quantitative data obtainedby GC-

FID for the analyzed concentration of ML in thetopical solution Rx205 at the formula concentration 5 %v/v 

DR Rx205 Std ML 
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of MCO and the calculated concentration 0.99 %v/v of ML was 1.00 %v/v. For HPLC-ELSD analysis, the 

analyzed concentration of ML in the same formula concentration of MCO and the calculated 

concentration 0.86 %v/v of ML was 0.87 %v/v. The results obtained from both techniques demonstrated 

that interfering excipients in topical solutions had little effect on concentration analysis.For GC-FID 

analysis, ML can be separated from interfering compounds based on the difference of boiling point and 

volatility. ML was eluted with high response and short retention time (7.6 min) as shown in Figure 4. In the 

case of HPLC-ELSD analysis, the separation of ML and interfering compounds depends on polarity and 

charge. The reversed-phase HPLC column showed a shorter retention time (3.8 min) as shown in    

Figure 6. 

 

Table 2. The concentrations of modified coconut oil (MCO) and monolaurin (ML) in topical solutions. 
 

Concentrations (%v/v) Control  Rx205 
GC-FID HPLC-ELSD  GC-FID HPLC-ELSD 

Formula Concentrations of MCO  0 0    5       5 

Calculated concentrations of ML 0 0    0.99       0.86 

Analyzed concentrations of ML 0 0    1.00       0.87 

 

 

 
 

Figure3. The GC-FID chromatogram of a standard monolaurin (std ML) and an internal standard (n-

tetradecane, TA). The parentheses after ML and TA are retention times. 

 

TA (2.8 min) 

std ML (7.6 min) 

mV 

min 
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Figure4. The GC-FID chromatogram of monolaurin (ML) in the topical solution Rx205 using n-tetradecane 

(TA) as an internal standard. The parentheses after ML and TA are retention times. 

 

 
 
Figure5. The HPLC-ELSD chromatogram of a standard monolaurin (std ML). The retention time in minute 

is given in parenthesis. 

 

TA (2.8 min) ML (7.6 min) 

mV 

min 

std ML (3.8 min) 
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Figure 6. The HPLC-ELSD chromatogram of monolaurin (ML) in the topical solution Rx205. The retention 

time in minute is given in parenthesis. 
 

Conclusions 
The sample clean-up method including LLE and CC was developed for removing the interfering 

compounds in the analysis of ML in topical solutions composed of MCO. The resulting sample was 

derivatized prior to GC-FID analysis and direct analyzed by HPLC-ELSD. Both techniques gave sensitive 

responses and high resolutions for the analysis of ML. The retention time of HPLC-ELSD was about half of 

that of GC-FID. GC-FID and HPLC-ELSD may be appropriate tools for analysis of ML in topical solutions 

composed of MCO. 
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Development of A Computer Program for Calculation Physical and Chemical Properties of 
Biodeiesel Via A Ethanolysis    
 

Noppanan Muangnuea1, Kaokanya Sudaprasert2, Thinnaphop Chum-in2, Setthawit Saengthip3 and   

Suriya Phankosol3 

 
Abstract 
 Biodiesel is an important renewable and clean energy. It can be replaced or blended with petro-

diesel. Biodiesel properties for its use as an alternative fuel in a diesel engine are important in the 

combustion process, especially gross heat of combustion, cetane index (CI), surface tension (γ), density 

(ρ), and kinematic viscosity (μ). Their experimental determinations of these properties are complex, time 

consuming and expensive. Mathematical calculations would be more convenient for estimation of these 

physical and chemical properties. In this work, proposes to develop a computer program was written by 

using the VB.NET in visual studio program version 2013 for gas chromatographic identification of fatty 

acid ethyl esters (FAEEs) and their composition in a biodiesel produced by ethanolysis. Subsequently, all 

above (CI, μ, ρ, γ and heat of combustion) biodiesel properties are estimated by mathematical models 

which correlate these properties to its fatty acid composition. The overall time for identification of FAEEs 

and estimation of physical and chemical properties of a biodiesel would be reduced to a few minutes and 

the whole process can be carried out by an unskilled analysis. 

Keywords : Biodiesel properties, Computer program, Identification 

 

 

 
                    

 

                                                 
1 Department of Innovation and Technology Management, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University,  

  Bangkok 10600, Thailand. 
2 Division of Energy Technology, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140,    

  Thailand. 
3 Department of Industrial and Technology Management, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University,  

  Bangkok 10600, Thailand. 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12 – 13, 2015 

PE-34 

Development of A Computer Program for Identification of Gas Chromatographic Peaks of 
Fatty Acid Alkyl Esters 
 

Setthawit Saengthip1, Luechai Sri-Ngernyuang2, Thinnaphop Chum-in3, Noppanan Muangnuea4 and 

Suriya Phankosol4 
 

Abstract 
Fatty acid of oil or a biodiesel is generally determined by Gas Chromatographic (GC) method 

but identification of fatty acid alkyl ester (FAAEs) in a GC chromatogram requires a skilled personal. The 

conventional method required at least two reference standards for identification of an unknown FAAE 

sample. Thus, a large number of standard FAAEs are required for identification of a biodiesel sample. In 

this work, we aimed to develop a computer program by using Visual Basic.NET (VB.NET) version 2013 for 

GC identification of FAAEs base on equivalent chain length (ECL) method are correlated thermodynamic 

parameters. The benefit of the program, reduce the cost and time of the analysis, the whole process can 

be carried out by a less-trained analyst. Therefore, the program would be of great importance and 

convenience for researchers. 

Keywords : Fatty acid alkyl esters, Computer program, Chromatographic, Identification 
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Tyrosinase Inhibition of Crude Extracts of Carthamus tinctorius Linn. Flowers and Psidium 
guajava Linn. Leaves  
 

Thitaree Chumchaiyapurk1, Sasamol Phasuk1 and Pannraphat Takolpuckdee1 

 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) identify the amounts of flavonoids and the active 

substances  of the crude extract from both Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. 

leaves by TLC fingerprint technique, 2) study the tyrosinase inhibition efficiency  from the crude extracts. 

The active  compounds  Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves were also 

obtained by  the extraction using maceration technique  with 95% ethanol as the solvent. The flavonoids 

from  the crude extracts were investigated  via TLC fingerprint  technique. Total phenolic, total tannin and 

total flavonoid contents were measured by UV-Visible spectrophotometry. The tyrosinase inhibition 

properties from the mix crude extracts were tested. The results found that the crude extracts from dried 

Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves  were 5.70%and  4.56%, 

respectively, while the total phenolic contents were 0.11 and  0.39 mg of gallic acid/g extract, 

respectively. The total tannin contents  were 0.09 and 0.37 mg of tannic  acid/g extract, respectively. The 

total flavonoid contents were 0.15 and 0.42 mg of rutin /g extract, respectively. Moreover, tyrosinase 

inhibition from crude extract  with IC50 were 6.20 and 6.89 mg/ml, respectively.  

Keywords : Carthamus tinctorius Linn., Psidium guajava Linn., Tyrosinase inhibition 

 

Introduction 
 Typically, some of Thai local herbs had tyrosinase inhibition  properties. Tyrosinase was known 

as one of the most important enzymes for accelelate  the synthesis of melanin in melanocyte. This 

process caused the pigment  development in cell by the transformation of tyrosine to 3,4 – 

dihydroxyphenylalanine (DOPA). Sometimes, the black pigment of eumelanin could be observed. Both 

natural and synthetic substances  were prepared for the inhibition of enzyme activity such as 

hydriquinone, arbutin and kojic acid. Flavonoids  were one of important chemicals to tyrosinase inhibition  

and were also known as one of the most powerful tyrosinase inhibition  compounds.  Nowadays, the ways 

to use the Thai herbal plants as tyrosinase inhibition cosmetics are increasing such as Carthamus 

tinctorius  Linn. flowers and Psidium guajava Linn.  leaves can be used as reduced the activity of 

mushroom tyrosinase and skin-whitening agent (Chen Y.S. et al., 2013, Dong-Hyun You et al., 2011, 
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Siriwan Werathaweeporn, 2009). In Thailand, Carthamus tinctorius  Linn. flowers and Psidium guajava 

Linn.  leaves were also known as local herbal plants. It has been report that Carthamus tinctorius Linn. 

flowers contained flavonoids such as Carthamin and Carthamus  yellow with the IC50 value of 

approximately 1.01 ± 0.03 mg/mL (Chen Y.S. et al., 2013) and Psidium guajava Linn. leaves contained 

flavonoids such as tannin and quercetin  with the IC50 value of approximately 102.5 μg/mL (Park, Byoung-

jae, Onjo Michio, 2008). having reduced the activity of mushroom tyrosinase. 

  

Objective 
 1.To determine the amount of flavonoid and the significant substances of the crude extract of 

Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves by TLC fingerprint technique 

 2. To study the tyrosinase inhibition property of the crude extract of Carthamus tinctorius Linn. 

flowers and Psidium guajava Linn. leaves 
 
Materials and Methods  
 Materials 
 Dried Carthamus tinctorius Linn. flowers were purchased from Jomthong district, Chiengma 

iprovince during the period of October to December,  2013. Psidium guajava Linn. leaves were selected 

from Inburi district, Singburi province during the period of May to July, 2013. All chemicals in this 

experiment  were used as the highest  purity unless otherwise stated. 
Methods 
Crude extracts preparation 

 One thousand grams of the dried flowers of Carthamus tinctorius Linn.  were accurately weighed 

and recorded.  Then,  the weighed of dried flowers was macerated in a 2L tank and 95% ethanol was 

used as solvent. The maceration reaction was left for 7 days. The macerated solution was filtered and the 

solvent was removed to dryness under reduced pressure, and then kept at 5-10°C for further 

investigation. The % yields of the crude extracts was calculated. In, addition the dried leaves of Psidium 

guajava Linn. was prepared  in the similar  method of  the dried  flowers of  Carthamus tinctorius  Linn. 
TLC fingerprint of the flavonoids 
The flavonoids extracts  were prepared by stirring 10 g of the flower and leaf powder with 5ml 

methanol on a dry block heat bath (60°C, 5min), allowed to cool, filtered, evaporated the filtrate to 

dryness under reduced pressure. Dissolved the dried extract in 1ml methanol, then applied 3μl onto a 

TLC plate and perform chromatography to 10 cm with a suitable solvent system. Sprayed the developed 

plate with natural products-polyethylene glycol (NP/PEG) reagent, and detected fluorescing zones of the 

existing flavonoids under UV-254nm compared to ref. std. rutin (Fluka, Switzerland) in methanol (1:1 w/v). 

(Buppachart Potduang et. al., 2007) 
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 Total phenolic contents 
 100 μL of each extracts  with concentration of 1 mg/mL were mixed with 1,000 μL of 20% 

Na2CO3 followed by standing for 3 mins and then 500 μL of 50% Folin-Ciocalteau reagent  was added to 

the mixture. After standing for 1 hour, the absorbance  was measured at 760 nm using the UV-Visible  

spectrophotometer and total phenolic contents were expressed as gallic acid equivalents. (Dong-Hyun 

You et al., 2011) (n=3) 
 Total tannin contents 
 100 μL of each extracts with concentration of 1 mg/mL were mixed with 1,000 μL of 20% Na2CO3 

followed by standing for 3 min and then 500 μL of 50% Folin-Ciocalteau reagent  were added to the 

mixture. After standing for 1 hour, the absorbance was measured at 760 nm using  the UV-Visible 

spectrophotometer and total tannin contents  were expressed as tannic acid equivalents. (Meigy Nelce 

Mailoa et al., 2013) (n=3)  
Total flavonoid contents 

1 mL of 5 mg/mL crude extract of each species  was transferred to a volumetric flask containing 4 mL  

Mill-Q water. At 0 min, add 0.3 mL of 5% NaNO2.  After 5 min, add 0.3 mL of 10% AlCl3. At 6 min, add 2 

mL of 1 M NaOH and the volume was made up to 10 mL with Mill-Q water. The absorbance  was 

measured at 510 nm using UV-Visible spectrophotometer. The Total flavonoid content was determined by 

using calibration curve of rutin (0.05 to 1 mg/mL). Total  flavonoid content is expressed as mg of rutin/g of 

sample (Atanassova, Georgieva and Ivancheva, 2011). (n=3) 
Tyrosinase inhibition activity 

 The dopachrome micro-plate assay modified from Iida et al. (1995) was used to investigate the 

tyrosinase inhibition of the 20% ethanol derived extract. The crude extracts were dissolved with 20% 

ethanol at various concentrations. The 50 μL sample solution were mixed with 50 μL of tyrosinase and 

100 μL of  0.02 M Sodium phosphate buffer (pH 6.8), and allowed to stand for 10 min. Added 50 μL of  L-

Dopa, mixed and then  incubated for 2 min. The absorbance  was measured at 492 nm by micro-plate 

reader. The absorbance differences before and after the 2 min incubation were used to calculate the 

percentage inhibition of tyrosinase as follows: 

 

% Tyrosinase inhibition =  

 

 Where the absorbance difference A represents the control (L-Dopa mixed with enzyme in 

buffer); B represents the blank (L-Dopa in buffer); C represents the reaction mixture; and D represents 

the blank of C  (L-Dopa mixed with test sample in buffer). Plot %Tyrosinase inhibition vs Log 

concentration. Substituted  y = 50 in the resulted linear equation to obtain the x  value. The antilog x was 
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then the IC50 (conc. of 50% inhibition) value (Ballantyne et al., 1995). A well-known tyrosinase inhibitor, 

kojic acid, was used as the reference standard. 

 
Results and Discussion  

1.Flavonoid analysis  via TLC fingerprint  technique 

TLC fingerprints of the extracts from Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava 

Linn. leaves presented a specific pattern of flavonoids developed in ethyl acetate-formic acid-acetic 

acid-water (10:1:1:2) as shown in Figure 1. Rf values of the active substance from Carthamus tinctorius 

Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves extracts were 0.41 and 0.60, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a).     (b) 

Figure 1 TLC fingerprints of crude extracts from (a). Carthamus tinctorius Linn. flower and  (b). Psidium 

guajava Linn. leaves  
 

 2. The determination of phenolic, tannin and flavonoids from crude extracts of Carthamus 

tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves  were shown in Table 1 
 

Table 1 Total phenolic, tannin and flavonoid contents of Carthamus tinctorius  Linn. flowers and Psidium 

guajava Linn. leaves  (n=3) 

Extract samples 
Total phenolic 

(mg of gallic acid/g extract) 
Total tannin 

(mg of tannic acid/g extract) 
Total flavonoid 

(mg of rutin/g extract) 

Carthamus tinctorius 

Linn. flowers 
0.11 0.09 0.15 

Psidium guajava 

Linn. leaves 
0.39 0.37 0.42 



 การประชมุวิชาการและเสนอผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ระดบัชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครัง้ที ่8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 

The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  
February 12 – 13, 2015 

PE-39 

 Table 1 exhibited  the phenolic content  from the crude extracts of Carthamus tinctorius Linn. 

flowers and Psidium guajava Linn.  leaves were 0.11 and 0.39 mg of gallic acid/g extract, respectively. 

The tannin  content  from the crude extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava 

Linn.  leaves  were 0.09 and 0.37mg of  tannic  acid/g extract, respectively. Moreover, the flavonoid 

content from Carthamus tinctorius Linn. flowers and  Psidium guajava Linn. leaves were 0.15 and 0.42 

mg of rutin/g extract, respectively. Thus, this study were to determine the total phenolic, total tannin and 

total flavonoid from crude extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers and  Psidium guajava Linn. 

leaves for tyrosinase inhibition activity of the extracts. 

 

 3. Comparison of  tyrosinase inhibition activity of crude extract with Carthamus tinctorius Linn. 

flowers and Psidium guajava Linn. leaves 

 

Table 2 Comparison of  tyrosinase inhibition  activity of crude extract  prepared  from Carthamus 

tinctorius Linn. flowers and  Psidium guajava Linn.  leaves  

 

 
Types of Crude Extract 

Concentration of 
sample (μg/ml) 

Log 
Concentration  

 
% Scavenging 

 

 
IC50 (mg/ml) 

 

Carthamus tinctorius 

Linn. flowers 

40 

80 

120 

160 

200 

1.60 

1.90 

2.08 

2.20 

2.30 

1.34 

2.68 

4.03 

6.71 

9.40 

 

 

6.20 

Psidium guajava Linn. 
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From  Table 2, the tyrosinase inhibition activities of the extracts from Carthamus tinctorius Linn. 

flowers and Psidium guajava Linn. leaves were compared to kojic acid. The results displayed  that the 

crude extracts of Carthamus tinctorius  Linn. flowers and  Psidium guajava Linn. leaves had  tyrosinase 

inhibition  activities with IC50 values of  6.20 and 6.89 mg/ml, respectively. Whereas, the tyrosinase 

inhibition  activities of  kojic acid  was 1.30 mg/ml. 

 

Conclusion 
 Flavonoids  of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves were found  

via TLC  fingerprints  technique. The mixed mobile phase in this experiment  was ethyl acetate: formic 

acid: acetic acid: water in the ratio of 10: 1: 1: 2. Total phenolic, total tannin  and total flavonoid  contents 

were found in both Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajavaLinn. leaves  with the value of 

0.11 and 0.39 mg of gallic acid/g extract, 0.09 and 0.37 mg of tannic acid/g extract and 0.15 and 0.42 

mg of rutin/g extract, respectively. The crude extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers had  the 

tyrosinase inhibition activity of 6.20 mg/ml, while the crude extracts of Psidium  guajava Linn. leaves has 

an tyrosinase inhibition activity at 6.89 mg/ml.  
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Game Art Creating based on The Inspiration from Production Culture in Thailand Tourism
Coaches

Pisit Tangpondprasert1

Abstract
This game art is inspired by the colorful pattern on Thailand tourism coaches that are mostly found at

tourist attractions. The unique style of vivid colors and very big cartoon icons led to some questions in terms
of art composition; are those classified as an art?, and what is their aesthetic value? Then, this game art was
created to learn about the inspiration and processes to produce the patterns on the tourist coach, and find
out the answers whether they are based on the coach owners’ ideas? Is there any underlying meaning of
those patterns? And can we conclude that they can build up the images of each tourist coach.

All information gathered from involving parties was conveyed to the audiences via “Game Art”, one
of the New Media Arts in the Digital Age. Based on Relational Aesthetics theory that focuses on the value of
audiences’ participation, rules and regulations of game were programmed to create an interaction between
the visitors and the media.

The result showed that the colorful patterns on a tourist coach can be considered as an art because
they were created by the painters or the artists who are equipped with creativity, freedom, and their own
autonomy, and the pattern itself was inspired by the coach owner. The audiences can understand how to create
the pattern on a tourist coach by playing game art. They can experience the role of the coach owner while they
are creating their own design because their background and identity will be drawn out as well as the coach
owner who tries to reflect his own identity via the design on a tourist coach.
Keywords : Relational aesthetics, Game art, New Media Art, Visual Culture, Thailand tourism coaches

Category : Game art

Concept
Game Art, a part of New Media Art, was chosen as mediation of this project to present the value of art

on tourist coach patterns. The aesthetics of New Media Arts is what the performance conveys rather than only
the figures. The audiences will understand the cultural production of tourist coach pattern toward each step on
game art such as creating pattern, decorating a coach, and promoting marketing activities in tourism.

The relational aesthetics theory is also applied with this project. This theory introduced an aesthetics
derived from human relations and their social context, rather than an independent and private space. Therefore,

1 Digital Media Department, Faculty of Communication Arts, Siam University. 38 Pasicharoen, Bangkae, Bangkok 10160, Thailand.
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this concept is consistent with game art because it can make audiences perceive the message while they are
participating whether as a player or an observer.

Background
Amphoe Banpong is one of the major districts in Ratchaburi Province. Currently, it is the center of

transportation in western part of Thailand and the biggest tourist coach manufactures. Nowadays there are
around 35 entrepreneurs with a production capacity of over 1,200 coaches per annum approximately.

For the sake of competition, the pattern of each tourist coach is very important. The pattern itself should
be eye-catching, different, and easy to remember. Thus, the tourist coach becomes a movable medium to
display various symbolic designs that reflect favor, style, and creativity of the owners. The highlight of the
pattern will be on the widest area of a coach, and then it will be decorated with other compositions such as
colors and contents. The most favorite paintings are cartoon icons or Thai style paintings, for example. Then, the
painters, so called the folk artists, will paint them with their drawing skills and preferences, and their style is
called “folk art”. It reflects the cultural production which only exists on the tourist coach produced in Amphoe
Banpong, Ratchaburi Province.

The owner’s idea combined with the skills of the folk artists creates the identity of each tourist coach.
Consequently, it brings about the conceptual culture about Thailand tourism coaches that are painted with
some colorful designs or cartoon icons, and later becomes a unique style of contemporary Thai culture in the
tourism industry that contrasts with the traditional Thai culture. This is the beginning of the inspiration to create
game art about Thai tourist coach production.

Purposes
The project’s aim is to study the framework of Thai tourist coach cultural production, its conceptual

background, and how to apply the relational aesthetics theory to game art.

Game design
The game was designed to imitate the processes of drawing pattern on a tourist coach, and how it is

evaluated based on the principal of design compared to the judgment of people from different levels of society.
The players are assigned to design the pattern for a tourist coach. They can choose any kinds of decorating
equipment, for example; a pattern, a cartoon icon, texture, a sticker, light bulbs, and etc.

After the players finish creating a pattern, they can have their own design evaluated by clicking on the
tool to evaluate their performance. If they get lower scores, some suggestion about the principle of design will
be provided for them. Next step, the players can present their design to virtual communities in the game such
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as the area around temples, gas stations, or tourist attractions in order to see the reaction of people from
different classes whether it is consistent with the scores based on the principle of design or not.

Game feature
 The equipment for creating pattern is imitated from the real equipment.
 There are tools for the player to evaluate their artistic skills.
 The virtual communities are created to reflect the attitudes of people from several classes toward the

design.
 Game can be shared via Social Network such as Facebook, and the score can be recorded.

Overview of the user interface
The user interface is consisted of 5 sections;

 The decorating tools
 The display and evaluation
 The scores and statistic
 The virtual presentation area
 The sub-menu

Key locations
The play screen for the coach model is designed as a city under the light mist to create surreal

atmosphere.

Travel or the movement of figures
The set of tools for decoration the 3D coach model can be moved, closed, and expanded for the

viewpoint of decorating tools. When the coach is displayed to the virtual place, it will move automatically.

Scale
 Screen Play Size: 1024 X 768.
 Proportion of the coach model, the main part of the game, is 1:3 of the screen.
 Main Navigator is set at the lower part of the screen.
 Other menus are designed to be able to hide and expand for a better viewpoint of the coach model.

Object
 Decorating tools is set at the lower part of Dock Menu Bar.
 The measurement and evaluation menu can hide and expand at the right side of the Dock Menu Bar.
 The coach model is set in the center of the screen because it is the most essential part of the game.

Time
Time for playing is about 15-20 minutes depended on each player.
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Model of game - 2D/3D Rendering
 3D Model: a coach, and the virtual areas such as temple, gas station, and city.
 2D: Interface Menu and the whole game system.

Result
Data from the research can be contributed to the game art as follows;

1. Create Tools and equipment for creating design which is divided into 4 steps;
1.1 Grounding a plain color before drawing designs
1.2 Drawing designs
1.3 Stroking texture
1.4 Painting the main characters

2. Provide the dominant features of the pattern such as Japanese cartoon icons, the movies star,
contemporary Thai style pattern, landscape, and graphic or geometric drawing.

3. Provide the supplement options such as bulbs and LED lighting accessories, a doll of the Michelin
man, and tattoo stickers. The series of tools for decorating supplements was added in the game as the
last step after finishing painting on a coach.

4. Provided the knowledge about the principle of design which mainly focus on 3 factors;
4.1 Harmony

The harmony of art work depends on how to select the color, background, and the dominance
features and make all of them harmonize.

4.2 Balance
The body of each coach was designed differently. In order to set the relation between the design
and the body of a coach, the painter divides the whole body of a coach into 4 parts; that is upper–
lower, and left–right (front and back). How to arrange the compositions of the design on a coach
and determining a proportion is related to the divided areas on the body of a coach.

4.3 Dominance
The most important and the most outstanding part of a coach body is the left-side or the right-side
because those are the widest areas. Selecting object masters including their action, characteristic,
and feeling expression is obviously important for creating characteristic and identity of each
coach, and other components may reflect some other necessary meanings such as telephone
number coherently painted along a curve, or a company name presented on the edge of the
coach body.
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Figures

Figure 1: Pictogram of the stereotype and How to play game

Figure 2: The sketch of interface design

Figure 3: The sketch of virtual presentation area and rewards
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Figure 4: 3 evaluation criteria; harmony, balance, and dominance

Figure 5: Designing interface by dividing a scene into 9 cells on a 3X3 grid
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Figure 6: Decorating scene Interface

Figure 7: Virtual presentation area interface

1. Type of creative arts: Game Art
2. Title: Thailand Tourism Coaches Creator
3. Artist: Pisit Tangpondparsert
4. Technique: Software Game, Digital Art
5. Year: 2014
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INTRANSIT

Jakrawal Nilthamrong1

Abstract
Not taking into account the screening of Thai traditional outdoor and mobile cinemas that can still be

seen using film projectors, nowadays, as we enter the digital age, the production of celluloid films together
with the screening of films in cinemas seems to be coming to an end.

As an artist and filmmaker I make this work looking at this moment of transition in the space and
context of an artwork. With the film era fading and with developments of moving image technology being
used more and more, this has led to the gradual disappearance of the physical, materials that can be seen
and touched, from celluloid film to tapes and now to digital files. I choose to respond to this slow
disappearance and their becoming a thing of the past by introducing viewer to an imaginary image of the
future. I create a 35-mm film moving image work by experimenting with 1960’s science–fiction special effects,
using organic materials, creating models and camera techniques.

As well as presenting us with the moving images that we see before us in continuous time, I give
importance to the materials and the environmental composition that produces a moving image. By revealing
the structure of the film projector and its process as part of the work, our senses are invited to perceive the
hidden movement and changes in the moving image. ‘InTransit’ is not only a special work in itself but the
process and knowledge behind it is a valuable record.
Keywords : Celluloid Film, 35mm Film Installation, Film Projector
Category of the creative arts

Time-Based Art, Installation Art

Concept of Work
The artist has created this work looking at the moment of transition in film as a disappearing medium.

The moving image on 35mm film consists of three scenes; a scene of a planet floating in space, a scene of a
planet’s surface with mountains and an uncanny landscape, and a close-up scene of a liquid substance,
which looks as if it might belong to another universe. The film pays homage to sci-fi film techniques in the
1960s and 1970s when filmmakers experimented with “Organic Effects” to depict life in space as well as
American experimental filmmakers who explored film media as a conceptual art form.

Background and significance of the creative arts
Looking back to 2004 – 2005, when I was studying at the School of the Art Institute of Chicago, Mr.

Aoki Tatsu, renowned Japanese film artist, taught me how to create images on 16 mm film without filming it

1 Faculty of Mass Communication and Journalism, Thammasat University 99 Moo 18 Phaholyothin Rd., Khlongluang, Pathumthani 12121, Thailand.
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via camera. He started by taking the film out of the can and laying it on the floor of a completely dark room,
then encouraged students to bring several objects close at hand, such as nails, sugar, lacework etc. and laid
them on the film strip before turning the light back on for about one to two seconds and then took them to be
developed. The outcome was a short animation full of abstract form…this could be described as my first
impressions of the moving image, being far from what I knew then, as ‘Film’ being only a medium used to
record performance. From those experiments came the knowledge of what happened behind the scenes of
the movie industry and also opened up to me the possibility of creating films or experimental films in which
the material itself could tell its own story. I absorbed works of American experimental filmmakers such as
Stand Brakhage’s work, in which he painted directly onto the celluloid, and surrealist artists who deconstruct
the narrative of storytelling. When I look back to that insignificant beginning, it reaffirmed my desire to work
with ‘Film’ again before this material and its knowledge disappeared in this transitional time to the digital age.
Objectives

‘Film’ is a word used widely as the understanding of ‘Cinema’ but actually the production process of
filmmaking today (and in the near future) will be replaced by the digital system. ‘Film’ material will have
nothing to do with either the production process or the screening. Although today this transition of
technological development in the making and screening of films has helped create new knowledge, it has
also contributed to the disappearance of the old knowledge and old perceptions. For this reason I have tried
to make a memorandum of the production process with this work ‘InTransit’. I want to preserve and transmit
the knowledge of ‘film’making, the merging of the arts and science.
Process of producing the creative work

‘InTransit’ was inspired by science fiction films of the 1960s (before the introduction of the computer
graphic system). Filmmakers tried to create and imitate life in outer space even before any human being
could travel there; they looked up at the sky with sparkling stars and imagined life in outer space. 2001: A
Space Odyssey a film by American filmmaker, Stanley Kubrick, released in 1968, created a new history of
special effects on film, and was marked by special recognition to Douglas Trumbull, a special effects
supervisor for this film. I studied the special techniques of Douglas Trumbull used during the 1960s, by
creating a model, using stop-motion technique and materials such as chemical substances, colour and other
solvents to create the special effects Douglas Trumbull called “Organic Effect”.

The production process of ‘InTransit’ is divided into 3 parts
1. The Construction and Setting Design
2. The Production Process
3. The Film Editing and Post-Production

1. The Construction and Setting Design
The script of ‘InTransit’ consists of three scenes, a scene of a planet floating in space, a scene of a

planet’s surface with mountains and uncanny landscape and a close-up scene of a liquid substance, which
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looks as if it might belong to another universe.
Creating the model started with cutting foam with a hot wire and carving it into a mountain shape or

uncanny landscape. We left a space down the mountain pass so as to be able to shine a light from
underneath, similar to lava flowing under the rock bed, after that we put plaster on the finished form and then
finally painted it.

Creating models.

2. The Production Process (Principle Photography)
Our production with miniature models to create an immense landscape of the universe took our crew

back to their childhood days. Those days full of imagination, inventing a story of traveling spaceships created
with leftover objects from the garage or storage room, not however for this production, which had to be well
planned. For this work we intended to use donated 35mm film from Advertising Production House so we
needed to study and understand the possibilities and limitations of this ‘Film’.

‘Film’ (Photographic) is a strip or sheet of transparent plastic film base such as polyester, celluloid or
cellulose acetate coated on one side with a gelatin emulsion containing microscopically small light -sensitive
silver halide crystals. The sizes and other characteristics of the crystals determine the sensitivity, contrast and
resolution of the film, the emulsion will gradually darken if simply left exposed to light (or high-energy particles
such as X-rays) that creates an invisible image that can be chemically developed into a fully visible
photograph.

As the film stock that we used was old film stock2, we had to test it before we used it. We filmed
some of it and sent it to be developed and looked for D-min3. The result from the testing would tell us how
much one needed to do Exposure Compensation. For example, if the film stock has a high D-min rate, it
enables us to capture an image of a dark grey until black, when you film it you have to open the camera
exposure or add more light 1 – 2 stop.

Scene 1 – Planet
We needed to calculate the incidence of light from every angle because the foreground of our set

was a massive planet floating, while the camera slowly moved towards the planet until we see the sunlight
shining from the back of the planet. Moreover we had to be aware of the small stars together as a star field for

2 Film that has not been used is called  Raw Stock or Film Stock
3 D-min means the minimum density of the film
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our background. The precise light calculation was essential and needed highly experienced professionals, as
for this project ‘InTransit,’ I wished to reproduce the spirit and skill of filmmakers before the digital age had
bloomed. During the exhausting production process no-one apart from director of photography, with his
professional understanding of this process, can predict what the image will look like. The director of
photography seems like a magician who will impress the audience when those plastic strips are developed.

Scene 2 – The Explorer

Nutthawut Sangsri (Art Director) pouring hot water onto dry ice to create an imitation stream cliff.

Chatchai Chaiyont (Cinematographer) & Nawaropas Rungpibulsopin (1st Assistant Camera) at work.

Scene 3 – Space
To create the ‘Organic Effect’ in this scene we used various types of liquid such as oil, shower gel,

and food colour to test for different character effects – transparency, viscosity, chemical reaction etc. We
mixed those liquids on a transparent acrylic sheet by dripping each liquid on top of one another and by
looking at the reaction when those liquids blended together or the change of temperature, we could now
choose a group of colours.
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Art Director (Nutthawut Sangsri) and Assistant Director (Kaensan Rattanasomrerk) helping to create ‘Organic
Effect’ from various liquid substances.

Different kinds of filters, used for special technique in earlier times, a collection of a well-known
cinematographer, ‘Dom’ Thanitsaphong Sasinmanop.

After approximately 3 months of preparation, we shot the whole film in just one day and we then sent
it off to the Film Lab who would be responsible for the Film and Editing Process.

3. The Film Editing and Post-Production
Film editing 30 to 40 years ago was a highly paid profession.  You not only had to be highly skilled

and patient, working with time limitations, in order to be able to narrate the story using technology, film editors
also needed to have a good understanding of the process in Film Laboratories and be familiar with the
delicacy of film and the human eye to light. Post-Production process has several methods, you can combine
digital technology by scanning film with a Telecine4 machine then you will get a digital file to work with Non-
Linear Editing system on a computer but for this project 'InTransit', I intended to study the original process
before the Telecine system existed. (I wish to thank Kantana Film Laboratories Co.,Ltd for assisting with all
the equipment which brought this original film editing back to life again). During the editing process in the
past, filmmakers normally worked closely with Film Labs because of the complicated technique, both film
directors and cinematographers chose to work with trusted and professional Labs. The following is the
process used during the traditional film editing.

We then took Negative Film and printed onto Positive Film, which we called a Workprint5. You can
compare this process to the process of taking a photo with a still film camera, after the developing process
we have an Amber Negative Film, which we then print onto photo paper but with motion picture film
processing we change those photo papers into another film reel. Workprint Film is the closest sample image

4 Telecine is the process of transferring motion picture film into video.
5 A workprint is a rough version of a motion picture, used by the film editor during the editing process.
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to an image from a filmed camera. To first check your Workprint is like first inspecting an image to see is if
there are any scenes or any shots that are too bright or too dark which helps us to adjust the brightness
during the printing process. The next process is to edit Workprint by using the Flatbed Steenbeck machine
together with Splicing Tape to attach the cut film together. Film Editing using the Flatbed Steenbeck machine
has been widespread since 1930. They are available for both 16mm and 35mm film. Today the majority of
filmmakers usually do the editing with Non-Linear Software on a computer; the Flatbed Steenbeck is now
used mainly in Film Archives or some Film Labs to preserve old film prints.

After taking the Negative Film to Film Lab to do the film processing, we then get an Amber Negative Film.
If after editing Workprint the filmmaker is happy with the story and the length of the work, it comes to

the process of Original Negative Film Editing by comparing the Keycode, which appears on both the
Workprint and Original Negative Film.

Steenbeck is a brand name for a Flatbed Film Editing machine but in the industry the Film Editing machine
was commonly called a Steenbeck.

The Editing Process of Negative Film involves the use of a Synchronizer machine - it is used to
compare the Workprint and Negative and to make sure that the image is the same, Cement and Cement
Splicer is used to attach the films together. There are several important things that you have to be aware of
during this process, not only the keycode between the Workprint and Negative that has to be carefully
compared and synchronized, but also the environment of the room is important, the room needs to have
an Antistatic machine because when film is pack rolled, sometimes when you wind it, it creates Electrostatic
Attraction which can draw in dust onto Negative Film.
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Passakorn Yaisiri, Post-Production Supervisor & Supamol Pleumchusak, Negative Editor

After the completion of editing the Original Negative Film, the last part of the process is to clean
the film in the Cleaner machine to remove all the dust before taking it to the Printing machine to make another
Positive Film called Release Print6.

Not long from now this Film Developing and Printing machine, which used to cost millions, will become
worthless scrap iron and disappear, together with motion picture film, which used to move along this
machine roller.

Materials and tools used in producing the creative work
Film Type: Kodak 5218 (500T) x 5, length 620 ft.

Kodak 5219 (500T) x 2, length 800 ft.
Camera: ARRI 435 ES Advance Camera Production Kit
Lens: Zeiss Super Speed Lens Set T1.3 (18, 25, 35, 50, 85 mm.)

Arri Macro 100 mm. T3
Film Gate: Super 35 mm.
Format: 1:1.85

6 A release print is a copy of a film that is provided to a movie theater for exhibition.
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Work of Art

1. Type of creative arts : Installation Art
2. Title : InTransit
3. Artist : Jakrawal Nilthamrong
4. Technique : 35mm film Installation

Duration : 5 min (Loop)
5. Year : 2013

Preview Link: http://youtu.be/Q_zPRw1LSSw
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Sunflower: Alternative Crop for Multiapplications

Pantipa Na Chiangmai1, Yupa Poo Taeng-on1, Chanika Chanthasa1, Saowapar Khianngam1, Mana
Kanjanamaneesathian1, Taweesak Techakriengkrai2, Siwaporn Paengkoum3, Montree Thasontea3 and
Paisan Laosuwan4

Abstract

This creative work was introduced in the concept of the possibility of sunflower (Helianthus
annuus L.) as alternative plant model for multiapplications to farmers in Phetchaburi and
Prachuakhirikhan Provinces. The knowledge of this work came from the results of both field and
laboratory test from the year 2010 to 2014. This work also aims to promote the Sufficient Economy Theory
where the products from sunflower should be utilized by farmers in the household for their daily living.
However, the excess availability requirements in farmer’s household can create added values for
commercialization. Seed from harvesting was pressed to obtain crude sunflower oil (crude sun-oil) while
the residue meal could be used as an animal feed. In addition, seeds can be processed into food without
pressing. Moreover, sunflower has significant to support the tourism even though it is a secondary
objective application.
Keywords : Sunflower, Helianthus annuus, Economic sufficiency, Alternative crop
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1. Type of creative arts  : Creative research product
2. Title  : Sunflower
3. Researcher : Pantipa Na Chiangmai et al.
4. Technique  : Present the steps and processes
5. Year  :  2014
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