รายงานรวมบทความวิจยั และงานสร้ างสรรค์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ

"ศิลปากรวิจัยและสร้ างสรรค์ ครั ง้ ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันพฤหัสบดีท่ ี 12 - วันศุกร์ ท่ ี 13 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์ ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

สารจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเทศไทยกํา ลัง กา วเข าสู ป ระชาคมอาเซี ยนอย า งเต็ม รูป แบบในปลายป พ.ศ. 2558 ดว ยเหตุ นั้ น
ทุกภาคสวนจึงเรงปรับกลยุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการศึกษาที่ตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่จะตองเปลี่ยนแปลง
เชนเดียวกัน การรวมมือกันระหวางสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและผสมผสานองคความรูเพื่อสรางความแตกตาง
และโอกาสทางการแขงขัน จะเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อน สงเสริม และพัฒนาใหประเทศมีความเขมแข็ง
เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคและเปนมหาวิทยาลัยที่มี
การเรียนการสอนครบทั้งศาสตรและศิลป มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรค เพื่อสงเสริมวิชาการ รวมทั้ง
ดํา เนิ นการจั ดกิ จ กรรมอั นแสดงให เห็ น ถึง ศัก ยภาพเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึก ษาไปสู ค วามเป น
นานาชาติ ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จําเปนตองดําเนินการในเชิงรุก โดยการนําองคความรูที่เปนผลมาจาก
งานวิจัย และผลงานสรางสรรคทางดานศิลปะและการออกแบบที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและถือไดวา
เปนอัตลักษณสําคัญ มาพัฒนาและบูรณาการสรางเปนองคความรูใหม เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ความพรอมในการกาวเขาสูการจัดอันดับ (Ranking) เพื่อการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการ
ผลิ ต และเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จึ ง ได ดํ า เนิ น การจั ด โครงการประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการ
ศาสตรและศิลป” ขึ้น เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ดังกลา ว การจัดงานประชุ ม ในครั้ง นี้ นอกจากการนํ าเสนอผลงานวิ จัยภาคบรรยาย ภาคนิ ทรรศการผลงาน
สรางสรรค ภาคโปสเตอร ของคณาจารยและนักศึกษาจากทุกสถาบันทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันแสดงใหเห็น
ถึงเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยแลว ยังมีการแสดงเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ศิล ปะการเชิ ดหุ น กระบอกไทยแบบร ว มสมัย โดยทํ า ในรูป แบบของการแสดงแบบ “Musical” ซึ่ ง เป น ผลงาน
สรางสรรคที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสืบทอด อนุรักษ และ
เผยแพรศิลปะการแสดงแขนงนี้ใหเปนที่รูจักแกสาธารณชนทั่วไปมากขึ้น
ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้สงความปรารถนาดี และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูมีสวนรวม และ
ผูสนับสนุนทุกทาน โดยเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผลักดันใหเกิดเวทีทางวิชาการนี้มาอยางตอเนื่องในหลายป
ที่ผานมา ขออวยพรใหการประชุมครั้งนี้บรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณที่ตั้งไวทุกประการ และหวังเปนอยางยิ่งวา
ประสบการณ ความรู ต า งๆ ที่ ไ ด พั ฒ นาขึ้ น จากการประชุ ม วิ ช าการนี้ จะเป น ประโยชน ต อ การส ง เสริ ม ความ
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

scholars, and students from different departments

for lecturers, researchers,

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

Creativity VIII: Integrating

Art and Science" as part of the university's celebrations

This event will be organized
and

creative

works

will

by The Research and Development
be

presented

through

lectures,

Research

and

for the Princess.

Institute. For this year, the research

display

of posters,

exhibitions

and

performances.

On behalf of Silpakorn
Research

and

University,

Development

I would like to express

Institute

for organizing

my sincerest

this academic

University's potential for research and creativity and brings recognition

appreciation

conference.

towards the

It exhibits

the

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
การประชุ ม วิ ช าการและเสนอผลงานวิ จั ย และสร า งสรรค ร ะดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ “ศิ ล ปากรวิ จั ย และ
สรางสรรค : บูรณาการศาสตรและศิลป” ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกปและตอเนื่องมาเปน ครั้งที่ 8 แลว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการทั้งการวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู ความคิดเห็น ซึ่งเกิดจากการวิจัยและ
สรางสรรค เพื่อตอยอดและบูรณาการศาสตรความรูเหลานั้น อันจะนําไปสูความรวมมือทางวิชาการ และใชประโยชน
ไดจริง ตอชุม ชน และสัง คม รวมทั้งพัฒ นานักวิ ชาการใหมีศั กยภาพเพื่อก าวสูเ วทีก ารแขง ขั น ในระดับ นานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 นี้
และเพื่อเปนการรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ
อาทิเชน การนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคในภาคบรรยาย โปสเตอร การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากคณาจารย และนักศึกษาที่ผานกระบวนการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสรางสรรควิชาการงานศิลปของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สวนสําคัญที่จะ
ขาดไมไดสําหรับการประชุมวิชาการในทุกๆ ครั้ง คือภาคการแสดงที่เปนเอกลักษณของการจัดงาน โดยครั้งนี้ไดรับ
เกียรติจากคุณนิเวศ แววสมณะ ผูมีใจรักในศิลปะการเชิดหุนกระบอกไทย ทั้งศึกษาคนควาและเรียนรูการประดิษฐ
หุนกระบอก และเปดการแสดงสูสายตาชาวโลกมายาวนานกวา 10 ป ในนาม “บานตุกกะตุน หุนกระบอกไทย”
จนกระทั่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําป 2556 มาแสดงในพิธีเปดการ
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อใหศิลปะการแสดงแขนงนี้เปนที่รูจักแกคนทั่วไปมากขึ้น 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 สถาบันวิจยั และพัฒนา
ขอนอมรับทุกคําติชม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานประชุมในครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง

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 ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปดโอกาสให
คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล และองคความรูใหมๆ ที่เกิดจากการศึกษา คนควา
ตลอดจนเปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน
ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือและสรางเครื อขายระหวา งนักวิจัยทั้งหน วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะกรรมการดําเนินงานการประชุ มวิช าการฯ ขอขอบพระคุ ณ คณะที่ ปรึก ษา คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ใหเกียรติ
และสละเวลาในการพิ จ ารณาประเมิ น บทความวิ จั ย และงานสร า งสรรค ผู นํ า เสนอผลงานทุ ก ท า น วิ ท ยากร
ผูดําเนินรายการประจําหอง ที่มีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา องคความรูจากการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

คณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/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 ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
กําหนดการและแผนที่

จ

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค

ซ

ผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ
วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2558
• กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต
1. การศึกษาแนวทางนําการโอนสิทธิพัฒนา (TDR)
มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมือง

สิทธิพร ภิรมยรื่น

O-1

ปยรัตน แซอึ้ง

O-9

เวทิต ทองจันทร

O-17

นันทวัฒน เนตรเจริญ

O-25

สุทิตา จุลกนิษฐ และคณะ

O-33

โชคอนันต วาณิชยเลิศธนาสาร
และคณะ
เพชรรุง เทียนปวโรจน

O-39

กฤษณ คํานนท

O-55

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. “เรื่องเลา” กับ “ตัวละคร” ในกวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. กระบวนการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในสื่อ
ประชาสัมพันธ ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ที่ ๓
(เตางอย) จ.สกลนคร
3. กลวิธีการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn
ในวรรณกรรมเรื่อง The Catcher in the Rye: กรณีศึกษา
สํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย
4. การใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดาน
ความซื่อสัตยของ เด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนางลาด จังหวัดพัทลุง
5. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่: การรับรูจินตภาพและสัญญะของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม
6. การประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา :
วิเคราะหเชิงประวัติศาสตร
7. การรื้อสรางมายาคติดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกาย
ของผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ”
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

O-47

สารบัญ (ตอ)
8. การศึกษาความหมายและวิธีการใชสํานวนพมา
9. การศึกษาปญหาและขอจํากัดดานนโยบายและกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนายโดยเกษตรกร
รายยอย กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
10. การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา
11. การสรางชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพื่อเสริม
การเรียนรูในรายวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี
12. การสรางสรรคการแสดงชุดลําเตี้ยโนนทันโดยใช
กระบวนการวิจัยที่ใชศิลปะเปนฐาน (ARB)
13. ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปฎก :
การเชื่อมโยงความหมาย
14. ความเปรียบในบทรองลิเก
15. คําวา “บาน” ในบานพักคนชรา : บานบางแค
16. นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ : วรรณกรรมประเภทใหม
กับมุมมองเพศสถานะแบบใหม
17. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด

พิชญดา ผกากรอง
ศราภา ศุทรินทร

O-63
O-71

สุภาวดี เพชรเกตุ
พงศดนัย โตเลี้ยง และคณะ

O-73
O-81

วิศปตย ชัยชวย และคณะ

O-88

สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

O-95

มณี เทพาชมภู
ปรพจน เพชรมีศรี
สิขรินทร สนิทชน และคณะ

O-103
O-105
O-113

ธนาวุฒิ ประกอบผล

O-121

อัจฉรา โฉมหนา และคณะ

O-129

คนิต ตํานานทอง และคณะ

O-137

กนกพร อนันตชื่นสุข
ทรงพล คูณศรีสุข และคณะ

O-145
O-153

วาสนา มานิช และคณะ

O-161

วรางคณา ทองรัศมี และคณะ

O-163

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
1. กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเชิงปริมาณสําหรับหัวเขียน
บันทึกขอมูลแมเหล็กแนวดิ่ง
2. การจําลอง Simulink ของกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก
สําหรับการตรวจวัดหัวเขียนแมเหล็ก
3. การใชเถาลอยเปนสวนผสมแทนที่ปูนซีเมนตในคอนกรีต
4. การใชประโยชนและการลดปริมาณของเหลือใชใน
กระบวนการแปรรูปมะพราวขาว
5. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบกองเติมอากาศ
สูชุมชน กรณีศึกษา ตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
6. การประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสี
รวมรายวันเฉลี่ยตอเดือนบนพื้นเอียงที่หันไปทางทิศใต
โดยใชขอมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม

สารบัญ (ตอ)
7. การพัฒนาระบบทําอากาศรอนที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
สําหรับใหความรอนเสริมกับโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจก
8. การพัฒนาวิธีการผลิตมารชแมลโลวเหลวสําหรับไอศกรีม
9. การวิเคราะหสนามแมเหล็กของหัวเขียนแมเหล็กแบบแนวตั้ง
ดวยการจําลองไฟไนทเอลิเมนต
10. การศึกษาประสิทธิภาพและตนทุนของเชื้อเพลิงอัดแทง
ตะเกียบจากตนขาวโพด
11. การสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองในผูสูงอายุ
ผานเกมออนไลน
12. เกมบนบราวเซอรเพื่อลดความเครียดในผูสูงอายุ
13. เซนเซอรวัดแรงกดและแรงเฉือนในเบาขาเทียม
14. แบบจําลองไฟไนตอิลิเมนตของหัวเขียนแมเหล็ก
แบบมีชิลดลอมรอบ
15. ผลกระทบของสนามแมเหล็กภายนอกตอสนามแมเหล็ก
คงคางที่ปลายโพลของหัวเขียนดวยการจําลองแบบ
ไมโครแมกเนติกส
16. ผลของสตารชดัดแปรตอลักษณะทางกายภาพของ
ทับทิมกรอบ
17. ผลของไฮโดรคอลลอยดตอคุณภาพของขาวหลาม
ที่ผานการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิงความรอน
18. แผนภูมคิ วบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ
19. ศึกษาสมบัติและคุณลักษณะของผงถานผลตาลโตนด
สูการใชประโยชนดานการกรองน้ํา

ทวีเดช หมื่นภูเขียว และคณะ

O-169

พนิตนาฎ เกษรสุริยวงศ และคณะ
อิสรา ดอเลาะ และคณะ

O-175
O-183

วันชัย ลีลากวีวงศ และคณะ

O-190

พิมพจรัส บุญเลิศ และคณะ

O-197

อานนท บัวศรี และคณะ
วิษณุรักษ ดาวลอย และคณะ
ฤทธิรงค บานเย็น และคณะ

O-204
O-211
O-219

ชอแกว เจริญชาติ และคณะ

O-227

กานตรวี กลีบแกว และคณะ

O-235

ศราวุธ ชะชิกุล และคณะ

O-243

จิรายุส แสงจันทร และคณะ
ณิชา ประสงคจันทร และคณะ

O-251
O-259

เสสินี นิ่มสุวรรณ
รชานนท มีเอี่ยม
อธิพัตร กฤษณพันธุ

P-1
P-3
P-5

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรระดับชาติ
• กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต
1. การซอนทับของหนาที่ใชสอยในงานสถาปตยกรรม
2. การบิดเบือนการรับรูในงานสถาปตยกรรม
3. การเปลี่ยนรูปทรงสี่เหลี่ยมเกาชองสูสถาปตยกรรม

สารบัญ (ตอ)
4. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบานพักรับรองใน
อุทยานแหงชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวไทย
5. การสื่อสารทิศทางในสถาปตยกรรม
6. ความสัมพันธของประโยชนใชสอยกับการกอรูป
ในทางสถาปตยกรรม
7. ความสัมพันธรวมกันในกระบวนการออกแบบ :
ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ
8. ลําดับตอเนื่อง : การเปลี่ยนแปลงของระยะทาง เวลา
และทิศทาง
9. หนาที่อันซอนเรนของสถาปตยกรรม : เชิงปรากฏการณ

อนุชา แพงเกษร และคณะ

P-6

วิศาณ ชามาตย
ปณิดา คุณาวรรณ

P-8
P-10

เมธวัจน ชัยจิระไพศาล

P-18

ณัฐดนัย เกิดชัยภูมิ

P-20

ปริณัน บานชื่น

P-22

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณทองถิ่น ปยะนาถ บุญมีพิพิธ
ราชบุรีสูสถานศึกษา
2. การศึกษารองรอยทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
สุรพงษ จรัสโรจนกุล
ในภาคตะวันตก กรณีศึกษาเสนทางเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

P-24
P-32

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
1. การเกิดอันตรกิริยาระหวางยาวารฟารินกับยาที่ใชรวมกัน
นันทลักษณ สถาพรนานนท
ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
และคณะ
2. การคัดเลือกยีสตที่มีคุณสมบัติทนตอสารยับยั้งที่พบใน
สโรชา สงคเนย และคณะ
ไฮโดรไลเสทเพื่อใชในการผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
3. การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน cry2Ab
กาญจนา พริกใย และคณะ
จาก Bacillus thuringiensis
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภัณฑปลาแมคเคอเรล กัญจนา ทองสนิท และคณะ
แปรรูปโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
5. การศึกษาการจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา
กัญจนา ทองสนิท และคณะ
แผนกเครื่องสําอางในรานคาปลีกขนาดใหญ
6. การศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมย ศศิธร ริยะเทน และคณะ
โดยการสแกนลักษณะทาทาง
7. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสตยอยแปง
กมลชนก ธรรมโม และคณะ
กวินธร สัยเจริญ และคณะ
8. การศึกษาตนทุนการลงทุนการประกอบอาชีพ
รถเกี่ยวขาวรับจาง

P-40
P-48
P-55
P-63
P-64
P-66
P-74
P-81

สารบัญ (ตอ)
9. เปรียบเทียบสมบัติแผนแปงที่เตรียมจากแปงสาลีกับแผนแปง
ที่เตรียมจากแปงขาวผสมแซนแทนกัม
10. ผลของเวลา อุณหภูมิ และกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลส
ในการยอยแปงขาวกลองหอมมะลิ
11. ผลของสารลดแรงตึงผิวตอสมบัติของนาโนอิมัลชัน
ที่ประกอบดวยน้ํามันธรรมชาติ
12. สภาวะที่เหมาะสมในการยอยชานออยพลังงาน
ดวยกรดเจือจางสําหรับการผลิตเอทานอล
13. อิทธิพลของเบนโทไนตและน้ําในการอัดขึ้นรูปแทงแกรไฟต

สกุลชนก พลศักดา และคณะ

P-83

สุชาดา ปานมั่น และคณะ

P-85

กมลชนก หวังจิต และคณะ

P-87

ธาดา แจมดวง และคณะ

P-89

สุขุม โฆษิตชัยมงคล และคณะ

P-97

สุชา ศิลปชัยศรี
ปวริส มินา
นวัต เลิศแสวงกิจ
ภัธทรา โตะบุรินทร

C-1
C-5
C-13
C-20

มุจรินทร อิทธิพงษ

C-28

Pimchanok Tragoosilp et al.

OE-1

Cheksant Gangakate

OE-2

Rungnapha Khamung

OE-9

ผลงานสรางสรรคระดับชาติ
1.
2.
3.
4.

"พระพุทธบาทในจินตนาการ"
การแสดงละครสุขนาฏกรรมเรื่อง “คดีสําคัญ”
ผลงานจิตรกรรมทดลอง "วัตถุบันทึก : กวีบทเกา"
ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” :
กระบวนการกํากับการแสดง
5. ศิลปะการแสดงรวมสมัย “แมดอกพุดซอน”

PRESENTATIONS PROGRAM
ORAL SESSION
February 13, 2015
• Fine Art and Applied Art
1. Khian Rhoop : A Practice Based Inquiry into Writing
as Visual Forms
2. Under Erasure as A Tool for Visual Language

• Humanities and Social Sciences
1. Agritourism Development Strategies for The
Conservation of Cultural Heritage and
Agricultural Tradition

สารบัญ (ตอ)
2. Exploring Communication Strategies in Cross-Cultural Pattamaporn Monklom
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
4. Relationship Among Employees’ Participation
Yanyan Luo et al.
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
in Kanchanaburi Province

OE-17

OE-18
OE-24

OE-32

• Sciences and Applied Sciences
1. A UV-induced Mutant of Candida shehatae with
Improved Tolerance to Inhibitors in Lignocellulose
Hydrolysate
2. The Correlation between Radon Concentration in
Soil Air and Radium Content in Soil Samples in
Namom District, Songkhla Province

Srisuda Senatham et al.

OE-40

Pattama Pisapak et al.

OE-47

POSTER SESSION
• Humanities and Social Sciences
1. Participatory Management Affecting to The School
Piyanart Boonmepipit
Operating in Ratchaburi Provincial of Primary
Educational Service Office Area 1
2. Regular-Class Students' Learning Promotion through Naratton Sritong
Group Activity Process Outside Classrooms Regarding
Self-Interest

PE-1

PE-2

• Sciences and Applied Sciences
1. Antioxidant Efficiency of Crude Extract from
Soemphong Dejsungnoen et al.
Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. (PP) Leaves

PE-6

สารบัญ (ตอ)
2. Antioxidant of Crude Extracts Mamaea siamensis
Wathanya Nilawan et al.
Kosterm. Flowers and Morinda citrifolia Linn. Leaves
3. Antioxidant of Crude Extracts of Thunbergia laurifolia Thanyaluck Pinnoi et al.
Linn. Leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. Pollen
4. Determination of Monolaurin Contained in Modified
Juthaporn Ponphaiboon et al.
Coconut Oil in Topical Solutions Using GC-FID
and HPLC-ELSD
5. Development of A Computer Program for Calculation Noppanan Muangnuea et al.
Physical and Chemical Properties of Biodiesel
Via Ethanolysis
6. Development of A Computer Program for Identification Setthawit Saengthip et al.
of Gas Chromatographic Peaks of Fatty Acid Alkyl Esters
7. Tyrosinase Inhibition of Crude Extracts of
Thitaree Chumchaiyapurk et al.
Carthamus tinctorius Linn. Flowers and
Psidium guajava Linn. Leaves

PE-14
PE-20
PE-25

PE-33

PE-34
PE-35

CREATIVE WORK PRESENTATION
1. Game Art Creating based on The Inspiration from
Production Culture in Thailand Tourism Coaches
2. INTRANSIT
3. Sunflower: Alternative Crop for Multiapplications

Pisit Tangpondprasert

CE-1

Jakrawal Nilthamrong
Pantipa Na Chiangmai et al.

CE-9
CE-17

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก
• หนังสือขออนุมัติจัดโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป”

• คําสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ คณะบรรณาธิการ
และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

• คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจยั และสร้ างสรรค์ ครั ง้ ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากร
วิจยั และสร้ างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ สนับสนุนการทําวิจยั และสร้ างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ต่อการเรี ยนการสอน และเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ มาอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ตามปรั ช ญา วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ าหมาย กลยุท ธ์ ข องสถาบัน วิ จัย และพัฒ นา และของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดเวทีเพื่อให้ บุคลากรได้ มีโอกาสนําเสนอผลงานที่เป็ นขั้นตอนสําหรับการสร้ าง
งานวิจยั สร้ างสรรค์เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจยั และพัฒนาได้ ให้ การสนับสนุน ทั้งนี ้เพื่อให้ บคุ ลากรได้ มี
โอกาสเผยแพร่ ผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็ นวิธีหนึ่งที่ทําให้ เกิ ดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็ นการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจยั และสร้ างสรรค์
มากยิ่งขึ ้น นอกจากผู้วิจยั สร้ างสรรค์ได้ มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานแล้ ว ยังมีความสําคัญต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเป็ นดัชนีชี ้วัดหนึง่ ที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั สร้ างสรรค์ในมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2558 นี ้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สถาบันวิจยั และพัฒนาจึงได้ จดั โครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ“ศิลปากรวิจยั และสร้ างสรรค์ ครัง้ ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์
และศิลป์” เพื่อเป็ นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยไปสู่
สาธารณชนอย่างกว้ างขวางยิ่งขึ ้น และช่วยในการสร้ างความร่ วมมือในการทําวิจยั และสร้ างสรรค์ทั้งระหว่าง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงการร่ วมมื อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิ ด
งานวิจยั และสร้ างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนให้ มากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและสร้ างบรรยากาศการวิจยั และสร้ างสรรค์ ให้ กบั คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ สร้ างงานสร้ างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ทั้งที่เป็ นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้
กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
3. เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ของ
ตนเองสูส่ าธารณชน
4. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจยั และงานสร้ างสรรค์ระหว่างนักวิจยั
จากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ
5. เพื่อให้ เกิดการสร้ างนักวิจยั สร้ างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่ นักวิจยั สร้ างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน และเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ให้ เป็ น
มาตรฐานสากลยิ่งขึ ้น
5. วิธีดาํ เนินการ/แผนการดําเนินงาน
5.1 วิธีดาํ เนินการ
1. การเตรี ยมงานการประชุมวิชาการ
2. การนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย
3. การนําเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์
4. นิทรรศการงานสร้ างสรรค์
5. การบรรยายพิเศษ/การเสวนาทางวิชาการ
6. การแสดงหุน่ กระบอกไทย
5.2 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงาน

2557
2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.เตรี ยมเอกสารและโครงการ/ขออนุมตั ิโครงการ/
แต่งตังคณะทํ
้
างาน/แต่งตังคณะกรรมการตั
้
ดสิน/
ประสานงานในเตรี ยมกิจกรรมต่างๆ/ประชุม
คณะทํางาน ฯลฯ
2.ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสื่อต่าง ๆ และ
กลุม่ เป้าหมาย
3.เปิ ดรับบทคัดย่อ/เรื่ องเต็มผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์

ข

มี.ค.
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2557
2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

กิจกรรมการดําเนินงาน

มี.ค.

4.พิจารณาบทคัดย่อ/เรื่ องเต็มผลงานวิจยั และ
สร้ างสรรค์/แจ้ งผลการพิจารณา/ชําระเงิน
ค่าลงทะเบียน
5.ประสานงานวิทยากรบรรยายพิเศษ/การเสวนาทาง
วิชาการ
6.จัดโครงการ
7.ประเมินผลการจัดโครงการและรายงาน

6. ระยะเวลาดําเนินงาน
การเตรี ยมงานการประชุมวิชาการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
วันประชุมวิชาการฯ วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558
7. สถานที่ดาํ เนินงาน
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8. จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ผู้เข้ าร่วมโครงการประชุมจํานวน 300 คน ประกอบด้ วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้
1. อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ครูระดับมัธยมศึกษา
3. นักเรี ยน/นักศึกษา
4. ผู้สนใจทัว่ ไป
5. คณะอนุกรรมการเครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
6. คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ดําเนินงาน
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เข้ าร่วมประชุม มีแรงจูงใจใน
การผลิตผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์มากขึ ้น
2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานสูส่ าธารณชนกว้ างขวางยิ่งขึ ้น
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3. ได้ เผยแพร่ผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ทั้งที่เป็ นผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
4. นักวิจยั จากหน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ และสามารถนําไปพัฒนางานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ในอนาคตได้
5. เกิดการสร้ างนักวิจยั สร้ างสรรค์รุ่นใหม่และกลุม่ นักวิจยั และสร้ างสรรค์ในมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน และเกิดผลงานงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ของคณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษามากขึ ้น
10. ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชีว้ ัด
ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
- ผู้เข้ ารับบริ การนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริ การ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริ การ
ผลผลิต
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เข้ ารับบริ การ
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริ การในกระบวนการให้ บริ การ
ตัวชีว้ ัดเชิงเวลา
- งานบริ การวิชาการแล้ วเสร็ จตามระยะเวลา
11. ความสอดคล้ องกับตัวชีว้ ัดของการประกันคุณภาพ
สกอ. : องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั

ง

หน่ วยนับ

แผน

ร้ อยละ

82

ร้ อยละ

85

ร้ อยละ

80

ร้ อยละ

85

ร้ อยละ

100
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กําหนดการ
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ
“ศิลปากรวิจัยและสร้ างสรรค์ ครั ง้ ที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์”
12-13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วันพฤหัสบดีท่ ี 12 กุมภาพันธ์ 2558
10.00 - 12.00 น. ลงทะเบียน ณ บริ เวณหน้ าศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 1
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น. ชมการแสดงละครเพลงหุน่ กระบอกไทยร่วมสมัย
เรื่ อง “พันท้ ายนรสิงห์ เดอะมิวสิคลั พัพเพท”
ดําเนินรายการ โดย คุณนิเวศ แววสมณะ บ้ านตุ๊กกะตุน่ หุ่นกระบอกไทย
ณ ห้ องประชุมศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 2
16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้ าร่วมพิธีเปิ ด ณ บริ เวณหน้ าศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 1
17.00 - 18.00 น. พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการฯ และนิทรรศการ
ณ ห้ องนิทรรศการ ศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 1
รับประทานอาหารเย็น
18.00 - 20.00 น. ชมการแสดงละครเพลงหุน่ กระบอกไทยร่วมสมัย
เรื่ อง “พันท้ ายนรสิงห์ เดอะมิวสิคลั พัพเพท”
ดําเนินรายการ โดย อาจารย์อานันท์ นาคคง คณะดุริยางคศาสตร์
ณ ห้ องประชุมศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 2
วันศุกร์ ท่ ี 13 กุมภาพันธ์ 2558
09.00 - 09.45 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้ าศูนย์ศิลปฯ ชัน้ 1
10.00 - 12.00 น. การนําเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ ภาคบรรยาย แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
เรื อน 1 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (ระดับชาติ / นานาชาติ)
เรื อน 3 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (ระดับชาติ)
เรื อน 4 กลุม่ สาขาวิชาศิลปะและศิลปะประยุกต์ / กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (ระดับชาติ / นานาชาติ)
ห้ องประชุมชัน้ 1 ศูนย์ศิลปะฯ กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ระดับชาติ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการผลงานสร้ างสรรค์และโปสเตอร์
13.00 - 16.00 น. การนําเสนอผลงานวิจยั และสร้ างสรรค์ ภาคบรรยาย (ต่อ)
หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

จ

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

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
th
the 6 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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1. A UV-induced Mutant of Candida
shehatae with Improved Tolerance to
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ผลงานวิจยั ภาคบรรยายระดับชาติ
วันศุกร์ ท่ ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต์

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

การศึกษาแนวทางนําการโอนสิทธิพัฒนา(TDR) มาใชสนับสนุนการพัฒนาเมือง
A Study on The Application of TDR (Transfer of Development Rights) As a Tool for
Urban Development
สิทธิพร ภิรมยรื่น1
Sitthiporn Piromruen1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาทฤษฎีแนวคิดหลักการของการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) คนหา หลักการเคา
โครง กระบวนการนําการโอนสิทธิพัฒนามาทดลองใชในพื้นที่กรณีศึกษา และเสนอแนะแนวทางนําการโอนสิทธิพัฒนามา
ใชสนับสนุนการพัฒนาเมืองในประเทศไทย การวิจัยไดใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสํารวจภาคสนาม สื่ออีเล็กทรอนิกส
และการทดลองใช TDR ในพื้นที่กรณีศึกษาตามหลักการและกระบวนการที่กําหนดขึ้น
ผลสรุปจากการวิจัยพบวา “การโอนสิทธิพัฒนา(TDR)” เปนการโอนสิทธิพัฒนาที่ไมไดใช จากแปลงหนึ่งใน
บริเวณที่ประสงคจะอนุรักษ ไปยังบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงและประสงคจะสงเสริมใหมีการพัฒนาหนา แนน
และเขมขนขึ้น สิทธิดังกลาวนี้สามารถซื้อขายไดในตลาด ผูซื้อและผูขายไดรับประโยชนทางดานการเงิน ไดมีการนํามาใช
สนับสนุนการพัฒนาเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษที่ 1960s จนถึงปจจุบันมีการนํา TDR ไปใชเพื่ออนุรักษ
โบราณสถาน พื้ น ที่ สิ่ ง แวดล อ มและพื้ น ที่ เ กษตรกรรมมากที่ สุ ด ด า นหลั ก การ เค า โครง ส ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ
สิทธิพัฒนาที่อาจโอนได 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 นําขอบัญญัติควบคุมยานของทองถิ่นมาใชบังคับแทน รวมทั้ง
กําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการโอนสิทธิพัฒนา
คําสําคัญ : การพัฒนาเมือง การควบคุมการพัฒนา เครื่องมือในการนําแผนและผังไปปฏิบัติ 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
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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
การวางผังเมืองสมัยใหมในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2503 หลังจากการสถาปนาสํานักผังเมือง ในป พ.ศ.
2506 ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 การประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยองและเมือง
พัทยา ในป พ.ศ. 2526 เปนครั้งแรก 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.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ซึ่ง
เครื่องมือที่กลาวถึงทั้งหมดเปนมาตรการทางลบที่ใชอํานาจการควบคุมของภาครัฐ (police power) บังคับใหภาคเอกชน
ตองปฏิบัติตาม
ในดานมาตรการทางบวกไดมีความพยายามจัดรูปที่ดินผาน พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งก็ยัง
ไมสามารถดําเนินการประสบความสําเร็จมากนัก ไดมีความพยายามนํามาตรการสรางแรงจูงใจ (incentive) มาใชกับผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับ พ.ศ. 2556 แตก็ยังไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เครื่องมือและกลไกที่เปนมาตรการทางบวก
ที่นาสนใจอันก็คือ “การโอนสิทธิพัฒนา หรือ Transfer of Development Rights – TDR” ที่เคยนํามาใชและประสบ
ความสํ า เร็ จเปน อย า งสูง ในตา งประเทศนั้น ไดมีก ารกลา วถึง และพยายามจะนํา มาใช แตก็ไ มผา นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง เนื่องจากเปนเรื่องใหมและแนวทางการนํามาใชยังไมชัดเจน
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การโอนสิทธิพัฒนาเปนเรื่องที่ผูวิจัยมีความสนใจ และเคยศึกษาเบื้องตนเมื่อหลายปมาแลว เห็นวา TDR มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะนํามาใชเปนมาตรการทางบวกสําหรับการนําแผนและผังไปปฏิบัติ โดยนํามาใชสนับสนุนรวมกับ
มาตรการอื่นๆ จึงไดดําเนินการวิจัยเรื่อง“การโอนสิทธิพัฒนา” 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 และสื่ออีเล็กทรอนิกส (3) การทดลองนําการโอนสิทธิพัฒนามาใชไดใชหลักการและกระบวนการที่
ผูวิจัยกําหนดขึ้น ในพื้นที่กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร 11 แหง
การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการทํางานตอเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ(1) การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และ
หลักการโอนสิทธิพัฒนาจากตางประเทศ ตอจากนั้นเปน (2) ขั้นตอนสรุปกรอบทฤษฎีหลักการเคาโครงและกระบวน การ
ดําเนินการโอนสิทธิพัฒนา และนําไปใชใน (3) ขั้นตอนการทดลองโอนสิทธิพัฒนาในพื้นที่กรณีศึกษา 11 แหง และ (4)
ขั้นตอนสุดทายเปนการสรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการนําการโอนสิทธิพัฒนามาใช ทั้งนี้ในการวิจัยจะใชพื้นที่
และผัง เมืองรวมกรุง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปน พื้น ฐาน สาระของเรื่องราวในการวิ จัยจะเปน ระดับ หลักการและ
แนวความคิดเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาใหนํามาใชได ทั้งนี้จะไมวิจัยในมิติทางดานกฎหมาย สวนดา น
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 เพื่อหลีกเลี่ยงการกอสรางบนสวนของที่ดินที่มีสิ่งแวดลอมออนไหวเปราะ บางหรือเปนดินชั้นดีเหมาะ
สําหรับเพาะปลูก หรือเปนแหลงทรัพยากรอื่นๆที่ชุมชนประสงคจะสงวนรักษาไว ในชวงตนทศวรรษที่ 1960s ผูลงทุน
พัฒนาที่ดิน (developer) เดวิด ลอยด ไดเสนอวาถาชุมชนไมตองการใหมีการพัฒนาในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ควรอนุญาต
ให เ จ า ของที่ ดิ น ขายสิ ท ธิ พั ฒ นาที่ มี อ ยู ใ ห แ ก เ จ า ของที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ชุ ม ชนต อ งการจะสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นา
แนวความคิ ดนี้ ไ มมีผูส นใจจนกระทั่ ง ศาสตราจารยดา นกฎหมาย จอห น คอสโตนี ส (John Costonis,1974)จาก
มหาวิทยาลัยชิคาโกที่กําลังคนหาระบบที่จะใชอนุรักษอาคารและสิ่งกอสรางที่เปนภูมิสัญลักษณของนครชิคาโกซึ่งไมมีการ

O-3

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

สนับสนุนจากภาครัฐ ไดนําแนวความคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนหลักการและเหตุผล ทําใหเกิดแนวความคิดในการควบคุม
การพัฒนาแบบใหม คือ “การโอนยายสิทธิในการพัฒนา” และตีพิมพรายละเอียดในหนังสือ “Space Adrift” ในป ค.ศ.
1974 นอกจากนี้ยังมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัตเจอร นิวเจอรซี ไดเขียนหนังสือเผยแพรจนเปนที่สนใจของผูเกี่ยวของใน
การควบคุมการใชประโยชนที่ดินอยางกวางขวาง (Rose, 1975)
หลักการพื้นฐานของ TDR ก็คือเปดโอกาสใหผูซึ่งสิทธิในการพัฒนาถูกจํากัดหรือไมประสงคจะใชสิทธิไดมี
โอกาสโอนยายหรือขายสิทธินั้นใหแกเจาของที่ดินในบริเวณที่ทองถิ่นอนุญาตหรือสงเสริมใหมีการพัฒนา TDR ถูกนํามาใช
เปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นครนิวยอรก เพื่อพิทักษสถานีรถไฟ Grand Central Station ในป ค.ศ. 1968 โดย
หามรื้อถอนทําลายอาคารสถานี แตอนุญาตใหขายพื้นที่อาคารที่สามารถสรางไดตามสิทธิที่ไดรับ (FAR) ใหแกเจาของ
ที่ดินในบริเวณที่กําหนด (Barnett, 1974) ในมลรัฐนิวเจอรซี มีการจัดทําขอเสนอแนะการควบคุมยานโดยใชแนวความคิด
ของ TDR เพื่อสงวนรักษาที่เปดโลงในเขตที่ดินเกษตรกรรมชั้นดี หรือบริเวณที่มีสิ่งแวดลอมละเอียดออน โดยอนุญาตให
เจาของที่ดินในยานนั้นสามารถขายสิทธิในการพัฒนาใหกับเจาของที่ดินในบริเวณอื่น ซึ่งเห็นวาการพัฒนานั้นเหมาะสม
แนวโนมที่นาสนใจเกี่ยวกับ TDR ในสหรัฐอเมริกาก็คือ ถาไมอยูในระหวางทําการ ศึกษาเพื่อนํามาใชก็มีอยูแลวแตไมไดใช
งาน (Nelson and others, 2012)
แนวคิดการโอนสิทธิพัฒนาจะเปนไปไดก็ตอเมื่อในบริเวณรับการโอนสิทธิ จะตองมีตลาดความตองการสําหรับ
พื้นที่อาคารเพิ่มเติม ซึ่งหมายความวา การควบคุมยานไมสามารถบังคับเจาของที่ดินผูไมมีแรงจูงใจใหซื้อสิทธิในการ
พัฒนาได ถาไมมีผูซื้อ TDR ก็จะยังคงอยูเปนเพียงแนวความคิด มีมูลคาเพียงเล็กนอยในตลาดการซื้อขาย อยางไรก็ตาม
การโอนยายสิทธิในการพัฒนาก็ยังมีประโยชนอยางมาก ทําใหเมืองไดรับการพัฒนาในแนวทางที่พึงประสงคพรอมๆกับ
การอนุรักษบริเวณที่มีอัตลักษณหรือเรื่องราวพิเศษ (features) ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวของผูลงทุนจะไดรับการตีคา
เปนผลตอบแทนในรูปสิทธิประโยชนบางอยางหรือการผอนปรนการควบคุม การโอนยายสิทธิพัฒนายังชวยใหนักลงทุนที่
ยินยอมหรือตกลงจะใชสิทธิในการพัฒนาในที่ตั้งโครงการหนึ่ง เพื่อโอนยาย“สิทธิที่เหลือใช”ใหกับที่ตั้งโครงการอื่นซึ่ง
ประสงคจะพัฒนา ที่ตั้งโครงการที่สองอาจอยูติดกันหรือไมติดกับโครงการแรก บางชุมชนกําหนดใหตองเปนที่ดินที่ตั้งอยู
ติดกัน และอนุญาตการโอนยายสิทธิพัฒนาเฉพาะภายในเขตควบคุมยานเดียวกัน กลไกการควบคุมโดยการใช TDR นี้
โดยพื้นฐานแลวนํามาใชประโยชนเพื่อลดแรงกดดันที่จะขายทรัพยสินที่มีความ สําคัญทางประวัติศาสตร และสําหรับสงวน
รักษาพื้นที่เปดโลงในเมือง บริเวณรับสิทธิจะถูกติดตามตรวจสอบเพื่อประกันวาความหนาแนนของ TDR นั้นสอดคลองกับ
ความหนาแนนของที่อยูอาศัย และประเภทของที่อยูอาศัยที่มีอยูแลวและไมเกินความสามารถในการรองรับของบริการ
สาธารณะ (สิทธิพร ภิรมยรื่น, 2543)
การโอนยายสิทธิในการพัฒนามีจุดออนที่ไมสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพทุกกรณี ผูลงทุนอาจพบ วา
สิทธิพัฒนาที่โอนยายอาจไมสามารถพิสูจนไดวามีประโยชนในที่ตั้งโครงการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดใน
ชวงเวลาของการพัฒนาจริงอาจทําใหที่ตั้งโครงการที่ 2 เปนที่พึงประสงคนอยกวาที่คาดไว ผูลงทุนพัฒนาอาจพิจารณา
เห็นวาผลประโยชนทางดานการเงินยังคงอยูภายในขอบเขตที่จํากัด ดังตัวอยางในเมืองที่มี FAR สูงถึง 20 ทําใหมีตลาด
สําหรับการโอนยายสิทธิเพิ่มเติมนอยมาก ปญหาที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นกับ TDR ไดแก ความยุงยากของการกําหนดบริเวณ
รับสิทธิ (receiving area) และความจําเปนที่จะตองกําหนดสิทธิพัฒนาเปนตัวเลขราคาและซื้อขายได ความยุงยากในการ
บริหารและจดบันทึก ความใหมของกลไกทําใหภาครัฐไมยอมรับ TDR เนื่องจากไมมีแนวทางแกปญหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ความถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ หลังจากสิทธิฯถูกโอนยายแลว อาคารหรือสิ่งกอสรางที่ตองการอนุรักษอาจยังอยู
ในภาวะเสี่ยงอันตรายจากการรื้อถอน (Nelson and others, 2012)
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ในการใช TDR ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจําเปนตองระบุเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูลงทุนยอมรับ สิ่งที่พึง
ระวังก็คือ สวนใหญจะลืมการอนุรักษโบราณสถาน สิ่งอํานวยความสุขสบาย (amenity) และอื่นๆ อยางรวดเร็วที่ผูลงทุน
พัฒนาไดจัดหาใหในบริเวณควบคุม และอาจมองเห็นที่ตั้งโครงการที่ 2 หนาแนนเพิ่มขึ้น FAR และความสูงมากเกินไป
ชุมชนและผูลงทุนพัฒนาที่ดินจะตองมีความมุงหมายอันเดียวกัน เพื่อประกันความสําเร็จของกลไกการควบ คุมแบบนี้ การ
เปดโอกาสใหผูทุกกลุมเขามามีสวนรวม ในการสรางความตองการ หรือขอกําหนด และจัดใหมีเวทีสาธารณะสรางความ
เขาใจ ปญหา ผลประโยชน และความมุงหมาย จะทําใหการใช TDR เปนไปอยางราบรื่น
จากการสํารวจของ Rick Pruetz (2003) ในสหรัฐอเมริกา มีการนําแผนงาน TDR ไปใชเพื่อความประสงคตางๆ
30 เรื่องในทองถิ่น 142 แหง โดยนําไปใชสงวนรักษาและอนุรักษบริเวณพื้นที่สิ่งแวดลอม และพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด
รวม 64 แผน กระจายอยูในมลรัฐตางๆ 32 มลรัฐ ที่มีการนําการโอนสิท ธิพัฒนาไปใชมากที่สุด 3 ลํา ดับแรก คือ
แคลิฟอรเนีย 29 แผน รองลงไป คือ ฟลอริดา 17 แผน และเพนซิลวาเนีย 15 แผน
2. หลักการ เคาโครง กระบวนการนําการโอนสิทธิพัฒนา (TDR) และทดลองใชในพื้นที่กรณีศึกษา
สาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินที่ดิน และการโอนสิทธิในการพัฒนาประกอบดวย
หลักการสําคัญของแนวคิดการโอนสิทธิพัฒนา
(1) สิทธิ์ในทรัพยสินที่ดิน (property rights) ประกอบดวยสิทธิหลายสวน เชน สิทธิในการเปนเจาของและสิทธิในการถือ
ครองผืนที่ดินในรูปของโฉนดที่สามารถซื้อขาย โอนยาย และอุทิศใหแกผูอื่น สิทธิในการใชประโยชนผูเปนเจาของสามารถ
ใชประโยชนไดทั้งบนดิน(on ground) ใตดิน (underground) และเหนือดิน (above ground หรือ air rights) ซึ่งการใช
ประโยชนนี้สามารถแยกเปนสวนๆ ได เชน อนุญาตใหผูอื่นวางสาธารณูปโภค ทอระบายน้ําใตดิน ขุดอุโมงคเปนทางลอด
ผานสําหรับทางเดินใตดินหรือวางรางรถไฟ สํารวจแรธาตุแหลงทรัพยากรที่อยูใตดิน อนุญาตใหผูอื่นใชประโยชนเหนือดิน
ได เชน อนุญาตใหผูอื่นเคลื่อนที่ผานที่ดิน การวางสายไฟฟาผาน ติดตั้งปายโฆษณาในระดับสูงหรือแมกระทั่งกอสราง
อาคารเหนือที่ดินที่ใชประโยชนบางอยาง เชน ที่จอดรถ รางรถไฟ โกดังเก็บสินคา ในขณะที่เจาของที่ดินยังคงใชประโยชน
บนพื้นดินตามปกติและถือครองสิทธิในโฉนดที่ดินอยางสมบูรณ
(2) สิทธิในการพัฒนา (development rights) ไดแกสิทธิที่ภาครัฐใชในการควบคุมการพัฒนาของภาคเอกชนบนผืนที่ดิน
หรือหากจะกลาวในอีกมุมหนึ่งก็คืออนุญาตใหมีการพัฒนาหรือกอสรางอาคารไดเขมขนตามที่กําหนดในผังเมือง 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) สิทธิพัฒนาที่สามารถโอนได (transferable development rights) ในสหรัฐอเมริกา สิทธิพัฒนาที่สามารถโอนได มีทั้ง
ประเภทความเขมขน คือ FAR และความหนาแนน หรือ density ในขณะที่ประเทศไทย ปรากฏมีการใชบังคับการควบคุม
เฉพาะในรูป FAR ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เทานั้น
การนําการโอนสิทธิพัฒนาไปใชประโยชนในการพัฒนาเมือง
การโอนสิทธิพัฒนาไปใชประโยชนสําหรับพัฒนาเมืองนั้น สามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลายตาม
ความคิ ด สร า งสรรค ข องผู ใ ช โดยอาจมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ดี ย วหรื อ หลายวั ต ถุ ป ระสงค ร ว มกั น ซึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก าได มี
การนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ ถึง 30 เรื่อง วัตถุประสงคหลักๆ ในการนํา TDR ไดแกเพื่อ (1) อนุรักษโบราณสถาน
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อนุสาวรีย ภูมิสัญลักษณ ยา น สถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี (2) สงวนรักษาพื้นที่เปดโลง สีเขียว
พันธุพืช ปาไม แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาและพันธุพืช (3) สงวนรักษาที่ดินชนบทและที่ดินเกษตรกรรมชั้นดี (4) พิทักษ
บริ เ วณที่ มี มุ ม มองภู มิ ทั ศ น แ ละทิ ว ทั ศ น ที่ ส วยงาม (5) สงวนรั ก ษาหรื อ ฟ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ ที่
เปราะบาง(6)พิทั กษ พื้ น ที่ ที่ มีค วามหลากหลายทางชีว ภาพ (7) เป น พื้น ที่ห นว งน้ํา ป อ งกั น น้ํา ทว ม หรื อ อุบัติ ภัยจาก
ธรรมชาติ (8)ใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแกชุมชน (9) จัดหาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย (10)
เพื่อกิจการ ผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง และอื่นๆ
สวนประกอบที่สําคัญของการโอนสิทธิพัฒนา
ในการดําเนินการโอนสิทธิพัฒนา มีสวนประกอบตางๆที่สําคัญและจําเปนตองมี ไดแก
(1) กฎหมายที่ใหอํานาจ หรือ กฎหมายแมบท (enable act and legislation) การโอนสิทธิพัฒนาเปนการดําเนินการ
เพื่อใหมีผลทางกฎหมาย จึงจําเปนตองมีกฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการ เชนเดียวกับ พ.ร.บ. การผังเมือง และอื่นๆ
(2) สิทธิพัฒนาที่อาจโอนได (transferable development rights) สิทธิพัฒนาที่อาจทําการโอนยายจากที่ดินแปลงหนึ่งไป
ยังที่ดินแปลงอื่นๆไดแก ความเขมขนในการพัฒนา (intensity) เชน FAR และ ความหนาแนน (density) หรืออาจเปนเรื่อง
อื่นๆ เชน “เครดิต” หรือ “สิทธิประโยชน” บางอยาง ซึ่งตองมีการกําหนดมูลคา หรือราคาที่สามารถซื้อขายในตลาด เปน
รายไดตอบแทนหรือชดเชยใหแกเจาของสิทธิ
(3) บริเวณพื้นที่สงสิทธิพัฒนา (sending areas) ในกระบวนการโอนสิทธิพัฒนาจะตองมีพื้นที่เปาหมายที่ตองการควบคุม
หรือสนับสนุนไมใหมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น อาจจะเปนพื้นที่ที่ชุมชนประสงคจะอนุรักษคุมครองเพื่อผลประโยชนสวนรวม หรือ
เจาของประสงคจะคงสภาพเดิมไว แตมีผลประโยชนตอสาธารณะทั้งทางตรงหรือทางออม เปนที่ยอมรับของทองถิ่น
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวางผังเมือง บริเวณนี้จะเรียกวา “บริเวณพื้นที่อนุรักษ” หรือ “บริเวณพื้นที่ สงสิทธิ
พัฒนา” เจาของสิทธิที่โอนยายก็จะไดรับผลตอบแทนที่สามารถนําไปดูแลรักษาใหคงสภาพดีดังเดิมตอไป
(4) บริเวณรับสิทธิพัฒนา (recieving areas) ในอีกดานหนึ่งของการโอนสิทธิพัฒนาก็ตองมีพื้นที่ของเมืองที่ชุมชนประสงค
จะใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากมีศักยภาพสูงและไมกอใหเกิดผลกระทบมากนัก และมีตลาดความตอง การรองรับ
มากเพี ย งพอ เพื่ อ เปน แรงจูง ใจใหผูลงทุ น ยิน ดีที่จ ะลงทุน เพิ่ม โดยการซื้ อ สิท ธิ พัฒ นาจากบริเ วณอื่ น ๆ มาใชแ ละได
ผลตอบแทนที่คุมคา บริเวณนี้จึงเรียกวา “บริเวณพื้นที่รับสิทธิพัฒนา” หรือ “บริเวณพื้นที่สงเสริมการพัฒนา”
(5) แผนแมบทการโอนสิทธิ (TDR master plan) การโอนสิทธิพัฒนาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวางผังพัฒนา
เมืองโดยรวม เพื่อใหมีการกระจุกหรือกระจายความหนาแนนอยางเหมาะสม ดังนั้นตองมีการจัดทําแผนแมบทของการโอน
สิทธิพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งเมือง ใชเปนกรอบในการตัดสินใจและดําเนินการโอนสิทธิพัฒนาโครงการยอย
(6) ธนาคารสิทธิพัฒนา (TDR bank) การโอนสิทธิพัฒนาควรมีตัวแทนหรือคนกลาง (broker) ทําหนาที่ซื้อขายแลก
เปลี่ยน แทนจาของสิทธิ ผูขายและผูซื้อ และเก็บรักษาสิทธิฯ ไวในระหวางที่ยังไมมีการนําไปใช เชนเดียวกับ ธนาคาร
พาณิชย หรือ “ธนาคารเลือด” ที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคที่เฉพาะ
(7) คณะกรรมการที่ปรึกษาการโอนสิทธิพัฒนา (TDR advisory board) การโอนสิทธิพัฒนาอาจดําเนินการโดยหนวย
ราชการที่ไดรับมอบหมายและมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย แตก็ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษามีที่มาหลากหลายที่มีสวน
เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย รวมทั้งจาก NGO และประชาชนทั่วไป เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิด โปรงใส และปองกันการนําไปใชในทางมิชอบ

O-6

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

(8) สํานักงานบริหารจัดการการโอนสิทธิพัฒนา (TDR administrative office) การดําเนินการโอนสิทธิพัฒนาเปนการ
ทํางานอยางเปนทางการตามกฎหมายและตอเนื่อง จําเปนตองมีสํานักงาน บุคลากรประจํา และผูบริหารจัดการทําหนาที่
รับผิดชอบ ซึ่งควรจัดตั้งขึ้นภายในสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นมากกวาสวนกลาง
(9) การจดบันทึกการโอนสิทธิพัฒนา ( TDR transaction record) เมื่อการโอนสิทธิพัฒนา เสร็จสิ้นลงตองมีการจดบันทึก
การทําธุรกรรมไวในทะเบียน รายละเอียดของสิทธิพัฒนาที่โอนยาย ระยะเวลาของการโอนยาย เอกสารสัญญา ขอผูกมัด
(obligation) ที่จะตองปฏิบัติตาม กําหนดบทลงโทษ หรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
การทดลองนําการโอนสิทธิมาใชในพื้นที่กรณีศึกษา
เพื่อใหเห็นภาพของการโอนยายสิทธิพัฒนา ในการวิจัยขั้นตอนที่ 4 จึงไดทําการทดลองนําการโอนสิทธิพัฒนา
มาใชในบริเวณกรุงเทพมหานครจํานวน 11 พื้นที่ โดยใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เปนพื้นฐาน พื้นที่
กรณีศึกษาประกอบดวย (1) ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เขตสัมพันธวงศ (2) วังสวนผักกาด เขตราชเทวี (3) พิพิธภัณฑมูลนิธิ จิม
ทอมปสัน เขตปทุมวัน (4) เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช โรงเรียนสีตะบุตรบํารุง เขตปทุมวัน (5) บริษัทกลั่นสุราฝรั่งเศส
ตรอกกั ป ตั น บุ ช เขตบางรั ก (6) บ า น ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช เขตสาทร (7) บริ ษั ท บุ ญ รอดบริ เ วอรี่ จํ า กั ด เขตดุ สิ ต
(8)โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู เขตพญาไท (9) สยามสมาคม เขตวัฒนา (10) สวนชูวิทย เขตคลองเตย และ (11) บาน
สวนลาดพราว เขตบางกะป
การทดลองตามกระบวนการโอนสิทธิพัฒนา เริ่มตั้งแต (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 จัดตั้ง และดําเนิน การ
ตางๆ ดังตอไปนี้
(1) กฎหมายที่ใหอํานาจ หรือ กฎหมายแมบท (enable act and legislation) ตรากฎหมายที่ใหอํานาจดําเนินการ
เนื่องจากการโอนสิทธิพัฒนาเปนการดําเนินการเพื่อใหมีผลทางกฎหมาย
(2) สิทธิพัฒนาที่อาจโอนได (transferable development rights) กําหนดสิทธิพัฒนาที่อาจทําการโอนยายจากที่ดินแปลง
หนึ่งไปยังที่ดินแปลงอื่นๆ คือ ความเขมขนในการพัฒนา (intensity) เชน FAR และ ความหนาแนน (density)
(3) สํานักงานบริหารจัดการการโอนสิทธิพัฒนา (TDR administrative office) ควรจัดตั้งสํานักงาน แตงตั้งบุคลากร และ
ผูบริหารจัดการทําหนาที่รับผิดชอบ เพื่อทํางานการโอนสิทธิพัฒนาตามกฎหมายและตอเนื่อง
(4) คณะกรรมการที่ปรึกษาการโอนสิทธิพัฒนา (TDR advisory board) ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษามีมาจากหลาย
ภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการอยูภายใตการกํากับดูแล และปองกันการนําไปใชในทางมิชอบ
(5) ธนาคารสิทธิพัฒนา (TDR bank) ควรจัดตั้ง “ธนาคาร” เพื่อทําหนาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน เปนผูแทนเจาของสิทธิ ผูขาย
และผูซื้อ และเก็บรักษาสิทธิฯ ไวในระหวางที่ยังไมมีการนําไปใช
(6) การจดบันทึกการโอนสิทธิพัฒนา (TDR transaction record) กําหนดวิธีการจดบันทึกการทําธุรกรรมไวในทะเบียน
รวมทั้ง เอกสารสัญญา ขอผูกมัด กําหนดบทลงโทษ หรือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
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(7) แผนแมบทการโอนสิทธิ (TDR master plan) กําหนดใหทองถิ่นที่จะทําการโอนสิทธิฯ จัดทําแผนแมบทที่ครอบคลุม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเมือง ใชเปนกรอบในการตัดสินใจและดําเนินการโครงการยอย
(8) กระบวนการโอนสิทธิพัฒนา ควรประกอบดวย(1) การจัดทําแผนแมบทการโอนสิทธิพัฒนา (2)การศึกษาและวิเคราะห
สภาพปจจุบันของบริเวณสงสิทธิฯและบริเวณรับสิทธิฯ (3) การกําหนดวัตถุประสงคและขอสมมติสภาพอนาคตที่ตองการ
ของบริเวณสงสิทธิฯและบริเวณรับสิทธิฯ (4) การคํานวณสิทธิพัฒนาที่สามารถโอนยายได (5) การวางผังบริเวณพื้นที่สง
สิทธิพัฒนาเมื่อโอนสิทธิฯแลว (6) การวางผังบริเวณพื้นรับสิทธิพัฒนาเมื่อรับโอนสิทธิฯ แลว (7) การจดบันทึกการโอนสิทธิ
พัฒนา และ (8) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

สรุป
จากการวิจัยสรุปไดวา “การโอนสิทธิพัฒนา” หรือ “Transfer of Development Rights- TDR” เปนการโอนสิทธิ
ในการพัฒนาที่ไมไดใชจากแปลงหนึ่งในบริเวณที่ประสงคจะอนุรักษ ไปยังบริเวณของเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง
และเมืองประสงคจะสงเสริมใหมีการพัฒนาหนาแนนและเขมขนขึ้น สิทธิดังกลาวนี้สามารถซื้อขายไดในตลาดและมีความ
เปนไปไดทางดานการเงิน ผูซื้อและผูขายไดรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินการ ไดมีการนํามา ใชสนับสนุนการพัฒนา
เมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งแตทศวรรษ1960s จนถึงปจจุบันมีการนําไปใชสงวนรักษาและอนุรักษบริเวณพื้นที่สิ่งแวดลอม
และพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด สวนประกอบTDR ที่สําคัญก็คือ สิทธิพัฒนาที่อาจโอนได แผนแมบทการโอนสิทธิ บริเวณ
อนุรักษ หรือ พื้นที่สงสิทธิพัฒนา บริเวณสงเสริมการพัฒนา หรือ พื้นที่รับสิทธิพัฒนา ผูดําเนินการ ธนาคารสิทธิพัฒนา
และการจดบั น ทึ ก การนํ า เทคนิ ค TDR
มาทดลองใช ใ นพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา 11 แห ง บนพื้ น ฐานของผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ไดผลสรุปวา มีความเปนไปได พื้นฐานแนวความคิดและเทคนิควิธีดําเนินการไมไดยุงยาก
บุคคลากรระดับปฏิบัติการมีศักยภาพดําเนินการไดหากมีการฝกอบรมและมีแนวปฏิบัติ
อยางไรก็ตามการจะนําสิทธิพัฒนามาใชในประเทศไทยมีขอจํากัดก็คือ ผังเมืองที่ใชบังคับมีอายุสั้นไมเอื้อตอการ
โอนยายสิทธิพัฒนา รวมทั้งไมมีกฎหมายรองรับ เพื่อใหมีความเปนไปไดจําเปนตองตรา ”พระราชบัญญัติการโอนสิทธิ
พัฒนาเพื่ออนุรักษและพัฒนาเมือง” ปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 นําขอบัญญัติควบคุมยานของ
ทองถิ่นมาใชบังคับแทน ไปจนถึงการกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับการโอนสิทธิพัฒนา
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“เรื่องเลา” กับ “ตัวละคร” ในกวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต1
Narratives and Characters in Poetry about The Conflict in The Southernmost Provinces of
Thailand
ปยรัตน แซอึ้ง2
Piyarat Saeueng2

บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ตีพิมพในหนังสือและนิตยสารตั้งแต
พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2554 ในฐานะกวีนิพนธสงครามที่เรียกรองสันติภาพ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกวีนิพนธที่มีการเลาเรื่องและ
การสรางตัวละครเพื่อสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพ ผลการศึกษาพบวา ปรากฏเรื่องเลา 3 ประเภท ไดแก เรื่องเลา
เกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย มีตัวละครคือผูเสียชีวิตและผูสูญเสีย เรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีตัวละครคือ “คนใน” ผูทนทุกข และ “คนนอก” ผูไมกลาเขาไป และเรื่องเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวม มี
ตัวละครคือมุสลิม-ชาวพุทธผูอยูอยางสันติ และมุสลิมผูมีอคติ สรุปไดวากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตสวนใหญสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพดวยการแสดงภาพดานลบของสถานการณในพื้นที่เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสันติภาพ โดยเห็นไดจากเรื่องเลาและตัวละคร 2 กลุมแรกที่เนนสรางความสะเทือนใจดวย
การแสดงความรายแรงของสถานการณความไมสงบ สวนการแสดงภาพดานบวกหรือความหวังถึงสันติภาพปรากฏในเรื่องเลา
และตัวละครกลุมสุดทายที่เนนวามนุษยสามารถอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตาง
คําสําคัญ : ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กวีนิพนธ เรื่องเลา 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
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ กวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต: กลวิธที างวรรณศิลปกับแนวคิดสันติภาพ ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 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.
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คํานําและวัตถุประสงค
เรื่องราวเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการบันทึกในหนาประวัติศาสตรมายาวนานนับตั้งแต
ยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบมณฑลมาเปนจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง จนกระทั่งเกิดเหตุการณที่ถือเปนจุดเปลี่ยนสูภาวะ
วิกฤตคือ การปลนปนที่คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2547 ทําใหสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนประเด็นความขัดแยงที่รับรูรวมกันในสังคมไทย ความ
รุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเนื่องเกือบทศวรรษในจังหวัดชายแดนภาคใตทําใหสถานการณนี้เทียบไดกับสงคราม และ
มีลักษณะเปนสงครามยุคใหมซึ่งมีความซับซอนกวาสงครามในยุคกอน (สงครามรูปแบบเกาหมายถึงการสูรบโดยตรงในสนาม
รบ) สงครามในยุคนี้ไดแก การกอการรายและการกอความไมสงบ (Lind, 1989; สุรชาติ บํารุงสุข, 2553, 2554; ศรีสมภพ จิตร
ภิรมยศรี, 2550)
ชวง พ.ศ.2547-2554 มีงานเขียนจํานวนมากที่นําเสนอเรื่องความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กวีนิพนธเปน
งานเขียนประเภทหนึ่งที่นําเสนอประเด็นนี้ เริ่มจากตีพิมพในนิตยสารรายสัปดาห ปรากฏในโครงการประกวดวรรณกรรมตาง ๆ
อยางตอเนื่อง รวมถึงหนังสือรวมเลมของนักเขียนและกลุมนักเขียน กวีนิพนธที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามจัดประเภทไดเปน
War Poetry หรือกวีนิพนธสงคราม หมายถึง กวีนิพนธที่ผูประพันธใชเรื่องสงครามเปนหัวขอสําคัญ (Angus Calder, 2000: 2
อางถึงใน วรมาศ ยวงตระกูล, 2547: 1)
งานวิจัยที่แสดงการวิเคราะหกวีนิพนธสงคราม เชน วิทยานิพนธ “วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ
สงคราม” (วรมาศ ยวงตระกูล , 2547) ศึก ษากวีนิ พนธภาษาอัง กฤษที่มี เนื้ อ หาเกี่ยวกับ เหตุก ารณ สงคราม 5 ครั้ง ไดแ ก
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเวียดนาม สงครามแบงแยกดินแดนคาบสมุทรบอลขาน และเหตุวินาศกรรม
11 กันยายน ค.ศ.2001 จะเห็นไดวา “สงคราม” ในวิทยานิพนธนี้ครอบคลุมเหตุการณวินาศกรรมซึ่งเปนสงครามยุคใหมดวย
ขอคนพบสําคัญของงานวิจัยนี้คือ แนวคิดตอตานสงคราม “เปนแนวคิดกระแสหลักของกวีนิพนธสงครามยุคใหม”
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงการวิเคราะหกวีนิพนธสงครามคือ บทความ “เสียงสะทอนเหนือหลุมฝงศพ: สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในกวีนิพนธไทยสมัยใหม” (พรรณทิภา ชื่นชาติ, 2553) ศึกษากวีนิพนธไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2
พบวากวีนิพนธมุงนําเสนอสารสําคัญเรื่องความสูญเสียจากสงครามและชี้ใหเห็นคุณคาของสันติภาพ งานวิจัยนี้เปนตัวอยาง
การวิเคราะหกวีนิพนธไทยประเภทกวีนิพนธสงครามในยุคที่ผูคนปรารถนาสันติภาพในความหมายวา “ความสงบสุข เปนภาวะ
ที่ปราศจากสงคราม ไรซึ่งความรุนแรง... นอกจากนี้สันติภาพยังหมายรวมไปถึงภาวะการยอมรับและเห็นใจผูอื่น การมีสิทธิ
และเห็นความแตกตางของแตละบุคคลดวย”
งานวิจัยทั้ง 2 มีขอคนพบรวมกันคือ กวีนิพนธสงครามมีแนวคิดตอตานสงครามหรือเรียกรองใหเกิดสันติภาพ เมื่อ
พิจารณากวีนิพนธที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยพบวากวีนิพนธกลุมนี้ก็เปนสื่อที่กวีใช
เรียกรองสันติภาพสูจังหวัดชายแดนภาคใตเชนกัน โดยสวนใหญกวีนิพนธเนนแสดงทัศนะโดยตรงตอสถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เชน แสดงความสะเทือนใจตอสถานการณความรุนแรง บริภาษผูใชความรุนแรง วิพากษวิจารณรัฐบาล ให
กําลังใจผูอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน โดยมีจุดหมายรวมเพื่อเรียกรองใหเกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากนี้ยังมีการใชกลวิธีทางวรรณศิลปอยางหลากหลายเพื่อแสดงดานเลวรายของสถานการณ ตลอดจนนําเสนอแงงาม
ของสันติภาพ กลวิธีหนึ่งที่นาสนใจคือการนําเสนอเรื่องเลาซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือตัวละคร บทความนี้จะเลือกศึกษากลวิธี
ดังกลาวกับการสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพอันหมายถึง ภาวะที่ปราศจากการใชความรุนแรงและการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข

วิธีดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เขียนในชวง 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) ประเทศของเราและเรื่องเลาหลาย ๆ เรื่อง (อภิชาติ จันทรแดง, 2553) จุด
เล็กเล็กบนคาบสมุทรมลายู (2553) และหัวใจเดียวกัน (2554) โดยเลือกวิเคราะหเฉพาะกวีนิพนธที่มีการเลาเรื่องและการสราง
ตัวละครเพื่อสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพ รวมทั้งสิ้น 42 เรื่อง
3. วิเคราะหเรื่องเลากับตัวละครในกวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในฐานะกลวิธีทาง
วรรณศิลปเพื่อสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพ โดยจะจําแนกเรื่องเลาตามลักษณะเนื้อหา แลววิเคราะหวาในเรื่องเลามี
ตัวละครลักษณะใดปรากฏบาง และตัวละครเหลานั้นสื่อแนวคิดอยางไร เรื่องเลาในบทความนี้หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ
ในกวีนิพนธ มีองคประกอบสําคัญคือตัวละคร และอาจมีองคประกอบอื่น ๆ เชน ฉากและบรรยากาศ บทสนทนา เปนตน
สวนตัวละคร หมายถึง บุคคลที่ปรากฏหรือมีบทบาทในกวีนิพนธที่มีเรื่องเลา มีการระบุตัวตนดวยชื่อ สถานะ ความสัมพันธ
ระหวางตัวละคร หรือใชคําสรรพนาม
4. สรุปและเรียบเรียงผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. เรื่องเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย
กวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีการเลาเรื่องสวนใหญเลือกเลาเรื่องความตายและความ
สูญเสีย เพื่อใหผูอานรูสึกถึงความมีเลือดเนื้อของผูเสียชีวิตและความรูสึกของผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากการเสียชีวิต ตัว
ละครที่ปรากฏในเรื่องเลาประเภทนี้ไดแก ตัวละครผูเสียชีวิตและตัวละครผูสูญเสีย
1.1 ตัวละครผูเสียชีวิต
“ผูเสียชีวิต” เปนตัวละครสําคัญในเรื่องเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย กวีนิพนธที่กลาวถึงเหตุการณกอน
เสียชีวิตพบเพียง 2 เรื่องคือ “การกลับบานเกิด” (ไชยา วรรณศรี, 2554: 82-83) และ “เด็ก ๆ ในรานขนม (สายลมทุกระลอก
หยอกลอเรา)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 74-77) นอกเหนือจากนี้จะไมมีการกลาวถึงเหตุการณกอนเสียชีวิต ลักษณะสําคัญ
ของตัวละครผูเสียชีวิตมักเปนตัวละครผูชายซึ่งเปนบุคคลสําคัญหรือเปนเสาหลักของครอบครัว อาจปรากฏตัวตนดวยชื่อ เชน
“สะมาแอ รอยาลี” ในกวีนิพนธ “ราวตากผาของครอบครัวสะมาแอ รอยาลี” (ศิริวร แกวกาญจน, 2551: 59-60) หรือกวีนิพนธ
“ใบไมรวง ณ เชิงเขาสันกะลาคีรี” (อิสระ ยืนยง, 2547: 97)
ที่กลาวถึงสถานะความสัมพันธระหวางผูเสียชีวิตกับตัวละครอื่นซึ่งเปนลักษณะที่พบมากที่สุดในเรื่องเลาเกี่ยวกับความตาย
และความสูญเสีย เชน
..............................
ที่เชิงเขา...
ขนํานอยเงียบเหงามาหลายวันแลว
หญิงชราผูเปนเจาของ
จมอยูในทะเลเศรา
มานน้ําตาบดบังมานหมอกยามเชา
ครุนคิด หวนไห
28 เมษายน 2547
ลูกชายคนเดียว
จากเธอไป...
ชั่วนิรันดร
จากตัวอยางนี้กลาวถึงตัวละครผูเสียชีวิตที่มีสถานะเปน “ลูกชายคนเดียว” ของหญิงชรา การนําเสนอตัวละคร
ผูเสียชีวิตเพียงคนเดียวในกวีนิพนธเรื่องนี้เพื่อใหผูอานสะเทือนใจตอเหตุการณรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะที่เกิดขึ้นในวันที่ 28
เมษายน พ.ศ.2547 ในมิติลึกกวาที่รับรูกันทั่วไปวามีผูเสียชีวิตจํานวนมากคือ แตละคนที่เสียชีวิตไปเปนความสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญของครอบครัว

O-11

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

ในขณะที่คนทั่วไปรูจักสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจากขาวที่นําเสนอความนาสะพรึงกลัว
ของเหตุการณรุนแรงและจํานวนผูเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน กวีไดสรางตัวละครผูเสียชีวิตเพื่อใหเกิดความตระหนักลึกขึ้นวา
“บุคคลนิรนาม” ที่ถูกคราชีวิตไปมีตัวตนอยูจริง และเปนตัวตนที่มีความหมายเทียบเทากับคนทั่วไปคือควรไดรับสิทธิ์ที่จะมีชีวิต
1.2 ตัวละครผูสูญเสีย
เรื่องเลาเกี่ยวกับความตายและความสูญเสียเนนกลาวถึงวิถีชีวิตหรือความรูสึกของผูสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักซึ่ง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเสียชีวิต น้ําหนักของเรื่องจึงอยูที่ตัวละคร “ผูสูญเสีย” ตัวละครกลุมนี้มีลักษณะสําคัญ 3
ประการคือ เปนคนในครอบครัวซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเสียชีวิต ไดแก พอ แม ภรรยา ลูก มีลักษณะที่จะทําใหผูอานรูสึก
สงสาร ทั้งจากอายุ (คนชรากับเด็ก) เพศ (ผูหญิง) และความยากลําบากอื่น ๆ เชน ฐานะยากจน มีลูกหรือหลานตองดูแล เปน
ตน ประการสุดทายที่สําคัญที่สุดคือ ความรูสึกโศกเศราอาลัยอาวรณซึ่งอาจมีการใชฉากและบรรยากาศชวยเนนความสะเทือน
ใจ
ดึกสงัดเหน็บหนาวดาวอับแสง ใจโรยแรงโหยไหอาลัยหา
หาชีวีวางเปลาเศราวิญญา
ดวยพอมาจรจากถูกพรากไป
ลูกเล็กสี่นอนเรียงเคียงขางแม
อุนไอรักปกแผแมหลับใหล
นางซอบารียะหปอ งผองโพยภัย
ใหเรนไกลทุกนาทีที่ดูแล
เมื่อยากไรพี่ชายเฝาชวยเหลือ
หนุนจุนเจือขาวปลามาเผื่อแผ
สิ้นเสียงปนคํารามพลิกผันแปร
พี่เหลือแตรางเลือดนองกองซบดิน
.........................................
.........................................
“คํารองขอซอบารียะห” (ที่จันทร ทอฉาย, 2553: 54-56) นําเสนอชีวิตของตัวละคร “ซอบารียะห” ในฐานะผูสูญเสีย
เพื่อใหผูอานสะเทือนใจตอสภาพชีวิตของผูหญิงที่สูญเสียสามีและพี่ชายจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต กวีตั้งชื่อตัวละครวา “ซอบารียะห” ซึ่งแปลวาอดทน แสดงใหเห็นการเลือกคําที่มีความหมายสอดคลองกับประเด็นที่
ตองการนําเสนอคือ หลังจากผูชายถูกคราชีวิตไปในเหตุการณรุนแรง ผูหญิงที่ตองรับภาระเปนเสาหลักของครอบครัวแทนตอง
ใชชีวิตอยางอดทนตอความยากลําบาก นอกจากนี้ยังมีการเรียกรองถึงรัฐบาลผานตัวละครซอบารียะหใหรัฐบาลเรงแกปญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย
นอกเหนือจากขาวที่มุงเสนอเรื่องความตายจนทําใหผูรับชมรูสึกเคยชิน กวีนิพนธไดเลือกนําเสนอตัวละครผูสูญเสีย
ใหมีตัวตนดวยการตั้งชื่อหรือแสดงสายสัมพันธกับตัวละครผูเสียชีวิต เพื่อใหเห็นวาแตละชีวิตที่จากไปกระทบอีกหลายชีวิตที่
เกี่ยวของโดยเฉพาะความโศกเศราของคนในครอบครัว ประกอบกับการนําเสนอใหตัวละครมีลักษณะนาสงสาร เมื่อคนเหลานี้
ตองอยูอยางโดดเดี่ยวหรือกลายเปนเสาหลักของครอบครัวแทนผูเสียชีวิตจึงยิ่งนาเห็นใจ
ประเด็นสําคัญจากการวิเคราะหตัวละครผูเสียชีวิตและผูสูญเสียคือ ตัวละครกลุมนี้มักเปนมุสลิม เห็นไดจากชื่อ คํา
สําคัญเกี่ยวกับศาสนา รวมทั้งภาพประกอบกวีนิพนธ จึงกลาวไดวากวีนิพนธไดสรางภาพแทนของมุสลิมใหเปนผูถูกกระทํา
สะทอนความมุงหมายใหผูอานเห็นใจวาทามกลางความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ทําใหมุสลิมถูกมองในแงราย
แทจริงแลวมุสลิมก็เปนผูสูญเสีย เจ็บปวด และปรารถนาใหเกิดความสุขสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไมแตกตางจากผูนับถือ
ศาสนาอื่น
ในฐานะกวีนิพนธสงครามเพื่อเรียกรองสันติภาพ การปรากฏเรื่องเลาและตัวละครเกี่ยวกับความตายและความ
สูญเสียมากที่สุดในกลุมกวีนิพนธที่มีการเลาเรื่อง แสดงใหเห็นวากวีเชื่อวาการนําเสนอสภาพเลวรายของการเขนฆากันจะทํา
ใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพในความหมายเบื้องตนที่สุดคือการปราศจากการทํารายรางกายกัน สวนการ
สรางภาพแทนมุสลิมใหมีบทบาทเปนผูเสียชีวิตและผูสูญเสียแสดงใหเห็นความพยายามลบรอยอคติทางศาสนาที่วามุสลิมเปน
ผูกระทําและชาวพุทธเปนผูถูกกระทําซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญของการเกิดสันติภาพอันแทจริงในการอยูรวมกัน
2. เรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใต
นอกจากเรื่องเลาเกี่ยวกับความสูญเสียซึ่งมีผูดําเนินเรื่องหลักคือตัวละครสมาชิกในครอบครัวผูเสียชีวิตแลว ยังมี
เรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีทั้งตัวละครผูใชชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยากลําบาก
และคนภายนอกที่ไมกลาเขาไปในจังหวัดชายแดนภาคใต
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2.1 ตัวละคร “คนใน” ผูทนทุกข
ตัวละครกลุมนี้ปรากฏในเรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อแสดงใหเห็นวา เหตุการณ
รุนแรงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องกระทบการใชชีวิตและความรูสึกของผูอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวละครกลุมนี้มี
ลักษณะหลากหลาย เชน สามีภรรยาที่ใชชีวิตอยางสิ้นหวังใน “สงครามฟะตอนี; ไมรูจักแตคุนเคย” (ดุสิต หวันฯ, 2547: 25)
เด็ก หญิงผู มองเห็นความรุ นแรงในจั งหวั ดชายแดนภาคใตและหวัง ใหส ถานการณ ดีขึ้นใน “บทสนทนาทางโทรศัพ ทข อง
เด็กหญิงฟาติมะ” (ศิริวร แกวกาญจน, 2551: 56-58) เปนตน บทบาทของตัวละครกลุมนี้คือ แสดงสภาพอันตรายในจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากมุมมองหรือการใชชีวิตของตัวละครผูเปนคนในพื้นที่ ดังตัวอยาง
วันนี้หนูตื่นแตเชาตรู
พอจอดรถรอหนูอยูหนาบาน
สงหนูแลวพอจะไดไปทํางาน
ตามกําหนดการระหวางกัน
.........................................
.........................................
เอ็งจะไปโรงเรียนหาอะไร?
มีแตควันกับไฟไปทุกที่
เอ็งอยูบานกับแมก็แคนี้
ชั่วชั่วดีดีก็ไมตองไปพองภัย
ออกจากบานแมกลัวเอ็งไมกลับ
ไมรูจะหลับตาตายโดยฝายไหน
ถายังอยากไปโรงเรียนจงเปลี่ยนใจ
อยาออกไปใหเขาฆากลับมาเลย.......
“ที่นี่กับที่นั่น: วันเปดเทอม” (อัคนี หฤทัย, 2550: 90) แบงกวีนิพนธเปน 2 ชวงเพื่อเปรียบเทียบสภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใตกับนอกพื้นที่ ลักษณะเดนของกวีนิพนธนี้คือการสรางตัวละครคูขนานคือ พอแม-ลูก ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กับพื้นที่อื่น ในสถานการณเดียวกันคือวันเปดเทอม เพื่อแสดงใหเห็นวาวันเปดเทอมซึ่งเปนชวงเวลาแหงความหวังของพอแมที่
สงลูกไปศึกษาเลาเรียน แตเปดเทอมของจังหวัดชายแดนภาคใตกลับผิดปกติตรงที่แมไมอยากสงลูกไปโรงเรียนเพราะกลัวลูก
ถูกฆาตาย คําพูดทัดทานของแมสะทอนสภาพจังหวัดชายแดนภาคใตวามีอันตรายอยูรอบตัวจนทําใหแมสิ้นหวังที่จะให
การศึกษาแกลูก แตเลือกที่จะรักษาชีวิตลูกไว นอกจากแสดงความสิ้นหวังของคนในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว กวีนิพนธ
ขางตนยังแฝงการวิพากษวา แมแตสิทธิขั้นพื้นฐานเชนการศึกษาของเด็กก็ยังไมไดรับการคุมครอง
เรื่องเลาและตัวละครประเภทนี้แสดงใหเห็นการใชชีวิตทามกลางสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีการ
เขนฆาอยูรอบตัว สอดคลองกับการเลือกเลาเรื่องโดยใชสรรพนามบุรุษที่ 1 เพื่อใหเสมือนเปนเสียงจากคนในพื้นที่ที่รูสึก
หวาดกลัวและสิ้นหวังตอสภาพดังกลาว สรุปไดวาสถานการณความไมสงบสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่โดยทั่ว
หนา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูสึกทนทุกขเมื่อตองยอมรับการอยูรวมกับความตายรายวันซึ่งไมใชเรื่องปกติใหเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิต
2.2 ตัวละคร “คนนอก” ผูไมกลาเขาไป
แมดูเหมือนวานอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไมนาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ แตกวีนิพนธ
ไดนําเสนอวาตัวละครกลุมนี้รูสึกและมีทาทีอยางไรเกี่ยวกับสภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต ลักษณะรวมของตัวละครกลุมนี้
คือ ความไมกลาเขาไปในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ลูกที่อยากใหแมยายออกจากจังหวัดชายแดนภาคใตใน “จดหมายถึง
แม: กรุงเทพฯ ฝนไมตก” (นพดล ปรางคทอง, 2553: 66-69) ชายหนุมที่ถูกเพื่อนทัดทานไมใหไปทํางานในจังหวัดชายแดน
ภาคใตใน “เงา (ไมมีใครอยากไปปตตานี)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 15-18)
ผมบอกเพื่อน- จะไปปตตานี
เขาวา- คิดใหดีเสียกอน
ยิ่งไปเพียงลําพังคางคืนนอน
สังหรณวาตอนเชาไมกลับมา
แลวเขาก็ระรัวเสียงหัวเราะ
เพราะตอนนี้อยูทเี่ มืองสงขลา
ผมถามเขา- เคยไปไหมปตตานี ยะลา
เขาสายหนาวาไม- ไมอยากไป
.........................................
.........................................
“เงา (ไมมีใครอยากไปปตตานี)” (อภิชาติ จันทรแดง, 2553: 15-18) กลาวถึงตัวละคร 2 ตัวที่เปนเพื่อนกัน และไมได
อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ปมขัดแยงในเรื่องนี้คือ “ผม” จะเดินทางไปเปนครูที่จังหวัดปตตานี แต “เขา” กลับหาม
เพราะเห็นวาจังหวัดชายแดนภาคใตอันตราย ตัวละคร “เขา” เปนตัวแทนความคิดวาจังหวัดชายแดนภาคใตนากลัวเพราะเห็น
ภาพที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ การใชสรรพนาม “เขา” แทนการระบุชื่อเฉพาะแสดงใหเห็นวาไมใชเขาคนใดคนหนึ่ง แตเปนตัวแทน
ความคิดของเขาทั่ว ๆ ไปในสังคมไทย หรือก็คือ “ใคร” ในชื่อกวีนิพนธนั่นเอง สวน “ผม” เปนตัวละครที่มีอุดมการณจะเดินทาง
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ไปสอนหนังสือที่จังหวัดปตตานี แตอุดมการณเริ่มสั่นคลอนเมื่อไดฟงคําทัดทานของเพื่อน พัฒนาการทางความคิดของตัวละคร
“ผม” ที่ตอนแรกมุงมั่นตามภาระหนาที่ของตัวเอง แตหลังจากฟงเพื่อนแลวก็เริ่มลังเล จนถึงตอนเดินทางก็กลายเปนความ
หวาดกลัวในที่สุด แสดงใหเห็นวาสื่อที่นําเสนอภาพขาวความรุนแรงและผูชมที่นําวาทกรรมนั้นมาผลิตซ้ําชวยกันหลอหลอมให
“ไมมีใครอยากไปปตตานี”
การเลาเรื่องดวยสรรพนามบุรุษที่ 1 เนนย้ําความเปนคนนอกพื้นที่ ตัวละครคนนอกมีบทบาทเพื่อแสดงใหเห็นทัศนะ
ของผูอาศัยอยูนอกจังหวัดชายแดนภาคใตหรืออาจกลาวไดวาเปนคนสวนใหญของประเทศไทยที่ไดรูจักจังหวัดชายแดน
ภาคใตจากขาวสารและเรื่องเลาที่ไหลเวียนอยูในสังคมจนรูสึกวาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสถานที่อันตราย การแสดงใหเห็น
นี้อาจนําไปสูการตั้งคําถามตอไปวาแทจริงแลวผูอานในฐานะ “คนนอก” รูจักจังหวัดชายแดนภาคใตมากนอยเพียงใด
เรื่องเลาเกี่ยวกับสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตมีตัวละครสําคัญคือ “คนในผูทนทุกข” สารที่นําเสนอผาน
ตัวละครกลุมนี้คือผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตใชชีวิตอยางยากลําบากทามกลางความตายรอบตัว สวนตัวละคร “คนนอกผู
ไมกลาเขาไป” เปนตัวแทนคนทั่วไปในประเทศที่รับรูเรื่องราวในจังหวัดชายแดนภาคใตและรูสึกวาจังหวัดชายแดนภาคใตนา
กลัว เรื่องเลากลุมนี้นําเสนอสภาพอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งจากมุมของคนในที่เจอสถานการณเอง และมุมคน
นอกที่รูเรื่องราวจากสื่อและสังคมรอบตัว เพื่อตอกย้ําความนากลัวของสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตใน
ลักษณะที่เรียกวา “คนในทนทุกข คนนอกไมกลาเขาไป”
เรื่องเลาและตัวละครกลุมนี้ในฐานะกวีนิพนธเพื่อการเรียกรองสันติภาพมีบทบาทในลักษณะเดียวกับเรื่องเลา
เกี่ยวกับความตายและความสูญเสียคือ แสดงใหเห็นวาสงครามสมัยใหมรุนแรงและครอบคลุมเพียงใด ในขณะที่เรื่องเลากลุม
แรกแสดงใหเห็นมิติในแนวดิ่งคือเบื้องลึกแหงความตายของแตละชีวิต เรื่องเลากลุมนี้ก็นําพาผูอานสูมิติแนวราบคือ สงคราม
กระทบในวงกวางแมแตผูไมเกี่ยวของกับการสูรบโดยตรง แตสงครามเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแตผูใชชีวิตในบริเวณที่เกิด
สงคราม ไปจนถึงผูคนภายนอกที่รับรูความนากลัวของสงครามผานสื่อ จึงถือเปนการนําเสนอดานตรงขามของสันติภาพใหชัด
ยิ่งขึ้นเพื่อตอกย้ําความตระหนักถึงความสําคัญของสันติภาพ
3. เรื่องเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวม
นอกจากเรื่องเลาที่แสดงใหเห็นสภาพนาหดหูในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งเรื่องของผูเสียชีวิตและผูสูญเสีย รวมถึง
อันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว ยังมีเรื่องเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมที่แทบทั้งหมดแสดงใหเห็นวาความ
แตกตางไมไดนําไปสูความแตกแยก
3.1 ตัวละครมุสลิม-ชาวพุทธ ผูอ ยูอยางสันติ
เรื่องเลาเกี่ย วกับ ความสัม พันธ และการอยูร วมมี ตัวละครสํ าคัญ คือ ตัวละครมุสลิ มและชาวพุท ธ ลั กษณะการ
นําเสนอตัวละครแสดงใหเห็นวา แมวิถีทางศาสนาจะแตกตางกัน แตศาสนิกชนทั้ง 2 กลุมลวนใชชีวิตอยางสงบสุขหรือ
ปรารถนาสันติสุข เชน “หมัดลีหลวงตาเสารกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมเหนือแผนดิน” (ธาร ธรรมโฆษณ, 2551: 52)
ย่ําค่ํา ดําฟา สายัณหสมัย
กุฏิไมหลังเกาทรงปนหยา
น้ํารอน พรอมชง - ปานชา
สองเกลอชรา - รวมริน
หลวงตาเสารจิบชากอนเอยปาก
“หมัดลีเหอ กูอยาก จะรูสิ้น”
ใครกันหนอมันทําใหผืนดิน
เปอนเลือด โหดหิน จนนากลัว
.........................................
.........................................
กวีนิพนธขางตนกลาวถึงตัวละคร “สองเกลอชรา” ไดแก “หมัดลี” กับ “หลวงตาเสาร” ซึ่งเปนตัวละครที่มีลักษณะ
เปนคูตรงขาม กลาวคือ หลวงตาเสารเปนผูเผยแผศาสนาพุทธ ในขณะที่หมัดลีเปนมุสลิม กวีนิพนธนี้เลาเรื่องโดยแยกบทบท
สนทนากับบทบรรยายอยางชัดเจน บทสนทนานําเสนอภาพความเปลี่ยนผานจากอดีตอันสุขสงบสูสถานการณความไมสงบใน
ปจจุบันดวยน้ําเสียงอาลัยและใจหายสอดคลองกับการสรางตัวละครใหอยูในวัยชรา สวนบทบรรยายเนนย้ําประเด็นที่ตองการ
นําเสนอวาทั้ง 2 คนนับถือศาสนาตางกัน แตมีความรูสึกรวมคือความเปนมิตรแกเพื่อนมนุษยและความหดหูเมื่อเห็นการเขน
ฆารายวันในจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวละครทั้ง 2 จึงเปนตัวแทนของมิตรภาพที่ไมเปลี่ยนแปลงแมสถานการณความไมสงบ
จะทําใหเกิดอคติระหวางศาสนา
กวีนิพนธมุงนําเสนอประเด็นความสัมพันธและการอยูรวมวาแมมนุษยจะมีความแตกตางกันแตก็สามารถอยูรวมกัน
ได โดยเฉพาะความแตกตางทางศาสนา มีการสรางตัวละครมุสลิมกับตัวละครชาวพุทธซึ่งปรารถนาความสงบสุขไมตางกัน

O-14

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

เพื่อลบรอยอคติจากสถานการณความไมสงบที่ทําให 2 ศาสนากลายเปนคูตรงขามกัน ดวยการแสดงใหเห็นวามิตรภาพและ
สันติภาพคือความปรารถนารวมกันของมนุษยชาติอยางไมมีพรมแดน
3.2 ตัวละครมุสลิมผูมีอคติ
นอกจากแสดงใหเห็นการอยูรวมระหวางศาสนาอยางสันติสุขแลว ยังมีกวีนิพนธเรื่อง “ไกลออกไปจากโลกของผู
ประกาศขาว” (วิสุทธิ์ ขาวเนียม, 2553) ที่นําเสนอเหตุการณวาโทรทัศนนําเสนอขาวตํารวจถูกฆาตายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต smsที่ปรากฏในรายการขาวมีเนื้อหาในเชิงบริภาษผูกอการถึงขั้นระบุวาเปน “มุสลิม” และตองการใหใชความรุนแรง
กับผูกอการ แลวจึงปรากฏตัวละคร “เด็กหนุมมลายู” ในบาทสุดทายของกวีนิพนธ
.........................................
.........................................
เด็กหนุมมลายูอานการหมิ่นแคลน
ขบกรามแนนขึ้งเคียดยิ่งเกลียดไทย
การนํ า เสนอตั ว ละคร “เด็ ก หนุ ม มลายู ” ผู รู สึ ก มี อ คติ ต อ คนไทยในบาทสุ ด ท า ย โดยที่ ก อ นหน า นั้ น เป น การ
วิพากษวิจารณสื่อมวลชนที่มีสวนบมเพาะความเกลียดชัง แสดงใหเห็นผลกระทบจากการบมเพาะความเกลียดชังโดยฝมือของ
คนบางกลุมในสังคมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสื่อมวลชน การปรากฏตัวเพียงบาทเดียวในบทสุดทาย สอดคลองกับ
การแสดงระยะ “ไกล” จากสังคมสวนใหญของประเทศ และทําใหตัวละครดูเปนบุคคลเล็ก ๆ ที่คนทั่วไปอาจไมไดนึกถึง
นอกจากนี้ยังเพื่อมิใหภาพของเด็กหนุมมลายูดูเปนผูนิยมความรุนแรงอันอาจทําใหเกิดภาพดานลบเกี่ยวกับกลุมชนดังกลาว
แม “เด็กหนุมมลายู” ผูเคียดแคนเมื่อเห็นsmsเปนเรื่องตัวละครที่ดูแตกตางจากเรื่องเลาอื่นในกลุมความสัมพันธและ
การอยูรวม กลาวคือ แสดงใหเห็นความไมลงรอยระหวางคนชาติพันธุ “มลายู” ซึ่งอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใตกับคนใน
ภูมิภาคอื่นของประเทศไทย แตทาทีรุนแรงของตัวละครดังกลาวในตอนจบเปนการกระชากความรูสึกของผูอานใหยอนกลับขึ้น
ไปดูเหตุการณกอนหนาซึ่งเปนที่มาของความเคียดแคน กวีนิพนธเรื่องนี้จึงนําเสนอสารเรื่องความสัมพันธและการอยูรวมตาง
จากเรื่องเลาในกลุมแรกคือ ทําใหเห็นที่มาที่ไปของอคติระหวางคนในกับนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีสื่อมวลชนเปน
ชนวนสําคัญ อคติดังกลาวเปนอุปสรรคสําคัญของการอยูรวมกันอยางสันติในทุกสังคม
สรุปไดวากวีนิพนธที่เลาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมมักปรากฏตัวละคร 2 ศาสนา ไดแก มุสลิมและ
ชาวพุทธ จึงกลาวไดวากวีเห็นวาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสัมพันธกับประเด็นทางศาสนาในเบื้องตน
ที่สุดคือในแงความรูสึก ทามกลางเรื่องเลาและขาวสารมากมายที่ไหลเวียนอยูในสังคมจนทําใหเกิดอคติหรือเชื่อวากําลังเกิด
อคติระหวางศาสนา กวีจึงเลือกเลาเรื่องที่แสดงใหเห็นปฏิสัมพันธอันราบรื่นระหวางคนตางศาสนา สวนเรื่องเลาสุดทายที่มี
ลักษณะตางจากเรื่องเลาอื่นในกลุม แตภาพดานลบที่นําเสนอก็นําไปสูการกระตุนใหผูอานตระหนักถึงสาเหตุหนึ่งของอคติที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย
กวีนิพนธที่นําเสนอเรื่องเลาเกี่ยวกับความสัมพันธและการอยูรวมเปนกวีนิพนธสงครามที่เสนอแนวคิดเรื่องการ
เรียกรองสันติภาพในแงมุมที่กวางขวางที่สุด กลาวคือ ไมไดจํากัดแคเพียงการปราศจากการเขนฆาหรือความไมแนนอนวาจะ
ถูกเขนฆา แตครอบคลุมถึงความรูสึกนึกคิดอันเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความแตกตางหลากหลาย
โดยเฉพาะความแตกตางทางศาสนา

สรุป
ในฐานะกวีนิพนธสงครามในยุคแหงความปรารถนาสันติภาพ เรื่องเลาและตัวละครประกอบกับกลวิธีรวมอื่น ๆ ใน
กวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกลวิธีสําคัญเพื่อสื่อแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพ
ในขณะที่คําวา “สันติภาพ” เปนคําที่มีความหมายเชิงบวก แตกวีสวนใหญกลับเลือกนําเสนอดานลบคือความ
เลวรายของสงครามซึ่งเปนการเรียกรองสันติภาพในระดับพื้นฐานคือ การปราศจากความรุนแรง ดังปรากฏในเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ความตายและความสูญเสียที่ทําใหตัวละครผูเสียชีวิตและผูสูญเสียมีตัวตนในความรับรูของผูอาน รวมทั้งเรื่องเลาเกี่ยวกับ
สภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ทําใหผูอานสะเทือนใจตอ การใชชีวิตทามกลางอันตรายและเนนย้ําความนากลัวจาก
ความรูสึกของคนนอกพื้นที่ ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวากวีเชื่อวาการทําใหภาพดานตรงขามของสันติภาพชัดขึ้นจะทําใหผูอาน
สะเทือนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสันติภาพซึ่งมนุษยควรไดรับอยางเทาเทียมกัน
สวนกวีนิพนธอีกกลุมหนึ่งที่แสดงภาพดานบวกนั้นนําเสนอแนวคิดเรื่องการเรียกรองสันติภาพในระดับที่กวางขึ้นคือ
สันติภาพในระดับความสัมพันธระหวางศาสนาซึ่งถือเปนประเด็นที่เชื่อมโยงกับสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใตอยางแยกไมขาด กวีนําเสนอสารนี้ดวยการสรางตัวละครมุสลิมในสถานะผูถูกกระทําเพื่อใหเห็นวามุสลิมก็ไดรับ
ผลกระทบจากสงครามและไมไดปรารถนาใหมีการใชความรุนแรง สารสําคัญนี้ไดรับการเนนย้ําชัดเจนที่สุดในเรื่องเลากลุม
สุดทายที่สื่อถึงความหวังใหเกิดสันติภาพในการอยูรวมกันซึ่งมีพื้นฐานจากการยอมรับความแตกตาง และหากมองออกไปไกล
กวาปริมณฑลศาสนาและจังหวัดชายแดนภาคใตก็จะทําใหตระหนักถึงการอยูรวมกันอยางสันติไมวาจะแตกตางในเรื่องใดก็
ตาม
สรุปไดวากวีนิพนธเกี่ยวกับความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเนนสรางความสะเทือนใจตอสภาพวิกฤตใน
จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนสิ่งที่คนทั่วไปรับรูอยูแลว แตกวีในฐานะผูสังเกตการณภายนอกไดนําเรื่องเหลานั้นมาถายทอด
ผานกลวิธีทางวรรณศิลปเพื่อตอกย้ําใหลึกซึ้งขึ้น ในทางหนึ่งเปนการเรียกรองวาปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงรุนแรง
และควรไดรับการแกไขใหคลี่คลายโดยเร็วที่สุด และประเด็นสําคัญคือการสื่อถึงผูอานซึ่งสวนใหญเปนคนนอกพื้นที่ใหตระหนัก
ถึงคุณคาของ “สันติภาพ” จากสถานการณดังกลาวที่เปนตัวอยางชัดเจนของภาวะไรสันติ นอกจากนี้กวียังใชเรื่องเลากลุม
สุดทายแสดงแงงามของสันติภาพ เพื่อใหผูอานซึ่งแมไมไดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับสถานการณความไมสงบไดตระหนักวา
การอยูรวมกันอยางสันติควรเกิดขึ้นในทุกสังคม
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กระบวนการสรางสรรคภาพถายดิจิทลั สําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธ ของโรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูป ที่ 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
บทความนี้เปนการศึกษาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธของ โรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) จ.สกลนคร2 และหารูปแบบในการจัดสรรเนื้อหาของภาพถายที่ใชแทนบริบทของ
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) การวิจัยและสรางสรรคนี้ ผูวิจัยในฐานะชางภาพไดเสนอแนวคิดในการสรางสรรคตามแรง
บันดาลใจที่ตองการการเลาเรื่องราวของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) เผยแพรผานสื่อเว็บไซต สื่อนิทรรศการ และสื่อ
สิ่งพิมพประชาสัมพันธ จึงไดนําเสนอกระบวนการสรางสรรคถายภาพกับเจาหนาที่จากสํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งคอยประสานงาน และใหขอคิดเห็นดานเนื้อหาที่เหมาะสมของการสรางสรรคภาพถาย
ในระหวางการบักทึกภาพดวยกลอง DSLR โดยตลอด ทั้งนี้ไดมีการเดินทางเขาพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั้งหมดรวม 5 ครั้ง
ตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2557 จึงไดสรางสรรคผลงานภาพถายไดครบทุกหัวขอ และ
ครบทุกชวงฤดูกาลในรอบป โดยมีจํานวนภาพทั้งหมดรวม 368 ภาพ
ผลสรุปแนวทางในการสรางสรรค ใชหลักแนวคิดสัญญะวิทยา และกระบวนการสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธ
และสื่อดิจิทัล ในการวิเคราะหและสังเคราะหงาน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ดานการถายภาพสําหรับสื่อประชาสัมพันธและสื่อดิจิทัล ซึ่งไดขอสรุปที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ
ดานเนื้อหาในการสื่อความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร (Message) ในการสื่อความหมาย 2 แบบ คือ การสื่อ
ความหมายตรง (Denotation) และ การสื่อความหมายแฝง (Connotation) ดานเทคนิคการถายภาพเพื่อการสื่อสาร มี
เทคนิคที่สําคัญในการถายภาพเพื่อใชในสื่อ คือ 1. การบันทึกภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) 2. มีการ
เนนการสรางความดึงนาสนใจ โดยใชความสดใสบริสุทธิ์ของคนในชุมชน 3. ตองคํานึงถึงการนําไปใชในสื่อ
นอกจากนั้นแลว ยังไดผลสรุปในการจัดสรรเนื้อหา แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถายขององคกรได 3
ประเภท โดยมีบริบททางการสื่อสาร แบงออกเปน 13 หมวดหมูยอย ประเภทที่ 1 ภาพถายสถานที่และลักษณะเฉพาะ

1

ภาควิชาสือ่ ดิจทิ ัล 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
เมื่อใชในการเขียนเปนลายลักษณอกั ษร ใหใชเลขไทยทั้งในคํายอและคําเต็ม และใหวงเล็บระบุทายคําวา เตางอย ดวย เนื่องจากเปนคําเฉพาะ ยกตัวอยางเชน โรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) หรือ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย)
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ขององคกร ประกอบไปดวยบริบท 4 หมวดหมู คือ อาคารโรงงาน สินคาโรงงานหลวง บรรยากาศชุมชนกับโรงงานหลวงฯ
บรรยากาศทองถิ่นอีสาน ประเภทที่ 2 ภาพถายคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับองคกร ประกอบไปดวยบริบท 3 หมวดหมู คือ
บรรยากาศการทํางานในโรงงานหลวงฯ ภาพเยาวชน ภาพผูสูงอายุ ประเภทที่ 3 ภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับองคกร
ประกอบไปดวยบริบท 6 หมวดหมู คือ การพัฒนาการเกษตร เกษตรวิถี ชีวิตพอเพียง หัตถกรรม งานบุญประจําทองถิ่น
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 เริ่มกอตั้งโรงงานในเขตพื้นที่ บานนางอย
จังหวัดสกลนคร (หางจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 25 กิโลเมตร) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อพัฒนาอาชีพ และเสริมรายไดของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนใหยั่งยืนดวยการปลูกมะเขือเทศ และสงเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ในเขตพื้นที่ลุมแมน้ํามูล โรงงานหลวง
ฯ ที่ ๓ (เตางอย) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21 ไร ถือเปนโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศแหงแรกในลุมแมน้ํามูล ซึ่งมีคํา
กลาวเรียกพื้นที่ตลอดฝงแมน้ํามูลนี้วา “เสนทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) เนื่องจากมีพื้นที่สงเสริมการปลูกมะเขือ
เทศถึง 23,000 ไรในปจจุบัน
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของโรงงาน จึงมีพระกระแสรับสั่งใหทําการปรับปรุงโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) ขึ้นมาใหม ภายใตแนวคิดที่วา “ชุมชนไดรับประโยชน และธุรกิจสามารถดําเนินตอไป
ได” ทางโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) จึงไดพัฒนาและปรับปรุง และเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2555 โดยมีสายการผลิต
และกําลังการผลิต มะเขือเทศ ผัก-ผลไมอบแหง ผลไมแชแข็ง และขาว
ทางสํ า นั ก งานผู แ ทนพิ เ ศษ สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย ได มี แ ผนการประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ให
ประชาชนและผูสนใจไดเรียนรูการพัฒนาและนโยบายการพัฒนาสังคมของโรงงาน จึงไดประสานงานใหผูวิจัยเปนหัวหนา
โครงการผลิตหนังสือ "โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน" เพื่อใชในการบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธวิถีชีวิตของชุมชนกับโรงงาน
หลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และ ยังมอบหมายใหผูวิจัยดําเนินการสรางสรรคเว็บไซต www.thirdroyalfactory.org เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลออนไลนในการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมประกวดภาพถายและจัดแสดงภาพถาย “ศาสตรแหงพระราชา :
โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ในเดือนตุลาคม 2557 ณ นิทรรศรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร อีกดวย
ผูเขียนบทความ ในฐานะชางภาพ จึงไดเสนอแนวคิดในการสรางสรรคถายภาพตามแรงบันดาลใจที่ตองการการ
เลาเรื่องราวของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) ตอเจาหนาที่จากสํานักงานผูแทนพิเศษ สํา นักงานทรัพยสินสว น
พระมหากษัตริย ซึ่งคอยชวยเหลือประสานงาน และใหขอคิดเห็นดานเนื้อหาที่เหมาะสมตอการสรางสรรคภาพถา ย
ในขณะปฏิบัติงานมาโดยตลอด การศึกษาในครั้งนี้ จึงตองการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัล
สําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และ เพื่อหารูปแบบในการจัดสรรเนื้อหาของภาพถายที่
ใชแทนบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) โดยมีประโยชนตอเนื่องในการพัฒนา คือ นําผลของกระบวนการ
สรางสรรคงานดังกลาวไปพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และเพื่อเปนการปรับปรุงการเรียนการสอน ดานการถายภาพ
สําหรับสื่อประชาสัมพันธและสื่อดิจิทัลตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อหาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลสําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓
(เตางอย)
2. เพื่อหารูปแบบในการจัดสรรเนื้อหาของภาพถายที่ใชแทนบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของ
ผูวิจัยใชหลักแนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) เพื่อหาแนวทางในการสื่อภาพแทนความหมาย และสังเคราะห
การสรุปบริบททางการสื่อสาร (Communication Context) และใชทฤษฎีและเทคนิคการถายภาพเพื่อการสื่อสาร และ
การถายภาพเชิงสารคดี (Communication Photography Techniques and Documentary Photography) ในการเลา
เรื่องราวผานภาพถายในระบบดิจิทัล นอกจากนั้นแลวยังใชกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ (Public Relations Media
Strategy) ในการตกแตงและจัดวางองคประกอบภาพถายเพื่อใหเหมาะสมกับการสื่อสาร

ขอบเขตการทํางาน
สร า งสรรค ภ าพถ า ยเพื่ อ ใช ใ น สื่ อ ประชาสั มพั น ธ ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต า งอย)
เช น สื่ อ เว็ บ ไซต
www.thirdroyalfactory.org สื่อโปสเตอร และ สื่อสิ่งพิมพ สําหรับงานจัดแสดงภาพถาย ‘ศาสตรแหงพระราชา : โรงงาน
หลวงฯ เพื่อปวงชน’ ในวันที่ 15-31 ตุลาคม 2557 ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนิน นําภาพไปประกอบการ
จัดทําหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน เปนตน

ภาพที่ 1 ภาพถา ยของ อ.เวทิต ทองจัน ทรที่ใชประกอบในสื่อเว็บไซต
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) www.thirdroyalfactory.org

ภาพที่ 2 ภาพถายของ อ.เวทิต ทอง
จันทร ที่ใชประกอบ ในสื่อโปสเตอร
ขนาด A3 ซึ่งใชประชาสัมพันธงานจัด
แสดงภาพถาย ‘ศาสตรแหงพระราชา :
โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’

ภาพที่ 3 ภาพถายของ อ.เวทิต ทอง
จัน ทร ที่ใชประกอบ ในบัต รเชิญ
สื่อมวลชน ขนาด A4 ใชประชาสัมพันธ
งานจั ด แสดงภาพถ า ย ‘ศาสตร แ ห ง
พระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’

วิธีการดําเนินการวิจัย
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research) ในรูปแบบการวิจัยแบบสรางสรรค (Creative Research) โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิที่
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ทํางานและมีอิทธิพลในการคัดเลือกภาพสําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) โดยเนนการ
วิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาจากงานสรางสรรคใหไดองคความรู
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
ผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ โดยมีแหลงขอมูล 3 ดาน คือ
1. การมีสวนรวมในการสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธ (Participation) เปนการสังเกตุ (Observation) การ
ทํางานของทีมงานเจาหนาที่สํานักงานผูแทนพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยการ
ลงพื้นที่โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย) และสํารวจพื้นที่ที่เกี่ยวของในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 5
ครั้ง ตั้งแต ป พ.ศ.2555-2557 และการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. กรอบแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารและการสรางสรรคภาพถายดิจิทัล
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. ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เตางอย)
2. กําหนดกรอบแนวคิด เนื้อหา และขั้นตอนวิธีการดําเนินงานสรางสรรคภาพถายดิจิทัลที่สามารถสื่อ
ความหมายแทนความได
3. สรางสรรคภาพ และบันทึกภาพดวยกลอง DSLR
4. สํารวจภาพและขอมูล คัดเลือกภาพ จัดหมวดหมูของภาพ ใหเหมาะสมกับการสื่อความหมาย
5. ออกแบบการตกแตงภาพ
6. คัดเลือกภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ใหเหมาะสมสําหรับใชประกอบสื่อประชาสัมพันธ ทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล

สรุปผลการวิจัย
1. แนวทางในการสรางสรรค ในการเสาะหาประเด็นในการใชภาพถายเลาเรื่องราวของชุมชนในพื้นที่โรงงานหลวงฯ
ผูวิจัยไดขอสรุปเปน 2 ประเด็นที่สําคัญ คือ
ดานเนื้อหาในการสื่อความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร (Message) โดยมีลักษณะการสื่อความหมาย 2
แบบ ที่ชวยสงเสริมอัตลักษณขององคกรไดชัดเจน คือ
1) การสื่อความหมายตรง (Denotation) สรางสรรคภาพการมีวิถีชีวิตพอเพียงอยางยั่งยืนอยางแทจริงของ
ชุมชน (Self Sufficiency) โดยใชภาพที่สื่อความหมายของการมีสภาพอากาศและพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ ทําใหมี
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การทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองได ภาพการมีสินคาหัตถกรรมที่เปนที่ตองการของตลาด สามารถสรางรายไดไดเองตลอด
ทั้งป ภาพกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมประจําทองถิ่นที่สมาชิกทุกคนใหความสําคัญ เชน ประเพณีไหลเรือไฟ ทําใหมี
ความมั่นคงทางสังคม
2) การสื่อความหมายแฝง (Connotation) สรางสรรคภาพที่ใหความหมาย ในประเด็นความสุขของชุมชน
(Localization) ชุมชนรูสึกเปนสุขกับวิถีชีวิตพอเพียง ความสัมพันธที่เหนียวแนนของชุมชน การกินอยูและการบริโภคขาว
เหนียว ตักบาตรและทําบุญดวยขาวเหนียว ที่สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชนในฐานะลูกอีสาน การอนุรักษวิถีชีวิต
ดั้งเดิมไดอยางแทจริง (Traditional) ภาพความสามัคคีในชุมชน
ดานเทคนิคการถายภาพเพื่อการสื่อสาร ผู วิ จั ย พบว า งานสร า งสรรค ชุ ด นี้ เ ป น การถ า ยภาพเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ ยึดหลักแนวคิดความจริงนิยม (Realism) ที่เปนความจริงที่จะสรางภาพลักษณ (Image) ดานบวกตอ
องคกร จึงใชแนวคิดที่สําคัญในการถายภาพเพื่อใชในสื่อ ที่มีประเด็นที่ตองคํานึงถึงในระหวางการสรางสรรคงานที่สําคัญ
คือ (1) การบันทึกภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) ตองบันทึกภาพที่แสดงถึงความจริง จึงตองบันทึก
จากเหตุการณจริงในแตละชวงเวลาสําคัญ เชน การรวมกลุมทําหัตถกรรม การสรางเรือไฟ การเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร
ประจําฤดูกาล (2) เนนการสรางความดึงนาสนใจ (Hook) โดยใชความสดใสบริสุทธิ์ของคนในชุมชน บันทึกภาพในขณะที่
ยิ้มหรือหัวเราะ เพื่อแสดงความจริงใจ (3) ตองมีการวางแผนออกแบบและกําหนดแนวคิดในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพในงาน
ประชาสั ม พั น ธ (Pre-prepress) ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การนํ า ไปใช ใ นสื่ อ ผู บั น ทึ ก ภาพ จะต อ งเล า ประเด็ น ในภาพให ชั ด เจน
สรางสรรคภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร และจะตองจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมกับสื่อ เชน จัดวางพื้นที่วาง สําหรับวาง
ตัวอักษรในสื่อโปสเตอร เปนตน
2. การจัดสรรเนื้อหา ผูวิจัย พบวา การสรางสรรคภาพชุดนี้ เปนการดึงเอาจุดเดนในประเด็นตางๆ สนับสนุนแนวคิดหลัก
คือ การเนนชวยเหลือเกษตรกรโดยไมหวังผลกําไร จึงไดจัดแบงหมวดหมูภาพที่ใชสื่อความหมายแทนในบริบทตางๆ ของ
องคกร แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถายขององคกรได 3 ประเภท และ มีบริบททางการสื่อสาร แบงออกเปน 13
หมวดหมูยอย คือ
1. ภาพถายสถานที่และลักษณะเฉพาะขององคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการสื่อสาร รวม 4 หมวดหมูยอย
คือ อาคารโรงงาน สินคาโรงงานหลวง บรรยากาศชุมชนกับโรงงานหลวงฯ บรรยากาศทองถิ่นอีสาน
2. ภาพถายคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับองคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการสื่อสาร รวม 3 หมวดหมูยอย คือ
บรรยากาศการทํางาน คนรุนใหม (เยาวชน) คนรุนเกา (ผูสูงอายุ)
3. ภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับองคกร มีเนื้อหาที่เปนบริบททางการสื่อสาร รวม 6 หมวดหมูยอย คือ การ
พัฒนาการเกษตร เกษตรวิถี ชีวิตพอเพียง หัตถกรรม งานบุญประจําทองถิ่น ศาสนา
ลักษณะภาพองคกร บริบททางการสื่อสาร ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย
ภาพถายสถานที่และ
1. อาคารโรงงาน
ลักษณะเฉพาะของ
องคกร
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ลักษณะภาพองคกร
ภาพถายสถานที่และ
ลักษณะเฉพาะของ
องคกร

บริบททางการสื่อสาร
2. สินคาโรงงานหลวง

ภาพถายสถานที่และ
ลักษณะเฉพาะของ
องคกร

3. บรรยากาศชุมชนกับ
โรงงานหลวงฯ

ภาพถายสถานที่และ
ลักษณะเฉพาะของ
องคกร
ภาพถายคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับองคกร

4. บรรยากาศทองถิ่น
อีสาน

ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย

5. บรรยากาศการทํางาน

ภาพถายคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับองคกร

6. เยาวชน

ภาพถายคณะบุคคลที่
เกี่ยวของกับองคกร

7. ผูสูงอายุ

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

8. การพัฒนาการเกษตร

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

9. เกษตรวิถี

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

10. ชีวิตพอเพียง
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ลักษณะภาพองคกร

บริบททางการสื่อสาร

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

11. หัตถกรรม

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

12. งานบุญประจํา
ทองถิ่น

ภาพถายกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกร

13. ศาสนา

ตัวอยางภาพที่ใชแทนความหมาย

สรุปประเมินผลวิจัยและขอเสนอแนะ
การสรางสรรคภาพถายสําหรับใชในสื่อประชาสัมพันธองคกร จะตองมีกระบวนการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เพื่อ
สืบคนถึงประเพณี กิจกรรมชุมชน ลักษณะการเปนอยู วิถีความเชื่อ และความสัมพันธกับองคกร ซึ่งจะทําใหทราบถึงความ
แข็งแกรงและจุดแข็งของชุมชนอยางแทจริง ทําใหผูสรางสรรคภาพถาย สามารถจับประเด็นบริบทตางๆ ที่กระจัดกระจาย
ใหเปนระเบียบ และจัดเรียง ลําดับการเลาเรื่องได ซึ่งจะทําใหสื่อสารภาพลักษณองคกรไดชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็
ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักในการสื่อสาร ซึ่งมีนโยบายที่เปนตัวกําหนดภาพลักษณขององคกร ทําใหมีเปาหมายที่ชวย
ใหวางแผนในการสรางสรรคสื่อ และนําสาร (Message) ที่ไดไปใชในสื่อประชาสัมพันธตางๆ ตอไป
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กลวิธกี ารแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในวรรณกรรมเรื่อง The Catcher in the
Rye: กรณีศกึ ษาสํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย
Khamrawee-Baitoey’s Translating Taboo Expressions Containing The Word “Damn” in The
Catcher in The Rye
นันทวัฒน เนตรเจริญ1
Nantawat Nedjaroen1

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการแปลที่ คําระวี-ใบเตย ใชแปลถอยคําตองหามที่
ปรากฏคําวา Damn จากวรรณกรรมตนฉบับเรื่อง 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
กลวิธีเสริมคือกลวิธีที่ใชปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหสื่ออารมณและความหยาบคายไดรุนแรงเทียบเคียงกับ
ถอยคําตองหามในตนฉบับ กลวิธีเสริมมี 1 กลวิธี คือ การเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยค
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
1
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ที่มาและความสําคัญของการวิจัย
วรรณกรรมตนฉบับเรื่อง The Catcher in the Rye มีความโดดเดนดานการใชถอยคําตองหามจนถูกจัดให
เปนหนังสือที่มีเนื้อหารุนแรง (Censored booked) โดย American Library Association (Michael O’mara, 2007:
57) ผู วิ จั ย ศึ ก ษาต น ฉบั บ แล ว พบว า มี ถ อ ยคํ า ต อ งห า มที่ ป รากฏคํ า ว า Damn อยู เ ป น จํ า นวนมาก เช น 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.) สื่อความหมายของประโยค (I don’t give a damn.) ฯลฯ ดังนั้นผูแปลซึ่ง
รับภาระในการตีความถอยคําตองหามในตนฉบับและถายทอดอารมณและความหมายมาสูสํานวนแปลจึงตองคิดคน
กลวิธีการแปลที่เหมาะสม จึงจะชวยใหสํานวนแปลสื่อความหมายและอารมณไดใกลเคียงกับตนฉบับ ดวยเหตุผล
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในวรรณกรรมตนฉบับเรื่อง The Catcher
in the Rye โดยศึกษาจากสํานวนแปลเรื่อง “ชั่วชีวิตของผม” ของ คําระวี-ใบเตย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับเรื่อง The Catcher in the Rye
เทียบกับสํานวนแปลเรื่อง “ชั่วชีวิตของผม” ของ คําระวี-ใบเตย

ขอบเขตของการศึกษา
ผูวิจัยศึกษาการแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ในตนฉบับเรื่อง The Catcher in the Rye
แตงขึ้นโดย J.D Salinger (ค.ศ.1951) สํานักพิมพ Penguin Books เทียบกับสํานวนแปลเรื่อง “ชั่วชีวิตของผม” ของ
คําระวี-ใบเตย (พ.ศ.2524) สํานักพิมพปยะสาสน

นิยามศัพทเฉพาะ
ถอยคําตองหาม หมายถึง ถอยคําที่สังคมถือวาหยาบคาย รุนแรง ไมเหมาะสมที่จะใชในสังคมสุภาพชน
ถ อ ยคํ า ธรรมดา หมายถึ ง ถ อ ยคํ า ที่ ไ ม ห ยาบคายและถ อ ยคํ า รื่ น หู ที่ ส ามารถใช ไ ด ใ นสั ง คมสุ ภ าพชน
ความหมาย หมายถึง สาระหรือใจความสําคัญที่เปนรูปธรรมซึ่งถอยคําตองหามไดนําเสนอออกมา 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. ศึ ก ษาหน า ที่ ข องถ อ ยคํ า ต อ งห า มที่ ป รากฏคํ า ว า Damn ในต น ฉบั บ และวิ เ คราะห ก ลวิ ธี ก ารแปลที่
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. ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับการแปลถอยคําตองหามของ 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
เรื่อง The Catcher in the Rye
2. เปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษากลวิธีการแปลตอไป

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวากลวิธีการแปลถอยคําตองหามสามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก กลวิธีหลัก
และกลวิธีเสริม กลวิธีวิธีการแปลทั้งสองกลุมจะประกอบดวยกลวิธียอยตางๆ รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1. กลวิธีหลัก
กลวิธีหลัก หมายถึง กลวิธีการแปลที่ใชแปลถอยคําตองหามในตนฉบับโดยตรง กลวิธีหลักมีกลวิธียอย 4
กลวิธี ไดแก การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย การแปลเทียบเคียงความหมายดวย
ถอยคําธรรมดาในภาษาไทย การแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย และการละไมแปล
1.1 การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย หมายถึง การแปลถอยคํา
ตองหามในตนฉบับดวยถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่สื่อความหมายไดสอดคลองกัน
ตัวอยางที่ 1

โฮลเดนรูสึกวาแซลลี่สวมกระโปรงสําหรับเลนสเก็ตแลวสวยมาก
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 เพื่อเนนย้ําวาแซลลี่สวมกระโปรงสเก็ตแลวสวยมาก ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหาม
ดังกลาวดวยคําวา บรรลัย ซึ่งสามารถใชเนนความหมายไดสอดคลองกับตนฉบับ แตการเนนความหมายดวยคําวา
2

ผูวิจัยจะแสดงที่มาของตัวอยางไวในวงเล็บขางทาย โดยจะระบุเลขบทและเลขหนาไวตามลําดับ เชน (Chapter 17, 134) หมายถึง ตัวอยางดังกลาวยกมาจาก
บทที่ 17 หนาที่ 134 ของตนฉบับ หรือ (บทที่ 17, 186) หมายถึง ตัวอยางดังกลาวยกมาจากบทที่ 17 หนาที่ 186 ของสํานวนแปล
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บรรลัย เปนการเนนความหมายที่ไมสุภาพ หยาบคาย และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย
การแปลเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย
ตัวอยางที่ 2

โฟบี้ใ หโฮลเดนบอกสิ่ ง ที่ชอบมาหนึ่ง สิ่ง เขาบอกวาชอบแอลลี่ แตโ ฟบี้ บ อกวา แอลลี่ต ายแล ว
“I’m getting goddam3 sick of it.” (Chapter 22, 178)
“พี่กําลังฝงใจฉิบหายกับเรื่องที่พี่พูดมา” (บทที่ 22, 253)

คําวา goddam ในตัวอยางที่ 2 เปนถอยคําตองหามที่ทําหนาที่เนนความหมาย โฮลเดนเอยถอยคําตองหาม
ดังกลาวเพื่อสื่อวาเขารูสึกเหนื่อยหนายอยางมากกับเรื่องที่เขาพูดมา ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาววา
ฉิบหาย ซึ่ง สามารถใชเนนความหมายไดอยางสอดคลองกับตนฉบับ แตการเนนความหมายดวยคําวา ฉิบหาย ถือ
เปนการเนนความหมายที่ไมสุภาพ หยาบคาย และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปล
เชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย
จากตัวอยางที่ 1 และ 2 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย
จะช ว ยให สํ า นวนแปลสามารถถ า ยทอดความหมายและความหยาบคายของถ อ ยคํ า ต อ งห า มในต น ฉบั บ
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 ซึ่งเปนถอยคําในภาษาไทยที่สามารถสื่อความหมายไดสอดคลองกับ
ตนฉบับ แตเนื่องจากคําวา ไมสน เปนถอยคําสุภาพ ไมหยาบคาย สามารถใชไดในสังคมสุภาพชน ถอยคําดังกลาวจึงถือ
เปนถอยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปลเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคํา
ธรรมดาในภาษาไทย
ตัวอยางที่ 4

3

โฮลเดนพูดคุยกับพนักงานรับฝากของ
I showed her my goddam red hunting hat, and she like it. (Chapter 20, 159)
ผมเอาหมวกลาสัตวสีแดงแปรดใบนั้นออกมาอวด เธอชอบมันแฮะ (บทที่ 20, 225)

ผูวิจัยจะรักษาลักษณะการสะกดคําและรูปแบบการพิมพไวตามตนฉบับและสํานวนแปล ดังนั้นคําวา goddamn จึงใชวา goddam ตามที่ปรากฏใชในตนฉบับ
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จากตัวอยางที่ 4 ถอยคําตองหาม goddam ทําหนาที่เนนความหมายวาหมวกของโฮลเดนนั้นมีสีแดงจัด
ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาวดวยคําวา แปรด ซึ่งเปนคําเนนความหมายในภาษาไทยที่ใชเนนความ
เขมของสีแดงไดสอดคลองกับตนฉบับ แตเนื่องจากคําวา แปรด เปนคําเนนความหมายที่สุภาพ ไมหยาบคาย ทําให
ถอยคําดังกลาวเปนถอยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย การแปลเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียง
ความหมายดวยถอยคําธรรมดาในภาษาไทย
จากตัวอยางที่ 3 และ 4 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําธรรมดาใน
ภาษาไทยจะรักษาและถายทอดความหมายของถอยคําตองหามในตนฉบับเอาไว แตไมสามารถถายทอดความหยาบ
คายของถอยคําตองหามในตนฉบับไวได ทําใหการสื่อความหยาบคายในสํานวนแปลเบาบางลงจากตนฉบับ ทั้งนี้
ผูวิจัยวิเคราะหวาสาเหตุที่ผูแปลใชกลวิธีการแปลประเภทนี้อาจจะเปนเพราะวาถอยคําตองหามบางคําในตนฉบับมี
ลักษณะการใชที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย เมื่อแปลดวยถอยคําตองหามแลวอาจจะสื่อความหมาย
ไดไมเปนธรรมชาติ เชนตัวอยางที่ 3 คําวา didn’t give a damn ทําหนาที่เปนกริยาของประโยค สื่อความหมายวา
ไมสนใจ ในภาษาไทยก็พอจะมีถอยคําตองหามที่เทียบเคียงความหมายได เชน ชางแมง ชางหัวมัน แตโดยปกติ
แลวคนไทยจะไมพูดถอยคําตองหามเหลานี้ในรูปแบบของประโยค กลาวคือจะไมนํามาใชเปนคํากริยาของประโยควา
ฉันชางแมง ฉันชางหัวมัน แตจะพูดขึ้นเปนวลี เชน ชางแมง! ชางหัวมัน! ดวยเหตุนี้ผูแปลจึงไมสามารถนําถอยคํา
ตองหามเหลานี้ไปเทียบเคียงความหมายกับถอยคําตองหาม didn’t give a damn ในบริบทดังกลาวได เพราะจะทําให
สํานวนภาษาในสํานวนแปลดูไมเปนธรรมชาติและขัดตอวัฒนธรรมการภาษาไทย นอกจากนี้ผูแปลอาจจะใชกลวิธี
การแปลเทียบเคียงความหมายดวยถอยคําธรรมดาเพื่อปรับเปลี่ยนใหสํานวนแปลมีความสุภาพมากขึ้นดวยก็ได
1.3 การแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย หมายถึง การแปลถอยคําตองหาม
ในตนฉบับดวยถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่ไมมีความหมายเกี่ยวของกัน แตสามารถสื่ออารมณ
ของตัวละครไดอยางสอดคลองหรือใกลเคียงกันกับตนฉบับ
ตัวอยางที่ 5

แอ็คลี่ไมพอใจที่โฮลเดนเรียกเขาวาเจาหนู
“God damn it. I’m old enough to be your lousy father.” (Chapter 3, 28)
“ไอหา... อั๊วะนะแกพอที่จะเปนพอลื้อก็ไดทีเดียวนะโวย” (บทที่ 3, 40)

จากตัวอยางที่ 5 แอ็คลี่เอยถอยคําตองหาม God damn it เพื่อตอวา (Abusively) โฮลเดนที่เรียกเขาวา
เจาหนู โดยการตอวาดวยถอยคําตองหาม God damn it ในที่นี้จะเปนการตอวาที่ไมสื่อความหมายเฉพาะเจาะจง
แตจะเนนการสื่ออารมณไมพอใจของแอ็คลี่ และใชความรุนแรงและความหยาบคายของถอยคําตองหามดังกลาวเพื่อ
ทํารายความรูสึกของโฮลเดน ผูแปลไดเลือกแปลถอยคําตองหามดังกลาวดวยคําวา ไอหา ซึ่งเปนถอยคําบริภาษที่
หยาบคาย รุนแรง และถือเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย จากตัวอยางนี้จะสังเกตไดวาถอยคํา
ตองหาม God damn it และ ไอหา ไมไดมีความหมายที่เกี่ยวของกัน แตสามารถใชบริภาษและสื่ออารมณ
ไมพอใจของแอ็คลี่ไดสอดคลองกัน จึงสามารถนํามาแปลเทียบเคียงอารมณกันได นอกจากนี้ผูแปลยังไดใชกลวิธีการ
เพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยคซึ่งเปนกลวิธีเสริมดวย โดยเพิ่มถอยคําตองหาม โวย ซึ่งเปน
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ถอ ยคํา ลงทา ยที่ห ยาบคายเข า มาในสํา นวนแปลเพื่ อ ปรับ แตง ประโยคให สื่อ อารมณไ ดอ ยา งเป น ธรรมชาติแ ละ
เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
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)
หนึ่ ง ก็ คื อ ปู ผ มจากดี ท รอยท ผู นิ ย มอ า นหมายเลขถนนออกมาตอนที่ คุ ณ นั่ ง อยู บ นรถเมล
สับปะรังเคกับแก (บทที่ 20, 227)

จากตัวอยางที่ 6 ถอยคําตองหาม goddam เปนคําสบถสอดแทรก (Expletive) ที่ทําหนาที่เสริมอารมณใน
การเลาเรื่องและชวยแสดงความรูสึกเบื่อหนายที่เขาตองนั่ง รถเมลกับคุณ ปู ผูแปลไดเลือกแปลถอ ยคําตองหา ม
ดังกลาวดวยคําวา สัปปะรังเค ซึ่งมีความหมายวา “เกา คร่ําครา” การใชถอยคําดังกลาวเพื่อสบประมาทถือเปน
ถอยคําที่หยาบคายและเปนถอยคําตองหามในวัฒนธรรมการใชภาษาไทย จากตัวอยางนี้จะสังเกตไดวาถอยคํา
ตองหามทั้งสองไมไดมีความหมายที่เกี่ยวของกัน เพราะตัวถอยคํา goodam ไมไดมีความหมายวา "“เกา คร่ําครา”
การแปลถอยคําตองหาม goddam ดวยคําวา สัปปะรังเค จึงทําใหสํานวนแปลมีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมาจาก
ตนฉบับ กลาวคือรถเมลในสํานวนแปลจะมีลักษณะเกา ในขณะที่รถเมลในตนฉบับไมมีการระบุถึงลักษณะดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงดานความหมายที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาผูแปลไมไดเครงครัดตอความสอดคลองดานความหมาย
ระหวางถอยคําตองหามในตนฉบับและสํานวนแปลมากนัก แตไดพยายามเลือกใชถอยคําตองหามในภาษาไทยที่
สามารถเสริมอารมณของโฮลเดนขณะเลาเรื่องไดสอดคลองกับตนฉบับ ซึ่งแมคําวา สัปปะรังเค จะมีความหมายที่
เฉพาะเจาะจงมากกวาคําวา goddam แตถอยคําดังกลาวก็มีความสอดคลองกับบริบทและสามารถเสริมอารมณขณะ
เลาเรื่องของโฮลเดนใหผูอานสํานวนแปลรับรูถึงความเบื่อหนายที่เขาตองนั่งรถเมลกับคุณปูไดใกลเคียงกับตนฉบับ
การแปลโดยรักษาอารมณไวไดเชนนี้จึงเปนกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย
จากตัวอยางที่ 5 และ 6 จะสังเกตไดวากลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณดวยถอยคําตองหามในภาษาไทย
จะเปนประโยชนตอการแปลถอยคําตองหามที่ไมไดเนนการสื่อความหมาย แตเนนการสื่ออารมณของตัวละคร เชน
คําบริภาษ คําสบถสอดแทรก คําอุทาน ฯลฯ การเลือกแปลดวยถอยคําตองหามซึ่งเปนที่คุนเคยในวัฒนธรรมการใช
ภาษาไทยจะยิ่งชวยใหสํานวนแปลสื่ออารมณกลมกลืนกับธรรมชาติการใชภาษาของผูอานสํานวนแปลยิ่งขึ้น
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
ถ อ ยคํ า ที่เ ป น คู เ ทีย บกับ ถ อ ยคํ า ต อ งห า มดั ง กล า ว และเนื่ อ งจากว า ถ อ ยคํ า ต อ งห า ม goddam เป น เพี ยงคํ า สบถ
สอดแทรกที่ทําหนาที่เสริมอารมณในการพูดคุยของโฮลเดน การละไมแปลจึงไมมีผลตอการสื่อความหมายของ
ประโยค แตจะมีผลตอการสื่อความหยาบคายในสํานวนแปล ทําใหสํานวนแปลมีความหยาบคายเบาบางลง
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาผูแปลมักจะใชกลวิธีการละไมแปลกับถอยคําตองหามที่เปนคําสบถสอดแทรก
เปนสวนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะถอยคําตองหามดังกลาวไมไดสื่อความหมายซึ่งเปนใจความสําคัญของประโยค การ
ละไมแปลถอยคําตองหามเหลานั้นจึงไมสงผลใหการสื่อความหมายในสํานวนแปลคลาดเคลื่อนไปจากตนฉบับ
อยางไรก็ตามการละไมแปลถอยคําตองหามที่เปนคําสบถสอดแทรกก็มีผลทําใหสํานวนแปลสื่อความหยาบคายและ
ความรุนแรงนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนฉบับ
2. กลวิธีเสริม
กลวิ ธีเสริ ม หมายถึ ง กลวิธีที่ ผูแ ปลไมไ ดใ ชแปลถ อ ยคํา ตอ งหา มในต น ฉบับ โดยตรง แตจ ะใชป รับ แต ง
ประโยคในสํานวนแปลใหสื่อความหยาบคายและความรุนแรงไดใกลเคียงกับตนฉบับ จากการศึกษาพบวากลวิธีเสริม
มีกลวิธียอยเพียง 1 กลวิธี คือ การเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยค
2.1 การเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยค หมายถึง การเพิ่มเติมถอยคํา
ตองหามอื่นๆ เขาไปในสํานวนแปล นอกเหนือไปจากถอยคําที่เปนคูเทียบกับถอยคําตองหามในตนฉบับอยูแลว
เพื่อปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหสื่ออารมณและความหยาบคายของตัวละครไดใกลเคียงกับตนฉบับ
ตัวอยางที่ 8

แอ็คลี่ถามถึงการแขงขันฟนดาบซึ่งโฮลเดนเปนผูจัดการทีม
He didn’t give a damn about the fencing. (Chapter 3, 24)
มันไมไดอยากรูเกี่ยวกับแขงดงแขงดาบหาอะไรนั่นหรอก (บทที่ 3, 33)

จากตัวอยางที่ 8 คําวา didn’t give a damn เปนสํานวนที่สื่อความหมายวา “ไมสนใจ” โฮลเดนใชถอยคํา
ดังกลาวเพื่อบอกวาแอ็คลี่ไมไดถามถึงการแขงขันฟนดาบเพราะเขาสนใจอยากรูจริง ผูแปลไดเลือกแปลถอยคํา
ตองหาม didn’t give a damn ดวยคําวา ไมไดอยากรู ซึ่งเปนถอยคําธรรมดาในภาษาไทยที่ถายทอดความหมายของ
ถอยคําตองหามดังกลาวมาไวในสํานวนแปลได แตไมสามารถถายทอดความหยาบคายจากถอยคําตองหามใน
ตนฉบับมาไวได ดังนั้นผูแปลจึงไดเพิ่มเติมคําวา หา ซึ่งเปนคําสบถสอดแทรกที่หยาบคายและถือเปนถอยคําตองหาม
ในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยเขาไป เพื่อทําใหประโยคในสํานวนแปลสามารถสื่ออารมณรําคาญและความหยาบคาย
ของโฮลเดนไวไดใกลเคียงกับตนฉบับ
กลวิธีการเพิ่มถอยคําตองหามในสํานวนแปลเพื่อปรับแตงประโยคจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการแปล
ถอยคําตองหามในตนฉบับซึ่งไมสามารถหาถอยคําตองหามในภาษาไทยมาเทียบเคียงได อยางเชนในตัวอยางที่ 8
หากผูแปลไมใชกลวิธีเสริมดังกลาวก็จะทําใหแปลถอยคําตองหามในตนฉบับไดเฉพาะความหมาย แตไมสามารถ
นําเสนออารมณรําคาญและความหยาบคายของโฮลเดนไดตามที่ตนฉบับนําเสนอไว หรือแมแตในประโยคที่ผูแปล
สามารถหาถอยคําตองหามในภาษาไทยเขามาแปลถอยคําตองหามในตนฉบับโดยตรงไดแลวก็ตาม ผูแปลก็สามารถ
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ใชกลวิธีเสริมนี้เพื่อปรับแตงประโยคใหสื่อความหยาบคายไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย
มากยิ่งขึ้น อยางเชนในตัวอยางที่ 5 ซึ่งผูแปลไดเพิ่มคําวา โวย ซึ่งเปนคําลงทายที่ไมสุภาพและถือเปนถอยคําตองหาม
ในภาษาไทยเขาไปปรับแตงประโยคในสํานวนแปล ทําใหสํานวนแปลสื่อความหยาบคายไดอยางเปนธรรมชาติและดู
เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใชภาษาไทย

สรุปผลการวิจัย
การแปลถอยคําตองหามที่ปรากฏคําวา Damn ซึ่งเปนถอยคําตองหามที่ปรากฏใชเปนจํานวนมากใน
ตนฉบับ และเปนถอยคําตองหามที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษ แตไมคุนเคยกันในวัฒนธรรมการใช
ภาษาไทยเนื่องจากความแตกตางดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม สามารถทําไดโดยนําถอยคําซึ่งเปนที่คุนเคยกัน
ในวัฒนธรรมการใชภาษาไทยเขามาแปลเทียบเคียง สุพรรณี ปนมณี (2554: 212-249) ไดกลาววาการแปลใน
ลักษณะนี้จะเปนวิธีการแปลรูปแบบหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาดานความแตกตางทางวัฒนธรรมที่เปนปญหาตอ
การแปลได ผูวิจัยพบวาการแปลเทียบเคียงจะสามารถถายทอดความหมายและอารมณของถอยคําตองหามไดอยาง
เหมาะสมก็ตอเมื่อผูแปลไดศึกษาหนาที่และการสื่อความหมายของถอยคําตองหามในตนฉบับกอน แลวจึงเลือกใช
ถอยคําในภาษาไทยเขามาแปล โดยการแปลดวยถอยคําตองหามจะสามารถถายทอดความหมายและอารมณจาก
ตนฉบับไวไดอยางครบถวน แตการแปลดวยถอยคําธรรมดาจะทําใหสํานวนแปลสื่อความหยาบคายไดเบาบางลง
นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตวาการแปลถอยคําตองหามไมจําเปนตองแปลดวยหนวยทางภาษาแบบเดียวกันกับตนฉบับ
เพียงอยางเดียวเสมอไป แตผูแปลอาจเลือกใชและเพิ่มเติมหนวยทางภาษาอื่นๆ ซึ่งเปนที่คุนเคยกันในวัฒนธรรมการ
ใชภาษาไทยเพื่อชวยปรับแตงประโยคในสํานวนแปลใหดูเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติกับใชภาษาของผูอานดวย
เชน การเติมคําสบถสอดแทรก หา ในตัวอยางที่ 8 หรือการเติมถอยคําลงทาย โวย ในตัวอยางที่ 5 เปนตน

เอกสารอางอิง
สุพรรณี ปนมณี. (2554). การแปลขั้นสูง. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศุภกานดา ทองบุญรอด. (2545). “กลวิธีการแปลภาษาเพศชาย”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Atefeh Behzad & Bouloul Salmani. (2013). “Translation of Taboo Words & Expressions in
Saramago’s Blindness.” International Journal of Scientific Research, no.8: 227-228
[electronic version]. Accessed April 3. Available from
http://theglobaljournals.com/ijsr/issues.php?m=August&y=2013&id=16
Michael O’mara. (2007). “Translating Colloquial Idioms/Metaphors in The catcher in the Rye: A
Comparison of Metaphorical Meaning Retention in the Spanish and Catalan Texts.”
Miscelánea: A Journal of English and American Studies, no.35: 57-75 [electronic version].
Accessed 8 April. Available from http://www.miscelaneajournal.net/index.php/misc/index

O-32

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

การใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย :
กรณีศกึ ษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางลาด จังหวัดพัทลุง
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
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตย และ
คูมือการใชงานสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย ของเด็กปฐมวัย เพื่อหาประสิทธิภาพของ
สื่อประสม ชุดสงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย สําหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 และ เพื่อ
ศึกษาผลการใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย เครื่องมือที่ใช คือ 1) สื่อประสมประกอบ
หนังสือที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย 2) แบบทดสอบวัดจริยธรรมดานความซื่อสัตย และ 3) แบบ
สังเกตพฤติกรรมความสนใจที่มีตอสื่อประสมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ มัชฌิมเลขคณิต
(Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) การเปรียบเทียบความตางของคาคะแนนกอนและหลัง
การฟงนิทาน โดยการวิเคราะหคา t (t-test) ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของสื่อประสมและหนังสือนิทาน
เพื่ อเสริมสร างคุ ณธรรมจริ ยธรรมด านความซื่อสั ตย ในเด็ กปฐมวั ยสูงกว าเกณฑ ที่ ตั้ งไว โดยมี ค า 82.16/86.17
2) คะแนนจากแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย ของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานจากสื่อประสมและ
หนังสือนิทาน หลังจากฟงนิทานสูงกวากอนฟงนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัยสวน
ใหญมีความสนใจตอสื่อประสมและหนังสือนิทานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย
คําสําคัญ : สื่อประสม 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

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการเรียนระนอง 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต 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
ปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ความ
เจริญทางดานวัตถุหลายดานที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยใหมีความสะดวกสบายขึ้นโดยเปลี่ยนสังคมจาก
ความเรียบงายไปสูสังคมที่ซับซอน สับสน ความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูงขึ้น เกิดการแขงขันในทุกแงมุม สังคม
ดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากครอบครัวขยายที่มีแตความอบอุน ชวยเหลือกัน กลายเปนครอบครัวเดี่ยว
ที่ขาดความเอื้ออาทรตอกัน ผูปกครองตองออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูบุตรและเพิ่มฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเอง ทําใหไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกตามหนาที่ ตองจางหรือฝากคนอื่นเลี้ยง กลายเปนครอบครัว
เหินหาง ลูกขาดความอบอุนอันสืบเนื่องมาจากจุดเริ่มตนของความสัมพันธที่เปราะบางนําไปสูเหตุแหงปญหา การ
ลมสลายของครอบครัว เมื่อพิจารณาขาวทางหนาหนังสือพิมพรายวันและโทรทัศนในปจจุบันสวนใหญ มักเปนขาว
อาชญากรรม การใชความรุนแรง ปญหาครอบครัว ปญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด การทุจริต
คอรัปชั่น ซึ่งบงบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม สิ่งเหลานี้เปนสัญญาณเตือนอันตราย ที่
เรียกรองใหผูที่เกี่ยวของควรเรงใหความสนใจแกไขกอนที่ทุกอยางจะสายเกินเยียวยา โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม
ดานความซื่อสัตย เนื่องจากความซื่อสัตยคือการประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี ไมเอาเปรียบ ไมคดโกง สังคมจะ
สงบสุขไดตองอาศัยคนในสังคมที่มีความซื่อสัตย ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอหนาที่การงาน ในทางกลับกันถา
ผูคนในสังคมขาดคุณธรรมดานความซื่อสัตย สังคมก็จะเต็มไปดวยคนที่คดโกง เห็นแกประโยชนสวนตน
เด็กในปจจุบันใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานศึกษา ประกอบกับรัฐบาลปจจุบันยังไดกําหนดนโยบายให
มีการเรียนการสอนควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ
ซึ่ ง ควรจะเริ่ ม ต น จากเด็ ก ปฐมวั ย เพราะเด็ ก ปฐมวั ย เป น วั ย ที่ พ ร อ มที่ จ ะรั บ การพั ฒ นา ซึ่ ง นั ก จิ ต วิ ท ยาและ
นักการศึกษาคนพบวา เด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะที่เด็กเกิดการเรียนรูและการฝกปฏิบัติจนเปนนิสัย
จะเปนปจจัยเอื้ออํานวยใหเด็กมีประสบการณตรงในชีวิตและพัฒนาไปสูความสามารถสูงสุดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมตอไปได
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจสรางสื่อประสม ชุด
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตยแกเด็ก เพื่อเปนแนวทางใหกับครูและผูปกครองไดนํา สื่อประสม ชุด
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดานความซื่อสัตย ที่สรางขึ้นไปใชกับเด็กปฐมวัย รวมทั้ง เปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
ประกอบสื่อประสม รวมทั้งจัดกิจกรรมการอานนิทานใหมีความหมาย และเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในดานอื่น ๆ เพื่อใหเด็กปฐมวัยเติบโตอยางกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพและมีความรูคูคุณธรรมตอไป
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คําสําคัญของการวิจัย
เด็กปฐมวัย Pre-school children
สื่อประสม multimedia
คุณธรรมจริยธรรม moral integrity

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตยและคูมือการใชงานสื่อประสมชุด
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย ของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุดสงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย สําหรับเด็กปฐมวัย ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80 / 80
3. เพื่อศึกษาผลการใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซือ่ สัตย

วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่องการใชสื่อประสมชุดสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัยที่สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนางลาด เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (research and development) โดยมีรูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi
Experimental) จากเด็กปฐมวัยกลุมเดียวโดย
1. เก็บขอมูลจากการสังเกตวัด (One Group Pretest-Posttest Design) และเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม
ดานความซื่อสัตย กอนและหลังเขารวมกิจกรรมการเลานิทานประกอบสื่อประสม
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือเด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางลาด อ.เมือง จังหวัดพัทลุง
จํานวน 18 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
3.1 สื่อประสมเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความซื่อสัตย หนังสือนิทาน จํานวน 4 เลม
3.2 แบบวัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดานความซื่อสัตย สําหรับประเมินเด็กปฐมวัย กอน
และหลังการฟงนิทาน
3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจที่มีตอสื่อประสมประกอบหนังสือนิทาน
3.4 กิจกรรมหลังการฟงนิทาน
4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อประกอบหนังสือนิทานตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว คือ 80/80 โดยการหาคาเฉลี่ยรอยละ หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ไ ดจากการทดสอบกอนและ
หลังจากฟงนิทาน คือ มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) เปรียบเทียบ
ความตางของคาคะแนนกอนและหลังการฟงนิทาน โดยการวิเคราะหคา t (t-test)

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของสื่อประสมและหนังสือนิทานเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยในเด็ก
ปฐมวัยสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว โดยมีคา 82.16/86.17 ทั้งนี้เพราะการผลิตสื่อมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงแกไข และมีการนําไปทดลองใชหลายครั้งตามกระบวนการของการวิจัยและ
พัฒนา เนื่องจากการผลิตสื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย จะตองคํานึงถึงหลักการผลิต การเลือกใชที่ถูกตองตามหลัก
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วิชาการ เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กดานตางๆ ไดอยางครบถวน (คณะครุศาสตร, 2550, หนา 51) คือ สื่อ
ตองเหมาะกับวัยของเด็ก ตองเสริมสรางพัฒนาการดานตางๆ มีสีสันสวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี
เราใจเด็ก ชวนใหคิดคํานึง สรางจินตนาการ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการแกปญหา และผานการทดสอบ
จากผูเชี่ยวชาญและไดมีการทดลองใชกอนนําไปใชจริง
2. คะแนนจากแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย ของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานจากสื่อ
ประสมและหนังสือนิทาน หลังจากฟงนิทานสูงกวากอนฟงนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสื่อประสมและหนังสือนิทานที่สรางขึ้น เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหคะแนน
หลังการฟงนิทานสูงขึ้นเนื่องจากเด็กปฐมวัยชองฟงนิทาน ชอบคิด ชอบจินตนาการซึ่งครูสามารถสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมไดโดยงาย ตัวละครในนิทานสามารถเราความสนใจของเด็ก และมีพลังในการโนมนาวทัศนคติ และการสราง
พฤติกรรมที่พึงประสงคได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ที่กลาววาพฤติกรรมของมนุษยเกิด
จากการเรียนรูดวยกระบวนการสังเกตจากตัวแบบ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการปลูกฝงจริยธรรมดวยการเรียนรู
ทางสังคม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning ยอวา SL) ถือวาจริยธรรมเปนความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑสําหรับการประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม กฎเกณฑเหลานี้เกิดจากการเรียนรู การเรียนรูของมนุษย
สวนหนึ่งเกิดจากประสบการณตรงของตนเอง สวนหนึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอื่นเปนการเรียนดวยการ
สังเกต และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการฟงคําบอกเลาการอานการเรียนรูประเภทหลังนี้ชวยใหมนุษยมีความรูวาอะไร
คืออะไรอยางกวางขวางและอยางรวดเร็วผลของการเรียนรูอยูในรูปของความเชื่อวาอะไรสัมพันธกับอะไร อยางไร
โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลกรรม (สมโภช เอี่ยมสุภาษิต , 2549, หนา 5)
3. เด็กปฐมวัยสวนใหญมีความสนใจตอสื่อประสมและหนังสือนิทานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความ
ซื่อสัตย จากการสังเกตพบวาเด็กปฐมวัยชื่นชอบสื่อประสม เชน เลียนแบบตัวละครในนิทาน ปรบมือ ตั้งใจฟง ขอให
คุณครูเลาใหฟงอีก เนื่องจาก แนวทางในการเลือกสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย ตองพิจารณาเทคนิคการผลิตสื่อนั้นๆ วา ดี
หรือมี ความเหมาะสมในการใช งานมากน อยแคไหน เชน สี ขนาด สัดสวน ที่ใกลเคี ยงกับความเปนจริง สื่ อตอง
เหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรูประสบการณเดิมของผูรับ เลือกใชสื่อชนิดที่เขาถึงและเปนที่นิยมของกลุมเปาหมาย
รวมถึงภาษาที่สามารถสื่อสารใหเขาใจไดงาย นาสนใจ และใชสื่ออยางคุมคา สื่อนั้นๆ ผูรับควรรับรูโดยผานประสาท
สัมผัสทั้งหาใหมากที่สุด นอกจากนั้น สื่อควรสงเสริมพัฒนาการเด็กในดานตางๆ ไดแก ดานสติปญญา,รางกาย, สังคม,
อารมณและจิตใจ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ราวทั้งมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี เราใจ
เด็ก ชวนใหคิดคํานึง สรางจินตนาการ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และการแกปญหา

อภิปรายผลการวิจัย
การใชนิทานเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยสําหรับเด็กปฐมวัย สอดคลองกับแนวคิด
เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ของราศี ทองสวัสดิ์ (ราศี ทองสวัสดิ์ , 2544,
หนา 26) ที่ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเด็กจะไดรับจากการทํากิจกรรมประจําวัน การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับเด็กในวัยนี้จะไมสอนเปนวิชา แตจะจัดในรูปกิจกรรม ซึ่งจะเทากับบูรณาการทุก
วิชาเขาดวยกัน
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การใชนิทานเปน สื่อสําหรับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยนั้นเนื่องจาก นิทานมี
ประโยชนกับเด็กปฐมวัยหลายดาน นอกจากสรางความเพลิดเพลินแลว นิทานยังสงเสริมความคิดสรางสรรคของ
เด็ ก ๆ นิ ท านก อ ให เ กิ ด จิ น ตนาการ เด็ ก อาจเกิ ด ความคิ ด สร า งสรรค ใ นการแต ง นิ ท านขึ้ น เอง หรื อ วาดรู ป ตาม
จินตนาการจากนิทานที่ไดฟง ทําใหเด็กๆ คิดวาเขามีโลกสวนตัวที่เขาจะคิดสรางสรรคอะไรก็ไดทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองตามมา เพิ่มพูนความรูเล็กๆนอยๆใหกับเด็ก เชน ดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ ทําใหเด็กสามารถตัดสินใจในดานการแสดงออกและสนองตอบเหตุการณตางๆได
ถูกตอง ผูเลามีโอกาสที่จะแทรกคําสั่งสอนไปในนิทานเทาที่เด็กจะรับไวได เชน ปลูกฝงคุณธรรมดานตางๆ สอนให
เมตตาตอสัตว ไมพูดเท็จ มีความซื่อสัตย โอบออมอารี รูจักแบงปน ไมเอาเปรียบเพื่อน (ไพพรรณ อินทนิล, 2543,
หนา 49)
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมา เตชะ คือ
หนังสือประกอบการเลานิทานสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย สําหรับ เด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.64 / 85.76 สูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 80/80 เด็กปฐมวัยมีคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน โดยการโดยใชหนังสือประกอบการ
เลานิทานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดานความซื่อสัตย มีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรารัตน ตุงไธสง จากการศึกษา พบวา หลังการ
ใชนิทานพื้นบานที่มีตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดานความซื่อสัตย สําหรับเด็กอายุ 5 ป เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ดานความซื่อสัตยสูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบสื่อประสมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย นั้น
เด็กสวนใหญอยากฟง อยากมุงดูใกลๆ จึงทําใหขาดความเปนระเบียบ ไมมีสมาธิ และบังเพื่อนคนอื่นๆ คุณครูจึง
ควรดูแลและจัดระเบียบการฟงนิทานอยางใกลชิด
2. ในการจัดกิจกรรมอาจมีการพักเนื่องจากเด็กปฐมวัยมีสมาธิสั้น นอกจากนั้นเด็กบางคนอาจตองการเขา
หองน้ํา หรือดื่มน้ํา คุณครูจึงตองจัดชวงพักใหเด็ก อาจเปนชวงเลานิทานเสร็จ กอนทํากิจกรรมก็ได
3. คุณครูอาจนําสื่อประสมเผยแพรใหกับผูปกครองเพื่อนําไปใชเลานิทานใหเด็กฟงที่บานได เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยชอบฟงนิทานเรื่องเดิมซ้ําๆ ไดโดยไมเบื่อ

ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรจะมีผลิตสื่อ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยดานอื่นๆที่เหลือ
นอกเหนือจากคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตย
2. ควรจะมีการผลิตสื่อประสมในรูปแบบใหมๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานความซื่อสัตยแกเด็ก
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง
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การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : การรับรูจ ินตภาพและสัญญะของสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม
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
การนํ า เอาองค ป ระกอบของการอ า นเมื อ ง ทั้ ง 5 องค ป ระกอบ ดั ง นี้ 1)เส น ทาง 2)เส น ขอบ 3)ชุ ม ทาง 4)ย า น
5)จุดหมายตาในพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของเมืองเขาดวยกัน และในความเปนภาษากายภาพ จึงเปนภาษา
ที่ใชสื่อสารตั้งแตความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขั้นสุดทายกอนเกิดเปนองคประกอบตางๆ ของกายภาพเมือง
พื้นที่ภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในปจจุบัน เปนพื้นที่ที่มีเรื่องราวความเปนมาในอดีตมากมายจาก
ประวัติศาสตรของการตั้งถิ่นฐานในอดีต จวบจนปจจุบันนํามาซึ่งความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร และ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ แตปจจุบันความสัมพันธดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไป สาเหตุจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของผูคนในเมืองเกาเชียงใหม เหลานี้สงผลตอการรับรูจินตภาพและสัญญะของพื้นที่
เมืองเกาเชียงใหม
ดัง นั้น ในการกําหนดความสํา คัญ ของปญ หาการวิจัยในครั้ง นี้ จึงมุง เนน ที่จะขยายมิติค วามเขา ใจของ
ประชาชนที่มีการรับรูจินตภาพเมืองและความหมายเชิงสัญญะ โดยอาศัยแนวความคิดทางดานจินตภาพเมือง ตอ
การวิเคราะหสถานที่ 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.
1
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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 ทําใหสังคมในเขตพื้นที่เมืองเกาเปลี่ยนแปลงไป เชน โครงสรางพื้นฐานเมือง ไดแก
ถนนหนทาง การคมนาคมเขา สูพื้น ที่ชุมชน รวมทั้ง ไฟฟา โทรศัพ ท สถานบริการที่เปน ของรัฐ และสถานบริก าร
สาธารณะตางๆ เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว
ขณะที่แผนพัฒนาตางๆรวมถึงนโยบายของการพัฒนาของทองถิ่นดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนผลทําให
เมืองเจริญและพัฒนาอยางรวดเร็วเปนรูปธรรมชัดเจน แตสิ่งที่รัฐมองขามและไมไดใหความสําคัญก็คือ ปญหาดาน
สภาพแวดลอมเมือง โครงสรางจินตภาพเมือง(กําธร กุลชล,2545) ซึ่งความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร
สิ่งแวดลอมพิเศษ หรือเมืองทั้งเมืองนั้น เปนสิ่งซึ่งเราไดรับรูไดจากของกายภาพจริง ในสวนของสัญญะแหงสถานที่
เปนการขยายมิติความเขาใจในเรื่องของปรากฏการณศาสตร โดยอาศัยแนวความคิดทางดานสัญศาสตรเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหอาคาร สถาปตยกรรม สถานที่ ยานและชุมชน เพื่อนําไปสูการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้งในแง
รูปธรรมที่ปรากฏและความหมายเชิงนามธรรมที่ซอนอยู หรืออาจกลาวไดวาเปนการอธิบายรูปและนาม (ทิพยสุดา
ปทุมานนท,2536) เมืองนั้นมีสวนประกอบพิเศษมากมาย ทั้งความทรงจํา ประสบการณ กลิ่นอาย ความหวัง ผูคน
สถานที่ ตึกราม และความเปนความตาย ซึ่งแตละบุคคลไดรับไปไมเหมือนกัน ดวยสิ่งแวดลอมที่ตางกันในแตละ
บุคคล (กําธร กุลชล,2545) ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ จะเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของเมืองเขาดวยกัน ภาพพจนของคนหนึ่ง
อาจไมเหมือนกันของคนอื่น ๆ เลยก็เปนได สิ่งซึ่งปรากฏเปนภาพพจนรวมของเมืองนั้น เกิดจากการถอดภาพจากของ
จริงเขาสูจิตใจ และนั่นคือสิ่งที่เรียกวา จินตภาพของเมือง (Kevin Lynch,1960) และในความเปนภาษาภาพ จึงเปน
ภาษาที่ใชสื่อสารตั้งแตความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขั้นสุดทายกอนเกิดเปนองคประกอบตางๆรวมถึงอาคาร
บานเรือน โดยมีระดับความเปนนามธรรมและรูปธรรมแตกตางกันออกไป แลวแตวัตถุประสงคและสถานการณที่
กอใหเกิดภาพนั้นๆ (ตนขาว ปาณินท,2553)
ความประทับใจในบริบททางกายภาพ อาคาร สิ่งแวดลอมพิเศษ หรือเมืองทั้งเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ภายใน
เขตเมืองเกาเชียงใหม เปนสิ่งซึ่งเราไดรับรูจากสภาพของกายภาพ โดยนําไปสูการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้งใน
แงรูปธรรมที่ปรากฏและความหมายเชิงนามธรรมที่ซอนอยู หรืออาจกลาวไดวา เปนการอธิบายรูปและนาม ดังนั้นใน
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การกําหนดความสําคัญของปญหาการวิจัยในครั้งนี้ จึงมุงเนนที่จะขยายมิติความเขาใจของประชาชนที่มีการรับรูจินต
ภาพเมืองและความหมายเชิงสัญญะ โดยอาศัยแนวความคิดทางดานจินตภาพเมือง ตอการวิเคราะหสถานที่ ยาน
ชุมทาง เสนทาง จุดหมายตา รวมกับการอธิบายสัญญะและความหมายของสัญญะ ตามแนวคิดทางสัญศาสตรอันจะ
นําไปสูการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการกําหนดความเหมาสมตอโครงสรางทางจินตภาพเมือง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการรับรูจินตภาพ การใหความหมายเชิงสัญญะ และการใหคุณคาทางดานกายภาพเมือง
สําหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพทางกายภาพเมืองที่ดี
2. เพื่อเสนอมาตรการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพกายภาพของเมืองที่มีคุณคา
ทางนามธรรม และทิศทางการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม

วิธวี ิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งการศึกษาภาคเอกสาร / การสัมภาษณเชิงลึก / การสนทนา
กลุมหรือบุคคล / การสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม /การใชแบบสอบถามตอกลุมเปาหมายในพื้นที่
ศึกษา ตลอดชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต 1 มีนาคม 2556 -1 มีนาคม 2557 ซึ่งจะมีประเด็นที่สอดคลองกับขอ
คําถามการวิจัย ดังตอไปนี้
1) การรับรูจินตภาพเมือง การใหความหมายเชิงสัญญะ มีรูปแบบอยางไร
2) มาตรการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่/สภาพกายภาพของเมืองที่มีคุณคาทางนามธรรม และทิศ
ทางการพัฒนารูปธรรมที่เหมาะสมอยางไร
โดยจําแนกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกประชาชน นักทองเที่ยว ผูออกแบบ และเจาหนาที่สวนปกครองทองถิ่น
ในพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม รวมจํานวน 500 คน และคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีของ ทาโรยามาเน (Taro
Yamane) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ที่ระดับคาความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
แทนคาในสูตร
n=
500
1+ (500)(0.05) 2
n = 278 คน และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน นอกจาก
แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม ทั้งสี่กลุมแลว ยังมีภาพวาดประกอบพื้นที่ เพื่อแสดงภาพฉายอนาคต ประกอบการรับรู
โครงสรางทางจินตภาพเมืองเกาเชียงใหม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยไดใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยวิธีการดังนี้
1. การคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับการรับรูจินตภาพของสภาพแวดลอมในพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม
2. การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) และแบบไมมีสวนรวม (Non- Participant
Observation) เปนวิธีการที่ผูวิจัยตองการเขาไปในพื้นที่ทําการศึกษาเพื่อสังเกตพฤติกรรมของกลุมคนในพื้นที่ศึกษา
นักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ผูประกอบการที่เขามาประกอบธุรกิจในพื้นที่
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3. การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) เปนการสราง
ความคุนเคยกับกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาพรอมทั้งซักถามรายบุคคลจากกลุมตัวอยางในแตละกลุม แบบเจาะจง
เรื่อง โดยใชแบบสัมภาษณแบบปลายเปด ตามกลุมเปาหมายทั้ง 4 กลุม ดังนี้
3.1 กลุมคนที่มีความเปนลักษณะพิเศษ (Key Informants) เชน สถาปนิก หรือปราชญชาวบาน เกี่ยวของ
กับการสรางหรือกําหนดคุณคา ความหมาย และการรับรูในการกําหนดโครงสรางทางจินตภาพของสภาพแวดลอม
นั้นๆ อยางไร
3.2 กลุมเจาของสถานที่หรือทายาท ที่จะใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับมุมมองทางคุณคา ความหมาย และ
การรับรูในการกําหนดโครงสรางทางจินตภาพของสภาพแวดลอมนั้นๆอันจะนําไปเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ
3.3 กลุมประชาชนทั่วไปในเขตเมืองเกาเชียงใหม และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อทํา
ความเขาใจถึงความตองการเดินทางเขามาทองเที่ยวในเขตเมืองเกาเชียงใหม ปจจัย แนวคิดการรับรูจินตภาพพื้นที่/
สภาพแวดล อ ม ที่ ส ะท อ นมาจากประชาชนทั่ ว ไปในเขตเมื อ งเก า เชี ย งใหม และนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ
3.4 กลุมหนวยงานองคการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง เพื่อสะทอนขอมูล ปญหา
ความตองการในการปรับปรุงและสงเสริมโครงสรางจินตภาพภายในเขตเมืองเกาเชียงใหม โดยวิธีการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่
เฉพาะเจาะจง เพื่อใหทราบถึงการจัดการรวมเพื่อปนทรัพยากรอันจะนําไปสูมาตรการชี้นําการพัฒนาพื้นที่ศึกษา
ตอไป

ผลและวิจารณ
ผลการประเมินพฤติกรรมการรับรูโครงสรางจินตภาพ และความหมาย ตลอดจนการใหคุณคาทางดาน
กายภาพเมือง เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณ คือ ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองเกา
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เจาของสถานที่หรือทายาทที่อยูอาศัยในเมืองเกา หนวยงานองคการที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง และผูออกแบบ สถาปนิก หรือปราชญชาวบาน รวมทั้งสิ้น 300 ชุด เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ถึงปจจัยที่มีผลตอการรับรูสุทรียภาพ 3 ประเด็น 1)เชิงประสาทสัมผัส 2)เชิง
รูปทรง 3)เชิงสัญลักษณ ผลที่ได กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีการรับรูที่ไมชัดเจนในเชิงประสาทสัมผัสและรูปทรงของ
องคประกอบทางกายภาพที่มีความสัมพันธกับบรรยากาศเมืองเกาเชียงใหม แตการรับรูในเชิงสัญลักษณนั้นกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการตอบสนองการรับรูชัดเจน สวนสุดทายจะเปนการประมวลความคิดเห็นที่มีตอการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม ผลที่ได กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในการที่จะใหมีการจัดการรวมภาคีภาคสวน
ในการกําหนดบรรยากาศเมืองเกาเชียงใหม มีการใหความรู สรางความเขาใจในทิศทางและรูปแบบการพัฒนาอยางมี
สวนรวมในทุกภาคสวน และควรมีการกําหนดรูปแบบการใชที่ดิน การออกแบบสถาปตยกรรมตลอดจนงานภูมิทัศน
เมืองเกาใหควรสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเนนภูมิปญญาของชุมชนเปนฐาน และในสวนของการเสนอ
มาตรการ ผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนภาคี
ภาคสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม จํานวน 10 ทาน เกี่ยวของกับการเสนอมาตรการในการบริหารจัดการ
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 โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ภายในคลองคูเมือง (Information)
2. มาตรการเพื่อการมีสวนรวมกลุมภาคี ภาคสวนในการพัฒนาพื้นที่เมืองเกาเชียงใหม (Mass)
3. มาตรการในการกํากับรูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองสัญญะกับเมืองเกาเชียงใหม(Architecture)
4. มาตรการในการกําหนดรูปแบบภูมิทัศนเมืองใหสอดคลองความเปนเมืองเกาเชียงใหม (Green)
5. มาตรการในการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมเมืองเกาเชียงใหม (Environment)
ผลทดสอบที่ไดของแตละองคประกอบของโครงสรางจินตภาพ ดังนี้

เสนทาง (Path) เปนชองทางที่บุคคลใชสัญจรไปมา มีอิทธิพลมากที่สุดในระบบจินตภาพของเมือง เพราะ
ผูคนสามารถเห็นสวนตางๆ ของเมืองขณะเคลื่อนที่ไปตามเสนทาง และเกิดความสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆขณะ
เดินทาง ผลที่ไดจากกลุมตัวอยางในการรับรูเสนทาง จะกําหนดเปน 2 ลักษณะคือ เสนทางหลัก และเสนทางรอง จะมี
ความชั ด เจนในลั กษณะของแนวแกนของเมื อ ง โดยเฉพาะแนวแกนเหมือ -ใต ออก-ตก และเสน ทางที่ ลอ ไปกั บ
รูปลักษณะเมืองเรขาคณิต สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสนทางรองที่พบจากกลุมตัวอยาง

เสนขอบ (Edges) องคประกอบที่มีลักษณะเปนเสน ซึ่งไมไดใชเปนเสนทาง แตเปนเสนแบงอาณาเขต
ระหวางสวนหนึ่งกับอีกสวนหนึ่ง หรือหยุดความตอเนื่องกัน เปนตะเข็บเชื่อม 2 สวนเขาดวยกัน เชน คลองคูเมือง หรือ
อุปสรรคตอการเขาถึง จากขอมูลที่ไดพบวา เสนขอบหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคในการเขาถึงและมีความเดนชัดตอการรับรู
มีสองระดับดวยกัน คือ เสนขอบหลัก ที่มีความชัดเจนคือแนวเขตคูคลองรอบพื้นที่เมืองเกา และเสนขอบรองที่ปรากฏ
ตามสถานที่ที่มีการปดลอมพื้นที่ระหวางเสนทางที่เขาถึงกับสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ
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ชุมทาง (Node) เปนจุดศูนยกลางของเสนทาง เชน สี่แยก ชุมทางสถานีขนสง จุดพักเปลี่ยนยานพาหนะ 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 และพื้นที่ยานศาสนา(สี
เทา) จากการรับรูจินตภาพเมืองในมิติของยานศาสนานี้มีความชัดเจนของบริบทที่ตั้ง คติความเชื่อ นักทองเที่ยวและ
ประชาชนสามารถรับรูไดจากรูปสถาปตยกรรมและกลุมกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมพื้นที่ ดังนั้นยานนี้
จึงอยูในตําแหนงแนวแกนเมืองดานทิศตะวันออก-ตก ของถนนราชดําเนิน และทิศเหนือ-ใต ของถนนพระปกเกลา

จุดหมายตา (Landmark) หรือภูมิสัญลักษณ เปนจุดอางอิง เชนเดียวกับชุมทาง แตไมสามารถเขาไปใชได
เหมือนชุมทาง โดยทําหนาที่เปนสิ่งทางกายภาพที่แตกตางจากสิ่งแวดลอม หรือ ทําหนาที่หมายตา สามารถใชบอก
ทิศทาง ผลที่ไดจากกลุมตัวอยางพบวาจุดหมายตาหรือภูมิสัญลักษณในมิติการรับรูโครงสรางจินตภาพ สามารถ
กําหนดไดเปน 2 ระดับ คือจุดหมายตาหลัก ไดแก ประตูเมืองตางๆ 5 ประตู 4 แจง นอกจาก5 ประตู 4 แจง แลวยังมี
สถาปตยกรรมที่สะทอนความเปนจุดอางอิงอีก 3 พื้นที่คือ บริเวณพื้นที่ลานอนุสาวรียสามกษัตริย วัดเจดียหลวง และ
วัดพระสิงห เหลานี้มีความเดนชัดดวยองคประกอบของชองมองของเสนทางที่มีสวนสงเสริมโครงสรางของจุดหมาย
ตา
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ภาพแสดงผลเชิงซอนขององคประกอบในการรับรูเ มืองเกาเชียงใหม
สรุป
คนรับรูกายภาพของเมือง โดยการสรางมโนทัศนบนพื้นฐานขององคประกอบเมืองหรือภูมิทัศนเมือง ซึ่งเปน
องคประกอบในการเสริมสรางการรับรูโครงสรางทางจินตภาพ ความหมายในเชิงสัญญะ และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับองคประกอบเมืองเหลานี้ ทําใหประชาชนไดศึกษาวิวัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของชนชาติในเรื่องตางๆไดอยาง
ถูกตอง และชัดเจนขึ้น การรับรูโครงสรางทางจินตภาพและความหมายที่จะทําใหอานเมืองออก จดจําไดอยางเปน
ระบบ และสอดคลองกับนโยบายการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยเฉพาะมิติเมืองที่มีประวัติศาสตร วัฒนธรรม
พื้นที่โบราณสถานอันเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร กลุมชาติพันธุที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเดิมในพื้นที่เมืองเกา
เชียงใหม
งานวิจัยนี้จึงไดเสนอมาตรการชี้นํานี้ (Guideline) ไปสูการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อยางตอเนื่อง จะทําให
ภาพของการรับรูตางๆ ปรากฏชัดเจน ยังผลถึงการรับรูของประชาชน นักทองเที่ยว และผูที่เกี่ยวของตอการกําหนด
และเปลี่ยนแปลงกายภาพเมือง รวมถึงสภาพแวดลอมเมืองไดอยางเหมาะสม
ตัวอยางมาตรการการชี้นําการพัฒนาในมิติพื้นที่ตอการสงเสริมโครงสรางจินตภาพและความหมายแฝง
เชิงสัญญะเมืองเกาเชียงใหม บนเสนทางแนวแกนหลักของเมือง(ทิศเหนือ-ใต) ดังนี้

แผนที่แสดงตําแหนงพื้นที่เพื่อการกําหนดมาตรการชี้นําการพัฒนาโครงสรางจินตภาพและสัญญะพื้นที่ในแนวแกน
เหนือ – ใต (ถนนพระปกเกลา) เพื่อการสงเสริมการรับรูจินตภาพอยางเปนระบบ และมีลําดับของความตอเนื่อง
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพกายภาพอาคาร กอน – หลังการพัฒนาตามมาตรการชี้นําพื้นที่วิจัย
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ประโยชนตอผูวิจัย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่ใหความรวมมือในการวิจันครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง
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การประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา : วิเคราะหเชิงประวัตศิ าสตร
The Occupation of People in Ayutthaya: Historical Analysis
เพชรรุง เทียนปวโรจน1
Petchrung Teanpewroj1

บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้ตองการศึกษาถึงการประกอบอาชีพของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาตามระเบียบวิธีวิจัยทาง
ประวัติศาสตรโดยเนนการวิจัยผานเอกสาร ผลจากการศึกษาพบวาพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองการคาที่มีผูคนอยูคับ
คั่ง มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายโดยพิจารณาไดจากสินคาที่ตองอาศัยทักษะและฝมือในการผลิตมีทั้งของที่
จําเปนในชีวิตและสินคาหรูหราฟุมเฟอย รวมถึงมีอาชีพอื่นๆ เชน ชางฝมือ โสเภณี นักแสดง ใหเชาทรัพยสิน และ
รับจาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาสังคมอยุธยามีผูคนสวนหนึ่งที่ไมไดมีชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเองได แตเปนชีวิตแบบ
สังคมเมืองซึ่งเปนรากฐานของสังคมไทยในปจจุบัน
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 selfsufficient life. But there were urban society life that was basis of Thai society in the present.
Keywords : Occupation, Ayutthaya, Historical Analysis

คํานํา
พระนครศรีอยุธยาเปนเมืองการคาที่สําคัญเมืองหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือเปนเมืองทา
การคาที่สําคัญแหงหนึ่งในดินแดนภาคพื้นทวีปดวยสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมมีแมน้ําลอมรอบสามสายคือแมน้ําปา
สัก แมน้ําลพบุรีและแมน้ําเจาพระยา สามารถขนสงลําเลียงสินคาจากดินแดนตอนในลงสูอาวไทยไดสะดวก อีกทั้งที่
ตั้งอยูไมหางจากทะเลมากนัก เรือสามารถแลนจากแมน้ําเขาไปจอดเทียบทาในเมืองได ตําแหนงที่ตั้งของเมือง
พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธกับการคาทางทะเลเพราะตั้งอยูระหวางเสนทางการคาในทะเลจีนใตและมหาสมุทร
อินเดียประกอบกับการเปนเมืองที่มีสภาพเปนคลังสินคาที่สําคัญ มีสินคาที่พอคาจากภายนอกตองการ ทั้งสินคา
ที่มาจากดิน แดนตอนในภาคพื้น ทวีปและสิน คา สง ผา นจากจีน และอิน เดีย พระนครศรีอ ยุธ ยาจึง เปน ศูน ยกลาง

1

สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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 ประชาชนหาเลี้ยงชีพ โดยการคาขาย การทํางานในวัง การเดินเรือสําเภา เรือใบและเรือแบบพื้นเมือง
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
สินคาที่ไมผานกระบวนการผลิต
ของสดตางๆ
หมาก พลู ตรวย เมี่ยงหอ ขาวแกง
มะพราวหาวปอกเปลือก มะพราวออน
มะพราวเผา
เครื่องยาไทย เครื่องยาเทศ
ขนมเปย ขนมโก เครื่องจันอับ ขนมจีนแหง
ขาวพอง ตังเม
แพรสี ไหมสีตางๆ จากจีน อาหารผลไมจากเมืองจีน ปลาทะเล
ปลาน้ําจืด ปู หอย เครื่องสําเภา เครื่องทองเหลือง ทองขาว
กระเบื้อง ถวย โถชาม แพรสีตางๆ ของจีน เครื่องมือเหล็กมาจาก
เมืองจีน
ผาสมปกเชิงปูม ผาไหม ผาลายกรุษราช ยํามะหวาด ผาสมปกเชิง
ผาสมปกลองจวน ผาสมปกริ้ว ผากราบ
ดอกไมสดหลายชนิด
สุกร
น้ําออย ยาสูบ ขี้ผึ้ง สินคาจากหัวเมืองเหนือ

1

ตลาดทีข่ ายสินคา
ตลาดประตูดินหนาพระราชวังหลวงและตลาดอื่นๆ
ตลาดทาขัน
ยานปามะพราว
ตลาดปายา
ตลาดขนมจีน
ตลาดแลกหนาวัด
ตลาดใหญทายพระนครยานในไก

ตลาดทาขุนนาง
ตลาดลาว
บานปากเขาสาร, บานในคลองสวนพลู
หนาวัดกลวยถึงปากคลองเกาะแกว, คลองใหญวัดมหาธาตุ

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

88.
2

ฟาน ฟลีต, รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลีต (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2548),141.
วรางคณา นิพทั ธสขุ กิจ,“ กลุมคนทีส่ ัมพันธกบั การคาในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310”,วิทยานิพนธ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548, 359.
3
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มะพราวหาว ไมแสมทะเล เกลือขาว
ใตปากคลองเกาะแกว
กะป น้ําปลา ปูเค็ม ปลากุเรา ปลากะพง ปลาทู ปลากระเบนยาง วัดพนัญเชิง
เรว กระวาน ไหม กํายาน ครั่ง ดีบุก หนองา ผาปูม แพรญวณ ทอง บานศาลาเกวียน
พราย พลอยแดง สินคาจากเขมร
ขาวเปลือก
หนาวัดสมอ วัดขนุน วัดขนาน
เลี้ยงสุกร
บานปากขาวสาร บานในคลองสวนพลู ใตศาลเจาหินนางลอย
ที่มา : พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ),กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,2550), 62-63.

ตัวอยางสินคาทีผ่ านกระบวนการผลิตที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางตัวอยางสินคาที่ผานกระบวนการผลิต
สินคาที่ผานกระบวนผลิต
ตลาดทีข่ าย
ผาไตร จีวร
ตลาดผาเหลือง
ทับ โทน เรไร ปแกว จองหนอง เพลีย้ ขลุย หีบใสผาทําจากไม ตลาดปาโทน
อุโลก ไมตะแบก ไมขนุน ชาง – มากระดาษ อู เปล ศาลพระภูมิ
จะเวจ เสื่อลําแพน ปลาตะเพียนใบลาน จิงโจ
ตะลุมมุก ตะลุมกระจก มุกแกมเบื้อ ตะลุมเขียนทอง พาน ตลาดปาเตรียบ
กํามะลอ พานเลว พานหมาก
ขัน ผอบ ตลับ ซอง เครื่องเงิน เครื่องถมยาดํา กําไลมือ กําไล ตลาดขันเงิน
เทา ปนซน ปนเข็ม กระจับปง
พริกเทศ ขุนเพ็ด สายสะอิ้ง สังวาลทองคํา สังวาลขี้รัก สังวาล
สายลวด
พระพุทธรูปทอง เงิน นาก ทองเหลือง และทองสําริด
ตลาดทําพระ
เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ ปรอท
ตลาดประตูจีน
โตะ เตียง เกาอี้หวาย
ตลาดยานเตรียง
กระเบื้องดินเผาตัวผู – ตัวเมีย กระเบื้องเกล็ดเตา กระเบื้องขอ บานกระเบื้อง
กระเบื้องลูกฟูก
ปูนแดง
บานศาลาปูน บานปูนริมวัดเขียน
แปงหอม น้ํามันหอม กระแจะ น้ําอบ ธูปกระแจะ ธูปกระดาษ บานริมวัดพราว
และเครื่องหอมตางๆ
หุนตะลุม พานแวนฟาสองชั้น
บานริมวัดพิไชย
โรงตีเหล็ก ขวานหัวเหล็กบาน ขวานมะลู
บานวัดน้ําวน
เสนหมี่แหง
บานในคลองสวนพลู
ฟนเชือกเปลือกมะพราวเปนสายสมอเรือ ชุดจุดบุหรี่ทําจาก บานทากายี
เปลือกมะพราว
น้ํามันงา น้ํามันลูกไม
บานสกัดน้ํามันหลังวัดพุทไธสวรรค
ที่มา : พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 77-93.

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 การแบงสินคาออกเปนสินคาที่ไมผานกระบวนการผลิตและสินคาที่ผานกระบวนการ
ผลิตทําใหเห็นความกาวหนาของการคาที่ตองมีการลงทุนการลงทุนผลิตสินคาที่ผานขั้นตอนกระบวนการทําใหเห็นวาเกิดกลุม
ผูลงทุนผลิตเพื่อการคาและมีความสามารถในการผลิต ซึ่งนับไดวาเปนคนกลุมใหมในสังคมอยุธยาที่เดิมเชื่อวามีแตผูปกครอง
และผูใตปกครองซึ่งมีหนาที่รับใชราชสํานักตามการเกณฑแรงงานเทานั้น หากแตเปนกลุมคนที่มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่
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หลากหลาย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงการประกอบอาชีพของคนในสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยาในแงมุมทางประวัติศาสตร
เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลายของผูค นในเมืองพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการคาในเมืองพระนครศรีอยุธยาผานการประกอบอาชีพตางๆ

วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร โดยศึกษาวิจัยผานเอกสารประวัติศาสตรทั้งของไทยและตางประเทศ
ใชวิพากษวิธีทางประวัติศาสตร และใชวิธีการนําเสนอในแนวทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห

ผลการวิจัย
การมีสินคาที่ผานกระบวนการผลิตขายแสดงใหเห็นวาอาชีพทําการผลิตสินคาเฉพาะอยางขยายตัวมากขึ้นในหมู
ราษฎรชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา สินคามากชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองตลาดภายใน สวนใหญขายใหแกคนที่อยูในเมืองทั้งที่
เปนพอคาตางชาติและชาวเมืองจํานวนหนึ่งที่มิไดทําการผลิตเพื่อยังชีพอีกตอไป โดยแบงอาชีพที่เกิดขึ้นไดดังนี้
อาชีพผลิตและขายสินคาประเภทอาหาร การประกอบอาชีพนี้นาจะมีจํานวนมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
จํานวนชนิดอาหารที่มีมากมาย และจํานวนตลาดขายของสดเชา-เย็นที่มีถึง 41 ตําบล และยังมีตลาดที่ขายอยูนอกพระนคร
สินคาอาหารที่ขายมีทั้งของสดตางๆ ผลไม อาหารแหง ฯลฯ ตลอดขายอาหารคงมีกระจายอยูทั่วไป ในบันทึกของนิโกลาส
แชรแวสนักบวชชาวฝรั่งเศสเขามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึงตลาดลอยน้ํามีเรือเล็กๆ กวา
รอยลําบรรทุกขาวสาร ผลไม ปลาสด และปลาเจามาขาย4 ในจดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวงตา
ชารด นักบวชชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาพระนครศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึง “ใกลๆ กับหมูบานนั้นมี
บาซาร (bazar) หรือตลาดลอยน้ํา ซึ่งคนสยามที่ขึ้นและลงตามตลิ่งแมน้ํานั้นจะพบอาหารสําเร็จรูปเตรียมพรอมไวเสมอ เชน
ผลไม ขาวสุก อารัก (arraque-ซึ่งเปนเหลาโรงชนิดหนึ่งทําจากขาวและปูนขาว) กับแกงบางชนิดปรุงตามแบบสยาม ซึ่งคน
ฝรั่งเศสไมเคยรูรสชาติเลย5 การผลิตและขายสินคาประเภทอาหารในตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยาคงเปนไปอยางคึกคัก
มาตั้งแตชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 17 แลว (ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 22)6
อาชีพการผลิตและการขายสินคาประเภทเครื่องใชตางๆ แบงออกไดดังนี้ เสื้อผาเครื่องนุงหม อาชีพการทอ
ผาคาขายเสื้อผาเครื่องนุงหมมีอยางแพรหลายในตลาดในเมืองพระนครศรีอยุธยา มีทั้งที่ดําเนินการโดยชาวตางชาติและชาว
พื้นเมืองอาชีพที่ดําเนินการโดยชาวพื้นเมือง อาชีพผลิตและขายเครื่องใชตางๆ ตลาดทั้งในและนอกพระนครมีสินคาประเภท
เครื่องใชไมสอยจําหนายเปนจํานวนมาก ทั้งเครื่องเรือน เครื่องครัว เครื่องใชในครัวเรือน สิ่งกอสราง เครื่องจักสาน เครื่องใช
ประกอบอาชีพ
การผลิตและขายอุปกรณเกี่ยวกับเรือ การคมนาคมทางหลักของพระนครศรีอยุธยาคือการคมนาคมทางน้ําโดย
ใชเรือเปนยานพาหนะสําคัญ ชาวเมืองพระนครศรีอยุธยานาจะตอเรือใชเอง หรืออาจซื้อเรือที่ตอเสร็จแลวมาใชโดยมี
หลักฐานกลาวถึงยานการคานอกพระนครที่บานขนมตาลทางทิศตะวันตกของเกาะพระนคร ชาวบานยานนั้นรับเรือเถา เรือ
พวงไวขาย นอกจากนี้ยังมีการผลิตและการขายสินคาที่เกี่ยวของกับตอเรือสําเภาและการซอมแซมเรือ ทั้งเรือขนาดเล็กและ
เรือสําเภา ที่บานญี่ปุนชาวบานรับกงเรือนอยใหญ และกงเรือสําเภาไวขาย ที่บานทาโขลงตั้งเตาตีเหล็กตะปูตะปลิงขาย
ตะปูตะปลิงหมายถึงหมุดแหลมโคงทําดวยเหล็กสําหรับตอกเพลาะกระดานยึดกระดานใหแนนสนิท ตะปูตะปลิงนี้ใชในการ
4

นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม , แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (พระนครกาวหนา,2506),108.
กีย ตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวงตาชารด แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร,พิมพครั้งที่ 8(กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน,2549), 35.
6
วรพร ภูพงศพันธุ, “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธาตั้งแตคริสตศตวรรษที1่ 6 ถึง ค.ศ. 1767, ”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542), 130.
5
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กอสรางบานเรือนและบางสวนใชในการตอเรือ ที่บานทากายี แขกฟนเชือกเปลือกมะพราวตีเปนสายสมอขายใหกับเรือกําปน
สลุป และสําเภา7
นอกจากการผลิตอุปกรณบางสวนที่เกี่ยวกับเรือแลว การตอเรือคงเปนอาชีพที่มีความสําคัญในชวงอยุธยาตอน
ปลาย ถึงแมจะไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการตอเรือของประชาชนทั่วไป การคมนาคมหลักของอยุธยาเปนการคมนาคมทางน้ําจึง
น า สั น นิ ษ ฐานได ว า ประชาชนคงต อ เรื อ ใช ม านานแล ว แต ก ารต อ เรื อ กํ า ป น เรื อ สํ า เภาคงจะมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น ในช ว ง
คริสตศตวรรษที่ 17 (กลางพุทธศตวรรษที่ 23) มีหลักฐานที่กลาว ถึงการที่ราชสํานักอยุธยาตองการชางจากตางประเทศมา
ชวยในการตอเรือ โดยปรากฏจากคําบอกเลาของคณะทูตจากอยุธยาที่สงไปเจริญพระราชไมตรีกับกษัตริยฮอลันดา ค.ศ.
1607 (พ.ศ. 2150) ถึงความตองการของคณะทูตที่ตองการชางตอเรือและชางฝมือ8 ในป ค.ศ.1624 (พ.ศ.2167) บริษัท
อินเดียตะวันออกของอังกฤษไดใหหัวหนาชางไมประจําเรือโรบัคที่ชื่อ มร.เฮด คอยอยูรับใชสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระ
เจาทรงธรรมที่ราชสํานักอยุธยา ในป ค.ศ. 1626 (พ.ศ.2169) มีลูกจางของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาที่มีความรู
ความสามารถทางดานการตอเรือไดเขามาทํางานรับใชราชสํานักอยุธยา9 ความชวยเหลือของบริษัทมีมาอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งทําใหการเดินเรือของอยุธยาขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 1710 การมีไมสําหรับใชตอเรือ
อยางอุดมสมบูรณผนวกกับความพยายามของทางราชสํานักที่จะพัฒนาชางตอเรือในรูปของการสงเด็กไทยไปปตตาเวียเพื่อ
ฝกปรือทักษะของชางประเภทตางๆ รวมทั้งชางไม11 ทําใหกิจกรรมการตอเรือเปนไปไดดวยดีและมีมาอยางตอเนื่องถึงอยุธยา
ตอนปลาย12ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยสมเด็จพระเจาทายสระวา “ทรงพระกรุณาตรัสสั่งโกษาธิบดีใหตอกําปน 3
หนา ปากกวาง 6 วา แลวทรงพระกรุณาตรัสสั่งใหติดสมอ ณ วัดมเหยงคณ ตอกําปน 5 เดือนเศษ จึ่งสําเร็จแลวๆใหใชใบ
ออกไป ณ เมืองมฤท แลวใหประทุกชางออกไปจําหนาย ณ เมืองเทศ 40 ชาง”13 รวมถึงการเขามาตอเรือเพื่อบรรทุกขาว
กลับไปขายยังเมืองจีนของพอคาจีนสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
อาชีพชางฝมือ ชางฝมือในพระนครศรีอยุธยานั้นมีหลายประเภทมีความสามารถและความชํานาญที่แตกตาง
กันเอกสารหลักฐานทั้งของไทยและตางประเทศไดกลาวถึงชางฝมือที่หลากหลาย ชางฝมือเหลานี้ตองทํางานใหกับราชสํานัก
แต ใ นชว งอยุธ ยาตอนปลายได ป รากฏสิน ค า ที่ แ สดงถึง ความเป น ชา งฝ มื อ เช น เครื่ อ งเงิ น เครื่ อ งทอง เครื่ อ งทองเหลื อ ง
เครื่องประดับ เปนการสะทอนใหเห็นวาชางฝมือมีโอกาสในการประกอบ“อาชีพ”เติบโตและพัฒนาจนกลายเปนชางสิบหมูใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน
หลักฐานของไทยที่กลาวถึงชางฝมือในสมัยอยุธยาคือ พระไอยการตําแหนงนาพลเรือนและพระไอยการตําแหนงนา
ทหารหัวเมืองไดระบุศักดินาของชางในกรมตาง ๆ ในพระไอยการตําแหนงนาพลเรือนไดระบุถึงตําแหนงชางฝมือตาง ๆ ไดแก
ชางเลื่อย ชางกอ ชางดอกไมเพลิง ชางไมต่ําสูง ชางเงิน ชางมุก ชางรัก14
ในพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมืองระบุถึงชางตาง ๆ ไดแก ชางปากไม ชางเรือ ชางเขียน ชางแกะสลัก ชางทํา
ลุ ชางกลึง ชางหลอ ชางปน ชางรัก ชางบุ ชางหุนและชางปูน15
7
8

พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ)(กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,2550), 77-93.
ไพโรจน เกษแมนกิจ ผูแ ปล, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17 เลม 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

2512), 1-2.
9

เรื่องเดียวกัน.
George Vinal Smith, The Dutch in Seventeen Century Thailand (Illinois: Northern Illinois University,1977),p.105
11
lbid.p.19.
12
วรพร ภูพงศพันธ, “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.1767,127.
13
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ เจากรม (จาด) พระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พิมพครั้งที่ 2(กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร กรมกรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร
,2543), 235.
14
พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน” ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 เลม 1(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
,2527), 183.
15
“พระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง” ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 , 256-259
10
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หลักฐานของชาวตางประเทศก็ยังกลาวถึงความสามารถของชางฝมือชาวไทยในบันทึกของ ลา ลู แบร ราชทูต
ฝรั่งเศสเขามายังพระนครศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณไดกลาวถึงชางฝมือประเภทตางๆไดแก ชางไม ชางกออิฐถือ
ปูน ชางหลอ ชางแกะสลัก ชางทอง ชางตีเหล็ก16
นิโกลาส แชรแวส ไดกลาวถึงชางฝมือ ไดแก ชางทองรูปพรรณ ชางหลอ ชางตีดาบ ชางเหล็ก ชางปูน ชางไม และ
ชางแกะสลัก ชางทองรูปพรรณ17 เดอ ชัวซีย บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาพรอมกับคณะทูตฝรั่งเศสในฐานะอุปทูตเขา
มายังพระนครศรีอยุธยาในสมัยพระนารายณไดบันทึกถึงความเปนชางฝมือของชาวสยามไววาชาวสยามนั้นแทบทุกคนเปน
ชางฝมือและชางไมโดยสามารถลอกเลียนฝมือหัตถกรรมชิ้นงามๆของยุโรปจําพวกปดทองทาทองและงานแกะสลักไดอยางดี
เยี่ยม18 ชางฝมือไดถูกกลาวถึงนั้นแทจริงแลวก็คือ ราษฎรหรือไพรสามัญชนที่ถูกเกณฑแรงงานเขาไปทํางานในกับราชสํานัก
ซึ่งราชสํานักก็จะใชแรงงานเหลานี้ในการทํางานตาง ๆ เชน การสรางวัด สรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ บูรณะซอมแซมวัด วัง ขุด
คลอง สรางกําแพงเมืองฯ ในชวงอยุธยาตอนปลาย ชางฝมือปรากฏชัดเจนมากขึ้นใน “พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา
เอกสารจากหอหลวง” ภาพของยานสินคา ตลาด และยานการผลิตที่สะทอนใหเห็นวามีการผลิตสินคาหลากชนิดเพื่อขาย
สินคาบางชนิดตองผานกระบวนการผลิตที่ตองอาศัยกลุมชางฝมือที่มีความรูความชํานาญในการผลิตสินคานั้นออกมา
ชางฝมือที่ปรากฏในคําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมที่ศึกษาไดจากสินคา มีดังนี้ ชางเขียน ชางเงิน ชางทอง ชางทํา
เครื่องประดับ ชางแกะสลัก ชางหลอ ชางหลอพระพุทธรูป ชางทําเครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง เครื่องปรอท ชางหลอ
เหล็ก ชางตีเหล็ก ชางปนเครื่องดินเผา ชางเลื่อย ชางกลึง ชางไม ชางกระเบื้อง ชางทําเครื่องจักสาน ชางปูน ชางบุ ชาง
ทํากระดาษ19
สถานภาพของกลุมชางฝมือเปลี่ยนแปลงไป สามารถใชความชํานาญและความสามารถในการชางที่ตัวเองมีมา
ผลิตสินคาหรือรับจางทํางานตาง ๆ ไมวาจะเปนรับจางผลิตสินคา ขาวของเครื่องใชหรือรับจางสรางบานเรือนและตึกที่เปนหาง
คาขายใหกับชาวจีนและตะวันตก ชางฝมือที่มีความสามารถทางดานประณีตศิลปในชวงอยุธยาตอนปลายถือเปนแรงงาน
รับจางที่มีรายไดสูงกวาชางฝมืออื่น 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 หมื่นชาง นา 200 พันชาง นา 100 และชางเลว นา 50 การกําหนดศักดินานั้นกําหนดใหผูที่มีศักดิ
นา 400 ขึ้นไปเปนมูลนายระดับลางที่มีฐานดีกวาไพรในบางเรื่อง หากมีศักดินาต่ํากวา 400 ถือวาเปนไพร21 ขุนชาง หมื่นชาง
และพันชาง นาจะหมายถึง ชางที่เปนหัวหนาลดหลั่นกันลงมา ชางเลว คือ ชางฝมือทั่ว ๆไปหรือไพรสามัญที่มีฝมือในการชาง
เมื่อเขาไปอยูในทําเนียบศักดินาจึงเรียกวา “ชางเลว”
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาชางฝมือมีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยปลายอยุธยา เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทรชางฝมือ ตาง
ๆ จะถูกรวมเขากรมชางหลวง กรมชางหลวง หรือ กรมชางของในหลวง คือหนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบสราง
สิ่งของและบริการดานการชางใหแกราชการซึ่งตองอาศัยชางฝมือประเภทตาง ๆ มารวมอยูกันเปนจํานวนมาก22
16

ลา ลูแบร, จดหมายเหตุลาลู แบร ฉบับสมบูรณ , แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร: กาวหนา,2510) ,
นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม,121-122.
18
เดอ ชัวซีย, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูสยามประเทศในป ค.ศ.1685 และ 1686, 563.
19
พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 91.
20
ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, อางใน สายชล วรรณรัตน, “เศรษฐกิจและสังคมไทยสมัยปลายอยุธยา” ธรรมศาสตร 11 , 3 :20.
21
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, อยูอยางไพร ระบบพื้นฐานสังคมไทยในสมัยจารีต,พิมพครั้งที่ 3(กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่น,2545), 82.
22
บุหลง ศรีกนก และภูธิปนิธิศร คงโภคานนท, ชางสิบหมู (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในนามคณะกรรมการ
อํานวยการฉลองศิริราชจัดงานสมบัตคิ รบ 60 ป, 2549), 11.
17
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อาชีพนักแสดง ในเอกสารของชาวตางชาติไดกลาวถึง “อาชีพนักแสดง” โดยในจดหมายเหตุ ลา ลูแบรไดกลาวถึง
การฉลองการแตงงานของชาวสยามวา “…ยอมเปนธรรมเนียมจัดใหมีการเลี้ยงดูและจัดมหรสพมาใหชม เจาของงานจะหา
นักรําอาชีพมาแสดง...”23 และในจดหมายเหตุ ลา ลูแบรก็ไดกลาวถึงมหรสพของชาวสยามวามี โขน ละคร และระบํา และยัง
มีการละเลนอื่นๆ อีก ไดแก ละครจีน (งิ้ว) การแสดงหุนกระบอก การเลนไมสูง และการเลนไตลวด24 เนื่องจากไมมีหลักฐาน
ชี้ชัดวานักแสดงอาชีพคือคนกลุมไหน และอาชีพดังกลาวมีแพรหลายมากนอยเพียงใดหรือวาจะเปนเพียงกลุมคนที่ฝกปรือเพือ่
เลนในโอกาสพิเศษยามวางจากพันธะหนาที่การรับราชการ (ถาเปนคนไทย) จึงทําใหคําวา “นักแสดงอาชีพ” คอนขางจะมี
ความคลุมเครืออยูในตัวพอสมควร25
อาชีพโสเภณี ในจดหมายเหตุของลา ลูแบร ไดกลาวถึง ออกญามีน (Oc-ya Meen) ซึ่งเปน “เจามนุษยอัปรียที่
ซื้อผูหญิงและเด็กสาวมาฝกใหเปนหญิงนครโสเภณี26 ในสมัยสมเด็จพระนารายณมีการเก็บอากรโสเภณีโดยการอนุญาตให
ออกญามีนตั้งโรงนครหญิงโสเภณีขึ้น”27 จิตร ภูมิศักดิ์ ไดเสนอความเห็นวาโสเภณีคงมีมานานมากแลว แตกษัตริยเห็นวามี
รายไดดีลูกคามากจึงคิดเก็บตั้งโรงโสเภณีผูกขาด28 ในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาไดกลาวถึงที่ตั้งของโรงโสเภณี วา
อยูนอกกําแพงพระนคร “ ตลาดบานจีน ปากคลองขุนละครไชย มีหญิงละครโสเภณี ตั้งโรงอยูทายตลาด ๔ โรงรับจางทํา
ชําเราแกบุรุษ...”29 อาชีพโสเภณีปรากฏในเมืองทาทั่วไป เชนที่ พมา บรูไน ปตตานี30
อาชีพการใหเชาทรัพยสิน การใหเชาทรัพยสินปรากฏอยูในพระไอยการเบ็ดเสร็จในประมวลกฎหมายตราสาม
ดวง ไดแก การเชาสําเภาไปคาขาย การเชาเรือ การเชาชาง มา โค กระบือ เกวียน การเชาผาผอน การใหเชาทรัพยสิน
ผูเชาตองจายคาเชาใหกับเจาของทรัพยสิน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเชาทรัพยเปนตัวควบคุมใหเจาของและผูเชาปฏิบัติ
ตาม
อาชีพรับจาง ในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีชาวเมืองสวนหนึ่งประกอบอาชีพรับจาง โดยมีการรับจางตีเหล็ก
รับจางทําฝาเรือน31 รับจางทําเครื่องประดับ รับจางทําเกวียน เกวียนรับจางบรรทุกสิ่งของ รับจางดําน้ําหาของ รับจางเลี้ยง
ชางมาวัวควาย อาชีพรับจางในสังคมอยุธยานาจะมีหลากหลาย โดยมีกฎหมายวาดวยลักษณะการจางในพระไอยการ
เบ็ดเสร็จเปนตัวควบคุมการวาจาง32

อภิปรายผล
ในเมืองพระนครศรีอยุธยามีการประกอบอาชีพที่แสดงใหเห็นถึงความชํานาญเฉพาะทางเปนรากฐานของสังคมเมือง
เปนสังคมที่มีการพัฒนาทางสังคมสูง ผูคนสวนหนึ่งในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาไมไดมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเอง
ได ( self-sufficient) ผูคนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากกวาการทําเกษตรกรรมแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีการผลิตสินคาที่ตองใชความชํานาญ สินคาเพียงหนึ่งอยางอาจตองใชทักษะหลายดานมาประกอบเพื่อใหไดสินคา
แสดงใหเห็นถึงความเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางความชํานาญเฉพาะที่ตองมีการเรียนรูและฝกฝน คนหลายกลุมใน
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ไมไดมีชีวิตแบบพอเพียงเลี้ยงตัวเอง เชน คนในราชสํานัก ขุนนาง ชาวตางชาติ ไพรที่ถูก
เกณฑแรงงาน คนที่ทําอาชีพรับจาง (เชน ทาเรือจาง ) กลุมคนที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมการคาในตลาด กลุมคน
เหลานี้ไมไดทําการผลิตเพื่อบริโภค แตมีกลุมผูผลิตและหาสินคามารองรับความตองการการบริโภค เชน อาหารสด อาหาร
23

ลา ลูแบร,จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ฉบับสมบูรณ , 228.
เรื่องเดียวกัน, 210-219.
25
วรพร ภูพงศพันธุ, “ความเปนสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธาตั้งแตคริสตศตวรรษที1่ 6 ถึง ค.ศ. 1767 ”, 131.
26
ลา ลูแบร,จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ฉบับสมบูรณ , 377.
27
เรื่องเดียวกัน, 417.
28
จิตร ภูมิศักดิ,์ โฉมหนาศักดินาไทย,พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : ดอกหญา,2543), 233
29
พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 85.
30
แอนโทนี รีด, “เมืองและการคาของเมือง” เอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคการคา เลม 2 การขยายตัวของวิกฤตการณ , 162-163.
31
พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ), 86-87.
32
“ พระไอยการเบ็ดเสร็จ” ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 เลม 2 , 236-239.
24
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สํ า เร็ จ รู ป เสื้ อ ผ า แพรพรรณ เครื่ อ งใช ใ นครั ว เรื อ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ตา งๆ เป น ต น วิ ถี ชี วิ ต ของผู ค นในชุ ม ชนเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยาจึงเปนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองการคา แตจํากัดอยูเฉพาะบริเวณเกาะเมืองและพื้นที่โดยรอบซึ่งเปน
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
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงมายาคติดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกายของผู
ประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” โดยใช ภาพตัวแทน (Representation) แนวคิดภาพตนแบบ (Types)
แนวคิ ด ภาพนิ มิ ต (Simulacrum) และแนวคิ ด ภาพลั ก ษณ (Image) เพื่ อ นํ า เสนอถึ ง การลดทอนและการสร า ง
ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงดวยการแตงหนาและการเครื่องแตงกาย ผลการศึกษาพบวา การแตงหนาและ
เครื่องแตงกายเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางและเติมเต็มในการสรางภาพลักษณใหแกผูประกาศขาวหญิง แตรายการ “ฝน
ฟา อากาศ” ไดนําเสนอภาพลักษณที่มีความแตกตางจากภาพแบบฉบับของผูประกาศขาวหญิงดวยการประกอบ
สรางความหมายดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกายผานภาพนิมิตโดยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ“ตัวบท”
(Text) และ “บริบท” (Context) จนกลายเปนปรากฏการณที่นาสนใจในวงการสื่อสารมวลชนไทย
คําสําคัญ : การรื้อสราง มายาคติ ผูประกาศขาวหญิง การแตงหนาและเครื่องแตงกาย

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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Department of Miscommunication Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, Sisaket Rajabhat University, Sisaket 33000, Thailand.
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บทนํา
การสื่อสารมวลชนถือเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูสาธารณชนผูรับสาร ในปจจุบัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกาวหนาไปอยางตอเนื่องตามกระแสของโลกานุวัตร สงตอและเผยแพรขอมูลขาวสาร
เปนไปไดอยางรวดเร็วจากความกาวหนาของการสื่อสาร ตลอดจนการเขาถึงขอมูลขาวสารเหลานี้ สงผลใหสื่อมวลชน
กลายเปน สิ่ ง ที่มีบ ทบาทมากในสัง คม ไมวา จะเปน โทรทัศน วิท ยุ หนัง สือ พิม พ ยั ง เป น สื่อ ที่ ไ ดรับ ความนิยมอยู
เชนเดียวกัน
รายการขาวประเภท “พยากรณอากาศ” เปนรายการโทรทัศนประเภทหนึ่งที่มีความนาสนใจจากการ
นําเสนอและรายงานขอมูลขาวสาร สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศ การ
รายงานขอมูลขาวสารดังกลาวจําเปนตองมีผูประกาศขาว ที่ทําหนาที่ในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารหรือ
ประชาชน รายการ “ฝน ฟา อากาศ” ออกอากาศทางชอง 7 เปรมสุดา สันติวัฒนา เปนผูประกาศขาวที่มีภาพลักษณที่
โดดเด นและแตกตางจากภาพลัก ษณ ข องผู ป ระกาศขา วทั่ว ไป ซึ่ง เกิดจากการรื้อและสรางความหมายดว ยการ
แตงหนาและการแตงกายของพิธีกรขึ้นใหมจากระบบมายาคติแบบเดิมของสังคมไทย
บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายการรื้อสราง(Deconstruction) มายาคติดวยการแตงหนาและเครื่องแตง
กายของผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ที่มีการเผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7
โดยวิเคราะหลักษณะการแตงหนาและเครื่องแตงกายของผูประกาศขาวหญิงถือเปนปรากฏการณทางการสื่อสาร
ในทางนิเทศศาสตรที่นาสนใจ

มายาคติ : ภาพแบบฉบับผูประกาศขาวหญิงในประเทศไทยในปจจุบัน
ขาวสาร ถือไดวามีความจําเปนอยางมากตอประชาชนทุกระดับ เปนสิ่งที่สําคัญที่มีบทบาทในทุกดาน ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ชวยใหมนุษยมีความรูที่กวางไกลขึ้น ทําใหทราบความเคลื่อนไหวของสิ่ง
ตางๆ เกิดความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ไดอยางไรขีดจํากัด โดยมีสื่อมวลชนเปนตัวกลางถายทอดขอมูลขาวสารไป
ยังกลุมชนที่มีความสําคัญ โดย นิลาวัณย พาณิชยรุงเรือง, 2540 : 15 กลาววา แทบทุกประเทศใหความสําคัญตอ
รายการขาว เพราะถือวาเปนรายการที่ใหประโยชนกับประชาชนโดยตรง โดยรายการขาวเปนตัวเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลกับประชาชน เปนชวงเวลาในการสื่อสาร รายการขาวจึงจัดเปนรายการประเภทที่ทุกสถานี
นําเสนอเพื่อใหประโยชนกับสังคม ในชวง 10 ปที่ผานมารายการขาวการแขงขันอยางเขมขนขึ้นทุกขณะ มีการ
นําเสนอรายการขาวอยางใกลชิด มีการปรับปรุงรายการขาวของแตละสถานีในดานตางๆ ไมวาจะเปนลีลาการ
นําเสนอ รูปแบบรายการที่หลากหลายมากขึ้น
ขาวโทรทัศนเปรียบเสมือนกระจกสะทอนภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ดวยการรายงานขาว นําเสนอ
ขอมูลขาวสารแจงเตือน บอกเหตุรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ในการนําเสนอขาวของสื่อสารมวลชนจําเปนตองมีผู
ประกาศขาว ที่ทําหนาที่สื่อสารกับผูชมผานสื่อโทรทัศน ดังนั้น ผูประกาศขาวจึงมีความสําคัญในกระบวนการผลิต
รายการขาว สิ่งที่ผูประกาศขาวจําเปนตองคํานึงถึงนอกเหนือจากการทําหนาที่ผูประกาศ คือ ภาพลักษณของผู
ประกาศขาว โดย Daniel J. Boorstin 1973 (อางถึงใน ณัฐพล ชวนสมสุข, 2553 : 16) ไดใหความหมายของคําวา
ภาพลักษณ ไววา ภาพลักษณเปนภาพที่มนุษยสรางขึ้น ดวยเหตุการณเทียม (Pseudo-Events) ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกสราง
ขึ้นมาเพื่อจําลองเหตุการณไมไดเกิดขึ้น โดยธรรมชาติ เปนการสรางจากองคประกอบตางๆ ที่มองเห็นไดชัดเจน
เขาใจไดงาย และสามารถเขาใจไดหลากหลายความหมาย และมีความนาเชื่อถือดวย
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ภาพลักษณของผูประกาศขาวถือเปนภาพที่ถูกนําเสนอผานสื่อโทรทัศน เปนการสะทอนภาพในโลกแหง
ความเปนจริงใหปรากฏในสื่อโทรทัศน จากปรากฏการณการสะทอนภาพของผูประกาศขาวถือเปนการนําเสนอภาพ
ตัวแทน Representation โดย Stuart Hall, 1997 ไดกลาววา Representation เปนการผลิตความหมายโดยใช
ระบบสัญญะ โดยใชเชื่องโยงความคิด (Concept) กับระบบสัญญะเขาดวยกัน โดย Graeme Burton, 2002 (อางถึง
ใน กฤษณ คํานนท 2552 : 15) เชื่อวา สื่อเปนสาเหตุของการเกิดภาพตัวแทน (Representation) ของกลุมตางๆใน
สังคมโดยการสรางลักษณะที่แนนอนของคน สรางองคประกอบลักษณะทาทาง รูป โฉมภายนอก และพฤติกรรมเปน
เอกลักษณของกลุมคน องคประกอบเหลานี้นําไปสู ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ ความสัมพันธ รวมถึงการมอง
และการใหคุณคา กับลักษณะเหลานั้นดวย
สื่อโทรทัศนไดสะทอนภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงในลักษณะของภาพตัวแทน (Representation)
ดวยภาพลักษณภายนอกจากการประกอบสรางความหมายดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกาย ดวยการนําเสนอ
ซ้ําๆ จนกลายเปนภาพแบบฉบับ (Types) คือ ภาพที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในสื่อโทรทัศน 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 และมีรายละเอียดเฉพาะซึ่งไมสามารถนําไปประยุกตหรืออธิบายลักษณะของกลุมคนอื่นๆ ที่มีจริงในสังคม

ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงในปจจุบัน
การสรางภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงใหมีความชัดเจน มีสวนมาจากการประกอบสราง
ความหมายดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกาย โดยภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงในสื่อสารมวลชน
ไทย ถือเปน ภาพแบบฉบับจากการประกอบสรางความหมายจนกลายเปน “มายาคติ” ที่สรางกรอบและกฎเกณฑให
ลักษณะของผูประกาศขาวหญิงมีลักษณะที่เปนเอกภาพเชนเดียวกัน โดย Roland Barthes (อางถึงใน ไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร. 2545 : 95-96) กลาววา มายาคติ (Myth/Alibi/Doxa) หมายถึง ความคิดความเชื่อที่คนสวนใหญในสังคม
ยอมรับโดยไมตั้งคําถาม และเปนความคิดความเชื่อที่สอดรับกับระบบอํานาจที่ดํารงอยูในสังคมในขณะนั้น ดังนั้นสิ่ง
ตางๆ รอบตัวจึงไมใชเรื่องธรรมชาติแตเปนผลผลิตของสังคม
ลักษณะภาพลักษณภายนอกของผูประกาศขาวหญิงที่ถูกประกอบสรางความหมายดวยการแตงหนาและ
การแตงกาย เปนผลมาจากมายาคติที่วาดวยคติความเชื่อทางสังคม วัฒนธรรม ที่กลบเกลื่อน ลบเลือนใหเปนที่รับรู
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เสมือนวาเปนธรรมชาติ มายาคติที่สรางขึ้นนั้นทําใหเกิดความคุนเคยจนไมสังเกต สงสัย หรือตั้งคําถาม มายาคติเปน
สิ่งที่ถูกประกอบสรางความหมายจนทําใหเขาใจวาสิ่งนั้นเปนธรรมชาติหรือเปนไปตามสามัญสํานึก ภาพลักษณของ
ผูประกาศขาวหญิงที่มาจากมายาคติ คือ “ความนาเชื่อถือ” สอดคลองกับ Daniel J. Boorstin 1973 (อางถึงใน
ณัฐพล ชวนสมสุข 2553: 16) กลาววา ภาพลักษณเปนสิ่งที่เชื่อถือได (An Image is Believable) ในการสราง
ภาพลักษณสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความหนาเชื่อถือ กลาวคือ แมภาพลักษณจะเปนภาพที่ถูกสรางขึ้นมา แตตองอยูบน
พื้นฐานของความนาเชื่อถือในภาพลักษณที่สรางขึ้นมานั้น และภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจน (An Image is
Vivid and Concrete) ภาพลักษณถูกสรางขึ้นเปนรูปธรรมดวยการสรางสรรคจากนามธรรม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการ
สรางจินตนาการรูปธรรม เพื่อตอบสนอง ดึงดูดใจ และดึงดูดความรูสึกทางอารมณ และ ภาพลักษณเปนสิ่งที่ถูกทําให
ดูงาย (An Image is Simplified) ภาพลักษณะจะตองชัดเจน งายตอการเขาใจ และจดจํา มีความแตกตาง แตสื่อ
ความหมายไดครบถวนตรงตามความตองการ
ปจจุบันลักษณะการแตงหนาและเครื่องแตงกายของผูประกาศขาวมีการผลิตซ้ําทางภาพลักษณที่เกิดจาก
ระบบมายาคติ โ ดยมีลั ก ษณะของความสมั ย ใหม ที่ ส รา งใหทุ ก สิ่ ง ทุก อย า งกลายเป น ความสากล (universality)
มีภาพลักษณที่เปนเอกภาพ เอกลักษณตางๆ เปนแบบเดียวกันและการกําหนดตายตัว การแตงหนาและเครื่องแตง
กายผูประกาศขาวในปจจุบันเปนลักษณะของวัฒนธรรมในยุคสมัยใหม โดย สุริชัย หวันแกว. (2546: 22) กลาววา
ยุคสมัยใหมวัฒนธรรมเปนเรื่องของชุมชนหรือบุคคลที่ถูกกําหนดขึ้นจากจารีตประเพณี หลอหลอมจนเปนวัฒนธรรม
ประจําชาติ ผูมีวัฒนธรรมแบบรัฐชาติมักยึดกระแสหลักมีคานิยมแบบชนชั้นกลางและเครงครัดตอศีลธรรม ผูไม
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมรัฐชาติถูกมองเปนคนอื่นเสมอ ทําใหคนสวนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมชายขอบ (Margi-nality) ไม
สามารถเขารวมกับชนชั้นกลางและกระแสหลักได จนหาทางออกใหกับตนเองไมได

การแตงหนาและเครื่องแตงกายของผูประกาศขาวหญิงหญิงในรายการ “ฝน ฟาอากาศ”
การนําเสนอภาพลักษณผูประกาศขาวหญิงหญิงในรายการ “ฝน ฟา อากาศ” เปนการนําเสนอภาพลักษณ
ภายนอกดวยศิลปะการแตงหนาและเครื่องแตงกาย ซึ่งถือเปนการสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication)
ที่เปนการสื่อสารนอกเหนือจากภาษาพูด โดยอวัจนะภาษาสามารถสื่อความหมายไดอยางมากมายมหาศาลดวย
ระบบภาษาสัญลักษณ รูปภาพ ลักษณะทาทางรวมถึงสิ่งที่สรางทําเทียมขึ้นมา รวมไปถึง การแตงหนาและเครื่องแตง
กาย ถือเปนการสื่อความหมายในระบบการสื่อสารไดเชนเดียวกัน ดังวลีของ McLuhan ที่กลาววา สื่อคือสาร
Medium is the Message
การแตงหนาและเครื่องแตงกายผูประกาศขาวหญิงในรายการ “ฝน ฟาอากาศ” ถือเปนสิ่งสําคัญในการ
ประกอบสรางภาพลักษณและสื่อความหมายไดโดยอาศัยหลักการดานองคประกอบทางศิลปะ 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) ทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพรอมๆกัน ดํารงอยูดวยกันคลายๆ สองดานของ
เหรียญ หรือบางครั้งเปรียบเทียบกับการตัดกระดาษ ไมวาจะเปนรูปรางอะไรก็ลวนมี 2 ดาน คือดานหนาและ
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ดานหลังเสมอ โดย C. Peirce ไดนําเสนอเรื่อง 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 ที่มีการจําลองสถานการณตางๆ เปนการ
ประกอบสรางความหมายขึ้นมาใหม โดยลักษณะการแตงหนาและเครื่องแตงกายไมจําเปนตองอิงกับความเปนจริง
ใด เกิดเปนความจริงเชิงสมมุติ (Hyperreal) โดยไมมีอะไรที่เปน “ความจริง” (Reality) เปนการลดทอนลักษณะความ
เปนจริงที่ไมตองพิสูจนความเปนจริงอีกตอไป โดยสอดคลองกับ Baudrillard (อางถึงใน วริยา นาคจิรังกูร. 2540: 12)
กล า ว า สั ง คมป จ จุ บั น นอกจากเน น เรื่ อ งของการแสวงหาความแตกต า งจากคนอื่ น ๆ ของผู ค น อั น เป น ผลสื บ
เนื่องมาจากสังคมที่ทีการระเบิดภายในของความหมาย (Implosion of meaning) ที่ทําใหสิ่งตางๆ ของสังคมไมมี
ความแตกตางกัน (De-differentiation) และเต็มไปดวยการลอกเลียนแบบหรือการทําเสมือนจริง (Simulation) ความ
จริงเชิงสมมุติและภาพนิมิตที่จะทําใหเกิดความแตกตางจากผูอื่นอยางที่ผูคนตองการในที่สุด
จากความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวาง “ตัวบท” และ“บริบท” นําไปสูการเกิดสัมพันธบท
(intertextuality) ซึ่งความหมายไมไดเกิดจากตัวบทเพียงอยางเดียว แตตัวบทยังมีการเชื่อมโยงกับตัวบทและบริบท
อื่นๆ อีกดวย การเชื่อมโยง นําไปสูความหมายที่หลากหลาย สอดคลองกับ Taylor and Winquist, 2001: 190 -191
กลาววา ความเปนสัมพันธบทแบบหลังสมัยใหมอาศัยมุมมองแบบหลังโครงสรางนิยม (Poststructuralism) ในการ
มองความสัมพันธระหวางตัวบทกลาวคือตัวบท ทั้งหลายตางถักทอความสัมพันธที่เชื่อมโยงตอกันในโครงขายของตัว
บท ยุคสมัย สังคม และอุดมการณที่ลวนสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธบทแบบหลังสมัยใหม จึงปฏิเสธการมองตัวบท
แยกจากบริบทอื่นออกมาเปนเอกเทศ ไมวาจะเปนผูแตงหรือสังคมวัฒนธรรม หากแตมองตัวบทเปนปมหนึ่งใน
โครงขายขนาดใหญของสังคมวัฒนธรรมและตัวบททั้งหลาย ความหมายของตัวบทจึงไมขึ้นกับตัวบทนั้นเองโดยลําพัง
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หากแตเกิดจากการเชื่อมโยงกับบริบทและตัวบทอื่น ความหมายของตัวบทจึงไมเสถียร หากแตแปรเปลี่ยนไปตามการ
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
ใหเห็นถึงความแตกตางและเกิดการรื้อสราง(Deconstruction) โดย Sarup, 1993 : 35 (อางถึงใน เสาวณิต จุลวงศ.
2556: 16) กลาววา การรื้อสรางแนวคิดเรื่องความหมายของแดริดาเปนการรื้อสรางทฤษฎีความสัมพันธระหวาง
ความหมายกับสัญญะที่สืบตอจาก Ferdinand de Saussure และ Roland Barthes ในเรื่องของสัญญะ(sign) โซซูร
อธิบายวาถอยคําเปนสัญญะ คือ เปนเครื่องหมายแทนสิ่งอื่นสัญญะประกอบขึ้นจากสองสวน คือ รูปสัญญะ และ
ความหมายสัญญะ ความสัมพันธหรือเชื่อมโยงระหวางทั้งสองสวนนี้มีลักษณะไมมีขอกําหนดแนนอน สวนบารตส
ชี้ใหเห็นวาความเลื่อนไหลของความหมายสัญญะที่เกิดขึ้นใหมจากการที่การประกอบสรางเครือขายรูปสัญญะชุด
ใหม ในการอธิบายถึงความหมายของสัญญะ โดย Derrida เห็นวาไมมีสัญญะใดที่ครอบงําความหมายอยางใดอยาง
หนึ่งอยูโดยเฉพาะ และความหมายปรากฏขึ้นเฉพาะในระบบของรูปสัญญะ (The System of Signifiers) เทานั้น
ภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ถือเปนการรื้อสรางมายาคติดของผูประกาศ
ขาวหญิงในยุคหลังสมัยใหมที่มีความนาสนใจ ความแปลกใหม มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวสูง หลากหลาย ไม
ยึดติดรูปแบบเดิมๆ ไมคงที่ ไมตายตัว โดยภาพลักษณดังกลาวถือเปนสิ่งที่จําลองและลอกเลียนแบบดวยจินตนาการ
จากภาพนิมิต (Simulacrum) จนเกิดเปนภาพลักษณใหมขึ้นมา โดยไมมีความหมายหรือขอกําหนดที่แนนนอน โดย
ไมอาจพิสูจนหาความจริงอีกตอไป ลักษณะการแตงหนาและเครื่องแตงกายจึงเปรียบเสมือนงานศิลปะในยุคหลัง
สมัยใหม โดย Stuart Hall, 1992 (อางถึงใน จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต. 2550: 31) กลาววา คนแหงยุคหลังสมัยใหมนั้นจะ
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ไมมีอัตลักษณที่ตายตัวหรือมีความเฉพาะเจาะจงหรือถาวร หากแตจะมีการสรางสมอัตลักษณที่หลากหลาย และยาก
ตอการที่จะหลอมรวมใหกลมกลืนตอตัวตนดั้งเดิมของตน (A post-modern subject is seen as having no fixed,
essential or permanent identities) ดังนั้นโลกยุคปจจุบันจึงเปนเรื่องของความหลากหลายของอัตลักษณ
(Diversity-identities)
ผูประกาศขาวเปนสวนหนึ่งในการสรางภาพลักษณของรายการผานทางบุคลิกภาพ จังหวะ ลีลาภาษาที่ ผู
ประกาศใช รวมไปถึงการแตงหนาและเครื่องแตงกายโดยภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ
ไดสรางความนาสนใจ ตื่นตาตื่นใจแกผูรับชมรายการ นําไปสูการสรางความเหนียวแนนในการติดตามรายการและ
พัฒนาไปสู “การภักดี” (Loyalty) ในการรับชมตอรายการและตอสถานี นําไปสูการสรางความสําเร็จและเปด
ปรากฏการณทางดานการสื่อสารมวลชนที่นา สนใจในปจจุบัน สอดคลองกับ Jacoby และ Chestnut( 1978) ไดใหคํา
นิยามของความภักดีวา คือ รูปแบบตางๆของพฤติกรรมการซื้อซ้ําของผูบริโภค ซึ่งจะมีผลตอการสราง รักษา และ
ปองกันสวนแบงทางการตลาดของตราสินคาเพื่อใหตราสินคาสามารถทํากําไรไดในระยะยาว

สรุป
ภาพลักษณที่เกิดสรางความหมายดวยการแตงหนาและเครื่องแตงกายผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา
อากาศ” เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณที่มีความแตกตางจากภาพลักษณของผูประกาศขาวหญิงทั่วไปที่ถูก
นําเสนอเปนภาพตัวแทนผานสื่อโทรทัศน ในฐานะภาพแบบฉบับ (Types) ภายใตมายาคติของสังคมบริโภคนิยม ซึ่ง
เปนภาพที่สามารถพบภาพไดทั่วไปในรายการขาว อานันท กาญจนพันธุ. (2548: 4) มองวาสังคมไทยมิไดตกอยู
ภายใตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเทานั้น แตเปนสวนหนึ่งความเปน สมัยใหม (Modernity) ที่แสดงถึงความพยายามที่จะ
เปลี่ยนความคิดนามธรรมทั้งหลาย ไมวาจะเปนคุณคาและความหมายในชีวิตของผูคนใหกลายสภาพเปนเพียงวัตถุ
หรือสินคาจนนําไปสูการลดทอนความเปนมนุษย (Dehumanization) จนเกิดการแปลกแยกใหกลายเปนคนอื่นใน
วัฒนธรรมของพวกเขาเอง และกลายเปนการแสดงตัวตนและดํารงชีวิตอยูอยางไรศักดิ์ศรี ทั้งนี้เพราะในดานหนึ่งเกิด
การจองจําและแชแข็งพวกเขาไวดวยการตีตรา และปดปายอยางตายตัว ในอีกดานหนึ่งก็เปนการตอกย้ําใหปจเจกชน
กลายเปนเพียง ผูหลงใหลลัทธิบริโภคนิยมอยางไมลืมหูลืมตา
การสรางความแตกตางของผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” ไดสรางความหมายดวยการ
แตงหนาและเครื่องแตงกายจากภาพนิมิต ที่มีการผสมผสานระหวางแนวคิด วัตถุประสงค และจินตนาการ นําไปสู
การนําเสนอภาพของผูประกาศขาวหญิงในยุคหลังสมัยใหมที่มุงนําเสนอความเปนเอกลักษณ มุมมอง แนวคิด ที่มี
ความแตกตาง โดยไมเนนที่จะสรางใหเกิดเอกภาพ แตเนนความเปนปจเจกบุคคล สรางอัตลักษณที่ชัดเจน ดวย
ลักษณะการแตงหนาและเครื่องแตงกายผูประกาศขาวหญิงรายการ “ฝน ฟา อากาศ” เปนการรื้อสรางมายาคติดวย
ภาพลักษณที่เกิดจากการแตงหนาและเครื่องแตงกาย ถือเปดพื้นที่ทางดานสื่อสารมวลชนในการประกอบสราง
ความหมายให แ กผู ป ระกาศขา ว พิ ธี ก ร ดารานั ก แสดงให มี ค วามโดดเดน แตกต า ง ด ว ยแนวคิ ด และมุ ม มองใน
กระบวนการนําเสนอของสื่อสารมวลชน ถือไดวาเปนตนแบบทางความคิดและแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศนที่
จะกาวเขาสูยุคหลังสมัยใหมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูงในระบบการสื่อสารมวลชน เพื่อสรางความนาสนใจใหแก
การผลิตผลงานดานสื่อสารมวลชนไทย
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การศึกษาความหมายและวิธีการใช้ สาํ นวนพม่ า
A Study of The Meaning and Usage of Burmese Idioms
พิชญดา ผกากรอง1
Pichayada Phakakrong1

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความหมายและวิธีการใช้ สํานวนพม่า” มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดหมวดหมู่ทาง
ความหมายและศึกษาวิธีการใช้ สํานวนพม่าในปั จจุบนั จํานวน 200 สํานวน ตามแนวทางการจัดหมวดหมู่ทาง
ความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957) ผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดหมวดหมู่ทางความหมายออกเป็ น
4 หมวดใหญ่ คือ 1) สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 2) สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์และ
พฤติ ก รรมของมนุษ ย์ 3) สํ า นวนพม่ า ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกับ จิ ต ใจ อารมณ์ ความรู้ สึก นึ ก คิ ด ของมนุษ ย์ และ
4) สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล ด้ านวิธีการใช้ สํานวนนัน้ ส่วนใหญ่จะมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ ตกั เตือนสัง่ สอน เป็ นแนวทางในการใช้ ชีวิต การประพฤติปฏิบตั ิตนร่ วมกันในสังคม นอกจากนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของภาษา และสังคมวัฒนธรรมของชาวพม่าอีกด้ วย
คําสําคัญ : ความหมาย วิธีการใช้ สํานวนพม่า

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

คํานําและวัตถุประสงค์
สํานวนเป็ นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่ง เพราะสํานวนส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นจากคติความคิดของบรรพบุรุษที่
มีวิถีชีวิตผูกพันกับสังคมและวัฒนธรรมแต่ละท้ องถิ่น สํานวนมีลกั ษณะเป็ นคําคล้ องจอง คําคม ผูกปมให้ คิด เป็ น
ปริ ศนา บางทีก็แฝงไว้ ด้วยปรัชญาชีวิต ข้ อคิด ข้ อพึงปฏิบตั ิเพื่อสร้ างสํานึกสังคม แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์แต่ละ
ชนชาติ (วู ถิ กิม จี, 2550 : 2) ดังนัน้ การศึกษาสํานวนแง่มมุ ต่างๆ จึงน่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็ นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางภาษาแล้ วยังช่วยให้ สามารถเข้ าใจโลกทัศน์ ค่านิยม สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิ
ปั ญญาของคนแต่ละท้ องถิ่น แต่ละชนชาติได้
ในฐานะที่ผ้ วู ิจยั ได้ มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของพม่าจึงสังเกตเห็นว่า สํานวนพม่ามีความน่าสนใจ
เพราะสามารถสะท้ อ นสภาพสัง คมวัฒ นธรรมบางอย่า งที่ ค งความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องชาวพม่า ไว้ อ ย่ า งชัด เจน

1

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย
Student of master's degree, Major Thai, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

O-63

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

สอดคล้ องกับแนวคิดทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural anthropology)2 เป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาวัฒนธรรมของมนุษย์
ควบคูไ่ ปกับการศึกษาภาษา แนวคิดนี ้เชื่อว่าภาษาเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อถ่ายทอดความคิด
ของคนในสังคมนันๆ
้ ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงศึกษาเฉพาะสํานวนพม่าที่ได้ จากการคัดเลือกของผู้บอกภาษาชาวพม่าว่ายัง
ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั จํานวน 200 สํานวนเพื่อให้ เห็นสภาพสังคมวัฒนธรรมพม่าในปั จจุบนั มากที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั สนใจศึกษา
สํานวนพม่าในแง่ของความหมายและวิธีการใช้ สํานวนพม่า เพื่อจัดหมวดหมู่ทางความหมายและศึกษาวิธีการใช้
สํานวนพม่าในปั จจุบนั ตามแนวทางการจัดหมวดหมูท่ างความหมายของโวจิลนิ ส์ (Voegelins, 1957)3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสํานวนพม่า
2. รวบรวมและศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจากหนังสือ 2 เล่ม ดังต่อไปนี ้
2.1 ျမန္မာဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà hsò-yo sə-ka/ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 1 (1996)
2.2 ျမန္မာစကားပံုႏွင့္ဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà sə-ka-pòŋ hnîn hsò-yo sə-ka/ ของ Unity ฉบับพิมพ์
ครัง้ ที่ 1 (2009)
3. คัดเลือกสํานวนจํานวน 200 สํานวนที่ผ้ บู อกภาษาชาวพม่าตังแต่
้ 15 คนขึ ้นไปจาก 30 คน ยังใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั โดยผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บอกภาษา ดังนี ้
3.1 ผู้บอกภาษาต้ องเป็ นชาวพม่าโดยกําเนิด พูดภาษาพม่าเป็ นภาษาแรก และใช้ ภาษาพม่าเป็ นภาษา
พูดในชีวิตประจําวัน
3.2 ผู้บอกภาษาจะเป็ นเพศหญิงหรื อชายก็ได้ แต่ต้องมีช่วงอายุอยูใ่ น 3 ช่วงอายุ คือ
(1) ช่วงอายุ 15–25 ปี
เป็ นตัวแทนของวัยรุ่น
จํานวน 10 คน
(2) ช่วงอายุ 35–45 ปี
เป็ นตัวแทนของวัยกลางคน จํานวน 10 คน
(3) ช่วงอายุ 55–65 ปี
เป็ นตัวแทนของวัยสูงอายุ จํานวน 10 คน
4. นําสํานวนพม่าที่ได้ จากการคัดเลือกมาจัดหมวดหมูท่ างความหมายและศึกษาวิธีการใช้ ในปั จจุบนั
5. สรุปผลการวิจยั

ผลการวิจัย
การจัด หมวดหมู่ท างความหมายของสํ า นวนพม่ า ในงานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ เ กณฑ์ ก ารจัด หมวดหมู่ท าง
ความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins, 1957) จัดหมวดหมู่ทางความหมายออกเป็ น 4 หมวดใหญ่ ได้ แก่ 1) สํานวน
พม่า ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ 2) สํ า นวนพม่า ที่ มี ความหมายเกี่ ยวกับ มนุษ ย์ แ ละพฤติก รรมของมนุษ ย์
3) สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สกึ นึกคิดของมนุษย์ และ 4) สํานวนพม่าที่มีความหมาย
เกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ ของบุคคล ทัง้ นี ้ ผู้วิจัยจะอธิ บายวิธีการใช้ สํานวนพม่าควบคู่กันไปในแต่ละหมวดหมู่ด้ว ย
ซึง่ สามารถแสดงผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
2

อ่านเพิ่มเติมใน Melville. J. Herskarits. Cultural An-thropology. (New Delhi : Oxford. BH. Publishing Co.,1955) และประมวล ดิกคินสัน. คติชนชาวบ้ าน :
การศึกษาในด้ านมานุษยวิทยา. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.)

3

อ่านเพิ่มเติมใน 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. สํานวนพม่ าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนที่ยงั ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พบว่า มีสํานวนพม่าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 8 สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 4) โดยทัง้ 8 สํานวนมีความหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
หรื อฤดูกาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชาวพม่า เช่น
ကဆုန္၊ နယုန္ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္

/kə-hsòŋ nə-yòŋ hswé-hswé khòŋ/
พฤษภาคม มิถนุ ายน กระโดดหยองแหยง
หมายถึง ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุ ายน
แดดจะร้ อนจัดมากจนต้ องกระโดดหยองแหยงไปมา
(ไม่สามารถเดินด้ วยเท้ าเปล่าได้ )

တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ားေနာင္

/də-boun ɵà gàun lá mya hnàw/
มีนาคมเท่านันที
้ ่เป็ นยอดเดือน
หมายถึง ในบรรดาเดือนทังหมดใน
้
12 เดือน
ชาวพม่าถือว่าเดือนมีนาคมเป็ นเดือนที่มี
อากาศดีที่สดุ

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนที่ยกตัวอย่างมานี ้แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญกับ
ธรรมชาติรอบตัวของชาวพม่า เพราะการนําฤดูกาลหรื อสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเดือนมาใช้ เป็ นสํานวนย่อมแสดง
ให้ เ ห็น ถึ ง ความเป็ นคนช่ า งสัง เกตของชาวพม่า ที่ นํ า สํ า นวนมาใช้ เ พื่ อ สั่ง สอน ตัก เตื อ นลูก หลานให้ ใ ช้ ชี วิต อย่า ง
สอดคล้ องกับสภาพอากาศ เช่น สํานวน ကဆုန္၊ နယုန္ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ /kə-hsòŋ nə-yòŋ hswé-hswé khòŋ/ แสดง
ให้ เห็นถึงความช่างสังเกตของบรรพบุรุษที่นําสภาพอากาศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของชาวพม่า กล่าวคือ ชาวพม่ามี
ธรรมเนียมมาแต่โบราณว่า หากจะเข้ าเขตเจดีย์หรื อเขตวัดจะต้ องถอดรองเท้ าก่อนเสมอ คือ ตัง้ แต่หน้ าประตูหรื อ
บันไดขันแรก
้
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุ ายนซึง่ ถือเป็ นช่วงสิ ้นสุดฤดูร้อนและเริ่ มเข้ าสูห่ น้ าฝน อากาศมักจะร้ อน
อบอ้ าวจนทําให้ ชาวพม่าไม่สามารถเดินด้ วยเท้ าเปล่าในเวลากลางวันได้ ส่วนสํานวน တေပါင္းသာေခါင္ လမ်ား
ေနာင္ /də-boun ɵà gàun lá mya hnàw/ เป็ นสํานวนที่นํามาเปรี ยบกับช่วงเดือนหรื อช่วงฤดูกาลที่ถือว่ามีอากาศดี
ที่สดุ เพราะในเดือนมีนาคมเป็ นเดือนที่เริ่ มเข้ าสู่ฤดูร้อนของชาวพม่า อากาศในช่วงนี ้จะไม่ร้อนมากนัก เพราะเพิ่งสิ ้น
ฤดูหนาวไปในเดือนกุมภาพันธ์ ความอบอุน่ ของแสงแดดในช่วงเดือนมีนาคมจึงเป็ นช่วงที่ชาวพม่าชื่นชอบ และถือเป็ น
ช่วงเดือนที่มีอากาศดีที่สดุ
วิรัช นิยมธรรม (2539 : 4) ได้ กล่าวถึงฤดูกาลของพม่าไว้ ว่า “ในปี หนึ่งๆ นัน้ พม่าจําแนกช่วงเวลาออกเป็ น 3
ฤดูหรื ออุตุ (Uတု /ʔú-dú/) คือ ฤดูร้อน (ေႏြUတု /nwè-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน (မိုးUတု /moʔú-dú/) ระหว่างเดือนมิถน
ุ ายน-ตุลาคม และฤดูหนาว (ေဆာင္းUတု /hsau-ʔú-dú/) ระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ ฤดูฝนกินเวลาถึง 5 เดือน ฤดูหนาว 4 เดือน และฤดูร้อนสันเพี
้ ยงแค่ 3 เดือน นอกจากนี ้ในทางโหราศาสตร์
ของพม่ายังแบ่งเวลาในแต่ละฤดูออกเป็ น 2 คาบๆ ละ 2 เดือน เรี ยกว่า รตุหรื อยตุ (ရတု /yə-dú/) ได้ แก่ ฤดูร้อนคาบ
แรก (ေႏြUီး /nwè-ʔu/) ฤดูร้อนคาบหลัง (ေႏြေႏွာင္း /nwè-hnau/) ฤดูฝนคาบแรก (မိုးUီး /mo-ʔu/) ฤดูฝนคาบหลัง
(မိုးေႏွာင္း /mo-hnau/) ฤดูหนาวคาบแรก (ေဆာင္းUီး /hsau-ʔu/) ฤดูหนาวคาบหลัง (ေဆာင္းေႏွာင္း /hsau-hnau/)”
จากการสัง เกตของผู้วิจัยพบว่า สํ า นวนพม่า ที่ มีค วามหมายเกี่ ย วกับ ธรรมชาติที่ พ บส่ว นใหญ่ มักกล่า วถึง สภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละช่วงเดือนอย่างชัดเจน เช่น สํานวน ကဆုန္Aတြင္း၊ ေျမသင္းပံ်႕ပံ်႕၊ မိုးန႔ံနံ႔ /kə-hsòŋ ʔə-dwin
mye ɵin pyân pyân mo nân nân/ ในเดือนพฤษภาคม มีกลิน่ ไอดิน ไอฝนแพร่กระจาย, နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး
/nə-yòŋ mo ɵe myɛ́ -ɵa mwe/ เดือนมิถนุ ายนฝนน้ อย หญ้ าเล็กๆงอก, ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ /wà-hsò wàgàun yè phàun-phàun/ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม นํ ้าเจิ่งนอง (ฝนตกหนัก)
ʔ
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นอกจากนี ้ยังมีสํานวนพม่าบางสํานวนที่ไม่ได้ กล่าวถึงฤดูกาลหรื อช่วงเดือนอย่างชัดเจน แต่สามารถคาดเดา
ฤดูกาลหรื อช่วงเดือนได้ จากธรรมชาติเช่นเดียวกัน เช่น สํานวน ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိ ွ/yà-ɵì mə-ɵí pan hnîn hñí/ ไม่
รู้ ฤดูกาล ดูดอกไม้ บาน หมายถึง หากไม่ทราบว่าขณะนันเป็
้ นช่วงฤดูกาลใด ให้ สงั เกตจากดอกไม้ ซึ่งมักจะบานตาม
ฤดูกาล ดังนัน้ จากสํานวนข้ างต้ นนี ้อาจกล่าวได้ วา่ ชาวพม่าเป็ นคนช่างสังเกตและมีวิถีชีวิตที่ผกู พันกับธรรมชาติอย่าง
แนบแน่น
2. สํานวนพม่ าที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์ และพฤติกรรมของมนุษย์
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนที่ยงั ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พบว่า มีสํานวนพม่าที่มี
ความหมายเกี่ ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ 117 สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 58.5) ในที่นีผ้ ้ ูวิจัยได้ จําแนก
พฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทังด้
้ านการกระทําและการสื่อสาร (คําพูด) เช่น
ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လဲြ၊ ရဲလွ်င္ လာဘ္ရ

မေကာင္းသူကို

/câu shin là lwɛ yɛ shin là yá/
ถ้ ากลัวพลาดลาภ ถ้ ากล้ าได้ ลาภ
หมายถึง ถ้ ามีความกลัวก็จะพลาดทุกสิง่
แต่หากมีความกล้ าก็สามารถเอาชนะทุกอย่างได้
ทุกสิง่ ล้ วนอยูท่ ี่จิตใจของคนเรา

ပယ္၊ ေကာင္းသူကို ကယ္

/mə-kaun ɵù kò pɛ̀ kaun ɵù kò kɛ̀/
คนไม่ดี คัดออก(ไม่คบ) คนดี ช่วยเหลือ
หมายถึง ให้ คบแต่คนที่ดี เป็ นกัลยาณมิตร
ส่วนคนที่ไม่ดีให้ เลิกคบเสีย เพราะอาจนําเราไปสู่
ทางเสื่อมเสียได้

ʔ

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนที่ยกตัวอย่างมานี ้เป็ นสํานวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
ด้ านการกระทํา สํานวน ေၾကာက္လွ်င္ လာဘ္လဲြ၊ ရဲလွ်င္ လာဘ္ရ /câu shin là lwɛ yɛ shin là yá/ เป็ นสํานวนที่ใช้
เพื่อเตือนสติของคนเราว่า หากคนเรามีความกล้ าที่จะทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องแล้ วก็สามารถทําสิ่งนันได้
้ อย่างสําเร็จลุลว่ ง แต่
หากคนเราขาดความกล้ าแล้ ว แม้ สงิ่ ที่ง่ายดายหรื อแม้ มีโอกาสอยู่ตรงหน้ าก็ไม่สามารถคว้ าโอกาสนันมาได้
้
สําเร็จ ส่วน
สํานวน မေကာင္းသူကို ပယ္၊ ေကာင္းသူကို ကယ္ /mə-kaun ɵù kò pɛ̀ kaun ɵù kò kɛ̀/ เป็ นสํานวนที่ใช้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตน เป็ นสํานวนที่ผ้ ใู หญ่มกั ใช้ สอนบุตรหลานให้ ร้ ูจกั เลือกคบมิตร เพราะมิตรที่ดีย่อมนํา
เราไปสูค่ วามสําเร็จ ส่วนมิตรเลวมักนําเราไปสูค่ วามเสื่อมเสีย ดังนันการเลื
้
อกคบมิตรจึงมีความสําคัญอย่างมาก
นอกจากนี ้จากการศึกษาพบว่า สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการ
สื่อสารหรื อคําพูดก็มีหลายสํานวนด้ วยกัน เช่น
ʔ

ဆိုခဲေစ

ျမဲေစ

မင္းမွာ

/hsò khɛ sè myɛ sè/
กล่าว(พูด)ให้ ยาก ขอให้ มนั่ คง
หมายถึง ในการพูดควรพูดให้ ยากและ
้ น่ คงที่สดุ
น้ อยที่สดุ แต่ก็ขอให้ คําพูดนันมั

သစၥာ၊ လူမွာ ကတိ

/min hmà ɵí -sà lù hmà gə-dí/
กษัตริย์(ต้ องรักษา)สัจจะ คน(ต้ องรักษา)สัญญา
หมายถึง หากเป็ นกษัตริย์ต้องมีวาจาสัตย์
หากเป็ นคนก็ต้องรักษาสัญญา
ʔ

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนที่ยกตัวอย่างมานี ้เป็ นสํานวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
ด้ านการสื่อสารหรื อคําพูด สํานวน ဆိုခဲေစ ျမဲေစ /hsò khɛ sè myɛ sè/ เป็ นสํานวนที่ผ้ ใู หญ่มกั ใช้ กล่าวตักเตือน สัง่ –
สอนลูกหลานให้ ระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูด เพราะคําพูดเป็ นสิ่งที่สามารถสร้ างคุณประโยชน์แก่ผ้ พู ดู ได้ ในทางตรงข้ าม
คําพูดก็สามารถสร้ างภัยร้ ายแรงให้ แก่ผ้ พู ดู ได้ เช่นเดียวกัน ส่วนสํานวน မင္းမွာ သစၥာ၊ လူမွာ ကတိ /min hmà ɵí -sà
ʔ
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lù hmà gə-dí/ เป็ นสํานวนที่ใช้ เพื่อสัง่ สอนให้ คนรักษาคําพูด แม้ ว่าจะอยู่ในฐานะกษัตริ ย์หรื อสามัญชนทัว่ ไป คําพูด
ย่อมมีความสําคัญเสมือนกับการสัญญา เมื่อสัญญาแล้ วต้ องรักษาสัญญานันให้
้ ได้
จากตัวอย่างในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า สํานวนที่จดั อยู่ในหมวดหมู่นี ้มักใช้ เพื่อตักเตือนหรื อสัง่ สอน เป็ นแนวทาง
ในการใช้ ชีวิตและเป็ นแนวในการประพฤติปฏิบตั ิตนให้ สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างสงบสุข ดังนัน้ สํานวน
ในหมวดหมูน่ ี ้จึงมีทงสํ
ั ้ านวนที่เป็ นข้ อห้ ามเพื่อให้ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ไม่ดี และสํานวนที่เป็ นข้ อควรประพฤติปฏิบตั ิ
3. สํานวนพม่ าที่มีความหมายเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สกึ นึกคิดของมนุษย์
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนที่ยงั ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พบว่า มีสํานวนพม่าที่มี
้ ้น 45 สํานวน
ความหมายเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สกึ นึกคิดของมนุษย์ รวมถึงความเชื่อและลัทธิศาสนาทังสิ
(คิดเป็ นร้ อยละ 22.5) เช่น
မရွိလို႔

မလွဴ

မလွဴလို႔

မရွိ

/mə-shí ló mə-hlù mə-hlù ló mə-shí/
ไม่บริ จาคเพราะไม่มี ไม่มีเพราะไม่บริจาค
หมายถึง คนที่ไม่ทําบุญ บริ จาคทานเพราะอ้ างว่าไม่มี
เงินทองหรื อกําลังทรัพย์ที่จะบริจาคทานในชาติภพนี ้
ในชาติภพหน้ าก็จะยากจน ไม่มีทรัพย์สมบัติเช่นเดิมอีก
ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ရ

ကုသိုလ္ ေရစက္ Aဆက္ မကြာ

/kú-ɵò yè-sɛ́ ʔə-hsɛ́ mə kwà/
กุศลผลบุญ กรวดนํ ้า สัมพันธ์ตอ่ เนื่อง
หมายถึง การทําบุญกุศล กรวดนํ ้า
ย่อมส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงชาติภพหน้ า
ʔ

ʔ

ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္လွဴ ေညာင္ေစ့ေလာက္ရ

/ñaun-sé lâu -hlù
ñaun-bìn-ji lâu -yá/
/ñaun-bìn-ji lâu -hlù
ñaun-sé lâu -yá/
บริ จาคประมาณเมล็ดไทร
บริจาคประมาณต้ นไทรใหญ่
ได้ บญ
ุ ประมาณต้ นไทรใหญ่
ได้ บญ
ุ ประมาณเมล็ดไทร
หมายถึง การทําบุญขึ ้นอยู่กบั ศรัทธา หากมีศรัทธามาก แม้ จะทําบุญน้ อยแต่ก็ได้ บญ
ุ มาก ตรงกันข้ ามถึงแม้
ุ นิดเดียว
จะทําบุญมาก แต่ไม่มีศรัทธาทําไปเพียงไหนก็ได้ บญ
ʔ

ʔ

ʔ

ʔ

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 3 สํานวนที่ยกตัวอย่างมานี ้แสดงให้ เห็นถึงแนวความคิด ความเชื่อ
เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ความเชื่อเรื่ องบาป–บุญ เรื่ องชาติภพ การสร้ างบุญกุศล การบริ จาคทาน
ฯลฯ แสดงให้ เห็นว่าชาวพม่ามีความเคารพนับถือในหลักพระพุทธศาสนา ทําให้ มีสํานวนพม่าหลายสํานวนที่นําหลัก
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ ามาใช้ ในการสัง่ สอนลูกหลานให้ ประพฤติปฏิบตั ิตวั อยู่ในศีลธรรม, คุณงามความดี ซึง่ จะ
เห็นได้ วา่ สํานวนพม่ามักเน้ นเรื่ องการทําบุญให้ ทาน เช่น ในสํานวน ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္
ရ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္လွဴ ေညာင္ေစ့ေလာက္ရ /ñaun-sé lâu -hlù ñaun-bìn-ji lâu -yá ñaun-bìn-ji lâu -hlù
ñaun-sé lâu -yá/ เป็ นสํานวนที่ผ้ ใู หญ่ ใช้ สง
ั่ สอนลูกหลานเรื่ องการทําบุญให้ ทาน เพราะชาวพม่าเชื่อว่า การทําบุญให้
ทานนัน้ ไม่ได้ อยู่ที่ปริ มาณของสิ่งที่ทําบุญหรื อบริ จาคไป แต่ขึน้ อยู่กับเจตนาของผู้ให้ แม้ ว่าผู้ทําบุญจะทําบุญด้ วย
สิ่งของหรื อเงินบริ จาคอันน้ อยนิด แต่หากมีเจตนาที่บริ สทุ ธิ์แล้ ว ผลบุญนันก็
้ จะยิ่งใหญ่เสมือนหนึ่งทําบุญประมาณ
เมล็ดไทร แต่ได้ บญ
ุ เท่าต้ นไทร แต่หากทําบุญเพียงเพื่อหวังลาภยศ หน้ าตาหรื อชื่อเสียง ผลบุญที่ได้ ก็ได้ เพียงน้ อยนิด
เพราะไม่ได้ ทําบุญด้ วยเจตนาที่บริสทุ ธิ์
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั เห็นว่ายังมีสํานวนพม่าบางสํานวนที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพม่า คือ
สํานวน ကရင္သားေမြး ေခါင္းမေဆးႏွင့္၊ Aိုးစည္တီး ၿပီးေAာင္ေဆး /ka-yìn-ɵa mwe gaun mə-hse hnìn ʔo-sì ti
ʔ

ʔ
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byi ʔaun hse/ ชาวกะเหรี่ ยงคลอด ไม่ให้ สระผม ให้ ตีกลองยาวแล้ วจึงสระ ความหมายของสํานวนนี ้ไม่ได้ ตรงตาม
อักษร กล่าวคือ หนังสือ ျမန္မာဆုိ႐ိုးစကား /myàn-mà hsò-yo sə-ka/ (ျမန္မာစာAဖြဲ႔Uီးစီးဌာန /myàn-mà sà ʔəphwɛ́ ʔu-si-thà-nà/ ၁၉၉၆ : ၂) ได้ กล่าวถึงความหมายของสํานวนนี ้ไว้ วา่
“ေခါင္းမေလွ်ာ္သင့္ေသာ ေန႔မ်ားမွာ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ ၾကာသပေတး ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္
/gaun mə-shɔ̀ ɵîn ɵɔ né mya hmà tə-nin-la၊ bou -də-hu၊ ɵâu-ca၊ ca-ɵà-bə-de phí ɵì/ /gaun shɔ̀
ʔ

ʔ

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

ʔ

ʔ

ေမြး=ၾကာသပေတး၊ Aိုး=တနဂၤေႏြ၊ စည္=Aဂၤါ၊ တီး=စေန။)”

mwe=ca-ɵà-bə-de၊ ʔo= tə-nin-gə-nwè၊ sì=ʔìn-ga၊ ti= sə-nè/)
ความหมายของสํานวนนี ้หมายถึง วันที่ห้ามสระผม คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และวันพฤหัสบดี ส่วนวันที่
ควรสระผม คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร และวันเสาร์ ทัง้ นี ้ อักษรของภาษาพม่าแต่ละตัวหรื อคําแต่ละคําในประโยค
ကရင္သားေမြး /ka-yìn-ɵa mwe/ และ Aိုးစည္တီး /ʔo-sì ti/ เป็ นเพียงการนําคํามาเรี ยงต่อกันให้ จําง่ายเท่านัน้ ต้ อง
ตีความอีกชันหนึ
้ ง่ ดังนี ้
ကရင္သားေမြး /ka-yìn-ɵa mwe/ : က /ka/ = တနလၤာ /tə-nin-la/ วันจันทร์ , ရင္ /yìn/ =
ဗုဒၶဟူး /bou -də-hu/ วันพุธ, သား /ɵa/ = ေသာၾကာ วันศุกร์ , ေမြး /mwe/ = ၾကာသပေတး วันพฤหัสบดี
Aိုးစည္တီး /ʔo-sì ti/ : Aိုး /ʔo/ = တနဂၤေႏြ วันอาทิตย์, စည္ /sì/ = Aဂၤါ วันอังคาร, တီး /ti/ =
စေန วันเสาร์
จากการสัมภาษณ์ผ้ บู อกภาษาชาวพม่าเกี่ยวกับความเชื่อนี ้ ผู้วิจยั พบว่า ผู้บอกภาษาชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่
ทราบสาเหตุของการนําตัวอักษรหรื อคําเหล่านี ้มาเรี ยงต่อกัน ทราบแต่เพียงว่า หากสระผมในวัน ကရင္သားေမြး /kayìn-ɵa mwe/ ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยง และควรสระผมในวัน Aိုးစည္တီး /ʔo-sì ti/ แทน ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า สํานวนพม่าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด รวมถึงความเชื่อและลัทธิศาสนา มักมีความสัมพันธ์ กบั แนววิถี
ปฏิบตั ิของคนในสังคมนันๆ
้ แม้ ว่าบางสํานวนจะไม่สามารถอธิบายถึงที่มาของสํานวนได้ แต่ก็สามารถแสดงให้ เห็นถึง
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการเรี ยงร้ อยคําต่างๆ เข้ าด้ วยกันจนเกิดเป็ นสํานวน
ʔ

4. สํานวนพม่ าที่มีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคล
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนที่ยงั ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พบว่า มีสํานวนพม่าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล 30 สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 15) ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ จําแนกความสัมพันธ์ของ
บุคคลออกเป็ นกลุม่ ตามความสัมพันธ์ ในครอบครัวและเครื อญาติ และจําแนกตามตําแหน่งหน้ าที่ ความสามารถและ
การเมืองการปกครอง เช่น
ၾကက္မွာA႐ုိး

လူမွာAမ်ဳိး

မိဘေက်းဇူး

/cɛ́ hmà ʔə-yo lù hmà ʔə-myo/
ไก่ที่กระดูก คนที่ตระกูล
หมายถึง ถ้ าดูไก่ให้ ดทู ี่กระดูก
แต่หากว่าดูคนให้ ดทู ี่ตระกูลของคนนัน้
เพราะบุคคลมักเป็ นไปตามเผ่าพันธุ์

ျမင့္မိုရ္Uီး

/mí-bá ce-zu myín-mò ʔu/
บุญคุณพ่อแม่ ยอดเขาสุเมรุ
หมายถึง บุญคุณของพ่อแม่สงู กว่ายอดเขาสุเมรุ
(หาที่เปรี ยบมิได้ )

ʔ
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ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวนทัง้ 2 สํานวนที่ยกตัวอย่างมานี ้แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของบุคคล
ตามความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครื อญาติ สํานวน ၾကက္မွာA႐ုိး လူမွာAမ်ဳိး /cɛ́ hmà ʔə-yo lù hmà ʔə-myo/
หมายถึง บุคคลมักเป็ นไปตามเผ่าพันธุ์ ดังนัน้ เมื่อคนเราจะตัดสินหรื อประเมินผู้อื่นต้ องดูที่ปัจจัยอื่นของคนๆ นันด้
้ วย
เช่น พื ้นฐานทางครอบครัว การอบรมเลี ้ยงดู ฯลฯ แสดงให้ เห็นว่า ชาวพม่าให้ ความสําคัญกับระบบความสัมพันธ์ ของ
ครอบครัวและเครื อญาติ สะท้ อนให้ เห็นลักษณะทางสังคมระดับครอบครัวของชาวพม่าว่ายังมีความแน่นแฟ้น ส่วน
สํานวน မိဘေက်းဇူး ျမင့္မိုရ္Uီး /mí-bá ce-zu myín-mò ʔu/ แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ မိဘ /mí-bá/ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญและมีพระคุณสูงสุดสําหรับลูก
สําหรับชาวพม่านัน้ ความกตัญญูถือเป็ นคุณธรรมอันสูงส่งที่คนพม่าทุกคนควรมี คนที่ร้ ู จกั ตอบแทนบุญคุณ มีความ
กตัญญูตอ่ บุพการี และผู้มีพระคุณย่อมได้ รับการยกย่องจากผู้คนในสังคม
นอกจากนี ้ยังพบสํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของบุคคล จําแนกตามตําแหน่งหน้ าที่
ความสามารถและการเมืองการปกครองด้ วย เช่น
ʔ

Aရွင္ျမင့္မွ

ကၽြန္ျမင့္

မင္းခေယာက္်ား

/ʔə-shìn myîn hmá cùn myîn/
เจ้ านายสูง ข้ าทาสสูง
หมายถึง หากเจ้ านายเจริญก้ าวหน้ า
ข้ าทาสบริวารก็พลอยเจริญก้ าวหน้ าไปด้ วย

ကမ္းနားသစ္ပင္

/min khá yâu -ca kan-na ɵí -pín/
คนรับใช้ กษัตริย์ (เหมือน)ต้ นไม้ ใกล้ ฝั่ง
หมายถึง คนที่รับใช้ ผ้ มู ีอํานาจ
เปรี ยบเสมือนไม้ ใกล้ ฝั่ง จึงควรตรึกตรอง
เมื่อต้ องรับใช้ ผ้ มู ีอํานาจ
ʔ

ʔ

ความหมายและวิธีการใช้ : สํานวน Aရွင္ျမင့္မွ ကၽြန္ျမင့္ /ʔə-shìn myîn hmá cùn myîn/ เป็ นสํานวนที่
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของบุคคลตามตําแหน่งหน้ าที่ ความสามารถ รวมถึงการปกครองในฐานะผู้บงั คับบัญชา
และผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา เพราะการที่เจ้ านายมีความสามารถ ย่อมส่งผลให้ ข้าทาสบริ วารมีความเจริ ญก้ าวหน้ าทัง้
ทางด้ านชี วิตและการงาน ดังนัน้ ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาจึงควรเชื่อฟั งและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่ งครัด ส่วนสํานวน မင္းခေယာက္်ား ကမ္းနားသစ္ပင္ /min khá yâu -ca kan-na ɵí -pín/ ก็สามารถแสดงให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลตามตําแหน่งหน้ าที่ ความสามารถ และการเมืองการปกครองได้ เช่นเดียวกัน เพราะในอดีต
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีระบอบการปกครองแบบระบอบกษัตริ ย์ คําว่า “မင္းခေယာက္်ား” /min
khá yâu -ca/ จึงน่าจะหมายถึง เหล่าเสนาอํามาตย์ที่คอยรับใช้ กษัตริ ย์ในยุคสมัยต่างๆ แต่ในปั จจุบนั คํานี ้สามารถ
นํามาเปรี ยบได้ กับบุคคลที่อยู่ภายใต้ อํานาจบังคับบัญชาซึ่งควรมีสติ ระมัดระวังในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ เพราะ
อํานาจนันไม่
้ มีความแน่นอน ผู้อยู่ภายใต้ อํานาจจึงเปรี ยบเสมือนไม้ ใกล้ ฝั่งที่สามารถล้ มตายได้ ตลอดเวลา สํานวนนี ้
จึงใช้ เพื่อสัง่ สอน และตักเตือนสติไม่ให้ ประมาท
ʔ

ʔ

ʔ

สรุ ป
จากการศึกษาความหมายของสํานวนพม่าจํานวน 200 สํานวนที่ยงั ใช้ อยู่ในปั จจุบนั พบว่า สํานวนพม่า
สามารถนํามาจัดหมวดหมู่ทางความหมายตามเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ทางความหมายของโวจิลินส์ (Voegelins,
1957) ได้ 4 หมวดใหญ่ คือ สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์พบมากที่สดุ 117
สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 58.5) รองลงมา คือ สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้ สกึ นึกคิดของ
มนุษย์พบ 45 สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 22.5) รองลงมา คือ สํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของ
O-69

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

บุคคลพบ 30 สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 15)และสํานวนพม่าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติพบน้ อยที่สุด คือ 8
สํานวน (คิดเป็ นร้ อยละ 4) แสดงให้ เห็นว่า ชาวพม่าให้ ความสําคัญกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์มากที่สดุ และ
เมื่อพิจารณาแล้ วจะพบว่าสํานวนที่มีความหมายในหมวดหมู่เกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ตกั เตือนสัง่ สอน เป็ นแนวทางในการใช้ ชีวิต และเป็ นแนวในการประพฤติปฏิบตั ิตน
จากการศึกษาความหมายและวิธีการใช้ สํานวนพม่าในครัง้ นี ้จึงอาจกล่าวได้ ว่า สํานวนมีความสําคัญเชิง
สังคมและวัฒนธรรม เช่น สัง่ สอนให้ คนในสังคมปฏิบัติตนในทางที่ดีโดยใช้ สํานวนเพื่อเปรี ยบให้ เห็นผลดีของการ
ปฏิ บัติ ต าม หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ผลเสี ย ของการไม่ ป ฏิ บัติ ต าม ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ทาง
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural anthropology) ที่เชื่อว่าภาษาเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดของคนในสังคมนัน้ ๆ สํานวนพม่าจึงเปรี ยบเสมือนกระจกที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความคิด ค่านิยม
สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของคนพม่าได้ เป็ นอย่างดี เพราะหากสํานวนเป็ นเพียงถ้ อยคํา
หรื อข้ อความที่ กล่าวสืบต่อกันมาช้ านาน แต่ไม่มีความหมายใดลึกซึง้ หรื อ เกี่ ยวข้ องกับสังคมและวัฒนธรรมแล้ ว
สํานวนก็ย่อมสูญหายไปจากสังคมนันๆ
้ การศึกษาสํานวนในแง่มมุ ต่างๆ จึงมีความน่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษา
ให้ ลมุ่ ลึกต่อไป
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การศึกษาปั ญหาและข้ อจํากัดด้ านนโยบายและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์
เพื่อจําหน่ ายโดยเกษตรกรรายย่ อย กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
Study of Legal Problems and Restrictions to Support Seed Production and Distribution of
Local Farmers, The Farmers' Groups and Farming Community Enterprise
ศราภา ศุทรินทร์ 1
Sarapa Suttarin1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มุ่งศึกษาการสํารวจสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายของเกษตรกรรายย่อย
กลุ่ม เกษตรกร และวิ ส าหกิ จ ชุม ชน และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาดัง กล่ า วที่ เ ป็ นผลมาจาก พ.ร.บ.พัน ธุ์ พื ช พ.ศ.2518
กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเสนอทางออกเบื ้องต้ นที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่าย
ของกลุม่ เกษตรกรเพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงทางอาหารและการพึง่ พาตนเองของเกษตรกร และเพื่อนําผลการศึกษานี ้
ไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อ
จําหน่ายต่อไป โดยใช้ วิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิด้วยการวิธีการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ร่วมกับข้ อมูลทุติภมู ิจากเอกสารต่างๆ
ผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า สภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ การผลิ ต เมล็ ด พัน ธุ์ เ พื่ อ จํ า หน่ า ยของเกษตรกรมี ดัง นี ้
1) เกษตรกรไม่เข้ าใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่กําหนดในกฎหมายลําดับรองต่างๆ ทําให้ ปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง 2)
กระบวนการขอใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนดนันปฏิ
้ บตั ิได้ ยากสําหรับเกษตรกรผู้มีทนุ น้ อย 3) การดําเนินการบาง
ขันตอนของเจ้
้
าหน้ าที่ใช้ เวลานาน ส่งผลให้ เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ไม่ได้ มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดให้ จําหน่าย
ได้ 4) การสัง่ พักใช้ ใบอนุญาตค้ าเมล็ดพันธุ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะส่งผลให้ ไม่สามารถจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ
ด้ วย (5) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่าย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ มีดงั นี ้ 1) ภาครัฐไม่ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายโดย
เกษตรจากอย่างจริ งจัง ส่วนใหญ่เป็ นเพียงการรณรงค์ ไม่มีการสนับสนุนในทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม 2) เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทนุ น้ อย ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดได้ โดยง่าย 3) มีการนํากฎหมายมาใช้
เป็ นเครื่ องมือกีดกันเกษตรกรมิให้ ค้าแข่งกับบริ ษัทเอกชน 4) กฎหมายกําหนดให้ อํานาจในการสัง่ พักใช้ ใบอนุญาต
ของเจ้ า หน้ า ที่ เป็ นอํ า นาจผูกพัน (มิใช่อํ า นาจดุลพินิ จ ) ซึ่งกลายเป็ นอุปสรรคต่อ การค้ าเมล็ดพัน ธุ์ ข องเกษตรกร
5) เกษตรกรมี ทางเลือกในการเพาะปลูกน้ อยเพราะการดําเนินนโยบายจํ านํ าข้ า ว รวมถึงโครงการความร่ วมมื อ
ระหว่างภาครัฐกับบริ ษัทเอกชนส่วนใหญ่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร
คําสําคัญ : ข้ อจํากัดด้ านนโยบายและกฎหมาย เกษตรกรรายย่อย กลุม่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

1
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Maejo University, School of Administrative Studies 63 Moo 4, Chiangmai-Prao Rd., T.Nongharn, A.Sansai, Chiangmai 50290, Thailand.
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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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การศึกษาเรือ่ งพระอภัยมณีฉบับลานนา1
A Study of Phra Aphaimani in Lanna Versions
สุภาวดี เพชรเกตุ2
Supawadee Petket2

บทคัดยอ
พระอภัยมณีฉบับลานนาเกิดจากเจาแมทิพเกสรโปรดละครแบบกรุงเทพฯจึงใหพระยาพรหมโวหารแปลงความ
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา พระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งสํานวนรอย
กรองซึ่งแตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอ และสํานวนรอยแกวซึ่งแตงเปนนิทานชาดก พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อ
เรื่องสมบูรณ 3 สํานวน คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พระอภัยมณีฉบับลานนามีโครงเรื่องที่แสดงการผจญภัยของพระเอก ในดานแกนเรื่องพระ
อภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยาง
ความสุข สวนสํานวนรอยแกวมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักทั้งพอแมและญาติพี่นองเปนทุกข
อยางหนึ่ง 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
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บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรือ่ งการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 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 และอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมานอกจากวัฒนธรรมประเพณี คือ การถายทอดวรรณคดีจากถิ่นหนึ่งไป
ยังถิ่นหนึ่ง
วรรณคดีลานนากับวรรณคดีราชสํานักมีความสัมพันธกันหลายเลม ในชวงสมัยสุโขทัยและอยุธยามักจะเปนไป
ในลักษณะที่วรรณคดีราชสํานักเปนฝายแปลถายทอดจากตนฉบับภาษาลานนาเปนภาษาไทยมาตรฐาน หรือรับเคาเรื่อง
มาแปลง เชน โคลงนิราศหริภุญชัย ปญญาสชาดก และลิลิตพระลอ นอกจากวรรณคดีที่ราชสํานักสยามไดรับอิทธิพล
ไปจากลานนาแลวยังมีวรรณคดีที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันเปนตนวาวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์และมหาชาติ
จะเห็นไดวาลักษณะของวรรณคดีในยุคแรก คือ ประมาณชวงสุโขทัยและอยุธยา วรรณคดีลานนาจะมีอิทธิพล
ตอวรรณคดีราชสํานักทั้งในลักษณะการแปลและการแปลง แตตอมาในสมัยรัตนโกสินทรวรรณคดีราชสํานักเริ่มมีอิทธิพล
ตอวรรณคดีลานนา
วรรณคดีที่ไดถายทอดจากวรรณคดีภาคกลางไปยังลานนา คือ เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูซึ่งเปนวรรณคดีที่มี
เนื้อเรื่องแตกตางไปจากนิทานหรือนิยายแบบเดิมของไทยที่มีพระเอกเปนผูที่มีความสามารถดานการรบหรือการทําสงครามมาเปนพระเอกผูที่มีจิตใจออนไหวและมีความสามารถดานการดนตรีแทน วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีแพรหลายใน
ภาคกลางและมีการนํามาแตงเปนสํานวนลานนาทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง
มีการศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในดานการปริวรรตตนฉบับจากอักษรธรรมลานนาเปนภาษา
ไทยกลาง ศึกษาดานการใชคําศัพทและใชเปนขอมูลเพื่อศึกษาภาพรวมของวรรณคดีประเภทคราวซอแตยังไมมีการศึกษา
วิเคราะหวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา ดังนั้นในบทความนี้ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ฉบับลานนาจํานวน 3 สํานวน คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร นิทานชาดกเรื่องพระอภัยมณีฉบับวัด
บานเอื้อมและนิทานชาดกเรื่องพระอภัยมณีฉบับวัดน้ําโทง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห
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ผลการวิจัย
ที่มาตนฉบับและความแพรหลายของพระอภัยมณีฉบับลานนา
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูเปนที่นิยมในภาคกลางและมีการคัดลอกตนฉบับเปนจํานวน
มาก สําหรับพระอภัยมณีฉบับลานนานั้นเกิดจากเจาแมทิพเกสรพระชายาของพระเจาอินทวิชยานนทหรือที่รูจักกันในนาม
พระมารดาของพระราชชายาเจาดารารัศมีพระองคโปรดละครแบบกรุงเทพฯจึงใหพระยาพรหมโวหารแปลงความเรื่องพระ
อภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา(ลมูล จันทนหอม,2538 :17) ชื่อวา “คราวซอพระ
อภัยมณีและสรีสุวัณณ” เมื่อปฉลู จ.ศ.1239 พ.ศ.2425(ไพฑูรย ดอกบัวแกว, 2530: 58)
ในขณะที่แตงคราวซอพระอภัยมณีนั้นพระยาพรหมโวหารอายุ 80 กวาปแลวจึงเขาใจกันวาคราวซอ
เรื่องนี้เปนผลงานเรื่องสุดทายของพระยาพรหมโวหาร เพราะพระยาพรหมโวหารเสียชีวิต พ.ศ.2430 ไพฑูรย ดอกบัวแกว
ไดสันนิษฐานสาเหตุที่พระยาพรหมโวหารแตงเรื่องพระอภัยมณีไมจบวาสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะพระยาพรหมโวหารมี
อายุมากแลวประกอบกับวรรรณคดีเรื่องนี้มีความยาวมากเปนพิเศษจําเปนจะตองใชความพยายามในการแตงคอนขางสูง
จึงทําใหพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีจบเพียงตอนอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราเทานั้น
ในสวนของผูวิจัยเห็นวาการที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีไมจบตามเรื่องของ
สุนทรภูนั้นเปนความตั้งใจตั้งแตตนของพระยาพรหมโวหาร เพราะเมื่อพิจารณาปที่แตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระ
ยาพรหมโวหารกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแลวพบวา สุนทรภูเริ่มแตงพระอภัยมณีในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยแตงเพื่อขาย
ฝปากเลี้ยงตนเองขณะติดคุกราวพ.ศ.2364 และแตงจบเมื่อใดนั้นไมมีหลักฐานปรากฏ แตจะเห็นไดวาเมื่อพระยาพรหม
โวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีใน พ.ศ.2425นั้น สุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณีจบแลว เนื่องจากสุนทรภูถึงแกกรรม
ใน พ.ศ.2398 กอนที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีฉบับลานนา 27 ป และในป พ.ศ.2412 แซมมวล จอหน
สมิธ(Samuel John Smith) หรือที่รูจักกันในนามหมอสมิธไดตั้งโรงพิมพที่ตําบลบางคอแหลมและไดแบงพิมพเรื่องพระ
อภัยมณีเปนตอนๆขายเลมละสลึงปรากฏวาขายดีมาก ดังนั้นเมื่อพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีในพ.ศ.
2425นั้นสุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณีจบแลวและมีการพิมพจําหนายขึ้นในกรุงเทพฯ พระยาพรหมโวหารจึงนาจะทราบวา
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเนื้อเรื่องที่ยาวมากและมีตอนที่สนุกสนานหลายตอน แตทานเลือกที่จะแตงจบเพียงแคตอน
อภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราเทานั้น เพราะฉะนั้นการแตงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาใหจบลงแคอภิเษกศรีสุวรรณนั้น
จึงนาจะเปนความตั้งใจของพระยาพรหมโวหาร อีกทั้งเมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องของคราวซอพระอภัยมณีแลวพบวามีเนื้อเรื่อง
จบสมบูรณมิไดอยูครึ่งๆกลางๆ เพียงแตการไมประชุมชาดกเทานั้น
นอกจากพระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยคราวซอแลวยังมีพระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอย
แกวอีก 2 สํานวน พระอภัยมณีสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวนดําเนินเรื่องเชนเดียวกับสํานวนรอยกรอง แตมีการเพิ่มเนื้อ
เรื่องตอนจบใหสมบูรณขึ้น ดังนั้นจึงเชื่อไดวาพระอภัยมณีสํานวนรอยแกวไดรับอิทธิพลจากพระอภัยมณีสํานวนรอยกรอง
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งที่แตงดวยคําประพันธประเภทรอยกรองและรอยแกวซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1.พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรอง พระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอยกรอง
ฉบับที่สําคัญ คือ คราวซอพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีจํานวน 24 ตอน แตงเมื่อ พ.ศ.2425 ตามพระประสงค
ของเจาทิพเกสร ตอมาใน พ.ศ.2473นายเมืองใจ ชัยนิลพันธนําคราวซอเรื่องพระอภัยมณีมาพิมพดวยตัวอักษรลานนาและ
ใน พ.ศ.2528 อุดม รุงเรืองศรีไดนํามาปริวรรต เผยแพร และวิจัยเรื่องการใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเรื่องพระอภัย
มณีของพระยาพรหมโวหาร โดยคราวซอฉบับที่อุดม รุงเรืองศรี นํามาปริวรรตไดมาจากพระครูปลัดพยุงศักดิ์ 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 และพบที่
วัดน้ําโทง ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถายไมโครฟลมพระอภัยมณีชาดก
ทั้ง 2 ฉบับไว และตอมาไดปริวรรตพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ต.บานเอื้อม อ.เมือง จ.ลําปางเปนใบลานชื่อวา
“พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ” มีความยาว 14 ผูก คัดลอกโดยนอยปญญา พ.ศ.2484 และตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.2536
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง เปนใบลานชื่อวา “โวหารพระ
อภัยและศรีสุวรรณ” มีความยาว 12 ผูก มีผูคัดลอก 9 คน คือ พระอริยะ พระภิกษุควาย หนานอินทวงศจันทร พระภิกษุ
จันทร พระภิกษุจร สิทธิวังโสภิกขุ มหาอัสสโสภิกขุ มหาสิงหคํา และนอยวันไชย คัดลอกเมื่อ ปพ.ศ.2494 ไพฑูรย
ดอกบัวแกว สันนิษฐานการคัดลอกพระอภัยมณีชาดกฉบับนี้วามีตนฉบับเดิมสําหรับที่จะใหผูคัดลอกไดดูเปนตัวอยาง
โดยแบงกันคัดลอกตามความสามารถและเวลาที่สามารถทําได ดังนั้นจึงเชื่อวาพระอภัยมณีฉบับวัดน้ําโทงมีตนฉบับที่แตง
ขึ้นกอน พ.ศ.2494
วรรณคดีที่แตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอเปนสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งในอดีต เมื่อมีเวลาวาง
มีงานทําบุญหรืองานมงคล เชน เตรียมจัดงานบวช เตรียมงานขึ้นบานใหม ฯลฯ หรือเมื่อไปอยูเปนเพื่อนกันในงานเรือน
เย็น คือ เรือนที่มีคนตายและนําศพไปฌาปนกิจแลว เจาของบานรูสึกวาเหว เพื่อนบานก็จะไปอยูเปนเพื่อนในชวงแรกๆ
เมื่อมาชุมนุมกันหลายคนประกอบกับไมมีความบันเทิงอื่นๆ เจาภาพหรือเจาบานจะจางผูขับคราวเปนทํานองเสนาะไปเลา
คราวหรืออานคราวซอเพื่อใหความบันเทิงแกผูมาอยูในงาน เหตุนี้จึงทําใหคราวซอไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ตอมา
นายเมืองใจ ชัยนิลพันธุไดนําคราวซอที่มีชื่อเสียงมาพิมพดวยอักษรธรรมลานนาจําหนาย คราวซอเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
พระยาพรหมโวหารจึงไดตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2473 พรอมกับคราวคําสอนศีลธรรมหาบรรทัด
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โครงเรื่อง
พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเรื่องเริ่มตนตั้งแตพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไปศึกษาวิชาเปาปและ
กระบี่กระบอง เมื่อกลับมาถึงบานเมืองจึงถูกพระบิดาขับออกจากเมือง ในระหวางทางไดพบกับพราหมณวิเชียร โมรา
และสานนท พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีเปาปใหฟง เมื่อพระอภัยมณีเปาป พราหมณทั้ง 3 คนและศรีสุวรรณจึง
หลับไป นางผีเสื้อสมุทรที่หาอาหารในบริเวณนั้นไดยินเสียงปและเห็นพระอภัยมณีก็หลงรักจึงไดลักพาพระอภัยมณีไป
ศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาไมเห็นพระอภัยมณีก็เสียใจและออกเดินทางตามหาไปจนถึงเมืองรมจักรและไดอาสารบกับทาวอุเทน
จนชนะจึงไดแตงงานกับนางเกษราธิดาของเจาเมืองและครองคูกันอยางมีความสุข ในฉบับชาดกวัดบานเอื้อมและวัดน้ํา
โทงมีเนื้อเรื่องเพิ่มวาหลังจากอยูกับนางผีเสื้อสมุทรจนมีลูก คือ สิงสมุทรแลว พระอภัยมณีไดบอกสิงสมุทรวาแมเปนยักษ
สิงสมุทรจึงพาพระอภัยมณีหนีออกมาจากถ้ําใตทะเลจนไดพบกับศรีสุวรรณที่เปนกษัตริยครองเมืองรมจักร พระอภัยมณี
จึงไดอาศัยอยูกับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักร จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีโครงเรื่องเดียวกัน คือ
โครงเรื่องที่แสดงการผจญภัยของตัวละครเอกจนแตงงานและไดครองเมืองอยางมีความสุข
ตัวละคร
พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้งสํานวนรอยแกวและรอยกรองมีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกของเรื่อง สวน
พระอภัยมณีเปนเพียงตัวละครรองเทานั้น พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนการเปลี่ยนใหศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว
ซึ่งเปนตัวละครเอกของเรื่อ งเกิดจากพระอภัยมณีเปนพระเอกที่ตางไปจากพระเอกในวรรณคดีที่คนลานนาเคยรู จัก
กลาวคือพระอภัยมณีเปนพระเอกที่มีรูปงามเชนเดียวกับพระเอกคนอื่นๆ แตตางกันที่พระอภัยมณีไมคอยมีลักษณะนา
เกรงขามหรือแสดงความมีอํานาจ อีกทั้งเปนผูที่มีอารมณศิลปน คือ มีอารมณออนไหวงาย มีนิสัยขี้ขลาด ไมกลาตัดสินใจ
แมในเรื่องความรักของพระอภัยมณีก็มาในลักษณะบังเอิญมากกวาการตอสูหรือพยายามใหไดมาดวยตนเอง สวนศรีสุวรรณนั้นเปนตัวละครที่มีรูปงาม มีนิสัยเขมแข็ง มีความกลาหาญในสิ่งที่ถูกตอง เชน ในครั้งที่ถูกขับออกจากเมืองรัตนา
พระอภัยมณีไดรําพึงรําพันกลัวความยากลําบาก ศรีสุวรรณจึงเตือนสติวาเปนผูชายมีวิชาความรูติดตัวไมควรกลัว อีกทั้ง
ศรีสุวรรณยังเปนผูที่มีความสามารถในการรบและมีความพยายามจะใหความรักของตนสมหวังดวยการอาสาตอสูกับทาว
อุเทนจนชนะและไดอภิเษกกับนางเกษรา ลักษณะนิสัยของศรีสุวรรณจึงมีความคลายคลึงกับพระเอกในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ
ที่ชาวลานนาคุนเคย ดังนั้นในฉบับลานนาศรีสุวรรณจึงไดเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณี
แกนเรื่อง
พระอภัยมณีฉบับ ลานนาสํานวนรอยแกวและรอยกรองมีแกนเรื่องหลักที่แตกตางกัน กลาวคือใน
สํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องหลักอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุข สวนพระ
อภัยมณีสํานวนรอยกรองทั้ง 2 ฉบับมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง และ
ญาติวงศเปนทุกขอยางหนึ่งดังไดกลาวไวในปจจุบันวัตถุของชาดกทั้ง 2 สํานวนวาพระพุทธเจาทรงมีจุดประสงคที่จะแสดง
ใหเห็นวาการพลัดพรากจากญาติวงศนั้นไดมีมาแลวแตครั้งอดีต ดังความวา
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สวนวาเจาภิกขุทังหลาย คําปุจฉาโจทนาเซิ่งกันในโรงธรรมสภาศาลาวา อาวุโส ดูราเจาทังหลาย
กริยาอันเกิด เอากําเนิดปฏิสนธิ์จุติตนมาเปนคนนี้ไสร ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา คือวาไดพลัด
พรากจากพี่นองพอแมกระกูลวงศาญาติกาก็หากมีมากนักแทดีหลี มักวาเกิดมาแลวก็พัดพรากจาก
พอแมพี่นองไปแลเจาภิกขุทั้งหลายชะแล ก็เจียรจาเซิ่งกันฉันนี้
(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 4 ถึง หนา 2 บรรทัด 3)
ภิกขุเว ดูราภิกขุทั้งหลาย กริยาอันไดพลัดพรากจากญาติพี่นองแลพลัดพรากพอแมแลบานเมืองอัน
เปนทุกขแหงสัตวทั้งหลายนั้น จักวามีในกาลบัดนี้บมีนาง จุรเพยิ แมนในกาลเมื่อกอนก็ยังมีมากนัก
แล
(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 3 ถึง หนา 2 บรรทัด 5)
ดานฉาก
พระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องสวนใหญใชฉากในพระราชวัง อุทยานดอกไม มีการใชฉากทะเล
เพียงตอนเดียว คือ หลังจากพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับไป ศรีสุวรรณไดออกเดินทางไปกับพราหมณทั้ง 3 คน ใน
ระหวางที่นั่งอยูบนเรือก็เห็นทองทะเล ในสํานวนรอยกรองกวีบรรยายฉากทะเลไดสมจริงกวาในสํานวนรอยแกว กลาวคือ
ในสํานวนรอยกรองไดแสดงใหเห็นบรรยากาศของทองทะเลที่อางวาง และมีสัตวทะเลตางๆ เชน ปลาโลมา ปู ปลา เงือก
ฯลฯ เมื่อศรีสุวรรณเห็นสัตวเหลานั้นอยูกันเปนคูก็ทําใหนึกถึงพระอภัยมณี ดังความวา
กระจางใส
ขึ้นสองทอง
เภกากาย
เจาผอคอยแล
หันเสี้ยงซ้ํา
โลมาราหู
เปนคูกัน
เจาคระนิงคิด
คอยฝูงปูปลา

เปลงแจงทองฟา
ใสสวางหนา
คงคา
แหงทองเวหา
พระพายมา
เพิกฟดวัดตอง
ขยายจากหอง
กลางชลฟอง
เลิ้กล้ํา
กระแสแมน้ํา
ทุกเขตกล้ํา
เกาะดอน
จักเขมังกร
อันอยูสาคร
ฟองน้ํากวาง
กลางคืนวัน
บพลัด
อยูสงเสพสราง
คะหวัดกอดเกี้ยว
ไพมา
เชยชมรวมรัด
ถาแมนไดมา
จักชวนผอเหยี้ยม
รอดองคเจษฎา
ราเรียงเคียง
คูพอง
เงือกงาซวางเหลี้ยม
(คราวซอเรื่องพระอภัยมณีฉบับพระยาพรหมโวหาร บทที่ 4)

ในสํานวนรอยแกวกวีบรรยายฉากการเดินเรือในมหาสมุทรเปนการลองเรือไปในแมน้ําจึงพบสัตวที่
อาศัยอยูในน้ําเพียง 3 ชนิด คือ ปลาฝาหรือตะพาบน้ํา จักเขหรือจระเข และเตาน้ํา และกวีกลับมาบรรยายฉากปาเขา
ตนไม และนกนานาพันธุที่เห็นบนฝงแทน ดังความวา
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โย มสา ปสาทติ ปย มนา โพธิสัตวเจาอันจักลองไปตามกระแสแมน้ํา เจาก็หันยังปลาฝาและจักเข
เตาน้ํา อันสงเสพเลนไปมาตามคูใผคูมันดวยความชมชื่นดีไลเลยกันเสพสราง บพรากขางเสียกัน เจา
ไดหันดังอั้นก็คึดรอดใจเถิงยังพี่แหงตนดวยคําวาดูราพี่เปนเจาปองดังพี่แลบพรากจากกันไปยังไดมา
ทวยดังอั้นก็จักพาพี่เปนเจาผอเล็งคอยยังสัตวทังหลายฝูงนี้ชะแล บัดนี้ไดมารูหันแตผูเดียวแหงนอง
หากเปนที่ต่ําคอยนอยใจมากนักแทนักหนา ร่ําเพิงดวยประการดังอั้นแลวหากมีน้ําตาอันยอยอาบลง
บขาดสายหั้นแลบเทาแตนั้นก็เล็งหันไมทังหลายตั้งตนยายอยูหลายทุกหมูรุกขา มีทิชาหมูหลายหมู
นกนอยอยูเปนชุมไปเปนฝูงเปนเพื่อนแอวเหลนไปมาจับสาขากิ่งไมแอวเซาะไซรตามเคย นะชะเลย
และนกเอี้ยงเสียงรองเกี้ยงควรระเมา นกตระเหวาและกาบบามีปาลามากหลวงหลาย นกผีพรายและ
เขาหมิ้น บินร่ํารองไปมาตามรุกขากิ่งไม จับตน 1 แลวบินมาหาตนอันอยูใกลกินหนวยไมแลผาลาคือ
วาหมากขนุนแลหมากเดื่อ ไมไรเรื่อแดง หมากกระตุมแลหมากตอง หมากปองแลนางชม ปุนปรา
รมภใชนอย พระยอด สรอยศรีสุวรรณก็มีหัวใจอันชื่นบานงามบเศราเทาวาคึดรอดพี่เจายังบหาย
หลายคืนวันมีมาก อดทุกขยากแลวก็คอยอยูไดทางผาน สถิตสําราญในสําเภาแลวก็ลองไปกับดวย
มานวพราหมณทงั สามหั้นแล
(พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 3 ถึง หนา 6 บรรทัด 4)
การที่กวีเปลี่ยนฉากจากลองเรือในมหาสมุทรเปนลองเรือในแมน้ํา และเปลี่ยนการบรรยายฉากปาเขา
มากกวาทองทะเลแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมในสังคมมีสวนในการสรางสรรคผลงานของกวีกลาวคือกวีลานนาไมคุน
เคยกับทองทะเลจึงเลี่ยงที่จะบรรยายฉากทองทะเล แตเปลี่ยนมาบรรยายฉากปาเขาที่ตนเองคุนเคยแทน

สรุป
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเปนวรรณคดีที่ไดรับความนิยมและมีการสรางสรรคสํานวนทองถิ่นขึ้น ในทองถิ่น
ลานนาปรากกฏวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่แตงดวยภาษาลานนาและมีเนื้อเรื่องครบสมบูรณ 3 ฉบับ คือ ฉบับรอยกรอง
แตงเปนคําประพันธประเภทคราวซอของพระยาพรหมโวหารชื่อวา “คราวซอพระอภัยมณีศรีสุวัณณ” ฉบับรอยแกวแตง
เปนนิทานชาดก 2 สํานวน คือ ฉบับวัดบานเอื้อมชื่อวา “พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ” และฉบับวัดน้ําโทง ชื่อวา “โวหาร
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ” พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไดอิทธิพลมาจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู ในดาน
เนื้อเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเรื่องสั้นกวาฉบับสุนทรภู คือ มีเนื้อเรื่องตั้งแตพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา
จนถึงอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องตอนที่ 8 ของฉบับสุนทรภูเทานั้น สวนโครงเรื่องของพระอภัยมณี
ฉบับลานนายังคงเปนโครงเรื่องที่แสดงการผจญภัยของตัวละครเอกเชนเดียวกับฉบับสุนทรภู
ในดานตัวละครพระอภัยมณีฉบับลานนาเปลี่ยนใหศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณี เพราะพระอภัย
มณีมีอารมณออนไหวงาย ไมกลาหาญ ไมมีความสามารถดานการรบซึ่งตางจากพระเอกที่คนลานนาเคยรูจัก ในดาน
แกนเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครอง
เมืองอยางความสุข สวนสํานวนรอยแกวที่แตงเปนนิทานชาดกมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักทั้ง
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พอแมและญาติพี่นองเปนทุกขอยางหนึ่ง ในดานฉากพระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องโดยใชฉากพระราชวังอุทยาน
ดอกไมเปนสวนใหญ และมีฉากทะเลปรากฏเพียง 1 ตอน ในสํานวนรอยกรองกวีไดบรรยายฉากทะเลใหเห็นถึงความ
อางวางและมีสัตวทะเลตางๆ สวนในสํานวนรอยแกวนั้นกวีไดเปลี่ยนเปนฉากลองเรือในแมน้ําและเพิ่มเติมฉากปาเขาเนื่อง
ดวยกวีคุนเคยกับปามากกวาทะเล
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การสร้ างชุดทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพื่อเสริมการเรี ยนรู้ ในรายวิชาฟิ สิกส์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์ บาํ รุ งปทุมธานี
The Construction of Circular Motion Experimental Set in Physics Subject to Support
Learning Achievement of Mattayomsuksa 4 Students at Kanaratbamrungpathumthani
School
พงศ์ดนัย โตเลี ้ยง1 และ กาญจนา จันทร์ ประเสริฐ2
Pongdanai Toliang1 and Kanchana Chandraprasert2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่มีความสอดคล้ อง
กับทฤษฏี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการจัดการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์
(E1/E2) เท่ากับ 80/80 3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ ทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ ทดลอง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุงปทุมธานี จํานวน 40 คน โดยเลือกมาแบบสุม่ เครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม แบบ
วัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 ด้ าน คือ ด้ านความเหมาะสมใน
การนําไปใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ด้ านการแสดงออกต่อการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม และด้ านการ
เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการทดลองพบว่า 1) ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จานหมุน
พร้ อมกับสปริ งที่ใช้ แขวนมวล ส่วนที่ 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ ที่ใช้ ในการหมุนวัตถุให้ เคลื่อนที่เป็ นวงกลม ส่วนที่ 3
จอแสดงค่าความถี่ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม และระยะยืดของสปริ งที่เกิดขึ ้น 2) ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ อง
การเคลื่อนที่แบบวงกลมในการจัดการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 89/82 3) ผลการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนและก่อน
เรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้ าน
ความเหมาะสมในการนําไปใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ด้ านการแสดงออกต่อการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบ
วงกลม ด้ า นการเห็น ความสํ า คัญ และประโยชน์ ข องการเรี ยนด้ ว ยชุดทดลองการเคลื่อ นที่ แ บบวงกลม และโดย
ภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.4, 4.3, 4.2 และ 4.3 ตามลําดับ ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้ วยในระดับมาก
คําสําคัญ : ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม รายวิชาฟิ สิกส์ การเรี ยนรู้
1
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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 ScienceMathematics 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

คํานํา
ฟิ สิกส์เป็ นวิทยาศาสตร์ สาขาหนึ่งและจัดว่าเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของวิทยาศาสตร์ จึงควรทราบถึงลักษณะ
สําคัญบางประการของวิทยาศาสตร์ และฟิ สิกส์โดยรวมก่อน (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2553:1) และจะทําให้ การจัดการเรี ยนรู้ ให้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ในวิชานี ไ้ ด้ เป็ นอย่างดี โดยวิชาฟิ สิกส์ จะสอน
เน้ นหนักอยู่ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะแยกออกมาจากวิทยาศาสตร์ ที่เรี ยนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้ นอย่าง
ชัดเจน แต่เนื่องจากวิชานี ้มีเนื ้อหาที่มากและค่อนข้ างยาก จึงทําให้ ผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างตํ่า
และมีการพัฒนาด้ านความรู้ความเข้ าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ น้อย ขาดความกระตือรื อร้ น เบื่อ
หน่ายในการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ และกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของครู เน้ นที่ผลสุดท้ ายของการทําแบบฝึ กหัด โดยไม่เน้ น
ถึงกระบวนการทางความคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน และสื่อการเรี ยนรู้ ที่ใช้ มีประสิทธิภาพค่อนข้ างตํ่า จึงส่งผล
ทําให้ การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในวิชาฟิ สิกส์เข้ าใจยาก ครู ส่วนใหญ่ จึงเน้ นการบรรยายโดยไม่ได้ ทําการทดลอง จึง
สมควรที่จะหาทางปรับปรุ งเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ใน
รายวิชาฟิ สิกส์เป็ นอย่างยิ่ง ครู จําเป็ นต้ องเลือกกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติเนื อ้ หาวิชาของ
นักเรี ยนและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สามารถนํ าของจริ งหรื อสถานการณ์ จริ งมาแสดงให้ นักเรี ยนเห็นได้ กล่าวได้ ว่า
กระบวนการเรี ยนการสอนนันมี
้ ประสิทธิภาพ (เกริก ศักดิ์สภุ าพ, 2552 : 12)
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) เป็ นการวัดผลการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ซึ่งได้ ทําการจัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งนักเรี ยนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 นักเรี ยนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และนักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ต้ องมีการเตรี ยมตัวและสอบวัดผลทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ น
การวัดผลการเรี ยนรู้ ว่าสถานศึกษาทัว่ ประเทศจัดการเรี ยนรู้ ให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนมีความสอดคล้ องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรื อไม่และเป็ นการตรวจสอบผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนทั่วประเทศว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งในที่นีจ้ ะพิจารณาจากผลการสอบ O-NET ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งเป็ น
ระดับชัน้ ที่ จะต้ องนําความรู้ ที่ได้ รับจากการจัดการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน เพื่ อนําไปใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการเรี ยนรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื ้นฐาน (O-NET) ของโรงเรี ยนคณะ
ราษฎร์ บํารุงปทุมธานี ในปี การศึกษา 2556 ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ไปทําการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า ผลการทดสอบของ
สาระการเรี ยนรู้ เหล่านี ้ คือ สาระแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน และดาราศาสตร์ และอวกาศ จะอยู่ในกลุ่มคะแนน
ค่อนข้ างตํ่า ซึง่ ที่กล่าวมานี ้อยู่ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิ สิกส์ และเมื่อพิจารณาจะพบว่า สาระ
การเรี ยนรู้ เรื่ องแรงและการเคลื่อนที่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยค่อนข้ างตํ่า โดยมีคะแนนร้ อยละ 23.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 14.15 ดังนัน้ จากการพิจารณาผลการสอบ O-NET ทําให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักว่าควรที่จะพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ในสาระการเรี ยนรู้นี ้ให้ ดีขึ ้น และเมื่อค่าเฉลี่ยของคะแนนในระดับโรงเรี ยนในสาระการเรี ยนรู้นี ้ดีขึ ้น ก็จะส่งผลต่อ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศให้ มีคา่ สูงขึ ้นเช่นกัน
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาฟิ สิกส์ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุ งปทุมธานี พบว่าสาระการเรี ยนรู้ แรงและการเคลื่อนที่มีผลการเรี ยนรู้ ที่ยงั ไม่บรรลุผลตาม
เกณฑ์มาตรฐานเท่าที่ควร ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ผู้วิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยนให้ มีผลการเรี ยนรู้ ที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะการจัดการ
เรี ยนรู้ นนต้
ั ้ องมีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในรายวิชาฟิ สิกส์ โดยผู้วิจยั ให้ ความสนใจ
ในเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึง่ อยูใ่ นสาระการเรี ยนรู้แรงและการเคลื่อนที่ และเป็ นเนื ้อหาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ซึง่ เป็ นหัวข้ อที่ค่อนข้ างยากและต้ องอาศัยความรู้พื ้นฐานมาใช้ ในการเรี ยนรู้เรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม จึงทํา
ให้ ผ้ ูวิจัยได้ ออกแบบชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม
เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ ทําการสังเกต วิเคราะห์ และสรุ ปผลการทดลองที่ได้ มากกว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
บรรยาย ซึ่งจะส่งผลทําให้ นักเรี ยนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความเข้ าใจในเรื่ องการเคลื่อนที่แบบ
วงกลมมากยิ่งขึ ้น และเพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรู้ให้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่มีความสอดคล้ องกับทฤษฏี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการจัดการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์
(E1/E2) เท่ากับ 80/80
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3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ที่เรี ยนโดยใช้ ชดุ ทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
4. ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ ทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ มาโดยการเลือกแบบสุ่ม เป็ นนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุ งปทุมธานี ที่เรี ยนในรายวิชา
ฟิ สกิ ส์ ภาคเรี ยนที่ 1/2557 รวมทังหมด
้
40 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็ นแบบปรนัย
จํานวน 20 ข้ อ 4 ตัวเลือก ค่าความยากง่าย (p) มีค่าตังแต่
้ 0.4 ถึง 0.8 ค่าอํานาจจําแนก (r) มีค่าตังแต่
้ 0.2 ถึง 0.8
และมีคา่ ความเที่ยงทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.702
2.2 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ ทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมมี 3 ด้ าน
คือ ด้ านความเหมาะสมในการนําไปใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ (ข้ อ 1-5) ด้ านการแสดงออกต่อการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม (ข้ อ 6-9) และด้ านการเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่
แบบวงกลม (ข้ อ 10-14) เป็ นแบบสอบถามแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert’ Scale) 5 ระดับ
โดยเลือกข้ อความทางบวก มีจํานวน 14 ข้ อ ลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง เห็นด้ วยใน
ระดับมากที่สดุ 1 หมายถึง เห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
3. วิธีการเก็บและรวบรวมข้ อมูล
3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื ้อหาเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3.2 ออกแบบชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จานหมุน
พร้ อมกับสปริ งที่ใช้ แขวนมวล ส่วนที่ 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ ที่ใช้ ในการหมุนวัตถุให้ เคลื่อนที่เป็ นวงกลม ส่วนที่ 3
จอแสดงค่าความถี่ของการเคลื่อนที่แบบวงกลม และระยะยืดของสปริงที่เกิดขึ ้น ดังรูปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
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3.3 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชดุ ทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
จากแบบสํา รวจโดยใช้ ค่าสถิ ติร้อยละ ได้ แ ก่ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยกํ า หนดเกณฑ์ แ ละแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
แปลความหมาย
1.00-1.49
มีความเห็นด้ วยในระดับน้ อยที่สดุ
1.50-2.49
มีความเห็นด้ วยในระดับน้ อย
2.50-3.49
มีความเห็นด้ วยในระดับปานกลาง
3.50-4.49
มีความเห็นด้ วยในระดับมาก
4.50-5.00
มีความเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ

ผลและวิจารณ์
ผลการวิจยั เรื่ อง “การสร้ างชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ในรายวิชาฟิ สกิ ส์
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุงปทุมธานี” ผู้วิจยั สรุปเป็ น 4 ประเด็นได้ ดงั นี ้
1. การสร้ างชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุดทดลองนี เ้ ป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ในรายวิชาฟิ สิกส์
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยชุดทดลองประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จานหมุนพร้ อมกับสปริ งที่ใช้ แขวนมวล ส่วน
ที่ 2 ปุ่ มปรับความเร็วมอเตอร์ ที่ใช้ ในการหมุนวัตถุให้ เคลื่อนที่เป็ นวงกลม ส่วนที่ 3 จอแสดงค่าความถี่ของการเคลื่อนที่
แบบวงกลม และระยะยืดของสปริงที่เกิดขึ ้น
2. ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในการจัดการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ
89/82
3. แบบวัดผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างที่มีการพัฒนาขึ ้น ซึง่ มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ ทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
โดยภาพรวมแต่ละด้ านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4, 4.3 และ 4.2 ตามลําดับ และค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.3 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์เห็นด้ วยในระดับมาก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ยและค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมจําแนกตามรายข้ อย่ อย
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ ชุดทดลองการเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย อันดับ
แบบวงกลม
1. ด้ านความเหมาะสมในการนําไปใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้
1.1 ผู้เรี ยนมีโอกาสปฏิบตั ิหรื อมีสว่ นร่วม
4.5
0.6
มากที่สดุ
3
1.2 ใช้ เวลาในการทดลองเหมาะสมและสรุปผลการทดลองได้
4.1
0.8
มาก
7
1.3 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจเนื ้อหาเป็ นรูปธรรม
4.0
0.8
มาก
8
1.4 กิจกรรมต่างๆ ในการใช้ ชดุ ทดลองมีสว่ นเสริมความรู้
4.5
0.7
มากที่สดุ
3
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.5 การทดลองในชุดทดลองมีความเหมาะสมกับเนื ้อหาที่
4.7
0.6
มากที่สดุ
1
เรี ยน
โดยภาพรวมด้ านที่ 1
4.4
0.7
มาก
2. ด้ านการแสดงออกต่อการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2.1 กิจกรรมการทดลองทําให้ ผ้ เู รี ยนสนใจที่จะเรี ยนรู้เพิ่มเติม
4.3
0.9
มาก
5
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม
2.2 การทดลองในชุดทดลองทําให้ เกิดความคิดริเริ่ ม
4.3
0.9
มาก
5
สร้ างสรรค์
2.3 การทดลองโดยชุดทดลองทําให้ นกั เรี ยนใช้ ความสามารถ
4.2
0.7
มาก
6
ของตนเอง
2.4 การทดลองโดยชุดทดลองช่วยฝึ กการทํางานเป็ นกลุม่
4.6
0.6
มากที่สดุ
2
โดยภาพรวมด้ านที่ 2
4.3
0.8
มาก
3. ด้ านการเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเรี ยนด้ วยชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม
3.1 สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
4.1
1.0
มาก
7
3.2 สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในการเสริมความรู้ในเรื่ องที่
4.4
0.7
มาก
4
เกี่ยวข้ อง
3.3 สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนระดับสูง
4.2
0.8
มาก
6
3.4 สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ แก้ ปัญหาได้
4.1
0.9
มาก
7
3.5 สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปประกอบการเรี ยนในรายวิชา
4.1
0.9
มาก
7
อื่นๆ
โดยภาพรวมด้ านที่ 3
4.2
0.9
มาก
โดยภาพรวม
4.3
0.8
มาก
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จากการพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมและนําไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาฟิ สิกส์เรื่ อง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผ้ วู ิจยั พัฒนามีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์ (E1/E2) ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นโดยพิจารณาจากคะแนนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของนักเรี ยน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดทดลองการเคลื่อนที่ แบบ
วงกลม เป็ นผลมาจากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าด้ านเนื ้อหาอย่างถูกต้ อง มีการออกแบบ และสร้ างชุดทดลอง
อย่างมีขัน้ ตอน กระบวนการสร้ างชุดทดลองถูกต้ องตามทฤษฎี ซึ่งสอดคล้ องกับผลของการศึกษาของกาญจนา
จันทร์ ประเสริฐ (2552 : 597-604) ที่ได้ สรุปว่าการพัฒนาชุดทดลองช่วยเสริ มความเข้ าใจเนื ้อหา และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นรูปธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น

สรุ ป
จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ สรุ ปได้ ว่าชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถใช้ เป็ นสื่อในการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มความรู้ในรายวิชาฟิ สิกส์สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้
และจากความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดทดลองว่าทําให้ เกิดความคิดริ เริ่ มในการนําไปประยุกต์ใช้ ใน
การสร้ างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ หลักการเคลื่อนที่แบบวงกลม ดังนัน้ ครู และอาจารย์ควรมีการพัฒนาชุดทดลองเพื่อช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเพิ่มศักยภาพทางการเรี ยนรู้ให้ สงู ขึ ้น

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ ประเสริ ฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
นายอริ ย์ธัช ผกาเชิด นายทองดี แย้ มสรวล นายสฤทธิ์ กองสัมฤทธิ์ อาจารย์โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุ งปทุมธานี ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพแบบวัดผลการเรี ยนรู้และชุดทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่พฒ
ั นาขึ ้น
และขอขอบคุณนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนคณะราษฎร์ บํารุ งปทุมธานี ปี การศึกษา 2557 ที่ให้ ความ
ร่วมมือในการวิจยั จนประสบผลสําเร็จ
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การสร้ างสรรค์ การแสดงชุดลําเตีย้ โนนทันโดยใช้ กระบวนการวิจยั ที่ใช้ ศลิ ปะเป็ นฐาน (ARB)
The Creative Production of Lum Tiea Nontun Performance by Art-Based Research (ARB)
วิศปั ตย์ ชัยช่วย1 และ วันดี พลทองสถิตย์2
Witsapat Chaichuay1 and Wandee Poltongsadhit2

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้ างสรรค์ชุดการแสดงลําเตี ้ยโนนทัน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research) โดยใช้ การวิจยั แบบ Art-Based Research (ARB) ประยุกต์ใช้ กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography
process) เป็ นกรอบในการสร้ างสรรค์ คือ (1) การกําหนดแนวคิดหลักของชุดการแสดง ได้ รับแรงบันดาลใจ
(Inspiration) จากการละเล่น ลํ า เตี ย้ โนนทัน ในช่ ว งยุค หลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง ที่ มี ก ารผสมผสานกับ วัฒ นธรรม
บางอย่างจากภายนอก และวัฒนธรรมท้ องถิ่ น (2) การกําหนดรู ปแบบและองค์ ประกอบการแสดง (Style&
Composition) นําเสนอในรู ปแบบของชุดการแสดงนาฏยศิลป์พื ้นบ้ านประกอบดนตรี วงโปงลาง (3) การประเมินและ
ปรั บปรุ งชุดการแสดง (Evaluation & Improvement) มีการประเมินและปรับปรุงทั ้งภายในโดยตัวผู้วิจยั และการ
ประเมินและปรับปรุงภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านดนตรี และการแสดงพื ้นเมืองอีสาน จํานวน 4 ท่าน ผลจากกระบวนการ
สร้ างสรรค์ทําให้ ได้ ชดุ การแสดงลําเตี ้ยโนนทัน ที่มีความเหมาะสมสําหรับจัดแสดงในโอกาสต่างๆ
คําสําคัญ : การวิจยั ที่ใช้ ศิลปะเป็ นฐาน (ARB) กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ ลําเตี ้ยโนนทัน

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
1

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
2
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คํานําและวัตถุประสงค์
การขับ ลํ า เป็ นศิ ล ปะการแสดงที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องภาคอี ส าน มี อ ยู่ห ลากหลายประเภทและทํ า นอง เช่ น
ลํากลอน ลําเรื่ อง ลําเพลิน การขับลําในวัฒนธรรมล้ านช้ างและอีสานนัน้ สันนิ ษฐานว่ามีที่มาจาก 2 ทางคือ (1)จาก
ั ญา สุจฉายา, 2545) เพลงหรื อลําที่พฒ
ั นามาจากการเกี ้ยวสาวมักมี
วัฒนธรรมการเกี ้ยวสาว และ (2)การเล่านิทาน (สุกญ
ลักษณะเป็ นเพลงปฏิพากย์ คือ ร้ องโต้ ตอบเกี ้ยวพาสันๆระหว่
้
างชายหญิง เช่น ลําเต้ ยเดือนห้ า ลําผญา ส่วนลําที่พฒ
ั นามา
จากการเล่านิทาน มักจะมีเนื ้อหาหายาว บรรยายเป็ นเรื่ องราวหรื อนิทานต่างๆ เรี ยกว่า ลําพื ้น หรื อลําเรื่ อง
ในปั จจุบนั เพลงหรื อการขับลําที่มีที่มาจากวัฒนธรรมการเล่านิทาน ได้ พฒ
ั นามาจนกระทัง่ เป็ นธุรกิจบันเทิงที่มี
การแบ่งแยกระหว่างผู้ลํากับผู้ชมอย่างชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนประยุกต์มาเป็ นลําดับไม่ขาดสาย ดังจะเห็นได้ จากการ
พัฒนาของคณะหมอลําในปั จจุบนั ที่ได้ รับความนิยม มีการว่าจ้ างไปแสดงในงานต่างๆอย่างแพร่ หลาย แต่ในขณะเดียวกัน
เพลงที่มีที่มาจากวัฒนธรรมการเกี ้ยวสาว หรื อการขับลําแบบปฏิพากย์นนั ้ นับวันจะสูญหายอันเนื่องจากสาเหตุสําคัญคือ
4 ประการ คือ (1)โอกาสที่มีการละเล่นมักเกิดขึ ้นในบางบุญประเพณีเท่านั ้น เช่น ประเพณีลงข่วงเข็นฝ้าย หรื อประเพณี
สงกรานต์ ทําให้ ในแต่ละรอบปี มีการเล่นน้ อยครัง้ ไม่แพร่ หลาย (2)หน้ าที่ (Function) ของการขับลําแบบปฏิพากย์ใน
สังคมแบบดังเดิ
้ ม คือ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ หนุ่มสาวได้ พบปะใกล้ ชิดกัน แต่ในปั จจุบนั ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้ หนุ่มสาวสามารถสื่อสารกันได้ อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ต้องอาศัยการขับลําเกี ้ยวพาในช่วง
เทศกาล เหมือนเช่นในอดีตอีกต่อไป (3)ผู้ที่สามารถขับลําหรื อจดจําบทเพลงได้ มีจํานวนน้ อยลงเรื่ อยๆ และ (4)การขับลํา
แบบนี ้ไม่สามารถนําไปประกอบเป็ นอาชีพได้ เหมือนหมอลําเรื่ องหรื อหมอลํากลอน จึงทําให้ การขับลําแบบปฏิพากย์ขาด
การสืบทอด ฝึ กฝนจากรุ่นหนึง่ สูอ่ ีกรุ่นหนึง่ และหมดไปพร้ อมกับคนรุ่นเก่าไปในที่สดุ
จากปรากฏการณ์ ดงั กล่าว ทําให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเริ่ มตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ การขับลําแบบ
ปฏิพากย์ ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและของชาติ โดยแนวทางหนึ่งคือการศึกษาค้ นคว้ า และนําออก
เผยแพร่ ในรู ปของการแสดงหรื อการฟ้อนประกอบดนตรี วงโปงลาง ซึ่งในปั จจุบนั อาจกล่าวได้ ว่า การแสดงวงโปงลางเป็ น
สื่อที่มีศกั ยภาพในการเสนอวัฒนธรรมอีสานไปสูส่ าธารณะได้ ดีที่สดุ แขนงหนึ่ง อย่างไรก็ดีการจะนําการแสดงหรื อการขับ
ลําของท้ องถิ่นมานําเสนอในบริ บทของการแสดงวงโปงลางนั ้น จําเป็ นจะต้ องมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงบางอย่างให้
ประณีต งดงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป อย่างน้ อยจากเดิมที่เล่นกันบนลานบ้ าน ก็ต้องปรับให้ เหมาะกับ
้ งต้ องรักษามโนทัศน์ (Concept) และคุณลักษณะ (Attribute) ของการขับลํา
การแสดงบนเวที เป็ นต้ น แต่การปรับปรุงนันยั
หรื อการละเล่นนั ้นๆเอาไว้ ให้ ได้ ด้วยเช่นเดียวกัน
“ลําเตีย้ โนนทัน” เป็ นการขับลําแบบปฏิพากย์ในประเพณี สงกรานต์ของชาวบ้ านโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัด
ู หาย ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ดังนั ้นการวิจัยครัง้ นีจ้ ึงมี
ขอนแก่น เป็ นอีกการละเล่นหนึ่งที่อยู่ในภาวะใกล้ สญ
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างสรรค์ชดุ การแสดงลําเตี ้ยโนนทัน โดยใช้ กระบวนการวิจยั ที่ใช้ ศิลปะเป็ นฐาน (Art-Based Research
: ARB) อันจะเป็ นทางหนึง่ ที่ช่วยอนุรักษ์ และเผยแพร่ลําเตี ้ยโนนทันได้ อีกทางหนึง่
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้ การวิจยั แบบ ARB ซึง่ หมายถึง ชุดของ
เครื่ องมือทางระเบียบวิธี (Methodological tool)ที่ได้ ประยุกต์หลักการของการสร้ างสรรค์งานศิลปะ เพื่อที่จะตอบคําถาม
การวิจยั ในลักษณะองค์รวม ตลอดจนบอกเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง (Leavy, 2009) ARB เน้ นการศึกษา
กระบวนการในการสร้ างสรรค์ งานศิลปะและความงามในศิลปะ ด้ วยวิธีการอย่างเป็ นระบบ โดยในครั ง้ นี ป้ ระยุกต์ ใช้
กระบวนการนาฏยประดิษฐ์ (Choreography process) ตามแนวคิดของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2546) และ Minton (2007)
เป็ นกรอบในการสร้ างสรรค์การแสดง แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การแสวงหาแรงบันดาลใจ(Inspiration) และการกําหนดความคิดหลักของชุ ดการแสดง
(Theme) ด้ วยการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และการลงพื ้นที่ภาคสนาม เพื่อกําหนดว่าจะนําเสนอเนื ้อหาสาระอะไร ขอบเขต
แค่ ไ หน ระยะที่ 2 การกํ า หนดรู ป แบบ(Style) และองค์ ป ระกอบของชุ ด การแสดง(Composition) โดยนํ า
แนวความคิดหลักที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 1 มาถ่ายทอดให้ เป็ นรู ปธรรม ที่มีองค์ประกอบของการแสดง 4 ด้ านคือ (1)
กลอนลํา (2) การแต่งกาย (3) ดนตรี (4) ท่าทางและการเคลื่อนไหว ระยะที่ 3 การประเมินและปรั บปรุ งชุดการ
แสดง(Evaluation & Improvement) นําชุดการแสดงลําเตี ้ยโนนทัน ที่ได้ จากการศึกษาระยะที่ 2 มาจัดการแสดง และ
บันทึกวิดิทศั น์ นําไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ด้ านดนตรี และการแสดงพื ้นบ้ านอีสาน จํานวน 4 ท่าน ประเมินและให้ ข้อเสนอแนะ
จากนัน้ นําผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาสรุ ปเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งก่อนนําไปจัดแสดง
เผยแพร่ในครัง้ ต่อไป
พื ้นที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ชุมชนโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็ นชุมชนที่มี
การลําเตี ้ยมาแต่ครัง้ อดีต โดยสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญหรื อผู้ร้ ู (Key Informants) จํานวน 4 คน ใช้ การสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ เป็ นแนวทางในการวิจยั และสรุปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั นําเสนอด้ วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
“ลําเตี ้ย” หรื อ “ลําเตี ้ยเดือนห้ า” เป็ นการละเล่นในท้ องถิ่นเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในอดีตเคยมีการเล่น
ในหลายตําบล เช่น ตําบลพระลับ ตําบลบ้ านเป็ ด และในเขตเทศบาล แต่แหล่งใหญ่ที่มีชื่อเสียง คือ บ้ านโนนทัน จนมัก
เรี ยกติดปากว่า “ลําเตี ้ยโนนทัน” ตามชื่อหมู่บ้าน จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทสําคัญใน
การสืบทอดและอนุรักษ์ การลําเตี ้ย คือ นางนิ่มนวล สุวรรณกูฏ(2463-2555) ทําให้ พอจะสันนิษฐานว่ามีการละเล่นนี ้มา
ยาวนานไม่ตํ่ากว่า 80 ปี นิยมเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์ สาเหตุที่เรี ยกว่า “ลําเตี ้ย” เนื่องจากเป็ นการขับลําอย่างง่าย
ด้ วยกลอนผญาเกี ้ยวสันๆ
้ ประกอบทํานองแคน เมื่อลําโต้ ตอบกันแล้ วก็จะฟ้อนเข้ าทํานอง ด้ วยท่าฟ้อนอิสระที่เกิดจากการ
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ท่าป้อง ท่าปั ด ท่าโอบ ท่าเกี ้ยว ท่าสะบัดตัวเหมือนไก่ตวั เมีย ท่าเหมือนเสือจะตะครุ บเหยื่อ แต่ท่า
ที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ คือ ท่า ย่อตัว ให้ ตํ่า เอนตัว ไปตามจัง หวะและเสี ยงแคน หรื อ เรี ยกว่าท่า เตี ย้ ซึ่งเป็ นที่ ม าของชื่ อ ของ
การละเล่นนี ้ว่าลําเตี ้ยนัน่ เอง สําหรับการสร้ างสรรค์ชดุ การแสดงลําเตี ้ยโนนทันโดยใช้ กระบวนการ ARB ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
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1. การกําหนดแนวคิดหลักของชุดการแสดง
ผู้วิจยั อาศัยแรงบันดาลใจ (Inspiration) จากการละเล่นลําเตี ้ยโนนทัน ในยุคแรก ที่มีความงดงาม เรี ยบง่ายตาม
ลักษณะของท้ องถิ่น แต่ก็มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมบางอย่างจากภายนอก และนํามาปรับแปลงให้ เข้ ากับบริ บทของ
ชุมชน โดยได้ กําหนดความคิดหลักของการแสดง(Theme) คื อ การนํ าเสนอภาพการเกี ย้ วพาราสีของหนุ่มสาว ผ่าน
การละเล่นลําเตี ้ย อันเป็ นเพลงปฏิพากย์เฉพาะถิ่นบ้ านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. การกําหนดรูปแบบและออกแบบชุดการแสดง
การถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแนวคิดหลักของการแสดงครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดให้ นําเสนอในรู ปแบบของชุดการ
แสดงนาฏยศิลป์พื ้นบ้ าน (Folk dance)ประกอบดนตรี วงโปงลาง เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และสืบทอด เนื่องจากการ
แสดงดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสื่อสารไปยังผู้รับชมในวงกว้ างได้ อย่างน่าสนใจ ในส่วนของการกําหนดองค์ประกอบของ
ชุดการแสดง ผู้วิจยั ได้ ออกแบบและพัฒนาตามองค์ประกอบของการแสดง 4 ด้ าน คือ (1) กลอนลํา (2) การแต่งกาย
(3)ดนตรี (4)ท่าทางและการเคลื่อนไหว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 กลอนลํา
เนื่องจากลําเตี ้ย เป็ นการละเล่นเพลงปฏิพากย์ที่ไม่มีแบบแผนหรื อขนบเคร่ งครัดเหมือนกับการแสดงหมอ
ลํา ที่ต้องมีการเกริ่ น การไหว้ ครู หรื อมีการกําหนดบทบาทของผู้ลํา-ผู้ชมอย่างชัดเจน แต่ผ้ เู ล่นทุกคนสามารถขับลําโต้ ตอบ
กันได้ อย่างอิสระ ดังนันกลอนลํ
้
าเตี ้ยจึงไม่มีการกําหนดความสันยาว
้
หรื อเนื ้อหาที่ตายตัว จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ผู้วิจยั สามารถรวบรวมกลอนลําเตี ้ยได้ ส่วนหนึ่ง ทังกลอนของผู
้
้ หญิงและผู้ชาย มีเนื ้อหาทังการเกี
้
้ยวพา การเปรี ยบเปรย
กระทบกระเทียบ เพื่อให้ เกิดความมีเอกภาพของการแสดง สามารถเล่าเรื่ องได้ อย่างเหมาะสม ผู้วิจยั จึงคัดเลือกกลอนลํา
บางส่วน นํามาจัดเรี ยงใหม่ โดยให้ มีการเปิ ดเรื่ อง เกี ้ยวพา กระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย และลงเอย ในท้ ายที่สดุ เช่น
เกีย้ วพา
ชาย: หล้ าเอยสาวแม่นเจ้ ามีผวั ซ้ อนนอนสองหรื อว่าบ่หรื อว่ามีแต่ช้ ผู วั สิซ้อนกะบ่มี
หญิง: สาวนางน้ องแต่ผดั เป็ นต้ นเสี่ยวงูเขียวบ่เคยไต่ ผัดแต่เป็ นต้ นไม้ เครื อสิเกี ้ยวกะบ่มี ปลอดอ้ อยซ้ อย
เสมออ้ อยกลางกอ กาบกะบ่หอ่ หน่อน้ อยกะบ่ซอน ซู้สซิ ้ อนผัวน้ องกะบ่มี
2.2 การแต่ งกาย
เนื่องจากชุดการแสดงที่สร้ างสรรค์ขึน้ ครัง้ นี ้ อาศัยแรงบันดาลใจจากการลําเตี ้ยในช่วง พ.ศ.2478-2511
หรื อในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ดังนันการแต่
้
งกายจึงกําหนดขึน้ โดยอาศัยข้ อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายของชาว
้ ดลอนคลื่น (Finger waves) ตามแบบที่
จังหวัดขอนแก่นและใกล้ เคียงในช่วงเวลาดังกล่าว คือ สตรี เริ่ มนิยมไว้ ผมสันดั
นิยมในตะวันตกมาตังแต่
้ ยคุ 1920s และสวมเสื ้อแขนกุดตามสมัยนิยม แต่ก็ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ความเป็ นอีสานเอาไว้
้ นํ ้ามันหวีปัดเสยเรี ยบ
คือการนุ่งผ้ าซิ่น และเบี่ยงด้ วยผ้ าขาวม้ าไหม ในโอกาสเทศกาลงานบุญ ส่วนบุรุษนิยมไว้ ผมสันใส่
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แบบดาราต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในขณะนั ้น คือ เจมส์ ดีน รวมทังใส่
้ เสื ้อเชิต้ แบบตะวันตก แต่ยงั เอกลักษณ์ ความเป็ น
อีสานที่ยงั คงไว้ คือการนุ่งโสร่งไหมและรัดเอวหรื อพาดบ่าด้ วยผ้ าขะม้ าไหม ในโอกาสสําคัญเช่นกัน
ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบการแต่งกายสําหรับการแสดงลําเตี ้ยโนนทัน โดยกําหนดให้ นกั แสดงหญิงสวม
เสื ้อแขนกุดลวดลายดอกไม้ สีสนั สดใสตามแบบที่นิยมในเทศกาลสงกรานต์ เบี่ยงทับด้ วยผ้ าขาวม้ าไหม นุ่งผ้ าซิ่นหมี่ลวด
ไม่ตอ่ หัวต่อตีนตามลักษณะที่หญิงสาวในยุคนันสวมใส่
้
ทรงผมสันดั
้ ดลอนเหน็บดอกไม้ ประดับผม ส่วนนักแสดงชายสวม
เสื ้อเชิ ้ตแขนยาวสีขาว นุ่งโสร่งไหม มีผ้าขาวม้ ามัดเอว เพื่อสื่อถึงการผสมผสานการแต่งกายแบบดังเดิ
้ มกับการรับอิทธิพล
แฟชัน่ การแต่งกายจากภายนอก ตามบริ บทของบ้ านโนนทัน ซึง่ มีอาณาเขตใกล้ กบั เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ดังภาพ

การแต่งกายของนักแสดงลําเตี ้ยโนนทัน
2.3 ดนตรี
เนื่องจากการลําเตี ้ยแบบดั ้งเดิม มีเพียงแคนเป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบการลํา โดยเป่ าเป็ นทํานองสันๆ
้
ซํ ้าไปมาประกอบการขับลํา ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบของการแสดงที่กําหนดให้ เป็ นการแสดงประกอบดนตรี วง
้
ผู้วิจยั ได้ ทดลองบันทึกเสียงลําเตี ้ย ตามแบบดังเดิ
้ ม คือมี
โปงลาง จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนบางส่วน โดยผู้วิจยั ในขันแรก
เฉพาะเสียงแคนและเสียงลํา เพื่อเป็ นการรักษารู ปแบบการลําตามขนบเดิม จากนันจึ
้ งทดลองบันทึกเสียงพร้ อมจังหวะ
กลอง เพื่อปรับให้ การลํามีจังหวะที่ชัดเจนขึน้ ขัน้ ต่อมาผู้วิจัยได้ ออกแบบลายดนตรี โดยอิงจากรู ปแบบเดิม แต่ปรับให้
สอดคล้ องกับลําดับของการแสดงคือ มีช่วงต้ น ช่วงกลาง และช่วงท้ าย แต่ละช่วงมีลกั ษณะที่ตา่ งกันคือ
ช่วงต้ น เป็ นการเกริ่ นเพื่อให้ นกั แสดงเข้ าสูเ่ วที โดยใช้ เฉพาะลายแคนประกอบจังหวะกลอง เพื่อให้ เห็น
ลักษณะตามขนบเดิมของการลําเตี ้ย โดยให้ ผ้ แู สดงขับลําโต้ ตอบในกลอนเปิ ดเรื่ อง หรื อทักทายเป็ นคู่แรก ก่อนจะส่งเข้ าสู่
ช่วงกลางต่อไป
ช่วงกลาง หลังจากที่ขับลําทักทายแล้ ว จะเปลี่ยนเป็ นลายลําเตี ้ยแบบที่บรรเลงด้ วยวงโปงลาง คือมี
พิณ แคน โหวด โปงลาง กลอง เป็ นเครื่ องดนตรี สําคัญ เพื่อให้ นกั แสดงได้ ฟ้อนท่าเตี ้ยและท่าอื่นๆ แต่ในช่วงที่มีการขับลํา
โต้ ตอบเกี ้ยวพา กระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย แต่ละคู่ จะมีเพียงเสียงแคนและกลองให้ จงั หวะ เพื่อรักษารู ปแบบการลํา
โต้ ตอบแบบเดิมเอาไว้
ช่วงท้ าย เป็ นการฟ้อนเกี ้ยว ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งดนตรี ขึ ้นใหม่โดยอาศัยโครงสร้ างของลายสุดสะแนน ซึง่
ในการลําเตี ้ยแบบดังเดิ
้ มก็ใช้ บางส่วนของลายสุดสะแนนเช่นกัน
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2.4 ท่ าทางและการเคลื่อนไหว
ผู้วิจยั มีแนวคิดในการออกแบบท่าทางและการเคลื่อนไหว (Choreography) ให้ มีความแตกต่างจาก
ชุดการแสดงในลักษณะเดียวกันที่เคยมีการประดิษฐ์ ไว้ แล้ ว (เช่น เต้ ยหัวโนนตาล ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์, เต้ ย
เกี ้ยว ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้ อยเอ็ด) โดยพยายามรักษา “กลิ่นอาย”ของความเป็ นพื ้นบ้ านที่เป็ นลักษณะเฉพาะของการ
ลําเตี ้ยเอาไว้ และปรับปรุ งให้ เกิดระบบระเบียบมากขึ ้น รวมถึงผสมผสานท่ารํ าวงในช่วงท้ ายเพื่อให้ สอดคล้ องกับดนตรี
การแต่งกายและแนวคิดตามบริ บทของช่วงเวลา
3. การประเมินและปรั บปรุ งชุดการแสดง
การประเมินและปรับปรุงชุดการแสดง เพื่อให้ สามารถสื่อสารเรื่ องราวตามแนวคิดหลักของการแสดง และเพื่อให้
สามารถนําไปแสดงได้ จริ ง ถือเป็ นกระบวนการที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสําคัญ โดยการประเมินและปรับปรุ งนั ้น ผู้วิจยั ดําเนินการ
ใน 2 ส่ ว นคื อ (1) การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ภายใน คื อ ในระหว่ า งการพัฒ นาชุด การแสดง ผู้วิ จัย ได้ ป ระเมิ น
ข้ อบกพร่องและปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นไปพร้ อมๆกันจนเป็ นที่พอใจ (2) การประเมินและปรั บปรุ งภายนอก คือ การนําชุดการ
แสดงที่ผ่านการประเมินและปรับปรุ งภายในแล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการแสดงพื ้นเมืองอีสาน จํานวน 4 คน จากภายนอก
พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ จากนันนํ
้ าไปปรับปรุงอีกครัง้ จนได้ ชดุ การแสดงที่สามารถนําไปจัดแสดงได้ จริ ง

สรุ ป
การวิจยั ครัง้ นี ้ให้ ความสําคัญกับกระบวนการสร้ างสรรค์เป็ นพิเศษ เนื่องจากการวิจยั แบบ ARB นันมุ
้ ่งเน้ นที่
กระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์ แสวงหาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ มีการตีความและแปร
ความหมายข้ อมูลอย่างมีตรรกะ แม้ จะยังไม่มีผลการวิจยั ที่ยืนยันว่าการวิจยั แบบ ARB นี ้ทําให้ ได้ ผลงานสร้ างสรรค์ศิลปะ
ที่เป็ นเลิศ เนื่องจากยังไม่มีงานวิจยั ในลักษณะเดียวกันเพียงพอที่จะยืนยันได้ แต่อย่างน้ อยทําให้ สามารถตอบคําถาม
ต่างๆที่เกิดจากผู้รับชมได้ อย่างสมเหตุสมผล
สําหรั บประเทศไทย การวิจัยแบบ ARB ยังมี ค่อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะการประยุกต์ ใช้ กับการสร้ างสรรค์
ศิลปะการแสดง อย่างไรก็ดีงานวิจยั นี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่า การนํากระบวนการ ARB มาใช้ กบั การสร้ างสรรค์ชุดการแสดง
อีสานประกอบวงโปงลาง สามารถยกระดับให้ เกิดผลงานการแสดงที่แตกต่างจากรู ปแบบเดิมๆที่เคยมีการประดิษฐ์ มา
และอาจเป็ นอีกทางออกหนึง่ ในการสร้ างสรรค์การแสดงที่หลุดออกจากกรอบแบบเดิม และยังสามารถอธิบายเหตุผลในแต่
ละองค์ประกอบของการแสดงได้ อย่างสอดคล้ องสัมพันธ์กนั
อย่างไรก็ตามหากต้ องการนําชุดการแสดงที่ได้ จากกระบวนการสร้ างสรรค์นี ้ไปจัดแสดง ให้ ประสบความสําเร็ จ มี
ความงดงามหรื อสามารถสื่อสารแนวคิดไปยังสาธารณชนได้ นั ้น ควรจะต้ องมีเงื่อนไข ดังนี ้ (1) นักแสดง ควรมีทกั ษะในเชิง
การแสดงนอกเหนือจากทักษะการฟ้อน ทังการแสดงสี
้
หน้ า การท่องจํากลอนลํา การตีความเนื ้อหาสาระในกลอนลํา การ
แสดงลีลาท่าทางที่สอดคล้ องกับสาระของกลอนลํา ความสามารถในการด้ นสด (Improvisation) (2) ดนตรี และการขับลํา
หากเป็ นไปได้ ควรมีเสียงขับลําที่แตกต่างกันเป็ นคู่ๆ (3) ท่าทางและการเคลื่อนไหว อาจตัดทอน หรื อเพิ่มจํานวนนักแสดง
และท่าทางการฟ้อนให้ ง่ายขึ ้น สอดคล้ องกับเวลาและสถานที่ของการแสดงได้ แต่หลักที่ต้องคงเอาไว้ คือ เมื่อถึงช่วงขับลํา
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นักแสดงต้ องแสดงท่าทางตามแบบของการขับลําที่สนใจ (Concentrate) อยู่กบั กลอนลํา มากกว่าการฟ้อน กล่าวคือไม่
ขับลําไปด้ วย ฟ้อนไปด้ วยจนแยกไม่ออกว่าช่วงใดเป็ นการฟ้อน ช่วงใดเป็ นการขับลํา ท่าฟ้อนเอกลักษณ์ ที่ต้องคงไว้ เสมอ
คือ ท่าเตี ้ยและท่าไล่ เป็ นต้ น
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ความเปรียบเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิ ฎก : การเชื่อมโยงความหมาย1
Metaphors of Dog and Cat in Tripitaka : Connection of Meanings
สุมาลี ลิ ้มประเสริฐ2
Sumalee Limprasert2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเชื่ อมโยงความหมายของความเปรี ยบเกี่ ยวกับสุนัขและแมวใน
พระไตรปิ ฎก ข้ อมูลที่นํามาศึกษาได้ แก่ความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั 53 ชุด และความเปรี ยบเกี่ยวกับแมว 11 ชุด โดยใช้
วิธีการเปรี ยบเทียบ เพื่อพิจารณาว่ามีการใช้ ลกั ษณะของสุนขั และแมวเชื่อมโยงไปสู่ความหมายใดของสิ่งที่ต้องการ
เปรี ยบ
ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมโยงความหมายของสิ่งที่นําเปรี ยบกับสิ่งที่ต้องการเปรี ยบนัน้ มีการนําลักษณะ
ของสุนัขและแมวมาใช้ เป็ นสิ่งที่นํามาเปรี ยบ 3 ลักษณะ ได้ แก่ การใช้ ลกั ษณะทางชาติกําเนิด การใช้ ลกั ษณะทาง
กายภาพ และการใช้ ลกั ษณะทางพฤติกรรม โดยการใช้ ลกั ษณะทางชาติกําเนิดซึ่งพบในความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนัข
เท่านัน้ แสดงให้ เห็นว่าสุนขั มีความด้ อยแต่ชอบยกตนจึงเชื่อมโยงไปสูค่ วามหมายเรื่ องการไม่ร้ ูจกั ประมาณตน การใช้
ลักษณะทางกายภาพมักเลือกกายภาพด้ านไม่ดีของสุนขั มาเชื่อมโยงสู่ความหมายเรื่ องการกระทําที่ควรละเว้ น ส่วน
กายภาพของแมวมักนํา ด้ านดีมาเชื่อมโยงความหมายเรื่ องความงามและความมั่นคง ขณะที่การใช้ ลกั ษณะทาง
พฤติกรรมทังสุ
้ นขั และแมวมีการเชื่อมโยงไปสูพ่ ฤติกรรมของบุคคลที่ควรตําหนิเป็ นส่วนใหญ่
คําสําคัญ : ความเปรี ยบ ความหมาย สุนขั 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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คํานําและวัตถุประสงค์
ความเปรี ยบเป็ นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เป็ นนามธรรมหรื อสิ่งที่ไม่
เคยพบ ไม่เคยทราบมาก่อน โดยมักอธิ บายด้ วยการนํามาเปรี ยบเทียบกับสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อทําให้ เข้ าใจง่ายขึน้
จึงมักใช้ การเปรี ยบเทียบด้ วยการนําสิง่ ที่ตา่ งกันสองสิง่ มาเปรี ยบเทียบกันแต่สงิ่ ที่ต้องการเปรี ยบกับสิ่งที่นํามาเปรี ยบมี
ลักษณะบางอย่างร่วมกัน (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2517 : 70)
การใช้ ความเปรี ยบเป็ นวิธีการที่มีใช้ มานานแล้ ว เพราะในพระไตรปิ ฎกมีการใช้ ความเปรี ยบเป็ นจํานวนมาก
ุ ชอบ เริ งทรัพย์ (2520) ได้ ศึกษาเรื่ อง “อุปมา อุปไมย ในพระไตรปิ ฎก” พบว่า การใช้ อปุ มาคือสิ่งที่นํามา
ดังที่บญ
เปรี ยบ และอุปไมยคือสิง่ ที่ต้องการเปรี ยบมี 4 แบบคือใช้ อปุ มาก่อนอุปไมย ใช้ อปุ ไมยก่อนอุปมา ใช้ อปุ มาล้ อมอุปไมย
และใช้ อุปไมยล้ อมอุปมา ส่วนลักษณะร่ วมทางความหมายของอุปมาและอุปไมยนัน้ นิยมใช้ อุปมาต่างชนิดเพื่ อ
อธิบายอุปไมยชนิดเดียว
สิ่งที่น่าสนใจแต่งานวิจัยข้ างต้ นไม่ได้ กล่าวถึงไว้ คือมักมีการนําธรรมชาติมาใช้ เป็ นสิ่งที่นํามาเปรี ยบ เช่น
“ตัณหาเพียงดังเถาวัลย์เกิดขึน้ แล้ วตัง้ อยู่ ใครจะพึงกัน้ กระแสตัณหาเหล่านัน้ ได้ ใครเล่าจะตัดตัณหาอันเป็ นดัง
เถาวัลย์นนได้
ั ้ ” ความเปรี ยบดังกล่าวว่าเถาวัลย์คือสิ่งที่นํามาเปรี ยบเป็ นพืชที่เติบโตงอกงามเร็วแต่กําจัดให้ สิ ้นไปยาก
เหมือนกับสิง่ ที่ต้องการเปรี ยบคือตัณหาที่เป็ นความทะยานอยากของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นแล้ วทําให้ หมดสิ ้นไปได้ ยาก
การใช้ ธรรมชาติเป็ นความเปรี ยบในพระไตรปิ ฎกนี ้ มักเป็ นพืชหรื อสัตว์ที่พบเห็นได้ ง่าย ดังเช่นสุนขั และแมว
ซึ่งใกล้ ชิดกับคนก็มีอยู่ในความเปรี ยบด้ วย การนําลักษณะของสุนขั และแมวมาใช้ เป็ นความเปรี ยบนี ้น่าจะผ่านการ
สังเกตและมีความเห็นร่ วมกันของคนในสมัยนัน้ พระพุทธเจ้ าจึงทรงนํามาใช้ เปรี ยบเทียบกับธรรมะเพื่อให้ เข้ าใจได้
ง่ า ยขึ น้ จึง เป็ นเรื่ อ งที่ น่ า สนใจศึก ษาว่า จะมี ก ารใช้ สัต ว์ เ ช่ น สุนัข และแมวมาใช้ ใ นความเปรี ย บเพื่ อ ช่ ว ยอธิ บ าย
ความหมายของธรรมะได้ อย่างไร
บทความวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความเปรี ยบเกี่ ยวกับ สุนัขและแมวในพระไตรปิ ฎกว่า มีการใช้
ลักษณะของสุนขั และแมวเชื่อมโยงไปสู่ความหมายใดบ้ าง โดยประยุกต์ใช้ แนวทางการศึกษาเรื่ องการใช้ อปุ ลักษณ์
(metaphor) ที่กล่าวถึงสิ่งที่นํามาเปรี ยบว่าเป็ น “วงความหมายต้ นทาง” (sourse domain) และสิ่งที่ต้องการเปรี ยบ
ุ ลักษณะเด่น
เป็ น “วงความหมายปลายทาง” (taget domain) โดยที่สองสิ่งนี ้เป็ นสมาชิกต่างกลุ่มกัน และมีคณ
(salience feature) ที่เชื่อมโยงของสองสิง่ เข้ าไว้ ด้วยกัน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง และคณะ, 2549 : 197)

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เอกสาร (documentary research) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับ
ความเปรี ยบซึ่งแบ่งเป็ นสิ่งที่นํามาเปรี ยบ และสิ่งที่ต้องการเปรี ยบ โดยนํ าความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนัขและแมวมา
วิเคราะห์ว่ามีการนําสุนขั และแมวมาใช้ เป็ นสิ่งที่นํามาเปรี ยบในลักษณะใดและเชื่อมโยงไปสู่ความหมายใดของสิ่งที่
ต้ อ งการเปรี ย บตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการศึก ษา จากนัน้ จึง นํ า เสนอผลการศึกษาในรู ป แบบพรรณนาวิเ คราะห์
(descriptive analysis)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าการเชื่อมโยงความหมายของความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั และแมวมีการนําลักษณะบาง
ประการของสุนขั หรื อแมวมาใช้ สร้ างความเปรี ยบเพื่อเชื่อมโยงความหมายไปสู่สิ่งที่ต้องการเปรี ยบ 3 ลักษณะ ได้ แก่
การใช้ ลกั ษณะทางชาติกําเนิด การใช้ ลกั ษณะทางกายภาพ และการใช้ ลกั ษณะทางพฤติกรรม
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1. การใช้ ลักษณะทางชาติกําเนิด การใช้ ลกั ษณะทางชาติกําเนิดนี ้ไม่พบในความเปรี ยบเกี่ยวกับแมว มี
เพียงการนําชาติกําเนิดของสุนัขมาใช้ ว่า “ความเป็ น” สุนัขเป็ น “ความด้ อย” โดยมักนําสุนัขเปรี ยบคู่กับสัตว์ที่เป็ น
ตัวแทนของความยิ่งใหญ่ สูงส่ง และสง่างาม ได้ แก่ ราชสีห์และหงส์ เช่น ปาฏิกสูตร(2) สุตตันตปิ ฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค พระพุทธเจ้ าได้ ทรงสาธกเรื่ องของปาฏิกบุตรที่อวดรู้ธรรมเท่าพระพุทธเจ้ าเพื่อเตือนภัคควะว่าไม่ควรหลง
เลื่อมใสผู้ที่อวดตน
...ครัง้ นัน้ สุนัขจิง้ จอกแก่ ตัวนัน้ อาศัยป่ าทึบบางแห่ งซ่ อนอยู่ ออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็น ดัดกาย เหลียว
ดูทศิ ทัง้ 4 โดยรอบ แล้ วคิดว่ า เราจักบันลือสีหนาท 3 ครัง้ แต่ กลับบันลือเสียงสุนัขจิง้ จอกอย่ างน่ ากลัว
น่ าเกลียด สุนขั จิ ้งจอกตัวลามกเป็ นอย่างไร และการบันลือของสีหะเป็ นอย่างไร ดูกรท่านปาฏิกบุตร ท่านก็เป็ น
เช่นนันดํ
้ ารงชีพตามแบบพระสุคตบริ โภคอาหารที่เป็ นเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผู้เป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า...
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

ความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าธรรมชาติโดยกําเนิดของราชสีห์กบั สุนขั จิ ้งจอกไม่เหมือนกัน สัตว์เล็กอย่างสุนขั
จิ ้งจอกทําตนเลียนแบบราชสีห์ย่อมเป็ นไปไม่ได้ การพยายามทําในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ เพราะลักษณะที่ติดตัวมาตังแต่
้
กําเนิดไม่เอื ้อให้ นี ้เป็ นเรื่ องน่าตําหนิมากกว่าน่าเห็นใจ โดยความเปรี ยบนี ้ยังมีนยั ที่ซ่อนไว้ ว่าความเป็ นสุนขั มีลกั ษณะ
ด้ อยกว่าความเป็ นราชสีห์ตามธรรมชาติหลายประการแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายเพราะเป็ นเรื่ องเป็ นไปตามชาติกําเนิดที่ไม่
อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ แต่การไม่ร้ ู จกั ประมาณตนทําสิ่งที่เกินความสามารถของตนต่างหากเป็ นเรื่ องที่น่าละอาย
ยิ่ง ดังที่สนุ ขั จิ ้งจอกเปล่งเสียงออกมาเต็มเสียงด้ วยคิดว่าเสียงของตนก้ องกังวานเหมือนเสียงของราชสีห์แต่เสียงนัน้
กลับสร้ างความรู้ สึก“น่ากลัวน่าเกลียด” ยิ่งแก่ผ้ ไู ด้ ยิน การกระทําของสุนขั จิ ้งจอกนีจ้ ึงนํามาใช้ เชื่อมโยงถึงความไม่
ประมาณตนของปาฏิกบุตรซึ่งรู้ ธรรมเพียงเล็กน้ อยแต่ประกาศตนว่าแสดงธรรมได้ ดีเท่าพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ า
แสดงธรรมหรื อ ปาฏิ ห าริ ย์ ตนก็ ทํ า ได้ การประกาศตนเช่ น นี เ้ พราะหลงเข้ า ใจว่ า เพี ย งรู้ ธรรมก็ มี “ความเป็ น”
พระพุทธเจ้ าแล้ ว ความคิดเช่นนี ้จึงเหมือนสุนขั จิ ้งจอกที่คิดว่าการทํากิริยาเลียนแบบราชสีห์แล้ วตนจะมี “ความเป็ น”
ราชสีห์ได้
ส่วนการใช้ สนุ ขั เป็ นคูเ่ ปรี ยบกับหงส์ ดังเรื่ องจตุมฏั ฐชาดก สุตตันตปิ ฎก เล่ม 19 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
กล่าวถึงลูกหงส์ 2 ตัวสนทนาธรรมกับรุกขเทวดาบนต้ นไม้ สุนขั จิ ้งจอกเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงขอให้ ลกู หงส์ลงมา
สนทนาด้ านล่าง เพราะ “...พระยาเนื ้อจักได้ ฟังบ้ าง” (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548) ลูกหงส์ได้ ยิน
้ งคิดรังเกียจและบินจากไป รุกขเทวดาจึงกล่าวกับสุนขั จิ ้งจอกว่า
ดังนันจึ
สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากับเทวดาเขาพูดกันในเรื่ องนี ้
จะมีประโยชน์ อะไรแก่ สุนัขจิง้ จอกเลวทราม 4 อย่ าง (สรีระ 1 ชาติ 1
เสียง 1 คุณ 1) เล่ า แน่ ะสุนัขจิง้ จอกตัวชาติช่ วั เจ้ าจงเข้ าไปสูป่ ล่องเถิด.
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

คาถาข้ างต้ นเป็ นคํากล่าวที่แสดงการดูถกู สุนขั จิ ้งจอกว่ามีฐานะด้ อยกว่าหงส์ สุบรรณมาจากศัพท์บาลีว่า
สุปณฺณ หมายถึงผู้มีปีกงาม ในที่นีจ้ ึงหมายถึงหงส์ ทังมี
้ การนําฐานะของหงส์ไปเชื่อมโยงกับฐานะของเทวดา จาก
ความที่ว่า “สุบรรณกับสุบรรณเขาปรึกษากัน เทวดากับเทวดาเขาพูดกันในเรื่ องนี ้” แต่สนุ ขั จิ ้งจอกกลับถูกทําให้ ด้อย
ลงด้ วยการแจกแจงความเลว 4 ประการ ทังด้
้ านกายภาพที่ไม่สวยงาม ด้ านชาติกําเนิดที่ตํ่าต้ อย ด้ านเสียงที่ไม่น่าฟั ง
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และด้ านคุณซึ่งหมายถึงสุนขั จิ ้งจอกไม่มีคณ
ุ สมบัติที่น่ายกย่อง จะเห็นได้ ว่าลักษณะของสุนขั จิ ้งจอก 3 ประการแรก
เป็ นเรื่ องที่มีโดยกําเนิดจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถูกนับว่าเป็ นโทษลักษณะ จนไม่ค่คู วรที่จะสนทนากับหงส์ ใน
้ ่ไม่คณ
ุ สมบัติที่จะกล่าวเยี่ยง
เหตุการณ์นี ้ หากมีเรื่ องที่น่าตําหนิ คงเป็ นเรื่ องที่สนุ ขั จิ ้งจอกยกตนว่าเป็ นพระยาเนื ้อทังที
นัน้ เมื่อผนวกรวมกับการถูกตีตราว่าเป็ นพวกมีชาติกําเนิดตํ่าต้ อยด้ วยแล้ ว จึงยิ่งทําให้ “คําพูดที่ไม่น่าฟั ง” กลายเป็ น
คําพูดของ “ผู้ที่น่ารังเกียจ”
ในส่วนของการใช้ สนุ ขั เป็ นคู่เปรี ยบกับราชสีห์นนั ้ พบว่าทุกเรื่ องล้ วนกล่าวถึงโดยมีนยั ของการตักเตือนไม่ให้
เอาเยี่ยงอย่าง การเลือกใช้ ความเปรี ยบแต่ละชุดจึงมีสาเหตุจากมีผ้ ูประพฤติไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการไม่ร้ ู จัก
ประมาณตน โดยทุกเรื่ องมีการเชื่ อมโยงสุนัขจิง้ จอกและราชสีห์ไปสู่สิ่งที่ต้องการเปรี ยบเป็ นบุคคลที่เป็ นคู่เปรี ยบ
เช่นเดียวกัน ดังได้ แก่
ปาฏิกสูตร(2) สุนขั จิ ้งจอก-ปาฏิกบุตร
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
สิคาลชาดก(4) สุนขั จิ ้งจอก-ลูกชายช่างกัลบก
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
ทัททรชาดก
สุนขั จิ ้งจอก-พระโกกาลิกะ
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
ชัมพุกชาดก
สุนขั จิ ้งจอก-พระเทวทัต
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
สรภสูตร
สุนขั จิ ้งจอก-สรภปริพาชก
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
ราชสีห์-พระพุทธเจ้ า
ปสูรสุตตนิทเทส สุนขั จิ ้งจอก-ปสูรปริพาชก
คู่เปรี ยบสุนัขจิง้ จอกและราชสีห์ที่เชื่อมโยงไปสู่คู่เปรี ยบที่เป็ นบุคคลนี ้ พบว่ามี เพี ยงเรื่ องสิคาลชาดก(4)
ที่เชื่อมโยงความหมายต่างกับเรื่ องอื่น โดยกล่าวถึงลูกชายช่างกัลบกปรารถนาพระธิดาเจ้ าลิจฉวีเป็ นภรรยา อันมีนยั
ความหมายเชื่อมโยงเรื่ องของชาติกําเนิดหรื อวรรณะที่ไม่ทดั เทียมกันอย่างชัดเจน ส่วนอีก 5 เรื่ องล้ วนเชื่อมโยงถึง
ผู้อวดรู้ ธรรมว่าเท่าเทียมพระพุทธเจ้ าทังสิ
้ ้น พระพุทธเจ้ าจึงทรงนํามาเป็ นเรื่ องตักเตือนว่าการรู้ธรรมเพียงน้ อยแต่อวด
ว่ารู้ มากเป็ นอันตรายยิ่ง เพราะจะเผยแผ่ธรรมะแบบผิดความหมาย สุนขั จิ ้งจอกจึงถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับราชสีห์
เพราะสุนขั จิ ้งจอกมี “ความด้ อย”กว่าราชสีห์ทางด้ านกายภาพและกําลังอย่างชัดเจน ดังนัน้ การที่สนุ ขั จิ ้งจอกคิดว่ามี
“ความเป็ น” ราชสีห์เพียงเพราะทําอาการเลียนแบบ หรื อกินอาหารอย่างราชสีห์ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับผู้เรี ยนรู้
ธรรมจากพระพุท ธเจ้ า เพี ย งน้ อ ยนิ ดแล้ ว ออกเผยแผ่ธ รรมด้ ว ยลี ลาของพระพุท ธเจ้ า เพราะคิ ดว่ า มี “ความเป็ น”
พระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้ เช่นเดียวกัน
ส่วนการใช้ สนุ ขั เป็ นคู่เปรี ยบกับหงส์มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน คือมีการเชื่อมโยงถึงผู้อวดรู้ ธรรม โดยเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ที่พระสารี บตุ รและโมคคัลลานะรังเกียจภิกษุแก่ที่ไม่ร้ ูธรรมแต่ขอเป็ นผู้สนทนาธรรมกับพระอัครสาวกทัง้
สอง ด้ วยการอวดตนว่าให้ ผลัดกันถามข้ อธรรมระหว่างกัน จนพระอัครสาวกเดินหนีจากภิกษุ แก่ ทําให้ เหล่าภิกษุ
สงสัยเหตุการณ์ดงั กล่าวพากันไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าจึงทรงนําเรื่ องดังกล่าวเป็ นเหตุในการเทศนา
ธรรมเรื่ องการไม่ร้ ูจกั ประมาณตน
2. การใช้ ลักษณะทางกายภาพ ในส่วนของความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั นัน้ มีการนําลักษณะกายภาพที่ไม่
น่ า มองชวนรั ง เกี ย จทัง้ ความบกพร่ อ งทางกายภาพ และซากของสุนัข มาใช้ ใ นความเปรี ย บเพื่ อ เชื่ อ มโยงไปสู่
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรกระทํา เช่น สิคาลสูตรที่ 8 สุตตันตปิ ฎก เล่ม 8 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค กล่าวถึง
สุนขั จิ ้งจอกแก่เป็ นโรคเรื อ้ น ย่อมมีความทุกข์จากการไม่สบายตัวเช่นเดียวกับภิกษุที่กระวนกระวายใจตลอดเวลาด้ วย
ยังหวังลาภสักการะ
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ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
สุนัขจิง้ จอกแก่ ตวั นัน้ เป็ นโรคอุกกรรณ์ [โรคเรือ้ น] อยู่บนบกก็ไม่ สบาย อยู่โคน
ไม้ กไ็ ม่ สบาย อยู่ในที่แจ้ งก็ไม่ สบาย เดิน ยืน นั่ง นอนในที่ใดๆ ก็ไม่ สบาย เป็ นทุกข์ ในที่นัน้ ๆ ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินยั นี ้ ก็ฉนั นันเหมื
้ อนกัน อันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ยํ่ายีจิตแล้ วอยู่ที่เรื อนว่างก็ไม่สบาย อยู่ที่โคน
ไม้ ก็ไม่สบาย อยู่ในที่แจ้ งก็ไม่สบาย เดิน ยืน นัง่ นอนในที่ใดๆ ก็ไม่สบาย เป็ นทุกข์ในที่นนๆ
ั ้ ดูกรภิกษุทงั ้ หลายลาภ
สักการะและชื่อเสียง ทารุ ณ ฯลฯ อย่ างนีแ้ ล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอย่ างนีแ้ หละ ฯ
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

อาการของสุนขั จิ ้งจอกที่เป็ นโรคเรื อ้ นนีน้ อกจากจะทําให้ สนุ ขั จิง้ จอกเป็ นทุกข์แล้ ว ยังเป็ นภาพที่ไม่น่ามอง
ชวนให้ รังเกียจเช่นเดียวกับภิกษุที่ติดในลาภสักการะทังหลาย
้
ย่อมมีความกระวนกระวายเพราะปรารถนาจะได้ สิ่งต่าง
ๆ มาเป็ นของตน อาการดังกล่าวนี ้ทําให้ เป็ นทุกข์เหมือนสุนขั จิ ้งจอกที่เป็ นโรคเรื อ้ นที่อยู่ที่ใดก็ไม่สบาย และเป็ นอาการ
ที่ไม่ชวนมอง น่ารังเกียจ เช่นเดียวกับอาการร้ อนรุ มในใจที่ไม่ควรเกิดแก่ภิกษุ เพราะภิกษุควรตัดความใคร่ ได้ ในลาภ
สักการะทังปวง
้
ส่วนความเปรี ยบเกี่ยวกับแมวนัน้ มีการนําความสวยงามและขนาดของแมวมาเป็ นสิง่ ที่นํามาเปรี ยบ ด้ าน
ความสวยงาม เช่น ในมัลลิกาวิมาน สุตตันตปิ ฎก เล่ม 18 ขุททกนิกาย วิมาน เปตวัตถุ เถร-เถรี คาถา กล่าวถึง
เครื่ องประดับของเทพธิดาว่างามดังตาแมว
้ วนแต่สําเร็จ ด้ วยทองคําธรรมชาติแก้ วทับทิม แก้ วมุกดา แก้ วไพฑูรย์ บางสายก็
...สายแก้ วเหล่านันล้
ล้ วนแล้ วด้ วยแก้ วลายคล้ ายตาแมว (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

ความเปรี ยบข้ างต้ นต้ องการแสดงให้ เห็นว่าแก้ วที่เป็ นเครื่ องประดับของเทพธิ ดานัน้ มีสีสนั และลวดลาย
สวยงามเหมือนตาแมว ความงามเช่นดังกล่าว จึงทําให้ มีการเรี ยกแก้ วชนิดนี ้ว่า เพชรตาแมว
ด้ านขนาด เช่น มหานิพพานสูตร สุตตันตปิ ฎก เล่ม 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค กล่าวถึงกําแพงเมืองที่มนั่ คงไม่มี
ช่องกําแพงแม้ ให้ แมวลอดได้ เปรี ยบเทียบกับจิตใจที่มนั่ คงไม่ไหวหวัน่ ของพระพุทธเจ้ าทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ปั จจันตนครของพระราชามีประตูมนั่ คง มีกําแพงและเสาระเนียดมัน่ คง มีประตูช่อง
เดียวคนเฝ้าประตูพระนครนัน้ เป็ นคนฉลาด เฉียบแหลมมีปัญญา ห้ ามคนที่ไม่ร้ ูจกั ปล่อยคนที่ร้ ูจกั ให้ เข้ าไปได้ เขา
เดินตรวจดูหนทางตามลําดับโดยรอบพระนครนัน้ ไม่ เห็นที่หวั ประจบแห่ งกําแพงหรื อช่ องกําแพง โดยที่สุดแม้
เพียงแมวลอดออกได้ เขาพึงมีความรู้สกึ ว่า สัตว์ที่ตวั โตทุกชนิดจะเข้ าออกนครนี ้ ย่อมเข้ าออกโดยประตูนี ้ แม้ ฉนั ใด
แนวแห่งธรรมก็ฉนั นันเหมื
้ อนกัน (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

การใช้ ขนาดของแมวมาเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าแมวซึ่งเป็ นสัตว์ขนาดเล็กสามารถเล็ดลอดไปตามช่องต่าง ๆ
ได้ ง่ายนัน้ ยังไม่อาจหาช่องผ่านเข้ าไปในกําแพงเมืองนี ้ได้ เพื่อเชื่อมโยงความหมายว่าพระพุทธเจ้ าทังในกาลอดี
้
ตและ
ปั จจุบนั ล้ วนเป็ นผู้บรรลุธรรมที่เป็ นสิ่งป้องกันไม่ให้ นิวรณ์หรื อสิ่งที่จะทําให้ จิตใจขุ่นมัวมากระทบใจได้ ใจที่มีธรรมเป็ น
เครื่ องปกป้องสิง่ เศร้ าหมองทังหลายนี
้
้ จึงเปรี ยบเหมือนกําแพงอันมัน่ คงที่ไม่มีช่องแม้ เพียงแมวลอดผ่านได้
3. การใช้ ลักษณะทางพฤติกรรม การใช้ ลกั ษณะทางพฤติกรรมของสุนขั และแมวในความเปรี ยบนี ้ พบ 2
ลักษณะ คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการดํารงชีวิต และพฤติกรรมเกี่ยวกับนิสยั
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3.1 พฤติกรรมเกี่ยวกับการดํารงชีวิต หมายถึงการมีชีวิตอยูโ่ ดยอาศัยความต้ องการพื ้นฐาน ได้ แก่
กิน ถ่าย และสืบพันธุ์ รวมทังสั
้ ญชาตญาณ การใช้ ชีวิตในด้ านต่างๆ เช่น ปาฏิกสูตร(1) สุตตันตปิ ฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค กล่าวถึงโกรักขัตติยะ นักบวชนิครนถ์ที่ทําอาการเลียนแบบสุนขั
... มีอเจลกคนหนึ่งชื่อโกรักขัตติยะ ประพฤติอย่ างสุนัข เดินด้ วยข้ อศอกและเข่ า กินอาหารที่กอง
บนพืน้ ด้ วยปาก ดูกรภัคควะ โอรสเจ้ าลิจฉวีชื่อสุนกั ขัตตะ ได้ เห็นแล้ วจึงคิดว่าเขาเป็ นสมณะอรหันต์ที่ดีผ้ หู นึง่ ...
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

ความเปรี ยบข้ างต้ นเป็ นการเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าบางคนใช้ ชีวิตผิดปกติจากของคนทัว่ ไป โดยเลือกดําเนิน
ชีวิตเหมือนกับสุนขั แต่คนก็ไม่อาจดํารงชีวิตแบบสุนขั ได้ เพราะมีสรี ระที่แตกต่างกัน อีกทังพระพุ
้
ทธเจ้ าทรงเตือนว่า
การกระทําเช่นนี ้นอกจากจะไม่ได้ นําไปสูค่ วามหลุดพ้ นแล้ วยังทําให้ เกิดโรคด้ วย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดงั ในความ
เปรี ยบนี ้คงพบเห็นได้ ง่ายในสมัยพุทธกาล เพราะในอินเดียตังแต่
้ ก่อนพุทธกาลมีความเชื่อว่าการทรมานตนด้ วยวิธี
ต่าง ๆ เป็ นการข่มกิเลสหรื อตบะ และเป็ นวิถีทางที่นําไปสูค่ วามหลุดพ้ นได้ ผู้ที่พบเห็นคนที่ทําอาการต่างๆ ในแนวทาง
เช่นนี ้มักจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใส ที่เห็นผู้อดทนทําสิ่งที่ฝืนธรรมชาติได้ เช่นเดียวกับภัคควะที่เลื่อมใสโกรักขัตติยะ
เพราะคิดว่าเป็ นพระอรหันต์
ส่วนความเปรี ยบเกี่ ยวกับแมวมักนําอาการนิ่งซึมเซาของแมวขณะดักรอเหยื่อมาใช้ ในความเปรี ยบ เช่น
ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส สุตตันตปิ ฎก เล่ม 21 ขุททกนิกาย มหานิทเทส กล่าวถึงแมวที่คอยดักหนูเปรี ยบเทียบกับ
ภิกษุที่ยงั มีกาม ความพยาบาท และทิฏฐิ ครอบงําจิตใจ
...แมวคอยดักจับหนูอยู่ในที่ต่อ ที่ท่อนํา้ และที่ฝ่ ั งนํา้ มีเปื อกตม ย่ อมซบเซา ซึมเซา เซื่องซึม
หงอยเหงา ฉันใด ลามีแผลที่หลัง ย่อมซบเซา ซึมเซา เซื่องซึม หงอยเหงาอยู่ในที่โขดเขิน ที่มีนํ ้าและฝั่ งมีเปื อกตม
ฉันใด ภิกษุนัน้ ผู้หมุนไปผิด อันความดําริในกามความดําริในพยาบาท ความดําริในความเบียดเบียน
ความดําริด้วยทิฏฐิ กระทบ ครอบงํา กลุ้มรุ ม ประกอบ ย่ อมซบเซา ซึมเซา เซื่องซึม หงอยเหงา ฉันนัน้
เหมือนคนกําพร้ า คนโง่ คนหลงใหล เพราะฉะนัน้ จึงชื่อว่ า ภิกษุนัน้ ถึงพร้ อมด้ วยความดําริ ย่ อมซบเซา
เหมือนคนกําพร้ า.

การเปรี ยบเทียบว่าอาการของแมวที่ดกั จับหนูเหมือนกับภิกษุ ที่มีกาม ความพยาบาท และทิฏฐิ เพราะแมว
เมื่อดักเหยื่อจะมีอาการสงบนิ่งเพื่อล่อให้ เหยื่อตายใจ ส่วนภิกษุด้วยภาพของผู้ทรงศีลจึงทําให้ คนศรัทธาได้ ง่าย เพราะ
กิเลสในใจเป็ นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ภิกษุ ผ้ ูเป็ นปาวารณาตนเพื่อขจัดกิเลสทัง้ ปวงย่อมรู้ ตนเองว่าตนกระทําสิ่งที่ ไม่
ถูกต้ อง การมีภาพเป็ นทรงศีลจนทําให้ คนหลงศรัทธาไม่ตา่ งกับแมวที่นิ่งเพื่อดักรอเหยื่อ พระพุทธเจ้ าจึงทรงตําหนิภิกษุ
ที่มีพฤติกรรมเช่นนี ้
3.2 พฤติกรรมเกี่ยวกับนิสยั คือความประพฤติที่แสดงอุปนิสยั อุปนิสยั คือนิสยั ที่ติดตัวมาเป็ นเวลา
ช้ านานจนกลายเป็ นลักษณะพิเศษของบุคคลผู้นนั ้ อยูส่ ว่ นภายในแต่แสดงให้ เห็นภายนอกโดยผ่านทางความประพฤติ
(วศิน อินทสระ, 2534 : 82) พบว่ามีการแสดงนิสยั 3 ลักษณะ คือ นิสยั ลําพองตน นิสยั เจ้ าเล่ห์ และนิสยั สุขมุ
3.2.1 นิ สยั ลําพองตน พบในความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั เท่านัน้ โดยส่วนใหญ่เชื่อมถึงพระเทวทัต
ที่พยายามยกตนเท่าพระพุทธเจ้ า ดังเรื่ องสัพพทาฐชาดก สิคาลวรรค อรรถกถาสุตตันตปิ ฎก เล่ม 57 ขุททกนิกาย
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ชาดก ภาค1กล่าวถึงสุนขั จิ ้งจอกสัพพทาฐะได้ ยินปุโรหิตสาธยายมนต์ปฐวีวิชยั ยนต์จึงท่องจําได้ และนํามาใช้ ควบคุม
สัตว์ทงหลายให้
ั้
อยู่ในอํานาจ จนคิดจะครองเมืองพาราณสี แต่ปโุ รหิตได้ ทําอุบายให้ สพั พทาฐะสัง่ ให้ ราชสีห์เปล่งเสียง
คําราม โดยปุโรหิตได้ ป่าวประกาศให้ ชาวเมืองเอาแป้งถัว่ ราชมาศปิ ดช่องหูเสีย เมื่อราชสีห์เปล่งเสียง ช้ างตกใจจึงสลัด
สัพพทาฐะที่ยืนอยู่บนหลังตกลงมาและเหยียบซํา้ จนสัพพทาฐะตาย ความเปรี ยบชุดนีเ้ ชื่อมโยงสัพพทาฐะกับพระ
้ งถูกสาวกผู้หลงเลื่อมใส
เทวทัตที่ลําพองตนชักชวนให้ ภิกษุปฏิเสธพระธรรมของพระพุทธเจ้ าแต่ก็ไม่อาจทําสําเร็จ ทังยั
ทําร้ ายด้ วย
3.2.2 นิ สยั เจ้าเล่ ห์ ดังเรื่ องสิคาลชาดก (1) หังสิวรรค อรรถกถาสุตตันตปิ ฎกเล่ม 56 ขุททก
นิกาย ชาดก ภาค 1 กล่าวถึงจิ ้งจอกตัวหนึ่งเข้ าไปกินเครื่ องพลีกรรมจนเมาหลับไป ไม่กล้ าออกจากเมืองในเวลาสว่าง
จึงลวง พรามหณ์ว่าจะให้ เงิน 200 กหาปณะเพื่อให้ พาตนออกไป พราหมณ์หลงเชื่อจึงพาสุนขั จิ ้งจอกออกไปถึงป่ าช้ า
แต่สนุ ขั จิ ้งจอกกลับถ่ายปั สสาวะและอุจจาระลงบนผ้ าของพราหมณ์และหนีไป หรื อความเปรี ยบเกี่ยวกับแมวในเรื่ อง
กุกกุฏชาดก อาวาริ ยวรรค อรรถกถาสุตตันตปิ ฎก เล่ม 59 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1 กล่าวถึงนางแมวหมายจะจับ
พญาไก่กิน จึงทําอุบายล่อหลอกว่าจะยอมเป็ นภรรยาของพญาไก่ แต่พญาไก่ร้ ูเท่าทัน นางแมวละอายใจจึงหนีไป
ความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั และแมวที่แสดงนิสยั เจ้ าเล่ห์นี ้ มีการเชื่อมโยงความหมายที่คล้ ายคลึง
กัน กล่าวคือทังสุ
้ นขั จิ ้งจอกและแมวถูกนํามาใช้ เชื่อมโยงความหมายที่แสดงนิสยั ของบุคคลที่พร้ อมจะสร้ างความเท็จ
เพื่อ
ฉกฉวยผลประโยชน์เข้ าตนเองเมื่อมีโอกาสอํานวย ซึง่ เป็ นนิสยั ที่น่าตําหนิและควรละเสีย
3.2.3 นิ สยั สุขุม พบในความเปรี ยบเกี่ยวกับแมว ได้ แก่ ตาลปุฏเถรคาถา สุตตันตปิ ฎก เล่ม 18
ขุททกนิกาย วิมาน เปตวัตถุ เถร-เถรี คาถา กล่าวถึงบุคคลที่ควบคุมจิตตนเองได้ เหมือนกับบุคคลเลื่อนถุงใส่แมว
...บุคคลผู้ไม่เกียจคร้ าน ย่อมกระทําจิตของตนให้ ควรแก่การงาน ฉันใด เราจักกระทําจิต
ฉันนัน้ เหมือนบุคคลเลื่อนถุงใส่ แมวไว้ ... (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร์ , 2548)

ความเปรี ยบนี ้ต้ องการแสดงให้ เห็นว่าแมวเป็ นสัตว์ที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว และเคลื่อนไหว
ตามสิ่งเร้ าที่มนั สนใจ การนําแมวมาใส่ถงุ เพื่อจํากัดการเคลื่อนไหว และก็สามารถอยู่นิ่งได้ อย่างดี จึงเปรี ยบเหมือน
การควบคุมจิตใจไม่ให้ ไหวไปตามสิ่งเร้ า หากทําได้ ก็จะทําให้ ใจสงบ กลายเป็ นผู้ที่สขุ มุ เยือกเย็น ทําการใดสําเร็ จได้
ง่าย เพราะจิตเป็ นตัวควบคุมการกระทําทังปวง
้

สรุ ป
เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงความหมายของความเปรี ยบด้ านการใช้ ลกั ษณะของสุนขั และแมวทัง้ 3 ลักษณะ
คือ ลักษณะทางชาติกําเนิด ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางพฤติกรรมแล้ ว พบว่าความเปรี ยบเกี่ยวกับสุนขั
ส่ว นใหญ่ จ ะมี ก ารเชื่ อ มโยงไปสู่ค วามหมายด้ า นไม่ดี กล่า วคื อ ด้ า นชาติ กํ า เนิ ด จะกล่า วถึง สุนัข ว่า มี ค วามด้ อ ย
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสัตว์ใหญ่อย่างราชสีห์ ซึง่ เชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่ไม่ร้ ูจกั ประมาณตนมีความรู้ น้อยแต่คิดว่าตน
มีความรู้ดี ด้ านกายภาพจะเลือกนําเสนอภาพที่ไม่น่ามอง เช่น เป็ นโรคเรื อ้ น ซากเหม็นเน่า เป็ นต้ น ซึ่งเชื่อมโยงไปถึง
ความคิ ด ร้ าย ความร้ อนรนที่ อ ยู่ใ นใจจนแสดงพฤติก รรมที่ น่ า รั ง เกี ย จ ส่ว นด้ า นพฤติก รรมในส่ว นที่ เกี่ ย วกับ การ
ดํารงชีวิต ส่วนใหญ่จะนําเสนอในด้ านความสกปรกซึง่ เชื่อมโยงถึงการกระทําที่น่าตําหนิหรื อน่ารังเกียจ ส่วนที่เกี่ยวกับ
นิสยั เชื่อมโยงถึงความอวดตน และเจ้ าเล่ห์หลอกลวงด้ วยหวังประโยชน์บางประการ ส่วนความเปรี ยบเกี่ยวกับแมวซึง่
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พบการใช้ ลกั ษณะทางกายภาพกับทางพฤติกรรมนัน้ พบว่าทางกายภาพมีความแตกต่างกับสุนขั กล่าวคือจะมีการ
นําเสนอภาพในด้ านดีของแมว เพื่อเชื่อมโยงกับเครื่ องประดับที่งดงาม และจิตใจที่ขดั เกลาดีแล้ ว ส่วนด้ านพฤติกรรม
้
ว พบว่ามีเพียง
นันจะนํ
้
าเสนอคล้ ายคลึงกับสุนขั คือเชื่อมโยงไปถึงความเจ้ าเล่ห์หลอกลวง เมื่อพิจารณาทังหมดแล้
ด้ านกายภาพของแมวเท่านันที
้ ่นําเสนอโดยเชื่อมโยงไปในด้ านดี ส่วนชาติกําเนิดของสุนขั พฤติกรรมของสุนขั และแมว
มักนําเสนอในด้ านไม่ดี และเชื่อมโยงไปสูก่ ารตําหนิบคุ คลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม แสดงให้ เห็นว่ามีการประเมินค่า
ของสุนขั และแมวว่าเป็ นสัตว์ที่ตํ่าด้ อยเกือบทุกด้ าน เมื่อเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีลกั ษณะร่วมบางประการเช่นเดียวกับ
สุนขั หรื อแมวจึงมีนยั ความหมายในทางตําหนิและไม่ควรกระทําเช่นนัน้ การประเมินค่าสุนขั และแมวในทางที่ตํ่าด้ อย
นี ้น่าจะเป็ นการรับรู้ร่วมกันของคนในสังคมสมัยนัน้ ลักษณะทัง้ 3 ประการของสุนขั และแมวนี ้จึงนํามาใช้ เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายไปสู่สิ่งที่ต้องการเปรี ยบ อันเป็ นเป้าหมายเพื่อการอธิ บายธรรมซึ่งเป็ นเรื่ องที่ผ้ ฟู ั งไม่เคยรับรู้ หรื อยังไม่
เข้ าใจให้ กระจ่างชัดเจนขึ ้น
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ความเปรียบในบทร้ องลิเก1
Imagery in The Lyrices of Likay1
มณี เทพาชมภู2
Manee Thephachomphu2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ และคําสอน
ทางศาสนาจากความเปรี ยบในบทร้ องลิเก และวิเคราะห์ประเภทของสิง่ ที่นํามาเปรี ยบ โดยการศึกษาบทร้ องเพลงรานิ
เกลิงซึง่ ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของลิเก ผู้วิจยั ศึกษาจากวีดิทศั น์การแสดงลิเกคณะต่าง ๆ ในเขตภาคกลางที่แสดงอยู่ใน
ปั จ จุบัน ความเปรี ย บที่ ศึก ษาได้ แ ก่ อุป มา อุป ลักษณ์ สัญ ลักษณ์ อติ พ จน์ และบุค ลาธิ ษ ฐาน วิ ธี ดํ า เนิ น การใช้
กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ นําเสนอผลการวิจยั ด้ วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าความเปรี ยบที่เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับวิถีการดําเนินชี วิต มี 4 แนวคิด ได้ แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพและการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับชายหญิง และแนวคิด
เกี่ยวกับบ้ านเมืองและการปกครอง
ความเปรี ยบที่ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับค่านิยมมี 3 แนวคิด ได้ แก่ ค่านิยมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริ ย์ ค่านิยมเกี่ยวกับคุณค่าของความเป็ นคน ค่านิยมในการยกย่องเชิดชูบคุ คลสําคัญเป็ นแบบอย่างที่ดี ความ
เปรี ยบที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมี 3 แนวคิด ได้ แก่ ความเชื่อในอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในเรื่ องบาป บุญ
และความเชื่อในเรื่ องความฝั นและคําทํานาย ความเปรี ยบที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา มี 7 แนวคิด
ได้ แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความเมตตากรุณา แนวคิดเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที แนวคิดเกี่ยวกับการไม่ประพฤติผิดใน
กาม แนวคิดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับความสัตย์สจุ ริ ต แนวคิดเกี่ยวกับการสํานึกผิด และ
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาชีวิต
ผลการศึก ษาประเภทของความเปรี ย บในบทร้ องลิเ กพบว่า ความเปรี ยบที่ ป รากฏมากที่ สุดคื อ อุป มา
รองลงมาคื อ สัญ ลัก ษณ์ อุป ลัก ษณ์ อติ พ จน์ และบุค ลาธิ ษ ฐาน ตามลํ า ดับ ส่ว นประเภทของสิ่ง ที่ นํ า มาเปรี ย บ
ในบทร้ องลิเกพบว่าสิ่งที่นํามาเปรี ยบมากที่สดุ คือ บุคคล ประกอบด้ วย มนุษย์ อวัยวะและสิ่งที่เกี่ยวข้ องในร่ างกาย
อมนุษย์ ตัวละครในวรรณคดี และบุคคลที่เป็ นสํานวน สิ่งที่นํามาเปรี ยบมากรองลงมาคือ วัตถุสิ่งของ สัตว์ กิริยา
อาการ พืช ธรรมชาติ นามธรรม และสถานที่ ตามลําดับ
การศึ ก ษาครั ง้ นี ท้ ํ า ให้ ป ระจั ก ษ์ ถึ ง คุ ณ ค่ า ทางภาษาในบทร้ องลิ เ กที่ ใ ช้ ความเปรี ย บซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก าร
สื่อความหมายของถ้ อยคําอย่างมีชัน้ เชิงทําให้ ผ้ ูฟังหรื อผู้ชมเกิดความเข้ าใจ เกิดจินตนาการ และเข้ าถึงอารมณ์
ความรู้ สกึ ของผู้ประพันธ์ บทและผู้ขบั ร้ องหรื อผู้แสดงลิเกได้ อย่างลึกซึ ้ง ประทับใจ ทังยั
้ งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิถีการ
ทํ า ให้ ม องเห็น ภาพสะท้ อ นของสัง คมไทยได้ อ ย่า ง
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ค่า นิ ยม ความเชื่ อ และคํ า สอนทางศาสนา
1

วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวฒ
ั น์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Dissertation in the Doctoral’s Program in Thai, Naresuan University, Associate Professor Patcharin Anunsiriwat, Ph.D..Advisor
2
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Suphanburi College of Dramatic Art, Bunditpatanasilapa Institute, Suphanburi 72000, Thailand.
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แจ่มชัด แสดงให้ เห็นถึงฝี มือในการสร้ างสรรค์บทร้ องได้ เป็ นอย่างดี จึงนับว่าความเปรี ยบในบทร้ องลิเกเป็ นกลวิธีการ
สร้ างสรรค์ด้านภาษาที่สําคัญอีกวิธีหนึง่ ที่ทําให้ บทร้ องลิเกมีคณ
ุ ค่าในเชิงวรรณศิลป์มากยิ่งขึ ้น
คําสําคัญ : ความเปรี ยบ แนวคิด บทร้ องลิเก

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” ในบานพักคนชรา : บานบางแค
Meaning of Home in Nursing Home : Ban-Bang-Khae
ปรพจน เพชรมีศรี1
Peerapoj Pechmisi1

บทคัดยอ
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเขาสูยุคของผูสูงอายุทําใหเกิดปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งจํานวนมากในบาน
ของตนเอง บานพักคนชราจึงมีบทบาทในการรองรับผูสูงอายุมากขึ้น บานพักคนชราที่ควรมีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่ตอบสนองกับการใชงานและมีสังคมภายในที่ดี งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาหาความหมาย
ของคําวา “บาน” ภายในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก
ทัศนคติของกลุมผูสูงอายุที่มีตอสถานที่ การทําวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและ
สังเกตกลุมตัวอยาง ซึ่งพบประเด็นสําคัญของการใหความหมายของความเปน “บาน” ที่สอดคลองกับวรรณกรรมใน
3 ประเด็น คือ 1.ความปลอดภัย 2.ความเปนสวนตัว 3.การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุ โดยวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวกับความหมายของความเปน”บาน” ในมิติดานกายภาพ และมิติดานจิตใจหรือความรูสึกจาก 3 ปจจัย คือ 1.
อาคารหรือสถานที่ (Physical Environment) 2. ผูใชงาน (User) หรือผูสูงอายุ 3.สังคม(Society) อางอิง
แนวความคิดคําวาบาน ของ Elaine Caouette (2005), Dovey (1985)
การออกแบบศูนยฯไดคํานึงถึงการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพสังคมที่ทําใหผูสูงอายุมี
ความรูสึกความมีสภาพเปน”บาน”ของบานบางแคใหมากที่สุด เชน อาณาบริเวณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ตลอดจนเจาหนาที่ดูแลและใหบริการ ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกปลอดภัยที่อาศัยอยูภายในสังคมของศูนยฯมากกวา
สังคมภายนอก ถึงแมวาจะมีความรูสึกเปนสวนตัวที่ลดนอยลง เพราะปจจัยในการควบคุมพื้นที่มีระดับที่ลดลงตาม
ขอกําหนดและสังคมของศูนยฯไปบาง แตผูสูงอายุพยายามปรับตัวเพื่อหาวิธีการในการสรางความเปนสวนตัวของ
ตนเองมาทดแทน บางครั้งอาจเกิดปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูสูงอายุแตศูนยฯก็พยายามสรางปฏิสัมพันธโดย
ผานทางกิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดสังคมของศูนยฯที่อบอุน
คําวา “บาน” จะเกิดจากปจจัย 3 กลุมหลักๆ คือ 1.อาคารหรือสถานที่ 2.ผูใชงานหรือผูสูงอายุ 3.สังคม จาก
การวิจัยพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพหรืออาคารและสถานที่จะสงผลตอความรูสึกของผูใชงานหรือผูสูงอายุที่
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ ลักษณะสวนบุคคลและทําใหเกิดถึง ปจจัยที่สง ผลต อการใหความหมายของคํา วา “บาน”
เปลี่ยนเปนความรูสึกและการรับรูสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในสถานที่ ซึ่งความหมายที่เกิดขึ้นในแตละประเด็นนั้น
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับลักษณะของแตละปจจัยที่เปลี่ยนไปเชนกัน
คําสําคัญ : บาน บานพักคนชรา ผูสูงอายุ สภาพแวดลอมทางกายภาพ

1

ภาควิชาการจัดการการออกแบบภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กลวยน้ําไทย) ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม.10110 ประเทศไทย
Department of Interior Design Management, School of Architecture, Bangkok University (Kluay Nam Thai Campus), Rama 4 Road, Klong-Toey
Bangkok 10110, Thailand.
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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

ความสําคัญและที่มาของปญหาการทําวิจยั
คําวา “บาน” มีความหมายมากกวาการเปนแคอาคารที่พักอาศัย หากศึกษาถึงคําวา House และ Home ใน
วัฒนธรรมของตะวันตกจะพบวาทั้ง 2 คํามีการใหความหมายที่แตกตางกัน ในประเทศไทยนั้นคําวา “บาน” มี
ความหมายที่คลายคลึงกับคําวา Home ในตางประเทศแตมีงานวิจัยทางสถาปตยกรรมจํานวนไมมาก ที่ศึกษาถึง
สถานที่ที่สื่อความหมายของความเปนบานในแงมุมที่นอกเหนือไปจากความเหมาะสมทางกายภาพของอาคาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ที่ไมใชบานอยางบานพักคนชราในประเทศไทย ซึ่งสวนมากจะปรากฏงานวิจัยที่ทําการวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชงานและทดลองเพื่อหาขนาดที่พื้นที่ใชสอยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ (กาญจนา โออวด, 2540 ; วิไลลักษณ ไกรสุวรรณสาร, 2545 ; ไตรรัตน จารุทัศน, 2548 ; สุธาสินี สุดแสน,
2549 ; กรรณิการ ปจฉิมพิหงค ,2552 )มากกวา ในประเทศไทยนั้นบานพักคนชรามีจํานวนมากซึ่งบานบางแคเปน
หนึ่งในบานพักคนชราที่อยูในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งมีจุดประสงคที่ตองการเปนตนแบบ
ใหกับบานพักคนชราอื่นๆในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงทําใหบานบางแคมีความสนใจในการ
พัฒ นาสภาพแวดลอ มใหเหมาะสมสํา หรับ ผูสูง อายุ โดยปจจุ บั น เปลี่ยนเป น ศูน ยพัฒ นาการจั ดสวั สดิ การสังคม
ผูสูงอายุบานบางแค
บานบางแคสรางขึ้นในป 2496 ดวยจุดประสงคที่ตองการสรางสถานที่ที่คอยดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
และปจจุบันมีผูสูงอายุจํานวนมากที่เขามารับบริการ ทําใหศูนยฯมีการกําหนดนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งดาน
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การปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพของศูนยฯ เชน การวางผัง ปรับปรุงอาคาร ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการกอสราง
อุปกรณอํานวยความสะดวก เพื่อความเหมาะสมในการใชงานและความปลอดภัยซึ่งถือเปนนโยบายเชิงรับ อาณา
เขตในบริเวณตางๆถูกสรางใหเกิดความเปนสวนตัวและมีพื้นที่ใชสอยในการรองรับกิจกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายเชิง
รุกในการพัฒนาฟนฟูสภาพจิตใจ การดูแลเรื่องสุขภาพ การใหความรู โดยผานทางกิจกรรมที่ศูนยฯใหบริการ จาก
การสัมภาษณในชวงแรกของการทําวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความรูสึกมีความสุขและผูกพันธกับศูนยฯแหงนี้ เจาหนาที่
ทานหนึ่งกลาววา “ในปที่น้ําทวมหนัก คุณตาคุณยายตองยายออกไปจากที่นี่ ทุกคนบนทุกวันวาเมื่อไหรจะไดกลับ”
จึงเกิดประเด็นที่นาสนใจคือ ปจจัยอะไรที่ทําใหศูนยฯเปน “บาน” และสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นสงผลตอความรูสึก
อยางไรในดานจิตใจของกลุมผูสูงอายุ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความเปน “บาน” ( Home ) ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานบางแค โดยใหน้ําหนักของขอมูลในเชิงจิตใจและสังคมเปนสําคัญ จากการศึกษาแนวคิดที่แสดงใหเห็น
ถึงปจจัยของการใหความหมายของ “บาน” ที่สงผลตอผูสูงอายุที่เกิดขึ้นภายในศูนยฯ สามารถแบงประเด็นใน
การศึกษาออกเปน 3 กลุม คือ 1. อาคารหรือสถานที่(Built Environment) 2. ผูใชงานหรือผูสูงอายุ(User) 3. สังคม
(Society) เพื่อการคนหาปจจัยที่สงผลตอคําวา “บาน” ในบานบางแค โดยอาศัยแนวความคิดของคําวาบาน ของ
Elaine Caouette (2005), Dovey (1985)

วิธวี ิจัย/วิธีดําเนินการวิจยั
งานวิจัยใชวิธีการทํางานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยแบงกลุมวรรณกรรมที่ศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ บานใน
มิติดานกายภาพ (House) และในมิติดานของจิตใจ (Home) เริ่มจากการศึกษาวรรณกรรมในประเด็นของ House
เรื่องของสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ เชน การศึกษามาตรฐานการออกแบบขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัย ( ไตรรัตน จารุ
ทัศน, 2548 ) สภาวะแวดลอมของผูสูงอายุของ ศศิพัฒน ยอดเพชร ( 2544 )ทีถูกอางในงานของ และประเด็นในมิติ
ของจิตใจจะทําศึกษาแนวความคิดของ Home วามีปจจัยที่แตกตางจาก House ในบริบทของประเทศไทยอยางไร
เชน จิตวิทยาทางสังคม จิตวิทยาเบื้องตนของผูสูงอายุ ปจจัยที่สงผลตอความเปน Home ตามแนวความคิดของ
งานวิจัยของตางประเทศ (Elaine Caouette, 2005, Dovey 1985) จากนั้นทําการติดตอกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเพื่อลงพื้นที่หาขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต ผูสูงอายุและเจาหนาที่ที่ใกลชิดผูสูงอายุดวยเทคนิคของ
การทําการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ ( Snowball Sampling ) สงตอกลุมตัวอยางเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอความรูสึกของ
ผูสูงอายุในการใหความหมายของคําวา “บาน”

ผลวิจัย/ผลการวิจยั และการอภิปราย
จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบอยางนอย 3 ปจจัยหลักที่ปรากฏและ
สอดคลองกับแนวความคิดเรื่อง Meaning of Home for The elderly ของ Despres ในป 1991 และแนวคิดเรื่องบาน
ของ Dovey ป 1985 ไดแก 1.ความปลอดภัย 2.ความเปนสวนตัว และ3.การมีปฏิสัมพันธ ซึ่งถูกสะทอนผานทาง
ที่ใ ช ชี วิ ต อยู ใ นศู น ย ฯ ผ า นการสร า ง
ความรู สึ ก พฤติ ก รรม และการรั บ รู ข อง ผู สู ง อายุ ห รื อ ผู ใ ช ง าน (Users)
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( Built Environment )ของศูนยฯ ไดแก ผังของศูนยฯ อาณาเขต การจัดพื้นที่ใชสอยที่
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมและความรูสึกตางๆ รูปแบบของอาคาร การจัดวางผังภายในหองนอน และกิจกรรมตางๆที่
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ใหบริการเพื่อการสรางสังคม ( Society ) ของผูสูงอายุ ไดแก กิจกรรมที่ศูนยฯจัดบริการให กิจกรรมที่บุคคลภายนอกมี
ความประสงคจัดกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัยทําใหเกิดความรูสึกที่ปลอดภัย โดยสะทอนการรับรูผานทาง
พฤติกรรมของผูสูงอายุและความรูสึก สามารถสรางขึ้นผานทางสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยการติดตั้งอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกตามบริเวณตางๆ และการปรับปรุงใหสภาพอาคารใหมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงามดวย
วัสดุหรือการตบแตงบริเวณพื้นที่สวนนอกที่ใชสําหรับการพักผอน คุณตาทานหนึ่งกลาวถึงสภาพแวดลอมของศูนยฯ
วา “ผมอยูมาหลายที่นะ ที่นี่ดีที่สุดผมชอบมากมีท้งั ตนไมรมรื่น มีการประดับดวยหุนรูปปน ไมรูสิผมชอบ” หากสังเกต
ปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ทําใหรูสึกปลอดภัยนั้น อาจทําการสังเกตไดใน 3 ระดับ คลายกับการหา
ความหมายในคําวา Home ของ Dovey ที่มองปจจัยตางๆจากภายนอกสูภายใน คือ 1.ระดับของศูนยฯ ซึ่งหมายถึง
ภาพรวมของอาณาเขตทั้งหมดใหมีความปลอดภัยจากอันตรายจากสังคมภายนอก ในระดับที่ 2.อาคาร หมายถึง
ระดับที่เล็กลงมาจากระดับของศูนยฯจากการสํารวจพบวาอาคารแตละอาคารมีการติดตั้งอุปกรณที่ชวยในอํานวย
ความสะดวกแกผูสูงอายุแตละประเภทภายในอาคาร เชน ราวจับกันลมบริเวณทางเดิน ทางลาดที่เชื่อมระหวางพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรม นอกจากดานอุปกรณยังมีปรับอาคารตางๆใหไมทรุดโทรมและออกแบบลักษณะของอาคารให
เหมาะสมกับการใชงานที่ตางกัน และระดับที่ 3.พื้นที่สวนนอนเปนลักษณะของการอยูอาศัย พบ 3 ลักษณะ คือ 1.
อาคารนอนรวม 2.หอพัก 3.บานบังกะโล ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะมีความแตกตางทางดานรูปแบบผังภายในและจํานวนของ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูตอหนึ่งหอง
จากการสัมภาษณพบวา ศูนยฯสามารถตอบสนองความตองการทางดานความปลอดภัยในการใชชีวิตอยู
ภายในอาณาเขตของศูนยฯไดดี เพราะมีอาณาเขตที่ชัดเจนแยกตัวออกจากชุมชนรอบขาง มีรั้วที่แข็งแรง โดยสามารถ
พบเห็นผูสูงอายุเดินไปมาในชวงเชาและเย็นของทุกๆวัน คุณตากมลกลาววา “ผมชอบเดินไปมารอบๆอาคาร ไมชอบ
อยูนิ่งๆ” และมีเจาหนาที่ในการดูแลตามบริเวณอาคารตางๆ ผูสูงอายุจะตองรายงานตอเจาหนาที่ประจําอาคาร
ตลอดเวลาวาจะไปที่ไหนซึ่งผูสูงอายุก็เขาใจและปฏิบัติตาม ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาบริเวณแหงนี้เปนสถานที่ที่สามารถ
เดินไปไหนมาไหนไดทุกที่อยางปลอดภัย สังเกตไดจากพฤติกรรมการเลือกพักผอนบริเวณตางๆภายในศูนยฯใน
ขณะที่มีบุคคลภายนอกอยู อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกใหความสําคัญ คือ การติดตั้งอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งเปน
สิ่งจําเปนตามจุดตางๆ คุณตากลาววา “ราวจับนี่สําคัญเลยนะ ผูสูงอายุหามลมเด็ดขาดโดยเฉพาะในหองน้ํา ผมใช
ประจํา” ซึ่งเปนการชวยลดอุบัติเหตุจากการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับเรื่องของวัสดุและการใชสีสันในการชวยให
เกิดความมั่นใจในการมองเห็นในการใชงานพื้นที่ตางๆภายในศูนยฯไดดีขึ้น คุณตาทานหนึ่งกลาววา “ตอนนี้พึ่งทาสี
หองใหม ผมชอบนะสดใสดี” ในดานการดูแลของเจาหนาที่นั้นจะใชวิธีการดูแลผูสูงอายุแบบปลอยใหผูสูงอายุดูแล
ตัว เองแต มี ร ะบบช ว ยเหลื อ ในเวลาที่ จํ า เป น เนื่ อ งจากพบว า ผู สู ง อายุ เ องไม ต อ งการให รูสึ ก ว า ตนเองเป น ภาระ
เจาหนาที่กลาววา “บางคนไมชอบใหเราชวยนะ แรกๆพี่ไมรู ก็โดนดุ หลังๆเราเลยเขาใจก็เลยคอยเฝาดูอยูหางๆเวลา
ตายายเดินขึ้นบันไดหรือไปไหนมาไหน” จากประเด็นนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสังคมที่เขาใจกัน แตขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่นๆของแตละบุคคล เชน สภาพรางกาย จิตใจ ประสบการณในอดีต เนื่องจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูภายในนั้นมี
ประสบการณและเหตุผลในการเขามาใชบริการที่ตางกันออกไป บางคนอาจมาจากบานที่มีพรอมทุกอยางแตขาด
เรื่องสภาพของกายภาพที่ไมเหมาะสม ไมไดรับการดูแลจากครอบครัวหรือไมสามารถดูแลหรือเลี้ยงชีพตนเองไดอยาง
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ปกติ สิ่งเหลานี้คือสาเหตุหนึ่งในการทําใหเกิดความรูสึกไมปลอดภัยในบานเดิม คุณตาทานหนึ่งเกลาวถึงอดีตที่ผาน
มา “ผมเคยทํางานอยูขางนอก แตพอเราทําไมไหวก็เริ่มหาเงินไมไดก็เริ่มดูแลตัวเองไมได” เชนเดียวกับคุณตาที่เคย
ปวยและเขามารับบริการก็ไดใหความเห็นวา “กอนหนานี้ผมอยูคนเดียวในบานนะ ปวยอยู เดินไมไดจนมีเพื่อนบาน
ไปแจง เจาหนาที่จึงเขามาชวยเหลือ” จะเห็นไดวาเมื่อปญหาสภาพรางกายเปลี่ยนไปทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกไม
ปลอดภัยได ทําใหศูนยฯมีบทบาทในการใหบริการดานตางๆ เชน การดูแลฟนฟู และพัฒนาผูสูงอายุเพื่อใหเปน
สถานที่ที่สามารถดูแลพวกเขาเหลานั้นไดโดยที่ไมรูสึกวาตนเองเปนภาระแกครอบครัวของตนและเปนที่พึ่งพิงสําหรับ
ผูสูงอายุเมื่อเกิดปญหา คุณตาทานหนึ่งกลาวถึงความรูสึกเกี่ยวกับศูนยฯวา “อยูที่นี่สบายใจดีอยูบานบางทีคุยกันไม
เขาใจ เวลากินมีใหกิน เวลาปวยมีคนรักษา”
สรุปประเด็นความปลอดภัยของศูนยฯ คือ ศูนยฯสรางความปลอดภัยขึ้นมาผานทางปจจัยทางกายภาพและ
ระบบการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีความรูสึกปลอดภัย โดยการติดตั้งอุปกรณที่คอยชวยเหลือ อํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิต หรือกิจกรรมของผูสูงอายุ เชนราวจับ รวมไปถึง ความแข็งแรงของอาคารและอุปกรณ และ
จากที่ผูวิจัยไดเขาไปสํารวจพื้นที่พบวา ผูสูงอายุรับรูถึงสิ่งที่ศูนยพยายามสรางขึ้น มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
กลา วชมวา ทางศูน ย ใ หค วามใสใ จในปจจัย ของความปลอดภั ย รูสึกวา ตนเองมีความปลอดภัยเมื่ อ อยู ใ นศูน ย ฯ
มากกวาที่จะใชชีวิตอยูภายนอก นี่เปนหนึ่งประเด็นหลักที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขทั้งกายและใจภายในสถานที่ที่
ไมใชบานของตนเอง
ประเด็นที่ 2 ความเปนสวนตัว บางครั้งผูสูงอายุจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับการแยกตัวออกจากสังคมเพื่อ
แสวงหาความสงบของตนเองหรือกลุมสมาชิก ออลตแมน ถูกอางในงานวิจัยของ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2554) ในการ
ใหความหมายของความเปนสวนตัววา “เปนการเลือกควบคุมการเขาถึงตัวเองหรือกลุม” แสดงใหเห็นวา ความเปน
สวนตัวเปนการแยกตัวออกจากการมีปฏิสัมพันธของบุคคลหรือกลุมตั้งแต 2 คนขึ้นไป การที่ผูสูงอายุสามารถเลือก
หรือควบคุมความตองการของตนเองไดนั้นสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจ รวมไปถึงการแบงหรือจัดลักษณะของ
พื้นที่สวนนอนใหมีความเหมาะสม เชน การกําหนดจํานวนผูสูงอายุตอหองใหพอดีซึ่งจะสงผลตอความรูสึกและ
พฤติกรรมของผูสงู อายุที่อยูในสังคม
จากการสัมภาษณพบวาจํานวนของผูสูงอายุตอหองนั้นสงผลตอความรูสึกเปนสวนตัวของอาคารพักที่อาศัย
แบบนอนรวมผูสูงอายุประสบปญหาเรื่องความเปนสวนตัวในการพักผอน เพราะมีผูสูงอายุอยูจํานวนมากและสงผล
ตอการทะเลาะระหวางกัน การจัดสภาพแวดลอมภายในหองนั้นอาจจะตองอาศัยการคํานึงถึงจํานวนผูสูงอายุที่ไม
แออัดจนเกินไป คุณตากมลที่อาศัยอยูในอาคารรวมไดใหความเห็นวา “ผมวานะอยูกันเยอะก็ยิ่งทะเลาะกัน ซัก 3 คน
กําลังดี ผมเคยอยูหองอื่น คนเยอะมาก” คุณตาอีกทานกลาวเสริมประเด็นนี้วา “ยิ่งอยูเยอะก็ยิ่งปญหาเยอะ” จาก
ปญหาความเปนสวนตัวในหองนอนทําใหเกิดวิธีการสรางภาวะความเปนสวนตัวของผูสูงอายุแตละคนขึ้น เชน การใช
หูฟงเพื่อไมใหรบกวนผูอื่นหรือการแยกตัวออกจากสังคมดวยกิจกรรมสวนตัวของตนเอง คุณตาศิลปนกลาว “วิธีงายๆ
เลยนะสําหรับผม ไมตองเขาไปยุงจะไดไมมีเรื่องกัน ตางคนตางอยู ผมก็วาดรูปของผมไปเรื่อยๆ” การแสดงออก
ทางดานความเปนสวนตัวสามารถพบไดจากการสรางอาณาเขตของแตละคนดวยวิธีการใชสิ่งของสวนตัววางตาม
ตําแหนงตางๆของหองเพื่อแสดงอาณาเขตครอบครอง 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 ตาคนที่นอนไปแขงตีกอลฟมาไดเหรียญมาดวย” จะเห็นไดวาผนังหองนอกจากหนาที่
ในการแบงสัดสวนและอาณาเขตแลว ยังถูกใชเปนพื้นที่ในการบอกเลาเรื่องราวของผูสูงอายุแตละคนไดอีกดวย เปน
การแสดงเอกลักษณสวนบุคคลผานทางสิ่งของซึ่งระดับของความเปนสวนตัวมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการอยูอาศัย เชน ผูสูงอายุที่นอนภายในหอพักและบานบังกะโลมีอิสระในการสรางความเปนสวนตัวดวยการ
กําหนดอาณาเขตและแสดงความเปนเอกลักษณสวนบุคคลไดภายในอาณาบริเวณของตนเองไดดีกวาผูสูงอายุที่
อาคารนอนรวม
สําหรับประเด็นความเปนสวนตัว สรุปไดดังนี้ ภายในหองนอนนั้นระดับความเปน สวนตัวที่แตกตางกัน
ภายในหองนอนจะขึ้นอยูกับจํานวนผูสูงอายุตอหอง กลาวคือ ถามีจํานวนผูสูงอายุมาก ความเปนสวนตัวจะนอยลง
เชน 1 หอง อยู 3 คน แตละคนมีความตองการและทํากิจกรรมแตกตางกัน ซึ่งแตละกิจกรรมอาจรบกวนผูรวมหอง ใน
บางครั้งเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะกัน แตจากการพูดคุยสัมภาษณผูสูงอายุบางคนที่อยูในอาคารนอนรวม กลับมี
ความเห็นวาอยูรวมกัน 3 คน กําลังดี เนื่องจากมีเพื่อนคลายเหงา และรูสึกปลอดภัยกวาที่จะอยูคนเดียว และบริเวณ
เตียงนอน ผนัง ตู พบสิ่งของเครื่องใชที่สื่อถึงเอกลักษณสวนบุคคลเปนการบอกเรื่องราวของตน ความภาคภูมิใจ และ
เพื่อใหบุคคลอื่นรับรูวา พื้นที่ตรงนี้เปนพื้นที่ของตนเอง
ประเด็นที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ คือการสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุ(User)ใหเปนสังคมของผูสูงอายุ
ผานทางสภาพแวดลอมทางกายภาพและกิจกรรม ซึ่งพบวากิจกรรมของศูนยฯสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.
กิจกรรมที่ศูนยฯจัดขึ้น หมายถึงกิจกรรมที่เกิดจากนโยบายและการจัดการของศูนยฯ 2.กิจกรรมที่บุคคลภายนอกจัด
ขึ้นโดยการไดรับความสนับสนุนจากศูนยฯ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากบุคคลภายนอก ที่มีความประสงคที่จะเขามา
จัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ทั้งศูนย และบุคคลภายนอกจัดขึ้นนั้น จําแนกรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมทางศาสนา เปนกิจกรรมที่สงเสริมสภาพจิตใจ เชน การฟงธรรม ทําบุญ กิจกรรมประเภทนี้ไดรับความ
สนใจจากผูสูงอายุมากที่สุดอีกดวย คุณยายทานหนึ่งกลาวถึงกิจกรรมทางศาสนาวา “ปกติที่นี่จะมีงานบุญ ฟงเทศน
ฟ ง ธรรมทุ ก ๆวั น พระตรงอาคารพระพุ ธ ศาสนา ยายชอบมากเลยนะ ปกติ ถ า ไม มี ง านจั ด ก็ จ ะเดิ น ไปที่ วั ด ใกล ๆ
ดานหลัง” 2. กิจกรรมสันทนาการ เชน สอนงานเย็บปกถักรอยแกเด็กนักเรียน การจัดเลี้ยงอาหารจากบุคคลภายนอก
ซึ่งกิจกรรมนี้ ไดรับความสนใจเชนกัน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สรางสังคม ไดพบปะกับผูคน หองกิจกรรมประจําวันที่
ศูนยฯกําหนดกิจกรรมตางๆ โดยผูสูงอายุจะคอยเขามาดูวาในอาทิตยนี้จะมีกิจกรรมอะไรบางแตบางคนชอบที่จะ
ทํางานอดิเรกของตนมากกวา ซึ่งผูสูงอายุสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองตองการเขารวมไดโดยอิสระ “ไมรูวันนี้จะมี
กิจกรรมอะไร เขาจะเวียนจัดทุกวันนะสลับไปเรื่อยๆ” คุณตาอีกทานใหความเห็นเกี่ยวกับการเลือกเขารวมกิจกรรมวา
“ผมไมไปหรอก นั่งวาดภาพนอนเลนของตัวเองไปดีกวา ไวอันไหนเราอยากไปคอยไป” นอกจากนี้หองกิจกรรม
ประจําวันสามารถปรับใชสําหรับการทํากิจกรรมอื่นๆสวนตัวสําหรับผูสูงอายุได เชน ทํางานอดิเรกของตนเอง การ
พูดคุย คุณตากมลกลาวถึงกิจกรรมของคุณตาทานหนึ่งวา “ปกติถาแกไมอยูที่หองหรือโตะชมรม ก็อาจจะอยูที่หอง
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กิจกรรมไมก็ไปเลนกอลฟ” 3. กิจกรรมใหความรู ทั้งทางวิชาการและการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับผูสูงอายุ เชน กทม.สง
ผูเชี่ยวชาญเขามาอบรมเกี่ยวกับการใชบริการโดยสารทางน้ําที่ถูกตอง และปลอดภัย เปนตน การมีป ฏิสัมพัน ธ
กอใหเกิดความสัมพันธระหวางผูสูงอายุและเจาหนาที่มีความสําคัญใหการทําใหเกิดสังคมที่ดีภายในศูนยฯขึ้นได
จากการสัมภาษณและสังเกตพบวาความสัมพันธของผูสูงอายุสามารถเกิดขึ้นไดแมวาจะอาศัยอยูตาง
อาคารกันโดยการจัดกิจกรรมมาเปนศูนยกลางของการมีปฏิสัมพันธตอกันในสังคม ซึ่งอาจจะตองใชพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมบางอยางที่ทําใหเกิดกิจกรรมแบบกลุม คุณตาไดกลาวถึงความความสําคัญของการจัดกิจกรรมวา “ผมรูจัก
ตาเพราะวาไปเจอกันตอนที่ทํากิจกรรม ไมงั้นคงไมไดเจอกัน” นอกจากนี้พบวากิจกรรมยังสรางความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่ ซึ่งสามารถสื่อผานออกมาจากการเรียกเจาหนาที่วา “ลูก” และเจาหนาที่เองก็คิดวาผูสูงอายุเปนเหมือนคน
ในครอบครัวเชนกัน ศูนยฯมีความพยายามที่จะทําใหเจาหนาที่ไดพบกับผูสูงอายุใหทั่วถึงที่สุดโดยอาศัยการพลัด
เปลี่ยนการดูแลของ คุณตากลาวถึงเจาหนาที่วา “เราก็เห็นเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเรานี่แหละ” แตบางครั้ง
ความสัมพันธที่ใกลชิดมากจนเกินไปทําใหเกิดปญหาในการควบคุมของเจาหนาที่ จึงเกิดวิธีการจับฉลากเพื่อใหเกิด
การหมุนเวียนของเจาหนาที่ในการดูแล เจาหนาทานหนึ่งเลาวา “การที่มีความสนิทสนมกับผูสูงอายุมากเกินไปนั้นก็
ทําใหผูสูงอายุไมคอยฟงเวลาตักเตือน” นอกจากการมีปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่และผูสูงอายุแลว การมีกิจกรรม
กับบุคคลภายนอกก็ชวยใหเกิดความรูสึกมีความสุขเชนกัน คุณยายไดกลาวชักชวนใหเขามาหาอีกครั้งดวยรอยยิ้มวา
“เขามาเลยนะวันหลัง ชอบนะเวลามีเด็กๆเขามา ไดคุยกัน” และจากการสอบถามเจาหนาที่พบวาบางครั้งวิธีการใน
การสร า งความสั ม พั น ธ ก็ ส ง ผลที่ ต า งกั น ผู อํ า นวยการศู น ย ฯ ได ก ล า วถึ ง วิ ธี ก ารนี้ ว า “แต ก อ นเรานํ า เอาวิ ธี ก าร
รับประทานอาหารรวมกันแบบมีกับขาวตรงกลาง แลวลอมวงกันที่คลายกับการรับประทานอาหารในบานนั้น กลับทํา
ใหผูสูงเกิดการทะเลาะกันจนตองเลิกไป” เจาหนาที่ทานหนึ่งเลาวา “บางทีแยงกันกินเนื้อ เหลือผัก เลยมักจะเกิด
คําถามตลอดเวลา ทําไมคนนี้กินเยอะแลวไมลางจาน ฉันกินนอยกวา เขากินเยอะก็ลางสิ” สาเหตุนี้ทําใหศูนยฯตอง
กลับมาใชการรับประทานอาหารแบบเดิม เปนธรรมดาที่สังคมที่มีคนอยูอาศัยรวมกันจํานวนมากก็อาจทําใหเกิด
ปญหาทางดานสังคมและความสัมพันธ เจาหนาที่ผูดูแลใหความเห็นวา “เปนปรกตินะ มาจากคนละที่ มาอยูรวมกัน
ก็ตองมีปญหากันบาง เหมือนโรงเรียนประจํา” ปญหานี้ถูกสะทอนผานความรูสึกของคุณยายทานหนึ่งที่กลาวถึงคุณ
ยายที่พึ่งเขามาใหมวา “ไมตองไปถามเขาหรอก ยายนั้นจะไปรูเรื่องอะไร 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.อาคารหรือสถานที่ 2.ผูใชงานหรือผูสูงอายุ 3.สังคม จาก
การวิจัยพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพหรืออาคารและสถานที่จะสงผลตอความรูสึกของผูใชงานหรือผูสูงอายุที่
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แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ ลักษณะสวนบุคคลและทําใหเกิดถึง ปจจั ยที่สง ผลตอการใหความหมายของคํา วา “บาน”
เปลี่ยนเปนความรูสึกและการรับรูสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น ซึ่งในศูนยฯพบ 3 ประเด็นที่ผูสูงอายุรูสึกวา
เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันอยูภายในศูนยฯอยางมีความสุข คือ ความปลอดภัย ความเปน
สวนตัว และการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งความหมายที่เกิดขึ้นในแตละประเด็นนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับลักษณะ
ของแตละปจจัยที่เปลี่ยนไปเชนกัน
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นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์ : วรรณกรรมประเภทใหม่ กับมุมมองเพศสถานะแบบใหม่ 1
Romantic Suspense Novel : New Genre and New Aspects of Gender
สิขรินทร์ สนิทชน2 และ อารี ยา หุตินทะ3*
Sikharin Snitchon2 and Areeya Hutinta3*

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุ่งศึกษานวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์ (romantic suspense) ของไทย พบว่าเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างนวนิยายโรมานซ์ (romance) และนวนิยายระทึกขวัญ (suspense) เข้ าด้ วยกัน การผสมผสานประเภทย่อย
ของวรรณกรรมแสดงให้ เห็นถึงการปรับจากขนบหรื อกรอบเกณฑ์เดิมของทังนวนิ
้ ยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวัญ
นอกจากนี น้ วนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์ยังมีลกั ษณะการสร้ างตัวละครที่ต่างไปจากแบบฉบับ ซึ่งการปรับเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นนี ้อาจแสดงให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับเรื่ องเพศสถานะของผู้หญิงในสังคมไทย
คําสําคัญ : นวนิยายโรมานซ์ นวนิยายระทึกขวัญ 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

คํานําและวัตถุประสงค์
นวนิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์ เป็ นงานประเภทใหม่ที่ปรากฏในสังคมไทย ในเบื อ้ งต้ นพบว่านวนิยาย
ประเภทนี ้เกิดจากการผสมผสานวรรณกรรมด้ วยกัน 2 ประเภทคือ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวัญ ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมประเภทดังกล่าว ทังยั
้ งพบอีกว่าการผสมผสานที่เกิดขึ ้น
ก่อให้ เกิดการละเมิดขนบการสร้ างงานตามแบบฉบับต่อวรรณกรรมทัง้ สองประเภท โดยเฉพาะด้ านตัวละครที่มี
ลักษณะละเมิดเรื่ องเพศสถานะตามแนวคิดกระแสหลักในสังคมไทย ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่านวนิยายประเภทนี ้มี
ลักษณะเช่นไร โดยจะยกตัวอย่างจากนวนิยายเรื่ องรหัสหัวใจของกิ่งฉัตร และเลือ่ มพรายลายรักของดวงตะวัน
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บทความวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่ อง “นวนิยายแนว Romantic Suspense ของไทย”
This research article is a part of thesis Thai Romantic Suspense Novels
2
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Master’s Degree Level Student, Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เอกสาร (documentary research) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับ
นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์และเรื่ องเพศสถานะ จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลตามจุดมุง่ หมายของการศึกษาและนําเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของนวนิยาย Romantic Suspense
หนังสือ A Natural History of the Romance Novel ของ พาเมลา เรจิส (Pamela Regis) ที่ศกึ ษาที่มาและ
ลักษณะของนวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์กล่าวว่า แมรี่ สจ๊ วต (Mary Stewart) คือนักเขียนคนแรกที่ริเริ่มการเขียนงาน
แนวโรแมนติกซัสเปนซ์จนกลายเป็ นงานกระแสหลักทังยั
้ งเป็ นต้ นแบบให้ กบั นักเขียนรุ่นหลังด้ วย
และยังกล่าวถึง
ลักษณะของนวนิยายไว้ วา่
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)
คําอธิบายของเรจิสกล่าวไว้ วา่ นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์คือการผสมผสานเรื่ องความรักและความลับเข้ า
ด้ วยกันอย่างกลมกลืน ความจริงที่ถกู ซ่อนไว้ ในเรื่ องจะถูกผนวกเข้ ากับองค์ประกอบเรื่ องรักจนเป็ นเนื ้อเดียวกันมิใช่
เพียงโครงเรื่ องรองของกันและกันเท่านัน้ ซึง่ ทรรศนะเกี่ยวกับลักษณะการสร้ างงานแนวโรแมนติกซัสเปนซ์ของ นอรา
โรเบิร์ต (Nora Roberts) นักเขียนนวนิยายโรมานซ์ยอดนิยมของอเมริกาที่ได้ รับการจารึกชื่อลงในหอเกียรติยศของ
สมาคมนักเขียนนวนิยายโรมานซ์แห่งสหรัฐอเมริ กา (Romance Writers of America : RWA) ให้ เป็ นนักเขียนผู้มี
ผลงานแนวโรแมนติกซัสเปนซ์ยอดเยี่ยม (RWA : 2012) ยังตรงกับทรรศนะของเรจิสเช่นกันและยังกล่าวเพิ่มเติมด้ วย
ว่าในท้ ายที่สดุ เรื่ องราวจะจบลงด้ วยความสุขสมหวังในความรัก และความลับจะได้ รับการเปิ ดเผย ผู้กระทําผิดจะ
ได้ รับการลงโทษ ดังว่า
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 ก็ได้ กล่าวถึงลักษณะของนวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์เอาไว้ ว่า “Romantic Suspense : Romance
novels in which suspense, mystery, or thriller elements constitute an integral part of the plot” (RWA :
2012) หมายถึง นวนิยายโรมานซ์ที่มีเรื่ องลึกลับหรื อเรื่ องระทึกขวัญเป็ นองค์ประกอบสําคัญในเรื่ อง
จากนิยามและคําอธิ บายเกี่ยวกับลักษณะของนวนิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์ จะเห็นว่างานเขียนแนวนี ้
้
องมี
เริ่ มต้ นพัฒนาจากนักเขียนแนวโรมานซ์ที่นําลักษณะเรื่ องการสืบสวนมาใช้ ในการผูกเรื่ อง แต่แนวเรื่ องทังสองต้
ความสําคัญต่อโครงเรื่ องอย่างเท่าเทียม มิใช่เพียงองค์ประกอบย่อยของเรื่ องประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกทัง้ การ
ผสมผสานนี ้จะต้ องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ ในนวนิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์เรื่ องหนึ่งจะต้ องมีโครงสร้ าง
แบบโรมานซ์ ได้ แก่ ต้ องมีตวั ละครเอกหญิ งและชายที่ต้องเอาชนะอุปสรรคทัง้ ปวงที่ขัดขวางการอยู่ร่วมกัน ซึ่งใน
ตอนท้ ายปั ญหาต่างๆ จะถูกขจัดและตัวละครได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบกับโครงสร้ างแบบระทึกขวัญ
ได้ แ ก่ ต้ อ งมี เหตุการณ์ ร้ายแรงหรื ออาชญากรรมซึ่งโดยมากมักเป็ นฆาตกรรมที่ เกิ ดขึน้ และจบลงไปแล้ วอัน เป็ น
ความลับที่รอให้ ตวั ละครเอกเข้ ามาสืบหาความจริ ง และในระหว่างสืบสวนนัน้ ตัวละครเอกต้ องเผชิญอันตรายและ
เสี่ยงชีวิตด้ วย ยิ่งไปกว่านันโครงสร้
้
างของนวนิยายทังสองประเภทยั
้
งต้ องดําเนินคู่กนั ไป “ตลอดเรื่ อง” ในฐานะโครง
เรื่ องหลักและมีนํ ้าหนักหรื อมีอิทธิพลต่อเรื่ องเท่ากัน มิใช่โครงเรื่ องรองของกันและกัน
2. การละเมิดขนบการแต่ งวรรณกรรมยอดนิยมในนวนิยาย Romantic Suspense
2.1 การเปลี่ยนแปลงจากขนบแบบนวนิยายโรมานซ์
ลักษณะเด่นประการหนึ่งของนวนิยายโรมานซ์คือการสร้ างตัวละครในแบบอุดมคติ การสร้ างตัวละครตาม
ความคาดหวังของสังคมนี ท้ ําให้ เกิดตัวละครแบบฉบับที่ผ้ ูเขียนมักหยิบเอาคุณสมบัติต่างๆ ที่ตัวละครพึงมี “บาง
ประการ” มาใช้ ซํ ้าจนเป็ นภาพจํา อันเป็ นลักษณะของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในความคิดของคนในสังคม ตัวละคร
ที่ปรากฏในนวนิยายโรมานซ์จึงเป็ นภาพแทนของหญิงและชายซึ่งเป็ นไปตามขอบเขตเพศวิถีในสังคมไทย แต่ในนว
นิยายโรแมนติกซัสเปนซ์พบว่าตัวละครหญิงมีความแตกต่างไปจากความคาดหวังแบบเดิม ซึง่ ขัดกับขนบการสร้ างตัว
ละครแบบฉบับที่ผ้ หู ญิงควรเป็ นกุลสตรี เรี ยบร้ อย อ่อนหวาน และต้ องได้ รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ชาย (ผู้วิจยั จะ
กล่าวถึงต่อไปในหัวข้ อที่ 3) ดังนัน้ นวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์จึงเป็ นเหมือนการเปิ ดโอกาสให้ ตัวละครหญิ งได้ มี
บทบาทที่แตกต่างไปจากค่านิยมเดิม คือการสร้ างให้ “ผู้หญิ ง” เข้ ามามีบทบาทในการสืบสวนมากขึน้ เพราะการ
สืบสวนนีแ้ ต่เดิมเคยเป็ น “พื ้นที่” ที่ถูกยึดครองโดย “ผู้ชาย” มาก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้ เห็นภาพของผู้หญิ งในนว
นิยายโรมานซ์ทางมิติอื่นๆ มากขึ ้นแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขนบการสร้ างงานแบบโรมานซ์อีกด้ วย
2.2 การเปลี่ยนแปลงจากขนบแบบนวนิยายระทึกขวัญ∗∗
สืบเนื่องจากทรรศนะของโตโดรอฟในการจัดประเภทนวนิยายสืบสวน (detective fiction) ที่จดั ให้ นวนิยาย
ระทึกขวัญเป็ นงานที่รวมลักษณะเด่นของนวนิยายปริ ศนาและนวนิยายมืดเข้ าไว้ ด้วยกันนัน้ โตโดรอฟยังได้ วิเคราะห์

∗∗

นวนิยายระทึกขวัญ (suspense) เป็ น 1 ใน 3 ประเภทย่อยของนวนิยายสืบสวนสอบสวนร่วมกับนวนิยายปริศนา (enigma) และนวนิยายมืด (thriller) ตาม
แนวคิดการจัดประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวนของซเวทาน โตโดรอฟ (Tzvetan Todorov) ซึง่ นวนิยายปริศนา จะประกอบด้ วยเรื่ องของอาชญากรรมที่จบลงไป
แล้ วก่อนการสืบสวนจะเริ่มต้ น และเรื่ องของการสืบสวนตัวละครจะไม่ได้ รับอันตรายใดๆ จากการค้ นหาความจริงนั ้น ส่วน นวนิยายมืด ประกอบด้ วยเรื่ องของ
อาชญากรรมและการสืบส่วนเช่นเดียวกับนวนิยายปริศนา แต่จะหลอมรวมทั ้งสองส่วนเข้ าด้ วยกัน หรืออาจตัดเรื่ องอาชญากรรมออกไปเลยก็ได้ แล้ วเน้ นความสําคัญ
ของการสืบสวน กล่าวคือเรื่ องของอาชญากรรมจะดําเนินไปพร้ อมกับการสืบสวน ทําให้ ตวั ละครต้ องเสี่ยงตลอดเวลา นอกจากนี ้นวนิยายมืดยังมีแก่นเรื่ องสําคัญที่
ความรุนแรงโหดร้ ายในแวดวงมิจฉาชีพ อาชญากรรมสยดสอง ตัวละครปราศจากศีลธรรม บางครัง้ มีการบรรยายฉากการร่วมเพศอย่างป่ าเถื่อน
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ต่อไปอีกโดยอิงแนวคิดจากบัญญัติ 20 ประการของ เอส เอส แวน ไดน์*** (S. S. Van Dine) ด้ วยการสรุปสาระสําคัญ
ออกมาจากบัญญัติได้ 8 ประการ จนสามารถทําให้ ทราบถึงความสําคัญพื ้นฐานที่มกั ปรากฏในงานสืบสวน แต่ใน
การศึกษาครั ง้ นี จ้ ะขอกล่าวถึงเฉพาะข้ อที่ 3 ที่โตโดรอฟ จํ าแนกออกมาคือ “3. ไม่มีที่สําหรั บเรื่ องรั กในนวนิยาย
สืบสวน” (ธรณินทร์ มีเพียร 2542 :90-101) โตโดรอฟวิเคราะห์ให้ เห็นว่ากฎข้ อนี ้ใช้ ได้ กบั นิยายปริ ศนาเท่านัน้ ไม่
สามารถนํามาใช้ กบั นิยายมืดได้ เพราะนวนิยายมืดไม่เคยขาดเรื่ องรัก แต่มกั เป็ นรักที่ป่าเถื่อน รุนแรง เร่าร้ อน จนอาจ
เข้ าขัน้ วิตถาร” ดังนัน้ นวนิยายระทึกขวัญจึงมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ด้ ้ วย จะเห็นได้ ว่านวนิยายสืบสวนสอบสวนก็
กล่าวถึงเรื่ องความรัก หากจะกล่าวถึงในแง่ของความโหดร้ ายและความผิดปกติทางจิตใจมากกว่าจะกล่าวถึงความรัก
ที่สวยงามและสุขสมหวัง การนําแนวคิดเรื่ องความรักแบบโรมานซ์มาใช้ กบั เรื่ องระทึกขวัญของนวนิยายแนวโรแมนติก
ซัสเปนซ์จึงแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงขนบการสร้ างงานแนวสืบสวนสอบสวน
ประการหนึง่
3. การละเมิดกรอบเพศสถานะของตัวละครหญิงในนวนิยาย Romantic Suspense
หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louise Althusser) นักสังคมศาสตร์ อธิบายว่าพื ้นที่ที่มีสว่ นผสมทังจริ
้ งทังลวง
้ หรื อเป็ นโลก
ที่หลบหนีแต่มีรอยเชื่อมต่อกับความเป็ นจริ งเช่นนี ้ เป็ นพื ้นที่ที่อดุ มการณ์ต่างๆ ของสังคมสามารถทํางานหรื อถูกผลิต
ซํ ้าได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งรวมถึงอุดมการณ์แห่งเพศสภาวะ (gender ideologies) ยังคงคุกรุ่ นและได้ รับการธํ ารงรักษาไว้
เป็ นอย่างดี (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ 2548 : 249)โดยเฉพาะในนวนิยายที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรักหรื อนวนิยาย
โรมานซ์ซงึ่ ใช้ วิธีการสร้ างตัวละครแบบอุดมคติที่มกั ดําเนินไปภายใต้ แนวคิดแบบปิ ตาธิปไตยที่กดทับผู้หญิง โรมานซ์
จึงเป็ นเหมือนเบ้ าหลอมความคิดของผู้หญิงซึ่งเป็ นผู้อ่านกลุ่มหลัก ด้ วยเหตุที่นวนิยายโรมานซ์มีอิทธิพลต่อความคิด
ของผู้อา่ นอยูม่ าก ลักษณะของตัวละครในอุดมคติที่ผลิตซํ ้าจึงกลายเป็ นภาพจําในการรับรู้ของคนในสังคมว่า “ผู้หญิง
ดี” ควร “เป็ นกุลตรี แบบฉบับ มีความอ่อนหวานนุ่มนวลแบบไทย” (ศุภร จารุ จรณ 2541 : 193) แต่จากการศึกษานว
นิยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์พบว่ามีการนําเสนอภาพของผู้หญิงที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น
3.1 กรณีศกึ ษานวนิยายเรื่ อง “รหัสหัวใจ”
รหัสหัวใจ (2546) เป็ นผลงานของกิ่งฉัตร กล่าวถึงวิ มลิ นหรื อดาว ตํารวจหญิงที่ทําคดีเกี่ยวกับพ่อค้ ายาเสพ
ติดระดับประเทศ วิ มลิ นขอร้ องให้ รหัท ชายหนุ่มที่มีบ้านติดกับพ่อค้ ายาช่วยเหลือโดยปลอมตัวเป็ นญาติที่มาจากทาง
ใต้ เพื่อจับตามองคนร้ าย แต่ด้วยความไม่ทนั คนของรหัททําให้ การสืบคดีของวิ มลิ นผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้ เพราะชาย
หนุ่มพยายามช่วยสืบและจับตัวคนร้ ายแต่กลับกลายเป็ นภาระในระหว่างปฏิบตั ิภารกิจ อย่างไรก็ตาม คนทังสองก็
้
ได้
ใกล้ ชิดและเสียงภัยร่ วมกันจนเกิดเป็ นความรู้ สึกที่ดี ยิ่งวิ มลิ นสาวเข้ าไปใกล้ ตวั คนร้ ายมากเท่าไหร่ อนั ตรายก็ยิ่งเพิ่ม
มากขึ ้นประกอบกับความกระตือรื อร้ นที่มากเกินไปของรหัทซึ่งพร้ อมช่วยอย่างเต็มที่ หญิงสาวจึงต้ องทํางานหนักขึ ้น
ทังหาข้
้ อมูลและคอยคุ้มครองรหัทด้ วย แต่วิมลิ นก็สามารถหาหลักฐานและเข้ าจับกุมคนร้ ายได้ สําเร็จ
นวนิยายเรื่ องนี ้นําเสนอลักษณะตัวละครที่แตกต่างไปจากเดิมคือ โดยปกติแล้ วตัวละครเอกชายในนวนิยาย
มักมีความเข้ มแข็ง แน่วแน่ สุขมุ ส่วนตัวละครเอกหญิงต้ องอ่อนโยนและอยู่ภายใต้ การคุ้มครองของตัวละครเอกชาย
***

เอส. เอส. แวน ไดน์ (S. S. Van Dine) หรื อ วิลลาร์ ด ฮันติงตั ้น ไรท์ (Willard Huntington Wright) นักเขียนชาวอเมริกนั สมัยยุคทองของรหัสคดี ได้ เขียนบทความ

เกี่ยวกับบัญญัติ 20 ประการ ลงในหนังสือเรื่ อง The World’s Great Detective Story ซึง่ เป็ นบทความเกี่ยวกับนวนิยายนักสืบ โดยมีข้อหนึ่งกล่าวไว้ ว่า ไม่ควรมีเรื ่อง
ความรักเข้ามาเกี ่ยวข้องทัง้ สิ้ น ธุระสําคัญคือการนําตัวอาชญากรไปสู่กระบวนการทางยุติธรรม มิ ใช่การนําคนทีอ่ กหักพลาดหวังในความรักไปสู่พิธีสมรส
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ในขณะที่รหัสหัวใจแสดงให้ เห็นบทบาทของตัวละครที่ตรงข้ ามกับความคาดหวังนัน้ ด้ วยการสร้ างให้ ตวั ละครเอกหญิง
มีความเข้ มแข็ง ใช้ เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และสามารถเผชิญสถานการณ์อนั ตรายได้ อย่างกล้ าหาญ ซึ่งคุณลักษณะ
ที่ปรากฏล้ วนขัดกับความเป็ นกุลสตรี ที่ออ่ นหวานแบบไทย อธิบายได้ ตอ่ ไปนี ้
วิ มลิ นเป็ นตํารวจที่มีความสามารถและได้ รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน หญิงสาวได้ รับความไว้ วางใจจาก
ผู้บัง คับ บัญ ชาให้ ทํ า คดี พ่อ ค้ า ยาเสพติด รายใหญ่ ที่ มีอิท ธิ พลมากทัง้ ที่ อ ายุยัง น้ อ ย และเป็ นที่ เ คารพยํ า เกรงของ
้ ่ องเก่ง เฮี ้ยว และเฉียบจนผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาหัว
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วย “ชื่อเสียงของหญิงสาวข้ างตัวค่อนข้ างดังทังเรื
หด” (กิ่งฉัตร : 8) ตัวบทชี ้ให้ เห็นว่าตัวละครเอกหญิงสามารถเข้ าไปอยู่ในพื ้นที่ของผู้ชายซึง่ ในที่นี ้คือสังคมตํารวจโดย
ได้ รับการยอมรับในศักยภาพการทํางาน ไม่ได้ ถกู กีดกันจากเพศสรี ระ ในขณะที่ตวั ละครเอกชายกลับ “ค่อนข้ างทึ่ม”
(กิ่งฉัตร : 8) มี “ท่าทางกะเปิ๊ บกะป๊ าบ” (กิ่งฉัตร : 18) และไม่ระมัดระวังตัว “ และ “คงเป็ นเพราะมัวแต่เอาความสนใจ
ไปอ่านหนังสือ เท้ าที่ก้าวจึงสะดุดกับขอบฟุตปาธ” (กิ่งฉัตร : 10)
นอกจากนันแล้
้ วในระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่ตวั เอกชายยังกลายเพียงอุปสรรคที่ขดั ขวางการทํางานของตัว
เอกหญิงอีกด้ วย ดังเช่นในตอนที่วิมลิ นวิ่งไล่คนร้ ายพร้ อมกองหนุน รหัทต้ องการช่วยจับคนร้ ายจึง “โจนลงไปล็อคคอ
้ อ
ไว้ […] พยายามใช้ วิชาตีนตุ๊กแกยึดเชลยของเขาไว้ แน่น” (กิ่งฉัตร : 174) แต่ผ้ ชู ายที่รหัทเข้ าใจว่าเป็ นผู้ร้ายนันคื
ตํารวจคนหนึง่ จากเหตุการณ์นี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวละครเอกชายนันไม่
้ ได้ มีความสง่างามหรื อเข้ มแข็งอย่างเดิม แต่มี
ลักษณะของความละล้ าละลังจนดูเหมือนเด็กเล็กในสายตาของตัวเอกหญิง ดังว่า
“อยากช่วยฉันหรื อคุณอยากเล่นบทพระเอกจับผู้ร้ายกันแน่ จะต้ องให้ บอกกี่ครัง้ นะคุณ ว่า
ชีวิตจริ งมันไม่เหมือนในภาพยนตร์ ที่คณ
ุ คลัง่ ไคล้ หรอก แล้ วไอ้ คนที่วิ่งหน้ าๆ น่ะ ไม่ใช่จะเป็ นผู้ร้าย
เสมอไป ฉันว่าถ้ าคุณอยากจะมัน อยากเป็ นฮีโร่ โน่นเลย...ไปเล่นเกมยิงบอลเพ้ นท์สีอะไรที่เขา
เห่อๆ กันดีกว่า อย่ามายุ่งงานราชการ โชคดีนะที่คราวนี ้ไม่มีใครเป็ นอะไรมาก แค่สารวัตรหิรัณย์
เจ็ บ นิ ด หน่ อ ย ถ้ า เกิ ด เขาเป็ นหนัก หรื อ ผู้ร้ ายมัน หัน กลับ มายิ ง เข้ า ละก็ ฉัน ว่ า ...คุณ ไม่ มี ท าง
รับผิดชอบกับการกระทําโง่ๆ ของคุณได้ แน่”
(กิ่งฉัตร : 182)
บทสนทนาข้ างต้ นของวิ มลิ นที่มีต่อรหัททําให้ เห็นถึงบทบาทหน้ าที่ที่แตกต่างไปจากลักษณะของตัวละคร
แบบเดิมอย่างชัดเจน ตัวเอกชายถูกกระทําเหมือนเด็กคนหนึ่งที่พยายามเล่นสนุกแต่ถกู ตําหนิเพราะความประมาท
ส่วนตัวเอกหญิงเป็ นผู้ที่มีบทบาทในพื ้นที่สาธารณะ เป็ นผู้ควบคุมสถานการณ์และทําให้ ความวุ่นวายที่เกิดขึ ้นกลับเข้ า
สูภ่ าวะปกติ หรื อในตอนที่วิมลิ นบุกเข้ าจับกุมคนร้ าย โดยมีรหัทตามไปด้ วย แม้ ว่าตัวเอกหญิงจะกําชับแล้ วว่าให้ หลบ
อยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าเหตุการณ์ จะเรี ยบร้ อย แต่ตวั เอกชายต้ องการพิสจู น์ให้ เห็นว่าตนเองนัน้ มีประโยชน์และมี
ความเป็ นวีรบุรุษจึงแอบเข้ ามาในที่เกิดเหตุ “แล้ วโดดเข้ าขวางวิถีกระสุนกับตัววิมลิน ผลก็คือคนอยากช่วยนอนนิ่ง
หน้ าเปรอะเลือดอยู่อย่างนี ้” (กิ่งฉัตร : 544) หากภาพที่ผ้ เู ขียนเสนอออกมากลับแสดงให้ เห็นถึงความน่าขบขันในการ
กระทําของตัวละเอกชายมากกว่าความน่าซาบซึ ้งของการเสียสละ ดังว่า
“ถ้ ากระสุนยิงไม่เข้ า ทําไมคุณหัทเจ็บ”
“คุณกดมือลงมา โลหะที่บบุ ๆ คงมีคมมันกดเนื ้อเจ็บจี๊ดๆ แล้ วพอคุณร้ องไห้ ผมเลยนึกว่า
ถูกยิงแน่ๆ เหมือนกัน”
“แล้ วเลือดบนหน้ าคุณ...”
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“อ๋อ...เลือดกําเดาผมเองครับ” เขาตอบ ยกมือลูบหน้ าตัวเองถึงได้ ร้ ูวา่ ทําแว่นตาหาย หัน
รี หนั ขวางหาแว่นมาสวมแล้ วถอนใจ “เฮ้ อ...ค่อยมองอะไรชัดหน่อย มิน่า เมื่อกี ้มันมืดๆ มัวๆ ผมก็
นึกว่าตัวเองจะตายแบบโกโบริเสียอีกเลยตามองอะไรไม่เห็น”
้ เวณเงียบไปครู่ ก่อนสารวัตรหิรัณย์จะทนไม่ไหว เบือนหน้ าเพื่อไม่ให้ เสีย
ทัว่ ทังบริ
มารยาทนักแล้ วหัวเราะพรื ดๆ ออกมา
(กิ่งฉัตร : 546-547)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ ถึงลักษณะของตัวละครเอกทังหญิ
้ งและชายที่แตกต่างไปจากแนวทางการสร้ างละคร
แบบฉบับ เนื่องจาดตัวละครเอกหญิงสามารถดูแลตนเองทังยั
้ งคุ้มครองผู้ที่อยู่รอบข้ างให้ ปลอดภัยได้ ขณะที่ตวั ละคร
เอกชายกลับมีลกั ษณะของความน่าตลกและเป็ นภาระให้ แก่ผ้ อู ื่น ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ ้นนี ้ขัดกับความคาดหวัง
ที่ว่า “ผู้ชายเป็ นผู้ค้ ุมครองรักษาบุคคลหรื อสิ่งที่อยู่ในอาณาพิทักษ์ ของตน ซึ่งโดยทั่วไปได้ แก่ผ้ หู ญิ งและทรัพย์สิน
ต่างๆ” (กุสมุ า รักษมณี, เสาวณิต จุลวงศ์ และสายวรุณ น้ อยนิมิต 2548 : 80) จึงอาจกล่าวได้ ว่าการสร้ างตัวละคร
โดยเฉพาะนางเอกให้ แตกต่างออกไปจากขนบเดิมในนวนิยายเรื่ องรหัสหัวใจ เป็ นความพยายามที่จะโต้ ตอบวิธีคิด
ที่ว่า “ผู้หญิงมักถูกเปรี ยบเทียบกับเด็กที่ตดั สินใจในเรื่ องต่างๆเองไม่ได้ และต้ องพึ่งพิงผู้ชาย” (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
2549 :65) รหัสหัวใจจึงเหมือนการท้ าทายแนวคิดหลักในสังคมไทยที่ว่าผู้หญิ งไม่อาจมีส่วนร่ วมในการกระทําที่
อันตรายและป็ นเหตุเป็ นผลได้
3.2 กรณีศกึ ษานวนิยายเรื่ อง “เลื่อมพรายลายรัก”
ดวงตะวันเขียนนวนิยายเรื่ องเลือ่ มพรายลายรักเมื่อ พ.ศ. 2550 เป็ นเรื่ องราวของญาณินกับแสนยากร ซึง่ ถูก
คนร้ ายจัดฉากว่ามีความสัมพันธ์กนั ก่อนจะถ่ายรูปเพื่อแบลกเมล์ ยิ่งไปกว่านันทั
้ งคู
้ ย่ งั ถูกคนร้ ายพยายามฆ่าอีกหลาย
ครั ง้ เป็ นเหตุให้ ต้องร่ วมมือกันเพื่อสืบหาตัวคนร้ าย โดยระหว่างที่ค้นหาข้ อเท็จจริ ง ความสัมพันธ์ ของคนทัง้ สองก็
พัฒนาจนกลายเป็ นความรัก ก่อนจะจบลงด้ วยคนร้ ายถูกจับและถูกลงโทษ ญาณินและแสนยากรจึงได้ ครองรักกัน
นวนิยายเรื่ องนี ้นําเสนอ “ผู้หญิง” ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในประเด็นเพศวิถีที่มกั ถูกจัดให้ เป็ นเรื่ อง
‘น่าอับอาย’ มิพงึ แสดงออกหรื อกล่าวถึงอย่างประเจิดประเจ้ อ หากแต่ควรเก็บงําไว้ ในพื ้นที่สว่ นตัว (เสนาะ เจริ ญพร
2548 : 216) เท่านัน้ แต่การศึกษาพบว่าดวงตะวันสร้ างให้ ตวั ละครเอกหญิงมีมมุ มองใหม่ตอ่ บทบาททางเพศ ด้ วยการ
ุ ค่าต่อการรักษาพรหมจรรย์และแสดงออกเรื่ องทางเพศอย่างเสรี และใช้ ความแตกต่างนันเพื
้ ่อบรรลุความ
ไม่ให้ คณ
ต้ องการของตนเอง ดังเช่นที่ปรากฏว่า หลังจากนิมมาน ป้าของญาณินทราบเรื่ องที่หญิงสาวถูกถ่ายภาพเปลือยจึง
ตําหนิวา่ ไร้ ยางอายและเป็ นการกระทําที่โง่ ญาณินกลับให้ คําตอบว่า “ผู้ชายที่นิกกี ้นอนด้ วยจะนามสกุลรังสฤษฎ์หรื อ
นามสกุลอะไรก็ตาม มันเกี่ยวอะไรกับป้าใหญ่ด้วยล่ะคะ และที่สําคัญ นิกกี ้จะนอนกับใครมันก็ไม่เกี่ยวกับโง่หรื อฉลาด
เลยนะคะ […] นิกกี ้ก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเหมือนกัน กะอีแค่นอนกับผู้ชายคนนัน”
้ (ดวงตะวัน : 79-80) หรื อที่
กล่าวว่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นเป็ นความเต็มใจของตนเอง
“บอกลุงมาตามตรงได้ ไหมว่าหมอนัน่ มันหลอกลวง แบล็กเมล์นิกกี ้หรื อเปล่า” หญิงสาว
หัวเราะเสียงดังราวกับผู้เป็ นลุงพูดสิง่ ที่น่าขบขันที่สดุ ออกมา
“นิกกี ้อายุยี่สบิ เอ็ดแล้ วค่ะลุงนิตย์ ถ้ านิกกี ้ไม่อยากนอนกับใคร ไม่มีใครหลอกนิกกี ้ได้
หรอกค่ะ ...ส่วนภาพนัน่ ” ญาณินยักไหล่นิดๆ “นิกกี ้ก็ไม่เดือดเนื ้อร้ อนใจเลยสักนิดนะคะ”
(ดวงตะวัน : 91)
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นอกจากนี ้ญาณินยังแสดงออกผ่านการแต่งกายอีกทางหนึง่ โดยไม่ให้ ความสําคัญต่อสายตาผู้อื่นที่จบั จ้ อง
เรื อนร่างของเธอ ซํ ้ายังเป็ นพื ้นที่สาธารณะ คือฟิ ตเนสอีกด้ วย
“มีอะไรนิกกี ้ แล้ วทําไมไม่ใส่เสื ้อคลุม โป๊ ” แสนยากรหันไปเปิ ดฉากดุหญิงสาวที่เดินมาอยู่
ข้ างลูว่ ิ่งไฟฟ้า […] เนื ้อตัวท่อนบนที่มีเพียงผ้ าผืนเล็กชิ ้นนิดเดียวน่ะหรื อไม่เรี ยกว่าโป๊ ถึงรูปร่าง
หล่อนไม่ได้ อวบอัน๋ พาให้ อะไรต่อมิอะไรหลามทะลักล้ นออกมา แต่ก็งามงด ใครเห็นก็อดชําเลือง
ไม่ได้ […] “ไม่อายใครเขาหรื อไง เขามองกันใหญ่แล้ ว”
“อาย? อายทําไม นิกกี ้ไม่ได้ ทําอะไรผิดนี่แสน ไม่ได้ โกงใคร ไม่ได้ ทําบาป แค่ใส่บิกินี่เดินมา
หาแสนเนี่ยนะต้ องอาย?”
(ดวงตะวัน : 196-197)
วิธีการใช้ ชีวิตของญาณินบ่งชี ้ว่าวิถีทางเพศไม่ใช่กรอบเกณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินคุณค่าความเป็ นมนุษย์ที่ดี
งามของเธอ ดังนันภาพเปลื
้
อยหรื อสายตาที่จบั จ้ องเรื อนร่ างจึงไม่สามารถส่งผลต่อการดํารงชีวิตของเธอได้ ดังว่า “นิก
กี ้คิดว่าคนเราเชื่อต่างกัน อย่างน้ อยๆ นิกกี ้ไม่เคยเชื่อว่า ศักดิ์ศรี ของตัวเองจะอยู่ที่ความพยายามรักษาพรหมจรรย์
เอาไว้ จนสุดใจขาดดิ ้น เพราะฉะนันนิ
้ กกี ้จะนอนกับใครมันก็เรื่ องส่วนตัวของนิกกี ้ ไม่เกี่ยวกับใครหน้ าไหนทังนั
้ น”
้ (ดวง
ตะวัน : 359)
มุมมองที่แตกต่างไปจากความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงเช่นนี ้ยังส่งผลต่อเรื่ องอีกด้ วย คือ คนร้ ายไม่
สามารถกําจัดญาณิ นได้ ตามต้ องการ เพราะคนร้ ายมีทรรศนะว่า “ผู้หญิ งดี” ควรเป็ นกุลสตรี และรักนวลสงวนตัว
ดังนันการจั
้
ดฉากถ่ายภาพที่เกิดขึ ้นจึงน่าจะเป็ นเหตุให้ ญาณินอับอายและหลบหนีจากสังคม แต่การณ์กลับกลายว่า
หญิงสาวฉวยเอาความอื ้อฉาวมาเพื่อตอบโต้ จนนําไปสูก่ ารจับกุมคนร้ ายตัวจริงคือฆรณีได้ ในที่สดุ
ขณะทอดตามองภาพชายหนุ่มและหญิงสาวที่กําลังถูกจัดฉากด้ วยท่าทางอันร้ อนร่า ฆรณี
ได้ ยินเสียงตัวเอง ‘อยากเห็นหน้ านังแก่นิมมานนักตอนที่เห็นภาพฉาวของหลานสาวตัวเอง ผู้หญิง
ดีๆที่ไหนก็คงรู้สกึ เดือดร้ อนเสียหาย รับรอง พวกจักราวุธได้ พล่านแน่ๆ’
คืนนัน้ ในห้ องพักญาณิน ฆรณีเชื่อมัน่ เช่นนัน้ ทว่าตลอดเวลาที่ผา่ นมา ทุกคนรวมทังฆรณี
้
ก็ได้ ร้ ูวา่ ผู้หญิงอย่างญาณินไม่ได้ ร้ ูสกึ เดือดร้ อนเสียหายใดๆ เลยสักนิด ตรงกันข้ าม หล่อนกลับ
ช่วงชิงเรื่ องนี ้ได้ ก่อน โดยการพลิกเกมกลับประกาศตัวเป็ นแฟนคบหากับแสนยากรแล้ วรุกแทรก
เข้ าไปยังบ้ านทังสองหลั
้
งอย่างเร็วรี่ เพื่อสืบตามหาเบื ้องหลังของเรื่ องราว
(ดวงตะวัน : 540-541)
ั้
บให้
ความหมายเรื่ องความเป็ นหญิงและชายถูกสร้ างและกําหนดจากสังคม โดยมายาคติที่ดํารงอยู่นนกดทั
ผู้หญิงต้ องเก็บกดอารมณ์ทางเพศของตนให้ มิดชิด ต้ องมีความเป็ นกุลสตรี และรักนวลสงวนตัว ตรงกันข้ ามกับความ
เชื่อเกี่ ยวกับเพศชายซึ่งถือกันว่าผู้ชายล้ นปรี่ ไปด้ วยพลังทางเพศจนต้ องปลดปล่อยออกมาเสมอ (เสนาะ เจริ ญพร
2548 : 218) ความเข้ าใจเช่นนี ้ทําให้ ผ้ หู ญิงที่เปิ ดเผยเรื่ องความรู้ สกึ หรื อแสดงออกเรื่ องทางเพศอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคมและอาจร้ ายแรงถึงขันถู
้ กประณามว่าแพศยา แต่ในเลื่อมพรายลายรัก ผู้เขียนได้ แสดง
ให้ เห็นอีกแง่มมุ ว่าแนวคิดที่ถกู มองว่าน่าอับอายกลับสามารถใช้ เป็ น เครื่ องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้
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สรุ ป
จากการศึกษาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ ว่านวนิ ยายแนวโรแมนติกซัสเปนซ์ คือการผสมผสานนวนิยายเข้ า
ด้ วยกัน 2 ประเภท ได้ แก่ นวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวัญ ซึง่ การหลอมรวมนี ้ทําให้ เกิดวรรณกรรมประเภท
ใหม่ที่ตา่ งไปจากขนบเดิมและความคุ้นเคยของผู้อา่ น
การผสมผสานนวนิยายโรมานซ์และนวนิยายระทึกขวัญเข้ าด้ วยกันยังไม่ได้ ก่อให้ เกิดเพียงนวนิยายประเภท
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากขนบเดิมเพื่อความบันเทิงเพียงประการเดียวเท่านัน้ เพราะเมื่อพิจารณาต่อไปจะพบว่า
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เป็ นช่องทางหนึ่งที่นําให้ ผ้ เู ขียนและผู้อ่านสามารถรับรู้ ถึงบทบาทที่เปิ ดกว้ างขึน้ ของตัว
ละครในนวนิยาย นับเป็ นมุมมองใหม่ตอ่ บทบาททางเพศของผู้หญิงในวรรณกรรม โดยเฉพาะเรื่ องเพศสถานะและเพศ
วิถีใ นสัง คมไทยที่ ตัวบทแสดงให้ เห็น ศักยภาพในการดูแ ลตนเองและคนรอบข้ า งของผู้ห ญิ ง โดยไม่ต้อ งรอความ
ช่วยเหลือจากผู้ชาย รวมทังการสร้
้
างให้ ผ้ หู ญิงปลดปล่อยเรื่ องทางเพศได้ อย่างเสรี ดังนัน้ เมื่อนวนิยายแนวนี ้ก่อรูปขึ ้น
จึงกลายเป็ นหนทางที่ให้ ผ้ หู ญิงได้ แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามแม้ ว่านวนิยายโรแมนติกซัสเปนซ์จะไม่ใช่
คําตอบของการนําพาผู้หญิงให้ หลุดพ้ นไปจากอํานาจแบบปิ ตาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่าระหว่าง
้ งส่ง
ทางของตัวบทนัน้ ตัวละครผู้หญิงสามารถแสดงบทบาทที่นอกเหนือไปจากความคุ้นชินแบบเดิมของผู้อ่าน ทังยั
คําถาม โต้ แย้ ง และกระตุ้นให้ ผ้ อู า่ นได้ ตระหนักถึงอํานาจการต่อรองของผู้หญิงที่ถกู กดทับจากผู้ชายได้ ทางหนึง่
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษทั บีเอ็มที แปซิฟค จํากัด
Factors Influencing The Learning Organization of BMT Pacific LTD.
ธนาวุฒิ ประกอบผล1
Tanawut Prakobpol1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ 1) เพื่อศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที
แปซิฟค จํากัด และ 2) ศึกษาปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค
จํากัด วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ซึ่งไดจากการ สุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น จํานวน 174 คน จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐานและการถดถอยพหุคูณ
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) ไดเขามามีอิทธิพลตอองคการอยางมากกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทํางานเพื่อตอบรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป องคการจึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดที่
ยั่งยืน สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูแหลงความรูมีอยูมากมายและกระจัดกระจายอยูในหลากหลายรูปแบบ
1

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 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 ซึ่งเราไดใชประโยชนเพื่อการ
ตัดสินใจและดําเนินชีวิตสวนตนหรือการทํางานในองคการ (พิชญาอร ยิ่งชล, 2550)
องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) เกิดขึ้นจากการเรียนรูของทุกคนในองคการ ความมีวินัยใน
การพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน ถายโอนความรูซึ่งกันและกันเพื่อนํามาปฏิบัติจริง
ซึ่ง Seng (1990) ไดใหความหมายพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรูวาเปนองคการซึ่งทําการขยายขีดความสามารถของ
ผูคนทั้งองคการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางสรรคอนาคต 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 และระดับองคการซึ่งจะนําไปสูวิธีการในการเปนองคการแหงการเรียนรู
เพราะการเรียนรูในระดับองคการตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนระบบซึ่งประกอบดวย 1) การเรียนรู 2) องคการ 3)
คน 4) ความรู 5) เทคโนโลยี ประกอบขึ้นเปนโมเดลระบบองคการแหงการเรียนรูซึ่งในสวนขององคการแลว วัฒนธรรม
องค ก ารยั ง เป น กลไกสํ า คั ญ ที่ ช ว ยเสริ ม ในส ว นของค า นิ ย มและระบบความเชื่ อ โดยเป น แรงผลั ก ดั น เพื่ อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (ชนกพรรณ ดิลกโกมล. 2546)
การสรางองคการแหงการเรียนรูเปนหนึ่งในการจัดการสมัยใหมที่เปนที่ยอมรับอยางสากล โดยเปนพื้นฐานใน
การกาวไปสูความสําเร็จขององคการสามารถประยุกตใชรวมกับการจัดการรูปแบบอื่นๆ ที่มีลักษณะการพัฒนาองคการให
เพียบพรอมไปดวยความคิดสรางสรรค (Creative Organization) รวมถึงใหบรรลุผลสําเร็จในระบบจัดการเชิงคุณภาพรวม
(Total Quality Management) ตลอดทั้งองคการภายใตสภาวะแวดลอมและเศรษฐกิจยุคใหมที่เปนโลกแหงการเรียนรู
โลกแหงภูมิปญญา องคการใดหรือผูใดที่จะคิดและตัดสินใจใดๆ ยอมตองใชขอมูลขาวสาร องคความรูและภูมิปญญาเขา
มาประกอบในการดําเนินการทุกครั้ง เมื่อทุกองคการลวนตองดํารงอยูในสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา ทุกองคการ
จึงตองแสวงหาแนวทางที่จะสรางความเจริญอยางมั่นคงและถาวรในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน (ณัฏฐพันธ
เขจรนันท, 2551)
บริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด หรือ BMTP เปนบริษัททาเทียบเรือที่ไดมาตรฐานที่กอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่สมบูรณแบบ ตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ถนนสุขสวัสดิ์และจากโครงการ วงแหวนตางๆ ที่
เกิดขึ้นทําใหลูกคาของบริษัทสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่หนาแนนในเขตกรุงเทพฯ ไดเปนอยางดี นอกจากนั้น
บริษัท ยังเปนทาเรือแหงแรกและแหงเดียวที่เปดเสนทางการขนสงตูคอนเทนเนอรทางน้ํา โดยใชเรือลําเลียงที่ใหบริการ
ระหวางทาเรือ BMTP และทาเรือแหลมฉบัง จึงเชื่อมั่นไดวาเสนทางการใหบริการดังกลาวสามารถกอใหเกิดประโยชน
อยางยิ่งตอผูรับบริการ บริษัทไดนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาองคการอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากบริษัทซึ่งเปนสิ่งจําเปนในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงและทําให
องคการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งบริษัทจะเนนการพัฒนาไปที่ทรัพยากร
มนุ ษ ย ไ ด แ ก การฝ ก อบรม การสั ม มนา เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาบริ ก ารในรู ป แบบต า งๆ มุ ง สร า งคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพขององคการและเนนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททั้งทางดานอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต
เพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีการนําความรู ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายโอนการเรียนรูหรือ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายในบริษัทซึ่งจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลามากกวา 20 ปยังไมมีการศึกษาระดับการเปน
องคการแหงการเรียนรูตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัท
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ดวยเหตุผลดังกลาวบริษัทจึงมีความพยายามในการนําแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาใชโดยมีการปรับปรุง
และพัฒนาองคการอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการตางๆ ที่ไดรับจากบริษัท ซึ่งถือเปนสิ่งจําเปนใน
สภาวะการแขงขันที่รุนแรงและทําใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
พัฒนาผลงานใหดีกวาคูแขง ซึ่งบริษัทจะเนนการพัฒนาไปที่ทรัพยากรมนุษย ไดแก การฝกอบรม การสัมมนา เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาการใหบริการในรูปแบบตางๆ มุงสรางคุณภาพและประสิทธิภาพขององคการและเนนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททั้งทางดานอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ตเพื่อใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการ
นําความรู ทักษะ และประสบการณในการปฏิบัติงานมาถายโอนการเรียนรูหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายใน
บริษัท จากปรากฏการณขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูและปจจัยทางการ
บริหารที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด เพื่อนํามาใชเปนแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
5. ตําแหนงงาน
2. อายุ
6. ประสบการณ
3. สถานภาพ
7. รายไดตอเดือน
4. ระดับการศึกษา
ปจจัยทางการบริหาร
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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจยั
1. การเปนองคการแหงการเรียนรูข องบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด อยูในระดับมาก
2. ปจจัยทางการบริหารมีอทิ ธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูข องบริษัทบีเอ็มที 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) ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จํานวน 174 คน
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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 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
(Mean : ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพื่อการวิเคราะหระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูและระดับปจจัยทางการบริหารที่เกี่ยวของกับการเปนองคการแหงการเรียนรูและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระซึ่งไดแก ปจจัยทางการบริหารที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด

ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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 การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบโดยคํานวณคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปนองคการแหงการเรียนรู
การเปนองคการแหงการเรียนรู
การเปนบุคคลที่รอบรู
การมีแบบแผนความคิด
การมีวิสัยทัศนรวมกัน
การเรียนรูรวมกันเปนทีม
การคิดเชิงระบบ
รวม

3.84
3.82
3.87
3.86
3.86
3.85
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SD

การแปลผล

อันดับ

0.34
0.34
0.29
0.30
0.30
0.24

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
5
1
2
2
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จากตารางที่ 1 พบวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยอันดับที่ 1 คือ การมีวิสยั ทัศนรวมกัน ( = 3.87) รองลงมาคือ
การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบ ( = 3.86) การเปนบุคคลที่รอบรู ( = 3.84) และอันดับที่ 5 คือ การมี
แบบแผนความคิด ( = 3.82)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล รายละเอียด ดังนี้
1. หาความสั มพั นธ ร ะหว างปจ จั ยทางการบริห ารกั บการเปน องค การแห งการเรีย นรู โดยการวิเคราะห ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (pearson product moment correlation) ที่นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับการเปนองคการแหงการเรียนรู
X1

X2

X3

X1
1
0.865*
0.819*
X2
1
0.851*
X3
1
X4
X5
X6
X7
X8
LO
หมายเหตุ : *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X4

X5

X6

X7

X8

LO

0.709*
0.692*
0.740*
1

0.336*
0.288*
0.300*
0.552*
1

0.210*
0.279*
0.232*
0.309*
0.476*
1

0.295*
0.317*
0.287*
0.314*
0.282*
0.666*
1

0.271*
0.311*
0.230*
0.324*
0.338*
0.487*
0.584*
1

0.323*
0.453*
0.380*
0.287*
0.247*
0.361*
0.302*
0.369*
1

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 ดังนั้นตัวแปรเหลานี้จึงเปนตัวแปรเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูโดยใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
2. ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระตอกันและมีความแปรปรวนคงที่ โดยนําตัวแปรอิสระทีไ่ ดรบั
∧
การคัดเลือกเขาสมการไปแทนคาหาคาพยากรณ ( Yi ) และความคลาดเคลื่อน ( ei ) วิเคราะหความผิดปกติของคา
∧
ความคลาดเคลื่อนที่ไมเปนอิสระโดยการเขียนกราฟ standardized ของคูลําดับ (Yi , ei ) พบวาจุดตางๆ มีการกระจาย
อยูในแนวเสนแกนนอนรอบๆ คาศูนยอยางไมมีแบบแผนของความสัมพันธดังภาพที่ 2 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนเปน
อิสระตอกันหรือไมมี Autocorrelation และตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ไดจากภาพดังกลาว พบวา ความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมีคาคงที่
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Scatterplot
Dependent Variable: Y
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2.2 ตรวจสอบการแจกแจงปกติของความคลาดเคลื่อน โดยทํา Normal Probability Plot โดยการเขียนกราฟ
e
ระหวาง ⎛⎜⎝ ≤ ⎞⎟⎠ เมื่อ i เปนลําดับที่ของ ei เมื่อจัดลําดับแลวกับ P⎛⎜⎜ Z < i ⎞⎟⎟ พบวา จุดตาง ๆ ทีไ่ ดเปนแนว
MSE ⎠
⎝
ทแยงมุม ดังภาพที่ 3 แสดงวา ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y
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ภาพที่ 3 Normal Probability Plot ของวิธีวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ
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2.3 ตรวจสอบการมีความสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาคาแฟคเตอร
ความแปรปรวนที่เพิ่มมากขึ้น (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 เมื่อไมพบการฝาฝนขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ผูวิจัยจึงวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ตัวแปรอิสระ
b
SE
Constant
2.386
0.204
X2
0.107
0.021
X6
0.132
0.051
0.132
0.055
X8
2
R = 0.545 R = 0.297 SE = 0.200 F = 24.765 p = 0.00*

0.348
0.188
0.180

p
0.000
0.000*
0.011*
0.016*

Tolerance

VIF

0.995
0.988
0.994

1.005
1.012
1.001

จากตารางที่ 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)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยอันดับแรก คือ การมีวิสัยทัศนรวมกัน รองลงมาคือ การเรียนรูรวมกันเปนทีมและการคิดเชิงระบบ และอันดับสุดทาย
คือ การมีแบบแผนความคิดซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด ในปจจุบันมีการเรียนรูของพนักงานที่ดี มีความ
เขาใจในงานของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ สามารถสรุปความรูตางๆ ที่ไดรับมาปรับ
เปน แนวคิดของตนเอง คิดหาสาเหตุ ที่ทําใหเ กิดปญหาตางๆ ในการทํ างานไดซึ่ง สอดคลอ งกับ การศึก ษาของ สุรัญ ชนา
วรสุนทรารมณ (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมองคการและการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูอยูในระดับสูง
กลาวคือ องคการแหงการเรียนรูเปนองคการที่มีบรรยากาศที่กระตุนการเรียนรูของบุคคลและกลุมใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดย
อาศัยการเรียนรู การจัดการและการใชความรูเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย พนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชยรับรูวาธนาคารใหความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยธนาคารกระตุนใหพนักงาน
มีการเรียนรูและขยายขอบเขตการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สําหรับปจจัยทางการบริหารดานวัฒนธรรมองคการ ระบบองคการและการจูงใจเปนตัวพยากรณการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของบริษัทบีเอ็มที แปซิฟค จํากัด โดยที่ตัวแปรวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลสูงสุด ตัวแปรทั้ง 3 ตัวรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการเปนองคการแหงการเรียนรูได 29.70% แสดงใหเห็นวาปจจัยแรก ดานวัฒนธรรมองคการนั้นมี
ความสําคัญที่จะทําใหบริษัทกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทสงเสริมใหพนักงานแสวงหา
ความรู สรางสรรคความคิดเชิงวิเคราะหเพื่อใหเกิดการเรียนรูใหมๆ บริษัทสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสไดรวมเสนอความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานของหนวยงาน พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระโดยปราศจากการชี้นําจากผูบริหารหรือ
บุคคลอื่นและบริษัทใหการชื่นชมเมื่อพนักงานเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kaiser
(2000) ไดศึกษาเรื่องแบบแผนการเปนองคการแหงการเรียนรู กรณีศึกษารูปแบบของการเรียนรูในองคการ โดยผลการศึกษา
พบวาวัฒนธรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอการเรียนรูขององคการ มีความสําคัญตอรูปแบบการเรียนรูรวมกันเปนทีมและเปน
ตัวกลางระหวางหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน ปจจัยที่ 2 ดานระบบองคการเนื่องจากบริษัทมีการ
ใหพนักงานไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูและใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยูเสมอซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิภา จินดา (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา บริษัท แพรกซแอร (ประเทศไทย) จํากัด ปจจัยดานองคประกอบของการเปนองคการแหง
การเรียนรู ดานการใชเทคโนโลยีอยูในระดับมากและสอดคลองกับการศึกษาของวิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ซึ่งไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา พบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
เปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับองคการที่จะกาวสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มามีบทบาทสําคัญยิ่งตอบุคคล สังคมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society) และปจจัยสุดทายดานการจูงใจ
เนื่องจากผูบริหารมีการจูงใจพนักงานที่ดี เหมาะสมและยุติธรรม ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ เกิด
แนวความคิดใหมๆ เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิสุทธิมรรค อํานักมณี (2550) ที่ได
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนไผทอุดมศึกษา พบวา ปจจัยจูงใจนั้นเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญสําหรับองคการที่จะกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู เนื่องจากการจูงใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากร
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารจะตองตระหนักและใหความสําคัญตอการจูงใจอยางยิ่งโดยสรางความ
ไววางใจ การใหเกียรติและการยอมรับ สงเสริมความกาวหนาของบุคลากร ใหโอกาสในการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานให
ปฏิบัติดวยความเปนอิสระ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร ธุวสินธุ (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปน
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องคการแหงการเรียนรูของบริษัท เอส.เค.อัลฟา จํากัด พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการบริหารดานการจูงใจอยู
ในระดับมาก เนื่องจากการที่พนักงานพึงพอใจกับการประเมินผลปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานในการใหคาตอบแทนอยางเปนธรรม
พึงพอใจกับระบบการใหรางวัลดานขอเสนอแนะที่มีหลักเกณฑที่เหมาะสมทําใหมีโอกาสไดรับความรูเพิ่มเติม
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กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเชิงปริมาณสําหรับหัวเขียนบันทึกขอมูลแมเหล็กแนวดิ่ง
Quantitative Magnetic Force Microscopy for Perpendicular Magnetic Write Heads
อัจฉรา โฉมหนา1 และ บดินทร ดํารงศักดิ1์
Autchara Chomna1 and Badin Damrongsak1

บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยนํา เสนอวิธีการในการประยุกตใ ชกลอ งจุ ลทรรศนแ รงแมเ หล็กเพื่อ วั ดคา ความเขม
สนามแมเหล็กของหัวเขียนแมเหล็ก วิธีการนี้ทําไดโดยอาศัยการกวาดหัววัดกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก (MFM) ไป
ใหทั่วพื้นที่ของตัวอยาง หัวเขียนแมเหล็กที่หลายระยะความสูง เริ่มจากระยะหางระหวางหัววัด MFM กับหัวเขียน
แมเหล็ก 10 nm จนถึงระยะ 200 nm สัญญาณความตางเฟสของหัววัด MFM ถูกนํามาปรับเทียบกับความเขมของ
สนามแมเหล็กที่ทราบคาซึ่งไดมาจากแบบจําลองสามมิติในคอมพิวเตอร โดยความเขมสนามแมเหล็กของหัวเขียน
สามารถคํานวณไดจากการทําอินทิเกรตผลของการวัด ความตางเฟสที่แตละระยะตําแหนงความสูงระหวางหัววัด
MFM กับหัวเขียนแมเหล็ก ผลการทดลองถูกนําเสนอและอภิปรายในรายละเอียดตอไป
คําสําคัญ : กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก การเปลี่ยนแปลงเฟส 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
กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กเปนเครื่องมือที่ใชศึกษารูปภาพแมเหล็กและปรากฏการณทางแมเหล็กโดย
อาศัยการโคงงอของคานเมื่อมีแรงแมเหล็กมากระทํา ซึ่งคานจะสแกนไปบนหัวเขียนแมเหล็กตามตําแหนงตางๆ ทําให
คานเกิ ด การโค ง งอ ทํ า ให เ ฟสและแอมพลิ จู ด เปลี่ ย นแปลง การโค ง งอของคานจะมากหรื อ น อ ยขึ้ น อยู กั บ
สนามแมเหล็กของหัวเขียนซึ่งสงผลทําใหเฟสและแอมพลิจูดของคานเปลี่ยนแปลงมากหรือนอยตามไปดวย
กอนหนามีการศึกษาภาพแมเหล็กในเชิงคุณภาพโดยใชกลองจุลทรรศนแรงอะตอม หลังจากนั้นไดมีการ
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
กระจายสนามแมเหล็กกับเกรเดียนทของสนามแมเหล็กโดยคํานวณแรงแมเหล็กจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ดวย
กลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก
เนื่องจากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กใหคาเฟสและแอมปลิจูดที่เปลี่ยนแปลง ผูวิจัยเลือกศึกษาเทคนิคใน
การคํานวณหาสนามแมเหล็กจากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กโดยใชการคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคาน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเฟสไมเปนสัดสวนโดยตรงกับสนามแมเหล็กแตเปนสัดสวนโดยตรงกับเกรเดียนทของแรง
และอนุพันธอันดับสองของสนามเหล็ก
ที่ตําแหนงที่มีผลตอคาน ทําใหผูวิจัยสนใจ
แมเหล็ก
เทคนิคการคํานวณหาสนามแมเหล็กในเชิงปริมาณจากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคานโดยศึกษากับหัวเขียนบันทึก
ขอมูลแบบแนวดิ่ง (perpendicular magnetic recording : PMR) (Weixing Xia, et al, 2004) โดยนําเอาเอา
สนามแมเหล็กที่ไดจากการคํานวณไปเทียบกับผลการจําลอง ไฟไนตเอลิเมนต (finite element) เพื่อหาความเขม
สนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็ก

วิธีการดําเนินการวิจัย
หลั ก การทํ า งานของกล อ งจุ ล ทรรศน แ รงแม เ หล็ ก โดยทั่ ว ไปอาศั ย การยื ด หยุ น ของคานโดยการวั ด การ
เปลี่ยนแปลงจากระดับการโคงงอเมื่อมีแรงมากระทําตอคาน ซึ่งจะใชอุปกรณตรวจจับแสง (photo sensitive
detector : PSD) เปนตัวบอกระดับการเปลี่ยนแปลงของคานดวยหลักการการสะทอนของแสงที่ตกกระทบบนคานตก
กระทบบน PSD โดยการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของแสงที่ตกกระทบบน PSD จะใหผลออกมาเปนเฟสและแอมพลิจูด
ที่เปลี่ยนแปลง
PSD

z

Laser
Cantilever

Write Head

รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงการทํางานของ MFM ในการวัดหัวเขียนที่แรงแมเหล็กกระทําตอคานทําใหคานเกิดการโคงงอและวัด
การเปลี่ยนแปลงของคานดวย PSD โดยใหขอมูลออกมาในรูปเฟสของคานที่เปลี่ยนแปลง

ในงานวิจัยนี้ เราสนใจเทคนิคการหาสนามแมเหล็กจากการคํานวณดวยการเปลี่ยนแปลงเฟส จึงมุงเนนไปที่
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเฟสของคาน กรณีที่คาน MFM ไมมีแรงภายนอกมากกระทําจะมีเฟสคงที่คาหนึ่งซึ่งใช
เปนคาอางอิง เมื่อคานสแกนไปบนหัวเขียนที่ความสูงระดับหนึ่ง (scan height: SH) แรงแมเหล็กที่ออกจากหัวเขียน
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กระทําตอคานทําใหคานเกิดการโคงงอ ซึ่งการโคงงอของคานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสนามแมเหล็กในแตละ
ตําแหนงบนหัวเขียน ทําใหสามารถศึกษาการกระจายของสนามแมเหล็กดวยการโคงงอของคานจากเฟสเปลี่ยนแปลง
ดังรูปที่ 2

Phase shift

Magnetic

Write Head

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเฟสเนื่องจากการโคงงอของคานในกรณีที่ปริมาณของสนามแมเหล็กของหัวเขียนกระทําตอคานทํา
ใหเฟสของคานเกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณรูปคลื่นไซนเสนทึบแทนสัญญาณกระตุนใหคานของ MFM สั่น สวนสัญญาณรูปคลื่นไซน
เสนปะแทนสัญญาณที่อานไดจาก PSD

ตัวอยางหัวเขียนที่ใชในการทดลองนี้เปนหัวเขียนบันทึกขอมูลในแนวดิ่ง โดยจายกระแสไฟฟาคงที่ 30 mA
ใหกับหัวเขียน การหาสนามแมเหล็กของหัวเขียนในแนวดิ่ง จากกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก กระทําไดดวยการ
ใชคานสแกนไปบนหัวเขียนแมเหล็กตามตําแหนงตางๆในแนวแกน x และ y ในพื้นที่ 400 nm x 800 nm ที่ความ
ละเอียด 64 x 256 จุด คานจะสแกนเหนือหัวเขียนที่ตําแหนงความสูงระหวางหัวเขียนกับคาน SH ตั้งแต 10 nm
จนถึง 200 nm ซึ่งเปนระดับความสูงที่การเปลี่ยนแปลงเฟสของคานเขาใกลศูนย จากนั้นนําขอมูลความตางเฟส
ที่ไดมาคํานวณหาสนามแมเหล็กตอไป ในการทดลองจะศึกษาสนามแมเหล็กจากหัวเขียนที่ตําแหนงที่มีแอมพลิจูด
ของการเปลี่ยนแปลงเฟสสูงสุดตามแนวครอสแทรค (cross track) และแนวดาวนแทรค (down track)

200

50

Probe

10

Scan High

Write Head

(ก)

(ข)

รูปที่ 3 (ก) ไดอะแกรมแสดงการสแกนหัวเขียนดวยคาน MFM ที่แตละความสูง จาก SH = 10 nm จนถึง SH = 200 nm
(ซึ่งเปนระดับความสูงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงเฟสเนื่องจากแรงแมเหล็กมากระทํา) (ข) ตัวอยางรูปสัญญาณความตางเฟสที่ไดจากการ
สแกนหัวเขียนที่ระดับความสูง SH ตั้งแต 10 nm ถึง 200 nm
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
ความสัมพันธระหวางความแตกตางเฟสที่วัดไดจาก MFM และแรงแมเหล็กแสดงดังสมการที่ (1)
−Q ∂Fz
Δφ =
(1)
k ∂z
เมื่อ Q คือควอลิตี้แฟคเตอร และ k คือคานิจของสปริง (N/m)
ดังนั้นเราสามารถคํานวณหาแรงแมเหล็กไดโดยการอินทิเกรตเฟสที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต SH ที่ตําแหนงความสูงที่
ตองการทราบคาแรงแมเหล็กจนถึง 200 nm แสดงไดดังสมการที่ (2)

Fz ∝ ∫ ( Δφ ) dz

(2)

z

ในการคํา นวณหาสนามแมเหล็ กมีวิธีก ารคํ า นวณเหมื อนกั นกั บการหาแรงแมเหล็ ก แต ส นามแม เหล็ ก
จะอินทิเกรตเฟสที่เปลี่ยนแปลงสองครั้งดังสมการที่ (3) จากตําแหนงความสูงที่ตองการหาแรงแมเหล็กไปจนถึง
SH = 200 nm
H z = ∫∫ ( Δφ ) dz

(3)

z

หรือคํานวณจากการอินทิเกรตแรงแมเหล็ก เนื่องจากเกรเดียนทของแรงแมเหล็กมีความสัมพันธกับสนามแมเหล็ก
H z = ∫ ( ΔFz ) dz

(4)

z

SH = 200 nm
SH = 150 nm
SH = 100 nm
SH = 50 nm
SH = 10 nm
Cross track direction (nm)

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 (ก) ภาพสามมิติของการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ตําแหนงความสูง SH ตางๆกัน (ข) การเปลี่ยนแปลงเฟสที่ตําแหนงที่มีขนาด
สูงสุดในแนวครอสแทรค ซึ่งใน (ข) รูปเล็กเปนความสัมพันธระหวางระดับความสูงของการสแกนกับการเปลี่ยนแปลงเฟส
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ความสูงในตําแหนงที่สนใจ
ความสูงในตําแหนงที่สนใจ
ความสูงในตําแหนงที่แรง
แมเหล็กเขาใกลศูนย

ความสูงในตําแหนงที่การเปลี่ยนแปลง
เฟสเขาใกลศูนย

(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) การหาแรงแมเหล็กที่ตําแหนงตางๆ บนหัวเขียนโดยการอินทิเกรตการเปลี่ยนแปลงเฟสที่แตละตําแหนงความสูงที่
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-แทรคซึ่งไดผลดังนี้

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 7 (ก) การเปลี่ยนแปลงเฟสที่ไดจากการวัดดวย MFM สําหรับรูป (ข) แรงแมเหล็ก (ค) สนามแมเหล็ก ที่ไดจากการ
คํานวณดวยเทคนิคการวัดดวย MFM ในแนวดาวนแทรคที่แตละความสูง
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SH = 200 nm
SH = 150 nm
SH = 100 nm
SH = 50 nm
SH = 10 nm
Down track direction (nm)

(ก)
(ข)
รูปที่ 8 รูปภาพแมเหล็กในแนวดาวนแทรค (จากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคาน) (ก) รูปภาพแมเหล็กในสามมิติ (ข) การ
เปลี่ยนแปลงเฟสที่ระดับความสูงของการสแกนแตกตางกัน (SH = 10, 50, 100, 150, 200 nm) ในแนวดาวนแทรค

จากการศึกษาปรากฏการณสนามแมเหล็กดวยกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็ก รูปภาพที่ไดจากการเปลี่ยนแปลง
เฟส ในระดับความสูงของการสแกนตางๆตั้งแต SH = 10 nm จนถึง SH = 200 nm ของหัวเขียนแบบ PMR จะเห็นได
ดังรูปที่ 8 โดยรูป 8 (ก) แสดงรูปภาพสามมิติของการเปลี่ยนแปลงเฟสเนื่องจากการตอบสนองของคานที่ความสูง
ตางๆ สวนในรูปเล็กของรูป 8(ข) แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงเฟสลดลงเมื่อเพิ่มความสูงของการสแกนและการ
เปลี่ยนแปลงเฟสจะเขาใกลศูนยที่ SH ≥ 200 nm เนื่องจากความสัมพันธระหวางเฟสที่เปลี่ยนแปลงกับแรงแมเหล็ก
และสนามแมเหล็กที่ไดกลาวไวขางตน

และ (( ݖ∫∫ ןݖܪΔ ) ݖ݀)แสดงใหเห็นวาที่ SH = 200 nm มีแรง

แมเหล็กและสนามแมเหล็กเขาใกลศูนย โดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเฟสของคานที่ SH =10 nm, 50 nm,
100 nm, 150 nm และ 200 nm ซึ่งเห็นไดวาที่ SH = 10 nm เฟสของคานมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนื่องจากคาน
อยูใกลกับสนามแมเหล็กของหัวเขียนทําใหคานตอบสนองตอแรงแมเหล็กที่กระทําตอคานไดมากจึงทําใหเฟสของ
คานเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และที่ความสูง SH =200 nm เฟสมีความเปลี่ยนแปลงนอยมาก ในรูปที่ 9 เปนการหา
ความเขมของสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในแนวครอส-แทรคโดยการสอบเทียบจากผลการ
จําลองไฟไนตเอลิเมนตที่ระดับความสูงของการสแกนใกลกับหัวเขียนมากที่สุดซึ่งมีคาความเขมของสนามแมเหล็ก
มากสุด ∼12000 Oe (J.P.J. (Hans) Groenland, et al, 1993) ดังนั้นเมื่อนําผลการทดลองมาสอบเทียบจะเห็นไดวา
ความเขมของสนามแมเหล็กจะอยูในชวง ∼5000 Oe ถึง 9000 Oe และในรูปที่ 10 สําหรับการสอบเทียบหาความเขม
ของสนามแมเหล็กและเกรเดียนทของสนามแมเหล็กในแนวดาวนแทรค
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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
การคํานวณหาสนามแมเหล็กของหัวเขียนโดยใชการเปลี่ยนแปลงเฟสของคานดังที่ไดแสดงนั้นเปนอีกวิธี
หนึ่ งซึ่งเปนเทคนิค โดยอาศัยความสัมพันธระหว า งการเปลี่ ยนแปลงเฟส แรงแม เหล็ ก และสนามแม เหล็ ก
∞

∞

z

z

H z ∝ ∫Fdz = ∝ ∫∫ ( Δφ ) dz ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับกลองจุลทรรศนแรงแมเหล็กไดเพื่อนําสอบเทียบ
หาความเข ม สนามแม เ หล็ ก และเกรเดี ย นท ข องสนามแม เ หล็ ก ในเชิ ง ปริ ม าณ จากผลทดลองเราสามารหาค า
สนามแมเหล็กไดโดยใชการอินทิเกรตผลของการวัดดวย MFM รวมกับผลการจําลองไฟไนตเอลิเมนต จะพบวาความ
เขมของสนามแมเหล็กมีคาอยูในชวง ∼5000 Oe ถึง 9000 Oe
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การจําลอง Simulink ของกล้ องจุลทรรศน์ แรงแม่ เหล็กสําหรับการตรวจวัดหัวเขียนแม่ เหล็ก
Simulink Modeling of Magnetic Force Microscopy for Magnetic Write Heads Inspection
คนิต ตํานานทอง1 และ บดินทร์ ดํารงศักดิ์1
Khanit Tumnantong1 and Badin Damrongsak1

บทคัดย่ อ
ในบทความนี ้ แบบจําลองในระดับระบบของกล้ องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก (MFM) สําหรับใช้ ในการตรวจวัด
หัวเขียนแม่เหล็กถูกพัฒนาและจําลองไว้ ใน Simulink™ โดยแบบจําลองถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อศึกษาการตอบสนองของ
คาน MFM ที่มีผลต่อสนามแม่เหล็กจากหัวเขี ยนแม่เหล็ก เราพบว่าเมื่ อมีสนามแม่เหล็กกระทํ าต่อคาน MFM
คุณสมบัติหลักของคาน MFM จะเปลี่ยนแปลงไป โดยเราสนใจเพียง 3 พารามิเตอร์ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงความถี่
การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดู และการเปลี่ยนแปลงเฟสของการสัน่ ของคาน นอกจากนี ้เรายังได้ ทําการศึกษาผลกระทบ
ของชันฟิ
้ ล์มแม่เหล็กที่เคลือบลงบนคาน MFM และผลกระทบอันเนื่องมาจากคาน MFM มีค่าคงที่สปริ งเปลี่ยนไป
คําสําคัญ : กล้ องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก หัวเขียนแม่เหล็ก 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

คํานําและวัตถุประสงค์
ในปั จจุบนั กล้ องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก (magnetic force microscopy, MFM) ถูกนํามาใช้ ในการศึกษา
สนามแม่เหล็กของหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็ก หัววัดของ MFM มีลกั ษณะเป็ นคานยืดหยุ่นขนาดไมโครมิเตอร์ (micro
cantilever) ซึง่ สร้ างขึ ้นจากซิลิกอนและเคลือบด้ วยสารแม่เหล็กที่บริ เวณปลายคานเพื่อให้ คานสามารถตอบสนองต่อ
สนามแม่เหล็ก ในทางปฏิบตั ิเลเซอร์ และโฟโตไดโอด (รูปที่ 1 ) ถูกนํามาใช้ เพื่อวัดการสัน่ หรื อการโค้ งงอของปลายคาน
โดยทัว่ ไป MFM ทํางานในโหมดสัน่ พ้ อง โดยการป้อนสัญญาณกระตุ้นที่มีความถี่เท่ากับความถี่สนั่ พ้ องของ
คานเพื่อให้ คานมีแอมพลิจดู การสัน่ มากที่สดุ เมื่อคานเคลื่อนที่ผ่านบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็กดังแสดงในรู ปที่ 2 จะมี
1

ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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แรงปฏิกิริยาเกิดขึ ้นกับคาน ส่งผลให้ การสัน่ ของคานเปลี่ยนแปลงไปจากสถานะเริ่ มต้ น ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
การเปลี่ยนแปลงความถี่สนั่ พ้ อง การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูด และการเปลี่ยนแปลงเฟสของการสัน่ ของคาน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นบอกถึงขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทํากับคาน
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า การตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของ MFM ขึ ้นกับคุณลักษณะ
เฉพาะของคานที่นํามาใช้ ได้ แก่ ค่าคงที่สปริ ง (H. Saito, et al, 2009) ชนิดของสารแม่เหล็กที่เคลือบบนคาน
(J. Scott, et al, 1999) ปริ มาณแมกนีไทเซชันที่เคลือบคาน (A. Carl, et al, 2001) รูปร่างของคาน (M. A. AlKhafaji, et al, 1996) เป็ นต้ น โดยในงานวิจยั นี ้ได้ สร้ างแบบจําลองโดยใช้ โปรแกรม Simulink™ เพื่อศึกษาผลการ
ตอบสนองของคานต่อการเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะของคานใน 2 กรณี คือ การเปลี่ยนแปลงแมกนีไทเซชันที่เคลือบ
บนคานและการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สปริงของคาน

รู ปที่ 1 หลักการทํางานของ MFM เพื่อใช้ ศกึ ษาสนามแม่เหล็กจากหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็ก (S. Tanaka, et al, 2012)

รู ปที่ 2 การทํางานของคานที่ปลายคานเคลือบด้ วยสารแม่เหล็ก เมื่อได้ รับแรงแม่เหล็กจากตัวอย่าง (L. Abelman,
et al, 2005)

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจยั สร้ างแบบจําลองของหัววัดของ MFM โดยอาศัยสมการแรงที่กระทํากับคานในแนวดิ่งหรื อทิศ z เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการสัน่ ของคานภายใต้ สนามแม่เหล็กภายนอก จากกฎของนิวตันสามารถเขียนสมการแรงทังหมดที
้
่
กระทํากับคานได้ ดงั นี ้
d 2z
dz
= Fdrive (t ) − b − kz + Fts ( z )
(1)
2
dt
dt
โดย m คือมวลของคาน, b คือค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนของคาน, k คือค่าคงที่ของสปริ ง(คาน), z คือตําแหน่ง
m

การโค้ งงอของคานในแนวแกน Z, Fdrive (t ) คือแรงภายนอกที่ใช้ ในการกระตุ้นการสัน่ ของคาน โดยแรง Fdrive (t )
สามารถเขียนให้ อยูใ่ นรูปความถี่กบั เวลาได้ ดงั นี ้
Fdrive (t ) = A sin(2π ft )
(2)
โดย A คือแอมพลิจดู การสัน่ ของคลื่นที่ให้ กบั คาน f คือความถี่ของคลื่นที่ให้ กบั คาน และ Fts ( z ) คือแรงที่เกิดขึ ้น
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เนื่องจากแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทํากับคาน สามารถเขียนให้ อยู่ในรู ปของแมกเนติกโมเมนต์กบั สนามแม่เหล็กได้
ดังนี ้
(3)
Fts ( z ) = mtip ΔBsample
โดย mtip จะสัมพันธ์กบั ค่าของแมกนิไตเซชันที่เคลือบบริ เวณปลายคาน และ Bsample เป็ นสนามแม่เหล็กของหัวเขียน
ข้ อมูลแม่เหล็กที่ได้ มาจากการจําลองสนามแม่เหล็กของหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็กด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
แบบจําลองหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็ก ดังแสดงในรู ปที่ 3(ก) ผลการจําลองค่าของสนามแม่เหล็กที่ความสูงต่างๆ แสดง
ดังรู ปที่ 3(ข) และสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กของหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็กกับระยะความ
สูงได้ ดงั นี ้
Bsample =

3.988
− 0.0136
R

(4)

เมื่อ R เป็ นความสูงระหว่างคานกับหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็ก
แผนผังแบบจําลองด้ วยโปรแกรม Simulink™ แสดงดังรูปที่ 5 โดยมีพารามิเตอร์ ตา่ งๆแสดงในตารางที่ 1
การจํ าลองการสั่นของคานเมื่อไม่มีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทํา สามารถเขี ยนกราฟความสัมพัน ธ์
ระหว่างแอมพลิจดู การสัน่ กับความถี่และเฟสการสัน่ กับความถี่ได้ ดงั รูปที่ 4 โดยคานจะแสดงสมบัติของการสัน่ พ้ องที่
ความถี่ประมาณ 74775 Hz ซึง่ เป็ นความถี่อ้างอิงของคานและค่าเฟสของการสัน่ ประมาณ 90 องศา

(ก)
รู ปที่ 3 (ก) แบบจําลองหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็กที่ใช้ ในการจําลองค่าสนามแม่เหล็ก
(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าของสนามแม่เหล็กกับความสูง
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ตารางที่ 1 ค่าของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ ในการจําลองด้ วยโปรแกรม Simulink™
ตัวแปร
ขนาดของตัวแปร
A
0.25 nm
f ref
75000 Hz
ka
k 2.8 N/m
R ที่ตําแหน่งเริ่ มต้ น
10 nm
mm
kref / (2π f ref )2
0.2π fm

b
mtip

10-16 Am2

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 กราฟแสดงสมบัติของคานเมื่อไม่มีแรงแม่เหล็กจากภายนอกมากระทํา
(ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแอมพลิจดู กับความถี่ (ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเฟสกับความถี่
การจําลองการสัน่ ของคานเมื่อมีแรงแม่เหล็กภายนอกมากระทํากับคาน โดยกําหนดค่าแมกนีไทเซชันของ
คานมีทิศพุง่ เข้ าสูค่ าน (+Z) ผู้วิจยั ทําการทดลองป้อนสนามแม่เหล็กกับคานใน 2 กรณีคือ สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้ าสู่
คาน (+Z) และสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) ผลการจําลองแสดงได้ ดงั รูปที่ 6 โดยเมื่อให้ สนามแม่เหล็กมี
ทิศพุ่งเข้ าหาคาน (+Z) ทําให้ ความถี่สนั่ พ้ องของคานมีค่าน้ อยลงจากความถี่อ้างอิงและแอมพลิจูดการสัน่ ที่ความถี่
อ้ างอิงมีค่าเพิ่มขึ ้น ดังแสดงในรูป 6(ก) และเฟสการสัน่ ที่ความถี่สนั่ พ้ องอ้ างอิงของคานมีค่าลดลงดังแสดงในรูป 6(ข)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แสดงในลักษณะตรงกันข้ ามกับการให้ สนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) คือ
ความถี่สนั่ พ้ องของคานมีค่าเพิ่มขึ ้นจากความถี่อ้างอิง การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดู การสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงมีค่าลดลง
และการเปลี่ยนแปลงเฟสการสัน่ ที่ความถี่สนั่ พ้ องของคานมีคา่ มากขึ ้น
การศึกษาผลของแมกนีไทเซชันที่เคลือบบริ เวณปลายคานกับการตอบสนองของคาน เมื่อมีแรงแม่เหล็ก
ภายนอกมากระทํา ทําโดยกําหนดค่าของแมกนีไทเซชันในการจําลองแต่ละครัง้ ให้ มีค่าต่างๆ กัน คือ 300x103 A/m
225x103 A/m 150x103 A/m และ 80x103 A/m แล้ วศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน 3 ลักษณะ คือ การ
เปลี่ยนแปลงค่าของความถี่สนั่ พ้ องของคาน การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดู ที่ความถี่สนั่ พ้ อง และการเปลี่ยนแปลงเฟส
การสัน่ ที่ความถี่สนั่ พ้ อง
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การศึกษาผลของค่าคงที่ของสปริ งกับการตอบสนองของคาน โดยกําหนดค่าคงที่สปริ งมีค่าต่างๆ 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 แล้ วทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น

Start

Read
constant

Simulated Fdrive (t ) = A sin(2π ft )

z from Fdrive (t ) F(t)

Calculate Fts ( z )

dz
from Fdrive (t )
dt

Calculate spring
force

Calculate
damping force

SUM

Output
( z position)

Calculate
amplitude

Calculate phase

รู ปที่ 5 แผนผังการทํางานของโปรแกรม Simulink™
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบผลการจําลองการตอบสนองของคาน ในกรณีไม่มีสนามแม่เหล็ก และกรณีมีสนามแม่เหล็ก
ทังในทิ
้ ศพุง่ เข้ าสูค่ าน (+Z) และทิศพุง่ ออกจากคาน (-Z)
(ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแอมพลิจดู กับความถี่ของคาน (ค) ภาพขยายภายในกรอบสี่เหลี่ยมรูป (ก)
(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเฟสกับความถี่ของคาน (ง) ภาพขยายภายในกรอบสี่เหลี่ยมรูป (ข)

ผลและวิจารณ์
จากผลการเปลี่ยนแปลงแมกนีไทเซชันของคานดังแสดงในรูปที่ 7 พบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงเป็ นเส้ นตรงและการเปลี่ยนแปลงขึ ้นกับทิศของสนามแม่เหล็กที่กระทํากับคาน เมื่อให้ สนามแม่เหล็ก
มีทิศพุ่งเข้ าสูค่ าน (+Z) พบว่าความถี่สนั่ พ้ องและเฟสของการสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
เป็ นเส้ นตรงตามค่าแมกนีไทเซชันที่ปลายคาน แต่แอมพลิจดู การสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงมีแนวโน้ มลดลงเป็ นเส้ นตรงตาม
ค่าแมกนีไทเซชันที่ปลายคาน เมื่อให้ สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากคาน (-Z) พบว่าความถี่สนั่ พ้ องและเฟสของการ
สัน่ ที่ความถี่อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้ มลดลงเป็ นเส้ นตรงตามค่าแมกนีไทเซชันที่ปลายคาน แต่แอมพลิจดู การ
สัน่ ที่ความถี่อ้างอิงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเป็ นเส้ นตรงตามค่าแมกนีไทเซชันที่ปลายคาน โดยการเปลี่ยนแปลงของแมกนี
ไทเซชันที่เกิดขึ ้นจะเป็ นไปตามสมการ (3) ทําให้ การเปลี่ยนแปลงของแมกนีไทเซชันส่งผลต่อขนาดของแรง Fts ใน
ระบบโดยตรง ผลการจําลองการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแมกนีไทเซชันของคานสอดคล้ องกับผลการทดลองของ
A. Carl และคณะ (A. Carl, et al, 2001) โดยเมื่อค่าแมกนีไทเซชันของคานมีค่ามากขึ ้นจะทําให้ คานตอบสนองต่อ
สนามแม่เหล็กได้ มากขึ ้น
จากผลการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สปริงของคานดังแสดงในรูปที่ 8 พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นมีแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงแบบ exponential การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจะขึ ้นกับทิศของสนามแม่เหล็กที่กระทํากับคาน เมื่อให้
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(ก)

(ค)

(ก)

(ค)

(ข)
รู ปที่ 7 กราฟการเปลี่ยนแปลงการสัน่ ของคานเมื่อเปลี่ยน
ค่าแมกนีไทเซชัน
(ก) กราฟความสัมพันธ์ ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงความถี่สนั่ พ้ องของคาน
(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดู
(ค) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงเฟสการสัน่

(ข)
รู ปที่ 8 กราฟการเปลี่ยนแปลงการสัน่ ของคานเมื่อเปลี่ยน
ค่าคงที่สปริง
(ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงความถี่สนั่ พ้ องของคาน
(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจดู
(ค) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีไทเซชันกับ
การเปลี่ยนแปลงเฟสการสัน่
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สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้ าสู่คาน (+Z) พบว่าความถี่สนั่ พ้ องและเฟสของการสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปมี
แนวโน้ มลดลงแบบ exponential ตามค่าคงที่สปริ งของคาน แต่แอมพลิจดู การสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
แบบ exponential ตามค่าคงที่สปริ งของคาน เมื่อให้ สนามแม่เหล็กมีทิศพุง่ ออกจากคาน (-Z) พบว่าความถี่สนั่ พ้ อง
และเฟสของการสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นแบบ exponential ตามค่าคงที่สปริ งของคาน
แต่แอมพลิจูดการสัน่ ที่ความถี่อ้างอิงมีแนวโน้ มลดลงแบบ exponential ตามค่าคงที่สปริ งของคาน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ของสปริงของคานส่งผลค่าอัตราส่วนการลดทอน ζ ตามสมการ ζ = b / 2 km โดยอัตราส่วน
การลดทอนบอกถึงกรณี การลดทอนในรู ปแบบต่างๆ ของคาน ซึ่งในแบบจําลองการลดทอนของคานแบบ underdamped ทําให้ การลดทอนที่เกิดขึ ้นเป็ นแบบ exponential

สรุ ป
แบบจําลอง MFM ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ศึกษาคุณสมบัติของหัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็ก โดยในงานวิจยั นี ้เรา
ทําการศึกษาผลของแมกนีไทเซชันของสารเคลือบแม่เหล็กและค่าคงที่สปริ งของคาน จากผลการจําลองเราพบว่า
ความไวในการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กของคานขึน้ กับค่าของแมกนีไทเซชัน และค่าคงที่สปริ งของคาน ถ้ าเรา
ต้ องการคานที่ตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้ ไว เราควรเลือกใช้ คานที่มีค่าแมกนีไทเซชันมาก โดยเราสามารถเพิ่มค่า
แมกนีไทเซชันของคานได้ โดยเลือกใช้ สารแม่เหล็กที่มีค่าแมกนีไทเซชันมากเคลือบที่บริ เวณปลายคาน และเราควร
เลือกใช้ คานที่มีค่าคงที่สปริ งของคานน้ อย แต่ค่าคงที่สปริ งของคานจะส่งผลให้ คานตอบสนองได้ ดีในช่วงที่มีค่าคงที่
สปริ งของคานน้ อยๆ และส่งผลให้ การตอบสนองได้ น้อยลงเมื่อค่าคงที่ของสปริงของคานมีคา่ มากขึ ้น
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การใช้ เถ้ าลอยเป็ นส่ วนผสมแทนที่ปนู ซีเมนต์ ในคอนกรี ต
The Use of Fly Ash as A Cement Replacement in Concrete Mixture
กนกพร อนันต์ชื่นสุข1
Kanokporn Ananchuensook1

บทคัดย่ อ
คอนกรี ตเป็ นวัสดุที่ได้ รับความนิยมในงานก่อสร้ างทุกประเภททังโครงสร้
้
างขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ มาเป็ นระยะเวลานาน เนื่ องจากสามารถทําเป็ นรู ปร่ างต่างๆได้ ตามต้ องการ รั บแรงอัดและแรงดัดได้ ดี
มีความแข็งแรง แต่ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จําเป็ นต้ องใช้ พลังงานปริ มาณมาก เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และลดการ
ใช้ พลังงานจึงได้ ทดลองนําของเหลือทิ ้ง เช่น เถ้ าลอยมาใช้ ทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อเตรี ยมคอนกรี ต ในงานวิจยั นี ้ได้
ศึกษาผลของเถ้ าลอยที่มีต่อสมบัติของคอนกรี ต พบว่า เมื่อใช้ เถ้ าลอยที่มีขนาด 0.075 – 0.15 mm เติมลงใน
คอนกรี ตแทนที่ปนู ซีเมนต์ปริ มาณ 10-30% โดยนํ ้าหนักจะทําให้ ค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดและกําลังรับแรงดัดสูงสุดมี
ค่าลดลงมากที่สดุ เท่ากับ 26.61% และ 36.62% เมื่อเทียบกับคอนกรี ตอ้ างอิง แต่อย่างไรก็ตามคอนกรี ตที่เตรี ยมได้
จากการผสมเถ้ าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ทุกอัตราส่วนก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในงานโครงสร้ างและงานคอนกรี ต
อื่นๆได้ เนื่องจากมีคา่ กําลังรับแรงอัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
คําสําคัญ : กําลังรับแรงอัด กําลังรับแรงดัด คอนกรี ต เถ้ าลอย

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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คํานําและวัตถุประสงค์
คอนกรี ตเป็ นวัสดุที่นิยมใช้ ในงานก่อสร้ างมาเป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากสามารถทําเป็ นรู ปร่ างต่างๆได้
มีสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ คงทน แข็งแรง การเตรี ยมคอนกรี ตจําเป็ นต้ องใช้ ปนู ซีเมนต์เป็ นส่วนผสมหลัก
แต่ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จําเป็ นต้ องใช้ พลังงานจํานวนมาก จากกระแสการอนุรักษ์ พลังงานและปั ญหา
สภาวะโลกร้ อนทําให้ มีการนําวัสดุเหลือทิ ้งมาทดแทนปูนซีเมนต์ (ปิ ติศานต์ กรํ า้ เพชร, 2553) วัสดุทดแทนเหล่านี ้
ได้ แก่ เถ้ าลอย ซิลิกาฟูม กากแร่เหล็กและผงหินอ่อน เป็ นต้ น (Poon C.S., et al., 2000 และ ชัย จาตุรพิทกั ษ์ กลุ ,
2553) เพื่อลดการใช้ พลังงาน ลดการใช้ วตั ถุดิบ ลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และลดต้ นทุนการผลิต รวมทัง้
สามารถกําจัดของเสียได้ อีกด้ วย (ปิ ติศานต์ กรํ า้ เพชร,
2553) โดยเฉพาะของเสียประเภทเถ้ าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งมักก่อให้ เกิดปั ญหา คือ เป็ นฝุ่ นฟุ้งกระจายได้ ง่าย ก่อให้ เกิดมลภาวะ จึงต้ องกําจัดทิ ้งโดยเร็ ว เถ้ า
จากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณปี ละประมาณ 5 ล้ านตัน โดยเป็ นเถ้ าลอยประมาณ 3.5 ล้ านตันและเถ้ าอื่นๆอีก
ประมาณ 1.5 ล้ านตัน แต่มีการนําไปใช้ ประโยชน์ประมาณ 1.5 ล้ านตัน หรื อประมาณร้ อยละ 30 ของปริ มาณที่
เกิดขึ ้นในแต่ละปี (ข้ อมูลปี พ.ศ. 2553) ส่วนเถ้ าอื่นๆรวมทังเถ้
้ าลอยที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ต้องนําไปทิ ้งทังหมดหรื
้
อนําไป
ถมที่นั่นเอง (ชัย จาตุรพิทักษ์ กุล, 2553) สําหรั บในประเทศไทยได้ มีการนํ าเถ้ าประเภทเถ้ าลอยซึ่งเกิ ดจาก
กระบวนการเผาถ่านหินในโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้ อนมาใช้ ผลิตคอนกรี ตผสมเถ้ าลอยอย่างแพร่ หลาย เช่น การ
ใช้ เถ้ าลอยในงาน เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงประเภทแรงเหวี่ยง (ประเสริ ฐ สุวรรณวิทยา, 2553) การใช้ เถ้ ารวม เถ้ าถ่าน
หินเป็ นวัสดุประสานในส่วนผสมของคอนกรี ต (ชัย จาตุรพิทกั ษ์ กลุ , 2545) เป็ นต้ น สําหรับในต่างประเทศได้ มีการ
ทดลองนําเถ้ าลอยมาใช้ ในงานคอนกรี ตทังในรู
้ ปมวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียด หรื อการแทนที่ปนู ซีเมนต์ เช่น
การใช้ เถ้ าลอยแคลเซียมตํ่ามาผสมคอนกรี ตแทนที่มวลรวมหยาบปริ มาณ 55% โดยนํ ้าหนัก ผสมกับปูนซีเมนต์
ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 หรื อ 3 ปริ มาณ 45% โดยนํ ้าหนัก เพื่อศึกษาถึงผลต่อค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุด ความ
ต้ านทานการแทรกซึมของไอออนคลอไรด์ในเนื ้อคอนกรี ตและความทนทาน พบว่าเถ้ าลอยหยาบให้ ผลการปรับปรุ ง
สมบัติทางกลและความทนทานที่ดีกว่าเถ้ าลอยละเอียด (Bouzoubaa N., et al., 2001) นอกจากนี ้ยังได้ มีการนํา
เถ้ าลอยแคลเซียมตํ่าปริ มาณมากมาใช้ แทนที่ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนต์ประเภท 1 เพื่อเตรี ยมคอนกรี ตความแข็งแรงสูง
(High strength concrete) ซึง่ ได้ ผลดีที่อตั ราส่วนของนํ ้าต่อวัสดุประสาน (w/b ratio) มีค่าตํ่า ซึง่ ปริ มาณเถ้ าถ่าน
หินที่ใช้ มีปริ มาณสูงถึง 45% โดยนํ ้าหนัก โดยสามารถเพิ่มกําลังรับแรงอัด ลดค่าความร้ อนจากปฏิกิริยาการแข็งตัว
และการแพร่ของไอออนคลอไรด์เมื่อเทียบกับคอนกรี ตที่ไม่ผสมเถ้ าลอย (Poon, C.S., et al., 2000)
สําหรับงานวิจยั นี ้จะศึกษาการนําเถ้ าลอยมาผสมในคอนกรี ตแทนที่ปนู ซีเมนต์ ที่อตั ราส่วนของนํ ้าต่อวัสดุ
ประสานมีค่าสูงเท่ากับ 0.7 โดยพิจารณาถึงผลของเถ้ าลอยที่มีต่อสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพ รวมถึง
้ นการกําจัด
ปริ มาณเถ้ าลอยที่เหมาะสมในการเตรี ยมคอนกรี ต เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และลดการใช้ พลังงานรวมทังเป็
วัสดุเหลือทิ ้ง เช่น เถ้ าลอย อีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ก. วัตถุดิบที่ใช้ เตรี ยมชิ ้นงานทดสอบประกอบด้ วย
ก.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภท 1 เป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ธรรมดา ตามมาตรฐาน ASTM C 150 ที่ใช้
ในงานก่อสร้ างทัว่ ไปและผลิตภัณฑ์คอนกรี ตสําเร็จรูป (บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จํากัด, 2551) ซึง่ มีองค์ประกอบทาง
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เคมีและสมบัติทางกายภาพ แสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ก.2 มวลรวม (Aggregates) ประกอบด้ วยมวลรวมหยาบ ได้ แก่ หินปูน มีขนาด 3/4" หรื อ 19 mm
ก.3 มวลรวมละเอียด ได้ แก่ ทรายแม่นํ ้า มีขนาดตังแต่
้ 0.075-4.75 mm เมื่อนํามาคัดขนาดโดยใช้ ตะแกรง
(Sieve analysis) ได้ การกระจายขนาด แสดงตารางที่ 3
ก.4 นํ ้า ใช้ นํ ้าประปาเป็ นนํ ้าในการผสมคอนกรี ต มีลกั ษณะใส ไม่มีกลิน่ ไม่มีรสและสามารถดื่มได้
ก.5 เถ้ าลอย ใช้ เถ้ าลอยที่นํามาคัดขนาดด้ วยตะแกรงแล้ วนําส่วนที่ผา่ นตะแกรงเบอร์ # 100 แต่ค้างบน
ตะแกรง # 200 ได้ เถ้ าลอยที่มีขนาด 0.075 – 0.15 mm แสดงดังรูปที่ 1 และองค์ประกอบแสดงดังตารางที่ 4
ข. การเตรี ยมชิ ้นงานและวิธีทดสอบ ทําการผสมคอนกรี ตเพื่อให้ ได้ สมบัติตามที่กําหนด คือ กําลังอัดที่
ออกแบบ 240 kg/cm2 หรื อ 23.54 MPa ค่าการยุบตัว 7.5 ± 2.5 cm ขนาดหิน ¾″ และไม่ใส่นํ ้ายาผสมคอนกรี ต
จากค่าต่างๆดังกล่าวนํามาอ่านค่าปริ มาณนํ ้าที่ใช้ เท่ากับ 190/1 m3 ของปริ มาตรคอนกรี ต และอัตราส่วนของนํ ้าต่อ
วัสดุประสาน (w/b) = 0.7 เพื่อให้ ได้ ค่าการยุบตัวและกําลังรับแรงอัดตามที่กําหนด จากนันจึ
้ งนํามาคํานวณหา
ปริ มาณของปูนซีเมนต์และมวลรวม เพื่อใช้ เตรี ยมคอนกรี ตตามวิธีการของ Concrete Mixed Design แล้ วจึงผสม
คอนกรี ตตามสัดส่วนเพื่อนํามาใช้ เตรี ยมชิ ้นงานทดสอบ ดังนี ้
ข.1 ชิ ้นงานรูปทรงกระบอกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 15 cm สูง 30 cm เพื่อใช้ ทดสอบกําลังรับแรงอัด ตาม
มาตรฐาน ASTM C 39
ข.2 ชิ ้นงานรูปคานพื ้นที่หน้ าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาด15x15 cm2 ยาว 70 cm เพื่อใช้ ทดสอบกําลังรับแรง
ดัด ตามมาตรฐาน ASTM C 293
ชิ ้นงานที่เตรี ยมได้ จะทําการบ่มเป็ นเวลา 28 วัน โดยการพันด้ วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียนํ ้า
โดยใช้ ชิ ้นงานที่ทําการทดสอบจํานวน 5 ชิ ้น
ข.3 การทดสอบความสามารถเทได้ ใช้ วิธีการทดสอบจาก Slump test ตามมาตรฐาน ASTM C 143

ผลและวิจารณ์
ผลการทดลองคํานวณหาปริ มาณวัสดุที่ต้องใช้ เตรี ยมคอนกรี ต 1 m3 แสดงดังตารางที่ 5 เมื่อนํามาเตรี ยม
ชิ ้นงานทดสอบเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสมบัติของคอนกรี ตที่ไม่ผสมและผสมเถ้ าลอยแทนที่ปนู ซีเมนต์ โดยพิจารณาค่า
ความสามารถเทได้ กําลังรับแรงอัดและกําลังรับแรงดัด ได้ ผลดังนี ้
- ความสามารถเทได้ (Workability) พิจารณาจากค่า Slump test โดยการวัดค่าการยุบตัวของคอนกรี ต ผล
การทดลองแสดงดังรูปที่ 2
พบว่าลักษณะเส้ นกราฟเป็ นเส้ นตรงและลาดเอียงเพิ่มขึ ้นเมื่อปริ มาณเถ้ าลอยเพิ่มขึ ้น ค่าการยุบตัวของ
คอนกรี ตมีค่า 7.6, 8.0, 8.5 และ 8.8 cm ที่อตั ราการแทนที่ปนู ด้ วยเถ้ าลอยเท่ากับ 0,10, 20 และ 30% โดยนํ ้าหนัก
ตามลําดับ ค่ายุบตัวที่ได้ นี ้เป็ นค่าที่ดีแสดงถึงการยึดเกาะของปูนซีเมนต์ เถ้ าลอย และมวลรวม ( Zhang S. and
Zong L., 2014) ดังนันคอนกรี
้
ตที่เตรี ยมได้ จากการผสมเถ้ าลอยจึงมีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ ในงาน
คอนกรี ตประเภทต่างๆ
- ค่ากําลังรับแรงอัด (Compressive strength) ได้ ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรี ตผสม
เถ้ าลอย แสดงดังรูปที่ 3
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พบว่าเมื่อปริมาณเถ้ าลอยเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ คา่ กําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตผสมเถ้ าลอยมีแนวโน้ มลดลง
เมื่อเทียบกับคอนกรี ตอ้ างอิงที่ไม่มีการเติมเถ้ าลอย เนื่องจากการทําปฏิกิริยาไฮเดรชันของคอนกรี ตที่ใช้ ปนู ซีเมนต์
้ ช่วงต้ น ซึ่งเป็ นช่วงที่มีนํ ้าใน
เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกๆของการบ่มจึงทําให้ ปนู ซีเมนต์ทําปฏิกิริยาไปแล้ วตังแต่
คอนกรี ตปริ มาณมาก ส่วนคอนกรี ตผสมเถ้ าลอยต้ องใช้ ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในการพัฒนากําลังรับแรงอัดกว่าที่
้ าลังรับแรงอัดสูงสุดที่ระยะเวลาการบ่ม 28
ปฏิกิริยาไฮเดรชันจะเกิดอย่างสมบูรณ์ (บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2554) ดังนันกํ
วัน จึงตํ่ากว่าของคอนกรี ตอ้ างอิงที่ไม่เติมเถ้ าลอย ในการทดลองนี ้ค่ากําลังรับแรงอัดของคอนกรี ตลดลงสูงสุดเท่ากับ
26.71% เมื่อใช้ คอนกรี ตเถ้ าลอยแทนที่ปนู ซีเมนต์ 30% โดยนํ ้าหนัก อย่างไรก็ตามคอนกรี ตที่ผสมเถ้ าลอยแทนที่มวล
รวม 30% โดยนํ ้าหนัก ให้ คา่ กําลังรับแรงอัดสูงสุดเท่ากับ 18.72 MPa ซึง่ มีค่ามากกว่าค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดขันตํ
้ ่า
ที่กําหนดไว้ สําหรับงานโครงสร้ างที่ 17.24 MPa (Ismail, Z. Z. and Hashmi, E. A., 2008) หรื ออาจนํามาใช้ งาน
้ ่าเฉลี่ยจากอิฐ 5 ก้ อน ของชันคุ
้ ณภาพ ข-1 และ ค-1 ที่ 17.16 และ
ประเภทอิฐคอนกรี ตที่ต้องการกําลังรับแรงอัดขันตํ
10.30 MPa ตามลําดับ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 59-2516)
- ค่ากําลังรับแรงดัด (Flexural strength) ได้ ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงดัดสูงสุดของคอนกรี ตผสม
เถ้ าลอย แสดงดังรูปที่ 4
พบว่าเมื่อปริมาณเถ้ าลอยในคอนกรี ตเพิ่มมากขึ ้นทําให้ คา่ กําลังรับแรงดัดสูงสุดของคอนกรี ตมีแนวโน้ มลด
ลงเมื่อเทียบกับคอนกรี ตอ้ างอิงที่ไม่มีการเติมเถ้ าลอย ด้ วยเหตุผลเช่นเดียวกับการลดลงของกําลังรับแรงอัดสูงสุด
ในการทดลองนี ้ค่ากําลังรับแรงดัดของคอนกรี ตลดลงสูงสุดเท่ากับ 36.62% เมื่อใช้ เถ้ าลอยแทนที่ปนู ซีเมนต์ 30%
โดยนํ ้าหนัก

บทสรุ ป
- การทดสอบความสามารถเทได้ โดยวิธีการ Slump test ให้ ค่าการยุบตัวลดลงเมื่อแทนที่มวลรวมด้ วยเถ้ า
ลอยเพิ่มขึ ้น คือ ค่าการยุบตัวมีค่าเท่ากับ 7.6, 8.0, 8.5 และ 8.8 cm เมื่อแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอย เท่ากับ 0, 10,
20 และ 30% โดยนํา้ หนัก ตามลําดับ แสดงว่าคอนกรี ตที่เตรี ยมได้ สามารถนําไปใช้ งานได้ ดีมีแรงยึดเกาะของ
ปูน ซี เ มนต์ เถ้ า ลอยและมวลรวมดี ดัง นัน้ คอนกรี ต ที่ เ ตรี ยมได้ จากการผสมเถ้ า ลอยจึง มี ความเหมาะสมกับ การ
ประยุกต์ใช้ ในงานคอนกรี ตประเภทต่างๆ
- ค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรี ตผสมเถ้ าลอยมีค่าลดลงเมื่อปริ มาณเถ้ าลอยเพิ่มขึ ้น คือ ค่ากําลังรับ
แรงอัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 23.59, 22.23, 20.93 และ 18.72 MPa เมื่อแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอยเท่ากับ 0, 10, 20
และ 30% โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ ทําให้ คา่ กําลังรับแรงอัดสูงสุดลดลงสูงสุดเท่ากับ 26.71% เทียบกับคอนกรี ตอ้ างอิง
- คอนกรี ตที่เตรี ยมจากการแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอยเท่ากับ 10 - 30% โดยนํ ้าหนักสามารถนําไปใช้ ใน
งานโครงสร้ าง เนื่องจากมีค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดสูงกว่าค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดขัน้ ตํ่าที่กําหนดไว้ สําหรับงาน
โครง สร้ าง
- การนําคอนกรี ตที่เตรี ยมจากการแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอยเท่ากับ 10 - 30% โดยปริ มาตร ไปใช้ ในงาน
โครงสร้ างได้ ทําให้ เกิดประโยชน์ในการกําจัดเถ้ าลอยได้ อีกทางหนึง่
- การใช้ เถ้ าลอยผสมในคอนกรี ตแทนที่ปนู ซีเมนต์ที่มีปริ มาณเถ้ าลอย 10 -30 % โดยนํ ้าหนัก สามารถ
ประยุกต์ใช้ กบั งานคอนกรี ตประเภทอื่นๆได้ อีกมากมายที่ไม่ต้องรับแรงมาก เช่น อิฐคอนกรี ต ผนังอาคารหรื อผนังกัน้
เป็ นต้ น
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- ค่ากําลังรับแรงดัดของคอนกรี ตผสมเถ้ าลอย เมื่อแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอยเพิ่มขึ ้น คือ ค่ากําลังรับแรง
ดัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 3.85, 3.41, 2.84 และ 2.44 MPa เมื่อแทนที่ปนู ซีเมนต์ด้วยเถ้ าลอยเท่ากับ 0, 10, 20 และ 30%
โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ ทําให้ คา่ กําลังรับแรงอัดสูงสุดลดลงสูงสุดเท่ากับ 36.62% เทียบกับคอนกรี ตอ้ างอิง
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
องค์ประกอบ %โดยนํ ้าหนัก
%สารประกอบหลัก
CaO
64.73
C3S = 50.6%
SiO2
C2S = 22.7%
21.20
Al2O3
C3A = 8.6%
5.22
Fe2O3
C4AF = 9.4%
3.08
SO3
หมายเหตุ
2.01
MgO
C3S = 3CaO.SiO2
0.19
C2S = 2CaO.SiO2
L.O.I
1.45
C3A = 3CaO. Al2O3
I.R
0.66
C4AF = 3CaO.Al2O3. Fe2O3
Free Lime
1.60
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
สมบัติทางกายภาพ
ค่าที่ตรวจสอบได้
ขนาดอนุภาค (m2/kg)
269
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้ น (min)
45
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้ าย (min)
375
ความอยูต่ วั (%)
0.19
กําลังรับแรงอัดสูงสุดที่เวลา 3 วัน (MPa)
25
กําลังรับแรงอัดสูงสุดที่เวลา 7 วัน (MPa)
31
ค่าความถ่วงจําเพาะ
3.15
ตารางที่ 3 การกระจายขนาดของทราย
ขนาดตะแกรง มวลที่ค้างบนตะแกรง
(mm)
(g)
9.5
0
4.75
703
2.36
473
1.18
284
0.6
174
0.3
135
0.15
137
0.075
77
0.045
0
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบของเถ้ าลอยวิเคราะห์โดยวิธี XRD
สมบัติ
CaO (%)
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3(%)
SO3 (%)
L.O.I (%)
Sp. gr.

ปริ มาณ
19.27
41.38
19.50
12.18
1.43
1.20
2.16

ตารางที่ 5 ปริ มาณวัสดุที่ใช้ เตรี ยมคอนกรี ต 1m3 ในหน่วย kg
อัตราส่วน w/b
% เถ้ าลอย โดยนํ ้าหนัก (%) ปริมาณปูนซีเมนต์และมวลรวม (kg)
นํ ้า
ปูนซีเมนต์ เถ้ าลอย
0.7
0
190
272.0
0
0.7
10
190
244.6
27.4
0.7
20
190
217.5
54.5
0.7
30
190
190.2
81.8

รู ปที่ 1 เถ้ าลอยขนาด 0.075 – 0.15 mm

รู ปที่ 2 ค่าการยุบตัวของคอนกรี ต
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หิน
1,107
1,107
1,107
1,107

ทราย
832
832
832
832
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กําลังรั บแรงอัดสูงสุด
กําลังรั บแรงอัด (MPa)

กําลังรั บแรงดัดสูงสุด
กําลังรั บแรงดัด (MPa)

%เถ้ าลอยโดยนํา้ หนัก (%)
%เถ้ าลอยโดยนํา้ หนัก (%)
รู ปที่ 3 ค่ากําลังรับแรงอัดสูงสุดของคอนกรี ตผสมเถ้ าลอย รู ปที่ 4 ค่ากําลังรับแรงดัดสูงสุดของคอนกรี ตผสมเถ้ าลอย
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การใช้ ประโยชน์ และการลดปริมาณของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว
Utilization and Wastes Reduction in White Coconut Meat Manufacturing Process
ทรงพล คูณศรี สขุ 1 สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล2 แสงชัย เอกประทุมชัย2 และ ธีรวุฒิ ลาภตระกูล1
Songpon Koonsrisuk1, Sudarut Triphechkul2, Saengchai Akeprathumchai2 and Teerawut Laptrakoon1

บทคัดย่ อ
ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวมีของเหลือใช้ /ทิ ้งหลายชนิดเกิดขึ ้นและถูกปล่อยทิ ้ง ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวทังในด้
้ านการใช้
ประโยชน์และการลดปริ มาณของเหลือใช้ ในกระบวนการ โดยวิธีการสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การทดลองปฏิบตั ิทําปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพให้ กบั ผู้ประกอบการและพนักงานของโรงงาน
จากการสํารวจ พบว่า ของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวที่กําลังการผลิตเนื ้อมะพร้ าวขาว 10 ตันต่อ
วัน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ ประเภทแรกของเหลือใช้ ที่นําไปใช้ ประโยชน์โดยการขาย
ให้ กบั พ่อค้ าที่มารับซื ้อ ประมาณ 18 ตันต่อวัน สร้ างรายได้ ให้ กบั โรงงาน ประมาณ 259,600-282,100 บาท ประเภทที่สอง
คือของเหลือใช้ ที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ ขุยมะพร้ าว จาวมะพร้ าว จุกมะพร้ าว และหน่อมะพร้ าว ประมาณ 5 ตัน และ
นํ ้าทิ ้งจากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวเกิดขึ ้น ประมาณ 35,000-40,000 ลิตร แนวทางการจัดการของเหลือใช้ ที่ไม่มี
การใช้ ประโยชน์เหล่านี ้คือ 1) การลดปริ มาณของเหลือใช้ พวกมะพร้ าวเสีย จาวมะพร้ าว หน่อมะพร้ าว และนํ ้าทิ ้ง โดยการ
ปรับใช้ เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ในกระบวนการผลิต เช่น นํามะพร้ าวซึ่งเป็ นวัตถุดิบเข้ าสู่ไลน์การผลิต
ตามลําดับเวลาการซื ้อวัตถุดิบก่อนหลังเพื่อลดปริ มาณมะพร้ าวเสีย การใช้ หวั ฉีดนํ ้าแรงดันสูงในขันตอนการล้
้
างทําความ
สะอาดอุปกรณ์และพื ้น การลดปริ มาณคลอรี นที่ใช้ ในกระบวนการแช่และล้ างเนือ้ มะพร้ าวขาวเพื่อลดปริ มาณคลอรี นที่
ปนเปื อ้ นในนํ ้าทิ ้ง และ 2) การผลิตปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพจากขุยมะพร้ าว จาวมะพร้ าว จุกมะพร้ าว และหน่อมะพร้ าว
ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ของเหลือใช้ ประมาณ 15,000-30,000 บาทต่อมะพร้ าวขาว 10 ตัน
คําสําคัญ : กระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว วัสดุเหลือใช้ /ทิ ้ง การใช้ ประโยชน์ ปุ๋ยหมัก นํ ้าหมักชีวภาพ 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
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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

คํานําและวัตถุประสงค์ (Introduction and Objective)
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นแหล่งที่ปลูกมะพร้ าวมากเป็ นอันดับ 1 ของจังหวัดในภาคกลางฝั่ งตะวันตก โดยมี
พื ้นที่เพาะปลูกมะพร้ าว 428,166 ไร่ (คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของพื ้นที่เพาะปลูกมะพร้ าวทังหมดในภาคกลาง)
้
และปริ มาณ
้
[กรมส่งเสริ มการเกษตร,
ผลผลิตมะพร้ าว 0.30 ล้ านตันต่อปี (คิดเป็ นร้ อยละ 62 ของผลผลิตมะพร้ าวทังหมดในภาคกลาง)
2555] ผลผลิตมะพร้ าวดังกล่าว ส่วนหนึง่ ส่งขายออกนอกพื ้นที่ และส่วนหนึง่ นํามาใช้ ในอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้ าว
ในจังหวัด ประกอบด้ วยโรงงานแปรรูปมะพร้ าวขาวและกะทิ จํานวน 13 โรง โรงงานผลิตเส้ นใยมะพร้ าว จํานวน 22 โรง
โรงงานหีบนํ ้ามันมะพร้ าว จํานวน 6 โรง และโรงงานผลิตนํ ้ามันมะพร้ าวบริ สทุ ธิ์ จํานวน 22 โรง เป็ นต้ น [สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, 2550] โดยวิถีตลาดมะพร้ าวของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีสดั ส่วนของการแปรรูป
งหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ [ทศพร ทองเที่ยง,
มะพร้ าวขาวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของปริ มาณมะพร้ าวทังหมดของจั
้
2548]
ในอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้ าวขาวของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีของเหลือใช้ หลายชนิดเกิดขึ ้นและยังมีการ
ใช้ ประโยชน์ไม่เต็มที่ เช่น ขุยมะพร้ าว จาวมะพร้ าว นํ ้ามะพร้ าว และนํ ้าทิ ้งจากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าว เป็ นต้ น ของ
เหลือใช้ เหล่านีถ้ ูกปล่อยทิ ้งตกค้ างอยู่ในพื ้นที่เป็ นปริ มาณมาก ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น นํ ้ามะพร้ าวและ
นํ ้าทิ ้งที่ปล่อยลงแหล่งนํ ้าสาธารณะ ทําให้ นํ ้าเน่าเสียและส่งกลิน่ เหม็นรบกวน หากนํ ้าทิ ้งถูกปล่อยลงสูด่ ิน ทําให้ ดินมีความ
เป็ นกรดและต้ นไม้ ตาย ส่วนขุยมะพร้ าวที่ปล่อยกองทิ ้งไว้ ในพื ้นที่ ก่อให้ เกิดแหล่งเพาะเชื ้อโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น แมลง
ดําหนามทําลายยอดมะพร้ าวและหนอนด้ วงกัดกินรากมะพร้ าว ทําให้ ต้นมะพร้ าวยืนต้ นตาย การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการการใช้ ประโยชน์จากของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว ทังในด้
้ านการใช้ ประโยชน์ การลด
ปริ มาณของเหลือใช้ และรายได้ ผลการศึกษา นอกจากจะได้ แนวทางการนําของเหลือใช้ กลับมาใช้ ประโยชน์ ซึง่ จะช่วยสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ของเหลือใช้ แล้ วยังช่วยลดปริ มาณของเหลือใช้ จากกระบวนการผลิต และการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
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อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and Method)
1. พืน้ ที่ศึกษา โรงงานแปรรู ปมะพร้ าวขาวในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่มีกําลังการผลิตมะพร้ าว
ขาว 10 ตันต่อวัน (ประมาณ 3,000 ตันมะพร้ าวขาวต่อปี ) ส่วนใหญ่ใช้ วตั ถุดิบมะพร้ าวผลจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้ าวใน
อําเภอทับสะแก และอําเภอบางสะพานเป็ นหลัก รวมทังพนั
้ กงานโรงงานแปรรูปมะพร้ าวขาวก็จ้างแรงงานคนในพื ้นที่เช่นกัน
2. การสํารวจและเก็บข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงงานแปรรู ปมะพร้ าวขาว โดยการสํารวจและการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตุแบบการมีสว่ นร่ วม (Participant Observation) จากผู้ประกอบการแปรรู ป
มะพร้ าวขาว และพนักงานของโรงงาน ในประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตงั ้ กระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว กําลังการผลิต
ชนิดและปริ มาณของวัตถุดิบและของเหลือใช้ จากการแปรรู ปมะพร้ าวขาว และการใช้ ประโยชน์ของเหลือใช้ ของโรงงาน
เป็ นต้ น
3. การศึกษาแนวทางการจัดการการใช้ ประโยชน์ ของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว
3.1 การสืบค้ นข้ อมูลจากเอกสารเชิงวิชาการต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์จากของเหลือ
ใช้ การจัดการของเหลือใช้ และการสร้ างมูลค่าเพิ่มของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าว เป็ นต้ น
3.2 การทดลองปฏิบตั ิจริ งร่ วมกับผู้ประกอบการและพนักงานโรงงานในการนําของเหลือใช้ บางประเภทมา
ผลิตปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพ

ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)
กระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวและการจัดการการใช้ ประโยชน์ จากของเหลือใช้
จากการสํารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้ าวขาว และ
พนักงานของโรงงาน พบว่า กระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวของโรงงาน เริ่ มต้ นจากการนําเข้ าของวัตถุดิบ คือ มะพร้ าว
ผลทังลู
้ ก จากนันถู
้ กนํามาผ่านขันตอนปอกเปลื
้
อก กระเทาะกะลา ขูดผิว เฉาะ ล้ างทําความสะอาด และแช่เย็น สําหรับ
เนื ้อมะพร้ าวขาวที่ได้ ถกู ขนส่งไปยังโรงงานผลิตกะทิตอ่ ไป (รูปที่ 1)

รู ปที่ 1 กระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
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มะพร้ าวผล เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปจะได้ เนื ้อมะพร้ าวขาวซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ประมาณร้ อยละ 30 และของ
เหลือใช้ /ทิ ้งที่เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอนของกระบวนการแปรรู
้
ปมะพร้ าวขาวประมาณร้ อยละ 70 วัสดุเหลือใช้ /ทิ ้งเหล่านี ้ ได้ แก่
เปลือกแข็ง เปลือกอ่อน ขุยมะพร้ าว จุกมะพร้ าว มะพร้ าวเสีย กะลามะพร้ าว ผิวดํา จาวมะพร้ าว หน่อมะพร้ าว นํ ้ามะพร้ าว
และนํ ้าทิ ้งจากกระบวนการผลิต เป็ นต้ น (รูปที่ 1) โดยสัดส่วนของเหลือใช้ มากที่สดุ คือ เปลือกมะพร้ าว (เปลือกแข็งและ
อ่อน)/ขุยมะพร้ าว นํ ้ามะพร้ าว และกะลามะพร้ าว ประมาณร้ อยละ 30, 20 และ 15 ตามลําดับ (รูปที่ 2) ในการผลิต
เนื ้อมะพร้ าวขาว 10 ตันต่อวัน มีปริ มาณของเหลือใช้ /ทิ ้งและนํ ้าทิ ้งจากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวเกิดขึ ้น ประมาณ
23.4 ตันต่อวัน และ 35,000-40,000 ลิตรต่อวัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

รู ปที่ 2 สัดส่วนของเนื ้อมะพร้ าวขาวและของเหลือใช้ ชนิดต่างๆ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
ตารางที่ 1 ชนิดและปริ มาณของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวและการใช้ ประโยชน์
ปริมาณของเหลือใช้
ชนิดของเหลือใช้
การใช้ ประโยชน์
(ตัน/วัน/10 ตันมะพร้ าวขาว)
1. ของเหลือใช้ ท่ มี ีการใช้ ประโยชน์
1.1 เปลือกแข็ง
จําหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตเส้ นใยมะพร้ าว ราคา
4
2.50-3.00 บาทต่อกิโลกรัม
1.2 เปลือกอ่ อน
1
จําหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตเส้ นใยมะพร้ าว ราคา
1.50-2.00 บาทต่อกิโลกรัม
1.3 มะพร้ าวเสีย
0.02
ตากแดด และรวบรวมจําหน่ายให้ กบั โรงงานหีบ
นํ ้ามันมะพร้ าว ราคา 8-12 บาทต่อกิโลกรัม
1.4 กะลามะพร้ าว
5
เผาเป็ นถ่าน และรวบรวมจําหน่ายให้ กบั โรงงาน
ผลิตถ่านอัดแท่ง ราคา 6-8 บาทต่อกิโลกรัม
1.5 ผิวดํา
1.7
ตากแดด และรวบรวมจําหน่ายให้ กบั โรงงานหีบ
นํ ้ามันมะพร้ าว ราคา 8-10 บาทต่อกิโลกรัม
1.6 นํา้ มะพร้ าว
6.7
การรวบรวม เพื่อผลิตเป็ นเครื่ องดื่มนํ ้ามะพร้ าว
บรรจุกระป๋ อง
รวม
18.42
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริ มาณของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวและการใช้ ประโยชน์ (ต่อ)
ปริมาณของเหลือใช้
ชนิดของเหลือใช้
การใช้ ประโยชน์
(ตัน/วัน/10 ตันมะพร้ าวขาว)
2. ของเหลือใช้ ท่ ไี ม่ มีการใช้ ประโยชน์
2.1 ขุยมะพร้ าว
5
2.2 จุกมะพร้ าว
0.003
ปล่อยทิ ้งไว้ ในพื ้นที่ของโรงงาน
2.3 จาวมะพร้ าว
0.01
2.4 หน่ อมะพร้ าว
0.003
รวม
5.016
ปล่อยลงสูบ่ อ่ บําบัดของโรงงาน
35,000-40,000
3. นํา้ ทิง้ ∗
หมายเหตุ ∗ นํ ้าทิ ้งจากการล้ างอุปกรณ์ เครื่ องจักร พื ้นโรงงาน และนํ ้าผสมคลอรี นที่ใช้ ในการแช่และล้ างเนื ้อมะพร้ าว
ขาว (หน่วย: ลิตร/วัน/10 ตันมะพร้ าวขาว)
สถานภาพการจัดการและการใช้ ประโยชน์ ของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว
จากตารางที่ 1 แสดงการใช้ ประโยชน์ของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวของโรงงาน โดยส่วนหนึง่
โรงงานได้ มีการจําหน่ายเพื่อแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ เปลือกแข็ง เปลือกอ่อน มะพร้ าวเสีย ผิวดํา กะลามะพร้ าว และ
นํ ้ามะพร้ าว จากการสังเกตุแบบการมีสว่ นร่วม (Participant Observation) พบว่า ของเหลือใช้ ที่ยงั ไม่มีการใช้ ประโยชน์
้
และล้ างเนื ้อมะพร้ าวขาว ของ
ได้ แก่ ขุยมะพร้ าว จุกมะพร้ าว จาวมะพร้ าว หน่อมะพร้ าว และนํ ้าทิ ้งจากขันตอนการแช่
เหลือใช้ เหล่านี ้ถูกปล่อยทิ ้งตกค้ างอยูใ่ นพื ้นที่เป็ นปริ มาณมาก ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศน์ เช่น
นํ ้าทิ ้งที่ปล่อยลงแหล่งนํ ้าสาธารณะ ทําให้ นํ ้าเน่าเสียและส่งกลิน่ เหม็นรบกวน หากนํ ้าทิ ้งถูกปล่อยลงสูด่ ิน ทําให้ ดินมีความ
เป็ นกรดและต้ นไม้ ตาย ส่วนขุยมะพร้ าวและจาวมะพร้ าวที่ปล่อยกองทิ ้งไว้ ในพื ้นที่ ก่อให้ เกิดแหล่งเพาะเชื ้อโรคและแมลง
ศัตรูพืช เช่น แมลงดําหนามทําลายยอดมะพร้ าวและหนอนด้ วงกัดกินรากมะพร้ าว ทําให้ ต้นมะพร้ าวยืนต้ นตาย (รูปที่ 3)

พาหะนําโรค

นํา้ เน่ าเสีย ส่ งกลิ่นเหม็น

แหล่ งเพาะเชือ้ โรค

หนอนด้ วงกัดกินรากมต้ นมะพร้ าว

รู ปที่ 3 ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศน์จากของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
การจัดการของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
จากปั ญหาของเหลือใช้ ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นของแข็งและของเหลวที่เกิดขึ ้นในโรงงานและยังไม่มีการใช้ ประโยชน์
อย่างเต็มที่ การศึกษานี ้ได้ เสนอแนวทางการจัดการของเหลือใช้ เหล่านี ้เป็ น 2 แนวทางหลัก ดังนี ้
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1. การลดปริมาณของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว
การจัดการที่จดุ กําเนิด (at source) ที่ทําให้ เกิดของเหลือใช้ ได้ แก่ มะพร้ าวเสีย จาวมะพร้ าว หน่อมะพร้ าว
นํ ้าทิ ้งที่ใช้ ในการล้ างทําความสะอาด และนํ ้าทิ ้งที่ใช้ ในการแช่และล้ างเนื ้อมะพร้ าวขาวมีปริ มาณคลอรี นสูงเกินมาตรฐาน
สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล และคณะ (2555) ได้ เสนอแนวทางการลดปริ มาณของเหลือใช้ โดยอาศัยเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) ไปปรับใช้ ในกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว ดังนี ้
• มะพร้ าวเสีย จาวมะพร้ าว และหน่ อมะพร้ าว เสนอการแก้ ไขการจัดการและการจัดลําดับการรับซื ้อ
วัตถุดิบ (มะพร้ าวผล) โดยระบบ “First in – First out” สามารถลดปริ มาณมะพร้ าวเสีย และลดการงอก
ของมะพร้ าวผลที่เกิดจาวมะพร้ าวและหน่อมะพร้ าวลงได้ ทําให้ ได้ ปริ มาณผลผลิตเนื ้อมะพร้ าวขาวเพิ่มขึ ้น
• นํา้ ทิง้ จากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาว มี 2 ส่วน คือ 1) นํ ้าทิ ้งจากการล้ างทําความสะอาดอุปกรณ์
เครื่ องจักร พื ้นโรงงาน และแช่เนื ้อมะพร้ าวขาวด้ วยนํ ้าเปล่า และ 2) นํ ้าทิ ้งผสมคลอรี น (รูปที่ 1) มีปริ มาณ
33,000-37,000 ลิตรต่อมะพร้ าวขาว 10 ตัน และ 2,000-3,000 ลิตรต่อมะพร้ าวขาว 10 ตัน ตามลําดับ
[สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล, 2555] ณ ปั จจุบนั นํ ้าทังสองส่
้
วนถูกนํามาทิ ้งรวมกัน ทําให้ ยากต่อการบําบัดนํ ้าเสีย
เนื่องจากมีคลอรี นผสมอยู่ แนวทางการจัดการนํ ้าทิ ้งมีดงั นี ้
- การลดปริ มาณนํ ้าดีที่ใช้ ในขันตอนการล้
้
างทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องจักร และพื ้นโรงงาน โดยใช้
หัวฉีดนํ ้าแรงดันสูงแทนสายยางฉีดนํ ้า สามารถลดปริ มาณนํ ้าลง ร้ อยละ 95 ของปริ มาณนํ ้าที่ใช้ อยู่
เดิม
- การล้ างเนื ้อมะพร้ าวขาวด้ วยนํ ้าผสมคลอรี น โดยใช้ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl 10%)
20 กิโลกรัมต่อ 10 ตันมะพร้ าวขาว ทําให้ นํ ้าทิ ้งมีปริ มาณคลอรี นสูงเกินมาตรฐานนํ ้าทิ ้ง การลด
ปริ มาณความเข้ มข้ นของคลอรี นลง ร้ อยละ 20 ของปริ มาณที่ใช้ อยูเ่ ดิม โดยคุณภาพเนื ้อมะพร้ าวขาว
ไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากการจัดการที่จดุ กําเนิดแล้ ว การจัดการที่ปลายเหตุ เช่น การแยกท่อนํ ้าทิ ้งระหว่างนํ ้าทิ ้งจากขันตอนการ
้
ล้ างด้ วยนํ ้าเปล่า กับนํ ้าทิ ้งผสมคลอรี น นับได้ วา่ เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ในการจัดการบําบัดนํ ้าเสีย
2. การใช้ ประโยชน์ ของเหลือใช้ บางชนิดจากกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก
เนื่องจากโรงงานมีความต้ องการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ในการปลูกมะพร้ าวและพืชที่ปลูกบริ เวณรอบโรงงาน และสนับสนุน
ให้ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ าวใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ของเหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวบางประเภทที่มีการใช้ ประโยชน์
ไม่เต็มที่และ/หรื อปล่อยทิ ้งไว้ ในโรงงาน ได้ แก่ ขุยมะพร้ าว จุกมะพร้ าว จาวมะพร้ าว และหน่อมะพร้ าว (ตารางที่ 1) เป็ น
วัตถุดิบที่มีศกั ยภาพในการนํามาผลิตปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพ โดยเฉพาะขุยมะพร้ าวที่มีการศึกษานํามาใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิตปุ๋ยหมักร่วมกับมูลวัว [สุดารัตน์ ตรี เพชรกุล และคณะ (2551), Tripetchkul et.al. (2012)] ในการศึกษานี ้จึงได้
ทดลองทําปุ๋ยหมักแบบกลับกอง ขนาด 5 ตัน โดยใช้ ขยุ มะพร้ าวร่วมกับ จาวมะพร้ าว เปลือกผลไม้ มูลวัว และกากนํ ้าตาล
ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 : 5% (โดยนํ ้าหนัก) และหมักทิ ้งไว้ 2 เดือน พบว่า คุณภาพของปุ๋ยหมักที่ได้ สว่ นใหญ่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ยอินทรี ย์ของกรมวิชาการเกษตร (2548) ยกเว้ นปริ มาณฟอสฟอรัสที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน ดังนัน้ อาจใช้ วสั ดุหมักที่มี
ฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบอยูม่ ากมาหมักร่วมด้ วย เช่น มูลนกกระทา และมูลค้ างคาว เป็ นต้ น [มุกดา สุขสวัสดิ์, 2545]
นอกจากนี ้ยังได้ ทดลองผลิตนํ ้าหมักชีวภาพ ขนาด 100 ลิตร โดยใช้ จาวมะพร้ าวร่วมกับ เปลือกผลไม้ (เปลือกขนุน เปลือก
ุ หภูมหิ ้ อง เป็ น
ปลีกล้ วย และเปลือกสับปะรด) และกากนํ ้าตาล ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 (โดยนํ ้าหนัก) และหมักทิ ้งไว้ ที่อณ
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เวลา 1 เดือน พบว่า คุณภาพของนํ ้าหมักชีวภาพที่ได้ สว่ นใหญ่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยนํ ้าหมักชีวภาพของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2546) ทังนี
้ ้ ปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพที่ผลิตได้ ถกู นําไปทดลองใช้ ปลูกคะน้ าในพื ้นที่โรงงาน พบว่า
ทังปุ
้ ๋ ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพให้ ผลการเจริ ญเติบโตของต้ นคะน้ าในด้ านความสูง จํานวนใบ และนํ ้าหนักสุดท้ ายสูงกว่า
ชุดควบคุมที่ไม่ใส่ป๋ ยหมั
ุ กและนํ ้าหมักชีวภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
มูลค่ าของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
การใช้ ประโยชน์จากของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวในปั จจุบนั โดยการจําหน่ายหรื อนํามาผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยโรงงานเอง ช่วยเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ ให้ กบั โรงงานประมาณ 259,600-282,100 บาทต่อเนื ้อ
มะพร้ าวขาว 10 ตัน เมื่อมีการนําของเหลือใช้ อื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ ประโยชน์ เช่น ขุยมะพร้ าว จาวมะพร้ าว จุกมะพร้ าว
และหน่อมะพร้ าว มาแปรรูปเป็ นปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั ของเหลือใช้ อีกประมาณ 15,10830,126 บาทต่อเนื ้อมะพร้ าวขาว 10 ตัน (รูปที่ 4)

รู ปที่ 4 แสดงมูลค่าของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาว
ดังนัน้ แนวทางการใช้ ประโยชน์จากของเหลือใช้ ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวอย่างครบวงจรเหล่านีจ้ ะ
เกิดขึ ้นได้ จริ งกับผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้ าวขาว ควรได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด และ
องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น เพื่อการให้ ความรู้ งบดําเนินการ และแนวทางการจัดการการใช้ ประโยชน์จากของเหลือใช้ ใน
กระบวนการแปรรูปมะพร้ าวขาวแบบครบวงจร

บทสรุ ป (Conclusion)
ในกระบวนการแปรรู ปมะพร้ าวขาวที่ใช้ วตั ถุดิบคือ มะพร้ าวผล ได้ ผลิตภัณฑ์ประมาณร้ อยละ 30 และของเหลือใช้ /
ทิ ้งประมาณร้ อยละ 70 ของเหลือใช้ ที่โรงงานมีการจําหน่ายเพื่อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ เปลือกมะพร้ าว (เปลือกแข็ง
และเปลือกอ่อน) จําหน่ายให้ โรงงานผลิตเส้ นใยมะพร้ าว ส่วนมะพร้ าวเสียและผิวดําจําหน่ายให้ โรงงานหีบนํ ้ามันมะพร้ าว
กะลามะพร้ าวจําหน่ายให้ กบั โรงงานผลิตถ่านอัดแท่ง และนํ ้ามะพร้ าวผลิตเป็ นเครื่ องดื่มนํ ้ามะพร้ าวบรรจุกระป๋ อง สําหรับ
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ของเหลือใช้ ที่ ยังไม่มี การใช้ ประโยชน์ ได้ แ ก่ มะพร้ าวเสียและนํ า้ ทิง้ ควรมี การปรั บใช้ เทคโนโลยี สะอาด (Clean
Technology) เพื่อลดปริ มาณมะพร้ าวเสียในขันตอนการเตรี
้
ยมวัตถุดิบ และลดปริ มาณนํ ้าทิ ้งในขันตอนการล้
้
างอุปกรณ์
พื ้นโรงงาน และการแช่เนื ้อมะพร้ าวขาว ส่วนขุยมะพร้ าว จุกมะพร้ าว จาวมะพร้ าว และหน่อมะพร้ าว สามารถนํามาใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักและนํ ้าหมักชีวภาพได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ ประมาณ 15,108-30,126 บาทต่อการผลิตมะพร้ าว
ขาว 10 ตัน
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การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเติมอากาศสู่ชุมชน
กรณีศึกษา ตําบลห้ วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Technology Transfer of Aerated Composting Pile Production for Community: A Case Study
of Huaymonthong Sub-district, Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province
วาสนา มานิช1 พงษ์ นาถ นาถวรานันต์2 และ พรพิมล สมัครสมาน1
Wasana Manish1, Pongnart Nartvaranant2 and Pornpimon Samaksaman1

บทคัดย่ อ
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเติมอากาศ
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรสู่ชุมชน และ 2) สร้ างแปลงสาธิตการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ร่วมกับปุ๋ยหมักในการปลูกพืช
ท้ องถิ่น ซึง่ ในที่นี ้ได้ ใช้ ตําบลห้ วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเป็ นกรณีศกึ ษา โครงการนี ้ดําเนินงาน
ระยะเวลา 2 ปี (กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2557) ซึ่งได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ชู ุมชนฐานราก ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 โดยการประสานงานของเครื อข่ายบริหารการวิจยั ภาคกลางตอนล่าง
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเติมอากาศ ใช้ ต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โ จ้
(ส่วนผสมของผักตบชวา 5 ส่วน ต่อมูลสัตว์ 1 ส่วน) มีจํานวนผู้เข้ าร่ วมอบรม 38 คน เมื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพปุ๋ยหมัก
พบว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน และการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ระดับมาก (ร้ อยละ
66.66) ถึงมากที่สุด (ร้ อยละ 33.33) สําหรั บการนํ าปุ๋ยหมักไปใช้ ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชเศรษฐกิจท้ องถิ่น
จํานวน 4 ชนิด พบว่าผลผลิตของกระชายและกะเพราตอบสนองต่อส่วนผสมของปุ๋ยดังกล่าวในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
ได้ ดี ในขณะที่ผักชี ลาวและกระเจี๊ ยบเขี ยวตอบสนองต่อ ปุ๋ยหมักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ ยังพบแนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางเคมีตวั อย่างดิน เช่น ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ปริ มาณธาตุไนโตรเจน
เป็ นต้ น
คําสําคัญ : ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเติมอากาศ ตําบลห้ วยหมอนทอง จังหวัดนครปฐม

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 Subdistrict, Nakhon Pathom Province

O-162

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้ างสรรค์ ครั้ งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

การประเมิ น สมรรถนะของแบบจํ า ลองสํ า หรั บ คํ า นวณรั ง สี ร วมรายวั น เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
บนพืน้ เอียงที่หนั ไปทางทิศใต้ โดยใช้ ข้อมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม
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 ภัทรพานิชชัย1 รุ่งรัตน์ วัดตาล1 และ เสริม จันทร์ ฉาย1
Warangkana Thongrasmee1, Somchet Pattrapanitchai1, Rungrat Wattan1 and Serm Janjai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบน
พื ้นเอียงของลิวและจอร์ เดน (Liu and Jordan, 1962) โดยนําแบบจําลองดังกล่าวมาคํานวณค่ารังสีรวมบนพื ้นเอียง
ทํามุม 30° 45° 60° และ 90° ที่หนั ไปทางทิศใต้ และทําการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลจากการวัด ที่จงั หวัดนครปฐม
(82.13°N, 100.04°E) ในระหว่างปี 2011-2014 ผลการเปรี ยบเทียบพบว่าปริ มาณรังสีรวมที่ได้ จากแบบจําลอง และ
ค่าที่ได้ จากการวัดมีความสอดคล้ องกันดี โดยมีความแตกต่างในรูป root mean square difference (RMSD) เท่ากับ
2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4% ที่มมุ เอียง 30° 45° 60° และ 90° ตามลําดับ
คําสําคัญ : รังสีอาทิตย์ แบบจําลอง พื ้นเอียง

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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คํานําและวัตถุประสงค์
ข้ อมูลรังสีอาทิตย์มีความสําคัญต่องานด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทัว่ ไปข้ อมูลดังกล่าวจะได้ จากการวัด
(Janjai et al., 2013) หรื อการคํานวณจากแบบจําลองโดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Janjai et al., 2005) หรื อ
ข้ อมูลอุตนุ ิยมวิทยา (Janjai and Tohsing, 2004) โดยส่วนใหญ่จะเป็ นค่ารังสีอาทิตย์บนพื ้นราบ แต่ในการประยุกต์
รังสีอาทิตย์ มาใช้ งานต่างๆ เช่น การออกแบบติดตัง้ ระบบเซลล์สุริยะ หรื อระบบทําความร้ อนพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ออกแบบต้ องการข้ อมูลรังสีอาทิตย์บนระนาบเอียง ทังนี
้ ้เพราะอุปกรณ์รับรังสีอาทิตย์ของระบบดังกล่าวมักวางเอียง
กับพืน้ ราบ ทัง้ นี เ้ พื่อให้ รับรังสีรวมทัง้ ปี ได้ สูงสุด นอกจากนี ก้ ารออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ วิธีหรื อ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ เช่น วิธีการใช้ แผนภูมิเอฟ (f-chart method) เพื่อออกแบบระบบทําความร้ อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Beckman et al.,1977) ผู้ออกแบบต้ องการข้ อมูลรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียง แต่ข้อมูล
รังสีดวงอาทิตย์โดยทัว่ ไปที่ได้ จากการวัดจะเป็ นรังสีบนพื ้นราบ ดังนันผู
้ ้ ออกแบบระบบดังกล่าวจึงต้ องแปลงข้ อมูลรังสี
อาทิตย์บนพื ้นราบให้ อยู่บนพื ้นเอียง โดยกรณีของรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือน (Duffie and Beckman, 2006)
แบบจําลองที่นิยมใช้ ทวั่ ไปคือแบบจําลองของลิวและจอร์ เดน (Liu and Jordan, 1962)
เนื่องจากแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์บนพื ้นเอียงมักขึ ้นกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้ อม (Duffie
and Beckman,2006) ดังนันในงานนี
้
้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของแบบจําลองของลิวและจอร์ เดน
โดยใช้ แบบจําลองนี ้คํานวณรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงที่หนั ไปทางทิศใต้ ซึง่ มีมมุ เอียง 30° 45° 60°
และ 90° และทําการเปรี ยบเทียบกับค่าจากการวัดที่จงั หวัดนครปฐม (13.82°N, 100.04°E)

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การสร้ างอุป กรณ์ สํ า หรั บ วัด ปริ ม าณรั ง สี ร วมบนพื น้ เอี ย ง ซึ่ง ประกอบด้ ว ยไพราโนมิ เ ตอร์
(pyranometer) 4 เครื่ อง (Kipp&Zonen, model CMP6) โดยวางทํามุมกับพื ้นราบ 30° 45° 60° และ 90° หันไป
ทางทิศใต้ อย่างละ 1 เครื่ อง อุปกรณ์ ดงั กล่าวจะมีแผ่นโลหะสีดําวางอยู่ใต้ ไพราโนมิเตอร์ แต่ละตัว เพื่อป้องกันรังสี
อาทิตย์ ที่สะท้ อนจากพืน้ ดิน ทําให้ รังสีที่วัดมีแหล่งที่กําเนิดจากดวงอาทิตย์และท้ องฟ้าเท่านัน้ โดยทําการติดตัง้
อุปกรณ์ดงั กล่าวบนดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E)
(รู ป ที่ 1) นอกจากนี ย้ ัง ได้ ทํ า การวัด รั ง สี ร วมและรั ง สี ก ระจายบนพื น้ ราบในบริ เ วณเดี ย วกัน ด้ ว ยไพราโนมิ เ ตอร์
(Kipp&Zonen, model CM11) (รูปที่ 2) สัญญาณที่ได้ จากหัววัดจะถูกบันทึกด้ วยเครื่ อง Data logger (Yokogawa,
model DX2000) ข้ อมูลที่ได้ จะอยู่ในรูปศักย์ไฟฟ้า ซึง่ ต้ องทําการแปลงค่าโดยการหารด้ วยค่า Sensitivity ของหัววัด
เพื่อให้ ได้ ปริ มาณรังสีอาทิตย์ รายวันในหน่วยจูลต่อตารางเมตรต่อวัน จากนัน้ นําข้ อมูลที่ได้ มาคํานวณค่ารังสีรวม
้ ้ขึ ้นกับหัววัด
รายวันเฉลี่ยต่อเดือน โดยข้ อมูลที่นํามาใช้ ในการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองมีช่วงเวลา 3-4 ปี ทังนี
ที่เริ่มติดตัง้ (ตารางที่ 1)
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
รู ปที่ 1 อุปกรณ์วดั ปริมาณรังสีรวมบนพื ้นเอียงทํามุม ก) 30° ข) 45° ค) 60° และ ง) 90° กับพื ้นราบ และหันไปทาง
ทิศใต้

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 ก) อุปกรณ์วดั ปริมาณรังสีรวมบนพื ้นราบ ข) อุปกรณ์วดั รังสีกระจายบนพื ้นราบ
สําหรับแบบจําลองของลิวและจอร์ แดนที่จะทําการทดสอบสมรรถนะ สามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงั นี ้
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คือ รังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียง ( จูลต่อตารางเมตรต่อวัน )

คือ รังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นราบ ( จูลต่อตารางเมตรต่อวัน )

d

คือ รังสีกระจายรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นราบ ( จูลต่อตารางเมตรต่อวัน )

b

คือ แฟคเตอร์ สําหรับแปลงรังสีตรงรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นราบให้ เป็ นค่าบนพื ้นเอียง (-)
ρG คือ สัมประสิทธ์การกระเจิงรังสีอาทิตย์ของพื ้นผิวโลก (-)
β คือ มุมเอียงของพื ้นเอียง ( องศา )
เทอมที่ 1, 2 และ 3 ทางด้ านขวามือของสมการ(1) คือ รังสีตรง รังสีกระจายจากท้ องฟ้า และรังสีกระจาย
จากพื ้นผิวโลกบนพื ้นเอียง ตามลําดับ เนื่องจากอุปกรณ์สําหรับวัดรังสีรวมบนพื ้นเอียงมีแผ่นโลหะทาสีดําป้องกันรังสี
ดวงอาทิตย์ ที่ สะท้ อนจากพื น้ ผิวโลก ดัง นัน้ การใช้ แ บบจํ าลองนี ก้ ับข้ อมูลที่ ได้ จากการวัดจึงตัดเทอมที่ 3 ออกไป
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สําหรับแฟคเตอร์ สําหรับแปลงรังสีตรงรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นราบให้ เป็ นค่าบนพื ้นเอียง (
ได้ จากสมการ

(2)

เมื่อ

ϕ คือ ละติจดู ของพื ้นเอียง (องศา)
δ
คือ เดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ (องศา)
ωss คือ มุมชัว่ โมงที่ดวงอาทิตย์ตกบนพื ้นราบ (องศา)
ω'ss คือ มุมชัว่ โมงที่ดวงอาทิตย์ตกบนพื ้นเอียง (องศา)
ค่า δ, ωss, และ ω'ss จะคํานวณโดยใช้ วนั ที่เป็ นตัวแทนของเดือน ซึง่ โดยประมาณจะเป็ นค่าที่กลางเดือน
ของเดือนนันๆ
้ (Iqbal,1983)
ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง ผู้วิจยั จะแทนค่าตัวแปรในสมการ (1) และทําการคํานวณปริ มาณ
รั งสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื น้ เอียง จากนัน้ จะนํ ามาเปรี ยบเที ยบกับ ค่าที่ไ ด้ จากการวัดโดยแสดงค่าความ
คลาดเคลื่อนในรูปของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) โดยค่า RMSD
เป็ นค่าที่แสดงความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองจากค่าวัดจริ ง ส่วนค่า MBD เป็ นพารามิเตอร์ ที่แสดงว่าแบบจําลอง
นันให้
้ ผลการคํานวณที่สงู กว่าหรื อตํ่ากว่าค่าจากการวัด (Iqbal,1983)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงทํา
มุม 30° 45° 60° และ 90° ที่หนั ไปทางทิศใต้ ผู้วิจยั จะทําการเปรี ยบเทียบระหว่างค่ารังสีอาทิตย์ที่คํานวณจาก
แบบจําลอง กับข้ อมูลรังสีอาทิตย์จากการวัดที่จงั หวัดนครปฐม ผลที่ได้ แสดงในรูปที่ 3 และตารางที่ 1

รู ปที่ 3 การเปรี ยบปริมาณรังสี(ก)
อาทิตย์รายวัน(ข)
เฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงหันไปทางทิศใต้ ที่ได้ จากแบบจําลอง ( H T,model)
กับค่าที่วดั ได้ จากการวัด ( H T,meas) ที่พื ้นเอียงทํามุม (ก) 30° (ข) 45° (ค) 60° และ (ง) 90° (RMSD = root
mean square difference, MBD = mean bias difference, และ N คือ จํานวนข้ อมูล)
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(ค)

(ง)
รู ปที่ 3 (ต่อ)

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงหันไป
ทางทิศใต้
มุมเอียง
ช่วงเวลาของข้ อมูล
MBD (%)
RMSD (%)
ม.ค. 2012- ก.ย. 2014
-0.4
2.9
30°
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

ผลการเปรี ยบเทียบค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงหันไปทางทิศใต้ ที่ได้ จากการคํานวณกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการวัดที่จงั หวัดนครปฐม พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนสําหรับมุมเอียง 30° 45° 60° และ 90° เท่ากับ
2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4% ตามลําดับ และค่า MBD มีค่าในช่วง - 0.4 ถึง – 1.7 ผลดังกล่าวแสดงว่าแบบจําลอง
ให้ ผลการคํานวณที่มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้ างน้ อยและมีความเอนเอียง (bias) น้ อยด้ วย
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาการแปรค่าของความคลาดเคลื่อนกับมุมเอียงของระนาบ พบว่าเมื่อพื ้นเอียงมีมมุ
เอียงมากขึ ้น ค่าความคลาดเคลื่อนจะมากขึ ้นดังรูปที่ 4 ทังนี
้ ้เพราะแบบจําลองดังกล่าวมาจากสมมติฐานว่ารังสีจาก
ท้ องฟ้ากระจายโดยไม่ขึ ้นกับทิศทาง (isotropic sky) แต่ในสภาพความเป็ นจริ ง รังสีอาทิตย์ในทิศทางต่างๆ มีค่า
ขึ ้นกับทิศทางซึ่งขึ ้นกับการกระจายตัวของเมฆ โดยเมื่อมุมเอียงมีค่ามากขึ ้น ผลจากการกระจายตัวของเมฆจึงมีมาก
ขึน้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งผลจากเมฆที่ อ ยู่บ ริ เ วณขอบฟ้าซึ่ง พื น้ เอี ย งจะได้ รับผลมากกว่า พื น้ ราบทํา ให้ ความคลาด
เคลื่อนที่มมุ เอียงมากๆ มีคา่ มากขึ ้นด้ วย
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R² = 0.995

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนในรูปของ root mean square difference (RMSD) กับมุมเอียง

สรุ ปผล
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณค่ารังสีอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อ
เดือนบนพื ้นเอียงของลิวและจอร์ เดน โดยทําการคํานวณปริ มาณรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือนบนพื ้นเอียงที่เอียงทํา
มุมกับพืน้ ราบ 30° 45° 60° และ 90° ที่หันไปทางทิศใต้ และเปรี ยบเทียบผลกับข้ อมูลรังสีอาทิตย์จากการวัดที่
จังหวัดนครปฐม ผลการเปรี ยบเทียบพบว่ามีคา่ ความคลาดเคลื่อนในรูป RMSD เท่ากับ 2.9% 4.3% 5.2% และ 8.4%
ที่มมุ เอียง 30° 45° 60° และ 90° ตามลําดับ และมีค่า MBD อยู่ในช่วง - 0.4 ถึง - 0.7 จากผลดังกล่าวจะพบว่า
แบบจําลองมีสมรรถนะที่ดี
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การพั ฒ นาระบบทํ า อากาศร้ อนที่ ใ ช้ แกลบเป็ นเชื อ้ เพลิ ง สํ า หรั บ ให้ ค วามร้ อนเสริ ม กั บ
โรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก
Development of An Air Heating System Using Rice Husk as Fuel to Supply Auxiliary Heat
to A Greenhouse Solar Dryer
ทวีเดช หมื่นภูเขียว1 ประสาน ปานแก้ ว1 อนุสรณ์ แสงเจริญ1 และเสริม จันทร์ ฉาย1
Tawedach Mundpookhier1, Prasan Pankeaw1, Anusorn Sangjaroen1 and Serm Janjai1

บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบทําอากาศร้ อน ขนาดกําลัง 53 kW โดยใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับให้
ความร้ อนเสริ มกับโรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจก ระบบทําอากาศร้ อนดังกล่าวประกอบด้ วย ห้ อง
เผาไหม้ ตัวแลกเปลี่ยนความร้ อน ตัวป้อนเชื ้อเพลิง และตัวนําเถ้ าออก ผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบสมรรถนะของระบบทํา
อากาศร้ อนดังกล่าว โดยใช้ ระบบนี ้ผลิตอากาศร้ อนให้ กบั โรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจก ซึ่งอบแห้ ง
กล้ วย 100 kg ผลการทดสอบพบว่า ระบบดังกล่าวสามารถทําให้ อากาศภายในโรงอบแห้ งมีอณ
ุ หภูมิที่ยงั คงทําให้ การ
อบแห้ งดําเนินต่อไปในช่วงเวลาที่ฝนตก นอกจากนี ก้ ล้ วยที่อบแห้ งในโรงอบแห้ งใช้ เวลาในการอบแห้ ง 5 วัน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกล้ วยที่ตากแดดตามธรรมชาติซงึ่ ใช้ เวลา 8 วัน
คําสําคัญ : ระบบทําอากาศร้ อน แกลบ โรงอบแห้ งแบบเรื อนกระจก

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

คํานําและวัตถุประสงค์
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา หน่วยวิจยั พลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิ สิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ ร่วมมือกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานทําการพัฒนาโรงอบแห้ งแบบเรื อนกระจกเพื่อใช้ ในการอบแห้ ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี (Janjai et al, 2007; Janjai et al, 2009; JanJai et al, 2011)
1

ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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ระบบอบแห้ งดังกล่าวได้ รับการเผยแพร่ ส่เู กษตรกร และอุตสาหกรรมอาหาร โดยปั จจุบนั มีการติดตังใช้
้ งานกว่า 500
แห่ง อย่างไรก็ตาม การอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ โรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจกยังมีปัญหาการใช้ งาน
ในช่วงฤดูฝนซึง่ บางครัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ โดยผู้ใช่สว่ นใหญ่จะแก้ ปัญหาโดยใช้ เครื่ องเผาไหม้ แก็ส (LPG
gas burner) เพื่อให้ พลังงานความร้ อนเสริ ม แต่เนื่องจากการใช้ เครื่ องเผาไหม้ แก็สทําให้ ต้นทุนการอบแห้ งสูงขึ ้น จึง
จําเป็ นต้ องหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อให้ ความร้ อนเสริ ม ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ ชีวมวลในการผลิตความร้ อนในงาน
ต่างๆ ได้ ผลดี (Madhlopa and Ngwalo, 2007; Kaygusuz and Türker, 2002) นอกจากนี ้ชีวมวลยังสามารถหาได้
ง่ายในเขตร้ อน (tropical zone) ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจัยจึงทําการพัฒนาระบบทําอากาศร้ อนโดยใช้ แกลบเป็ น
เชื ้อเพลิง เพื่อใช้ ให้ พลังงานความร้ อนเสริมกับโรงอบแห้ งแบบเรื อนกระจก

อุปกรณ์ และวิธีการ
1)
2)

3)
4)

ระบบทําอากาศร้ อนที่พฒ
ั นาในงานวิจยั นี ้ให้ กําลังความร้ อน 53 kW โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้ แก่
ห้ องเผาไหม้ กว้ าง 50 cm ยาว 80 cm ด้ านข้ างมีรูพรุนให้ อากาศภายนอกเข้ าไปภายในห้ อง ด้ านล่างมีช่องให้ เถ้ าออก
ตัวแลกเปลี่ยนความร้ อน (heat exchanger) เป็ นแบบ air - to - air มีลกั ษณะเป็ นท่อสแตนเลสกลม 32 ท่อ โดย
แต่ละท่อมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.5 cm ยาว 30 cm มีพดั ลมแบบ Centrifugal fan เป่ าอากาศผ่านซึ่ง
ขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ (ขนาด 1/8 HP)
ตัวป้อนเชื ้อเพลิง เป็ นแบบ screw feeder ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 11.4 cm ซึง่ ขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ (ขนาด 1/4 HP)
ตัวนําเถ้ าออก เป็ นแบบ screw feeder ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 11.4 cm ซึง่ ขับเคลื่อนด้ วยมอเตอร์ (ขนาด 1/5 HP)

ลักษณะของระบบแสดงตามแผนภูมิในรูปที่ 1 และภาพถ่ายในรูปที่ 2
ปล่องควัน

ตัวป้อนเชือ้ เพลิงแบบ screw feeder

ระบบแลกเปลี่ยนความร้ อน
ถังใส่แกลบ
อากาศออก
ช่องจุดไฟ
อากาศเข้ า
ท่อลําเลียงเถ้ า

มอเตอร์
มอเตอร์

รูปที่ 1 แผนภูมิสว่ นประกอบของระบบทําอากาศร้ อนที่ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง
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ตัวแลกเปลี่ยนความร้ อน

ปล่องควัน

ถังใส่แกลบ
ห้ องเผาไหม้

ตัวนําเถ้ าออก
ตัวป้อนแกลบ
รูปที่ 2 ภาพถ่ายของระบบทําอากาศร้ อนที่ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง
การทํางานของระบบทําอากาศร้ อน (รู ปที่ 1) เริ่ มจากการจุดแกลบในห้ องเผาไหม้ ด้วยนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ในตอนเริ่ มต้ น เมื่อแกลบเริ่ มลุกไหม้ เปิ ดสวิตซ์ให้ ตวั ป้อนเชื ้อเพลิงทํางานและเปิ ดสวิตซ์ให้ พดั ลมเป่ าอากาศผ่านตัว
แลกเปลี่ยนความร้ อนเพื่อนําความร้ อนที่ได้ เป่ าเข้ าไปในโรงอบแห้ งโดยผ่านท่อกระจายอากาศของโรงอบแห้ งด้ วย
อัตรา 340 m3/hr ไอเสียจากการเผาไหม้ จะออกไปภายนอกด้ วยแรงลอยตัวผ่านทางปล่องควันทรงกระบอกขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 11.4 cm สูง 6 m
การทดสอบการทํางานของระบบทําอากาศร้ อนที่ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง ทําได้ โดยติดตังระบบดั
้
งกล่าว
เข้ ากับโรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจกขนาดกว้ าง 8 m ยาว 12.4 m สูง 3.45 m (รู ปที่ 3) (เอกพบ
ขจรไพศาลและคณะ, 2555 ) ภายในมีตะแกรงสําหรับวางผลิตภัณฑ์ โดยในที่นี ้จะทดลองอบกล้ วยจํานวน 100 kg
(รู ปที่ 4) ที่ความชื ้นเริ่ มต้ น 85 % (wb) โดยติดตังเทอร์
้
โมคัปเปิ ลสําหรับวัดอุณหภูมิอากาศภายในโรงอบแห้ ง และ
ไฮโกรมิเตอร์ สําหรับวัดความชื ้นสัมพัทธ์ นอกจากนี ้ได้ ติดตังเครื
้ ่ องวัดรังสีอาทิตย์ไพราโนมิเตอร์ และวัดความชื ้นและ
อุณหภูมิตามตําแหน่งต่าง ๆ (รูปที่ 3) ข้ อมูลที่ได้ จากเครื่ องวัดต่างๆ จะบันทึกด้ วย data logger (Yogokawa, model
DC100)
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ระบบทําอากาศร้ อนที่ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิง
I
TT3 , Rh
โซล่าเซลล์ให้ ไฟฟ้า
Rh3

3, 3

กับพัดลม

TT ,, Rh
Rh

2

T ,Rh

a a

T

พัดลมดูดอากาศออก

2

Ta, Rha
TT Rh
Rh

h

1, 1

ท่ออากาศร้ อน
ช่องอากาศเข้ า

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงระบบทําอากาศร้ อนซึง่ ต่อเชื่อมกับโรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจกและตําแหน่ง
ต่างๆ ที่วดั อุณหภูมิ (T) ความชื ้นสัมพัทธ์ (Rh) และความเข้ มรังสีอาทิตย์ (I)

รูปที่ 4 กล้ วยในโรงอบแห้ งระหว่างทําการทดลอง

ผลและวิจารณ์
การทดลองอบแห้ งกล้ วยทําในช่วงวันที่ 9 -13 ตุลาคม 2557 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตก 3 วัน ได้ แก่
วันที่ 9 11 และ 12 ตุลาคม 2557 ผู้วิจยั ได้ เปิ ดระบบทําอากาศร้ อนโดยใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงให้ ทํางานในวันดังกล่าว
การแปรค่าของรังสีอาทิตย์แสดงในรู ปที่ 5 อุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบแห้ งที่ตําแหน่งต่างๆ แสดงในรู ปที่ 6
ความชื ้นสัมพัทธ์แสดงในรูปที่ 7
จากรู ปที่ 5 จะเห็นว่าในวันที่ฝนตก (9 11 และ 12 ตุลาคม 2557) รังสีดวงอาทิตย์มีการแปรค่าขึ ้นลงตลอด
ทังวั
้ น การใช้ ระบบทําอากาศร้ อนโดยใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงทําให้ อณ
ุ หภูมิของอากาศภายในโรงอบแห้ งในช่วงเวลา
ส่วนใหญ่สงู กว่า 40 °C ซึง่ ทําให้ กล้ วยไม่เสียหายจากการขึ ้นรา และการอบแห้ งยังคงดําเนินต่อไป จากปริ มาณแกลบ
ที่ใช้ พบว่าพลังงานความร้ อนที่ได้ จากระบบดังกล่าวคิดเป็ น 70% ของพลังงานความร้ อนที่ต้องใช้ ในการระเหยของ
นํ ้าจากผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงเวลาการอบแห้ ง นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบการลดลงของความชื ้นของกล้ วยที่อบในโรง
อบกับที่อยู่ภายนอกโรงอบพบว่ากล้ วยในโรงอบมีความชื ้นลดลงจนถึงความชื ้นที่ต้องการ (12% (wb)) โดยใช้ เวลา 5
วัน ซึ่งใช้ เวลาสันกว่
้ ากล้ วยที่ตากแดดตามธรรมชาตินอกโรงอบที่ใช้ เวลา 8 วัน (รู ปที่ 8 ) ผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า
ระบบทําอากาศร้ อนโดยใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงสามารถช่วยแก้ ปัญหาการอบแห้ งในช่วงเวลาที่ฝนตกได้
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สรุ ป
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบทําอากาศร้ อนโดยใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงขนาด 53 kW เพื่อนําไปใช้ ให้ ความร้ อนเสริ ม
กับโรงอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื อนกระจก จากการทดสอบสมรรถนะของระบบโดยใช้ ให้ ความร้ อนเสริ มกับ
โรงอบแห้ งเพื่อทําการอบแห้ งกล้ วยในช่วงระหว่างวันที่ฝนตก ผลการทดสอบพบว่า ระบบดังกล่าวสามารถทําอากาศ
ร้ อนเพื่อใช้ ในการอบแห้ งในระหว่างวันที่ฝนตก ทําให้ การอบแห้ งยังคงดําเนินต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว
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การพัฒนาวิธีการผลิตมาร์ ชแมลโลว์ เหลวสําหรับไอศกรีม
Development of Marshmallow Swirl for Ice-cream Product
พนิตนาฎ เกษรสุริย์วงศ์1 น้ องนุช ศิริวงศ์1 และ ศิริพร เรี ยบร้ อย1
Panitnart Kasornsuriwong1, Nongnuch Siriwong1 and Siriporn Riebroy1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื ้นฐานและกรรมวิธีการผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลวเพื่อใช้ เป็ นส่วนผสม
ในไอศกรี ม โดยศึกษาความเข้ มข้ นของนํ า้ เชื่ อมและอัตราส่วนนํ า้ ตาลซูโครสและกลูโ คสไซรั ป ต่อสมบัติทางเคมี
กายภาพ และทางประสาทสัมผัส พบว่า ส่วนผสมของมาร์ ชแมลโลว์เหลวประกอบด้ วย เจลาติน นํ ้า นํ ้าตาลซูโครส
และกลูโคสไซรัป ผลิตโดยต้ มนํา้ เชื่อมให้ ได้ อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส ผสมเจลาตินพร้ อมกับการตีอากาศเข้ าสู่
ผลิตภัณฑ์ จนมีลกั ษณะเป็ นโฟมพบว่า ความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่เหมาะสมคือ ร้ อยละ 65 มีความแน่นเนื ้อและ
้ งได้ แปรอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป
ความหนาแน่นตํ่าที่สดุ แต่มีลกั ษณะเนื ้อสัมผัสที่ยงั เหนียว จากนันจึ
4 ระดับ คือ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 พบว่า การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป มีผลให้ ค่า
ั้
ค่าความแน่นเนื ้อ ค่าความเป็ นกรดด่างเพิ่มขึ ้น (p<0.05)
วอเตอร์ แอคติวิตี ้ ค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
และค่าความหนาแน่นลดลง (p<0.05) ทังนี
้ ้อัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปที่เหมาะสม คือ 1.3:1 ส่วนผลการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่า การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปมีผลทําให้ เนื ้อสัมผัสของ
มาร์ ชแมลโลว์เหลวแข็งขึ ้น สูญเสียความยืดหยุน่ เหนียวติดฟั น และไม่ละลายในปาก
คําสําคัญ : มาร์ ชแมลโลว์เหลว กลูโคสไซรัป เจลาติน ความคงตัวของโฟม

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
1
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คํานําและวัตถุประสงค์
มาร์ ชแมลโลว์ เป็ นผลิตภัณฑ์ขนมหวานมีต้นกําเนิดจากประเทศฝรั่งเศส ผลิตจากสารสกัดจากรากของต้ น
Althaea offinalis ที่มีความข้ นหนืด นํามาผสมกับไข่และนํ ้าตาล ตีจนได้ โฟมที่คงตัว (Tan และ Lim, 2008) จัดเป็ น
ลูกกวาดที่มีการเติมอากาศเข้ าสู่ผลิตภัณฑ์ ผลิตโดยเตรี ยมนํ า้ เชื่อมให้ มีความเข้ มข้ นตามที่กําหนด จากนัน้ จึงนํา
นํ ้าเชื่อมผสมกับสารให้ ฟอง นํามาตีจนขึ ้นฟู และมีความหนาแน่นลดลง (Ungure และคณะ, 2013) จึงนําไปขึ ้นรู ป
กระบวนการผลิตมาร์ ชแมลโลว์ทําได้ 2 วิธี คือ หยอดลงในแม่พิมพ์ และกระบวนการเอ็กซ์ทรู ชนั่ (สิรี, 2552)
องค์ประกอบที่สําคัญของมาร์ ชแมลโลว์ คือ อากาศ และความชื ้น การตีอากาศเข้ าสู่ผลิตภัณฑ์ ทําให้ เกิดลักษณะที่
เรี ยกว่าโฟม มีฟองอากาศอยูภ่ ายในส่วนของเหลว (Lee และ Jackson, 1973) เมื่อให้ แรงกลแก่สารให้ ฟอง (Aeration
agent) เช่น เจลาติน อัลบูมิน ในส่วนผสมช่วยทําให้ เกิดโครงสร้ างร่ างแหล้ อมรอบฟองอากาศ ทําให้ ฟองอากาศคงตัว
มีการดูดซับของโปรตีนที่ผิวร่ วมระหว่างนํ ้าและอากาศ ความเข้ มข้ นที่ผิวหน้ าเพิ่มขึ ้นและแรงตึงผิวลดลง ทําให้ ฟองมี
ความคงตัว อากาศที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ทําหน้ าที่เพิ่มปริ มาตรให้ เนื อ้ สัมผัสที่เบานุ่ม ในขณะที่ความชื น้ เป็ นตัว
ควบคุมความหนืด ทําให้ ผลิตภัณฑ์สามารถจับอากาศที่ถกู ตีเข้ าไปไว้ ได้ ตามลักษณะเนื ้อสัมผัสที่ต้องการ ความชื ้นอยู่
ระหว่างร้ อยละ 19 - 21 ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.50 กรัมต่อมิลลิลิตร และปริ มาณของแข็งอยู่ระหว่างร้ อย
ละ 75 - 82 (สุวรรณา, 2543) การเลือกใช้ เจลาตินขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการผลิต เจลาตินที่ค่าบลูมตํ่าให้ เจลที่เบา
นุ่ม (light-fluffy) ส่วนค่าบลูมสูงให้ เจลที่แข็งแรง เจลาตินที่เหมาะสมควรมีค่าบลูม 200 – 250 กรัม/บลูม ปริ มาณร้ อย
ละ 2 ให้ ความหนืดที่ตํ่าและเจลมีความแข็งแรง (Ward, 1977) อีกทังขนาดของฟองอากาศยั
้
งขึ ้นอยู่กบั กระบวนการ
ผลิต และฟองอากาศเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงอายุการเก็บรักษา สําหรับมาร์ ชแมลโลว์เหลวนันมี
้ ลกั ษณะเนื ้อสัมผัสแบบ Semisolid หรื อ Plastic texture สามารถไหลได้ มีความหนาแน่นระหว่าง 0.44 - 0.79 กรัม/มิลลิลิตร มีปริ มาณของแข็งไม่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 76 (Jurczak และ Olney, 1970) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้มักถูกนําไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ไอศกรี ม เช่น ไอศกรี ม
รสชาติ Rocky road และ Sticky chewy หรื อใช้ ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลวส่วน
ใหญ่มกั ผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรม และยังไม่เป็ นที่แพร่หลายในประเทศไทย
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์ ชแมลโลว์เหลวเพื่อให้ มีความเหมาะสมสําหรับการ
นํ าไปใช้ ในการผลิตไอศกรี ม โดยศึกษาสูตรเบือ้ งต้ นและกรรมวิธีการผลิต ศึกษาระดับความเข้ มข้ นของนํ า้ เชื่ อม
อัตราส่วนของนํ ้าตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์
มาร์ ชแมลโลว์เหลวสําหรับไอศกรี ม

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาสูตรพืน้ ฐานและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของมาร์ ชแมลโลว์ เหลว
ศึกษาสูตรพื ้นฐานและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์มาร์ ชแมลโลว์เหลว โดยผลิตตามสูตรที่
ดัดแปลงจากการผลิตมาร์ ชแมลโลว์แบบขึ ้นรูปตามวิธีของ Peterson และ Ridge (1971) เพื่อใช้ เป็ นสูตรพื ้นฐานใน
การพัฒนาขันต่
้ อไป โดยมีสว่ นประกอบ คือ เจลาตินแบบ B 150 บลูม (บริ ษัทอิสลามมิกซ์ จํากัด), นํ ้า, นํ ้าตาลซูโครส
และกลูโคสไซรัปชนิด 32 DE ซึง่ พิจารณาปรับสูตรพื ้นฐานจากส่วนประกอบหลักคือ นํ ้าตาลซูโครส กลูโคสไซรัป และ
นํ ้า ดัดแปลงวิธีการผลิตเพื่อให้ ได้ ลกั ษณะของมาร์ ชแมลโลว์เหลว โดยดัดแปลงวิธีการผลิตจาก สิรี (2552) ดังภาพ
ที่ 1 แล้ วนํามาร์ ชแมลโลว์เหลวที่ได้ มาประเมินคุณภาพทางด้ านกายภาพและเคมี
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2. ศึกษาผลของความเข้ มข้ นของนํา้ เชื่อมต่ อคุณภาพของมาร์ ชแมลโลว์ เหลว
ศึกษาความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมโดยแปรระดับความเข้ มข้ นเป็ น 3 ระดับ คือ ร้ อยละ 65, 70 และ 75 โดย
นํ ้าหนัก ใช้ อตั ราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป คือ 0.77:1 คงที่ตลอดการทดลอง หลังจากนันนํ
้ ามาร์ ชแมลโลว์
เหลวที่ได้ ประเมินคุณภาพทางด้ านกายภาพและเคมี
3. ศึกษาผลของอัตราส่ วนนํา้ ตาลซูโครสต่ อกลูโคสไซรั ปต่ อสมบัตทิ างกายภาพ เคมี และทางประสาท
สัมผัสของมาร์ ชแมลโลว์ เหลว
ศึกษาอัตราส่วนของนํ า้ ตาลซูโคสต่อกลูโ คสไซรั ปที่เหมาะสมในการผลิตมาร์ ชแมลโลว์ เหลวโดยศึกษา
อัตราส่วนของนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป 4 ระดับ คือ ร้ อยละ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 โดยนํ ้าหนัก ใช้ ความ
เข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่เหมาะสมจากข้ อ 2 จากนันนํ
้ ามาร์ ชแมลโลว์เหลวที่ได้ ประเมินคุณภาพทางด้ านกายภาพ เคมี
และประสาทสัมผัส
4. การวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ และเคมี
4.1 วัดค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้ (water acticity, aw) ด้ วยเครื่ องวัดค่า water activity (Awseries 4, AquaLab,
USA)
4.2 วัดค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ด้ วยเครื่ องวัด pH meter (S220, mettler toledo, USA)
4.3 วัดค่าสี (Colour) ด้ วยเครื่ องวัดค่าสียี่ห้อ Hunter Lab (ColorFlex, USA) ในระบบ L* a* b*
4.4 วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(Total soluble solid content, TSS) ด้ วย เครื่ องวัดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(Hand Refractometer, Master m series, ATAGO, Japan)
4.5 วัดค่าความแน่นเนื ้อ (Firmness) ด้ วยเครื่ องวัด Texture Analyzer (TA-XT2i, Stable micro System,
USA) ใช้ หวั ทดสอบแบบ Forward Extrusion โดยใช้ Load cell ขนาด 5 กิโลกรัม ตังความเร็
้
วขณะทดสอบไว้ ที่
1 มิลลิเมตรต่อวินาทีและภาชนะบรรจุตวั อย่างที่มีรูเปิ ดด้ านล่างขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร วัดที่อณ
ุ หภูมิ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
25 องศาเซลเซียส หลังผ่านการเก็บรักษาที่อณ
4.6 วัดความหนาแน่น (Density) ดัดแปลงตามวิธี Tan และ Lim (2008) บรรจุผลิตภัณฑ์มาร์ ชแมลโลว์
เหลวให้ เต็มถ้ วยพลาสติกทรงกระบอกที่มีปริมาตรแน่นอน ชัง่ นํ ้าหนักบันทึกผล นําข้ อมูลไปคํานวณค่าความหนาแน่น
ดังสมการต่อไปนี ้
Density =
Mass of foam (g)
Volume of container(mL)
5. การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัส
เตรี ยมตัวอย่างโดยนํามาร์ ชแมลโลว์เหลวที่ผลิตได้ มาผสมเป็ นริ ว้ ลงในไอศกรี มเหลวรสช็อคโกแลต ใช้ อตั รา
ส่วนมาร์ ชแมลโลว์เหลว 96 กรัมต่อไอศกรี มเหลว 1 กิโลกรัม ทําให้ แข็งตัวที่อณ
ุ หภูมิ -18 องศาเซลเซียส แล้ วเก็บ
ุ หภูมิตํ่ากว่า -20 องศาเซลเซียส นําไอศกรี มที่ได้ ทดสอบประสาทสัมผัสโดยใช้ ผ้ ทู ดสอบชิมที่ผ่านการฝึ กฝน
รักษาที่อณ
จํานวน 15 คน โดยวิธี Quantitative Descriptive Analysis (QDA)
6. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับข้ อมูล คุณภาพทาง
กายภาพและทางเคมี และวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) สําหรับข้ อมูล
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การทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ผลและวิจารณ์
1. ผลการศึกษาสูตรพืน้ ฐานและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของมาร์ ชแมลโลว์ เหลว
การศึกษาสูตรเบื ้องต้ นได้ คดั เลือกสูตรพื ้นฐานจาก Peterson และ Ridge (1971) สรุปส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ตารางที่ 1 โดยกระบวนการผลิต (ภาพที่ 1) เริ่ มจากเตรี ยมนํา้ เชื่อมโดยผสมกลูโคสซีรัป นํา้ ตาล
ุ หภูมิ 115 องศาเซลเซียส ลักษณะของนํ ้าเชื่อมเดือดเป็ นฟองสี
กลูโคส และนํ ้า แล้ วให้ ความร้ อนจนมีจดุ เดือดที่อณ
เหลืองใส การใช้ อณ
ุ หภูมิที่ตํ่ากว่ากําหนด ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะเหลวเกินไป ไม่มีลกั ษณะความเป็ นโฟม และ
หากสูงกว่าอุณหภูมิที่กําหนดจะได้ ลกั ษณะที่แข็ง เมื่อนําไปผสมในไอศกรี มลักษณะที่ได้ มีความแข็งไม่ยืดหยุ่นและ
ยากต่อการเคี ้ยว แล้ วนํานํ ้าเชื่อมที่ได้ ผสมกับเจลาตินตีให้ ขึ ้นฟูจนมีลกั ษณะเหนียวข้ น ยืดหยุ่นเป็ นโฟม และความ
้
ตเพื่อป้องกัน
หนาแน่นลดลง โดยความเร็ วและระยะเวลาในการตีอดั อากาศให้ ขึ ้นฟูเป็ นสิ่งที่สําคัญในขันตอนการผลิ
การเกิด over beating การใช้ ระยะเวลาในการตีมากเกินไป ทําให้ เกิดการ coagulation ที่มากเกินบริ เวณระหว่างผิว
ของอากาศและนํ ้า เมื่อชันของโปรตี
้
นที่ห่อหุ้มฟองอากาศขาดความยืดหยุ่น ไม่แข็งแรง จึงนําไปสู่การสูญเสียความ
้ ง
ยืดหยุ่นและความคงตัว จากการแยกตัวของฟองอากาศจากของเหลวได้ (Lee and Jackson, 1973) จากนันจึ
นํามาร์ ชแมลโลว์เหลวมาวัดค่าคุณภาพทางด้ านกายภาพ และเคมี ดังตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของมาร์ ชแมลโลว์
เหลวที่ได้ มีลกั ษณะข้ นหนืดสูง ส่งผลให้ ค่าความแน่นเนื อ้ ไม่สามารถวัดค่าได้ เนือ้ สัมผัสแข็งและยากต่อการเคี ้ยว
(TSS) ที่มีค่าสูงถึง 81.80 องศาบริ กซ์ ซึง่ มีค่าใกล้ เคียงกับมาร์ ช
จะเห็นได้ จากค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
แมลโลว์ชนิดขึ ้นรูป อีกทังยั
้ งให้ รสชาติที่หวานมาก ดังนันจึ
้ งได้ ลดระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมในขันตอนต่
้
อไป
2. ผลของความเข้ มข้ นของนํา้ เชื่อมต่ อคุณภาพของมาร์ ชแมลโลว์ เหลว
เมื่อผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลวตามวิธีการในข้ อ 1 โดยแปรระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อม 3 ระดับ คือ ร้ อยละ
65, 70 และ 75 โดยนํ ้าหนัก และใช้ อตั ราส่วนของนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปเป็ น 0.77:1 คงที่ตลอดการทดลอง
พบว่า เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของนํ า้ เชื่อม ทําให้ สัดส่วนของนํ า้ ในสูตรเปลี่ยนแปลงไป สังเกตได้ ว่าความหนืดของ
ส่วนผสมเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่าความแน่นเนื ้อเพิ่มสูงขึน้ ตามความเข้ มข้ นของนํา้ เชื่อมที่เพิ่มขึ ้น (p<0.05) แสดงใน
ตารางที่ 3 ระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่แตกต่างกันมีผลให้ คา่ aw, ค่า TSS, ค่าความเป็ นกรดด่าง, ความแน่นเนื ้อ,
ค่าความหนาแน่น และค่าสี มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่า aw มีแนวโน้ มลดลงเมื่อความ
เข้ มข้ นของนํ ้าตาลเพิ่มขึ ้น (p<0.05) ค่า aw คือปริ มาณนํ ้าอิสระที่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์
และส่งเสริ มการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ซึง่ ค่า aw ที่วดั ได้ มีค่า 0.67 - 0.73 จึงถือได้ ว่ามาร์ ชแมลโลว์เหลวจัดอยู่ในพวก
อาหารกึ่งแห้ ง (Intermediate moisture foods, IMFs) ดังนันเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ที่อาจทําให้ เกิดความเสื่อมเสียเป็ นไปได้ ทงั ้
จุลินทรี ย์ชนิด Osmophilic Yeas และ Xerophilic molds ส่วนด้ านกายภาพ ค่า aw บ่งบอกถึงลักษณะทางเนื ้อสัมผัส
กรณีที่ค่า aw สูงเนื ้อสัมผัสมีความนุ่ม ชุ่มฉํ่า และยืดหยุ่น ตรงกันข้ ามเมื่อค่า aw ตํ่า เนื ้อสัมผัสมีความแข็ง (Lee and
Jackson, 1973) สอดคล้ องกับค่า TTS ที่เพิ่มขึ ้น (p<0.05) ค่าความเป็ นกรดด่างมีแนวโน้ มลดลง (p<0.05) หากค่า
ความเป็ นกรดด่างน้ อยกว่า 4 ความแข็งแรงของเจลจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากโมเลกุลของเจลาตินเกิดแรงผลักต่อ
กันทําให้ เกิด junction ได้ น้อย (สุวรรณา, 2543) ด้ านความแน่นเนื ้อและความหนาแน่น มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น (p<0.05)
ตามความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่เพิ่มขึ ้น และพบว่ามาร์ ชแมลโลว์เหลวมีลกั ษณะเป็ นสีขาวขุ่น การต้ มนํ ้าเชื่อมจนความ
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เข้ มข้ นสูง อาจมีผลทําให้ เกิดปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน่ ส่งผลให้ ค่าความสว่าง (L*) ลดลง ซึง่ ระยะเวลา อุณหภูมิที่ใช้
ในการระเหยนํา้ และขนาดของผลึกนํ ้าตาลมีผลให้ ค่าสีเกิดการเปลี่ยนแปลง มาร์ ชเมลโลว์เหลวที่ผลิตได้ นนั ้ มีเนือ้
สัมผัสเหนียว เหนอะติดฟั น ไม่ให้ ลกั ษณะของโฟมยืดหยุ่น ซึ่งเป็ นลักษณะที่ไม่ต้องการ เมื่อพิจารณาค่าความแน่น
เนื ้อและความหนาแน่นเป็ นหลัก จึงเลือกความเข้ มข้ นร้ อยละ 65 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขันต่
้ อไป
3. ผลของอัตราส่ วนของนํา้ ตาลซูโครสต่ อกลูโคสไซรั ปต่ อสมบัตทิ างกายภาพ เคมีและประสาทสัมผัสของ
มาร์ ชแมลโลว์ เหลว
เมื่อผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลวตามวิธีการในข้ อ 2 และใช้ ความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่ร้อยละ 65 (จากข้ อ 2) มา
ศึกษาผลของอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป 4 ระดับ คือ ร้ อยละ 0.77:1, 1:1, 1.3:1 และ 1.6:1 โดยนํ ้าหนัก
พบว่า เมื่ออัตราส่วนนํา้ ตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปเปลี่ยนแปลง มีผลต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาท
สัมผัสของมาร์ ชแมลโลว์เหลว (p<0.05) ดังตารางที่ 4 ค่า aw และค่า TSS มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจากนํ ้าตาลซูโครส
ช่วยเพิ่มปริมาณของแข็งให้ เนื ้อและนํ ้าหนักแก่มาร์ ชแมลโลว์เหลว และมีความสามารถดูดซับความชื ้นจากอากาศได้ ดี
ค่าความหนาแน่นลดลง (p<0.05) เนื่องจากการตีอัดอากาศทําให้ เกิดฟองอากาศภายในของเหลวจึงเกิดโฟมขึน้
ฟองอากาศมีขนาดใหญ่ ในครั ง้ แรก เมื่อตีอย่างต่อเนื่ องจะมีขนาดเล็กลง จนเมื่อความหนาแน่นถึงจุดหนึ่งที่ฟอง
อากาศมีขนาดเล็กสมํ่าเสมอเท่ากัน และมีปริ มาตรเพิ่มขึ ้น แต่ในกรณีที่นํ ้าเชื่อมมีความเข้ มข้ นสูงปริ มาตรที่ได้ ตํ่าลง
แต่โฟมจะมีความคงตัว ความหนาแน่นที่วดั ได้ มีค่าสูงเกินช่วงที่กําหนด เพราะนํ ้าตาลไม่สามารถให้ โฟมที่คงตัวและ
ปริ มาตรสูงเท่ากับโปรตีนหรื อไฮโดรคอลลอยด์ ค่าความแน่นเนื ้อเพิ่มขึ ้น (p<0.05) เนื ้อสัมผัสมีความเหนียว ไหลได้
ยาก ในอัตราส่วน 0.77:1 พบว่า เกิดการแยกชันของนํ
้
้าเชื่อมและฟองอากาศ ทําให้ สญ
ู เสียความเสถียรของโฟม โดย
จะเกิดเมื่อปริ มาณของแข็งตํ่ากว่าร้ อยละ 76 และมีค่าความหนาแน่นสูง ทําให้ เกิดการไหลของของเหลวในฟิ ล์มบาง
ลงสูด่ ้ านล่างของภาชนะจากแรงโน้ มถ่วง ทําให้ เกิดการแยกชันระหว่
้
างโฟมและนํ ้าเชื่อม (Lau และ Dickinson, 2004)
สอดคล้ องกับค่าความหนาแน่นที่วดั ได้ และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปจะส่งผลต่อการละลาย
ั้
ของนํ ้าเชื่อม สอดคล้ องกับอัตราส่วน 1.6:1 ที่พบว่า สารละลายนํ ้าเชื่อมถึงจุดอิ่มตัวและไม่สามารถละลายได้ ทงหมด
ค่าสีพบว่า ตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วน 1.3:1 และ 1.6:1 มีลกั ษณะสีขาวเหลือง เนื่องจากการแยกชันของนํ
้
้าเชื่อมทําให้ มีสี
เหลือง โดยมีคา่ ความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง และค่าสีแดงไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 5) พบว่า ความยืดหยุ่น การยึดติดฟั น และการ
ละลายในปาก มี ค วามแตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ด้ า นความยื ด หยุ่น พบว่า ตัว อย่า งที่ ใ ช้
อัตราส่วน 1.3:1 มีคะแนนสูงที่สดุ โดยให้ ลกั ษณะของโฟมและความคงตัวที่ดี อัตราส่วน 1.6:1 ที่มีคะแนนตํ่าที่สดุ
เนื่องจากมีนํ ้าตาลซูโครสในสัดส่วนที่สงู เกิดการตกผลึกของนํ ้าตาลบางส่วนจึงสูญเสียความยืดหยุ่น ด้ านการยึดติด
ฟั นพบว่า ตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วน 0.77:1 มีคะแนนสูงที่สดุ เนื่องจากมีกลูโคสไซรัปในสัดส่วนสูงจึงผลต่อความหนืด
ของมาร์ ชแมลโลว์เหลว รวมทังสู
้ ญเสียความเสถียรของโฟมทําให้ เคี ้ยวได้ ยาก และยึดติดฟั นมากขึ ้น และอัตราส่วน
1.3:1 มีคะแนนตํ่าที่สดุ ด้ านการละลายในปากพบว่า ตัวอย่างที่ใช้ อตั ราส่วน 1.3:1 มีคะแนนสูงที่สดุ ละลายในปาก
ได้ ดีกว่าทุกตัวอย่าง และอัตราส่วน 1.6:1 มีคะแนนตํ่าที่สดุ เนื่องจากการความเข้ มข้ นของนํ ้าตาลสูง เมื่อผ่านการให้
ความเย็นจึงทําให้ ผลึกนํ ้าตาลที่เกิดขึ ้นมีความหนาแน่นสูงกว่า ส่งผลให้ การละลายตํ่าลง
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สรุ ป
จากการศึกษาสูตรและกรรมวิธีการผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลว พบว่า ส่วนผสมประกอบไปด้ วยเจลาติน นํา้
นํ ้าตาลซูโครส และกลูโคสไซรัป โดยระดับความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อมที่เหมาะสมคือ ร้ อยละ 65 และเมื่อพิจารณาจาก
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า อัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัปที่เหมาะสม คือ 1.3:1 โดยมี
คะแนนด้ านความยืดหยุ่น การละลายในปากสูงที่สุด และการยึดติดลิ ้นเพดานและปากตํ่าที่สุด เมื่อเวลาการเก็บ
รักษาเพิ่มขึ ้นมาร์ ชแมลโลว์เหลวที่ผลิตได้ เกิดการแยกชันทํ
้ าให้ ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป
ควรใช้ สารให้ ฟองเพื่อช่วยผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นลดลง ฟองอากาศมีเสถียรภาพมากขึ ้น และมีเนื ้อสัมผัสที่ดี
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กลูโคสไซรัป + นํ ้า+ นํ ้าตาลซูโครส
ต้ มนํ ้าเชื่อมจนถึงอุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส

นํ ้าอุน่ + เจลาติน
แช่เจลาตินจนละลาย
ตีเจลาตินให้ ขึ ้นฟู
ผสม

ตีจนเป็ นครี มสีขาว

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตมาร์ ชแมลโลว์เหลว
ตารางที่ 1 สูตรพื ้นฐานผลิตภัณฑ์มารช์แมลโลว์เหลว
ส่วนประกอบ
เจลาติน
นํ ้า
นํ ้าตาลซูโครส
กลูโคสซีรัป

ปริมาณ (ร้ อยละ)
0.27
15.00
37.00
48.00

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้ านกายภาพและเคมีของมาร์ ชแมลโลว์เหลวสูตรพื ้นฐาน
การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
สูตรพื ้นฐาน
ค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้
0.62 + 0.01
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(องศาบริกซ์)
81.80 + 0.44
ค่าความเป็ นกรดด่าง
4.79 + 0.52
ค่าความแน่นเนื ้อ (กิโลกรัม)
ND
ค่าความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติ ร)
1.61 + 0.01
ค่าสี
ค่าความสว่าง (L*)
86.25 + 0.43
ค่าสีแดง (a*)
-0.47 + 0.37
ค่าสีเหลือง (b*)
3.18 + 0.50
หมายเหตุ ND หมายถึง Not detected ไม่สามารถตรวจสอบค่าได้

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้ านกายภาพและเคมีของมาร์ ชแมลโลว์เหลวเมื่อปรับความเข้ มข้ นของนํ ้าเชื่อม
ปริ มาณ (ร้ อยละ)
ลักษณะคุณภาพ
65
70
75
a
b
ค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้
0.73 + 0.01
0.72 + 0.01
0.67 + 0.01c
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
(องศาบริกซ์)
79.80 + 0.02c 81.60 + 0.01b 82.60 + 0.01a
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ค่าความเป็ นกรดด่าง
ค่าความแน่นเนื ้อ (กิโลกรัม)
ค่าความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติ ร)
ค่าสี
ค่าความสว่าง (L*)
ค่าสีแดง (a*)
ค่าสีเหลือง (b*)

5.00 + 0.06a
7.04 + 0.47c
1.30 + 0.01c

4.91 + 0.02b 4.93 + 0.05b
16.72 + 0.49b 20.47 + 1.31a
1.35 + 0.01b 1.56 + 0.01a

87.20 + 0.15a
-0.28 + 0.05a
3.41 + 0.10a

86.73 + 0.25a 84.30 + 0.67b
-0.31 + 0.07a -4.20 + 0.05b
2.21 + 0.25b 3.09 + 0.26a

หมายเหตุ a,b..ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 4 คุณภาพด้ านกายภาพและเคมีของมาร์ ชแมลโลว์เหลวเมื่อปรับอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป
ปริมาณ (ร้ อยละ)
ลักษณะคุณภาพ
0.77:1
1:1
1.3:1
1.6:1
d
c
b
ค่าวอเตอร์ แอคติวิตี ้
0.72 + 0.00
0.74 + 0.00
0.75 + 0.00
0.77 + 0.00a
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
77.02 + 0.04c 77.30 + 0.45c 78.06 + 0.13b 78.92 + 0.18a
(องศาบริกซ์)
ค่าความเป็ นกรดด่าง
4.32 + 0.03b
4.36 + 0.08ab
4.42 + 0.06a
4.43 + 0.07a
7.86 + 0.35c
8.29 + 0.22b
8.89 + 0.33a
ค่าความแน่นเนื ้อ (กิโลกรัม)
7.12 + 0.22d
1.28 + 0.00b
1.25 + 0.01c
1.18 + 0.03d
ค่าความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลติ ร)
1.33 + 0.01a
ค่าสี
ค่าความสว่าง (L*)
87.15 + 0.33c 87.05 + 0.42c 88.62 + 0.26a 87.73 + 0.08b
ค่าสีแดง (a*)
-0.21 + 0.14a -0.28 + 0.02a -0.25 + 0.05a -0.30 + 0.05a
1.92 + 0.09b
2.38 + 0.15a
2.03 + 0.17b
ค่าสีเหลือง (b*)
1.60 + 0.20c
หมายเหตุ a,b.. ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของมาร์ ชแมลโลว์เหลวเมื่อปรับอัตราส่วนนํ ้าตาลซูโครสต่อกลูโคสไซรัป
ความยืดหยุน่
การยึดติดฟั น
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
2.33 + 0.46d
6.86 + 0.36a
1.3:1
6.53 + 0.64a
6.00 + 0.61b
2.07 + 0.26d
1.6:1
1.20 + 0.42d
หมายเหตุ a,b.. ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั ้ง หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การวิเคราะหสนามแมเหล็กของหัวเขียนแมเหล็กแบบแนวตั้งดวยการจําลองไฟไนทเอลิเมนต
Magnetic Field Analysis of Perpendicular Magnetic Write Heads Using Finite Element
Simulations
อิสรา ดอเลาะ1 และ บดินทร ดํารงศักดิ์1
Isra Doloh1 and Badin Damrongsak1

บทคัดยอ
ปจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟมีความตองการหัวเขียนบันทึกแมเหล็กที่มีความเขมสนาม
แมเหล็กสูงและมีความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็กที่แคบ โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองของ
หัวเขียนแมเหล็กแบบแนวตั้ง เพื่อทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของหัวเขียนขอมูลแมเหล็กที่มีขดลวดสองรูปแบบ
ไดแก ขดลวดแบบเกลียว (helical coil) ขดลวดแบบแพนเคก (pancake coil) และศึกษาผลของรูปทรงหัวเขียนตอ
ความเขมสนามแมเหล็กและความกวางของสนามแมเหล็กที่หัวเขียนสรางขึ้น โดยรูปทรงของหัวเขียนที่นํามาศึกษา
ไดแก รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมคางหมู จากผลการจําลองเราพบวาขดลวดแบบแพนเคก
ใหความเขมสนามแมเหล็กสูงกวาเมื่อเทียบกับขดลวดแบบเกลียว สวนผลจากรูปทรงที่ตางกันของหัวเขียนพบวา
หัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมใหความเขมสนามแมเหล็กสูงและความกวางของการเขียนขอมูล (narrow write width)
ที่แคบเมื่อเทียบกับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและสี่เหลี่ยมคางหมู
คําสําคัญ : หัวเขียนบันทึกแมเหล็กแบบแนวตั้ง 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

1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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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)
โครงสรางทั่วไปของหัวเขียนบันทึกแมเหล็กแบบแนวตั้งแสดงไวดังรูปที่ 1 ซึ่งมีสวนประกอบพื้นฐาน ไดแก
โยค (yoke) หรือโพลเขียน (write pole) และขดลวด โพลเขียนทํามาจากวัสดุแมเหล็กออน ที่ปลายเปดดานหนึ่งของ
โยคถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กมากๆ มีความกวางอยูในระดับนาโนเมตร เรียกวา โพลหลัก (main pole, MP) สวน
ปลายเปดอีกดานหนึ่งจะมีขนาดใหญกวาโพลหลักมาก เรียกวา โพลยอนกลับ (return pole, RP) เมื่อปอน
กระแสไฟฟาใหกับขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนําใหเกิดสนามแมเหล็กไหลภายในโยค
ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของหัวเขียนแมเหล็กที่มีขดลวดสองรูปแบบ ไดแก ขดลวดแบบเกลียว
(helical coil) ขดลวดแบบแพนเคก (pancake coil) นอกจากนี้ยังศึกษาผลของรูปทรงของหัวเขียนตอความเขม
สนามแมเหล็กและความกวางของสนามแมเหล็กที่หัวเขียนสรางขึ้น รูปทรงของหัวเขียนที่นํามาศึกษา ไดแก รูปทรง
สามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู งานวิจัยนี้เราเลือกใชวิธีการจําลองไฟไนทเอลิเมนต
(finite element method) ในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตาง ๆ ดังกลาวไวขางตน เนื่องจากหัวเขียน
บันทึกแมเหล็กมีรูปทรงที่ซับซอน การคํานวณดวยวิธีวิเคราะห (analytical method) กระทําไดยาก
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยสรางแบบจําลองสามมิติของหัวเขียนที่มีขดลวดสองรูปแบบ ไดแก ขดลวดแบบเกลียว และขดลวด
แบบแพนเคก ดังแสดงในรูปที่ 2 ขดลวดที่พันรอบหัวเขียนมีจํานวน 3 รอบ และมีพื้นที่หนาตัดของขดลวดเทากับ
2.2 x 10-12 ตารางเมตร เราจะทําการจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดตั้งแต 10 ถึง 60 มิลลิแอมแปร

(ก)
(ข)
รูปที่ 2 ลักษณะของขดลวดมุมมองดานหนาและดานขางของ (ก) ขดลวดแบบเกลียว (ข) ขดลวดแบบแพนเคก
นอกจากนั้นผูวิจัยทําการศึกษาผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของหัวเขียนบันทึกแมเหล็ก ไดแก
รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู แสดงดังรูปที่ 3 โดยมีพารามิเตอรดังนี้ ความ
กวางของโพล (pole width : PW) มีขนาด 60 นาโนเมตร และความหนาของโพล (pole thickness : PT) มีขนาด 100
นาโนเมตร และผูวิจัยทําการจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดเทากับ 30 มิลลิแอมแปร โดยขดลวดที่ใชเปนขดลวดแบบ
แพนเคก

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 3 รูปทรงปลายหัวเขียนและคาพารามิเตอรดาน ABS ของโพลหลัก (ก) รูปทรงสี่เหลี่ยม (ข) รูปทรงสามเหลี่ยม
คางหมู และ (ค) รูปทรงสานเหลี่ยม
การจําลองแบบไฟไนทเอลิเมนตไดถูกนํามาใชคํานวณเพื่อหาคาความเขมของสนามแมเหล็กและความ
กวางของการเขียนขอมูล โดยใชสมการแมกซเวลล โดยในที่นี้เราสนใจสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็คและแนว
ดาวนแทร็คผานกึ่งกลางของโพลหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4

O-185

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

รูปที่ 4 การกระจายตัวของสนามแมเหล็กที่ระยะ 30 นาโนเมตร หางจากโพลหลัก โดยสีแดงแทนบริเวณที่มี
สนามแมเหล็กสูง และสีน้ําเงินแทนบริเวณที่มีสนามแมเหล็กนอย เสนประแสดงตําแหนงที่ใชในการดึงขอมูลตาม
แนวครอสแทร็คและดาวนแทร็ค

ผลการทดลองการอภิปรายผล
1. ผลกระทบของลักษณะขดลวดตอสนามแมเหล็กที่ผลิตจากโพลหลัก
จากผลการทดลองเมื่อจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดทั้งสองชนิดเทากัน สนามแมเหล็กที่เกิดจากขดลวด
ตามแนวครอสแทร็คของขดลวดแบบแพนเคกมีความเขมสนามแมเหล็กที่สูงกวาเมื่อเทียบกับขดลวดแบบเกลียว
ดังรูปที่ 5 ซึ่งเปนผลจากจํานวนรอบของขดลวดตอหนึ่งหนวยความยาว โดยขดลวดแบบแพนเคกมีจํานวนรอบตอหนึ่ง
หนวยความยาวมากกวาขดลวดแบบเกลียว และจากผลการทดลองเมื่อจายกระแสไฟฟาใหกับขดลวดตั้งแต 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. ผลการทดลองของรูปทรงปลายหัวเขียน
จากรูปที่ 7(ก) และ 7(ข) แสดงสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็ค ซึ่งเสนประจุดสีน้ําตาลแสดง
สนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา เสนตรงสีน้ําเงินแสดงสนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยม
คางหมู และเสนประยาวสีชมพูแสดงสนามแมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยม จากการทดลองพบวาสนาม
แมเหล็กของหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมจะมีคาความเขมสนามแมเหล็กสูง คาความเขมสนามแมเหล็กของหัวเขียน
ขึ้นอยูกับฟลักซสนามแมเหล็กที่พุงออกจากพื้นที่หนาตัดของปลายโพลหลัก ดังนั้นปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยม
จะมีพื้นที่หนาตัดนอยสุดจึงสงผลใหมีความเขมสนาม แมเหล็กที่เกิดจากหัวเขียนสูงกวาปลายหัวเขียนรูปทรงอื่นๆ
นอกจากนี้ผูวิจัยทําการคํานวณหาความกวางของการเขียนขอมูลแมเหล็กจากคาความกวางของพีคที่
ตําแหนงครึ่งหนึ่ง (full width at half maximum : FWHM) ของสนามแมเหล็กตามแนวครอสแทร็คและตามแนวดาวน
แทร็ค ซึ่งพบวาหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมมีความกวางของการเขียนขอมูลแคบที่สุดเมื่อเทียบกับรูปทรงสี่เหลี่ยมคาง
หมูและรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ดังแสดงในรูปที่ 8 ความกวางของการเขียนขอมูลบอกถึงความจุในการบันทึกขอมูล
แมเหล็กบนแผนบันทึกขอมูล ดังนั้นหากความกวางของการเขียนขอมูลแคบจะสงผลใหความจุในการบันทึกขอมูลแม
เหล็ก เพิ่ มขึ้ น โดยในงานวิ จัย นี้รู ป ทรงปลายหั ว เขี ย นที่ เ หมาะสม คื อ รูป ทรงสามเหลี่ ยม เนื่ อ งจากใหค วามเข ม
สนามแมเหล็กสูงและความกวางของขอมูลที่แคบ

O-187

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

0.16

0.16
Ractangle
Trapezoid
Triangle

0.12

Magnetic field (T)

Magnetic field (T)

0.12

0.08

0.04

0.00
-400

Ractangle
Trapezoid
Triangle

0.08

0.04

0.00
-200

0

200

400

-400

-200

Cross track position (nm)

0

200

400

Down track position (nm)

(ก)
(ข)
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รูปที่ 8 ความเขมของสนามแมเหล็กและความกวางของการเขียนขอมูลของปลายหัวเขียนรูปทรงแตกตางกัน

สรุป
ผูวิจัยใชแบบจําลองไฟไนทเอลิเมนตในการศึกษาผลกระทบของลักษณะขดลวดและศึกษาผลของรูปทรง
ปลายหัวเขียน โดยเนนศึกษาความเขมสนามแมเหล็กและความกวางของการเขียนขอมูล จากผลการศึกษาลักษณะ
ขดลวดพบวา หัวเขียนที่มีขดลวดแบบแพนเคกใหความเขมสนามแมเหล็กที่สูง ทําใหหัวเขียนมีประสิทธิภาพในการ
เขียนขอมูลที่ดี และจากการศึกษาลักษณะรูปทรงปลายหัวเขียนพบวา ปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมมีความกวาง
ของการเขียนขอมูลที่แคบที่สุด สงผลใหความจุในการบันทึกขอมูลบนแผนบันทึกขอมูลเพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวเขียนที่มี
ลักษณะขดลวดแบบแพนเคกและมีปลายหัวเขียนรูปทรงสามเหลี่ยมจึงมีความเหมาะสม
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การศึกษาประสิทธิภาพและต้ นทุนของเชือ้ เพลิงอัดแท่ งตะเกียบจากต้ นข้ าวโพด
Efficacy and Cost of Fuel Pellets from Corn
วันชัย ลีลากวีวงศ์1 สุวฒ
ั น์ เณรโต1 สุขมุ โฆษิ ตชัยมงคล1 สุริยกาล ชุมแสง1 และ ธนาณัติ กล้ าหาญ2
Wanchai Leelakaweewong1, Suwat Nanetoe1, Sukhum Kositchaimongkol1, Suriyakal chumsaeng1 and
Thananut Garhun2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
คุณสมบัติของเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้ นข้ าวโพด
โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวล คุณสมบัติของเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้ นข้ าวโพด
และประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจากต้ นข้ าวโพด และต้ นทุนในการผลิตเชื ้อเพลิง
อัดแท่งตะเกียบจากต้ นข้ าวโพด ขันตอนการศึ
้
กษาแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอนคื
้
อ การศึกษาข้ อมูลเชื ้อเพลิงชีวมวล ศึกษา
เทคนิคการอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวล ศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื ้อเพลิงชีวมวล และการศึกษา
ต้ นทุนในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง ผลการศึกษา พบว่า การอัดแท่งเชื ้อเพลิงจากต้ นข้ าวโพด สามารถเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื อ้ เพลิงชีวมวลให้ สงู ขึน้ กว่าการใช้ เชือ้ เพลิงรู ปแบบเดิม ทําให้ ประหยัด
เชื ้อเพลิงที่นําไปใช้ งานลง และมีต้นทุนตํ่า โดยที่ต้นทุนด้ านพลังงานของเชื ้อเพลิงอัดแท่งเชื ้อเพลิงจากต้ นข้ าวโพด คือ
0.61 บาท/กิโลกรัม
คําสําคัญ : เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื ้อเพลิงชีวมวล เทคนิคการอัดแท่ง

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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คํานําและวัตถุประสงค์
ปั ญหาการขาดแคลนพลังงาน ทําให้ ทกุ หน่วยงานจึงพยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้ พลังงาน
เช่น พลังงานเชื ้อเพลิงต่างๆ พลังงานไฟฟ้า ซึง่ ทําให้ มีการสนับสนุนให้ มีการคิดและพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึง
สนับสนุนให้ ใช้ พลังงานทดแทนมากขึ ้น โดยพลังงานทางเลือกหนึ่ง คือ พลังงานชีวมวลที่มีการนาเอาพืชผลที่เหลือใช้
ทางการเกษตรมาปรับปรุ งใช้ ซึ่งมีเกษตรกรรมหลายชนิดที่สามารถนํามาสร้ างเป็ นพลังงานทดแทนหรื อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม จึงได้ มีการคิดค้ นหาหนทางนําส่วนที่เหลือใช้ ที่ต้องกาจัดทิ ้งเหล่านี ้ มาทําให้ เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
หลายๆแนวทาง แนวทางหนึ่งนันก็
้ คือการนํามาใช้ เป็ นพลังงานทดแทนโดยจะเป็ นการเพิ่มแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
ฟื นและถ่าน
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่งตะเกียบและวิเคราะห์
คุณสมบัติของเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ และต้ นทุนในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ

อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
- อุปกรณ์ที่ใช้ ในการศึกษา
1) เครื่ องบดหยาบ
2) เครื่ องบดละเอียด
3) เครื่ องโม่ผสม
4) เครื่ องอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวล 5) เชื ้อเพลิงชีวมวลตัวอย่าง 6) เครื่ องชัง่ น้ าหนัก
7) แคล์มมิเตอร์
8) เวอร์ เนียคาลิปเปอร์
9) เครื่ องทดสอบค่าความร้ อน
10) ภาชนะตวง
11) เทอร์ โมมิเตอร์
12) เครื่ องดูดความชื ้น
13) ถ้ วยทนไฟ
14) เตา
15) นาฬิกาจับเวลา
16) ไม้ บรรทัด
17) เทอร์ โมคัปเปิ ล
18) เครื่ อง Micro Fog
- วิธีการ
1) ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงชีวมวลและกระบวนการผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
2) ทําออกแบบการทดลอง เนื่องด้ วยทรัพยากรมีจํานวนจํากัด
3) ดําเนินการเตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่ใช้ ในการทดลอง
4) ทําการทดลองอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวลตามรูปแบบการทดลอง
5) วัดค่าคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้ งานและต้ นทุน
6) วิเคราะห์ผลที่ได้
7) สรุปผลการศึกษา
ผลและวิจารณ์ ผล
1. ผลการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ในปั จจุบนั ความต้ องการเชื ้อเพลิงชีวมวลมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้นตามความต้ องการของการใช้ พลังงานดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงปริมาณความต้ องการพลังงานชีวมวลใน พ.ศ. 2538-2568
ที่มา :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, 2552
จากภาพที่ 1 พบว่า ปริ มาณความต้ องการพลังงานชีวมวลมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นตังแต่
้ อดีตจนถึงอนาคต โดย
ใน พ.ศ.2568 มีความต้ องการใช้ พลังงานชีวมวลสูงเพิ่มมากขึ ้น 74% เมื่อเทียบจากปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 1 ค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวล
ชนิดเชือ้ เพลิงชีวมวล

ค่ าความร้ อน(cal/g)

ค่ าความร้ อน (MJ/kg)

ต้ นข้ าวโพด

3688

15.49

ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงชีวมวล
ชนิดเชือ้ เพลิง
ลักษณะ
ประสิทธิภาพการใช้
ชีวมวล
เชือ้ เพลิงชีวมวล
งานความร้ อน (%)
ต้ นข้ าวโพด

ตัน

10.42

ระยะเวลาการเผา
ไหม้ (min/kg)

ปริมาณขีเ้ ถ้ า (%)

61

22

จากตารางที่ 2 พบว่า ต้ นข้ าวโพดมีค่าประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนคือ 10.42% ซึง่ ระยะการเผาไหม้ จะมี
ค่าแปรผันตามประสิทธิภาพการใช้ งานของความร้ อนซึง่ ส่วนปริ มาณขี ้เถ้ าจะขึ ้นอยู่กบั ชนิดของเชื ้อเพลิงชีวมวลโดย
ต้ นข้ าวโพดหลังเกิดการเผาไหม้ เสร็จสิ ้นจะมีปริมาณขี ้เถ้ าเกิดขึ ้น 22%
2. ผลการศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นของชีวมวลอัดเม็ด
เครื่ องจักรที่ใช้ ในการอัดเม็ดเชื ้อเพลิงชีวมวลแบ่งเป็ น 3 ชนิดคือเครื่ องบดหยาบ เครื่ องบดละเอียดและเครื่ อง
อัดแท่งเชื ้อเพลิง ตามลําดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ข้ อมูลเครื่ องจักรที่ใช้ ในการอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวล
ลําดับที่
1
2
3

เครื่ องจักร

กําลังการผลิต(kg/hr)

ขนาดมอเตอร์ (HP)

87
14
102

3
3
10
16

เครื่ องบดหยาบ
เครื่ องบดละเอียด
เครื่ องอัดแท่งเชื ้อเพลิง
รวม

เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็ นลักษณะทรงกระบอก มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 6.2 มิลลิเมตร ความยาว 1.5-4
เซนติเมตร ความชื ้นที่เหมาะสมสาหรับการอัดเม็ดเชื ้อเพลิงชีวมวลอยูท่ ี่ 8-15 % ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ต้ นข้ าวโพดอัดแท่ง
3. ผลการศึกษาคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดแท่ ง
1) การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ได้ แก่ ค่าความชื ้น, ค่าความหนาแน่น,
ดัชนีการแตกร่วน และการทดสอบการเปื่ อยยุย่ เชื ้อเพลิงชีวมวล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ชนิดเชือ้ เพลิงชีวมวล
ปริมาณความชืน้
ความหนาแน่ น
(%)
(g/cm³)
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
10.77
1.254
(ผสมนํ ้า 8%)
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
10.97
1.198
(ผสมนํ ้า 10%)
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
11.12
1.194
(ผสมนํ ้า 12%)
หมายเหตุ ต้ นข้ าวโพดวัดค่าปริ มาณความชื ้นเท่ากับ 9.97 %
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ดัชนีการแตกร่ วน
0.988

การเปื่ อยยุ่ย
(วินาที)
44.41

0.984

26.59

0.980

21.29
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2) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ได้ แก่ ค่าความร้ อน

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์คา่ ความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด
จากภาพที่ 3 พบว่า ค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดจากการทดลองหาค่าความร้ อนจากบอมบ์
แคลอรี มิเตอร์ โดยต้ นข้ าวโพดอัดแท่งแต่ละชนิดจะให้ ค่าความร้ อนสูงที่ใกล้ เคียงกันเพราะเนื่องจากเป็ นพืชชนิด
เดียวกันค่าความร้ อนใกล้ เคียงกัน
4. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ งานเชือ้ เพลิง
ประสิทธิภาพการใช้ งานของเชื ้อเพลิงชีวมวล ประกอบด้ วย ประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื ้อเพลิง
ชีวมวล, ระยะเวลาการเผาไหม้ และปริมาณการเกิดขี ้เถ้ า
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ งานเชื ้อเพลิง
ชนิดเชือ้ เพลิงชีวมวล
ลักษณะ
ประสิทธิภาพ
เชือ้ เพลิง
การใช้ ความ
ร้ อน (%)
ต้ นข้ าวโพด
ต้ น
10.42
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
อัดแท่ง
25.49
(ผสมนํ ้า 8%)
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
อัดแท่ง
25.48
(ผสมนํ ้า 10%)
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่งตะเกียบ
อัดแท่ง
25.44
(ผสมนํ ้า 12%)

O-194

ระยะเวลาการเผา
ไหม้ (min/kg)

ปริมาณขีเ้ ถ้ า(%)

62.67
155.11

22.21
11.51

155.89

11.24

155.22

11.02
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของการอัดแท่งเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากการนําต้ น
ข้ าวโพดมาทําการอัดแท่ง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเชื ้อเพลิงชีวมวล ทําให้ คา่ ประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของ
เชื ้อเพลิงมวลเพิ่มมากขึ ้น มีระยะเวลาการเผาไหม้ นานกว่าของต้ นข้ าวโพด และปริ มาณขี ้เถ้ าของเชื ้อเพลิงชีวมวลอัด
แท่งน้ อยกว่าต้ นข้ าวโพด
5. ผลการศึกษาทางด้ านต้ นทุนในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ งานเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นระหว่างการอัดแท่งเชื ้อเพลิงชีวมวล โดยเทียบอัตรา
การผลิตกับเวลาในการผลิต และต้ นทุนค่าพลังงานของเชื ้อเพลิงชีวมวลเป็ นต้ นทุนที่เกิดจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ใน
การอัดเชื ้อเพลิงชีวมวลตามกระบวนการต่างๆ ดังตารางที่ 6-7
ตารางที่ 6 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิตต้ นข้ าวโพดอัดแท่ง
ชนิดเครื่ องจักร
กําลังการผลิต(Kg/hr)
เครื่ องบดหยาบ
87
เครื่ องบดละเอียด
เครื่ องอัดแท่งเชื ้อเพลิง

พลังงานไฟฟ้า(KW.hr)
2.9

14

1.85

102.3

0.57

ตารางที่ 7 ต้ นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าของเชื ้อเพลิงในการผลิตต้ นข้ าวโพดอัดแท่ง
กระบวนการ
ต้ นทุนเชือ้ เพลิง (Bath/Kg)
กระบวนการบดหยาบ
0.117
กระบวนการบดละเอียด
0.473
กระบวนการอัดแท่ง
0.019
รวม
0.609
จากตารางที่ 7 พบว่า ต้ นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าของเชือ้ เพลิงในการผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้ น
ข้ าวโพดมีต้นทุน 0.609 บาทต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 8 ต้ นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวล
ต้ นทุนการผลิตเชือ้ เพลิง
ประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อน
เชือ้ เพลิงชีวมวล
(฿/kg)
(%)
ต้ นข้ าวโพด
0.00
10.42
ต้ นข้ าวโพดอัดแท่ง

0.609
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สรุ ป
เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้ นข้ าวโพดจากนํ ้าในอัตราส่วนที่กําหนด จะส่งผลต่อคุณสมบัติเพียงเล็กน้ อย
ประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวล เมื่อนําต้ นข้ าวโพดมาทําเป็ นเชือ้ เพลิงอัดแท่งจะทําให้ ค่า
ประสิทธิภาพการใช้ งานความร้ อนของเชื ้อเพลิงชีวมวลให้ สงู ขึ ้นกว่าการใช้ เชื ้อเพลิงรู ปแบบเดิม โดยมีประสิทธิภาพ
การใช้ งานความร้ อนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 15% ระยะเวลาการเผาไหม้ เพิ่มขึ ้น 70 min/kg. และเกิดขี ้เถ้ าลดลง 10% ทําให้
ประหยัดเชื ้อเพลิงที่นําไปใช้ งาน โดยที่ต้นทุนด้ านพลังงานของเชื ้อเพลิงอัดแท่งเชื ้อเพลิงจากต้ นข้ าวโพด 0.61 บาท/
กิโลกรัม
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การส่ งเสริมการเห็นคุณค่ าในตนเองในผู้สูงอายุผ่านเกมออนไลน์
Promoting Self-esteem in Older Adults through Online Game
พิมพ์จรัส บุญเลิศ1 และ วัชรวลี ตังคุ
้ ปตานนท์1
Pimjaras Boonlaet1 and Watcharawalee Tangkuptanon1

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุผ่านเกม
ออนไลน์ โดยออกแบบและพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเองทัง้ 3 ด้ าน 1) ด้ านความสําคัญของ
ตนเอง 2) ด้ านความสามารถของตนเอง 3) ด้ านคุณความดีของตนเอง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้สกึ ถึงคุณค่าใน
ตนเองมากขึ ้นและมีสขุ ภาพจิตที่ดี ผลการทดสอบระบบ ด้ วยเทคนิค Black-box ผลปรากฏว่าระบบแสดงผลโดยไม่มี
ข้ อผิดพลาด และ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ทดลองใช้ มีความพึงพอใจ ด้ านการออกแบบอยู่ในระดับมาก ( x = 2.8, S.D
= 0.18 ) ด้ านการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับมาก ( x = 2.92, S.D = 0.22)
คําสําคัญ : การเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้สงู อายุ 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

คํานําและวัตถุประสงค์
“ผู้สงู อายุ” คือ บุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ส่วนในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา และ
ประเทศในแถบยุโรป ให้ ผ้ สู งู อายุคือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) รายงานจํานวน
ผู้สงู อายุในประเทศไทยมีจํานวนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประภัสสร วงษ์ ศรี (2555 : 10) กล่าวถึงการพึง่ พาตนเองใน
ผู้สงู อายุ และดํารงชีวิตตามแบบของตนเองได้ อย่างมีคุณค่าในช่วงอายุตอนปลายของชีวิต ผู้สงู อายุก็จะเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่มีความสําคัญ ไม่เป็ นภาระของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

1

โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สงขลา 90110 ประเทศไทย
Special Program in Management of Information Technology, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand.
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบแนวทางในการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self–esteem) สําหรับผู้สงู อายุ
จารุ ณี วารหัส และ อริ สา จิตต์วิบูลย์ (2553) ได้ กล่าวไว้ ว่าการมุ่งเน้ นให้ เกิดการยอมรั บหรื อเห็นคุณค่าตนเองใน
ทางบวกของ Coopersmith เป็ นการที่บุคคลพิจารณาประเมินตนเองแล้ วแสดงออกในแง่ของการยอมรั บตนเอง
หรื อ ไม่ ย อมรั บ ตนเอง ซึ่ง เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถ ความสํ า คัญ และความรู้ สึก มี คุณ ค่ า ในตนเอง
มีองค์ประกอบด้ วยกัน 4 อย่าง คือ 1) ความรู้สกึ ในความสําคัญของตนเอง 2) ความรู้สกึ ในความสามารถของตนเอง
3) ความรู้ สกึ ในคุณความดีของตนเอง 4) ความรู้ สกึ ในอํานาจของตนเอง หากผู้สงู อายุมีการรับรู้ เกี่ยวกับตนเองใน
ด้ า นบวก เชื่ อ มั่น ในตนเอง มองโลกในแง่ดี พอใจในตนเอง รวมทัง้ สามารถสร้ างสัมพัน ธ์ ภ าพที่ ดี ต่อ บุค คลและ
สิ่งแวดล้ อมได้ จะทําให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้ สกึ กล้ าคิดกล้ าทํา กล้ าเผชิญปั ญหา และถือว่าปั ญหาเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย
ซึง่ จะส่งผลให้ ดีตอ่ ตนเอง
จากการศึกษางานวิจยั ในอดีตพบว่ามีการนําเกมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการสนับสนุนการเข้ าสังคม การคลาย
เครี ยดสําหรับผู้สงู อายุ Gamberini (2012 : 285-308) ได้ เสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกมและผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากการออกแบบเกมให้ เป็ นมิตรกับผู้สงู อายุ เช่น การลดเมนูย่อยบนหน้ าจอ การออกแบบโครงสร้ างซับซ้ อน
เกินกว่าผู้สงู อายุจะใช้ งาน จดจําและเรี ยนรู้ ได้ การศึกษากรอบสําหรับการพัฒนาเกมออนไลน์ แบบผู้เล่นหลายคน
Vanhatupa (2010 : 39-47) ได้ นําเทคโนโลยีด้านกราฟิ ก WebGL โดยใช้ WebSocket ติดต่อสื่อสารระหว่างแม่ข่าย
และลูกข่า ย ซึ่งเล่นผ่าน Browser-base Game ที่ ไม่มีการติดตัง้ ลงในเครื่ องลูกข่ายและสามารถที่ จะเล่นบน
แพลตฟอร์ มใดก็ได้ กําลังได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก โดยพัฒนาผ่านมาตรฐานของ HTML5 และเทคโนโลยีเว็บ
อื่น ๆ ดังนัน้ ผู้พฒ
ั นาระบบจึงเลือกใช้ เครื่ องมือในการพัฒนาคือ HTML5 CSS3 Javascript MySQL และโปรแกรม
Dreamweaver CS6 เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเกม ซึ่งเหมาะสําหรับงานด้ านมัลติมีเดียสําหรับเว็บ ภาพเคลื่อนไหว
เกมและยังเพิ่มความสามารถของเกมในการตอบโต้ กบั ผู้ใช้ อีกด้ วย

วัตถุประสงค์
-

เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุผา่ นเกมออนไลน์
เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาในครัง้ นี ้ มีระเบียบวิธีวิจยั และขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ซึง่ แสดงตามขันตอนของ
้
ADDIE Model ใน
การสร้ างต้ นแบบเกมออนไลน์สําหรับผู้สงู อายุดงั นี ้
1. ศึกษาความเป็ นไปได้ ของงานวิจยั ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงในผู้สงู อายุ
2) การเห็นคุณค่าในตนเอง 3) เกมออนไลน์
1.1 การเปลี่ยนแปลงในผู้สงู อายุ สรุปได้ โดยสังเขป ดังนี ้ 1) การเปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกาย ร่างกายมักจะมี
การเสื่อมของเซลล์ประสาท สิ่งที่เห็นได้ ชัดคือความว่องไวในการสัง่ งานไปยังส่วนต่าง ๆ การตอบสนองต่อสิ่งที่มา
กระตุ้นช้ าลง ทังยั
้ งมีประสารทสัมผัสที่เสื่อมลง เช่น ตามองเห็นได้ ไม่ดีทําให้ การแยกแยะความแตกต่างของสีน้อยลง
ความคมชัดของภาพที่มองน้ อยลง หูการได้ ยินของเสียงพูดจะต้ องเสียงดังกว่าปกติแต่มกั จะได้ ยินเสียงตํ่าชัดกว่าเสียง
ธรรมดาหรื อเสียงสูง 2) การเปลี่ยนแปลงด้ านจิตใจ ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกายทําให้ สภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุหดหู่ วิตกกังวล และขาดความกระตือรื อร้ น เป็ นอุปสรรคต่อการติดต่อกับบุคคล การปรับตัวเข้ ากับ
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สภาพแวดล้ อม ซึ่งส่งผลทําให้ เกิดปั ญหาสุขภาพได้ 3) การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคม จากการที่ได้ รับภาระหน้ าที่และ
บทบาทในสังคมของผู้สงู อายุลดน้ อยลง ทําให้ มีความรู้ สกึ ยากลําบากในการปรับตัวจนก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยทาง
กายและจิตใจตามมา
1. 2 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง เป็ นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการความเชื่อมัน่ ของ
ตนเอง มีความภูมิใจในความสามารถของตนเองที่จะกระทําสิ่งใด ๆ สําเร็ จ ซึ่งบุคคลใช้ เป็ นสิ่งตัดสินใจว่าตนเอง
ประสบความสําเร็ จ มีดงั นี ้ 1) ความรู้ สึกในความสําคัญของตนเอง เป็ นการที่บคุ คลรู้ สึกถึงการยอมรับ การมีคณ
ุ ค่า
อย่างเหมาะสม 2) ความรู้สกึ ในความสามารถของตนเอง เป็ นวิธีการที่ทําให้ บคุ คลเห็นถึงความสําคัญโดยการกระทํา
ให้ บรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 3) ความรู้ สึกในคุณความดีของตนเอง การปฏิบตั ิตนให้ อยู่ใน
ศีลธรรม จริยธรรม มีการแสดงออกของความคิดที่ดี 4) ความรู้ สกึ ในถึงอํานาจของตัวเอง เป็ นพลังที่บคุ คลมีต่อตนเอง
ในการดํารงชีวิต ความเชื่อมัน่ ในอํานาจเพื่อกระทําสิง่ ใด ๆ ให้ เกิดสิง่ ที่ตนเองต้ องการ
1.3 เกมออนไลน์ หมายถึงกิจกรรมหรื อการเล่นที่ชัดเจนไม่ซับซ้ อนและทําให้ ผ้ ูเล่นเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้อื่นและความรู้ สึกนึกคิดถึงคุณค่าในตนเอง มีจินตนาการด้ านความคิดที่แปลก
ใหม่ ทําให้ เกิดความสุขและผ่อนคลายความเครี ยดและส่งเสริมสุขภาพจิตได้
2. การออกแบบ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ประกอบด้ วย 2 ส่วนดังนี ้
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
การสร้ างต้ นแบบเกมออนไลน์ ตามแนวคิ ด จากทฤษฎี ก ารส่ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของ
Coopersmith 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ านความสําคัญของตนเอง 2) ด้ านความสามารถของตนเอง 3) ด้ านคุณ
ความดีของตนเอง โดยการเลือกสถานที่สําคัญ ๆ ในจังหวัดสงขลา นํามาออกแบบเกม โดยจําแนกออกเป็ น 2 เกม
ประกอบด้ วย 1) เกมเก็บขยะ ใช้ พืน้ หลังจําลองจากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมฯ 2) เกมเต่าน้ อย ใช้ พืน้ หลัง
จําลองจากสวนสองทะเล จังหวัดสงขลา ซึ่งทัง้ 2 เกมมีความแตกต่างกันในทางทฤษฎีการส่งเสริ มการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง คือ เกมเก็บขยะ เป็ นการส่งเสริ มองค์ประกอบตามทฤษฎีทงั ้ 3 ด้ านดังกล่าวข้ างต้ น และ เกมเต่าน้ อย เป็ นการ
ส่งเสริมเฉพาะในด้ านของความสําคัญของตนเองและคุณความดีของตนเอง
2.2 เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ทําแบบสอบถามหลังเล่นเกม โดยทํ า การประเมินความพึงพอใจในการเล่นเกม ผู้พัฒนาระบบใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเกิร์ต (Likert) จํานวน 13 ข้ อ การให้ คะแนนแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ น้ อย ปานกลาง มาก และคําถามปลายเปิ ดสําหรับข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
3. การพัฒนา
เกมที่ พัฒ นาขึ น้ เป็ นเกมออนไลน์ สํ า หรั บ ผู้สูง อายุ เป็ นเกมประเภทเกมเล่ น ตามบทบาทโดยจํ า ลอง
สถานการณ์ ต่าง ๆ มาให้ ผ้ เู ล่นได้ สวมบทบาท พัฒนาด้ วย โปรแกรม Dreamweaver CS6 และเทคนิคของ HTML5
CSS3 Javascript MySQL ใช้ ฐานข้ อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้ อมูล
4. การนําไปใช้
4.1 ผู้พฒ
ั นาระบบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ อ่านหนังสือภาษาไทยได้
ไม่มีโรคทางจิตเวช เป็ นต้ น เพศชายหรื อหญิ ง จํ านวน 6 คน อายุระหว่าง 65-85 ปี จากชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล
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4. 2 ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั การทดลองการใช้ เกมออนไลน์กบั กลุม่ ตัวอย่าง โดยเป็ นอาสาสมัคร
ที่สมัครใจซึง่ มาจากหลายอาชีพ
4. 3 กลุม่ ตัวอย่างเล่นเกม
4. 4 กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลและนําไปประเมินผล
5. การประเมินผล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ สถิติ ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ผลและวิจารณ์
ผลการวิจยั จําแนกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) การศึกษาแนวทางการส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุ
ผ่านเกมออนไลน์ 2) การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุ
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
1. แนวทางการออกแบบเกมออนไลน์ที่ส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุในบทความนีอ้ ยู่บนพื ้นฐาน
3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความสําคัญของตนเอง 2) ความสามารถของตนเอง 3) คุณความดีของตนเอง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุผา่ นเกมออนไลน์
การเห็นคุณค่ าในตนเอง แนวทางการส่ งเสริม
ลักษณะของเกมที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์
1. ความสําคัญของตนเอง
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ รั บ รู้ ว่ า - มีข้อความแสดงความยินดีเมื่อเล่นจบเกมเพื่อให้ เกิดความ
ต น เ อ ง มี คุ ณ ค่ า มี ภาคภูมิใจต่อตนเอง และมีความรู้ สึกที่ดีขึ ้น เช่น “เก็บขยะได้
ความสําคัญในสังคม ถูกต้ องแล้ วค่ะ ช่วยกันวันละนิดเพื่อสังคมที่น่าอยูค่ ะ่ ”
2. ความสามารถของตนเอง ส่งเสริ มการกระทําใด - เป็ นเกมที่มีเป้าหมายให้ ผ้ เู ล่นกระทําตามเพื่อรับคะแนน
ๆ ของความสามารถที่ ความมีคณ
ุ ค่าให้ กบั ตนเอง
จะประสบความสําเร็ จ - แทรกเสียงปรบมือเมื่อสามารถเล่นเกมบรรลุเป้าและผ่าน
ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
แต่ละด่าน
3. คุณความดีของตนเอง
ส่งเสริ มการทําความดี - เกมที่มีลกั ษณะของการทําความดี คือ ช่วยอนุรักษ์ พนั ธุ์เต่า
ก า ร เ สี ย ส ล ะ ก า ร ทะเล โดยวิธีการเก็บไข่เต่าที่วางอยูบ่ นชายหาด
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ - เกมทําความสะอาดสวนสาธารณะ โดยจะมีขยะให้ เลือกเก็บ
ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ไปใส่ในถังขยะ ซึง่ มี 3 สี 1) สีเขียว 2) สีแดง 3) สีนํ ้าเงิน
และสังคม
- มีข้อความแสดงถึงความดีที่ได้ กระทําเมื่อจบเกม เช่น “เก็บ
ไข่เต่าครบแล้ วค่ะ อย่าลืมบอกลูกหลานให้ ช่วยกันอนุรักษ์ สตั ว์
ทะเลกันนะค่ะ”
จากตารางที่ 1 ในองค์ประกอบข้ อที่ 1 ความสําคัญของตนเอง ผู้พฒ
ั นาได้ สร้ างกล่องข้ อความไว้ เมื่อจบเกม
เพื่อให้ เกิดความรู้ สึกถึงความสําคัญของตนเอง ในข้ อที่ 2 ความสามารถของตนเอง ได้ แทรกเสียงชื่นชมเพื่อให้ เกิด
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ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองมากขึ ้น และข้ อที่ 3 คุณความดีของตนเอง เป็ นการสะท้ อนการกระทําความดี
ผ่านการเล่นเกมทัง้ 2 เกมไปแล้ ว
2. แนวการออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์ต้นแบบตามแนวทางการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุ
การพัฒนาเกมออนไลน์สําหรับผู้สงู อายุ ควรเลือกใช้ แบบอักษร Tahoma มีขนาดระหว่าง 14-18 Point พื ้น
หลังกับตัวละครต้ องเป็ นสีที่มีลักษณะแตกต่างกันหรื อใช้ การตัดเส้ นเพื่อให้ เกิดความชัดเจน หลีกเลี่ยงฟั งค์ ชั่นที่
ซับซ้ อนและเยอะจนเกินไปลดตัวเลือกเมนูใช้ เฉพาะที่จําเป็ นจริ ง ๆ และควรมีขนาดที่เห็นชัด เน้ นการใช้ งานผ่าน
แป้นพิมพ์แทนการลากเมาส์ และมีเพลงบรรเลงประกอบพร้ อมกับเสียงดนตรี ในเกม มีเครื่ องมือช่วยเปล่งเสียงเพื่อลด
ข้ อจํากัดของผู้สงู อายุที่อา่ นตัวอักษรผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ได้ ไม่ชดั เจนเท่าที่ควร
ตัวอย่างหน้ าจอหลักของการเล่นเกมแสดงในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2

รูปที่ 1 หน้ าหลักเกมเก็บขยะ

รูปที่ 2 หน้ าหลักเกมเต่าน้ อย

จากรู ปที่ 1 จําลองสถานที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็ นรูปหน้ าหลักของการเล่นเกม
เพราะเป็ นสถานที่ที่มีความหมายกับประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยมีตรงกลางของภาพคือประติมากรรม "เกิดมา
ุ ปู การแก่ผ้ อู ยู่อาศัยมากมายจึงจําเป็ นต้ องดูและและ
ต้ องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ซึง่ หมายความว่า แผ่นดินนี ้มีคณ
หวงแหนไว้ โดยมุมล่างซ้ ายมีถงั ขยะ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลื่อนถังเพื่อเก็บขยะ ที่ตกลงมาให้ ถกู ประเภท จบเกมจะมีการ
แสดงความยินดีด้วยคําพูด รูปที่ 2 จําลองสถานที่สวนสองทะเล เป็ นรูปหน้ าหลักของการเล่นเกม โดยมีพญานาคเป็ น
สัญลักษณ์ของการกําเนิดนํ ้าและความอุดมในจังหวัดสงขลา ส่วนของด้ านบนจะเป็ นแถบแสดงการเก็บไข่เต่า ส่วน
ด้ านล่างจะมีเต่าเป็ นตัวละครดําเนินเรื่ องและส่วนด้ านซ้ ายมีพญานาค โดยมีรถและเรื อเป็ นสิ่งกีดขวางในการพาเต่า
ไปเก็บไข่ ให้ ครบ 10 ฟอง จบเกมจะมีการแสดงความยินดีด้วยคําพูด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
บทความนี ้ได้ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานจากจากผู้สงู อายุจํานวน 6 คน อายุระหว่าง 65-85 ปี ทัง้
เพศชายและเพศหญิงจากชมรมผู้สงู อายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การประเมินระดับความพึงพอใจในการเล่นเกมของกลุม่ ตัวอย่าง
รายการ

X

ด้ านการออกแบบ
1. ภาพประกอบมีสีที่เหมาะสม
2. ตัวอักษรอ่านง่าย
3. ภาษาที่ใช้ เข้ าใจง่าย
4. เสียงเพลงประกอบชัดเจน
5. ปุ่ มกดไม่มีความซับซ้ อน เข้ าใจง่าย
6. เนื ้อหามีความน่าสนใจ
7. เวลาในการเล่นเหมาะสม
รวม
ด้ านการเห็นคุณค่ าในตนเอง
1. เกมสามารถช่วยให้ คณ
ุ ไม่ร้ ูสกึ เบื่อ
2. เกมสามารถลดความไม่สบายใจ ซึมเศร้ า ท้ อแท้
3. ลักษณะของเกมที่เล่นทําให้ คณ
ุ รู้สกึ ดีตอ่ ตนเอง
4. การเล่นเกมทําให้ คณ
ุ มีสมาธิ
5. ผลของการเล่นเกมทําให้ คณ
ุ ทําอะไรได้ เร็วขึ ้น
6. เกมทําให้ คณ
ุ รู้สกึ อยากเล่นใหม่อีกครัง้
รวม

S.D.

ระดับ

2.67
2.67
2.83
2.83
2.83
2.83
3.00
2.81

0.52
0.52
0.41
0.41
0.41
0.41
0.00
0.18

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
3.00
2.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.22

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเกมออนไลน์ตามทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเล่นเกมออนไลน์ ด้ านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.81 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ ร้ อยละ 100 คิดว่าเวลาในการเล่นเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มด้ า นของ ขนาดตัวอักษรต้ อ งการให้ มีข นาดใหญ่ ขึน้ ด้ านการเห็น คุณ ค่า ในตนเอง โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
มีคะเฉลี่ย 2.92 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 ซึง่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ส่วน
หัวข้ อที่มีความพึงพอใจน้ อยที่สุด คือ ผลของการเล่นเกมทําให้ คุณทําอะไรได้ เร็ วขึน้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.55 โดยมีความคิดเห็นต่อการเล่นเกมออนไลน์ ทัง้ 2 เกม แล้ วนัน้ ทําให้ ไม่น่าเบื่อ เล่นแล้ วมีความสบายใจ
มีความรู้สกึ ดีตอ่ ตนเอง สามารถทําให้ มีสมาธิ และมีความต้ องการอยากเล่นใหม่อีกครัง้

บทสรุ ป
แนวทางการออกแบบเกมมุ่งเน้ นให้ เกิดการยอมรับหรื อการเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก จากทฤษฎีการ
ส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเองของ Coopersmith ทัง้ 3 องค์ประกอบ 1) ด้ านของความสําคัญของตนเอง 2) ด้ าน
ของความสามารถของตนเอง 3) ด้ านของคุณความดีของตนเอง โดยแสดงข้ อความหลังจบเกมมาช่วยในการส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูสูงอายุเกิดความรู้ สึกดีต่อตนเองมากขึน้ และเน้ นการออกแบบให้ เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น การใช้ เสียงเพลง
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ประกอบการออกแบบภาพประกอบให้ มีการตัดเส้ นให้ เห็นชัดเจน การเปล่งเสียงในเกม เน้ นการใช้ สีธรรมชาติ ลดการ
ใช้ สีแดงเพราะไม่เหมาะกับสายตาของผู้สงู อายุ ขนาดของตัวอักษรจะต้ องมีขนาดที่ใหญ่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน
และจะต้ องมีสีที่แตกต่างจากพื ้นหลัง การใช้ งานเน้ นการทํางานผ่านแป้นพิมพ์มากกว่าการใช้ เมาส์ในการสัง่ การ ซึ่ง
ผลการประเมินความพึงพอใจด้ านการออกแบบเกมออนไลน์ อ ยู่ในระดับ มาก และด้ านการพัฒนาเกมออนไลน์
ต้ นแบบตามแนวทางการเห็นคุณค่าในตนเองในผู้สงู อายุ มีผลความพึงใจในระดับมาก
งานวิจัยนีย้ งั มีข้อจํากัดคือจํานวนของกลุ่มตัวอย่างเพียง 6 ราย และผู้พฒ
ั นาระบบยังไม่ได้ ดําเนินการ
้ ้ พฒ
ั นาระบบจะดําเนินการ
ประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุม่ ตัวอย่างว่าเพิ่มขึ ้นหลังการเล่นเกมหรื อไม่ ดังนันผู
ทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนมากขึ ้น เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และประเมินผลการเห็นคุณค่าในตนเองใน
ผู้สงู อายุตอ่ ไป

คําขอบคุณ
ผู้พฒ
ั นาระบบขอขอบพระคุณ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาร่ วม ในการให้ คําปรึกษาเพื่อให้ งาน
สําเร็ จลุล่วง และโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
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เกมบนบราวเซอร์ เพื่อลดความเครียดในผู้สูงอายุ
Browser-based Game for Stress Reduction in Elderly
อานนท์ บัวศรี 1 และ วัชรวลี ตังคุ
้ ปตานนท์1
Arnon Buasri1 and Watcharawalee Tangkuptanon1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการพัฒนาเกมบนบราวเซอร์ แบบผู้เล่นหลายคน มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดความเครี ยดใน
ผู้สงู อายุ โดยอาสาสมัครคือผู้สงู อายุเพศชายและหญิงที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปจากชมรมผู้สงู อายุวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสงขลา สําหรับเกมนัน้ ได้ พฒ
ั นาตามกรอบแนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมนในการออกแบบเนือ้ หา
และลักษณะของเกมให้ เหมาะสมกับผู้สงู อายุโดยเฉพาะ เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาได้ แก่ HTML5 CSS3 Java และ
PHP อี กทัง้ จากการทดสอบผ่า น Black-box Testing ผลปรากฏว่าเกมแสดงผลได้ โ ดยไม่พบความผิดพลาดและเมื่ อ
นําไปทดสอบกับกลุ่มผู้สงู อายุโดยใช้ แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเล่นเกม โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่ดีเยี่ยม
คําสําคัญ : ความเครี ยด ผู้สงู อายุ 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

คํานําและวัตถุประสงค์
ปั จจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยมีจํานวนที่สูงขึน้ เรื่ อย ๆ โดยมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 ในปี
พ.ศ. 2563 (กระทรวงสาธารณะสุข, 2556) และจากรายงานปั ญหาสุขภาพจิตผู้สงู อายุ ในสถานบริ การสังกัดกรม
สุขภาพจิต พบว่าผู้ป่วยที่เป็ นโรควิตกกังวลและเครี ยดคิดเป็ นร้ อยละ 26.42 จากผู้ป่วยสูงอายุทงั ้ หมด (กระทรวง
สาธารณะสุข, 2556) ซึ่งมีมากที่สดุ ความเครี ยดของผู้สงู อายุนนเกิ
ั ้ ดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย การเสื่อมถอยของ
วน
ร่างกาย รู้ สกึ ว่าคุณค่าของตนเองลดลง ขาดการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและการเข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทังหมดล้
้
เป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดในผู้สงู อายุ (บุญศรี นุเกตุและคณะ, 2550) แนวทางการจัดการความเครี ยดใน
1

โครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สงขลา 90110 ประเทศไทย
Special Program in Management of Information Technology, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand.
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ผู้สูงอายุนัน้ มี ทัง้ การเผชิ ญ หน้ า มุ่งแก้ ที่ ปั ญ หาและแบบมุ่งปรั บอารมณ์ นอกจากนี ก้ ารใช้ จิ นตนาการ ยังเป็ นอี ก
ทางเลือกหนึ่งในการลดความเครี ยดในผู้สูงอายุสามารถกระทําได้ ห ลายลักษณะ เช่น การย้ อยระลึกถึงสถานที่
สวยงาม ที่เคยได้ ไปท่องเที่ยวมาแล้ ว จําพวกชายทะเล นํ ้าตก ภูเขา สวนดอกไม้ ทุง่ หญ้ า ป่ าไม้ เป็ นต้ น
(Lazarus, 2006)
งานวิจยั ในอดีตพบว่าได้ มีการนําวีดีโอเกมและเกมคอนโซล (เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในการเล่นวิดีโอ
เกม โดยแสดงภาพผ่านทางหน้ าจอภายในเครื่ องหรื อโทรทัศน์) มาเป็ นเครื่ องมือช่วยส่งเสริ มด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ
ที่มีความผิดปกติทางร่ างกาย ส่งเสริ มการเข้ าร่ วมสังคมของผู้สูงอายุ (Tange, 2001) แต่ยังมีการพบว่าการนําเกม
คอนโซลมาใช้ ในสูงอายุนนมี
ั ้ ผลกระทบต่อผู้สงู อายุเช่น ปั ญหาในการเคลื่อนไหวร่ างกาย การกดปุ่ มที่ผิดพลาด การ
เลือกเมนูภายในเกมที่ไม่ถกู ต้ องหรื อสับสน นอกจากนี ้ได้ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการนําเกมคอนโซลมาใช้ ใน
ผู้สงู อายุโดยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ได้ มีการสังเกตผู้สงู อายุขณะเล่นเกม ซึ่งพบว่าผู้สงู อายุมีการใช้ สายตาและ
การได้ ยินที่ไม่ดีนกั ทําให้ มีความรู้สกึ กังวลและความสับสนในการเล่นเกม (Neufeldt, 2009) การออกแบบเกมออนไลน์
เฉพาะผู้สงู อายุเพื่อช่วยในการบําบัดผู้สงู อายุ ทําให้ สามารถบําบัดผู้สงู อายุหลายคนในเวลาเดียวกันจากสถานที่
ห่างไกลกัน และผลจากการเล่นเกมนันมี
้ การเก็บข้ อมูลลงฐานข้ อมูลไว้ อีกด้ วย (Rina, 2011) จะเห็นได้ ว่างานวิจยั ใน
อดีตนันมี
้ การใช้ เกมคอนโซลซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มีราคาค่อนข้ างสูง และการนําเกมมาใช้ จะเป็ นเกมที่มีอยู่ทวั่ ไปไม่ได้ มี
การพัฒนาขึ ้นเฉพาะผู้สงู อายุโดยตรงซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคในการใช้ งานเช่น ขนาดอักษร สี และปุ่ มควบคุม เป็ นต้ น
การเล่นเกมส่วนใหญ่ จะเป็ นเกมที่เล่นคนเดี ยวในสถานที่เดี ยวกันทําให้ การนํ า เกมมาใช้ ในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สงู อายุทําได้ ในวงที่จํากัด แต่จะเห็นได้ ว่าการพัฒนาระบบเว็บไซต์นนจะสามารถเก็
ั้
บข้ อมูลการเล่นเกม ประวัติการ
เล่น และสามารถใช้ ไ ด้ พ ร้ อมกันหลายคนแม้ ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กัน ห่างไกลกัน ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง และเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ ผ้ ูสูงอายุมีปัญหาในเคลื่อนไหวร่ างกาย ผู้วิจัยจึงได้ แนวคิดในการพัฒนาเกม
สําหรับลดความเครี ยดในผู้สงู อายุในลักษณะของเกมออนไลน์บน โดยการใช้ กรอบแนวคิดการลดความเครี ยดแบบมุ่ง
ั นาขึ ้นจะมี
ปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน โดยการมุ่งปรับที่อารมณ์ ที่ได้ มีการใช้ อย่างแพร่ หลาย เกมที่พฒ
เนื ้อหา องค์ประกอบ และการออกแบบเกมมาเพื่อผู้สงู อายุ ทังนี
้ ้เกมดังกล่าวจะใช้ เพื่อฝึ กทักษะการปรับอารมณ์ โดย
โครงสร้ างของเกมจะได้ รับการพัฒนาด้ วย HTML5 CSS3 PHP และ Java (Elliott, 2013) เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเกม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการลดความเครี ยดและการออกแบบเกมในผู้สงู อายุผา่ นเกมบนบราวเซอร์ เพื่อลด
ความเครี ยดในผู้สงู อายุ

อุปกรณ์ และวิธีการ
เกมบราวเซอร์ แบบผู้เล่นหลายคนเพื่อลดความเครี ยดในผู้สงู อายุพฒ
ั นาโดย PHP Java CSS3 มีการพัฒนา
ตามกระบวนการออกแบบ ADDIE โดยมีขนตอน
ั้
5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขัน้ การวิ เ คราะห์ (Analysis) : ศึก ษาทฤษฎี หลัก การ และงานวิ จัย ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ การ
ออกแบบเกม
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2. ขันการออกแบบ
้
(Design) : โดยมีเกมทังหมด
้
5 เกมประกอบด้ วย เกมโยนเหรี ยญทําบุญ เกมปล่อยปลา
เกมปลูกต้ นไม้ เกมเที่ยว 9 วัด และสุดท้ ายเกมปิ ดทองพระ โดยออกแบบเกมทังหมดจะอาศั
้
ยทฤษฎี หลักการ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ สี อักษร เมนูตา่ ง ๆ เนื ้อหาการดําเนินเรื่ องของเกม และการออกแบบโครงสร้ างเกม
3. ขันการพั
้
ฒนาเกม (Development) : พัฒนาเกมโดยใช้ HTML5 PHP CSS3 และ Java เก็บข้ อมูลโดยใช้
ฐานข้ อมูลในการจัดเก็บ โดยใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนา
4. ขันการนํ
้
าไปใช้ (Implementation) : นําเกมไปทดสอบกับประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลอง จํานวน
8 คน อายุระหว่าง 61-85 ปี จากชมรมผู้สงู อายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา โดยเป็ นอาสาสมัครที่ยินยอม
ซึ่งมาจากหลายอาชีพ ทําให้ สามารถได้ ข้อมูลสะท้ อนในภาพรวม หลังจากกลุ่มผู้สูงอายุได้ ทําการทดลองเล่นเกม
้
ง
ผู้วิจยั ได้ ให้ กลุ่มผู้สงู อายุตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยการให้ คะแนนนันจะแบ่
ออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ เป็ นคําถามแบบปลาย
5. การประเมินผล (Evaluation) : การวิเคราะห์เชิงพรรณนา จากแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้ สถิติ ร้ อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ผลและวิจารณ์
แนวทางการลดความเครี ยดในผู้สูงอายุผ่านเกมบนบราวเซอร์ เพื่อลดความเครี ยดในผู้สูงอายุมีดังต่ อไปนี ้
มีการพัฒนาในส่วนของเนื ้อหาโดยให้ ใช้ เกมที่มีลกั ษณะของเนื ้อหาเกมสําหรับลดความเครี ยดในผู้สงู อายุ
อาศัยหลักการเผชิญความเครี ยดแบบมุง่ ปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน ดังนี ้
การแสวงหาการเกื ้อหนุนทางสังคม ลักษณะของเกมที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป็ นเกมที่มีลกั ษณะ
เล่นพร้ อมกันได้ หลายคน สามารถเล่นร่ วมกันได้ โดยใช้ เกมปิ ดทองพระที่ให้ ผ้ สู งู อายุทกุ คนช่วยกันปิ ดทองเพื่อให้ ได้
พระที่สวยงาม
การถอยห่าง ลักษณะของเกมที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป็ นการเล่นเกมที่ช่วยให้ ผ่อนคลาย โดยใช้
ศิลปะ เพลง ดนตรี หรื ออื่น ๆ
การหลีกหนีปัญหา ลักษณะของเกมที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป็ นการใช้ เกมที่มีการสมมุติตวั เอง
เป็ นตัวละครในเกม หรื อเกมแบบสวมบทบาทเพื่อหลีกหนีจากความเครี ยด
แนวทางการออกแบบเกมบนบราวเซอร์ สาํ หรั บผู้สูงอายุมีดังต่ อไปนี ้
สี เมื่ออายุเพิ่มมากขึ ้น ความสามารถในการเทียบสีของผู้สงู อายุจะลดลง ซึ่งทําให้ การแยกสีที่คล้ ายกันทํา
ได้ ยากขึ ้น โดยทัว่ ไปผู้สงู อายุสามารถแยกสีแดง สีส้ม สีเหลืองได้ ดีกว่าสีนํ ้าเงิน สีม่วงและสีเขียว แต่หากใช้ สีสดมาก
ั้
จึงควรเลือกใช้ สีที่ดสู บายตา เช่น
เกินไป อาจเป็ นการรบกวนสายตา และอาจรู้ สกึ ไม่สบายเมื่อต้ องอยู่กบั สีนนนานๆ
สีขาว สีครี ม สีเขียว หรื อสีจากเนื ้อวัสดุธรรมชาติ เช่น สีของไม้ เป็ นต้ น (John Wiley, 1993)
อักษร แบบอักษรจะง่ายต่อการอ่านเมื่อตัวอักษรมีความชัดเจนสูง เช่น มีการเว้ นวรรคคําและประโยคอย่าง
ชัดเจน เหมาะสําหรับการอ่าน มีแบบอักษรในหน้ าเดียวกันสูงสุด 2 รู ปแบบอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีว่าง
เพิ่มขึน้ จะช่วยให้ ง่ายต่อการอ่านควรจะอยู่ในระดับมาตรฐาน สําหรับข้ อความควรขนาดตัวอักษรระหว่าง 12-16
พิกเซล มีการเพิ่มขนาดของตัวอักษรได้ สีตวั อักษรควรมีความคมชัดกับพื ้นหลัง (Martin, 2011)
เมนูต่าง ๆ มีการใช้ เมนูที่น้อย ไม่ควรมีเมนูที่มีลักษณะเคลื่อนไหวได้ อาจจะใช้ เมนูที่เป็ นลักษณะของ
สัญลักษณ์ แสดงสิง่ ถึงที่ต้องการกระทํา เป็ นต้ น ลดความซับซ้ อนของเกมและเนื ้อหาเกม (Wijnand, 2007)
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การออกแบบโครงสร้ างเกม ผู้เล่นจะเล่นเกมทังหมด
้
5 เกม โดยเกมสุดท้ ายจะเป็ นเกมปิ ดทองพระโดยเป็ น
เกมที่ผ้ เู ล่นทุกคนสามารถช่วยกันเล่นได้

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

รูปที่ 1 โครงสร้ างของเกมทังหมด
้
จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ วา่ เกมจะเริ่ มจากเกมที่ 1 หากผ่านเกมที่ 1 ไปได้ จึงจะสามารถเล่นเกมที่ 2 ได้ เมื่อผ่าน
เกมที่ 2 จึงจะเล่นเกมที่ 3 ได้ จนถึงเกมที่ 5 เป็ นเกมสุดท้ าย ซึ่งในเกมที่ 1 ถึง 4 เมื่อเล่นจบเกมจะได้ คะแนนเป็ น
ทองคําเปลวเป็ นคะแนนที่ใช้ ในการเล่นเกมที่ 5 ซึง่ จะเป็ นเกมที่ทกุ คนสามารถเล่นร่ วมกันโดยใช้ คะแนนทองคําเปลว
ของตนเองเพื่อติดทองพระร่ วมกันเมื่อถึงระดับที่กําหนดแต่ละระดับ ภาพของพระพุทธรู ปจะมีความสวยงามเพิ่มขึ ้น
ตามลําดับจนเป็ นพระพุทะรูปที่สมบูรณ์ถือเป็ นอันจบเกม
เกมบนบราวเซอร์ เพื่อลดความเครี ยดในผู้สงู อายุจะประกอบไปด้ วย โฮมเพจ หน้ าจอการเลือกตัวละคร และ
หน้ าจอหลักของการเลือกเล่นเกม

(ก)

(ข)
รูปที่ 2 องค์ประกอบหลักก่อนการเล่นเกม
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รูปที่ 2 (ก) โฮมเพจ ในด้ านซ้ ายมือ จะประกอบด้ วยส่วนของการล็อกอินเข้ าสูร่ ะบบ ส่วนของเมนูต่าง ๆ ส่วน
ขวามือจะเป็ นส่วนที่อธิ บายถึงการพิทกั ษ์ สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนของการปรับขยายตัวอักษร ในส่วนของ
้
ด้ านบนจะเป็ นส่วนแบรนเนอร์ เว็บไซต์ (ข) หน้ าจอการเลือกตัวละคร จะประกอบไปด้ วยตัวละคร 6 ตัวละครทังเพศ
ชายและหญิงมีได้ กนั 3 วัยได้ แก่ วัยรุ่น วัยกลางคน และวัยสูงอายุ (ค) หน้ าจอหลักของการเลือกเล่นเกม มุมขวาบน
จะแสดงถึงรูปตัวละครที่ผ้ สู งู อายุได้ เลือกไว้ ในส่วนของรูปวัดจะหมายถึงการเข้ าเลือกเล่นเกมทัง้ 5 เกม
เกมทังหมด
้
5 เกมประกอบด้ วย เกมโยนเหรี ยญทําบุญ เกมปล่อยปลา เกมปลูกต้ นไม้ เกมเที่ยว 9 วัด ซึ่ง
เกมทัง้ 4 เกมได้ ช่วยส่งเสริ มช่วยส่งเสริ มการลดความเครี ยดโดยอาศัยการเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งปรับอารมณ์ของ
ลาซารัสและโฟล์คแมน ในด้ านถอยห่างด้ วยการใช้ เพลงบรรเลง เสียงนํ ้า เสียงธรรมชาติประกอบในการเล่นเกม และ
ด้ านการหลีกหนีด้วยการที่ให้ ผ้ เู ล่นสมมุติตวั เองเป็ นตัวละครในเกมเพื่อหลีกหนีจากความจริ งหรื อปั ญหา และสุดท้ าย
เกมปิ ดทองพระ ซึ่งเกมนี น้ ัน้ นอกจากจะช่วยในด้ านการถอยห่างและการหลีกหนี แล้ วยังช่วยส่งเสริ มในด้ านการ
แสวงหาการช่วยเหลือทางสังคมหรื อการมีสว่ นร่วมทางสังคมโดยวิธีการเล่นต้ องร่วมมือการเล่นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดร่วมกัน

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รูปที่ 3 เกมทัง้ 5 เกม
รูปที่ 3 (ก) เกมโยนเหรี ยญทําบุญ ประกอบไปด้ วยซ้ ายมือแดสงถึงรูปของคนและการเริ่ มเล่นเกม ตรงกลาง
แสดงถึงอุปสรรคท่อนไม้ ขวามือล่างคือเป้าหมายหรื อสระนํ ้าในการโยนเหรี ยญ มุมขวาบนแสดงถึงรู ปสัญลักษณ์การ
เปิ ดปิ ดเสียง มุมซ้ ายมือบน แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวที่ผ้ สู งู อายุมีอยู่ (ข) เกมปล่อยปลา ตรงกลางจะแสดงถึงปลา
ที่ทําการปลา และก้ อนหินแสดงถึงอุปสรรคในการปล่อยปลา มุมขวาบนแสดงถึงรู ปสัญลักษณ์ การเปิ ดปิ ดเสียง
มุมซ้ ายมือบน แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวที่ผ้ สู งู อายุมีอยู่ (ค) เกมปลูกต้ นไม้ ในกรอบต้ นไม้ จะแสดงถึง ช้ อนพรวน
ดิน ฝั กบัว และปุ๋ยที่ใช้ ในการปลูกต้ นไม้ รู ปคนแสดงถึงตัวละครในการเก็บช้ อนพรวนดิน ฟั กบัว และปุ๋ย มุมขวาล่าง
แสดงถึงรูปของต้ นไม้ ในการเจริ ญเติบโต มุมขวาบนแสดงถึงรูปสัญลักษณ์การเปิ ดปิ ดเสียงและระดับการเจริ ญเติบโต
ของต้ นไม้ มุมซ้ ายมือบน แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวที่ผ้ สู งู อายุมีอยู่ (ง) เกมเที่ยวเก้ าวัด ตรงการจะแสดงถึงรูปวัดที่มี
การสุ่มขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์รูปวัด มุมขวาบนแสดงถึงรู ปสัญลักษณ์การเปิ ดปิ ดเสียง มุมซ้ ายมือบน
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แสดงถึงจํานวนทองคําเปลวที่ผ้ สู งู อายุมีอยู่ (จ) เกมปิ ดทองพระ เป็ นเกมที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุทกุ คนช่วยกันเล่น
โดยจะประกอบด้ วยซ้ ายมือบน แสดงถึงตัวละครที่ได้ เลือก ใต้ ของรูปตัวละครจะเป็ นส่วนของการคลิกเพื่อปิ ดทองพระ
ในส่วนของตรงกลางจะแสดงถึงรู ปพระพุทธรู ปที่ได้ ทําการติดทองพระ ด้ านบนของรู ปจะแสดงถึง ระดับการพัฒนา
ของพระพุทธรูป จํานวนทองคําเปลวที่มีอยูแ่ ละทองคําเปลวที่ได้ ติดไป
ผลการประเมินความพึงพอใจเกมบนบราวเซอร์ เพื่อลดความเครี ยดในผู้สูงอายุโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจาก
ชมรมผู้สงู อายุวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสงขลา จํานวน 8 คน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยการแนะนําวิธีการเล่น
ให้ ผ้ สู งู อายุและให้ สงู อายุเล่นเกมครัง้ ละ 1 คนและเมื่อทําการเล่นเกมจนครบทัง้ 5 เกม จึงให้ ผ้ สู งู อายุประเมินความ
พึงพอใจในเกมเล่นเกมบนบราวเซอร์ เพื่อลดความเครี ยดในผู้สงู อายุ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเล่นเกม โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย X = 4.65 และ
S.D. = 0.03 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นพบว่า ประเด็นด้ านกระบวนการเล่นเกมอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ X = 4.58 และ S.D. = 0.03 ส่วนหัวข้ อประเด็นด้ านการออกแบบอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
X = 4.71 และ S.D. = 0.03

สรุ ป
แนวทางการออกแบบเกมสําหรับผู้สงู อายุควรคํานึงถึงการสนับสนุนให้ เกิดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับทฤษฎีการเผชิญความเครี ยดแบบมุ้งปรับอารมณ์ของลาซารัสและโฟล์คแมน ในด้ านการแสวงหาการเกื ้อหนุนทาง
สังคม การใช้ เสียงประกอบเกมเป็ นเพลงบรรเลง เสียงธรรมชาติ ช่วยในการผ่อนคลาย เพื่อเป็ นการให้ ผ้ สู งู อายุได้ ถอย
ห่างกับปั ญหาที่เผชิญอยู่ และการที่ให้ ผ้ สู งู อายุสวมบทบาทเป็ นตัวละครในเกมเพื่อเป็ นการหลีกหนีจากปั ญหาต่าง ๆ
ทังนี
้ ้การออกแบบองค์ประกอบในเกมต้ องสีที่ไม่ฉดู ฉาด ใช้ สีประเภทสีธรรมชาติเช่น สีนํ ้าตาล สีฟ้า สีนํ ้าเงิน สีเขียว
การใช้ อกั ษรที่มีขนาดใหญ่และสามารถปรับขนาดได้ มีเมนูในการใช้ งานที่มีขนาดใหญ่หรื อมีสญ
ั ลักษณ์แทนตัวอักษร
ไม่ควรใช้ เมนูที่มีลักษณะการเคลื่อนไหว เกมเล่นง่ายและไม่ซับซ้ อน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าอยูใ่ นระดับที่ดีเยี่ยม
งานวิจยั นีย้ งั มีข้อจํากัดคือ มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างเพียง 8 รายและยังไม่ได้ ประเมินระดับความเครี ยดของ
กลุม่ ตัวอย่างว่าลดลงหลังจากเล่นเกมหรื อไม่ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จะดําเนินการทดลองใช้ กลับกลุม่ ตัวอย่างที่มีจํานวนมากขึ ้น
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลการลดความเครี ยดในผู้สงู อายุตอ่ ไป

คําขอบคุณ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณชมรมผู้สงู อายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที่กรุณาให้ การสนับสนุนการวิจยั
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เซนเซอร์ วัดแรงกดและแรงเฉือนในเบ้ าขาเทียม
Pressure and Shear Sensors for Prosthetic Sockets
วิษณุรักษ์ ดาวลอย1 ปราการเกียรติ ยังคง1 และ ธวัชชัย จันทร์ สอาด2
Visanurak Dowloy1, Prakarnkiat Youngkong1 and Tawatchai Junsa-ard2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นความร่วมมือระหว่าง สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
กับ ศูน ย์ สิริ น ธรเพื่ อ การฟื ้น ฟูส มรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ง ชาติ ใ นการพัฒ นาเซนเซอร์ วัด แรงกดและแรงเฉื อ น
โดยปกติผ้ พู ิการที่สวมใส่ขาเทียมมักไม่ทราบว่าอาการเจ็บในเบ้ าเทียมนัน้ เกิดขึ ้นจากสาเหตุใด ในการวิเคราะห์ความ
เจ็บปวดนักกายอุปกรณ์จะวิเคราะห์จากการสังเกตหรื อการตรวจสอบ เบื ้องต้ นไม่มีอปุ กรณ์ใดสามารถบ่งชี ้อาการเจ็บ
ว่าเกิดจากสาเหตุที่มาจากแรงกด แรงเฉือน หรื อระบบประสาทผิดปกติเนื่องจากการตัดขา เซนเซอร์ วดั แรงกดและแรง
เฉือนจึงถูกนํามาใช้ เพื่อวัดค่าแรงกดและแรงเฉือนในเบ้ าขาเทียม โดยประยุกต์ใช้ Force Sensing Resistors (FSR)
สําหรับวัดแรงกด และประยุกต์ใช้ Strain Gauge วัดระยะยืดของ Silicone Elastomer เพื่อคํานวณหาแรงเฉือน ผล
การทดสอบขันต้
้ นพบว่าเซนเซอร์ ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นนี ้สามารถวัดแรงกดและแรงเฉือนได้ ดี มีค่าการกระจายตัวเชิง
เส้ น (R-Squared) คือ 0.99
คําสําคัญ : เซนเซอร์ วดั แรงกดและแรงเฉือน แรงกดและแรงเฉือนในเบ้ าขาเทียม

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 neuroabnormality 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
1

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทศิ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
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คํานํา
การผลิตขาเทียมต้ องอาศัยนักกายอุปกรณ์ที่มีทกั ษะความชํานาญในการระบุว่าอาการบาดเจ็บของผู้พิการ
ที่เกิดขึ ้นขณะสวมใส่ขาเทียมเกิดขึ ้นจากสาเหตุใด ในการวิเคราะห์อาการเจ็บปวด นักกายอุปกรณ์ จะใช้ การสังเกต
หรื อการตรวจสอบสภาพทางกายภาพเบื ้องต้ น โดยไม่ใช้ อปุ กรณ์ช่วยเหลือใดๆ อย่างไรก็ดี พวกเขาต่างเชื่อว่าแรงกด
แรงเฉือนหรื อความผิดปกติของระบบประสาทจากการตัดขาน่าจะเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาดังกล่าว สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้ ร่วมมือกันวิจยั พัฒนาและสร้ างเซนเซอร์ วดั แรงกดและแรงเฉือนในเบ้ าขาเทียมขึ ้น โดย
ประยุกต์ใช้ เซนเซอร์ Force Sensing Resistors (FSR) (P. CONVERY และ A. W. P. 1999) BUIS และ Strain
Gauge ในการตรวจวัดแรงกดและแรงเฉื อน ตามลําดับ ประกอบกับ Polydimethylsiloxane (PDMS) (Kishore
Sundara-Rajan, 2010) ที่ใช้ เป็ นตัวกลางสร้ างผิวสัมผัสกับตอขาของผู้พิการ

รูปที่ 1 ตัวอย่างเซนเซอร์ ที่สร้ างขึ ้น

รูปที่ 2 ตัวอย่างการติดตัง้ Force Sensor ในผู้พิการ

อุปกรณ์ และวิธีการ
เซนเซอร์ วดั แรงกดและแรงเฉือนได้ รับการออกแบบให้ มีชิ ้นส่วนหลัก 3 ประการ คือ FSR , Strain Gage และ
PDMS Tissue Tape ถูกนํามาใช้ เชื่อมต่อระหว่าง FSR กับ Strain Gage เพื่อป้องกันการลอยตัวของเซนเซอร์ ทงสอง
ั้
เมื่อ PDMS ยังไม่แข็งตัว PDMS ที่ใช้ ในการสร้ างเซนเซอร์ ใช้ อตั ราส่วนผสมระหว่างตัวทําแข็งและซิลโิ คนอยูท่ ี่ 1 :10
ระบบจัดเก็บข้ อมูลหรื อ Data Logger ถูกนํามาใช้ ประกอบกับเซนเซอร์ วดั แรงกดและแรงเฉือนนี ้เพื่อจัดเก็บ
ข้ อมูลแรงกดและแรงเฉือนที่เกิดขึ ้นภายในเบ้ าขาเทียมในขณะเดินของผู้พิการ ระบบดังกล่าวจึงได้ รับการออกแบบให้
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ผู้พิการสามารถพกพาไปใช้ ในภาคสนามได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ Arduino Mega 2560 เป็ นอุปกรณ์อ่านค่าสัญญาณ
ทางไฟฟ้า A2D 10 bit (0-1023) สําหรับการทดสอบ ภายหลังเสร็จสิ ้นการอ่านค่าแรงกดและแรงเฉือน ข้ อมูลที่วดั ได้
จะถูกส่งมามายังคอมพิวเตอร์ ปลายทางหรื อเก็บบันทึกลงบน SD Card ผ่านการสื่อสารไร้ สายและมีสาย ตามลําดับ
โดยข้ อมูลดังกล่าวจะถูกนํามาจัดแสดง วิเคราะห์และ/หรื อสังเคราะห์ตอ่ ไป
การอ่านข้ อมูลของ Force Sensor ได้ ใช้ วงจรเปรี ยบเทียบสัญญาณดังรูป และนําสัญญาณทางไฟฟ้าไป
ทดสอบหาค่าแรงกดที่เกิดขึ ้นจริงของเซนเซอร์

รูปที่ 3 วงจรอ่านค่าForce sensor
โดยค่าสัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นสามารถหาได้ จากสมการที่ (1)
(1)
:Sensor resistance
: Referent resistance
: Voltage sensor
: Voltage output
ในการสร้ างนันสามารถหาค่
้
าความต้ านทานของ FSR ( ) โดยได้ ใช้ สญ
ั ญาณไฟเข้ าเซนเซอร์ แรงกด(
) -5 V
ค่าความต้ านทานเปรี ยบเทียบ ( ) ขนาด 20K แรงเฉือนที่วดั ได้ จาก Strain Gauge รุ่น YFLA- 10 ที่มีค่า Gauge
Length อยู่ที่ 10 มิลลิเมตร มีค่า Gauge Factor อยู่ที่ 2.10 เป็ นเซนเซอร์ ที่ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงของระยะทาง
ในแนวระนาบของ PDMS สัมผัสอยู่กบั ตอขาของผู้พิการมีขนาดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากระดับมิลลิโวลต์(mV)
จากค่าเต็ม 5 (V) AD620 ชิปขยายสัญญาณทางไฟฟ้า(Instrumentation Amplifier) จึงถูกนํามาใช้ ในวงจรขยาย
สัญญาณให้ ค่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่มเติม 500 เท่า โดยมีการต่อวงจรในลักษณะ Quarter-bridge Strain
Gauge Circuit ดังแสดง

รูปที่ 4 วงจรอ่านค่า Strain Gage
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การอ่านค่าเปรี ยบเทียบแรงดัน Output Voltage ค่าสัญญาณดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลงต่างกันน้ องมากจึงมีการ
ขยายสัญญาณด้ วย Instrumentation Amplifier การขยายสัญญาณทางไฟฟ้า(Gauge Amplifier) 500 เท่า มีค่า
เกณฑ์ในการขยายสัญญาณโดยค่าเกนสามารถหาได้ โดย
(2)
: Gauge resistance
: Gauge Amplifier
โดยค่าแรงดันทางไฟฟ้าที่อา่ นได้ นนั ้ สามรถนํามาคํานวณหาค่าสัญญาณทางไฟฟ้าได้ โดย

รูปที่ 5 วงจร Quarter-bridge Strain Gauge Circuit
(3)
:Voltage output
: Exciting voltage
: Gauge resistance
: Fixed resistance
โดยค่าสัญญาณทางไฟฟ้านันสามารถคํ
้
านวณหาระยะยืดของ Strain Gauge ทําให้ คา่
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ คา่ ของ e เปลี่ยนแปลงไปทําให้ เกิดค่าความสัมพันธ์กบั ระยะยืดของ Strain Gauge ได้ จาก
สมการที่ 3
: Voltage output (variation)
(4)
:Strain Measured
: Gauge Factor
โดยระยะยืดของ Strain Gauge ที่วดั ได้ นนสามมารถคํ
ั้
านวณหาหาแรงเฉือนของ PDMS มีคา่ Young's modulus
อยูท่ ี่ 360-870 KPa มีความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 5
(5)
: Shear Force
: Young's modulus
e
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ผลการทดลองและบทวิจารณ์
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยทดสอบการทํางานของเซนเซอร์ วดั แรงกดและแรงเฉือน โดยอะลูมิเนียมเป็ น
ตัวกดหน้ าเซนเซอร์ เพื่อวัดค่า10 bit A2D ของแรงกดบนเซนเซอร์ ที่เกิดขึ ้น โดยมี Load Cell เป็ นเซนเซอร์ ที่ทราบค่า
โดยเป็ นตัวอ่านค่าแรงกระทําที่เกิดขึ ้นบนหน้ าพื ้นผิวเซนเซอร์ ที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการกดขึ ้น

รูปที่ 6 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดสอบแรงกด

รูปที่ 7 รูปการทดสอบการกดเซนเซอร์
การทดสอบ โดยการกดเซนเซอร์ ที่สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ครัง้ ต่อ 1 แรง ทําการทดสอบเซนเซอร์ 3 ชิ ้นที่สร้ างขึ ้น
โดยทําการกดเซนเซอร์ ด้วย แท่งกดและอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของเซนเซอร์ เปรี ยบกับค่าแรงที่อ่านได้ จาก
Load cell ผลที่ได้ พบว่าค่าแรงที่เกิดขึ ้นเป็ นดังกราฟแสดงผล

O-215

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

รูปที่ 8 กราฟแสดงแรงดึงของเซนเซอร์ 3 ตัวที่สร้ างขึ ้น
จากการทดลองกราฟของแรงกดมีการกระจายตัวของแรงกดไปในทิศทางเดียวกันและมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกัน โดยใน
ตัวเซนเซอร์ ตวั ที่ 2 และ 3 ในตัวเซนเซอร์ ตวั ที่ 1 นันถึ
้ งมีคา่ ไม่ใกล้ เคียงแต่มีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงเซนเซอร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน พบว่าเซนเซอร์ ตวั ที่ 3 เมื่อทําการทดลองนันมี
้ คา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางไฟฟ้าในการวัดเฉลี่ย
5.874
การทดสอบแรงเฉือนการทดสอบแรงเฉือนได้ ทดสอบโดยการนําแรงขนาด 1 kg กดบนลงพื ้นที่ผิวสัมผัส
เซนเซอร์ และนํามวลขนาด50 กรัมจนถึง 1000 กรัม จํานวน 10ครัง้ ต่อหนึ่งนํ ้าหนักและหาค่าเฉลี่ยแต่ละเซนเซอร์
เพื่อให้ เกิดแรงเฉือนบนหน้ าผิวสัมผัส โดยใช้ ตัวดึงผิวสัมผัสเป็ น PDMS

รูปที่ 9 การทดสอบแรงเฉือนของเซนเซอร์
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รูปที่ 10 กราฟแสดงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนที่เกิดขึ ้น
การทดสอบแรงเฉือนนันพบว่
้
าการเปลี่ยนแปลงค่า A2D 10 bit ของเซนเซอร์ มีลกั ษณะแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรง

สรุ ปผลการทดลอง
การทดสอบเซนเซอร์ เบื ้องต้ นที่ออกแบบนันพบง่
้
า ทังสามตั
้
วที่สร้ างขึ ้นเมื่อนํามาทดสอบการกด จํานวน 10
ครัง้ พบว่า นัน้ มีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณทางไฟฟ้าเป็ นเส้ นตรง จากการคํานวณค่าการกระจายตัวเชิง
เส้ น (R-Squared) ทัง้ 3 ตัว มีค่าเท่ากันคือ 0.99 พบว่า เซนเซอร์ ตวั ที่ 3 นัน้ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทางไฟฟ้า
A2D 10 bitในการวัดเฉลี่ย 5.874 ต่อ ซึง่ มีค่าน้ อยที่สดุ ใน 3 ตัว นิวตัน และการทดสอบแรงเฉือน 10 ครัง้ ต่อนํ ้าหนัก
เซนเซอร์ มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นเส้ นตรง และมีค่าการกระจายตัวเชิงเส้ น (R-Squared) คือ 0.99 โดยมี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยอยูท่ ี่ A2D 10 bit 3.26 ต่อนิวตัน
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แบบจําลองไฟไนต์ อลิ ิเมนต์ ของหัวเขียนแม่ เหล็กแบบมีชิลด์ ล้อมรอบ
Finite Element Modelling of Magnetic Write Heads with A Wrap Around Shield Design
ฤทธิรงค์ บานเย็น1 และ บดินทร์ ดํารงศักดิ์1
Ritthirong Banyen1 and Badin Damrongsak 1

บทคัดย่ อ
หัวเขียนข้ อมูลแม่เหล็กแนวดิ่งแบบมีชิลด์ล้อมรอบ (wrap around shield) ถูกนํามาใช้ ในการผลิตฮาร์ ดดิสก์
ไดร์ ฟในปั จจุบนั ซึ่งต้ องการหัวเขียนที่มีเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กสูงเพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการบันทึกข้ อมูล
แม่เหล็ก ในงานวิจยั นี ้การจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ถกู นํามาใช้ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กของหัวเขียน
แบบมี ชิลด์ ล้อมรอบ นอกจากนี เ้ รายังทํ าการศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างโพลหลักของหัวเขี ยนกับชิ ลด์
ผลของการจําลองแสดงให้ เห็นว่า เกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กของหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบจะขึ ้นกับระยะห่าง
ระหว่างชิลด์กบั โพลหลัก โดยเมื่อช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลักเพิ่มขึ ้นจะส่งผลให้ เกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก
ลดลง
คําสําคัญ : หัวเขียนบันทึกข้ อมูลแนวดิ่ง หัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ สนามแม่เหล็ก การจําลองไฟไนต์อิลเิ มนต์

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

คํานําและวัตถุประสงค์
การบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กในแนวตัง้ (perpendicular magnetic recording) ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อเพิ่มความจุ
ข้ อมูลของฮาร์ ดดิสไดร์ ฟ (hard disk drive) ดังนันหั
้ วเขียนที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลในแนวตังจะต้
้ องมีเกรเดียนท์
(gradient) ของสนามแม่เหล็กที่สงู (Yuhui Tang, et al, 2013) เพื่อลดความกว้ างของแถบบันทึกข้ อมูล (magnetic
track width) ซึง่ ส่งผลให้ ฮาร์ ดดิสไดรว์ฟมีความจุข้อมูลที่สงู ขึ ้น
1

ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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ปั จจุบนั หัวเขียนที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลแบบแนวดิ่งจะเป็ นหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ (wrap around
shield : WAS) (Shping Song, et al, 2010) แสดงดังรูปที่ 1 ซึง่ ประกอบด้ วยส่วนประกอบต่าง ๆ คือ โพลหลัก
(main pole) รี เทิร์นโพล (return pole) ขดลวด (coil) และชิลด์ (shield) การบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กลงในแผ่นบันทึก
ข้ อมูล (media) เกิดจากการจ่ายกระแสให้ กบั ขดลวด ขดลวดจะเหนี่ยวนําให้ เกิดสนามแม่เหล็กขึ ้นภายในในหัวเขียน
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ ้นจะพุง่ ออกจากส่วนปลายของโพลหลักเข้ าสูแ่ ผ่นบันทึกข้ อมูลแล้ ววนกลับไปที่รีเทิร์นโพล ทําให้
หัวเขียนสามารถเขียนข้ อมูลลงในแผ่นบันทึกข้ อมูลได้ ส่วนชิลด์มีหน้ าที่ป้องกันไม่ให้ สนามแม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียน
ไปรบกวนข้ อมูลข้ างเคียง เนื่องจากสนามแม่เหล็กจะพุ่งเข้ าสูช่ ิลด์แทน แสดงดังรู ปที่ 2 (Sakhrat Khizroev, et al,
2004)
ชิลด์แบ่งออกเป็ นสามส่วน คือ ชิลด์ด้านหลัง (trailing shield : TS) ชิลด์ด้านข้ าง (side shield : SS) และ
ชิลด์ด้านหน้ า (leading shield : LS) (Lisha Wang, et al, 2012) ดังรูปที่ 1 (ค) ชิลด์ด้านหลังและชิลด์ด้านหน้ ามี
หน้ าที่เพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กตามแนวดาวน์แทร็ค (down track) ซึง่ ช่วยลดขนาดของข้ อมูลที่บนั ทึกลงบน
มีเดียในแนวดาวน์แทร็ค สําหรับชิลด์ด้านข้ างจะมีหน้ าที่เพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กตามแนวครอสแทร็ค (cross
track) ซึง่ ช่วยลดขนาดความกว้ างของข้ อมูลในแนวครอสแทร็ค ซึง่ จะส่งผลให้ ฮาร์ ดดิสไดร์ ฟมีความจุข้อมูลสูงขึ ้น

(ข)

(ก)

(ง)
(ค)
รู ปที่ 1 (ก) ภาพสามมิติแสดงส่วนประกอบของหัวเขี ยนบันทึกข้ อมูลแบบแนวตัง้ (ข) ด้ านข้ าง (ค) ด้ านล่างหรื อ
ด้ าน ABS (air bearing surface) และ (ง) ด้ านหน้ า
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(ข)
(ก)
รู ปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก (ลูกศรสีฟ้า) (ก) จากหัวเขียนไปรี เทิร์นโพล และ (ข) จากหัวเขียน
ไปชิลด์ด้านข้ าง
จากการทบทวนเอกสารพบว่า Yimin Hsu และคณะ (Yimin Hsu, et al, 2007) ศึกษาผลกระทบของชิลด์
ด้ านหลังต่สนามแม่เหล็กที่ออกมา โดยอาศัยการสร้ างแบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ พบว่าชิลด์ด้านหลังมีส่วนช่วยใน
การเพิ่มเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็กในแนวดาวน์แทร็ค นอกจากนี ้ Daniel Z. Bai และคณะ (Daniel Z. Bai, et al,
2010) ศึกษาผลกระทบของชิลด์ด้านข้ างต่อสนามแม่เหล็ก พบว่าชิลด์ด้านข้ างมีส่วนช่วยในการเพิ่มเกรเดียนท์ของ
สนามแม่เหล็กในแนวครอสแทร็ค
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ใช้ แบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ (finite element simulation method) บนพื ้นฐานของ
สมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equations) เพื่อศึกษาผลของระยะห่างระหว่างชิลด์ กับโพลหลักที่มีต่อ
สนามแม่เหล็กของหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบในการบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กแบบแนวดิ่ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบจําลองสามมิติของหัวเขียน โดยกําหนดคุณสมบัติของสารที่ใช้ ในการจําลอง
เป็ นแบบ linear isotropic ซึ่งเป็ นสารที่มีค่าแมกนีไทเซชัน (magnetization) แปรผันตรงกับสนามแม่เหล็กภายนอก
แบบจําลองของหัวเขียนมีโครงสร้ างพื ้นฐานดังแสดงในรู ปที่ 3(ก) โดยช่องว่างระหว่างโพลหลักกับชิลด์ด้านหน้ า
(leading gap : LG) มีขนาด 10 นาโนเมตร ช่องว่างด้ านข้ าง (side gap : SG) มีขนาด 50 นาโนเมตร และช่องว่าง
ด้ านหลัง (writer gap : WG) มีขนาด 30 นาโนเมตร ตามลําดับ โดยกําหนดวัสดุที่ใช้ ในแบบจําลองของหัวเขียนเป็ น
สารแม่เหล็กอย่างอ่อนที่มีค่าสนามแม่เหล็กอิ่มตัว 2.4 เทสลา ในการจําลอง ผู้วิจยั จะจ่ายกระแส 30 มิลลิแอมแปร์
ให้ กบั ขดลวดชนิดแพนเค้ ก (pancake) ที่มีจํานวนรอบ 3 รอบ แล้ วคํานวณค่าสนามแม่เหล็กที่ระยะ 30 นาโนเมตร
จากผิวด้ านแอร์ แบริง (air bearing surface : ABS) ของหัวเขียน
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(ก)

(ข)

รู ปที่ 3 หัวเขียนบริ เวณโพลหลักเมื่อมองจากด้ านล่างหรื อด้ าน ABS (ก) พารามิเตอร์ ที่ใช้ ในการสร้ างแบบจําลอง
ไฟไนต์อิลิเมนต์ และ (ข) ภาพการกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก เส้ นประแสดงตําแหน่งที่ใช้ ในการดึงข้ อมูลของ
สนามเหล็กที่ได้ จากการคํานวณ
แบบจําลองไฟไนต์อิลเิ มนต์ที่สร้ างขึ ้นจะถูกคํานวณบนพื ้นฐานของสมการของแมกซ์เวลล์ ซึง่ ประกอบด้ วย
สมการ 4 สมการได้ แก่
∇ × H = J + ∂D/∂t
(1)
∇ × E = - ∂B/∂t
(2)
∇•B = 0
(3)
∇•D = ρ
(4)
เมื่อ H คือ ความเข้ มสนามแม่เหล็ก (magnetic field intensity) B คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
(magnetic flux density) E คือ ความเข้ มสนามไฟฟ้า (electric field intensity) D คือ ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า
(electric flux density) J คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสุทธิ (total current density) ρ คือ ความหนาแน่นประจุ
ไฟฟ้า (electric charge density) ในการคํานวณแบบจําลองจะถูกล้ อมรอบดด้ วยผิวปิ ด (enclosure) ซึ่งมีเงื่อนไข
ขอบเขต (boundary conditions) คือระหว่างผิวหน้ าของผิวปิ ดทังสองด้
้
านที่ขนานกัน สนามแม่เหล็กจะต้ องมีค่า
ต่อเนื่องกัน โดยผิวปิ ดที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้มีลกั ษณะเป็ นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่ละด้ านจะมีระยะห่างจากแบบจําลอง
25 ไมโครเมตร
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รู ปที่ 4 สนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านหลังขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
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รู ปที่ 5 เกรเดียนท์และสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านข้ างขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
ผลการจําลองและอภิปรายผล
1) ผลจากการเปลี่ยนค่าความกว้ างของช่องว่างด้ านหลัง
จากรู ปที่ 4(ก) พบว่าสนามแม่เหล็กตามแนวครอสแทร็ ค มีการเปลี่ยนแปลงค่าเกรเดียนเล็กน้ อย ดังรูปที่ 5(ก)
จากรูปที่ 4(ข) พบว่าสนามแม่เหล็กตามแนวดาวน์แทร็ค (ด้ านขวา) มีการเปลี่ยนแปลงของค่าเกรเดียนท์ เป็ นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงความกว้ างของช่องว่างด้ านหลัง เมื่อขนาดของช่องว่างด้ านหลังลดลง จะพบว่าเกรเดียนท์ของสนาม
เหล็กมีค่าสูงขึ ้น ดังรู ปที่ 5(ข) แต่เมื่อช่องว่างด้ านหลังมีขนาดลดลงจนมีขนาด 10 นาโนเมตร ส่งผลให้ ความเข้ มของ
สนามแม่ เ หล็ ก มี ค่ า ลดลงด้ วย ทํ า ให้ ความสามารถในการเขี ย นของหัว เขี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลง ผลจาก
การจําลองดังกล่าวสอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ (Lisha Wang, et al, 2012) โดยเราพบว่าเมื่อขนาดของ
ช่องว่างด้ านหลังเพิ่มขึ ้น เกรเดียนท์ของสนามเหล็กจะมีค่าลดลง เนื่องจากธรรมชาติของสนามแม่เหล็กสามารถผ่าน
บริ เวณที่มีความต้ านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) น้ อยได้ ดีกว่าบริ เวณที่มีความต้ านทานแม่เหล็กมาก
ดัง นัน้ ช่ อ งว่า งระหว่า งชิ ล ด์ กับ โพลที่ ม าก ทํ า ให้ ส นามแม่เ หล็ก พุ่ง เข้ า สู่ชิ ล ด์ ไ ด้ น้ อ ยลง ส่ง ผลให้ เ กรเดี ย นท์ ข อง
สนามแม่เหล็กมีคา่ ลดลงด้ วย
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รู ปที่ 6 สนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านข้ างขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
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รู ปที่ 7 เกรเดียนท์และสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านข้ างขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
ดังนัน้ ขนาดของช่องว่างด้ านหลัง มีผลต่อความเข้ มสูงสุดของสนามแม่เหล็กและเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก
ตามแนวดาวน์แทร็ ค โดยขนาดที่เหมาะสมในงานวิจยั นี ้คือ 30 นาโนเมตร เนื่องจากให้ ค่าเกรเดียนท์และความเข้ ม
ของสนามแม่เหล็กที่สงู
2) ผลจากการเปลี่ยนค่าความกว้ างของช่องว่างด้ านข้ าง
จากรู ปที่ 6(ก) พบว่าสนามแม่เหล็กตามแนวครอสแทร็ ค มีค่าเกรเดียนท์ที่สงู ขึ ้น เมื่อช่องว่างด้ านข้ างมีขนาด
ลดลง แต่สนามแม่เหล็กจะมีคา่ ลดลง เมื่อช่องว่างด้ านข้ างมีขนาด 10 นาโนเมตร ดังรูปที่ 7(ก) ซึง่ ทําให้ ความสามารถ
ในการเขี ย นข้ อมูล ของหัว เขี ย นลดลง จากรู ป ที่ 6(ข) พบว่ า สนามเหล็ ก ตามแนวดาวน์ แ ทร็ ค มี ค่ า เกรเดี ย นท์
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ดังรูปที่ 7(ข) เมื่อทําการเปลี่ยนค่าความกว้ างของช่องว่างด้ านข้ าง
จากผลการจําลองพบว่า ขนาดของช่องว่างด้ านข้ างส่งผลต่อเกรเดียนท์และความเข้ มของสนามแม่เหล็กใน
แนวครอสแทร็ ค โดยในงานวิจยั นี ้ ค่าความกว้ างของช่องว่างด้ านข้ างที่เหมาะสมคือ 30 นาโนเมตร เนื่องจากให้
ค่าเกรเดียนท์และความเข้ มของสนามที่สงู
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รู ปที่ 8 สนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านหน้ าขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
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รู ปที่ 9 เกรเดียนท์และสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีช่องว่างด้ านหน้ าขนาดต่างกัน (ก) ครอสแทร็ค และ (ข) ดาวน์แทร็ค
3) ผลจากการเปลี่ยนค่าความกว้ างของด้ านหน้ า
จากรู ปที่ 8(ก) เมื่อขนาดของช่องว่างด้ านหน้ าใหญ่ขึ ้น จะส่งผลให้ ความเข้ มและเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก
ตามแนวครอสแทร็ ค มีค่าลดลง ดังรู ปที่ 9(ก) และในรู ปที่ 8(ข) จะพบว่าเกรเดียนท์ของสนามแม่เหล็ก (ด้ านขวา)
มีคา่ ลดลง เมื่อขนาดช่องว่างด้ านหน้ าเพิ่มขึ ้น ดังรูปที่ 9(ข)
ดังนันขนาดของช่
้
องว่างด้ านหน้ า มีผลต่อเกรเดียนท์และความเข้ มของสนามแม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนในแนว
ดาวน์แทร็ ค โดยในงานวิจัยนี ้ ขนาดช่องว่างด้ านหน้ าที่เหมาะสมคือ 10 นาโนเมตร เนื่องจากให้ เกรเดียนท์และ
ความเข้ มของสนามแม่เหล็กสูง

สรุ ป
ผู้วิจยั ใช้ แบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างชิลด์กบั โพลหลักที่มีขนาดต่างกัน
ของหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ และทําการเปรี ยบเทียบผลการจําลองกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ (Lisha Wang, et al,
2012) ที่มีการศึกษาผลกระทบของช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลักที่มีขนาดต่าง ๆ กันต่อความโค้ ง (curvature)
ของสนามแม่เหล็กที่ได้ จากหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบและหัวเขียนที่มีชิลด์แบบครึ่ง (half shielded writer) โดยใน
งานวิจยั นี ้จะเน้ นศึกษาเกรเดียนท์และความเข้ มของสนามแม่เหล็กที่ได้ จากหัวเขียน จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อลด
ขนาดของช่องว่างระหว่างชิลด์กับโพลหลักจะส่งผลให้ สนามแม่เหล็กที่ได้ มีความเข้ มและเกรเดียนท์ที่สงู ซึ่งทําให้
ประสิทธิ ภาพหัวเขียนเพิ่มขึน้ แต่เมื่อลดขนาดช่องว่างด้ านหลังหรื อช่องว่างด้ านข้ างระหว่างชิลด์กับโพลหลักจนมี
ขนาด10 นาโนเมตร จะทําให้ ประสิทธิภาพของหัวเขียนลดลง

คําขอบคุณ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่ให้ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้
ในการคํานวณแบบจําลอง ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ให้ การสนับสนุนผู้วิจยั ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้

O-225

Maximum magnetic field (T)

Maximum field gradient

0.160

Maximum field gradient

field gradient
magnetic field

2.8E-3

Maximum magnetic field (T)

3.0E-3

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้ างสรรค์ ครั้ งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

เอกสารอ้ างอิง
Yimin Hsu., Vladimir Nikitin. 2007. Challenges for perpendicular write heads at high recording density.
IEEE Transactions on magnetics., Vol. 43., No. 2., p. 605-608.
Lisha Wang., Daniel Z. Finite element modeling of writer design for shingled recording.
IEEE Transactions on magnetics ., Vol. 48., No. 11., p. 3551-3554.
Suping Song., Lijie Guan., 2009. Micromagnetic analysis of adjacent track erasure of wrapped-around
shield PMR writers. IEEE Transactions on magnetics ., Vol. 45., No. 10., p. 3730-3732.
Yuhui Tang, Suping Song., 2013. Characterization of adjacent track erasure in perpendicular recording
by a stationary footprint technique. IEEE Transactions on magnetics., Vol. 49., No. 2., p. 744-750.
Sakhrat Khizroev., Dmitri Litvinov., 2004. Perpendicular magnetic recoding. p. 80-81

O-226

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

ผลกระทบของสนามแม่ เหล็กภายนอกต่ อสนามแม่ เหล็กคงค้ างที่ปลายโพลของหัวเขียนด้ วย
การจําลองแบบไมโครแมกเนติกส์
Effects of Magnetic Field Initialization on Writer Pole Tip Remanence using Micromagnetic
Simulations
ช่อแก้ ว เจริญชาติ1 และ บดินทร์ ดํารงศักดิ์1
Chorkaew Charernchart1 and Badin Damrongsak1

บทคัดย่ อ
ในบทความนี ้ ผลกระทบของกระบวนการ MFI (Magnetic Field Initialization) ต่อสนามแม่เหล็กคงค้ างที่
บริ เวณปลายโพลของหัวเขียนถูกนํามาศึกษาโดยใช้ การจําลองไมโครแมกเนติกส์ กระบวนการ MFI เป็ นขันตอนหนึ
้
่ง
ในกระบวนการผลิตหัวบันทึกข้ อมูลแม่เหล็ก ซึ่งกระทําโดยการป้อนสนามแม่เหล็กภายนอก (ประมาณ 1 เทสลา)
้ ของหัวอ่าน TMR ให้ เป็ นระเบียบ อย่างไร
ให้ กบั หัวบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กเพื่อจัดเรี ยงทิศทางของแมกนีไทเซชันในชันฟรี
ก็ดี ขัน้ ตอนนี อ้ าจจะส่งผลให้ เกิดสนามแม่เหล็กคงค้ างที่ปลายโพลของหัวเขียนได้ ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ พัฒนา
แบบจําลองสามมิติของหัวเขียนที่มีรูปทรงแตกต่างกัน 3 รูปทรง และใช้ โปรแกรมไมโครแมกเนติกส์ OOMMF (Object
Oriented Micromagnetic Framework) ในการศึกษา ผลการจําลองแสดงให้ เห็นว่า ขนาดของสนามแม่เหล็กคงค้ าง
ที่เกิดขึ ้นบริเวณปลายโพลของหัวเขียนจะขึ ้นกับอัตราส่วนด้ านกว้ างต่อด้ านยาวของหัวเขียน และขนาดของมุมเอียง
คําสําคัญ : สนามแม่เหล็กคงค้ าง สถานะแม่เหล็กคงค้ าง 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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คํานําและวัตถุประสงค์
หัวบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กแบบแนวดิ่ง (perpendicular magnetic recording) ประกอบด้ วยหัวอ่าน (reader)
และหัวเขียน (writer) หัวอ่านมีหน้ าที่ในการอ่านข้ อมูลจากแผ่นบันทึกข้ อมูลแม่เหล็ก (media) ส่วนหัวเขี ยนจะมี
หน้ าที่เขียนข้ อมูลลงบนแผ่นบันทึกข้ อมูลแม่เหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 องค์ประกอบของหัวบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กแบบแนวดิ่ง โดยแกน x เป็ นแกนดาวน์แทร็ ค (down-track) แกน y
เป็ นแกนครอสแทร็ ค (cross-track)

หัวเขียนประกอบด้ วยโพลหลัก (single pole head) และขดลวด (coil) เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าไปที่ขดลวด
จะเหนี่ยวนําให้ เกิดสนามแม่เหล็กออกมาที่บริ เวณปลายโพล แล้ วเข้ าสูแ่ ผ่นบันทึกข้ อมูลแม่เหล็กและย้ อนกลับเข้ าไป
ที่โพลย้ อนกลับ (return pole) (S. Khizroeva et al., 2002)
ภายในหัวอ่านประกอบด้ วยชัน้ ของสารแม่เหล็กจํ านวนสองแผ่นประกบกัน โดยมีชัน้ ฉนวนแม่เหล็กกัน้
ระหว่างกลาง ดังแสดงในรู ปที่ 1 ชันสารแม่
้
เหล็กจะเรี ยกว่า ชันอ้
้ างอิงหรื อชันตรึ
้ ง (pinned layer, PL) ซึง่ จะมีทิศทาง
ของแมกนีไทเซชันคงที่ อีกชันถู
้ กเรี ยกว่า ชันฟรี
้ (free layer, FL) โดยชันนี
้ ้ทิศทางของแมกนีไทเซชันจะเปลี่ยนแปลง
ได้ อย่างอิสระโดยขึ ้นอยูก่ บั สนามแม่เหล็กภายนอกที่ป้อนเข้ าไป (Ramli et al., 2009)
ในกระบวนการผลิตหัวบันทึกข้ อมูลแม่เหล็ก จะมีขนตอนที
ั้
่ต้องป้อนสนามแม่เหล็กภายนอกให้ กบั หัวบันทึก
ข้ อมูลแม่เหล็ก ซึ่งเรี ยกว่า MFI ในกระบวนการ MFI สนามแม่เหล็กภายนอกขนาด 1 เทสลา จะถูกป้อนให้ กบั หัว
บันทึกข้ อมูลแม่เหล็กในทิศทางครอสแทร็ คหรื อแกน y ดังแสดงในรู ปที่ 1 เพื่อไปจัดเรี ยงทิศทางของแมกนีไทเซชัน
เริ่ มต้ นของหัวอ่านในชันฟรี
้ ให้ มีทิศทางตามต้ องการ (Zhanjie et al., 2012) สนามแม่เหล็กดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อความเป็ นแม่เหล็กคงค้ างที่ปลายโพลของหัวเขียนด้ วย ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ ว เราไม่ต้องการให้ มีสนามแม่เหล็กคงค้ าง
อยูท่ ี่บริ เวณโพลของหัวเขียน เพราะจะส่งผลให้ มีสนามแม่เหล็กไปรบกวนในกระบวนการบันทึกข้ อมูล
จากการทบทวนเอกสาร พบว่ารู ปทรงของหัวเขียนจะส่งผลกระทบต่อค่าสนามแม่เหล็กคงค้ างที่ปลายโพล
ของหัวเขียน โดย Daniel Z. Bai และคณะ (Daniel Z. Bai et al, 2006) ได้ ทําการศึกษารู ปทรงของโยค และพบว่า
เมื่อโยคมีด้านกว้ างยาวกว่าด้ านยาวจะทําให้ มีฟลักซ์แม่เหล็กคงค้ างไหลลงสูป่ ลายโพลน้ อย ส่งผลให้ มีสนามแม่เหล็ก
คงค้ างที่ปลายโพลตํ่า นอกจากนี ้ M. Patwari และคณะ (M. Patwari et al., 2010) ได้ ทําการศึกษารู ปทรงของ
หัวเขี ยน โดยทําการเปลี่ยนแปลงความยาวของปลายโพลพบว่าเมื่อปลายโพลมีความยาวเพิ่มขึน้ สนามแม่เหล็ก
คงค้ างก็จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
O-228

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยทําการจํ าลองไมโครแมกเนติกส์สําหรับหัวเขียนที่มีโครงสร้ างแบบ FeCo โดยใช้
โปรแกรม OOMMF ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นโดย NIST (OOMMF User’s Guide, 2010) เพื่อศึกษา
สนามแม่เหล็กคงค้ างของหัวเขียน เนื่องจากผลกระทบของกระบวนการ MFI โดยหัวเขียนที่นํามาศึกษาในงานวิจยั นี ้มี
อยู่ 3 รูปทรงด้ วยกัน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจยั สร้ างแบบจําลองของหัวเขียนมุมมองด้ านหน้ า (front view) โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ 1) ความยาวของ
หัวเขียนด้ านกว้ าง (head width) 2) ความยาวของหัวเขียนด้ านยาว (head length) 3) ความยาวที่ปลายโพลของหัว
เขียน (throat height) 4) ความกว้ างของปลายโพล (track width) 5) มุมเอียง (flare angle) และ 6) ความหนาของ
หัวเขียน (head thickness) ดังแสดงในรูปที่ 2
แบบจํ าลองทางคอมพิวเตอร์ ของหัวเขี ยนที่ใช้ ศึกษา มีขนาดความกว้ าง ความยาว และความหนา
2000 nm × 2000 nm × 80 nm ตามลําดับ ในการทดลองนี ้กําหนดให้ พื ้นที่สีขาวเป็ นอากาศ (nonmagnetic) และสี
ดําเป็ นสารแม่เหล็ก FeCo (magnetic material ) พื ้นที่ของหัวเขียนถูกแบ่งออกเป็ นเซลล์ย่อยๆ ขนาด 10 nm ×
10 nm × 10 nm และทิศของแมกนีไทเซชันเริ่ มต้ นถูกกําหนดให้ อยู่ในแนวแกน z และทิศของแอนไอโซโทรปี หรื อแกน
ง่าย (easy axis) ให้ อยูใ่ นแนวแกน y โดยค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 รูปทรงของหัวเขียนที่ใช้ ในแบบจําลองคอมพิวเตอร์ (ก) มุมมองระนาบ yz (front view) และ (ข)
มุมมองระนาบ zx โดยแกน x เป็ นทิศดาวน์แทร็ คแกน y เป็ นทิศครอสแทร็ ค และแกน z อยู่ใน
แนวดิ่ง ซึง่ ตังฉากกั
้
บด้ าน ABS (air-bearing surface)
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ ที่ใช้ ในแบบจําลองไมโครแมกเนติกส์

พารามิเตอร์
Head length/(nm)
Head width/(nm)
Flare angle/(degree)
Throat height/(nm)
Track width/(nm)
Head thickness/(nm)
ค่าคงที่เอกซ์เชนจ์
(exchange constant, A /(J/m))
ค่าคงที่แอนไอโซทรอปี
(anisotropy constant, Ku /(J/m3))
ค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัว
(saturation magnetization, Ms /(A/m))

ปริมาณ
1280
1280
30
50-300
80
80
1×10-6
0, 87.85×103
1910×103

การจําลองไมโครแมกเนติกส์ของหัวเขียนด้ วยโปรแกรม OOMMF อาศัยสมการลันเดา – ลิฟซิทซ์ กิลเบิร์ต
(Landau-Lifshit-Gilbert equation, LLG equatiion) (He Zhang, 2006) ซึง่ สมการดังกล่าวถูกใช้ เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชัน (M) ในหัวเขียนเทียบกับเวลา (t) ภายใต้ อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก
ภายนอก ดังสมการที่ 1
dM
γ
αγ
(1)
M × H eff −
M × (M × H eff )
=
2
dt 1 + α
1+ α 2
เมื่อ M คือ แมกนีไทเซชัน Heff คือสนามแม่เหล็กยังผล γ คืออัตราส่วนไจโรแมกเนติกส์ (gyromagneticratio) และ α คืออัตราส่วนการหน่วง (damping ratio) โดยสนามทังหมดที
้
่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแมกนีไทเซชัน มีอยู่ 4 ชนิด ดังแสดงในสมการที่ 2

Heff = Hex + Hani + Hdemag + H ze

(2)
จากสมการที่ (2) สนามแม่เหล็กแลกเปลี่ยน (exchange field, Hex) เป็ นสนามแม่เหล็กที่ช่วยให้ แมกนีไทเซชันที่อยู่ชิดกันพยายามปรับทิศทางให้ มาขนานกันและมีทิศเดียวกัน สนามแม่เหล็กแอนไอโซโทรปี (anisotropy
field, Hani) เป็ นสนามแม่เหล็กที่ช่วยให้ แมกนีไทเซชันพยายามหมุนไปในแกนเดียวกันกับแกนของผลึกเรี ยกว่า
แกนง่าย สนามลบล้ างสนามแม่เหล็ก (demagnetization field) ซี่งเกิดภายในวัสดุเป็ นสนามแม่เหล็กที่มีทิศสวนทาง
กับแมกนีไทเซชัน และสนามแม่เหล็กซีแมน (zeemann field, Hze) เป็ นสนามแม่เหล็กภายนอก
ในการทดลองนี ้ เราจําลองกระบวนการ MFI โดยทําการป้อนสนามแม่เหล็กซีแมนให้ กบั หัวบันทึกแม่เหล็ก
ขนาด 1 เทสลา ในแนวแกน y และรอจนกระทัง่ แมกนีไทเซชันของหัวเขียนเข้ าสูส่ ภาวะสมดุล จากนันจึ
้ งหยุดป้อน
สนามแม่เหล็กซีแมน แล้ วรอให้ แมกนีไทเซชันของหัวเขียนเข้ าสู่สภาวะสมดุลอีกครัง้ แมกนีไทเซชันเฉลี่ยที่บริ เวณ
ปลายโพลของหัวเขียนถูกนํามาใช้ ในการคํานวณหาสนามแม่เหล็กคงค้ าง นอกจากนี ้ เรายังได้ ทําการศึกษาผลกระทบ
ของรูปทรงของหัวเขียนที่มีผลกับสนามแม่เหล็กคงค้ างที่บริ เวณปลายโพลเนื่องจากกระบวนการ MFI
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ผลการจําลองและอภิปรายผล
จากการจําลองไมโครแมกเนติกส์สําหรับหัวเขียนที่มีโครงสร้ างแบบ FeCo ด้ วยโปรแกรม OOMMF หลังจาก
หยุดป้อนสนามแม่เหล็กภายนอกให้ กบั หัวเขียน พบว่าบริ เวณโยคจะเกิดโดเมนแม่เหล็ก (magnetic domain) ซึ่ง
ส่งผลให้ เกิดสนามแม่เหล็กคงค้ างที่ปลายโพล โดยจะมีฟลักซ์แม่เหล็กคงค้ าง (residual flux) ไหลจากบริ เวณโยคลงสู่
้
้นอยู่กบั รู ปทรงของหัวเขียนด้ วย เราจึงสนใจพิจารณาผลกระทบจาก
ปลายโพล โครงสร้ างของโดเมนแม่เหล็กนันจะขึ
โครงสร้ างของหัวเขียนบริ เวณโยค ซึง่ ประกอบด้ วย ความยาวของหัวเขียนด้ านกว้ างเท่ากับ 1280 nm ความยาวของ
หัวเขียนด้ านกว้ างเท่ากับ 1280 nm ขนาดของมุมเอียงเท่ากับ 45°และ 30° โดยไม่สนใจแอนไอโซโทรปี (Ku = 0 J/m3)
ดังแสดงในรูปที่ 3

(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 3 รูปแบบของโดเมนแม่เหล็กในสถานะคงค้ างเมื่อหยุดป้อนสนามแม่เหล็กให้ กบั หัวเขียน โดยอัตราส่วน
ระหว่างความยาวของหัวเขียนด้ านกว้ างต่อความยาวของหัวเขียนด้ านยาว มีคา่ เท่ากับ 1 : 2 (3(ก)
และ 3(ข)) และ 3(ค) เท่ากับ 1:1 ตามลําดับ และขนาดมุมเอียงของ 3(ก) มีคา่ เท่ากับ 45° และ 3(ข)
3(ค) เท่ากับ 30° ตามลําดับ

จากการทดลองพบว่า ในรูปที่ 3(ก) และ 3(ข) ที่บริ เวณโยคจะเกิดโดเมนแม่เหล็กมีทิศในแนวดิ่งและมีลกั ษณะ
เป็ นโดเมนปิ ดเกือบเหมือนกันทัง้ 2 กรณี ซึ่งหัวทัง้ 2 แบบจะมีขนาดทังหมดเท่
้
ากันยกเว้ นขนาดมุมเอียงที่ต่างกัน
หัวเขียนที่มีขนาดมุมเอียงเท่ากับ 45° (ดังรู ปที่ 3(ข)) จะมีแนวโน้ มให้ มีฟลักซ์แม่เหล็กคงค้ างไหลลงสู่โพลมากกว่า
สังเกตได้ จากผนังโดเมนในแนวดิ่งที่ขยายไปยังด้ านล่างบริ เวณมุมเอียง ส่งผลให้ มีสนามแม่เหล็กคงค้ างที่ปลาย
โพลสูงกว่า ในทางตรงกันข้ ามหัวเขียนที่มีขนาดมุมเอียงเท่ากับ 30° ดังแสดงในรูปที่ 3(ข) จะช่วยป้องกันไม่ให้ ผนัง
โดเมนขยาย ไปยังบริเวณปลายโพล จึงช่วยลดฟลักซ์แม่เหล็กที่เหลือไหลลงสูป่ ลายโพลและทําให้ มีสนามแม่เหล็กคง
ค้ างที่ปลายโพลตํ่า
หากไม่คํานึงถึงขนาดมุมเอียง รูปที่ 3(ก) และ 3(ข) โยคจะมีด้านกว้ างสันกว่
้ าด้ านยาว จึงส่งผลให้ เกิดโดเมนใน
แนวดิ่ง ซึง่ ในทัง้ 2 กรณีจะไม่เป็ นที่ต้องการ เพราะว่ามีฟลักซ์แม่เหล็กคงค้ างไหลลงสูโ่ พลมากกว่า ในทางตรงกันข้ าม
โยคที่มีด้านกว้ างยาวกว่าด้ านยาว จะทําให้ เกิดโดเมนแม่เหล็กในทิศทางตามแนวนอน ดังแสดงในรู ปที่ 3(ค) ซึ่ง
เห็นได้ ชัดว่าโครงสร้ างของโดเมนดีขึน้ คือ จะไม่มีโดเมนในแนวดิ่งที่ขยายออกไปยังบริ เวณปลายโพล ส่งผลให้ มี
สนามแม่เหล็กคงค้ างที่ปลายโพลตํ่า
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จากนัน้ ผู้วิจัยได้ ทําการทดลองเพื่อดูผลกระทบของแอนไอโซโทรปี ต่อการเกิดโดเมนแม่เหล็กที่บริ เวณโยค
เนื่องจากค่าคงที่แอนไอโทรปี จะแปรผันตรงกับสนามแม่เหล็กแอนไอโซโทรปี ดังสมการ Ku=HkMs/2 (Sung-Min Ahn
et al.,2013.) หากมีสนามแม่เหล็กแอนไอโซโทรปี ที่สงู จะช่วยให้ แมกนีไทเซชันพยายามหมุนไปในแกนเดียวกับแกน
ง่ายได้ ง่าย (ในแนวนอนหรื อแกน y) จากการทดลองพบว่าเมื่อค่าคงที่แอนไอโซโทรปี สูงขึ ้น (Ku = 87.85 J/m3) จะ
ส่งผลให้ บริเวณโยคแทบจะไม่มีแมกนีไทเซชันในแนวตังเลย
้ ทําให้ บริ เวณปลายโพลมีค่าสนามแม่เหล็กคงค้ างตํ่าและ
ดีกว่าเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4

(ก)
(ข)
รูปที่ 4 รูปแบบของโดเมนแม่เหล็กในสถานะคงค้ าง ของหัวเขียนที่มีคา่ คงที่แอนไอโซโทรปี ต่างกัน
(ก) Ku = 0 J/m3 และ (ข) Ku = 87.85 J/m3

นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยยังได้ ศึกษาผลกระทบของความยาวของโพลต่อสนามแม่เหล็กคงค้ างที่เกิดขึน้ โดยทําการ
เปลี่ยนแปลงค่าความยาวของโพลตังแต่
้ 50 ถึง 300 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยเครื่ องหมายบวกและลบของ
สนามแม่เหล็กแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กคงค้ างในแนวแกน z เราพบว่าเมื่อปลายโพลมีความยาวเพิ่มขึ ้นส่งผล
้ ้เนื่องมาจากในธรรมชาติแมกนีไทเซชันจะพยายามจัดเรี ยงตัวให้
ให้ มีสนามแม่เหล็กคงค้ างเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ทังนี
ขนานกับพื ้นผิวของวัสดุ ซึง่ เป็ นผลมาจากแอนไอโซโทรปี ที่ขึ ้นกับรูปทรง (shape anisotropy) โดยปลายโพลที่มีความ
ยาวเพิ่มขึ ้น แมกนีไทเซชันจะพยายามจัดเรี ยงตัวไปตามแกนยาวมากกว่าแกนสันของปลายโพล
้
แสดงดังรู ปที่ 6 แต่
สําหรับปลายโพลที่มีความยาว 150 nm แมกนีไทเซชันจะมีการจัดเรี ยงตัวแบบวงปิ ดส่งผลทําให้ แมกนีไทเซชันหักล้ าง
กันหมด ส่งผลให้ มีคา่ สนามแม่เหล็กคงค้ างที่ตํ่า แสดงดังรูปที่ 6(ข)
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y = (5.050×10-4)x + (-0.039)
R2 = 0.7926

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแมกนีไทเซชันเฉลี่ยที่บริ เวณปลายโพลกับความยาวของโพลขนาดต่างๆ สําหรับ
หัวเขียนที่มีคา่ Ku = 87.85×103 J/m3

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 6 สภาพแม่เหล็กคงค้ าง (remanent magnetization) ที่ปลายโพลของหัวเขียนและบริ เวณส่วนล่างของโยค
โดยบริ เวณสีแดงคือแมกนีไทเซชันมีทิศ +z และสีนํ ้าเงินคือแมกนีไทเซชันมีทิศ –z (ก) ปลายโพลยาว 50 nm
(ข) ปลายโพลยาว 150 nm และ (ค) ปลายโพลยาว 200 nm

O-233

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

สรุ ป
ผู้วิจยั อาศัยการจําลองไมโครแมกเนติกส์โดยใช้ โปรแกรม OOMMF เพื่อศึกษาสนามแม่เหล็กคงค้ างของหัว
เขียนที่มีรูปทรงต่าง ๆ กัน จากผลกระทบของกระบวนการ MFI ผลการจําลองแสดงให้ เห็นว่า รู ปทรงของหัวเขียน
บริ เวณโยคที่มีด้านกว้ างยาวกว่าด้ านยาวและมีขนาดมุมเอียงประมาณ 30° มีสนามแม่เหล็กคงค้ างตํ่า และหาก
บริ เวณปลายโพลของหัวเขียนยาวเพิ่มขึ ้น สนามแม่เหล็กคงค้ างก็จะเพิ่มขึน้ ตามไปด้ วย นอกจากนี ้ เรายังพบว่า
หัวเขียนที่มีแอนไอโซโทรปี สูงขึ ้น (Ku = 87.85 J/m3) ส่งผลให้ บริเวณปลายโพลมีคา่ สนามแม่เหล็กคงค้ างตํ่าลง
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ผลของสตาร์ ชดัดแปรต่ อลักษณะทางกายภาพของทับทิมกรอบ
The Effect of Modified Starch on Physical Properties of Tub Tim Grob
กานต์รวี กลีบแก้ ว1 และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ1
Kanrawee Kleebkaew1 and Prasong Siriwomgwilaichat1

บทคัดย่ อ
การพองตัวที่มากเกินไปหรื อการบวมนํ ้ามักเป็ นปั ญหาสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแป้งเป็ นส่วนประกอบและมีการ
แช่อยู่ในนํ ้าเช่น ทับทิมกรอบ ทําให้ ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะของเนื ้อสัมผัสที่นิ่มและแป้งหลุดลอกจากชิ ้นแห้ ว ดังนัน้ จึง
ทําการศึกษาผลของการผสมไฮโดรคอลลอยด์ร่วมกับแป้งมันสําปะหลังต่อลักษณะทางกายภาพของเม็ดแป้งทับทิม
กรอบโดยทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างทับทิมกรอบที่ใช้ แป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวกับทับทิมกรอบที่ผสมไฮโดร
คอลลอยด์แทนที่แป้งมันสําปะหลัง ดังนี ้ สตาร์ ชดัดแปร, แซนแทนกัมและกัวกัม ผ่านการให้ ความร้ อนในระดับพาส
เจอร์ ไรส์ที่ 85 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 นาที และเก็บเม็ดทับทิมกรอบในนํ ้าเชื่อมผสมนํ ้ากะทิที่สภาวะอุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน จากนันตรวจสอบการเปลี
้
่ยนแปลงของร้ อยละนํ ้าหนัก, ปริ มาตรและเนื ้อสัมผัสของ
แป้งและแห้ วของเม็ดทับทิมกรอบ พบว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร B (distarch
phosphate) ร้ อยละ 90 ของปริ มาณแป้งที่ใช้ ทงหมด
ั้
มีร้อยละนํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นและมีปริ มาตรจําเพาะน้ อยกว่าและ
มีเนื ้อสัมผัสของแป้งเคลือบและแห้ วที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังผสมไฮโดรคอลลอยด์
คําสําคัญ : ทับทิมกรอบ พองตัว ไฮโดรคอลลอยด์ ความคงตัว สตาร์ ชดัดแปร

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
1
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คํานําและวัตถุประสงค์
เม็ดทับทิมกรอบเมื่อแช่อยู่ในนํา้ เชื่อมและกะทิจะมีปัญหาของการพองตัวที่มากเกินไปหรื อการบวมนํา้ ที่
เกิดขึน้ ได้ จากการให้ ความร้ อนที่สงู ในกระบวนการทําให้ สุก และการแช่ในนํ า้ เป็ นเวลานานเกินไป ทําให้ แป้งของ
ทับทิมกรอบมีเนื อ้ สัมผัสที่ นิ่มเหลวและเสียรู ปทรงซึ่งเป็ นปั ญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทับทิมกรอบสําเร็ จรู ป
ซึ่งต้ องผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนโดยการพาสเจอไรซ์หรื อสเตอริ ไลซ์ ซึ่งจะทําให้ แป้งของทับทิมกรอบสูญเสีย
เนือ้ สัมผัสและรู ปทรงเร็ วขึน้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานีค้ ือเพื่อทดสอบผลของการผสมไฮโดรคอลลอยด์
ร่วมกับแป้งมันสําปะหลังต่อการพองตัวและความคงตัวของแป้งทับทิมกรอบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ แป้งมันสําปะหลัง, แห้ ว และ สารไฮโดรคอลลอยด์ คือ สตาร์ ชดัดแปร A (distarch phosphate), สตาร์ ชดัด
แปร B (distarch phosphate), สตาร์ ชดัดแปร C (distarch adipate), แซนแทนกัม และกัวกัม

วิธีการ
การเตรี ยมเม็ดทับทิมกรอบและการพาสเจอไรซ์ ทับทิมกรอบ
นําแห้ วดิบมาหัน่ เป็ นลูกเต๋าขนาดชิ ้น 1x1x1 cm จากนันชั
้ ง่ นํ ้าหนักแป้งมันสําปะหลังปริ มาณ 1 ต่อ 3
ของนํ ้าหนักแห้ วแล้ วทําการร่ อนแป้งเพื่อให้ แป้งกระจายตัวแล้ วนําไปคลุกกับชิ ้นแห้ วให้ ทวั่ พักไว้ ประมาณ 10 นาที
แล้ วทําการร่อนเอาแป้งที่ไม่ติดกับเม็ดแห้ วออก แล้ วนําแห้ วที่มีแป้งเคลือบไปต้ มในนํ ้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ในช่วง
80-85 ºC เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วใช้ ตระแกรงตักเม็ดทับทิมกรอบขึ ้นมาสะเด็ดนํ ้า แล้ วเอาลงแช่ในนํ ้าเย็น 7-8 ºC เป็ น
เวลา 5 นาที แล้ วยกขึ ้นสะเด็ดนํ ้า นําเม็ดทับทิมกรอบใส่ลงในนํ ้ากะทิที่เตรี ยมไว้ โดยมีนํ ้าหนักนํ ้ากะทิต่อนํ ้าหนักเม็ด
ทับทิมกรอบในอัตราส่วน 2:1 ใส่ลงในบีกเกอร์ ให้ ความร้ อนโดยใช้ Hot plate จนอุณหภูมิของนํ ้ากะทิเป็ น 85 ºC เป็ น
เวลา 2 นาที
การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์ จากการศึกษาร้ อยละนํา้ หนักที่เปลี่ยนแปลงของเม็ดทับทิมกรอบ
นําตัวอย่างเม็ดทับทิมกรอบแช่ในนํ ้าเชื่อมผสมนํ ้ากะทิที่ผา่ นการให้ ความร้ อน เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 ºC และวัด
นํ ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงของเม็ดทับทิมกรอบเมื่อเก็บไว้ 24และ 48 ชัว่ โมง คํานวณร้ อยละนํ ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปของ
เม็ดทับทิมกรอบเปรี ยบเทียบระหว่างเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวกับแป้งมันสําปะหลังผสม
สตาร์ ชดัดแปรชนิด (A, B, C), แซนแทนกัมและกัวกัมที่อตั ราส่วน 1:1
x 100

%

การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์ จากการเปลี่ยนแปลงของเนือ้ สัมผัสของแป้งเคลือบและแห้ ว
นําไฮโดรคอลลอยด์ที่คดั เลือกจากการเพิ่มขึน้ ร้ อยละนํ ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงมาทําการทดลองโดยผสมกับ
แป้งมันโดยการทดแทนแป้งมันสําปะหลังที่ระดับร้ อยละ 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 โดยนํ ้าหนัก นําตัวอย่างเม็ด
ทับทิมกรอบที่ผา่ นการให้ ความร้ อนที่ 85 ºC เป็ นเวลา 2 นาที เก็บไว้ ที่ 4 ºC เป็ นเวลา 7 วัน วัน ดูการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะแป้งและวัดค่าความแข็งของของเม็ดทับทิมกรอบด้ วยเครื่ อง texture analyzer โดยใช้ หวั วัดแบบเจาะ (P/2)
และหัววัด P0.5S จากนันคั
้ ดเลือกส่วนผสมของแป้งเคลือบที่ให้ ผลดีที่สดุ ไปทําการทดสอบดูการเปลี่ยนแปลงด้ าน
O-236

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

ร้ อยละนํ ้าหนักที่เปลี่ยนแปลง, ปริ มาตรจําเพาะ และค่าความแข็งของเม็ดทับทิมกรอบ วันที่ 1,3, 5 และ 7 หลังการให้
ความร้ อน 85 ºC เป็ นเวลา 5 นาที เก็บไว้ ที่ 4 ºC

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วยโปรแกรม SPSS version 16.0

ผลและวิจารณ์
การคัดเลือกไฮโดรคอลลอยด์ จากการศึกษาร้ อยละนํา้ หนักที่เปลี่ยนแปลงของเม็ดทับทิมกรอบ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบผลของชนิดไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของเม็ดทับทิมกรอบที่เวลา 24 และ
48 ชัว่ โมงจากตารางที่ 1 พบว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร A, B และแป้งมัน
สําปะหลังผสมกัวกัมในอัตราส่วน 1:1 มีค่าร้ อยละนํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นน้ อยที่สดุ และน้ อยกว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจาก
แป้ งมัน สํ า ปะหลัง อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) แต่ พ บว่ า เม็ ด ทับ ทิ ม กรอบที่ ทํ า จากแป้ งมัน สํ า ปะหลัง
ผสมกัวกัมมีเนื ้อสัมผัสนิ่มและมีกลิ่น จึงเลือกสตาร์ ชดัดแปร Aและ B มาศึกษาต่อเนื่องจากสตาร์ ชดัดแปร A และ B
เป็ นสตาร์ ชดัดแปรไดสตาร์ ชฟอสเฟสมีพนั ธะ inorganic ester เชื่อมหมูไ่ ฮดรอกซิลภายในโมเลกุลแป้งทําให้ ช่วยลด
การพองตัวของเม็ดแป้งและช่วยเพิ่มความแข็งแรงภายในเม็ดแป้ง (กล้ าณรงค์ และ เกื ้อกูล 2550) ในส่วนของกัม
ทับทิมกรอบที่ผสมแซนแทนกัมมีร้อยละนํา้ หนักเพิ่มขึน้ เนื่องจากแซนแทนกัมมีความสามารถในการอุ้มนํ า้ สูงและ
สามารถจับกับนํ ้าได้ ดี
ตารางที่ 1 ร้ อยละนํ ้าหนักของเม็ดทับทิมกรอบที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป 24 และ 48 ชัว่ โมง
% นํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น

ชนิดแป้ง

24 ชัว่ โมง

48 ชัว่ โมง

แป้งมันสําปะหลัง

5.17±0.11bD

8.72±0.44aC

แป้งมันสําปะหลัง:สตาร์ ชดัดแปร A (1:1)

7.01±0.83aC

8.35±0.76aC

แป้งมันสําปะหลัง:สตาร์ ชดัดแปร B (1:1)

2.50±0.48bE

5.80±0.13aD

แป้งมันสําปะหลัง:สตาร์ ชดัดแปร C (1:1)

11.35±0.85bB

14.74±0.96aB

แป้งมันสําปะหลัง:xanthan gum (1:1)

31.75±1.36aA

34.55±3.16aA

แป้งมันสําปะหลัง:guar gum (1:1)

2.31±0.37bE

5.58±0.66aD

ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)
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การทดสอบผลของการผสมแป้งมันสําปะหลังกับแป้งดัดแปรต่ อความคงตัวของเม็ดทับทิมกรอบ
จากตารางที่ 2 เมื่อเก็บเม็ดทับทิมกรอบไว้ ถึงวันที่ 7 พบว่า เม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังผสม
สตาร์ ชดัดแปร B ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 90 โดยพบว่าแป้งเคลือบมีลกั ษณะที่ดี การวัดเนื ้อสัมผัสของแห้ วจากค่า
ความแข็ง พบว่าเม็ดทับทิมกรอบที่เคลือบด้ วยแป้งทุกชนิดมีคา่ ความแข็งของแห้ วเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเม็ดทับทิมกรอบซึง่
มีแป้งเคลือบแป้งจะดูดซึมนํ ้าเข้ าไปและและนํ ้าตาลออสโมซิสไปยังส่วนของชิ ้นแห้ ว การดูดซึมนํ ้าทําให้ เม็ดทับทิม
กรอบมีร้อยละของนํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นและเป็ นสาเหตุทําให้ แป้งเคลือบหลุดลอก ความกรอบของแห้ วลดลงและมีความ
แข็งเพิ่มขึ ้น เมื่อพิจารณาลักษณะของเม็ดทับทิมกรอบพบว่าสตาร์ ชดัดแปร B ที่ร้อยละ 90 ให้ ผลดีที่สดุ จึงนําไป
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงเปรี ยบเทียบกับแป้งมันสําปะหลังในช่วงวันที่ 1, 3, 5 และ 7 วัน ต่อไป
ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏและค่าความแข็งเม็ดทับทิมกรอบที่เก็บไว้ วนั ที่ 7
ลักษณะปรากฏของเม็ดทับทิมกรอบหลังเก็บไว้ วนั ที่ 7

ค่า hardness
วันที่ 0 (N)

ค่า hardness
วันที่ 7 (N)

แป้งมันสําปะหลัง

แป้งนิ่ม ไม่หลุด ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.24±1.61bAB

9.83±1.38aA

สตาร์ ชดัดแปร A 50%

แป้งหลุดบ้ าง ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย ค่อนข้ างกรอบ

8.62±1.99aAB

8.94±2.09aA

สตาร์ ชดัดแปร A 60%

แป้งหลุดบ้ างขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย ค่อนข้ างกรอบ

7.84±1.99aB

8.93±2.19aA

สตาร์ ชดัดแปร A 70%

แป้งหลุด ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.05±1.36aB

8.96±2.37aA

สตาร์ ชดัดแปร A 80%

แป้งหลุดเป็ นแผ่นๆ ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.15±1.45bAB

9.27±1.20aA

สตาร์ ชดัดแปร A 90%

แป้งหลุดเป็ นแผ่นๆขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

9.13±1.52aA

9.33±2.10aA

สตาร์ ชดัดแปร A 100% แป้งหลุดเป็ นแผ่นๆขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.36±1.53bAB

9.11±1.70aA

สตาร์ ชดัดแปร B 50%

แป้งหลุดบ้ าง ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย ค่อนข้ างกรอบ

8.75±1.62bAB

9.90±1.91aA

สตาร์ ชดัดแปร B 60%

แป้งหลุดบ้ างขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย ค่อนข้ างกรอบ

8.34±1.87bAB

9.44±1.82aA

สตาร์ ชดัดแปร B 70%

แป้งหลุดบ้ างขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.16±1.50bAB

10.13±1.72aA

สตาร์ ชดัดแปร B 80%

แป้งหลุดบ้ างขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.55±1.79bAB

10.01±1.59aA

สตาร์ ชดัดแปร B 90%

แป้งไม่หลุด ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ

8.33±1.33bAB

9.47±2.62aA

สตาร์ ชดัดแปร B 100% แป้งหลุดน้ อยมาก ขนาดแห้ วเล็กลงเล็กน้ อย กรอบ
8.24±2.01bAB
ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)

9.39±1.35aA

ชนิดของแป้ง

เมื่อนําสตาร์ ชดัดแปร B ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 90 มาพิจารณาร้ อยละนํ ้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่าจาก
ตารางที่ 3 พบว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร B ร้ อยละ 90 มีค่าร้ อยละนํ ้าหนัก
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ทับ ทิ ม กรอบเพิ่ มขึ น้ น้ อ ยกว่า เม็ดทับ ทิม กรอบจากแป้ งมัน สํ า ปะหลัง เพี ย งอย่า งเดี ย วอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) เนื่องจากเม็ดสตาร์ ชของแป้งครอสลิงมีความแข็งแรงของพันธะมากว่าเม็ดสตาร์ ชของแป้งที่ไม่ได้ ดดั แปร
(Wattanachant และคณะ, 2003) จึงมีการพองตัวตํ่ากว่า เนื่องจากสตาร์ ชดัดแปร B เป็ นสตาร์ ชดัดแปรครอสลิงค์
เมื่อให้ ความร้ อนเม็ดแป้งที่พองตัวยังสามารถรักษาสภาพของเม็ดแป้งไว้ ได้ เนื่องจากพันธะโควาเลนต์ที่เพิ่มขึ ้นช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้ างภายในเม็ดแป้ง ทําให้ เม็ดมีการเสียสภาพที่น้อยและอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไน
เซชันเพื่มสูงขึ ้นโดยดูจากการพองตัวที่ตํ่ากว่าของเม็ดทับทิมกรอบผสมสตาร์ ชดัดแปร B เมื่อเปรี ยบเทียบกับทับทิม
กรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวหลังจากการต้ มที่อณ
ุ หภูมิเดียวกัน
ตารางที่ 3 ร้ อยละนํ ้าหนักของทับทิมกรอบที่เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละนํ ้าหนักทับทิมกรอบที่เพิ่มขึ ้น
ชนิดแป้ง
แป้งมันสําปะหลัง

1 วัน

3 วัน

5 วัน

7 วัน

4.41±1.73cA

8.38±1.29bA

10.44±1.63aA

10.98±1.13aA

สตาร์ ชดัดแปร B 90%
3.45±1.25bA
7.13±0.86aB
7.55±0.80aB
7.95±0.99aB
ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)
เมื่อนําเม็ดทับทิมกรอบทําจากสตาร์ ชดัดแปร B ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 90 มาพิจารณาปริ มาตรจําเพาะที่
เปลี่ยนแปลงเปรี ยบเทียบกับเม็ดทับทิมกรอบทําจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวได้ ผลแสดงดังในตารางที่ 4
พบว่าการแช่เม็ดทับทิมกรอบในนํ ้าเชื่อมผสมนํ ้ากะทิเมื่อเวลาในการเก็บเพิ่มขึ ้นปริ มาตรจําเพาะของเม็ดทับทิมกรอบ
มีค่าเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการดูดซึมนํ ้าในส่วนของแป้งเคลือบจึงทําให้ ส่วนแป้งเคลือบมีการพองตัวเพิ่มมากขึ ้น และเมื่อ
พิจารณาเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร B ร้ อยละ 90 มีคา่ ปริมาตรจําเพาะน้ อยกว่า
เม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากสตาร์ ชดัดแปร
ครอสลิงมีคุณสมบัติทําให้ เนือ้ สัมผัสอาหารที่ผ่านความร้ อนมีความคงตัวมากขึน้ และสตาร์ ชดัดแปรครอสลิงค์ที่มี
พันธะเคมีเชื่อมข้ ามทําให้ พนั ธะภายในโมเลกุลแป้งแข็งแรงมากขึ ้นและจับตัวกันได้ ดีขึ ้น จึงมีความสามารถในการจับ
กับนํ ้าที่จํากัด (Rungtiwa และคณะ, 2014)
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ตารางที่ 4 ปริ มาตรจําเพราะของเม็ดทับทิมกรอบที่เปลี่ยนแปลงไป
ปริมาตรจําเพาะของเม็ดทับทิมกรอบ (ml/g)
ชนิดแป้ง
แป้งมันสําปะหลัง

0 วัน

1 วัน

3 วัน

0.67±0.17bA

0.69±0.13bA

0.72±0.09abA

5 วัน

7 วัน

0.75±0.11abA 0.81±0.12aA

สตาร์ ชดัดแปร B 90%
0.52±0.08bB 0.56±0.090abB 0.57±0.11abB 0.58±0.09abB 0.60±0.08aB
ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)
เมื่อเก็บเม็ดทับทิมกรอบไว้ ถึงวันที่ 7 จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อพิจารณาเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมัน
สําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร B ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 90 มีค่าความแข็งของแห้ วน้ อยแสดงว่ามีความกรอบมากกว่า
ของแห้ วเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อระยะเวลา
การเก็บเม็ดทับทิมกรอบในนํ ้าเชื่อมผสมนํ ้ากะทิเพิ่มขึ ้นค่าความแข็งของแห้ วของทับทิมกรอบที่ผสมสตาร์ ชดัดแปร B
มีค่าความแข็งทีเพิ่มขึ ้นแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) การที่เนื ้อสัมผัสแห้ วมีค่าที่เพิ่มขึ ้นโดยค่า
ความแข็งที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากนํ ้าตาลจากนํ ้าเชื่อมสามารถออสโมซิสไปยังส่วนของชิ ้นแห้ วในส่วนของโครงสร้ างที่เป็ น
รู พรุ น การออสโมซิสของนํา้ ตาลไปยังชิน้ แห้ วจะขึน้ อยู่กับการดูดซึมนํา้ ในส่วนแป้งเคลือบของทับทิมกรอบ ซึ่งเม็ด
ทับทิมกรอบที่ผสมสตาร์ ชดัดแปร B มีการดูดซึมนํ ้าได้ น้อยกว่าโดยสามารถดูได้ จากค่าร้ อยละนํ ้าหนักและปริ มาตร
จําเพาะที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียว
ตารางที่ 5 ค่าความแข็งของแห้ วที่วดั จากเครื่ อง Texture analyzer
ชนิดแป้ง

ค่า hardness ของแห้ ว (N)
0 วัน

1 วัน

3 วัน

5 วัน

7 วัน

แป้งมันสําปะหลัง

7.48±0.83bA

7.76±1.03abA

8.25±0.86abA

8.47±1.07aA

8.51±1.38aA

สตาร์ ชดัดแปร B 90%

7.59±0.73aA

7.73±1.13aA

7.91±1.28aA

8.12±1.12aA

8.17±1.09aA

ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)
เมื่อนําเม็ดทับทิมกรอบทําจากสตาร์ ชดัดแปร B ที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 90 มาพิจารณาเนื ้อสัมผัสแป้งที่
เปลี่ยนแปลงเปรี ยบเทียบกับเม็ดทับทิมกรอบทําจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียวได้ ผลแสดงดังในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าความแข็งของแป้งเคลือบเม็ดทับทิมกรอบที่วดั จาก Texture analyzer
ค่า Hardness ของแป้งทับทิมกรอบ (N)
ชนิดแป้ง

0 วัน

1 วัน

3 วัน

แป้งมันสําปะหลัง

0.95±0.15aB 0.91±0.29abB 0.88±0.086abB

5 วัน

7วัน

0.86±0.22abB 0.84±0.11bB

0.98±0.16aB
สตาร์ ชดัดแปร B 90%
1.04±0.17aA 1.01±0.24aB 0.98±0.17aB
ค่าที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean± SD)
a, b, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวนอน (p<0.05)
A, B, … แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยในแนวตัง้ (p<0.05)

0.98±0.14aA

ค่าความแข็งน้ อยกว่า
จากตารางที่ 6 เมื่อเก็บเม็ดทับทิมกรอบไว้ ถึงวันที่ 7 พบว่า เม็ดทับทิมกรอบทังหมดมี
้
ค่าเริ่ มต้ น เม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากสตาร์ ชดัดแปร B ร้ อยละ 90 แทนที่แป้งมันสําปะหลังมีค่าความแข็งไม่แตกต่าง
จากค่าเริ่ มต้ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงว่ามีเนื ้อสัมผัสของแป้งที่ไม่เปลี่ยนไปมาก แป้งมีค่าความ
แข็งที่ลดลงเนื่องจากแป้งเคลือบมีการดูดซึมนํ ้า ทําให้ โมเลกุลของนํ ้าจับกับหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้ างของแป้งทําให้
เนื ้อสัมผัสของแป้งเคลือบมีลกั ษณะที่นิ่มขึ ้น ในการดัดแปรครอสลิงค์ทําให้ เกิดการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลและพันธะ
ระหว่างเม็ดสตาร์ ช ทําให้ เกิดการจัดเรี ยงเกลียวคู่ในส่วนของอะไมโลเพคตินในบริ เวณ clusters ทําให้ นํ ้าสามารถ
แทรกผ่านเข้ าไปเกาะภายในเม็ดสตาร์ ชได้ น้อยลงทําให้ เกิดการขัดขวางการเกิดไฮเดรชันและมีการพองตัวที่จํากัด
(Zavareze และคณะ , 2010) และการดัดแปรสตาร์ ชทําให้ สตาร์ ชมีความแข็งแรงของสตาร์ ชแกรนูลมากขึ ้น นํ ้าจึง
แทรกซึมเข้ าไปจับพันธะภายในได้ ยาก (Miyazaki และคณะ, 2006) ทําให้ เม็ดทับทิมกรอบผสมสตาร์ ชดัดแปรมีการ
ดูดซึมนํ ้าได้ น้อยกว่าเม็ดทับทิมกรอบจากแป้งมันสําปะหลังเพียงอย่างเดียว จึงทําให้ ในส่วนแป้งเคลือบมีเนื ้อสัมผัสที่
เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้ อยเมื่อเก็บเม็ดทับทิมกรอบไว้ ในนํ ้าเชื่อมผสมนํ ้ากะทิที่ระยะเวลาการเก็บเพิ่มขึ ้น

สรุ ป
จากการศึกษาการรักษาความคงตัวของทับทิมกรอบสําเร็จรูปพบว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากสตาร์ ชดัดแปร
B ร้ อยละ 90 แทนที่แป้งมันสําปะหลังที่ผา่ นการให้ ความร้ อนระดับพาสเจอร์ ไรส์และเก็บไว้ ที่ 4 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 7 วันมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับทับทิมกรอบที่แป้งทําจากแป้งมันสําปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์
ชนิดอื่น โดยมีลกั ษณะที่ดี แป้งไม่หลุด แป้งพองตัวน้ อยกว่าโดยดูจากค่าร้ อยละนํ ้าหนักเม็ดทับทิมกรอบที่เพิ่มขึ ้นและ
ปริมาตรจําเพาะที่น้อยกว่าเม็ดทับทิมกรอบที่ทําจากแป้งมันสําปะหลัง แต่เนื ้อสัมผัสของแป้งเคลือบและชิ ้นแห้ วของ
เม็ดทับทิมกรอบที่เตรี ยมจากแป้งมันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังผสมสตาร์ ชดัดแปร B ยังคงมีลกั ษณะที่ใกล้
เคียงกัน
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ผลของไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุณภาพของข้ าวหลามที่ผ่านการสเตอริ ไลเซชันและสมบัติเชิง
ความร้ อน
Effect of Hydrocolloids on The Properties of Sterilized Khao Lam and Its Thermal
Properties
ศราวุธ ชะชิกลุ 1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1
Sarawut Chachikul1 and Doungjai Thirathumthavorn1

บทคัดย่ อ
ข้ าวหลามเป็ นผลิตภัณฑ์ อาหารไทยที่มีเนื อ้ สัมผัสและกลิ่นรสเฉพาะ แต่ข้าวหลามมีปริ มาณนํ า้ อิสระสูง
(0.91) จึงทําให้ ข้าวหลามมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรี ย์ได้ ง่าย ซึ่งการยืดอายุการเก็บรักษาข้ าว
หลามด้ วยวิธีการบรรจุรีทอร์ ตเพ้ าซ์ แล้ วนําไปฆ่าเชื ้อด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ไว้ ได้ นานที่อณ
ุ หภูมิห้อง ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและการบริ โภค แต่พบว่าความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชันส่งผลให้ ข้าว
หลามมีเมล็ดข้ าวนิ่มเละ และเกาะติดกันมากกว่าเดิม รวมทังมี
้ สีเข้ มขึ ้น งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้ สารไฮโดรคอลลอยด์ ได้ แก่ แซนแทนกัม และคาร์ บอกซีเมทธิลเซลลูโลส ต่อคุณภาพของข้ าวหลามที่ผ่านการ
ฆ่าเชือ้ ระดับสเตอริ ไลเซชัน และสมบัติเชิงความร้ อนของข้ าวเหนียวในสูตรการผลิตข้ าวหลาม โดยตรวจสอบด้ วย
เครื่ องดิฟเฟอร์ เรนเชียลสแกนนิงแคลอริ มิเตอร์ จากผลการทดลองพบว่า การฆ่าเชื อ้ ระดับสเตอริ ไลเซชันทําให้
ผู้บริ โภคให้ คะแนนความชอบในด้ านต่างๆของข้ าวหลามอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบเล็กน้ อย ซึ่งแตกต่างจากข้ าวหลามเผา
ใหม่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) การเติมแซนแทนกัม หรื อคาร์ บอกซีเมทธิลเซลลูโลส ในสูตรการผลิตข้ าว
หลามช่วยปรับปรุ งคุณภาพของข้ าวหลามหลังผ่านการให้ ความร้ อนสูง โดยเมล็ดข้ าวยังคงสภาพเมล็ดใกล้ เคียง
กับข้ าวหลามเผาใหม่ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสอยูใ่ นเกณฑ์เฉยๆ นอกจากนี ้ยังพบว่าการเติมไฮโดรคอลลอยด์
ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันของข้ าวเหนียว และตรวจพบพีคของการหลอมสารประกอบเชิงซ้ อน
อะไมโลสกับไขมันในช่วงอุณหภูมิ 118.32 ถึง 130.62 องศาเซลเซียส จากงานวิจัยนีส้ รุ ปได้ ว่าการเติมไฮโดร
คอลลอยด์ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้ าวหลามหลังผ่านการแปรรูประดับสเตอริ ไลเซชัน โดยไม่สง่ ผลต่อสมบัติการเกิด
เจลาติไนซ์เซชันของข้ าวเหนียว
คําสําคัญ : ข้ าวหลาม รี ทอร์ ตเพ้ าซ์ ไฮโดรคอลลอยด์ แซนแทนกัม คาร์ บอกซีเมทธิลเซลลูโลส

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
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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 118.32130.62 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

คํานําและวัตถุประสงค์
ข้ าวหลามเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทกุ คนรู้ จกั ดีมีขายทัว่ ไปทุกจังหวัด จุดเด่นของข้ าวหลามได้ แก่ การบรรจุ
และเผาในกระบอกไม้ ไผ่ ทําให้ มีกลิ่นหอมของควันไฟจากการเผา นอกจากนันยั
้ งมีเยื่อไผ่ซงึ่ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ธรรมชาติ
ุ หภูมิห้องได้ นาน
ทําให้ ข้าวหลามที่ผลิตด้ วยวิธีดงั กล่าวมีเอกลักษณ์ โดยปกติแล้ วข้ าวหลามไม่สามารถเก็บไว้ ที่อณ
ข้ าวหลามเริ่ มมีการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรี ย์ หลังการเก็บรักษาเป็ นเวลา 2-3 วัน การบรรจุรีทอร์ ตเพ้ าซ์และฆ่าเชื ้อ
ุ หภูมิห้อง ซึ่งสะดวกต่อการ
ด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาข้ าวหลามได้ นานขึ ้นที่อณ
ขนส่งและการบริ โภค แต่พบว่าความร้ อนระดับสเตอริ ไรเซชันส่งผลให้ ข้าวหลามมีเมล็ดข้ าวนิ่มเละ และเกาะติดกัน
มากกว่าเดิม รวมทังมี
้ สีเข้ มขึ ้น
ไฮโดรคอลลอยด์ มีการเติมในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อปรับปรุ งลักษณะเนื ้อสัมผัส และการเคลื่อนที่ของนํ ้า
การเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างสตาร์ ชกับกัม ในระบบอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงการพองตัวของสตาร์ ช การเกิดเจลาติ
ไนซ์เซชัน และสมบัติวิทยากระแสของสตาร์ ช (Leite และคณะ, 2012) รวมทังช่
้ วยปรับปรุ งลักษณะเนื ้อสัมผัสของหุง
สุกโดยสามารถควบคุมระดับการเจลาติไนเซชัน และสารที่ชะออกมาบริเวณผิวหน้ าเมล็ดข้ าว (Ishihara และคณะ, 2010)
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ สารไฮโดรคอลลอยด์ ได้ แก่ แซนแทนกัม และคาร์ บอกซี
เมทธิ ลเซลลูโลส ต่อคุณภาพของข้ าวหลามที่ผ่านการฆ่าเชื ้อระดับสเตอริ ไลเซชัน และสมบัติเชิงความร้ อนของข้ าว
เหนียวในสูตรการผลิตข้ าวหลาม

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดบิ
ข้ าวเหนียวเขี ้ยวงู กะทิ นํ ้าตาล เกลือ กระบอกไม้ ไผ่ แซนแทนกัม(XG) และคาร์ บอกซีเมทธิลเซลลูโลส
(CMC)
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เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องนึ่งไอนํ ้าภายใต้ แรงดัน, เครื่ องดิฟเฟอร์ เรนเชียลสแกนนิงแคลอริ มิเตอร์ (DSC-Pyris 8000, Perkin
Elmer, USA), เครื่ องวัดลักษณะเนื ้อสัมผัส (TAXiII, Stable, England) เครื่ องวัดสี (HunterLab, Miniscan XE, USA)
วิธีการทดลอง
1. การศึกษาผลของกระบวนการแปรรู ปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชันต่ อคุณภาพของข้ าวหลามใน
บรรจุภัณฑ์ รีทอร์ ทเพ้ าซ์
ศึกษาคุณภาพของข้ าวหลามเผาใหม่ (สูตรควบคุม) เปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามซึ่งผ่านกระบวนการแปรรู ป
ด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน (อุณหภูมิ 117 oซ นาน 17 นาที) โดยการวัดค่าสี และทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้ วยวิธี Hedonic 9 point scale โดยใช้ ผ้ บู ริ โภคที่ไม่ผ่านฝึ กฝนจํานวน 90 คน โดยก่อนการทดสอบ
นัน้ ตัวอย่างที่ผ่านการแปรรู ปที่อณ
ุ หภูมิสงู มีการอุ่นด้ วยเครื่ องไมโครเวฟ เพื่อจําลองสภาวะให้ ใกล้ เคียงกับการผลิต
เพื่อจัดจําหน่าย
2.
ศึกษาการเติมไฮโดรคอลลอยด์ ต่ อคุ ณภาพข้ าวหลามที่ผ่านกระบวนการแปรรู ปด้ วยความร้ อน
ระดับสเตอริไลเซชัน เปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามเผาใหม่
ข้ าวหลามสูตรที่เติม CMC และ XG ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.25 โดยนํ า้ หนัก เตรี ยมโดยการละลายไฮโดร
คอลลอยด์ในนํ ้ากะทิ จากนันบรรจุ
้
ข้าวเหนียว และนํ ้ากะทิในกระบอกไม้ ไผ่ นําไปเผา ทิ ้งให้ เย็น แยกกระบอกไม้ ไผ่
้
ติ
ออกและบรรจุข้าวหลามในถุงรี ทอร์ ทเพาช์ นํามาให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 117 oซ นาน 17 นาที จากนันทดสอบสมบั
ต่างๆเช่นเดียวกับข้ อ 1 และทดสอบลักษณะเนื ้อสัมผัสด้ วยเครื่ อง Texture analyzer เปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามสูตร
ควบคุม
3. การศึกษาสมบัตเิ ชิงความร้ อนของข้ าวเหนียวในสูตรการผลิตข้ าวหลาม
ข้ าวเหนียวที่ผา่ นการแช่นํ ้า นํามาบดให้ ละเอียด และเตรี ยมนํ ้ากะทิ (control) ตามสูตรการผลิตข้ าวหลาม ทํา
การบรรจุตวั อย่างแป้งข้ าวเหนียว 10-15 มิลลิกรัม ในถ้ วยสแตนเลส เติมนํ ้ากะทิให้ มีปริ มาณส่วนของกะทิร้อยละ 51
และใช้ ถ้วยสแตนเลสเปล่าเป็ นตัวอ้ างอิงในระหว่างการทดสอบ โดยให้ ความร้ อนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
จนถึง 160 องศาเซลเซียส ที่อตั ราคงที่ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที เพื่อศึกษาการเกิดเจลาติไนเซชัน (Arunyanart และ
Charoenrein, 2008)

ผลและวิจารณ์
1. ผลของกระบวนการแปรรู ปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริไลเซชันต่ อคุณภาพของข้ าวหลามในบรรจุภัณฑ์
รี ทอร์ ทเพ้ าซ์
ข้ าวหลามที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน (ภาพที่ 1ข) สังเกตุพบเมล็ดข้ าว
มีลกั ษณะนิ่มเละ และเกาะติดกันเพิ่มขึ ้น (ภาพที่ 1ข) ทังนี
้ ้เนื่องจากสตาร์ ชมีการพองตัวเพิ่มขึ ้น เมื่อได้ รับความร้ อน
เพิ่มขึ ้น โดยผิวหน้ าของเมล็ดข้ าวมีอะมิโลสและอะไมโลเพคตินที่ถกู ชะออกมาระหว่างการให้ ความร้ อน เป็ นผลให้
ความเหนียวและการเกาะติดกันของเมล็ดข้ าวเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้อุณหภูมิที่สงู ขึ ้นส่งผลให้ ความแข็งของข้ าวปรุ งสุก
นันลดลงและความขาวของข้
้
าวหุงสุกลดลงด้ วย (Tamura และ Ogawa, 2012)

O-245

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้ างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้ างสรรค์ ครั้ งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของข้ าวหลามก่อน (ก) และหลัง (ข) การแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน
ข้ าวหลามหลังผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชันมีสีไม่แตกต่างจากข้ าวหลามสูตร
ควบคุม แต่เมื่อนํามาทําการไมโครเวฟอีกครัง้ ส่งผลให้ ความเข้ มสีของข้ าวหลามมีสีที่เข้ มข้ นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
ุ หภูมิใน
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ตารางที่ 1) ทังนี
้ ้เป็ นผลเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาสีนํ ้าตาลแบบเมลลาร์ ด โดยมีอณ
การแปรรู ปเป็ นปั จจัยสําคัญในการเร่ งปฏิกิริยา (Garza และคณะ,1999) ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์หลังผ่านการสเตอริ ไล
เซชันมีมีสีนํ ้าตาลเข้ มขึ ้น
ตารางที่ 1 ค่าสีของข้ าวหลามสูตรควบคุม และหลังกระบวนการแปรรูประดับสเตอริ ไลเซชัน (รี ทอร์ ตเพ้ าซ์) และข้ าว
หลามแปรรูประดับสเตอริ ไลเซชันและอุน่ ด้ วยไมโครเวฟ (รี ทอร์ ตเพ้ าซ์+ไมโครเวฟ)
ค่าสี
สูตรควบคุม
รี ทอร์ ตเพ้ าซ์
รี ทอร์ ตเพ้ าซ์+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
3.28±0.59 a
3.13±1.69 a
b*
3.43±0.49 a
0.74
6.19
∆E
หมายเหตุ ab ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่ากระบวนการแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริไลเซชัน ส่งผล
ต่อคะแนนความชอบด้ านลักษณะปรากฏ สี เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของข้ าวหลาม โดยผู้บริโภคให้ คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ไม่ชอบเล็กน้ อย แต่คณ
ุ ลักษณะด้ านรสชาติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามสูตรควบคุม (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้ าวหลามสูตรควบคุม และหลังกระบวนการแปรรูประดับสเตอริไลเซชัน
และอุน่ ด้ วยไมโครเวฟ (รี ทอร์ ตเพ้ าซ์+ไมโครเวฟ)
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สูตรควบคุม
รี ทอร์ ตเพ้ าซ์+ไมโครเวฟ
a
ลักษณะปรากฏ
6.40±1.30
5.40±1.25 b
สี
6.70±1.11 a
5.63±1.56 b
3.87±1.38 b
เนื ้อสัมผัส
6.07±1.51 a
5.57±1.65a
รสชาติ
5.70±1.39 a
5.37±1.30 b
ความชอบโดยรวม
6.03±1.22 a
หมายเหตุ ab ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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2. ผลของการเติมไฮโดรคอลลอยด์ ต่อคุ ณภาพข้ าวหลามที่ผ่านกระบวนการแปรรู ปด้ วยความร้ อน
ระดับสเตอริไลเซชัน เปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามสูตรควบคุม
ค่า ∆E ซึ่งบ่งชี ้ความแตกต่างของค่าสีเมื่อเทียบกับตัวอย่างข้ าวหลามสูตรควบคุม โดยค่า ∆E ที่เพิ่มมาก
ขึ ้น แสดงว่าสีของตัวอย่างแตกต่างจากข้ าวหลามเผาใหม่มากยิ่งขึ ้น จากข้ อมูลแสดงในตารางที่ 3 พบว่าการอุ่นข้ าว
หลามด้ วยไมโครเวฟ ส่งผลให้ ความแตกต่างของค่าสี (∆E) ของข้ าวหลามทุกตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สูตรควบคุมก่อนไมโครเวฟ
ตารางที่ 3 ค่าสีของข้ าวหลามสูตรควบคุม และข้ าวหลามที่เติมสารไฮโดรคอลลอยด์หลังผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วย
ความร้ อนระดับสเตอริไลเซชัน (CMC และ XG) ก่อนและหลังอุน่ ด้ วยไมโครเวฟ
ก่อนอุน่ ด้ วยไมโครเวฟ
หลังอุน่ ด้ วยไมโครเวฟ
เผาใหม่
CMC
XG
เผาใหม่
CMC
XG
ค่าสี
L*
a*
b*
∆E

41.58±1.65 c 42.97±1.91 b 44.70±2.20 a
-1.60±0.39 bc -1.79±0.31 cd -1.91±0.15 d
2.90±0.65 ab 1.83±0.54 cd 2.38±0.63 bc
1.76
3.18

36.42±1.11 e
-0.92±0.46 a
3.56±1.31 a
5.25

36.72±1.22 d 37.83±1.82 d
-1.22±0.47 bc -1.20±0.35 b
-0.34±0.96 e 1.05±0.71 d
5.85
4.2

หมายเหตุ abcde ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ค่าความแน่นเนื ้อของข้ าวหลามหลังผ่านการแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน ซึง่ มีที่เติมสาร CMC
หรื อ XG ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 แต่มีค่าน้ อยกว่าข้ าวหลามสูตรควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ตารางที่ 4) เนื่องจากเมื่อเมล็ดข้ าวได้ รับความร้ อนเพิ่มขึ ้น ทําให้
อะมิโลสและอะไมโลเพคตินถูกชะออกมาจากเมล็ดข้ าวได้ เพิ่มขึน้ ในระหว่างกระบวนการสเตอริ ไลเซชัน และมา
เคลือบที่บริเวณผิวหน้ าของเมล็ดข้ าว เป็ นผลให้ เกิดการเกาะติดกันของเมล็ดข้ าวเพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ ค่าความแน่นเนื ้อ
เพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ าวหลามสูตรควบคุม (ไม่ผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน) แต่เมื่อ
พิจารณาผลของการเติมสาร CMC หรื อ XG พบว่าค่าความแน่นเนือ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P>0.05) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากสารดังกล่าวมีผลต่อสมบัติเชิงความร้ อนของข้ าวหลามไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 6)
ค่าการเกาะติด (งานที่จําเป็ นในการดึงหัววัดหรื อฟั นออกจากตัวอย่าง) ของข้ าวหลามหลังผ่านการแปรรู ป
ด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชันซึง่ มีที่เติมสาร CMC หรื อ XG ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
แต่มีค่าน้ อยกว่าข้ าวหลามสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ตารางที่ 4)
เนื่องจากเมื่อระดับความร้ อนเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ โปรตีนที่ล้อมรอบเม็ดไขมันในกะทิเสียสภาพ (Tangsuphoom และ
Coupland, 2009) ไขมันจึงสามารถเคลื่อนที่ออกมา และทําให้ การเกาะติดลดลง
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ตารางที่ 4 ลักษณะเนื ้อสัมผัสข้ าวหลามสูตรควบคุม และข้ าวหลามที่เติมสารไฮโดรคอลลอยด์ หลังผ่านกระบวนการ
แปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริไลเซชัน (CMC และ XG)
ลักษณะเนื ้อสัมผัส
ข้ าวหลามเผาใหม่
CMC
XG
ความแน่นเนื ้อ (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
หมายเหตุ ab ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ข้ าวหลามที่ผ่านการแปรรู ปด้ วยความร้ อนสูงซึ่งมีการเติม CMC หรื อ XG ได้ รับคะแนนความชอบในด้ าน
ลักษณะปรากฏและสี ไม่แตกต่างจากข้ าวหลามเผาใหม่ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ สอดคล้ องกับค่า ∆E ของ
ข้ าวหลามที่ผ่านการแปรรู ปด้ วยความร้ อนที่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์หลังไมโคเวฟซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 4.2-5.8
และค่า ∆E ของข้ าวหลามสูตรควบคุมหลังผ่านไมโครเวฟมีค่าอยู่ในช่วงดังกล่าว (5.25) ส่วนคุณลักษณะด้ านเนื ้อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวมของข้ าวหลามที่เติมไฮโดรคอลลอยด์ ได้ รับคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์เฉยๆ
(ตารางที่ 5) โดยได้ รับคะแนนสูงกว่าข้ าวหลามที่ผ่านการแปรรู ปด้ วยความร้ อนที่ไม่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์
ซึง่ ได้ รับคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ไม่ชอบเล็กน้ อย (ตารางที่ 2) แต่ค่าที่ได้ ยงั คงน้ อยกว่าข้ าวหลามสูตรควบคุม
ซึง่ ได้ รับคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ชอบเล็กน้ อย (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสข้ าวหลามสูตรควบคุม และข้ าวหลามที่เติมสารไฮโดรคอลลอยด์ (CMC
และ XG) หลังผ่านกระบวนการแปรรูปด้ วยความร้ อนระดับสเตอริไลเซชันและอุ่นด้ วยไมโครเวฟ
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
ข้ าวหลามสูตรควบคุม
CMC
XG
a
a
ลักษณะปรากฏ
6.41±1.50
6.13±1.41
6.21±1.50 a
สี
6.38±1.35 a
6.13±1.36 a
6.29±1.48 a
4.86±1.87 b
4.77±1.99 b
เนื ้อสัมผัส
6.41±1.74 a
5.38±1.55 b
5.04±1.63 b
รสชาติ
6.27±1.42 a
5.32±1.52 b
5.07±1.71 b
ความชอบโดยรวม
6.53±1.31 a
ab

หมายเหตุ ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

3. สมบัตเิ ชิงความร้ อนของข้ าวเหนียวในสูตรการผลิตข้ าวหลาม
การศึกษาสมบัติเชิงความร้ อนของข้ าวเหนียวที่มีการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์ในสูตรการผลิตข้ าวหลาม
ตรวจพบพีค 2 ตําแหน่ง ได้ แก่ ช่วงอุณหภูมิ 67.5 ถึง 108.44 oซ ซึง่ บ่งชึ ้อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันของข้ าว
เหนียว และช่วงอุณหภูมิ 118.32 ถึง 130.62 oซ (ตารางที่ 6) ซึง่ บ่งชึ ้อุณหภูมิในการหลอมสารประกอบเชิงซ้ อนของ
อะไมโลสกับไขมัน ถึงแม้ ว่าข้ าวเหนียวมีปริ มาณอะไมโลสน้ อยมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากอะไมโลเพกตินที่มีปลายกิ่งยาว
สามารถจับกับไขมันได้ จงึ ตรวจพบพีคที่บริเวณดังกล่าว (Iturriaga และคณะ, 2004)
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ตารางที่ 6 สมบัติเชิงความร้ อนในการเกิดเจลาติไนเซชันของข้ าวเหนียวในสูตรการผลิตข้ าวหลาม
ตัวอย่าง
Peak 1
peak 2
To (oC) Tp (oC) Te (oC)
H (J/g) To (oC) Tp (oC)
Te (oC)
control
CMC
XG

68.57AB
±1.07
69.54A
±0.57
67.5B
±0.53

85.64A
±7.20
91.03A
±5.65
85.54A
±6.76

108.44A
±0.37
107.26A
±0.92
108.10A
±1.66

13.5A
±0.39
107.26A
±0.91
12.47A
±1.06

118.32A
±2.16
122.09A
±2.76
120.76A
±1.34

123.09A
±2.47
126.12A
±2.52
124.23A
±0.02

127.64A
±3.07
130.62A
±0.71
128.72A
±2.18

H (J/g)
0.43A
±0.03
0.28B
±0.01
0.32B
±0.03

หมายเหตุ AB ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตังแสดงความไม่
้
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

สรุ ป
กระบวนการแปรรู ปข้ าวหลามด้ วยความร้ อนระดับสเตอริ ไลเซชัน ทําให้ เมล็ดข้ าวมีลกั ษณะนิ่มเละ และ
เกาะติดกันมากกว่าเดิม รวมทังมี
้ สีเข้ มขึ ้น การใช้ สารไฮโดรคอลลอยด์ (XG และ CMC) ที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ
0.25 ช่วยปรับปรุ งคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ านสีและลักษณะปรากฏของข้ าวหลามบรรจุรีทอร์ ทเพาซ์ โดยยังคง
สภาพเมล็ดข้ าวอยู่ (ไม่นิ่มเละ) และการเกาะติดกันลดลง และไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนซ์เซชันของ
ข้ าวเหนียว
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แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกบั การแจกแจงขอมูลจําลองแบบ
Posterior Predictive Based Control Chart
จิรายุส แสงจันทร1 กนกวรรณ สมหมาย1 และ ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ1
Jirayut Sangjan1, Kanokwan Sommai1 and Pairoj Khawsitiwong1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เสนอแผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคา
กลาง และการกระจายของกระบวนการผลิต เมื่อ ขอ มูลถูกเก็บครั้งละ 1 คา สังเกต ปจจัยที่ มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมประกอบดวย จํานวนขอมูลภายใตกระบวนการผลิตที่อยูในการควบคุม ( n 0 ) และ
ขนาดหนาตาง ( w ) การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ(PP)
พิจารณาเปรียบเทียบกับ คูของแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยและความแปรปรวนเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล
(CEWMA) และแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของคามากที่สุด(EWMA-Max) โดย
ดําเนินการทดลองจําลองแบบขอมูลดวยวิธีมอนติคารโล ที่ทําซ้ํา 50,000 รอบ และประมาณผลดวยโปรแกรม R ผล
การทดลอง พบวา
1. แผนภูมิควบคุม PP จะมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิต เมื่อ n
และ w มีคามาก
2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม พบวา แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับความผิดปกติของกระบวนการผลิต เมื่อคากลาง และ/หรือ การกระจายของกระบวนการผลิต
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
คําสําคัญ : การแจกแจงขอมูลจําลองแบบ แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียล
การทดสอบภาวะสารูปดี
0

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 ( n 0 ) 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 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 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 n 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
0

บทนําและวัตถุประสงค
แผนภูมิควบคุม(control chart) เปนเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ(statistical
process control : SPC) โดยสรางขึ้นจากคุณสมบัติการแจกแจงของตัวสถิติ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการผลิต และตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดปกติของกระบวนการผลิต ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ
วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตอไป แผนภูมิควบคุมที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตมีอยู
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
เปลี่ยนแปลงของคากลางและการกระจายในหนึ่งแผนภูมิควบคุม กลาวคือ เมื่อการกระจายของกระบวนการผลิต
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของการกระจายจะถูกพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม หรือเมื่อคากลางของกระบวนการผลิต
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของคากลางจะถูกพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม เชน แผนภูมิควบคุม EWMA-Max เสนอโดย
Xie(1999)
Ross & Adams(2012) เสนอสองแผนภูมิควบคุมที่ไมใชพารามิเตอรสําหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
ของการแจกแจงใดๆ โดยใชเทคนิคการทดสอบภาวะสารูปดี(goodness of fit test) ของตัวสถิติโคลโมโกรอฟ-สไมร
นอฟ (Kolmogorov-Smirnov statistics) และตัวสถิติค ราแมร-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
เปลี่ยนแปลง ลักษณะของโคงการแจกแจงจะเปลี่ยนแปลงทันที ในที่นี้ สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร
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คากลาง และ การกระจาย ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกัน และมีการเก็บขอมูลทีละ 1
ณ เวลา t

คาสังเกต

แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกบั การแจกแจงขอมูลจําลองแบบ
แผนภูมิควบคุมที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ พัฒนาโดยแนวคิดของการทดสอบภาวะสารูปดี
สําหรับทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการแจกแจงปกติที่ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ และประยุกตตัวสถิติที่
ได กั บ แผนภู มิ ค วบคุ ม ค า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ถ ว งน้ํ า หนั ก ซึ่ ง พิ จ ารณาการแจกแจงข อ มู ล จํ า ลองแบบ ที่ เ สนอโดย
Guttman(1967) การแจกแจงข อ มู ล จํ า ลองแบบ จะขึ้ น อยู กั บ การแจกแจงของค า สั ง เกตและการแจกแจงของ
พารามิเตอรตามแนวคิดของเบย การสรางการแจกแจงขอมูลจําลองแบบในงานวิจัยนี้จะพิจารณาการแจกแจงกอน
(Prior distribution) ที่เสนอโดย Jeffrey(1961) เพื่อประมาณพารามิเตอร μ และ σ กลาวคือ
π ( μ, σ ) ∝

เมื่อคาสังเกต

X = ( x1 , x 2 ,..., x n )

ถูกพิจารณา และการแจกแจงภายหลัง(Posterior Predictive distribution) คือ
n

σ x~

โดยที่
μ σ, x

x

1
σ

คือ คาเฉลี่ยของตัวอยาง,

χ

2
n −1

มีการแจกแจงปกติที่มีคาเฉลี่ย

x

∑(x
i =1

χ

i

− x)

2

2
n −1

⎛

⎞
⎟
n ⎠

และ μ σ, x ~ N ⎜ x, σ
⎝

2

คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงไคสแควรที่องศาความเปนอิสระ
และความแปรปรวน

σ
n

2

n −1

และ

ตามแนวคิดของเบย จะไดฟงกชันความหนาแนน

ของการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ
h ( y x ) = ∫ f (y μ, σ)π ( μ, σ x ) dμdσ
Θ

1 ⎛ y−μ ⎞
φ
σ ⎜⎝ σ ⎟⎠

โดยที่ φ (⋅) คือ ฟงกชันความหนาแนนของตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐาน

เมื่อ

f (y μ, σ) =

และ

Θ = {( μ, σ ) : μ ∈ R, σ > 0}

จะได

⎛
⎜
n(y − x) 2
⎜1 +
h (y x) =
n
n
⎜
⎛ n −1 ⎞
2
+
(n
1)
(x i − x) 2
Γ⎜
π
−
−
n
1
(x
x)
∑
(
)
⎜
∑
i
⎟
i =1
⎝
⎝ 2 ⎠
i =1
⎛n⎞
Γ⎜ ⎟ n
⎝2⎠

−n

⎞2
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

ซึ่งสามารถแสดงในรูป
n

x+

(n + 1)∑ (x i − x)2
i =1

n(n − 1)

⋅ t n −1

เมื่อ t n −1 คือ ตัวแปรสุมที่มีการแจกแจงที(Student’t distribution) ที่มีองศาความเปนอิสระ n − 1 และจะไดตัวสถิติที่
ขึ้นอยูกับการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ คือ yi = x i − E*i ;i = 1, 2,..., n เมื่อ y i คือ คาสังเกตจําลองแบบ ณ เวลา
i,
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คือ คาสังเกตที่เก็บได ณ เวลา i , E*i คือ คาสังเกตจากการแจกงแจงขอมูลจําลองแบบที่สอดคลองกับคาสังเกตที่
เก็บได ณ เวลา i นําตัวสถิติที่ไดไปประยุกตกับตัวสถิติของแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนน
เชียล เพื่อสรางตัวสถิติของแผนภูมิควบคุม PP คือ
xi

ppi = vsi + wa i2

เมื่อ

ppi
vsi

;i = w, w + 1,..., n

คือ คาสถิติขอมูลจําลองแบบ ณ เวลา i
คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของผลรวมกําลังสองของคาสังเกตจําลองแบบ ณ

เวลา i
w

ai

คือ ขนาดหนาตาง
คือ คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กโปเนนเชียลของ

yi

การดําเนินการทดลอง
การศึกษาประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม PP ดําเนินการทดลองโดยการจําลองแบบขอมูลดวยเทคนิค
มอนติคารโล บนโปรแกรม R ภายใตขอบเขตการทดลอง ดังนี้
1. จํานวนขอมูลภายใตกระบวนการผลิตที่อยูในการควบคุม ( n 0 ) เทากับ 30 หนวย และ จํานวนขอมูลของ
กระบวนการผลิตที่ทําการตรวจสอบ ( n1 ) 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 μ1 = μ0 + δ1σ0
และความแปรปรวนเทากับ σ1 = δ2 σ0 เมื่อ μ0 และ σ0 แทน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม มีคาเทากับ 0 และ 1 ตามลําดับ μ1 และ σ1 แทน คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ทําการตรวจสอบ ตามลําดับ
5. ขนาดการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจายของกระบวนการผลิต กําหนดใหขนาดการเปลี่ยนแปลง
คาเฉลี่ย ( δ1 ) เทากับ 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 และ 2 สวนขนาดการเปลี่ยนแปลงสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( δ2 ) เทากับ 0.5, 0.8, 1, 1.1, 1.2 และ 2
6. แผนภูมิควบคุมที่นํามาเปรียบเทียบ ไดแก แผนภูมิควบคุม PP, CEWMA และ EWMA-Max
7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม พิจารณาจากคา ARL เมื่อแผนภูมิควบคุมของ
กระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม มีคา ARL เทากับ 500
8. การจําลองขอมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม ทําซ้ํา 50,000 รอบ
1

0

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1. จําลองขอมูลแสดงลักษณะกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม
1.1. จําลองขอมูลของกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุมจากการแจกแจงปกติ ( x incontrol ) ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 0
และความแปรปรวนเทากับ 1 จํานวน n 0 จะได x , x ,..., x
1

2

n0
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1.2. คํานวณคาเฉลี่ยและความแปรปรวนของขอมูลที่แสดงลักษณะกระบวนการผลิตที่อยูภายใตการควบคุม
ขั้นตอนที่ 2. คํานวณคาสังเกตจําลองแบบเมื่อไดรับขอมูลของกระบวนการผลิตที่ตองการตรวจสอบ
2.1. จําลองขอมูล x i ( x check ) จากการแจกแจงปกติที่มีคาเฉลี่ย μ1 และความแปรปรวน σ12 ของกระบวนการผลิต
ที่ตองการตรวจสอบ
2.2. กําหนด w และให z i แทน หนาตางของการเคลื่อนที่ ณ เวลา i ;i = 1,..., n1 จะได z = {x ,..., x } ให
x i = x incontrol ;i < 1 และ x i = x check ;i ≥ 1
2.3. เรียงลําดับคาสังเกตใน z i จากนอยไปมาก จะได z*i = {x *i ,..., x *i − w +1 }
2.4. กําหนดความนาจะเปนปลายหางของการแจกแจงที แตละขางเทากับ α = 0.05
2.5. คํานวณความนาจะเปน ( p j ) เพื่อคํานวณคาควอนไทลของการแจกแจงที ใหมีจํานวนเทากับ w คา โดยที่
i

และ

p1 = α

i

i − w +1

⎛ 1 − 2α ⎞
pj = α + ⎜
⎟ ( j − 1) ; j = 2,3,..., w
⎝ w −1 ⎠

2.6. สรางเลขสุม ( E j ) จากการแจกแจงขอมูลจําลองแบบจํานวน
n

E j = x0 +

( n 0 + 1) ∑ ( x i − x 0 )
i =1

n 0 ( n 0 − 1)

w

คา ดวยฟงกชัน

2

⋅ t p j ;n0 −1 ; j = 1, 2,..., w

จะได E = {E1 ,..., E w }
2.7. หา E*i จากการพิจารณาคา E i ในเซต E ที่มีลําดับที่สอดคลองกับ x i ในเซต z *i
2.8. คํานวณ y i โดย yi = x i − E*i ;i = 1, 2,..., n1
ขั้นตอนที่ 3. สรางแผนภูมิควบคุม PP
3.1. กําหนดคา λ
3.2. คํานวณ a i เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคากลางของกระบวนการผลิต คือ a i = λyi + (1 − λ ) a i −1 ;a 0 = 0
3.3. คํานวณผลรวมกําลังสองของคาสังเกตจําลองแบบ ( spi ) เพื่อแสดงการกระจายของกระบวนการผลิต คือ
spi =

∑ (y
i

j= i − w +1

j

− ai

3.4. คํานวณ

)

2

vsi

เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการกระจายของกระบวนการผลิต

คือ

vsi = λ ( spi ) + (1 − λ )( vsi −1 ) ; vs 0 = 0

3.5. คํานวณ

pp i

ประกอบดวยอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจายของกระบวนการผลิต คือ

pp i = vs i + wa i2

3.6. สรางแผนภูมิควบคุม PP โดยพล็อตคาสถิติ
3.7. ทําการทดลองซ้ํา 50,000 รอบ
3.8. คํานวณคา ARL

ppi

กับเวลา i
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ผลและวิจารณ
ตาราง 1.

ARL1 ของแผนภูมิควบคุม เมื่อ λ = 0.2 และ n 0 = 30

CONTROL CHART
δ1

0
0.25
0.5
0.75
1
2
0
0.25
0.5
0.75
1
2
0
0.25
0.5
0.75
1
2
0
0.25
0.5
0.75
1
2
0
0.25
0.5
0.75
1
2
0
0.25
0.5
0.75
1
2

δ2

1

1.1

1.2

2

0.8

0.5

CEWMA

EWMA-Max

497.216
171.8449
32.09613
8.148365
3.122436
1.075641
64.19144
39.81843
14.68653
5.787238
2.855051
1.087089
12.42458
10.50336
6.75851
3.993291
2.484855
1.103148
1.038039
1.037693
1.037573
1.036426
1.035457
1.029007
23.65543
24.04424
23.80386
13.00627
3.578657
1.067441
1.233632
1.242608
1.265745
1.300151
1.33485
1.06451

511.98
358.2175
147.9377
48.13153
15.49331
1.245983
57.5745
45.85473
26.34768
13.21989
6.518463
1.236112
11.7579
10.55253
7.860152
5.292887
3.500959
1.214307
1.047033
1.046716
1.046268
1.044756
1.043026
1.034185
4980.08
4448.399
4145.937
2376.426
429.4795
1.19838
140.6074
1475.797
53191.49
312500
208333.3
1.102137

w=3
530.673
249.601
72.468
24.1155
9.31675
1.33459
281.785
151.561
50.8006
18.6524
8.06918
1.36543
109.223
67.6114
29.2819
12.8835
6.42256
1.37953
1.14259
1.14035
1.13656
1.12859
1.12052
1.0805
517.598
260.173
81.1214
24.842
9.0627
1.25852
119.543
76.3615
31.4747
12.1947
5.37847
1.18443

PP
w=5
530.786
202.675
46.5359
13.4726
5.13697
1.17218
231.032
100.758
29.3231
10.3157
4.49379
1.18191
57.8945
36.0698
15.0285
6.7998
3.56667
1.18784
1.08237
1.08257
1.08013
1.07798
1.0745
1.05865
449.721
197.816
49.1807
13.8001
4.87065
1.15256
66.4364
41.542
16.2478
6.20823
2.91589
1.13938

*หมายเหตุ : บริเวณที่แรเงาคือคา ARL1 ที่นอยที่สุด แสดงไดวาแผนภูมิควบคุมมีประสิทธิภาพดีที่สุด
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w=10
524.989
134.582
24.9384
6.93306
2.86402
1.14188
121.083
48.6107
13.8398
5.08558
2.54797
1.13593
20.0942
13.6623
6.63507
3.45969
2.12825
1.13056
1.07332
1.07271
1.0721
1.07038
1.06749
1.05476
488.472
151.03
28.9198
7.19453
2.78692
1.15109
38.9093
21.8786
8.29361
3.46743
1.96013
1.15572
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ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมพิจารณาจาก ARL ซึ่ง ARL คือจํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยกอนที่ตัวสถิติ
จะตกนอกขีดจํากัดควบคุม พิจารณา 2 กรณี คือ
1. ARL0 คือ จํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยกอนที่ตัวสถิติจะมีคาตกนอกขีดจํากัดควบคุม เมื่อกระบวนการ
ผลิตอยูภายใตการควบคุม จากตาราง 1 คา ARL0 อยูแถวที่ δ = 0 และ δ = 1 จะเห็นไดวามีคาเขา
ใกล 500 จากการกําหนด ARL0 = 500
2. ARL1 คือ จํานวนตัวอยางโดยเฉลี่ยตั้งแตกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคาของตัวสถิติ
ตกนอกขีดจํากัดควบคุม จากตาราง 1 จะเห็นไดวาแผนภูมิควบคุมที่มีคา ARL1 นอยที่สุดจะมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด
ตาราง 1. พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม PP คือ w และ n 0 เนื่องจากมี
ผลกระทบตอลักษณะการแจกแจงขอมูลจําลองแบบ ถาการแจกแจงขอมูลจําลองแบบแสดงลักษณะเชนเดียวกับ
การแจกแจงปกติมาตรฐาน ดัง นั้น แผนภูมิควบคุม PP
มีป ระสิทธิสูงในการตรวจจับการเปลี่ย นแปลงของ
กระบวนการผลิต
1

2

สรุป
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพแผนภูมควบคุม PP ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต
สรุปไดดังนี้
1. n 0 มีคามาก ผลจากการทดลองแสดงวา แผนภูมิควบคุม PP มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต
2. w มีคามาก ผลการทดลองแสดงวา แผนภูมิควบคุม PP มีป ระสิ ทธิภ าพสู งในการตรวจจับ การ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต
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
เปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจายในหนึ่งแผนภูมิควบคุม จึงงายตอการนําไปใชกวาแผนภูมิควบคุม CEWMA
ที่ใชสองแผนภูมิควบคุมในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคากลางและการกระจาย ซึ่งแผนภูมิควบคุม PP เปนแผนภูมิ
แบบเดียวกับแผนภูมิควบคุม EWMA-Max แตในกรณีที่การกระจายของกระบวนการผลิตคงที่ คากลางของ
กระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลง แผนภูมิควบคุม PP จะมีประสิทธิภาพดีกวา
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ศึกษาสมบัตแิ ละคุณลักษณะของผงถ่ านผลตาลโตนดสู่การใช้ ประโยชน์ ด้านการกรองนํา้
Investigation of Property and Characteristic of Palmyra Fruit Charcoal Powder for Water
Filtration
ณิชา ประสงค์จนั ทร์ 1 นพดล โพชกําเหนิด1 และ สมบูรณ์ ประสงค์จนั ทร์ 1
Nicha Prasongchan1, Noppadon Podkumnerd1 and Somboon Prasongchan1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาสมบัติและคุณลักษณะของผงถ่านผลตาลโตนด จากถ่านที่ได้ จาก
การเผาตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้ าน ต.รํ าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อเตรี ยมผงถ่านผลตาลโตนดขนาด
10 mesh พบว่า ผงถ่านผลตาลโตนดมีปริ มาณคาร์ บอน 82.84 % เมื่อศึกษาลักษณะพื ้นผิวด้ วยเครื่ อง Scanning
Electron Microscope พบรุพรุนเป็ นจํานวนมาก ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติในการดูดซับ สามารถนําผงถ่านผลตาลโตนดมาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการกรองนํ ้าดื่ม โดยทดลองกรองนํ ้าที่เก็บจากแหล่งนํ ้า 3 ชนิด คือ นํ ้าประปา นํ ้าบ่อและนํ ้าฝน
พบว่า นํ ้าที่ได้ จากการกรองผ่าน column ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm บรรจุผงถ่านผลตาลโตนด
หนัก 1,000 กรัม ได้ นํ ้าที่มีคา่ pH 6.8-6.9 ซึง่ เป็ นนํ ้าที่เหมาะสมต่อการบริโภคตามมาตรฐานนํ ้าเพื่อการบริโภคและ
ไม่พบคลอรี นตกค้ างในนํ ้าประปา
คําสําคัญ : ผงถ่านผลตาลโตนด การดูดซับ การกรองนํ ้า

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

1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ประเทศไทย
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 90000 Thailand.
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คํานําและวัตถุประสงค์
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทําให้ มีวสั ดุเหลือใช้ ทางการเกษตรมากมาย ปั จจุบนั จึงได้ มีการศึกษา
ค้ นคว้ าเพื่อนําวัสดุเหลือใช้ จากธรรมชาติที่มีอยู่จํานวนมากในท้ องถิ่น (สมหมายและคณะ, 2555) มาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มมูลค่าและศึกษาประโยชน์ที่ได้ เพิ่มเติม เช่น การศึกษาและเตรี ยมถ่านจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร เช่น
กะลามะพร้ าว กะลาปาล์มนํ ้ามัน เป็ นต้ น สําหรับในพื ้นที่ตําบลรํ าแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเป็ นที่ราบลุ่ม
ประชากรในชุมชนจึงมีการทํานาข้ าวเป็ นอาชีพหลัก และมีการปลูกต้ นตาลโตนดในส่วนพื ้นที่ที่เหลือจากการปลูกข้ าว
และส่วนหนึง่ จะปลูกไว้ บริ เวณคันนา โดยในระยะแรกตาลโตนดมีการนํามาใช้ บริ โภคในครัวเรื อนหรื อแลกเปลี่ยนเพื่อการ
บริ โภคในชุมชน ต่อมาผลผลิตของตาลโตนดมีมากขึ ้น เนื่องจากการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจากผลสุกที่ร่วงหล่นลงมา
จึ ง ทํ า ให้ ค นในชุม ชนเกิ ด การแปรรู ป ผลผลิ ตจากผลตาลโตนดสุกที่ ร่ วงหล่ นโดยนํ ามาเผาเป็ นถ่ านผลตาลโตนด
จากการศึกษาชนิดของวัสดุที่ใช้ ปิดหลุมถ่าน พบว่า การเผาโดยใช้ แกลบเป็ นวัสดุปิดปากหลุมและดินบริ เวณหลุมถ่าน
เป็ นดินร่ วนได้ ถ่านจากการเผาดีที่สดุ คือ มีลกั ษณะเป็ นก้ อนไม่แตก 69.23 % และมีถ่านแตก 30.77% ดังรู ปที่ 1
(ณิชาและคณะ, 2557) สําหรับถ่านผลตาลโตนดที่มีลกั ษณะเป็ นก้ อน ชาวบ้ านสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ด้านพลังงาน
เช่น เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับการหุงต้ มในครัวเรื อนแทนการใช้ แก๊ ส นอกจากนีส้ ามารถสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั ชาวบ้ านใน
ชุมชน โดยถ่านผลตาลโตนดสามารถจําหน่ายได้ ในราคากระสอบละ 130-150 บาท สําหรับถ่านแตกซึ่งไม่สามารถ
จําหน่ายได้ เมื่อนําผงถ่านผลตาลโตนดมาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาพบรู พรุ นจํานวนมาก จึงควรศึกษาคุณสมบัติ
ของผงถ่านผลตาลโตนดเพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
A

B

รูปที่ 1 ลักษณะของถ่านผลตาลโตนดที่ได้ จากการเผาตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้ าน
A ถ่านไม่แตก
B ถ่านแตก

สําหรับงานวิจยั นี ้เป็ นงานสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพฯ ประจําปี งบประมาณ 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผงถ่านผลตาลโตนดที่ได้
จากการเผาตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้ านตําบลรํ าแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ ด้านการผลิตสารกรองนํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นแบบอย่างในการนําวัสดุในชุมชน
มาใช้ ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการใช้ ถ่านหรื อเศษถ่านจากผลตาลโตนด มาใช้ ในการ
ผลิตสารกรองนํา้ ในครัว เรื อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้ ชุมชนสามารถนําองค์ความรู้ ที่ได้ ไป
สร้ างฐานการเรี ยนรู้ แก่เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้ านในตําบลรํ าแดงให้ คงอยู่
ต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การผลิตพลังงานชีวมวลตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาว ต.รํ าแดง สงขลา ดังรูปที่ 2 (ณิชาและคณะ, 2557)
A

B

C

D

E

F

รูปที่ 2 ขันตอนการเผาถ่
้
านผลตาลโตนดตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาว ต.รํ าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
A การก่อไฟหลุมถ่าน
B นําผลตาลโตนดสุกและแห้ งใส่หลุมเพื่อเผา
C การใส่วสั ดุปิดปากหลุมถ่าน
D นําถ่านที่ได้ จากการเก็บไว้ ในสูญญากาศ
E นําถ่านที่ได้ จากการเผามาร่ อน
F ถ่านผลตาลโตนดที่ได้ จากการเผา

2. จัดเตรี ยมผงถ่านผลตาลโตนด โดยมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้ คือ นําถ่านผลตาลโตนดที่ได้ จากการเผามาบดรวมกันให้
ละเอียดด้ วยเครื่ อง Los Angeles Abrasion ซึง่ ผงถ่านที่ได้ จากการบดจะมีขนาดอนุภาคไม่เท่ากัน ทังที
้ ่เป็ นผงและมี
ลักษณะเป็ นชิ ้นเล็กๆ จากนันจึ
้ งนําผงถ่านที่ได้ มาร่อนโดยใช้ ตะแกรงร่อน เพื่อคัดแยกขนาดอนุภาคผงถ่าน ให้ มีขนาด
เท่ากัน คือ 10 mesh ดังรูปที่ 3 ซึง่ การคัดแยกผงถ่านผลตาลโตนดขนาดดังกล่าว เพราะในกระบวนการกรองนํ ้าที่มี
การใช้ กนั อย่างแพร่หลายในท้ องตลาด จะใช้ ถ่านกัมมันต์ที่มีขนาดประมาณ 10 mesh ดังรูปที่ 4
A

C

B

รูปที่ 3 ลักษณะผลตาลโตนดสุก ถ่านผลตาลโตนดและผงถ่านผลตาลโตนด
A ถ่านผลตาลโตนด
B ผงถ่านผลตาลโตนดที่ได้ จากการบด
C ผงถ่านผลตาลโตนดขนาด 10 mesh
A

B

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบลักษณะทางกายภาพของถ่าน
A ถ่านผลตาลโตนด
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3. วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของผงถ่านผลตาลโตนด
3.1 วิเคราะห์หาปริมาณคาร์ บอนของผงถ่านผลตาลโตนดที่ผา่ นการร่อนขนาด 10 mesh ทําการทดลอง
ทังหมด
้
3 ซํ ้า โดยนํา porcelain dish อบที่อณ
ุ หภูมิ 100 OC นาน 1 ชัว่ โมง และนําออกมาใส่ใน dessicator ปล่อยให้
เย็นและนํามาชัง่ นํ ้าหนัก บันทึกผล ชัง่ นํ ้าหนักผงถ่าน บันทึกผล และนําไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสงู อุณหภูมิ 550 OC
นาน 2 ชัว่ โมง นํา porcelain dish ที่มีผงถ่านออกจากเตาเผา ใส่ใน dessicator ปล่อยให้ เย็นและนํามาชัง่ นํ ้าหนัก
บันทึกผล คํานวณหาเปอร์ เซ็นต์ของคาร์ บอน
3.2 วิเคราะห์ลกั ษณะสัณฐานวิทยาของผงถ่านผลตาลโตนดด้ วยเครื่ อง Scanning Electron Microscope
(SEM) โดยเปรี ยบเทียบลักษณะรูพรุนกับถ่านกัมมันต์ที่กําลังขยายเท่ากัน
4. ทดสอบคุณภาพนํ ้า โดยเก็บตัวอย่างนํ ้าจากแหล่งนํ ้าในตําบลรํ าแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ แก่ นํ ้าประปา
นํ ้าบ่อและนํ ้าฝน นํามากรองผ่านสารกรอง คือ ผงถ่านผลตาลโตนดโดยใช้ column 3 ขนาด ดังนี ้ (A) เส้ นผ่านศูนย์กลาง
3 cm ยาว 15 cm บรรจุผงถ่านผลตาลโตนดหนัก 200 g, (B) เส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 cm ยาว 30 cm บรรจุผงถ่านผล
ตาลโตนดหนัก 500 g และ(C) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm บรรจุผงถ่านผลตาลโตนดหนัก 1,000 g
โดยทําการทดลองซํ ้า 3 ครัง้ และ
4.1 ศึกษาค่า pH ของนํ ้าจากการทดลอง โดยใช้ pH meter
4.2 ศึกษาปริมาณผงถ่านผลตาลโตนดและค่า pH ที่เหมาะสมสําหรับนํ ้าเพื่อการบริโภค
4.3 หาปริ มาณคลอรี นในนํ ้าประปา โดยหยดอินดิเคเตอร์ ลงไปในนํ ้าตัวอย่างปริ มาตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
และเขย่าให้ เข้ ากัน สังเกตการเปลี่ยนสีของนํ ้า อ่านค่าระดับคลอรี น

ผลการวิจัย
1.ปริ มาณคาร์ บอน.จากการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์ บอนในผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า ผงถ่านผลตาลโตนดหนัก 2
กรัม มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ 82.84 %
2.ลักษณะทางกายภาพของผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า มีลกั ษณะเป็ นสีดําเข้ มทึบแสง มีผิวด้ าน ไม่เป็ นมันวาว และ
ลักษณะรูพรุนจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง Scanning Electron Microscope ดังรูปที่ 5 สรุปได้ ดงั นี ้ ขนาดรู (pore
size) ผงถ่านผลตาลโตนดมีขนาดของรูใหญ่และมีความลึกของรูพรุนชัดเจน โครงสร้ างของรูพรุนก็มีสว่ นช่วยให้ พื ้นที่
ผิวมีความสามารถในการดูดซับเพิ่มขึ ้น เพราะถ้ าขนาดโมเลกุลของสารที่ถกู ดูดซับเข้ าไปในรูพรุนของโมเลกุลของตัว
ดูดซับได้ การดูดซับก็จะเพิ่มขึ ้น แต่ถ้าขนาดโมเลกุลของสารที่ถกู ดูดซับไม่สามารถเข้ าไปในรูพรุนของโมเลกุลของตัว
ดูดซับได้ ความสามารถในการดูดซับก็จะตํ่าลง (มัน่ สิน, 2539)
รู ปที่ 5 ลักษณะรูพรุนของถ่านผลตาลโตนดจากการ วิเคราะห์
ด้ วยเครื่ อง SEM ที่กําลังขยาย 15,000 เท่า
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เมื่อเปรี ยบเทียบรูพรุนกับถ่านกัมมันต์ซงึ่ ใช้ เป็ นสารกรองในเครื่ องกรองนํ ้าโดยทัว่ ไปที่กําลังขยาย 2000 เท่า ดังรูปที่ 6
พบลักษณะรูพรุ น ดังนี ้ ขนาดรู (pore size) ผงถ่านผลตาลโตนดมีขนาดและความลึกของรูพรุนใหญ่กว่าถ่านกัมมันต์
้
าซและ
แต่มีจํานวนรูพรุนน้ อยกว่าถ่านกัมมันต์ ซึง่ ถ่านกัมมันต์เป็ นวัสดุที่นิยมนํามาใช้ ในการดูดซับสารทังสถานะก๊
ของเหลว ปั จจุบนั นิยมนํามาใช้ ในกระบวนการแยกสาร เช่น การดูดซับสารอินทรี ย์ การแยกสารหรื อการทําให้ สาร
ุ สมบัติในการ
บริ สทุ ธิ์ (Jusoha et al., 2005 ; Vasu. 2008) ดังนัน้ ผงถ่านผลตาลโตนดซึง่ มีรูพรุนดังกล่าว จะมีคณ
ดูดซับ (Adsorption) การดูดซับ คือ การถ่ายโอนมวลของสารที่เป็ นตัวถูกดูดซับ (adsorbate) จากกลุม่ แก๊ สหรื อ
ของเหลวไปยังพื ้นผิวของตัวดูดซับ (adsorbent) (อังคณา, 2548) จึงได้ มีการนําผงถ่านผลตาลโตนดไปพัฒนาสําหรับ
ใช้ ประโยชน์ในการกรองเพื่อเตรี ยมนํ ้าดื่ม
A

B

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบลักษณะรูพรุนจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง SEM ที่กําลังขยาย 2,000 เท่า
A ลักษณะรูพรุนของถ่านกัมมันต์
B ลักษณะรูพรุนของผงถ่านผลตาลโตนด

3.คุณ ภาพนํ า้ จากการเก็ บ ตัว อย่ า งนํ า้ เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะทางกายภาพของนํ า้ ในชุม ชนรํ า แดง พบว่ า นํ า้ ฝน
มีลักษณะใส ไม่มีสีและกลิ่น ชาวรํ าแดงส่วนใหญ่ มีการใช้ ประโยชน์ จากนํ า้ ฝนซึ่งเก็บไว้ โอ่งหรื อตุ่มบริ เวณบ้ า น
โดยทัว่ ไปชาวบ้ านจะรองรับนํา้ ฝนที่ตกหลังช่วงแรกของฤดูฝน เพื่อชะล้ างฝุ่ นละออง ความสกปรกของบรรยากาศ
ตลอดจนหลังคาที่รองรับนํ ้าฝนเสียก่อน ซึ่งฝนจะตกระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม และเก็บนํ ้าฝนไว้ ใช้ ในยาม
ขาดแคลนโดยเฉพาะหน้ าแล้ ง นํ ้าฝนที่เก็บไว้ ชาวบ้ านนิยมนํามาใช้ ในการบริ โภค โดยมีความเชื่อว่านํ ้าฝนเป็ นนํ ้าที่
้ ่มแล้ วเย็นชื่นใจ เนื่องจากอุณหภูมิของนํ ้าที่เก็บไว้ ในโอ่งดินเผาตํ่า
สะอาดมีคณ
ุ ภาพดีปราศจากสี กลิ่นและรส อีกทังดื
กว่าอุณหภูมินํ ้าภายนอกทัว่ ไป จึงทําให้ ชาวบ้ านตําบลรํ าแดงยังคงนิยมดื่มนํ ้าจากธรรมชาติ วัดค่า pH ของนํ ้าได้
เท่ากับ 6.9 นํ ้าบ่อมีตะกอนเล็กน้ อย เมื่อนํานํ ้ามาพักไว้ ให้ ตกตะกอนในภาชนะต่างๆ จะได้ นํ ้าที่มีลกั ษณะใส อาจมี
ตะกอนตกที่ก้นภาชนะ แต่สามารถนํานํ ้ามาใช้ ประโยชน์ได้ วัดค่า pH ของนํ ้าได้ เท่ากับ 8.8 นํ ้าประปาเป็ นนํ ้าที่มี
้
ตนํ ้าประปา ในการทดสอบค่า pH
ลักษณะใส มีกลิ่นคลอรี น เนื่องจากมีการเติมคลอรี นลงไปในขันตอนของการผลิ
ของนํ ้าเมื่อกรองนํ ้าผ่านผงถ่านผลตาลโตนด (Carbon Filter) ได้ คา่ pH ดังตารางที่ 1 แสดงดังรูปที่ 7
ตารางที่ 1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของนํ ้าตัวอย่าง
นํ ้าประปา
นํ ้าบ่อ
นํ ้าฝน

ก่อนกรอง
8.5
8.8
6.9

column A
8.4
8.8
6.9
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column B
7.6
7.7
6.8

column C
6.8
6.9
6.8
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รูปที่ 7 ค่า pH ของนํ ้าก่อนกรองและกรองผ่าน column A, column B, column C

จากการเปรี ยบเทียบค่า pH ของนํ ้าที่ได้ ทงั ้ 3 ชนิดเมื่อผ่านการกรองด้ วยผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า นํ ้าประปาและนํ ้า
บ่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH โดยมีคา่ ความเป็ นด่างลดลง ในขณะที่นํ ้าฝนมีการเปลี่ยนแปลง pH น้ อยมาก ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 เปรี ยบเทียบค่า pH ของนํ ้าแต่ละชนิด

เมื่อเปรี ยบเทียบค่า pH ที่ได้ จากการกรองนํ ้าในแต่ละ column พบว่า การกรองนํ ้าผ่าน column c จะได้ นํ ้ามีค่า pH
อยู่ระหว่าง 6.8-6.9 ดังรู ปที่ 9 ค่า pH ที่ได้ จากการกรองผ่านผงตาลโตนด column c เป็ นไปตามค่ามาตรฐาน
คุณภาพนํ า้ เพื่อการบริ โภคของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ กําหนดค่า
มาตรฐานของนํ ้าเพื่อการบริ โภคเท่ากับ 6.5-8.5 และจากการทดสอบตัวอย่างนํ ้าประปาก่อนการกรองผ่านผงถ่านผล
ตาลโตนดปริมาตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีคลอรี น เท่ากับ 1mg/l เมื่อนํานํ ้าประปาไปกรองผ่านผงถ่านผลตาลโตนด
โดยใช้ column ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm ไม่พบคลอรี นตกค้ างในนํ ้าประปา ดังนัน้ นํ ้าที่ได้ จาก
การกรองด้ วยผงถ่านผลตาลโตนดเป็ นนํา้ ที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมสําหรับนําไปบริ โภค นัน่ เพราะ Carbon Filter ทํา
หน้ าที่ดดู ซับกลิน่ ที่ปะปนมา ได้ แก่ กลิน่ จากคลอรี น กลิน่ โคลน สี กลิน่ ฉุน ตะกอนต่างๆและความขุ่นที่ปะปนมากับนํ ้า
(วัลลภและคณะ, 2551)
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รูปที่ 9 เปรี ยบเทียบค่า pH ของนํ ้าก่อนกรองและที่ผ่านการกรองทัง้ 3 column

สรุ ป
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะสัณฐานวิทยาของผงถ่านผลตาลโตนด พบว่า ผงถ่านผลตาลโตนดมีรุพรุ นเป็ น
จํานวนมาก ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติในการดูดซับ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในกระบวนการกรองนํ ้าดื่ม พบว่า นํ ้าที่ได้ จากการ
กรองผ่าน column ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 cm ยาว 50 cm ซึง่ บรรจุผงถ่านผลตาลโตนดหนัก 1,000 g ได้ นํ ้าที่มี
ค่า pH 6.8-6.9 ซึง่ เป็ นนํ ้าที่เหมาะสมต่อการบริโภคตามมาตรฐานนํ ้าเพื่อการบริโภค (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2521)
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การซ้ อนทับของหน้ าที่ใช้ สอยในงานสถาปั ตยกรรม
Superimposition of Multiple Functions in Architecture
เสสินี นิ่มสุวรรณ์1
Sesinee Nimsuwan1

บทคัดย่ อ
สถาปั ตยกรรม ออกแบบมาเพื่อให้ มีหน้ าที่ในการใช้ งานเพื่อตอบสนองความต้ องการ และอํานวยความ
สะดวกของมนุษย์ ซึง่ ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ต่างๆ โดยในแต่ละพื ้นที่มีหน้ าที่(Function) ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไร
ก็ตาม แม้ สถาปนิกจะออกแบบให้ แต่ละพื ้นที่มีหน้ าที่ของมันแล้ ว แต่มกั จะ “เกิ ดกิ จกรรม หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ที ่ไม่
อาจคาดหมายได้ในพื น้ ที ่เดี ยวกันซึ่ งปรับเปลี ่ยนไปตามพฤติ กรรมผูใ้ ช้ ณ ช่วงขณะเวลาหนึ่ง เช่น โถงห้องสมุดของ
มหาวิ ทยาลัยโคลัมเบี ย บางครั้งถูกใช้เป็ นพื น้ ที ่บรรยาย ,เป็ นพื น้ ที ่จดั งานเลี ้ยง บางวันถูกใช้เป็ นที ่ซ้อมกี ฬาของ
นักกี ฬามหาวิ ทยาลัย บางที ในอนาคตอาจมี การสร้ างสระว่ ายนํ้ าลงไปในพื ้น ที ่น นั้ ก็ ไ ด้ คุณไม่ มีทางคาด เดาได้
เพราะทุกวันนี ้ สถานี รถไฟบางแห่งยังถูกเพิ่ มให้เป็ นพิ พิธภัณฑ์ หรื อแม้กระทัง่ โบสถ์ ที่ในเวลากลางวันยังคงทําหน้าที ่
เป็ นสถานที ประกอบกิ จกรรมทางศาสนา แต่บางคืนกลับถูกใช้เป็ นไนท์คลับ หรื อกิ จกรรมรื ่นเริ งต่างๆ เป็ นต้น”
จากบทความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า รู ปแบบการใช้ งาน กิจกรรมต่างๆ สามารถเกิดขึน้ ได้ แม้ พื ้นที่เหล่านัน้
ไม่ได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อให้ เกิดกิจกรรมเหล่านัน้ (ไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ ้นของกิจกรรมได้ ) จึงเกิดความสนใจที่
จะศึกษาเรื่ อง การซ้ อนทับของพื ้นที่ (Superimposition) ว่าปั จจัยอะไรบ้ างที่จะทําให้ เกิดการซ้ อนทับในรู ปแบบของ
้ หรื อไม่ อย่างไร?
กิจกรรม หรื อหน้ าที่ใช้ สอย และสามารถควบคุมพื ้นที่เหล่านันได้
ผลงานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่ องการซ้ อนทับของพื ้นที่ใช้ สอยในงานสถาปั ตยกรรม ทดลอง
และค้ นหาวิธีการควบคุมพื ้นที่เหล่านัน้ โดยใช้ สถาปั ตยกรรมเป็ นตัวควบคุมการเกิดของกิจกรรมที่หลากหลายพื ้นที่
เดียวกัน
คําสําคัญ : การซ้ อนทับ ความยืดหยุน่ ในการใช้ สอย

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.
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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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การบิดเบือนการรับรู้ ในงานสถาปั ตยกรรม
The Effect of Distortion on The Perception in Architecture
รชานนท์ มีเอี่ยม1
Rachanon Meeiam1

บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ นีม้ ่งุ เน้ นที่จะศึกษาทฤษฎีการรับรู้ ในงานสถาปั ตยกรรม ทัง้ ทางด้ านกายภาพของพืน้ ที่และ
ความรู้ สกึ ตลอดจนการพยายามที่บิดเบือนการรับรู้ เหล่านัน้ เป็ นการทดลองการสร้ างงานสถาปั ตยกรรมในกรณีที่มี
ข้ อจํากัดต่าง ๆ เพื่อเป็ นการตอบสนองการรับรู้ ถึงที่ว่างในงานสถาปั ตยกรรม หน้ าที่การใช้ งาน ลําดับการเข้ าถึง และ
ความสัมพันธ์ ต่างๆที่เกิ ดขึน้ โดยที่มนุษย์ เองเป็ นผู้ใช้ ร่างกาย และ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการสัมผัสและจดจํ า
ประสบการณ์เหล่านันเมื
้ ่อเข้ าไปในพื ้นที่ดงั กล่าว
การค้ นคว้ าและทดลองจะพบว่ามีความหลากหลายในการรับรู้ของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นในงานสถาปั ตยกรรมทัง้
จากการรับรู้ จากระบบประสาทปรกติ หู ตา จมูก ปาก หรื อแม้ กระทังการรั
้
บรู้ จากความทรงจําในอดีตจากการได้ ไป
เยือนหรื อใช้ งานในสถานที่ต่างๆ และกรณีศึกษาของอาคารบางประเภทได้ มีการนําทฤษฎีเกี่ยวกับมุมมองมาใช้ ใน
การสร้ างความบิดเบือนในงานสถาปั ตยกรรม เพื่อส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น อาคารที่ทํา
เสาเอียงโน้ มเข้ าหากันในแนวตังจะทํ
้ าให้ อาคารดูสงู กว่าความเป็ นจริง พื ้นที่ที่กว้ างแต่การใช้ งานจริ งมีขนาดเล็ก ระยะ
ที่ไกลแต่ใช้ งานจริ งมีระยะที่ใกล้ เป็ นต้ น อีกเหตุผลของงานวิจยั ต้ องเริ่ มทําความเข้ าใจเกี่ยวกับคําสําคัญในงานชิ ้นนี ้
คือ การบิดเบือน หมายถึง การทําให้ ผิดแผกไปจากความเป็ นจริ ง ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ต้ องการสร้ างงานสถาปั ตยกรรมที่
บิดเบือนการรับรู้ปรกติทวั่ ไปของมนุษย์ จากความหลากหลายในการรับรู้ ของมนุษย์จึงได้ มีการกําหนดกรอบของการ
ทดลองให้ ชดั เจนขึ ้น โดยมุ่งเน้ นการทดลองเกี่ยวกับการบิดเบือนเรื่ องของนํ ้าหนักที่มีผลต่อการรับรู้ ของมนุษย์ในงาน
สถาปั ตยกรรม องค์ประกอบของนํ ้าหนักที่มีนยั ยะทางสถาปั ตยกรรมจะประกอบไปด้ วย วัสดุ สีของวัสดุ ความทึบตัน
ของมวล พื ้นผิว ระยะ ตําแหน่ง ที่มีความสัมพันธ์ กนั กับพื ้นที่และมนุษย์ ตัวอย่างเช่น มนุษย์การสามารถรับรู้ ได้ ทนั ที
ว่าคอนกรี ตมีนํ ้าหนักที่หนักกว่าไม้ ในมวลที่เท่ากัน จากพื ้นฐานการรับรู้ เรื่ องของวัสดุเหล่านี ้ จึงเริ่ มออกแบบชุดการ
ทดลองโดยการสร้ างการบิดเบือน ให้ วสั ดุที่ดมู ีนํ ้าหนักแต่อยู่ในตําแหน่งที่มนุษย์รับรู้ถึงความเบาและอยู่ในตําแหน่งที่
ลอยอยูใ่ นอากาศ ทังที
้ ่ในความเป็ นจริง วัสดุชนิดนี ้ไม่สามารถลอยอยูใ่ นอากาศได้ หรื อการทําให้ วสั ดุโปร่งใสนํ ้าหนักดู
เบาแต่ทํ า ให้ ร้ ู สึก ถึง ความหนัก และการกดทับ และได้ ทํ า การทดลองกับ วัส ดุที่ ต่า งกัน ออกไป เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายของชุดเครื่ องมือทางความคิด เพื่อนําไปใช้ ในการก่อรู ปทางสถาปั ตยกรรมประเภทพิพิธภัณฑ์ หรื อหอ
ศิลป์ ซึ่งชุดเครื่ องมือทางความคิดได้ ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์ การรับรู้ ในงานสถาปั ตยกรรมรู ปแบบใหม่ที่ถกู บิดเบือน
จากความเป็ นจริง
การสร้ างการบิดเบือนการรับรู้ เรื่ องนํ ้าหนักในงานสถาปั ตยกรรมทําให้ เกิดปรากฏการณ์วิทยาในการเข้ าใช้
งานในอาคารประเภทหอศิลป์หรื อพิพิธภัณ ฑ์ ทําให้ มนุษย์ เกิดข้ อสงสัยต่อเทคนิ คในการก่อสร้ าง ของวัสดุที่ใ ห้
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ความรู้ สกึ หนักแต่สามารถทําให้ ดเู บาและเหมือนลอยอยู่ในอากาศ และ การทําให้ วสั ดุที่ให้ ความรู้ สึกว่ามีนํ ้าหนักที่
เบาแต่ให้ ความรู้สกึ หนักกว่าปรกติ เมื่อเกิดการเปรี ยบเทียบกันเองของวัสดุแต่ละชนิดในพื ้นที่ใช้ งานเดียวกัน
คําสําคัญ : 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

P-4

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

การเปลี่ยนรูปทรงสี่เหลี่ยมเก้ าช่ องสู่สถาปั ตยกรรม
Transformation of Nine - Square Grid to Architecture
อธิพตั ร กฤษณพันธุ์1
Atipat Kritsanapan1

บทคัดย่ อ

วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี่ มุ่ง ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การสร้ างรู ป ทรงของสี่ เ หลี่ ย มเก้ า ช่ อ งที่ ใ ช้ การออกแบบ
สถาปั ตยกรรม เพื่อให้ เข้ าใจรูปทรงสี่เหลี่ยมเก้ าช่อง มีความสัมพันธ์กบั การนํามาออกแบบ ระบบผังอาคาร ที่สามารถ
ใช้ กําหนดรู ปทรงทางกายภาพจนสามารถใช้ เป็ นขอบเขตเพื่อกําหนดหน้ าที่อย่างเป็ นระบบสัมพันธ์ กบั โครงสร้ างทาง
สถาปั ตยกรรม ตลอดจนการนํามาใช้ ในระบบผังเมือง ที่มีการแบ่งการใช้ งานเป็ นระบบทางสัญจร การแยกพื ้นที่
สาธารณะ และพื ้นที่อยูอ่ าศัยอย่างเป็ นระบบ
การเปลี่ยนรูปทรงเก้ าช่องสูส่ ถาปั ตยกรรม (Transformation of Nine - Square Grid to Architecture)มี
ขันตอนการศึ
้
กษางานผ่านสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ ของการใช้ รูปทรงเก้ าช่องเพื่อการออกแบบของ 9 สถาปนิก 9
โครงการที่แตกต่างกัน เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการออกแบบ และนํามาเป็ นข้ อสรุ ปของการ
ออกแบบ รวมทังการทดลองผ่
้
านหุ่นจําลองของรู ปทรงเก้ าช่อง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนรู ปทรงเป็ นแบบต่างๆ แสดงให้
เห็นข้ อจํากัดของรูปทรง จนค้ นพบพื ้นที่แกนกลางที่เป็ นหัวใจหลักของรูปทรง จนนําไปสูก่ ารออกแบบและทดลองทาง
สถาปั ตยกรรม เพื่อเปรี ยบเทียบความหมาย หรื อความสําคัญของสถาปั ตยกรรมโมเดิร์นของไทยกับอาคารศาลากลาง
หลังเก่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้ ระบบสี่เหลี่ยมเก้ าช่องทาบลงบนผังพื ้นโดยรอบและทําการออกแบบเพื่อให้
สัมพันธ์กบั อาณาเขต และแสดงความหมายใหม่ของรูปทรง
คําสําคัญ : การเปลี่ยนรูป สี่เหลี่ยมเก้ าช่อง สถาปั ตยกรรม

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
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ารศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของบานพักรับรองในอุทยานแหงชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวไทย
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 ที่มีผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
อุทยานแหงชาติ 2. ศึกษาการเทียบรอยที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ
บานพักรับรองในอุทยานแหงชาติ และ 3. ศึกษาการออกแบบรูปแบบของที่พักและภูมิทัศนที่เหมาะสมในอุทยาน
แหงชาติของไทย
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวทางการวิจัยและพัฒนา 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. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: การออกแบบตกแตงภายในบานพักรับรอง และภูมิ
ทัศนในอุทยานแหงชาติ ควรตองกลมกลืนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยมีการออกแบบการใชพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
และใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยการออกแบบบานพักรับรองและภูมิทัศน ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบท สภาพ
ภูมิประเทศของอุทยานนั้นๆ และใหมีความสมดุลของระบบนิเวศน โดยไมทําลายสภาพแวด ลอมเดิมที่เปนอยูเดิม
และหลีกเลี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. ดานการเทียบรอยที่เปนเลิศ (Best Practice): บานพักในอุทยานแหงชาติ ควรตองมีการนําเอาเอกลักษณ
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเดนในพื้นที่นั้นๆ มาเปนองคประกอบในการออกแบบ โดยใชศิลปะและวัสดุธรรมชาติที่
มีอยูทองถิ่น พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกและมีความทันสมัย และกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับธรรมชาติที่มีอยู
ใหมากที่สุด
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ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
2
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Faculty of business administration, Panyapiwat institute of Management, Nonthaburi 11120, Thailand.
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3. ดานการออกแบบบานพักรับรองและภูมิทัศนในอุทยานแหงชาติ มีเกณฑในการออกแบบดังนี้ คือ
3.1 ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบวงจรภายในอุทยานแหงชาติ โดยการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม
(Universal Design) สรางความสะดวกสบายแกผูเขาพักและมีความปลอดภัยสูง
3.2 ควรมีตนทุนการสรางที่เหมาะสมสามารถสรางไดจริง ที่มีความคงทนและสามารถสรางไดจริงและ
งายดูแลรักษา และรองรับผูเขาพักทุกเศรษฐสังคม (Socio-Economic Status)
3.3 ปายบอกสถานที่ หรือสื่อแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวก 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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การสื่อสารทิศทางในสถาปั ตยกรรม
Directionality in Architecture
วิศาณ ชามาตย์ 1
Wisarn Chamata 1

บทคัดย่ อ
สถาปั ตยกรรมสร้ างขึน้ เพื่อมนุษย์พร้ อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงผ่านยุคสมัยและสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์
ตังแต่
้ ความต้ องการพื ้นฐานเดิมเริ่มจากเป็ นที่พกั พิงตลอดจนต้ องการพื ้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลายและซับซ้ อน
รวมไปถึงความต้ องการสื่อสารผ่านระบบสัญลักษณ์ และการสร้ างภาษาเชิงนามธรรม ระหว่างด้ านการใช้ สอยและ
่งนี ้แตกต่างกันแต่ก็มีความสัมพันธ์ กนั จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในด้ านของการ
ด้ านของการสื่อสารทังสองสิ
้
สื่อสารงานสถาปั ตยกรรมนันเป็
้ นการสร้ างภาษาที่ผ้ อู อกแบบเป็ นผู้กําหนด ในบางครัง้ สถาปั ตยกรรมกลับกลายเป็ น
เพียงอาคารที่เน้ นการสื่อสารและการแสดงตน จนลืมมิติความสัมพันธ์ ในด้ านการใช้ สอยซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั การ
ดําเนินชีวิตของมนุษย์
วิทยานิพนธ์ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบอกทิศทางโดยใช้ ลกั ษณะทางกายภาพของงานสถาปั ตยกรรม
และสัญชาติญาณของมนุษย์ เนื่องจากการสร้ างสัญลักษณ์ เพื่อการสื่อสารถูกเน้ นอยู่ในรู ปแบบของการแสดงออก
และการปรากฏตัว ก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจความหมายของผู้รับ หากแต่ว่าการสื่อสารนัน้ เป็ นเรื่ องของระบบและ
ความสัมพันธ์ ของสถาปั ตยกรรมและผู้ใช้ โดยมีสมมติฐานที่ว่าในเมื่องานสถาปั ตยกรรมสามารถสื่อสารผ่านระบบ
สัญลักษณ์ได้ ประกอบกับสถาปั ตยกรรมมีพื ้นที่กิจกรรมที่มีความสลับซับซ้ อน การออกแบบเพื่อบ่งบอกทิศทางไปยัง
พื ้นที่กิจกรรมที่มนุษย์ต้องการโดยตัวสถาปั ตยกรรมเป็ นตัวนําพาไปยังกิจกรรมหรื อสามารถช่วยให้ มนุษย์สามารถ
จัดการตนเองให้ เข้ าถึงพื ้นที่กิจกรรมที่ตนเองต้ องการได้ โดยไม่หลงทาง
เมื่อออกแบบจะเกิดงานสถาปั ตยกรรมการสื่อสารในลักษณะของการสร้ างความสัมพันธ์ กบั เนื ้อหาของการ
ทํางาน (Performance) ด้ วยการจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ตงั ้ ขึน้ สร้ างลักษณะเฉพาะของที่ว่างตาม
เกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงทางสัญจรที่มีความต่างของระดับช่วยเพื่อบอกลักษณะเฉพาะของเส้ นทาง และการสร้ าง
ขอบเขตจากกลุ่มกิจกรรมหรื อพฤติกรรมของมนุษย์ ทําให้ เกิดนัยยะการสื่อสารเชิงหน้ าที่ใช้ สอยด้ วยลักษณะทาง
กายภาพของงานสถาปั ตยกรรมที่ไม่ยดึ ติดกับการสื่อสารในลักษณะของการสร้ างเอกลักษณ์
คําสําคัญ : สถาปั ตยกรรม ทิศทาง กายภาพและการรับรู้
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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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ความสัมพันธ์ ของประโยชน์ ใช้ สอยกับการก่ อรูปในทางสถาปั ตยกรรม
Functional Relation with Formation in Architecture
ปณิดา คุณาวรรณ1
Panida Kunawan 1

บทคัดย่ อ
ความหลากหลายของสิ่ง ปลูกสร้ างต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ นอาคาร, ตึกแถว หรื อ แม้ แ ต่ที่ พัก อาศัย นอกจาก
ลักษณะภายนอกที่มีความแตกต่างกันแล้ ว การใช้ สอยจากสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ เหล่านี ก้ ็ย่อมมีความแตกต่างด้ วย
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดถึง ‘บ้ าน’ เราสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมการใช้ สอยที่เกิดขึ ้นภายในบ้ านได้ ซึ่งการใช้
งานแบบเดียวกันนี ้เกิดขึ ้นใน ‘บ้ าน’ ทุกหลัง บ้ านพักอาศัยที่ถกู สร้ างที่อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กับบ้ านพักอาศัย
ั ้ กษณะภายนอกและการใช้ สอยที่เหมือนกันก็เป็ นไปได้ ถึงแม้ ว่าสิ่งที่
ที่ถกู สร้ างขึ ้นที่จงั หวัดระยอง ก็อาจจะไม่ได้ มีทงลั
ปลูกสร้ างขึ ้นมานี ้จะมีวตั ถุประสงค์หลักเดียวกัน คือ เพื่อเป็ นที่พกั อาศัยเท่านัน้ อะไรคือปั จจัยที่ทําให้ เกิดรูปแบบทาง
กายภาพของอาคารที่ แ ตกต่ า งหรื อ บิ ด เบื อ นไปจากเดิ ม สิ่ง แรกที่ เ ป็ นปั จ จัย พื น้ ฐานสํ า คัญ ในการออกแบบงาน
สถาปั ตยกรรม หากเป็ นไปเพื่อตอบการใช้ สอยเพียงอย่างเดียว รู ปแบบ รู ปทรงและองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ ้น
จะเป็ นไปเพื่อสอดคล้ องรองรับอากัปกิริยาในการใช้ สอยของร่ างกายของมนุษย์ แต่ปัจจัยด้ านการสื่อสารหรื อภาษา
ของการออกแบบที่ทําให้ เกิดความแตกต่างของรู ปร่ างหน้ าตาอาคารที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความต้ องการในการ
สื่ อ สารผ่ า นตั ว สถาปั ตยกรรม เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของปั จจั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การออกแบบ ที่ ตั ง้
สภาพแวดล้ อม บริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบที่ต้องคํานึงถึงปั จจัยเหล่านี ้มีผลทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รู ปทรงภายนอกที่ปรากฏออกมา สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี ้คือการใช้ สอยเดิมของอาคารภายใต้ ปัจจัยการออกแบบที่
เกิดจากบริ บทแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปนี ้ จะยังคงรองรับการใช้ สอยที่ดีภายใต้ การออกแบบที่ว่าง รู ปทรง รู ปร่ าง พื ้นฐาน
ให้ สมั พันธ์กบั การใช้ งานภายในได้ อยูห่ รื อไม่
การก่อรู ปในงานสถาปั ตยกรรมล้ วนสื่อถึงลักษณะบางอย่าง ที่เป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะของการใช้ สอยที่
เป็ นจุด เริ่ มต้ น ในการออกแบบ ทัง้ นี ส้ ถาปั ต ยกรรมจะต้ อ งตอบการใช้ ส อยอย่า งน้ อ ยในด้ า นใดด้ า นหนึ่ง เพราะ
สถาปั ตยกรรมที่ปราศจากการใช้ งานนันย่
้ อมไม่มีความหมาย และการออกแบบที่ดีที่สดุ น่าจะเป็ นการทําความเข้ าใจ
ทัง้ ในความหมายของการใช้ ส อยพื น้ ที่ ว่ า งภายในของงานสถาปั ต ยกรรมกับ รู ป ทรงภายนอกที่ ก่ อ รู ป เป็ นงาน
สถาปั ตยกรรมเพื่อรองรับการใช้ สอยในแง่ของบริบทโดยรอบ และหาความสมดุลของทังสองด้
้
าน
คําสําคัญ : การใช้ สอย การก่อรู ป
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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

ความสําคัญและที่มาของปั ญหา
วลี Form Ever Follows Function จากสถาปนิกและนักออกแบบในช่วงยุคโมเดิร์น ได้ สร้ างความรู้ความ
เข้ า ใจเกิ ด ภาพจํ า ในความหมายและการออกแบบพื น้ ที่ ใ ช้ ส อยในงานสถาปั ต ยกรรม ด้ ว ยวิ ธี ก ารออกแบบที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การก่อสร้ างในยุคนันปรากฏในรู
้
ปทรงที่เรี ยบง่าย ลดการประดับตกแต่งและออกแบบพื ้นที่ที่เอื ้อต่อ
การใช้ สอย ด้ วยรู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมในยุคโมเดิร์นที่แตกต่างจากรู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมยุคก่อน ทัง้ ยุค
เรอเนซองส์ ยุคกอธิค ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ที่เน้ นการประดับประดาตกแต่งจนเกิดรูปแบบที่วิจิตร เน้ นคุณค่าความ
งามที่สื่อถึงสถานะชนชันทางสั
้
งคม ทําให้ เกิดการตังคํ
้ าถามถึงสิง่ สําคัญที่เป็ นพื ้นฐานของการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ถึงเรื่ องประโยชน์ใช้ สอย ความหมายของประโยชน์ใช้ สอยในงานสถาปั ตยกรรม การออกแบบพื ้นที่เพียงเพื่อรองรับ
กิจกรรมการใช้ งานมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อรู ปทรงภายนอกที่เกิดขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
ของไทยในแต่ละภูมิภาค กลับพบลักษณะรู ปแบบที่อยู่อาศัยที่มีความเรี ยบง่ายของการใช้ พื ้นที่ที่คล้ ายคลึงกัน การ
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สร้ างบ้ านเรื อนเป็ นบ้ านไม้ มีใต้ ถุนสูงใช้ เลีย้ งสัตว์ เก็บอุปกรณ์ เครื่ องมื อทํากิน ด้ วยขนาดและลักษณะของพื น้ ที่
ภายในและรูปทรงภายนอกที่มีสดั ส่วนสัมพันธ์กนั เป็ นต้ น จากตัวอย่างสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นจนถึงสถาปั ตยกรรมยุค
โมเดิร์น พบว่ามุ่งเน้ นไปที่การออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยเพื่อรองรับกิจกรรมด้ วยรู ปแบบและรู ปทรงที่เรี ยบง่าย ทําให้ เกิด
ลักษณะอาคารที่มีความคล้ ายคลึงกันหรื อแม้ กระทัง่ อาคารที่มีการใช้ งานที่แตกต่างกันรูปแบบภายนอกที่เกิดขึ ้นกลับ
มีความคล้ ายคลึง
จากแนวคิดเบื ้องต้ นความสัมพันธ์ ของการออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยกับรู ปทรงภายนอก การใช้ เครื่ องมือในการ
ออกแบบในเรื่ องของขนาดการใช้ พื ้นที่นนเพี
ั ้ ยงพอต่อการตอบสนองการใช้ สอยของอาคารได้ ในทุกๆแบบหรื อไม่ อะไร
เป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดความแตกต่างของรู ปแบบงานสถาปั ตยกรรม หากการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมเป็ นไปเพื่อ
ตอบสนองการใช้ สอยเป็ นสําคัญ

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ถ้ าการออกแบบในงานสถาปั ตยกรรมเป็ นไปเพื่อการใช้ สอย จะสามารถสร้ างความแตกต่างและหลากหลาย
ในงานสถาปั ตยกรรมได้ อย่างไร โดยที่คงลักษณะการใช้ งานที่เฉพาะเจาะจงของสถาปั ตยกรรมนันๆ
้ ได้ ในการศึกษา
นี ้จะมุ่งประเด็นเพื่อทําความเข้ าใจถึงความหมายและหน้ าที่ของการใช้ สอย ไปที่การให้ ความหมายการใช้ สอยพื ้นที่
้ เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของการใช้ สอยและการเกิดรูปทรง
รูปแบบ รูปทรง ขนาด เพื่อรองรับกิจกรรมนันๆ
ภายนอก ประเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเบื อ้ งต้ น นี ้ เป็ นเกณฑ์ ห ลัก ในการนํ า ไปสู่ก ารออกแบบพื น้ ที่ จ ากรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ของการใช้ สอยภายในที่หลากหลาย เพื่อทําการเปรี ยบเทียบรูปแบบลักษณะภายนอกของอาคารที่จะยัง
้
สอยภายในและ
สามารถตอบการใช้ สอยภายในได้ ดีที่สุด ไปจนถึงน้ อยที่สุด เห็นถึงลักษณะที่เหมาะสมทังการใช้
รูปแบบภายนอกที่เกิดขึ ้น

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการศึกษา
1.1 ศึกษาลักษณะการเกิดพื ้นที่จากการใช้ สอยและการก่อรูปของงานสถาปั ตยกรรมเมื่ออยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัด
1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ สอยในประเภทต่างๆและลักษณะรูปแบบในงานสถาปั ตยกรรม
1.3 ศึกษาทดลองและเปรี ยบเทียบการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สามารถสะท้ อนการใช้ สอยในลักษณะต่างๆเมื่ออยู่
ปั จจัยการใช้ สอยจากปั จจัยแวดล้ อมอื่น โดยการกําหนดโครงการลงบนพื ้นที่ อ้ างอิงจากการใช้ สอยของกรณีศกึ ษา
เพื่อทดลองและออกแบบ
2. ขัน้ ตอนของการศึกษา
2.1 ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
- การศึกษาทฤษฎีการเกิดรูปแบบพื ้นที่ องค์ประกอบของพื ้นที่ใช้ สอยในประเภทแบบต่างๆ
- การศึกษาเรื่ องพื ้นที่ใช้ สอยที่มีความหลากหลาย
2.2 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์
- การนําผลที่ศกึ ษามาวิเคราะห์ให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องพื ้นที่ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบของกิจกรรมกับการเกิดพื ้นที่และรูปร่างรูปทรงภายนอก
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- การวิเคราะห์หาเครื่ องมือที่สร้ างขอบเขตการทดลอง จัดประเภทการใช้ สอยทดลองสร้ างพื ้นที่ เพื่อนํามา
เปรี ยบเทียบ รูปแบบของรูปทรงภายนอกที่เกิดจากระดับการเกิดพื ้นที่เพื่อตอบการใช้ สอยได้ มากไปจนถึงน้ อยที่สดุ ที่
สามารถใช้ สอยได้
2.3 ขันตอนการสั
้
งเคราะห์
- การทดลองสิง่ ที่ได้ ศกึ ษาและวิเคราะห์ เพื่อหาโปรแกรมในการสร้ างพื ้นที่ที่ตอบการใช้ สอยสูงสุด ภายใต้
โปรแกรมที่กําหนดร่วมกับปั จจัยแวดล้ อมอื่นที่มีผลต่อโปรแกรมที่กําหนด นําไปหาวิธีการออกแบบเป็ นงาน
สถาปั ตยกรรม
3. วิธีการวิจัย
ผู้ศกึ ษาได้ แบ่งการศึกษาทดลองออกเป็ น 2 ส่วน
3.1 ปั จจัยจากความสัมพันธ์การใช้ สอยพื ้นที่ภายในของตัวอาคาร
3.1.1 การทดลองส่วนที่ 1 -ที่อยูอ่ าศัยในลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง 4 แบบ กําหนดการใช้ สอย
เดียวกันทัง้ 4 แบบ เพื่อหาปั จจัยใดใน 4 แบบที่มีผลต่อรูปแบบพื ้นที่ใช้ สอยพื ้นฐานสําหรับการอยูอ่ าศัยและปั จจัยใดมี
ผลต่อรูปทรงภายนอก ไม่จํากัดเครื่ องมือและรูปทรง
3.1.2 การทดลองส่วนที่ 2 -ทดลองเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพภายนอกที่เกิด
จากการใช้ สอยของพื ้นที่แต่ละประเภท ปั จจัยจากความแตกต่างทางการใช้ สอยจัดลําดับความเป็ นพื ้นที่สาธารณะ
ความเป็ นพื ้นที่สว่ นตัวมาเป็ นเกณฑ์ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่กิจกรรม ลําดับการเข้ าถึง กับรูปทรงอาคาร โดย
ใช้ เครื่ องมือออกแบบรูปทรงพื ้นฐานเดียวกัน
3.2 ปั จจัยจากความสัมพันธ์การใช้ สอยพื ้นที่ภายในกับบริบทการใช้ สอยพื ้นที่ภายนอก
3.2.1 การทดลองส่วนที่ 3 -สร้ างโปรแกรมโดยกําหนดประเภทของการใช้ สอยภายในและกําหนดปั จจัย
การใช้ สอยจากสภาพแวดล้ อมของที่ตงั ้ เพื่อดูรูปแบบทางกายภาพในการเกิดพื ้นที่และความสัมพันธ์ของโปรแกรม
การใช้ สอยหลักกับการใช้ สอยจากภายนอก กําหนดทุกการใช้ งานขอโปรแกรมต้ องยังสามารถใช้ งานได้ ทกุ โปรแกรม
โดยใช้ เครื่ องมือออกแบบรูปทรงพื ้นฐานเดียวกัน
3.1 ปั จจัยจากความสัมพันธ์ การใช้ สอยพืน้ ที่ภายในของตัวอาคาร
3.1.1 การทดลองส่วนที่ 1
ทําการกําหนดการใช้ สอยพื ้นฐาน เพื่อจะได้ ทราบรูปแบบการเกิดพื ้นที่ใช้ สอยที่สมั พันธ์กบั ลักษณะทางกาย
ภาย รูปทรงภายนอกที่เกิดขึ ้นในข้ อกําหนดที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยกําหนดกิจกรรมการเพื่ออยู่อาศัย บ้ านสําหรับ
คน 1 คน กําหนดความสัมพันธ์ ของการใช้ สอยภายในที่จะเกิดขึ ้น จากประโยชน์การใช้ งานสูงสุดโดยไม่คํานึงถึง
รูปแบบพื ้นที่ที่เกิดขึ ้น ไปจนถึงการเกิดพื ้นที่ที่ยงั สามารถรองรับการอยู่อาศัยได้ น้อยที่สดุ โดยการกําหนดหัวข้ อในการ
ทดลองยังต้ องคํานึงถึงการใช้ สอยพื ้นฐานของบ้ าน ลําดับการใช้ งานคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว เพื่อดู
การออกแบบพื ้นฐานที่มีความเฉพาะ เห็นการเปรี ยบเทียบระหว่างความงามหรื อหัวข้ อที่กําหนดภาษา การประดับ
ตกแต่งด้ วยองค์ประกอบของรูปทรงภายนอก จะสามารถเกิดรูปแบบพื ้นที่แตกต่างกันอย่างไร โดยแบ่งเป็ น 4 รูปแบบ
- บ้ านที่ใช้ งานได้ ดีที่สดุ
มีการแบ่งพื ้นที่อย่างเป็ นสัดส่วนเหมาะสมกับกิจกรรม นอน,กิน,ขับถ่าย,นัง่ เล่น และกําหนดลําดับการใช้
งานแต่ละส่วนชัดเจน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมใช้ สอยอยูภ่ ายในพื ้นที่เดียวกัน
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- บ้ านอยูส่ บาย
ลําดับในการเข้ าถึงและปรับรูปแบบให้ เกิดการเว้ นจังหวะเพื่อให้ เกิดความโปร่ งของอาคารและเกิดการแทรก
เบาความโปร่ง ลําดับการใช้ สอยในแต่ละพื ้นที่สมั พันธ์กบั ความโปร่งทึบกันส่
้ วน
- บ้ านที่มีลกั ษณะสวยงาม
รู ปแบบลักษณะภายนอกที่ถกู กําหนดรู ปทรงความงามจากองค์ประกอบการตกแต่งภายนอก ซึ่งส่งผลกับ
พื ้นที่ภายในและความสัมพันธ์ของการใช้ สอยภายในจะลดลงการใช้ สอยแต่ละพื ้นที่ไม่ชดั เจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับบ้ าน
ในข้ อที่ 1 และข้ อที่ 2 จะเกิดการใช้ สอยภายในที่ดีกว่า
- บ้ านที่มีเอกลักษณ์เป็ นหนึง่ เดียว
ความสัมพันธ์ ของพืน้ ที่ภายใน เกิดเป็ นพื น้ ที่รวมทุกกิจกรรม ที่ไม่เกิดความเฉพาะของแต่ละกิจกรรมได้
คํ านึงถึง รู ปทรงและรู ปแบบภายนอกที่แปลกประหลาดจนมี ผลต่อขนาดพื น้ ที่และการใช้ สอยภายในที่ลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับบ้ านในข้ อที่ 1 ,2 และข้ อที่ 3 จะเกิดการใช้ สอยภายในที่ดีกว่า

รู ปที่ 1) 3.1.1 การทดลองส่วนที่ 1 บ้ าน 4 แบบ
3.1.2 การทดลองส่วนที่ 2
จากการทดลองในส่วนแรกเป็ นการหารู ปแบบทางกายภาพที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สอยพื ้นฐาน สําหรับ 1 คน
เป็ นลักษณะกิจกรรมที่มีความเป็ นส่วนบุคคล (PRIVATE) เพื่อดูความสัมพันธ์ ของรู ปแบบพื ้นที่ในเชิงกายภาพกับการ
ใช้ สอยที่ดีที่สดุ ในการทดลองส่วนที่สองจะทดลองเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของรูปแบบทางกายภาพภายนอกที่เกิด
จากการใช้ สอยของพื ้นที่แต่ละประเภท ศึกษาประเด็นของลําดับการใช้ งานความสัมพันธ์ ภายในที่เฉพาะของแต่ละ
ประเภท การกําหนดการเข้ าถึงทําให้ เกิดการสร้ างพื ้นที่เฉพาะขึ ้นสําหรับกิจกรรมนัน้ กําหนดประเภทของอาคารที่มี
ความสัมพัน ธ์ ข องการใช้ งานภายในที่ มีลําดับความสัมพันธ์ ของการใช้ ที่ชัดเจนกับประเภทการใช้ สอยที่มีความ
ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนการใช้ งานได้ ไม่จํากัด เปรี ยบเทียบลักษณะทางกายภาพ (FORM) ที่เกิดขึ ้น โดยต้ องคํานึงถึงการ
ใช้ สอยตามโปรแกรมของแต่ละประเภท
กําหนดประเภทของโปรแกรมการใช้ สอย
- สถานพยาบาล
- พื ้นที่จดั แสดง PAVILION
กําหนดเครื่ องมือในการทดลอง
การกําหนดขอบเขตของแต่ละการใช้ สอยภายใน จากกันส่
้ วนมากที่สดุ ไปจนถึงน้ อยที่สดุ ที่สามารถใช้ งานใน
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แต่ละกิจกรรมได้ กําหนดลักษณะการเชื่อมต่อและเข้ าถึงจากภายนอก เพื่อดูผลที่จะเกิดขึ ้นของรู ปแบบทางกายภาพ
จากเปิ ดเผยมากที่สดุ จนถึงการรูปแบบที่ปกปิ ดการเข้ าถึงจากภายนอก

รู ปที่ 2) 3.1.2 การทดลองส่วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบประเภทการใช้ งานอาคาร สถานพยาบาล และ พื ้นที่จดั แสดง
3.2 ปั จจัยจากความสัมพันธ์ การใช้ สอยพืน้ ที่ภายในกับบริบทการใช้ สอยพืน้ ที่ภายนอก
3.2.1 การทดลองส่วนที่ 3
ทดลองสร้ างโปรแกรมโดยกํ า หนดประเภทของการใช้ ส อยภายในและกํ า หนดปั จ จัย การใช้ ส อยจาก
สภาพแวดล้ อมของที่ตงั ้ เพื่อดูรูปแบบทางกายภาพในการเกิดพื ้นที่และความสัมพันธ์ ของโปรแกรมการใช้ สอยหลักกับ
การใช้ สอยจากภายนอก โดยกําหนดเครื่ องมือในการทดลองเดียวกับการทดลองในส่วนที่ 2 เพื่อหาวิธีการสร้ างพื ้นที่ที่
สามารถตอบการใช้ สอยของทังสองส่
้
วน เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สอยเป็ นประเด็นสําคัญ
โดยกําหนดประเภทของการใช้ สอยไว้ 3 ลักษณะจากการทดลองในส่วนที่ 2 โปรแกรมที่บงั คับความสัมพันธ์
ของการใช้ สอยภายในมาก ปานกลางและเบาบางที่สดุ คือ สถานีอนามัย, โรงเรี ยนประถมและหอศิลป์ ทําการวาง
โปรแกรมลงบนพื ้นที่ที่มีโปรแกรมการใช้ สอยเดิมอยู่ เปรี ยบเทียบการแสดงออกของโปรแกรมที่กําหนดแต่ละประเภท
กับโปรแกรมเดิมในพื ้นที่ ถือเป็ นข้ อจํากัดในการออกแบบและเพื่อหารู ปแบบทางกายภาพของพื ้นที่เหมาะสมที่เกิด
จากการอยูร่ ่วมกันของโปรแกรมที่แตกต่างกันทังสองโปรแกรมในงานสถาปั
้
ตยกรรม
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รู ปที่ 3) 3.2.1 การทดลองส่วนที่ 3 การทดลองสุดท้ ายสร้ างโปรแกรม 3 แบบลงบนพื ้นที่ เปรี ยบเทียบการแสดงออก
ของโปรแกรมที่กําหนดแต่ละประเภทกับโปรแกรมเดิมในพื ้นที่

ผลการวิจัย
จากการทดลองทัง้ 2 ส่วนปั จจัยที่เป็ นผลจากการใช้ สอยภายในโปรแกรมและปั จจัยที่เป็ นผลการทดลอง
ระหว่างการใช้ สอยภายในโปรแกรมกับการใช้ สอยของบริบทแวดล้ อมภายนอก เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบทางกายภาพของ
พื ้นที่ที่เกิดขึ ้นจากความสันพันธ์และลําดับของการใช้ สอยภายใน โดยเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบทางกายภาพที่เกิดจาก
การภาษาในเชิงความงาม จะพบว่ารู ปแบบของพื ้นที่ที่เกิดขึ ้นจากความสันพันธ์ และลําดับของการใช้ สอยภายใน มี
ขอบเขตการเกิดรู ปทรงที่เรี ยบง่าย ชัดเจน สามารถเข้ าใจลําดับการใช้ สอยได้ จากลําดับการเกิดรู ปแบบของพืน้ ที่
ในทางกายภาพ และเมื่อศึกษาถึงประเภทของการใช้ สอยที่มีลําดับความสัมพันธ์ภายในที่ชดั เจนจาก สถานพยาบาล
ที่กําหนดลําดับการใช้ สอยอย่างชัดเจน ทําการลดการเชื่อมต่อของการใช้ สอยภายใน ทําให้ รูปแบบของพื ้นที่ที่เกิดขึ ้น
ไม่สามารถตอบการใช้ ส อยของโปรแกรมเดิม ได้ ซึ่ง แตกต่า งจากการเกิ ดพื น้ ที่ ที่ ต อบการใช้ ส อยของ PAVILION
ความสัมพันธ์ ภ ายในที่ เป็ นอิสระ สามารถปรั บ เปลี่ย นและไม่มีข อบเขตเฉพาะในการใช้ พื น้ ที่ ทํ า ให้ รูป แบบทาง
กายภาพของพื ้นที่ที่เกิดขึน้ เกิดจากปั จจัยภายนอกที่กําหนดมีผลอย่างมาก วิธีการที่เกิดขึน้ จากการทดลองนี เ้ มื่อ
นํามาเปรี ยบเทียบทัง้ สองด้ าน ทัง้ ในด้ านการใช้ สอย (FUNCTION) กับรู ปทรงภายนอก (FORM) จะเริ่ มสามารถ
มองเห็นวิธีการในการหาความสัมพันธ์หลักของอาคารในแต่ละประเภทได้ เพื่อคงการใช้ งานที่เป็ นวัตถุประสงค์หลักไว้
ในส่วนการทดลองช่วงที่ 3 เมื่อนําโปรแกรมของอาคารแต่ละประเภท มาวางลงบนพื ้นที่ตงที
ั ้ ่มีโปรแกรมการใช้ สอย
ของพื ้นที่ รู ปแบบทางกายภาพของพื ้นที่ที่เกิดขึ ้น จะเห็นความสัมพันธ์ ของโปรแกรมการใช้ สอยภายในทํางานร่ วมกับ
โปรแกรมการใช้ สอยในพื ้นที่ตงั ้ เกิดการสร้ างพื ้นที่ ลําดับการเข้ าถึงในแต่ละโปรแกรมที่ยงั แสดงตัวตนในการใช้ งานที่
ชัดเจนจากวิธีการออกแบบ กําหนดในการทดลองทัง้ 3 โครงการบนพื ้นที่ตงั ้ 3 พื ้นที่ที่มีบริ บทแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
โดยใน 3 รู ปแบบ จะทําการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบงานสถาปั ตยกรรมที่สามารถตอบโปรแกรมการใช้ สอย
ภายในและโปรแกรมการใช้ สอยของที่ตงได้
ั ้ ดีที่สดุ
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สรุ ปผลการวิจัย
การแสวงหาความจริ งในการออกแบบในช่วงยุคโมเดิร์น วลี “Form Follows Function” ในการพยายาม
สร้ างการสื่อสารในงานสถาปั ตยกรรม โดยไม่มีปัจจัยในเรื่ องความงาม ปราศจากรู ปแบบขององค์ประกอบการตกแต่ง
ประดับประดาภายนอก หากมุ่งไปประเด็นของการสื่อสารในเชิงการใช้ สอย โดยรู ปแบบทางกายภาพที่เกิดขึ ้นจาก
ความสัมพันธ์และลําดับการใช้ สอยภายใน ทําให้ เกิดการสร้ างลักษณะทางกายภาพภายนอกที่มีความตรงไปตรงมา
ด้ วยองค์ประกอบพื ้นฐานที่เรี ยบง่าย เข้ าใจความสัมพันธ์และนํ ้าหนักของความต้ องการในแต่ละประเภท ในแต่ละงาน
ซึง่ ตัวงานสถาปั ตยกรรมที่เกิดขึ ้นนัน้ ไม่แสดงออกหรื อเรี ยกร้ องความสนใจไปมากกว่าการเอื ้ออํานวยกิจกรรมพื ้นฐาน
ที่สมั พันธ์กบั การดําเนินชีวิตของมนุษย์ และความหลากหลายและซั บ ซ้ อ นในงานสถาปั ต ยกรรมจะเป็ นไปตาม
ความสัมพันธ์จากการใช้ สอยที่ซบั ซ้ อนที่มากขึ ้น โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของการออกแบบที่ตอบการใช้ สอยเป็ นสําคัญ
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ความสัมพันธรวมกันในกระบวนการออกแบบ : ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ
Correlation in Design Process : S, M, L, XL
เมธวัจน ชัยจิระไพศาล1
Metawaj Chaijirapaisarn1

บทคัดยอ
ในปจจุบันโลกมีการพัฒนาอยางตอเนื่องอยูทุกวันในแตละภูมิภาคของโลกมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการอยูรอด
มีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ความเปนยุค สมัยนิยม ไมไดคงอยูไดตลอดไป
เห็นไดจากการในอดีตโลกเรา ผานการเปลี่ยนแปลงผานมาหลายยุคหลายสมัย จากจุดนี้จึงไดมองถึงประเด็นของการ
ผสมผสาน (Integration) การปรับตัว (Adaptation) ที่จะทําใหสามารถดํารงอยู ไดในสังคมโลกที่เคลื่อนไหวอยูตลอด
เมื่อพูดถึงการบูรณาการ หรือการผสมผสานปรับตัวนั้น ถามองถึงวัตถุประสงคแลวก็เพื่อความอยูรอดในกระแสโลก
การผสมผสานที่เกิดขึ้นมีตั้งแตระดับใหญ ที่สรางความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน เชน การผสมผสานองคความรู
ระหวางสาขาวิชาในระดับวัตถุประสงค จนถึงระดับยอยๆเปลี่ยนแปลงแคลักษณะทางกายภาพโดยยังคงวัตถุประสงค
เดิมไวเพื่อความกลมกลืนในบริบท
โดยจากที่กลาวมา วิทยานิพนธนี้จะกลาวถึงการผสมผสานในสาระสําคัญของการออกแบบ โดยมีสาขา
สถาปตยกรรม (Archtecture) เปนหลักและแยกยอยลงไปในสาขาตางๆที่มีความสนใจ เพิ่มเติมอีก 2 อยาง
คือดานการออกแบบผลิตภัณฑ (Product) และสื่อสิ่งพิมพ (Graphic) โดยจะทําการศึกษาเพื่อใหเห็นถึงสาระสําคัญ
ในแงการใชงานที่มีความสัมพันธกับมนุษยเปนหลัก เพื่อทําใหทราบถึงเหตุผลที่ทําใหสิ่งเหลานี้ดํารงคคงอยูผานยุค
สมัยตางๆ แนวโนมของสมัยนิยมตางๆมาได โดยจะไดนําความรูที่ไดในสวนนี้ ไปหาความสัมพันธในงานออกแบบ ทั้ง
3 สาขาที่สนใจ โดยจะเนนเรื่องลําดับเปนหลัก เพื่อเปรียบเทียบระหวาง 3 สาขาเพื่อใหงายตอความเขาใจ เชน
ลําดับความสัมพันธของขนาด เล็ก กลาง ใหญ ลําดับความสัมพันธของมิติ 2มิติ 3มิติ จนถึง 4มิติ เปนตน
ผลงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ ของงานออกแบบขนาดตางๆ วามีความสัมพันธ
ไปในทิศทางใดไดบาง จากสมมุติฐานและการทดลองตามขึ้นตอนที่วางไว พบวาความสัมพันธหลักที่เกิดขึ้นแบง
ไดเปน 3 แบบ คือ แบบที่ห นึ่ง ความสั มพั น ธแ บบสงเสริม กัน ในแตล ะขนาด ทํ า ให เกิ ด ผลเป น งานออกแบบ
ที่สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน สองความสัมพันธในแงการซอนทับในหนาที่การใชงานทําใหเราสามารถแยก
แยะความแตกตา งได อ ยา งชั ดเจน สามความสัมพัน ธใ นแง ข องกระบวนการเทคนิคและวิธีก ารของการออกแบบ
ของขนาดตางๆ โดยมุงเนนที่สาระสําคัญของกระบวนการออกแบบ วามีความสัมพันธกันในดานใดบางที่มีผลตอ งาน
ออกแบบตั้งแตขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ ผลจากการทดลองพบวากระบวนการออกแบบนั้นสามารถ ปรับเปลี่ยน
ผสมผสานระหว า งงานออกแบบขนาดต า งๆได ทํ า ให เ กิ ด งานออกแบบที่ มี ค วามแปลกใหม และยั ง ตอบสนอง
ความตองการของมนุษยไดมากขึ้นอีกดวย
คําสําคัญ : กระบวนการออกแบบ สถาปตยกรรม ผลิตภัณฑ สื่อสิ่งพิมพ
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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ลําดับต่ อเนื่อง : การเปลีย่ นแปลงของระยะทาง เวลา และทิศทาง
Continuous Sequence : The Transformation of Distance, Time and Direction
ณัฐดนัย เกิดชัยภูมิ1 และ อภิรดี เกษมศุข1
Nutdanai Koetchaiyaphum1 and Apiradee Kasemsook1

บทคัดย่ อ
การเคลื่อนที่เป็ นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย์ การเคลื่อนที่มีความเกี่ยวข้ องกับระยะทาง ไม่ว่า
ระยะทางนัน้ จะใกล้ หรื อไกล ซึ่งเคลื่อนที่ไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนที่ ทําให้ มนุษย์ ได้ สัมผัสถึง
ประสบการณ์ของสภาพแวดล้ อม หรื อบริ บทที่แตกต่างกันไป จึงนับได้ ว่าการเคลื่อนที่นนั ้ เป็ นการสร้ างประสบการณ์
การรับรู้ ระหว่างพื ้นที่หนึง่ กับพื ้นที่หนึง่ และมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมต่างๆ
สําหรับการเคลื่อนที่ในงานสถาปั ตยกรรม คือการเคลื่อนที่จากที่ว่างหนึ่งสู่อีกที่ว่างหนึ่ง เช่น การเคลื่อนที่
จากที่ว่างภายนอก สู่ที่ว่างภายใน เป็ นต้ น โดยผ่านลําดับของที่ว่าง อาจโดยตัง้ ใจหรื อไม่ตงั ้ ใจ ตามที่ผ้ ูออกแบบ
กําหนด ย่อมก่อให้ เกิดการรับรู้องค์ประกอบต่างๆในที่ว่างนันๆ
้ การลําดับต่อเนื่องของที่ว่างนัน้ จะสร้ างความสัมพันธ์
ที่ต่อเนื่องกัน ในลักษณะรู ปแบบของผังพืน้ ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ สอย สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ จึงทําให้ การลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง มีความสําคัญในงานออกแบบ เพียงแต่ผ้ ใู ช้ สอยพื ้นที่ยงั ขาดการรับรู้
ที่ชดั เจน ต่อการลําดับต่อเนื่องของที่วา่ งนัน้
วิทยานิพนธ์ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการลําดับต่อเนื่องของที่ว่างในงาน
งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
สถาปั ตยกรรม โดยมุ่งเน้ นศึกษาหาความหมายของการลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง ทังในเชิ
้
เพื่อหาประเด็นหรื อคําสําคัญของการลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง การศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นดังกล่าวนัน้ อาศัย
วิธีการตังคํ
้ าถามเบื ้องต้ นว่า การลําดับต่อเนื่องของที่ว่างมีความสําคัญอย่างไร มีความจําเป็ นมากน้ อยเพียงใดต่อ
งานออกแบบสถาปั ตยกรรม เราจะรั บรู้ ถึงการลําดับต่อเนื่ องของที่ว่างนัน้ ได้ อย่างไร งานออกแบบที่มีการลําดับ
ต่อเนื่องของที่ว่าง และงานที่ขาดการลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง จะมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างไร และถ้ ากรณีของงาน
ออกแบบที่ขาดการลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง เราจะมีวิธีการเชื่อมโยงพื ้นที่ว่างให้ กลับมามีการลําดับต่อเนื่องของที่ว่าง
นันได้
้ อย่างไร โดยศึกษาทฤษฏีจากบทความที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาคําสําคัญ และหยิบยกรู ปแบบอาคารตัวอย่างเพื่อหา
ข้ อแตกต่างของลํา ดับต่อเนื่ องที่ น่าสนใจเหล่านัน้ มาเป็ นกรอบในการกํ าหนดโปรแกรมการออกแบบ และสร้ าง
เครื่ องมือทดลอง ที่สามารถเชื่อมโยงลําดับต่อเนื่องของที่ว่างที่ขาดหายไป ตามที่กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น ซึง่ จะก่อให้ เกิด
การรับรู้ถงึ ลําดับต่อเนื่องขณะเคลื่อนผ่านลําดับของที่วา่ งได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
คําสําคัญ : ลําดับต่อเนื่อง ระยะทาง เวลา ทิศทาง ที่วา่ งในงานสถาปั ตยกรรม

1

ภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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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 keywords. 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
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หน้ าที่อันซ่ อนเร้ นของสถาปั ตยกรรม : เชิงปรากฏการณ์
The Hidden Task of Architecture : Phenomenology
ปริ ณนั บานชื่น1 และ วีระ อินพันทัง1
Parinan Banchuen1 and Vira Inpuntung1

บทคัดย่ อ
สถาปั ตยกรรมเกิดขึ ้นเพื่อรองรับการใช้ งานของมนุษย์ ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้ องการในด้ านต่างๆ
ทังในเชิ
้ งรูปธรรม เช่นหน้ าที่รองรับการใช้ งาน และในเชิงนามธรรม เช่นหน้ าที่เพื่อสื่อสารสัญลักษณ์ทางสังคม เป็ นต้ น
ทังสองส่
้
วนนี ้เป็ นหน้ าที่โดยพื ้นฐานของสถาปั ตยกรรมและมีส่วนในการผลักดันรูปแบบสถาปั ตยกรรมไปในทิศทางที่
แตกต่างกันออกไป ดังนันการที
้
่สถาปั ตยกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งย่อมมาจากหน้ าที่บางประการของ
สถาปั ตยกรรมที่ซอ่ นอยูเ่ บื ้องหลัง
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาระหน้ าที่ บ างประการของสถาปั ตยกรรมที่
นอกเหนื อไปจากประโยชน์ ใช้ สอยอันเป็ นหน้ าที่หลัก โดยมุ่งศึกษาในประเด็นของสถาปั ตยกรรมที่ทําหน้ าที่เป็ น
ตัวกลางในการสื่อสารปรากฏการณ์ เพื่อสะท้ อนถึงสาระที่แท้ จริ งของสถาปั ตยกรรม และค้ นหาความเป็ นไปได้ ต่างๆ
ของการสร้ างสถาปั ต ยกรรมที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง ปรากฏการณ์ รวมถึ ง ผลกระทบและบทบาทหน้ าที่ ข อง
สถาปั ต ยกรรมที่ มี ต่ อ ผู้ที่ เ ข้ ามาใช้ สอยอาคาร โดยมี ส มมติ ฐ านที่ ว่ า สถาปั ต ยกรรมจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแวดล้ อมรอบตัว ทังนี
้ ้สถาปั ตยกรรมที่เกิดขึน้ นัน้ ไม่ใช่เพื่อการสื่อสารในเชิงสัญลักษณ์
หรื อการให้ ความหมายเพื่อการตีความใดๆ หากแต่เป็ นไปเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และตระหนักรู้ถงึ ความสัมพันธ์ของ
เรากับ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อ มรอบตัว พูดอี กนัย หนึ่ง คื อ เพื่ อ สร้ างสถาปั ต ยกรรมที่ อ นุญ าตให้ เ ราสัง เกต
(observe) ธรรมชาติได้
แนวความคิดในการศึกษาและออกแบบสถาปั ตยกรรมที่มีความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์นนั ้ เป็ นการเรี ยนรู้
ขอบเขตและทิศทางในการสร้ างกระบวนการออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อให้ สอดคล้ อง หรื อตอบสนองต่อธรรมชาติ
และสภาพแวดล้ อ ม ตลอดจนเพื่ อ ให้ ส ถาปั ต ยกรรมได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อมโดยรอบให้ ปรากฏแก่ผ้ ใู ช้ สอยอาคาร เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สอยอาคารสามารถรับรู้และสังเกตได้ ซึง่ ผลที่คาดว่า
จะได้ รับจากการศึกษาในครัง้ นีน้ ัน้ คือการได้ เข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆในการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรม อัน ได้ แ ก่ ค วามสัม พัน ธ์ ข องชุด เครื่ อ งมื อ ทางสถาปั ต ยกรรม กับ กระบวนการในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม โดยการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวจะส่งผลให้ สามารถสร้ างสถาปั ตยกรรมที่เป็ นไปในแนวทางที่สนใจได้ (ในที่นี ้
คือสถาปั ตยกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์)
คําสําคัญ : หน้ าที่ ความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์ ธรรมชาติแวดล้ อม สังเกต

1

ภาควิชาสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.
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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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การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณทองถิ่นราชบุรีสสู ถานศึกษา
Area Knowledge Management for Developing Ratchaburi Local Identity to School
ปยะนาถ บุญมีพิพิธ1
Piyanart Boonmepipit1

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งานหัตถกรรมของ
ทองถิ่นราชบุรี จัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถิ่นราชบุรีและจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นงานหัตถกรรมของจังหวัดราชบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (check
list) จํานวน 1 ฉบับ ใชสอบถามความตองการของสถานศึกษาที่ตองการมีหลักสูตรทองถิ่น โดยกําหนดโรงเรียนในเขต
พื้นที่ราชบุรี จํานวน 360 โรงเรียนเปนกลุมประชากรและกําหนดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางเกรจซี่และมอรแกนไดจํานวน
187 โรงเรียนผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยางและมีโรงเรียนตอบจํานวน 152 โรงเรียน คิดเปนรอยละ
81.28 โดยสรุปจากแบบสอบถามสถานศึกษาสนใจที่จะมีหลักสูตรทองถิ่น 3 ประเภท คือ 1.อิฐมอญราชบุรี 2. ผาจก
ราชบุรี 3. งานหัตถกรรมทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค ผูวิจัยใชกระบวนการจัดการความรูแบบพหุกรณีในการถอดรหัส
ความรูเพื่อสรางเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตรทองถิ่นผลการวิจัยพบวา 1) ไดเอกสารประกอบการเรียน จํานวน
3 เลม ประกอบดวย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องงานหัตถกรรมอิฐมอญราชบุรี เอกสารประกอบการเรียนเรื่องงาน
หัตถกรรมผาจกราชบุรีและเอกสารประกอบการเรียนเรื่องงานหัตถกรรมทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค และ2) ไดหลักสูตร
งานหัตถกรรมทองถิ่นราชบุรี 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

1

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 76000 ประเทศไทย
Department of Administrators, Faculty of Education, Phetburi Ratjabhat University, Phetburi 76000, Thailand.
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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 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การจัดการความรูเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมอัตลักษณทองถิ่น
ราชบุรีสูสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการวิจัย ซึ่งไดดําเนินการถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งาน
หัตถกรรมทองถิ่นราชบุรี โดยไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถิ่นราชบุรี
จํานวน 3 เลม ประกอบดวย งานหัตถกรรมอิฐมอญราชบุรี งานหัตถกรรมผาจกราชบุรี งานหัตถกรรมทองเหลืองบาน
เขาลอยมู ล โคและจั ด ทํ า หลั ก สู ต รงานหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น ราชบุ รี การดํ า เนิ น การได ใ ช ก ระบวนการจั ด การความรู
(knowledge management) แบบพหุกรณี ประกอบดวยการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) สัมภาษณภูมิ
ปญญาทองถิ่น (Thai’ definition interview Analysis) การปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรู (Participatory Action Analysis)
โดยใชกระบวนการการจัดการความรู (knowledge management) เพื่อการวางแผนและการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อถอดรหัสความรูและประสบการณ (tacit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถิ่นราชบุรี
2. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเรียน (explicit knowledge) งานหัตถกรรมของทองถิ่นราชบุรี
3. เพื่อจัดทําหลักสูตรงานหัตถกรรมทองถิ่นราชบุรี

ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง สั ง เกต สั ม ภาษณ ปฏิ บั ติ จ ริ ง การทํ า อิ ฐ มอญ การทํ า ระฆั ง
ทองเหลือง การทอผาจก เพื่อเก็บขอมูลทั้งระบบจากการปฏิบัติจริง โดยถายรูปแสดงกิจกรรมและขั้นตอนการทํา
2. ประชุมสัมมนา ครูผูปฏิบัติการสอน เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การทําอิฐมอญ การทําระฆัง
ทองเหลือง การทอผาจก

3. ประชุมสัมมนา ครูผูปฏิบัติการสอน เพื่อ จัดทําหลักสูตรงานหัตถกรรมทองถิ่น การทําอิฐมอญ การทําระฆัง
ทองเหลือ การทอผาจก

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณทําอิฐมอญราชบุรี คือ ดินเหนียว แกลบ น้ํา แบบพิมพ ลานดิน รถเข็นดิน ผาพลาสติก จอบ เชือก
เตาเผา ไฟ กลองถายรูป
อุปกรณทําผาจก คือ ฝาย เครื่องปนฝาย หูก ลายผา แวนขยาย กระดาษ กลองถายรูป
อุปกรณทําระฆังทองเหลือง คือ ดินเหนียว มูลวัว เทียนขี้ผึ้ง 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 ผูวิจัยจึงนําสูการวิจัยในครั้งนี้

วิธีปฏิบัติงานหัตถกรรมอิฐมอญ
1) กําหนดจํานวนกอนอิฐ 3,000 กอน จะตองใชดินประมาณ 5 คันรถเข็น แกลบ 2 เขง ผสมลงในบอหมัก (ไมมี
สัดสวนที่แนนอน)
2) ใชเทาย่ําดินใหเปนเนื้อเดียวกันโดยใชน้ําเปนตัวประสานใหดินและแกลบเขากัน ย่ํานาน 1-2 ชั่วโมง อาจใช
ขี้เถาแกลบซึ่งไดจากการเผาอิฐครั้งกอนมาผสม เพื่อใหอิฐมีน้ําหนักเบา แตไมมากนัก เพราะถามากเกินไปจะทําใหอิฐ
เปราะแตกหักงาย
3) เตรียมลานดิน โดยกวาดใหสะอาด ไมมีสิ่งใดตกหลนอยู เพราะจะทําใหอิฐที่เปยกเปนริ้วรอย มีตําหนิ
4) ใชรถเข็นขนดินวางบนแผนพลาสติก ไมใหโดนพื้นเพราะจะทําใหดินแหงเร็วปนไมทันตองนําไปย่ําใหม
5) เตรียมแบบพิมพที่มีชองจํานวน 4-6 ชอง ซัดขี้เถาแกลบลงในแบบพิมพบางๆ เพื่อไมใหกอนอิฐติดเวลาแกะ
อิฐออกไปตาก อัดดินใหเต็มพิมพและกดใหแนน อิฐจะแข็งแรงและซัดขี้เถาแกลบดานบนอีกครั้ง
6) โรยขี้เถาแกลบบนลานดิน กอนนําพิมพไปคว่ําลง โดยคว่ําตามแนวเชือกที่ขึงไว ตากแดดบนลานนาน
ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อใหดินหมาด จากนั้นทําการตกแตงแทงดิน โดยใชไมตบเบาๆ หรือใชเครื่องไส มีด ปาดแลว
ตากตออีกประมาณ 2 วัน หากแดดนอยอาจเปน 3 วัน หากมีฝนตกก็จะตองหาพลาสติกคลุมปองกันฝนเปยกพออิฐแหง
ไดที่ โดยการสังเกตดูที่ผิวดินจะเปนสีเทานวล จึงเก็บอิฐดิบวางเรียงซอนกัน โดยเปดชองไวใหอากาศถายเท
7) ขนอิฐดิบใสไปเก็บไวในโรงเผา ซึ่งเปนพื้นที่โลง มีหลังคา โดยเรียงอิฐสลับกันใหสูงพอประมาณ เหลือ
ชองวางดานลางไวเพื่อใหความรอนเขาไดทั่วถึงเวลาเผา ซึ่งระยะที่สูงประมาณ 1.50-2 เมตร กวางประมาณ 5 เมตรหรือ
ความยาวตามจํานวนของอิฐที่ตองการเผา การเรียงอิฐและทําคะแนนเพื่อนับจํานวนอิฐที่นํามาเผา หลังจากเรียงแทงดิน
เรียบรอยแลว ใชแทงดินที่เหลือกอเปนกําแพงลอมรอบดานนอก อีกชั้นหนึ่งเปนกําแพง เพื่อควบคุม ความรอนไมให
กระจายออกไปภายนอกเตาเผา โดยกําแพงตองมีความสูงกวาแทงดินที่อยูดานในเล็กนอย
8) นําแกลบกลบกองอิฐ กลบใหทวมซึ่งตองมากและเพียงพอ ปริมาณของแกลบที่ใชจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
จํานวนของแทงดินเปนหลัก เชน ในการเผาอิฐ 40,000-60,000 กอน จะใชแกลบประมาณ 1 คันรถสิบลอ
9) จุดไฟเผาแกลบ โดยจุดจากดานลางจนรอบกองแทงดิน แกลบที่ถูกไฟเผาลุกลามตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนทั่วทั้ง
เตา ใชเวลาประมาณ 12-15 วัน ความรอนที่จะทําใหอิฐสุกพอดี ซึ่งจะเปนความรอนประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส
ระหวางเผาตองหมั่นตรวจตรา เกลี่ยและเติมแกลบอยูเสมอๆ เพื่อใหความรอนแผกระจายอยางทั่วถึง เพราะถาอิฐบาง
กอนไมไดรับความรอน จะทําใหอิฐไมสุก จะมีสีดํากลายเปนอิฐไมมีราคาและตองระวังไฟลุกลามจนไหม โรงเรือน ซึ่งอิฐ
ที่ดีจะมีผิวเนียนเรียบไมขรุขระ เหลี่ยมมุมไดฉาก สีสม่ําเสมอทั้งกอน ไมบิดงอ ไมแตกราวหรือหัก เมื่อเคาะจะมีเสียง
แกรงคลายโลหะ หักดูภายในเนื้อดินตองไมเปนรูพรุน ขนาดและน้ําหนักโดยเฉลี่ยเทากันหรือใกลเคียงกันทุกกอนแตละ
เตาจะอยูใกลๆ กัน เตาหนึ่งเผาอีกเตาก็เริ่มวางอิฐใหม ในขณะที่อีกเตาหนึ่งไฟดับแลว เพราะการทําอิฐจะไมไดทําทีละ
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เตา จะตองทําทีละมากๆ เพื่อใหทันการขาย เพราะการกอสรางแตละอาคารใชอิฐมาก เปนหมื่นเปนแสนกอน ดังนั้นการ
ทําอิฐมักจะไมทันคนซื้อ เนื่องจากมีความตองการในการใชอิฐมอญมากในปจจุบัน
10) ใชสังคะทาดามยาวๆ ลวงเขาไปในชองระหวางแถวของอิฐ ดึงเอาขี้เถาแกลบออกมาใหหมด อากาศก็จะ
เขาไปได อิฐจะไดเย็นตัวลง ปลอยทั้งไวสัก 1 วันก็จะสามารถนําออกขายได

วิธีปฏิบัติงานทอผาจก
1) เตรียมเสนใย โดยเก็ยปุยฝายจากตนฝาย เมื่อดอกฝายแกจะแตกเปนปุย นําปุยฝายมาแยกเมล็ด
ออก ดวยอุปกรณที่เรียกวา “อีด” โดยนําปุยฝายใสเขาในอีด แลวหมุน เม็ดจะแยกออกทางหนึ่ง ปุยฝายจะออกมา
ทางหนึ่ง แยกออกจากกัน
2) นําปุยฝายมาทําเปนเสนดายดวยเครื่องมือที่เรียกวา “เผียน” โดยวิธีการปนเผียน ใชในมือซายจับ
ปุยฝายไว พันกับหลอดดายที่หัวเผียนโดยหมุนปุยฝายเพื่อใหพันกันติดตอเปน เสนฝาย จะทําใหเกิดเสนดายพันหลอด
ดายไว
3) ยอมเสนดาย เปนสีตางๆ โดยใชสีธรรมชาติ หรือสียอมผา
4) จัดทําเสนดายยืน ที่จะนํามาทอเปนผืนผา เสร็จแลวนํามาขึ้นหูก โดยนําเสนดายสอดใสในฟน
หวี ที่เรียกวา “ฟม” ฟมจะมีทั้งฟมไมและฟมเหล็กสอดใสเสนดายในฟม จนครบทุกเสน จัดทําเสนดายยืนในหูกเสร็จ
เรียบรอยแลว
5) ศึกษาซิ่นจกพบวามี จกเฉพาะตีนซิ่น จกทั้งตัว ซิ่นตา ซิ่นตาผาพื้น ซิ่นตาหมู ซิ่นซิ่ว ซิ่นแล

ซิ่นตาพื้น

ซิ่นตาหมู

ซิ่นซิ่ว
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6) ศึกษาโครงสรางของซิ่น พบวามี หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น
หัวซิ่น

ตัวซิ่น

ตีนซิ่น

7) ศึกษาและแกะลายผาจกจากภูมิปญญา ทีละลาย จนครบทุกลาย ประกอบดวย
ลายหลัก ประกอบดวย ลายเดี่ยว เชน ลายดอกเซีย ลายหนาหมอน ลายกาบ ลายโกงเกง ลาย
กาบดอกแกว และลายผสม เชน ลายโกงเกงซอนเซีย ลายกาบซอนหัก ลายหักนกคู ลายแคทราย
ลายประกอบ เชน ลายขอประแจ ลายขอ ลายดอกขาวตอก ลายมะลิเลื้อย ลายกูด ลายขอ
เหลียว ลายฟนปลาเคา ลายนกเขาโฮง ลายนกคูกินน้ําฮวมเตา ลายนาค ลายมา ลายตนไม ลายคน ลายนก ลายซะ
เปา ลายกาบในขอ
ตัวอยางการศึกษาลายหลัก (ลายดอกเซีย)

ทอแถวที่ 1 ทอเสนพุง 1 เสน กระทบฟมใหแนน แลวจกดายสีดวยขนเมน ดังนี้ จกแถวที่ 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
ทอแถวที่ 2 ทอเสนพุง 1 เสน แลวกระทบฟมใหแนน จึงทําจก จกแถวที่ 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
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*** แลวดูลายประกอบการทอแถวเสนพุงคูกับการจกตอไปจนเพียงพอตอความตองการหรือเต็มผืนซิ่นโดยลายที่ใกลกัน
และสีเดียวกันอาจใชเสนดายเสนเดียวกันไดเลย โดยไมตองปดปลายเสนดาย
ตัวอยางการศึกษาลายประกอบ (ลายนาค)
ทอแถวที่ 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
วิธีปฏิบัติงานทําระฆังทองเหลือง
1. เริ่มจากขยําดิน ใชดิน ขยําใหละเอียด ผสมน้ํา คลึงจนกระทั่งนวลเปนเนื้อเดียวกัน นําดินมาปนหุน
ดินเปนรูประฆังคว่ํา ใชไมแหลมแทงตรงกลางหุนดินรูประฆัง ใหทะลุถึงดานบน นํารูประฆังที่ปนเสร็จตากในรม 1 วัน
หากวันไหนฝนตกมีความชื้นสูงก็จะตากนานขึ้น
2. นําหุนดินรูประฆังที่แหงแลว สวมกับแทนกลึง กลึงเปนลวดลาย นําผาชุบน้ํา เช็ดถูซ้ําอีกขณะที่แทนกลึง
ยังหมุนอยู จะทําใหใหผิวหุนดินรูประฆังเรียบเนียนมากขึ้น
3. หลอมเทียนขี้ผึ้งใหเหลวมีลักษณะขนคลายนมขน เอาไมแหลมเสียบหุนดินใหเหลือไมโผลออกมายาว
ประมาณ 5 นิ้ว ชุบเทียน โดยใชมือจับไมแหลมไว เอาหุนดินจุมลงในเทียนที่รอนโดยไมใหมิดระฆัง เหลือไวประมาณ 0.5
มิลลิเมตร แลวยกขึ้นมาและจุมซ้ําเพื่อใหเทียนที่จับระฆังหนาขึ้น จะทําเชนนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง แลวนํามาจุมน้ําเย็น
เพื่อใหเทียนขี้ผึ้งแข็งตัวซึ่งความหนาของเทียนที่ตองการคือ 2 มิลลิเมตร
4. กลึงหุนดินโดยใชเหล็กแหลม นําหุนดินใสไมแหลมเสียบไวกับแทนกลึงทําลวดลายบนหุนดิน โดยการ
กดเหล็กแหลม หากกดแรงก็จะมีรองลึก หากกดเบารองก็จะตื้น ทําใหเกิดลวดลายตามตองการ
5. ทําตรารูปเทพพนม เปนสัญลักษณของระฆังทองเหลืองบานเขาลอยมูลโค ทําจากเทียนขี้ผึ้ง โดยหลอม
เทียนใหขนราดบนแทนพิมพ พอเย็นก็ลอกออก ตัดแตงเปนรูปใบโพธิ์
6. ติดตราเทพพนม ขางๆ หุนดินรูประฆังทั้ง 2 ดานใหอยูตรงขามกัน
7. ผสมดินที่ไดจากบนภูเขาหรือดินในทุงนาที่บานเขาลอยมูลโค ซึ่งเปนดินเหนียวปนทราย ผสมจนขน
หนืด ปนเปนรูปทรงได (ดินบานเขาลอยมูลโค เผาแลวไมแตกเหมือนดินทั่วไป ซึ่งดินชนิดนี้นํามาจากบนภูเขาจะดีกวา
ในทุงนา)
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8. ปดรูหุนดิน โดยนํากอนดินสวนที่แหลมสุดสอดเขาในรูหุนดินรูประฆังจนเต็มรู อัดใหแนน สวนนี้เปนการ
กันไมใหทองเหลืองตอนที่หลอมละลายแลวไหลเขาไปนั่นเอง
9. ทําหูระฆังบนหุนดิน เอาเหล็กแหลมจิ้มที่หัวหุนดิน 2 จุดหางกันเล็กนอย ซึ่งตองทําใหมีความสมดุล
พอเหมาะ มิฉะนั้นระฆังจะเบี้ยว
10. ติดหู ติดชนวนบนหุนดิน โดยเอาเทียนขี้ผึ้งที่ปนเปนรูปหูระฆังมาติดตรงรู โดยชายหูทั้งสองขางอยูบน
หัวหุนรูประฆังในลักษณะสมดุล แลวใชเสาชนวนซึ่งเปนเทียนขี้ผึ้ง ซึ่งจะไหมหมดเมื่อถูกเผา ขนาดยาวประมาณ 1 ซ.ม.
เสียบบนยอดหูหุนรูประฆัง
11. เตรียมดินบานเขาลอยผสมขี้วัว น้ํา ที่เตรียมไวผสมใหมีลักษณะเหนียวหนืด นําไปปดรูชองวาง
ระหวางหูระฆังใหสนิทแนน
12. หุมหุนดิน โดยใชดินบานเขาลอยมูลโคขยําใหเหลวลักษณะเหมือนนมขน
13. นําหุนดินตากแดด ตากไวในที่รมประมาณ 1 วัน ถาตากแดดแรงๆ จะทําใหแตกได ในฤดูฝนจะตาก
นานมากขึ้น เพราะในฤดูฝนมีความชื้นสูงทําใหแหงชา
14. หุมหุนดินดวยดินเหนียว โดยเตรียมดินเหนียวชนิดที่ปนใหเปนรูปรางได
15. ปนดินรูปถวย โดยปนดินเหนียวเปนรูปถวยตากแดดใหแหง
16. เตรียมทองเหลือง 2 ลักษณะ คือ ทรงขนมครกและทรงสี่เหลี่ยม
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 การวางตั้งโดยเอาหัวตั้งขึ้น
เหมือนเดิม เพื่อใหทองเหลืองที่หลอมละลายแลวไหลกลับเขาสูพิมพรูประฆังที่ใสไวภายใน ตอนนี้เทียนขี้ผึ้งที่ชุบไวจะไหม
ไฟหมดแลว เกิดชองวางอยู เมื่อคว่ํากลับ ทองเหลืองที่เปนของเหลวก็จะไหลเขามาอยูแทนที่ในชองวางนั้น ซึ่งเปนรูปราง
ระฆัง
20. ทุบหุนดินหาระฆัง แลวแคะดินในระฆังออกใหหมด รวมรวมใสตะกราไวและระวังรอน
21. กลึงเหล็กระฆังทองเหลืองโดยเสียบระฆังใสแทนกลึงเหล็กเพื่อกลึงสวนที่หยาบออกใหหมด
22. กลึงหนัง นําระฆังกลึงบนแทนกลึงหนัง จะไดระฆังทองเหลืองที่สดใสแวววาว

ผลและวิจารณ
ไดเอกสารประกอบการเรียนและหลักสูตรทองถิ่น 3 เรื่อง คือ อิฐมอญราชบุรี ผาจกคูบัว ระฆังทองเหลือง เพื่อ
ใชเปนสื่อการเรียนในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝงความรักในทองถิ่นและการอนุรักษวิถีของทองถิ่นใหกับเยาวชน
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สรุป
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ใชกระบวนการจัดการความรู (knowledge management) จากภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อถอดรหัสความรูจากประสบการณ (tacit knowledge) ใหเปนความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge)
เปนเอกสารประกอบการเรียน 3 เลม ประกอบดวย เลมที่ 1 เรื่องอิฐมอญ เลมที่ 2 ผาจกคูบัว เลมที่ 3 เรื่องระฆัง
ทองเหลือง และหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 1 เลม
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การศึกษาร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีในภาคตะวันตก กรณีศกึ ษาเส้ นทางเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย
The Study of Historical Traces and Archeology in The West Region : A Case Study of The
Dawei Special Economic Zone Route
สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล1
Surapong Charasrosjanakul1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี เ้ ป็ นวิจัย ผสม เชิ ง ปริ ม าณและเชิง คุณภาพ มี วัต ถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาแหล่งท่องเที่ ย วที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 2) เพื่อพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวสําหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3) ศึกษาผลกระทบทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวต่อพื ้นที่ ประชากรที่ใช้ ในประเทศไทย เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตก 4 จังหวัดประกอบด้ วย สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี
จํานวน 136 แหล่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นแบบเป็ นไปตามโอกาสความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)มีระดับ
ั ้ มิ (Stratified Sampling)
ความเชื่อมัน่ ระดับที่ 95 ขนาดของกุล่มตัวอย่าง 101 แหล่ง วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบมีชนภู
มีการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่านํ ้าหนัก 5 ดาว, 4 ดาว, 3 ดาว, ช่วงระยะเวลาที่ศกึ ษาวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง
31 กรกฎาคม 2557 ผลการวิจยั พบว่า
1) แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของของประเทศไทย ภาคตะวันตกที่สามารถเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองทวาย ได้ 13 แหล่ง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในเมืองทวายมี
มากมาย และที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ไทยชัดแจนที่ยงั มีหลักฐานอยู่ที่ชดั เจนคือ “บ้ านบ่อนางสยาม” เขียนป้าย
เป็ นอักษรภาษาเมียนมาเรี ยก เซียมมะเต๊ ะหยัว่ “เซียม คือ ประเทศสยาม, มะ แปลว่า ผู้หญิง นาง เต๊ ะ แปลว่าบ่อ
หยัว๊ แปลว่า หมู่บ้าน ชุมชนสยามโบราณ อยู่ใกล้ วดั ชนะศึกพระเจ้ าอลองพญา เมื่อครัง้ กษัตริ ย์สมัยราชวงศ์อลอง
พญาบุกมาทําสงครามกับประเทศสยาม และเสียกรุ งศรี อยุธยา ครัง้ ที่ 2 ในสมัยพระเจ้ ามังระ และในเมียนมายัง
เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนา มีพระพุทธรู ปที่สําคัญ 1 ใน 4 ของเมียนมาที่นํามาเป็ นเส้ นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ ไทยได้ และพบเมืองเก่า ตาการา ในเขตทวาย
2) การพัฒนาเส้ นทางแหล่งท่องเที่ยวผู้วิจยั ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
เสนอไว้ 4 เส้ นทาง คือ เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ยคุ ทราวดี-สุวรรณภูมิ เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางตาม
รอยพระพุทธเจ้ า เส้ นทางที่ 3 เส้ นทางตามรอยพระเจ้ าอลองพญา สูช่ มุ ชนสยามโบราณ และเส้ นทางที่ 4 เป็ นเส้ นทาง
ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
3) ผลกระทบการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ต่อพื ้นที่ คือ ปั ญหาด้ านการจัดการขยะ ปั ญหาการเจริ ญเติบโต
ของเมือง และมีการตัดต้ นตาล ที่เป็ นแลนมาร์ คของเมืองทวาย และโรคติดต่ออุจาระร่วงและมาเลเรี ย
คําสําคัญ : ร่องรอยประวัติศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ท่องเที่ยวภาคตะวันตก โบราณคดี ทวาย
1

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย
Institute of Research and Development, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi 71000, Thailand.
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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
การเปิ ดพรมแดนเพื่อการติดต่อค้ าขาย เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริ มเพื่อให้ เกิดรายได้ เข้ าสู่ประเทศ
รัฐบาลเปิ ดด่านถาวรและด่านชั่วคราวเพื่อการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน และมีรายได้ เข้ าสู่ประเทศ นอกจากนี ้
รั ฐ บาลได้ ส นับ สนุน โครงการนิ ค มอุต สาหกรรมท่า เรื อ นํ า้ ลึก ทวาย มี ก ารเปิ ดด่า นถาวรเพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่เ ขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย จากการเปิ ดด่านถาวรบ้ านพุนํ ้าร้ อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และด่านชัว่ คราว
ตระโกบน อําเภอสวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางทําให้ ภาคตะวันตกของประเทศมีช่องทางติดต่อกับ

P-33

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพิ่มขึ ้น ภาคกลางประกอบด้ วย จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี
มีความโดดเด่นในเรื่ องการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม มีเมืองโบราณมากมายในกลุม่ นี ้ ทําให้ เกิด
รายได้ ส่วนหนึ่งจากการอุตสาหกรรมบริ การ การท่องเที่ยว การเปิ ดเส้ นทางท่องเที่ยวใหม่ และมีการเดินทางเป็ นการ
กระตุ้นการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงจากด่านถาวรบ้ านพุนํ ้าร้ อน ถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย จึงเป็ น
เส้ นทางใหม่ที่มีความน่าสนใจ
ประวัติศาสตร์ ไทยในอดีตเคยกล่าวถึงเมืองทวายในครัง้ สมัยสุโขทัย เป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม
ต่อมาได้ ยกดินแดนส่วนนี ้ให้ กบั ประเทศอังกฤษ ทําสัญญาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําให้ ข้อมูลของเมืองทวายขาดหายไป
การศึกษาเมืองทวายจึงเป็ นส่วนหนึ่งในการหาข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อผู้ประกอบการ ที่จะไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย การศึกษาเมืองทวายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อจะได้ ทําการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวข้ าม
พรมแดน งานวิจัยนี ้จึงศึกษาในส่วนของการสนับสนุนและส่งเสริ มการท่องเที่ยว โดยเน้ นไปที่เมืองทวาย และรอบ
นิค มอุต สาหกรรมท่า เรื อนํ า้ ลึก ทวาย เพื่ อ ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ ในอุต สาหกรรมท่อ งเที่ ย วและผู้ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอื่น ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจได้ เป็ นข้ อมูลในการนําไปใช้ ประโยชน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวสําหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3. ศึกษาผลกระทบทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวต่อพื ้นที่

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร คื อ แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมของกลุ่ม ภาคตะวัน ตกประกอบด้ ว ย
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี มี แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จํานวน 77 แหล่ง และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้ านวัฒนธรรม จํานวน 59 แหล่ง รวมทังหมดจํ
้
านวน 136 แหล่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เลือกโดยใช้ โอกาสความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) ) ใช้ สตู ร
การคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane) มีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 ขนาดของกุล่มตัวอย่างจํานวน 101 แหล่ง
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบมีชนภู
ั ้ มิ (Stratified Sampling) โดยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการกําหนดค่านํ ้าหนักไว้
เป็ น 5 ดาว, 4 ดาว, 3 ดาว นํามาทําการศึกษาพิจารณาโดยการแบ่งตามยุคสมัย
การศึกษาเป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ใช้ เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว และวิธีการสังเกต คลอบคลุมพื ้นที่ใน 4 จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี
ของประเทศไทย ส่วนพื ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมาแบ่งเขตการศึกษาพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวจากกสํารวจเบื ้องต้ น
จากหลักฐาน ใบลาน หลักศิลาจารึก ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล คลุมพื ้นที่ส่วนเหนือเมืองทวาย ในบริ เวณ
รอบตัวเมืองทวาย และตอนใต้ ของเมืองทวายถึงเมืองมะริดในมณฑลตะนาวศรี
งานวิจยั นี ้ได้ กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะหมายถึง พื ้นที่เมืองทวายและพื ้นที่
นอกเขตการสร้ างนิคมอุตสาหกรรมท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย นอกจากนี ้ทวาย หมายถึง ชื่อเรี ยกเมืองที่มีพี ้ที่อยู่ทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐเมียมา ในเขตมณฑลตะนาวศรี ที่ออกเสียงว่า ดะแว ตะแว ทะแว หรื อทวายในภาษาไทย
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การอภิปรายผล
ผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่วจิ ยั ในเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กําหนดแบ่งเขตการสํารวจแบ่งเขตชันที
้ ่
หนึ่งตังแต่
้ ในตัวเมืองทวายโดยรอบเมืองทวาย เขตชันที
้ ่สองจากตัวเมืองทวายสูงขึ ้นไปทางเหนือของเมืองทวาย ผ่าน
้ ่สาม
บริเวณที่ก่อสร้ างท่าเรื อนํ ้าลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย ตรงไปสิ ้นสุดที่เมืองกะลิออ่ ง อยู่ใต้ เมืองเย ส่วนเขตชันที
จากตัวเมืองทวายตํ่าลงมาทางตอนใต้ ของเมืองทวาย ตํ่าลงมาถึงเมืองปะลอ ใกล้ เมืองมะริ ด ของมณฑลตะนาวศรี
โดยใช้ เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวซึง่ ข้ อมูลที่ได้ มีความสอดคล้ อง
กับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ดังนี ้
1.1 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ภาคตะวันตก 4 จังหวัด มีประวัติศาสตร์ และโบราณ
สถานที่เกี่ยวข้ องกับสมัยทราวดี สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จากการประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพและ
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองทวายได้ 13 แหล่งที่น่าสนใจ เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี มี วัดป่ าเลไลยก์
วรวิหาร วัดพระศรี มหาธาตุจงั หวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
1.2 เส้ นทางจากด่านถาวรบ้ านพุนํ ้าร้ อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ถึงเมืองทวาย
จากชายแดนบ้ านพุนํ ้าร้ อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านวิธีการตรวจคนเข้ าเมืองฝั่ งประเทศไทย เข้ า
สูช่ ายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลรายชื่อหมู่บ้านจากด่านถาวรบ้ านพุนํ ้าร้ อนถึงเมืองทวาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
พบว่า จากหมู่บ้านพุนํ ้าร้ อน ถึงเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดเส้ นทางการเดินทางมี
หมู่บ้านทังหมด
้
22 หมู่บ้าน ณ วันที่สํารวจตามเส้ นทางถนนที่รถยนต์วิ่งผ่านไป บางหมู่บ้านที่อยู่ริมนํ ้า บางหมู่บ้านก็
มีการอพยพออกมาสร้ างที่อยูอ่ าศัยริมถนน บางหมู่บ้านมีการอพยพมาจากการขอให้ ย้ายออกมาเพื่อพัฒนาที่ดินเป็ น
โครงการพัฒนาที่ดิน (เมืองใหม่ใกล้ ชายแดนไทย บ้ านพุนํ ้าร้ อน) การเดินทางถนนมีลกั ษณะเป็ นถนนดินฝุ่ นมาก เป็ น
ดินบดอัด ระยะทางจากด่านบ้ านพุนํ ้าร้ อนถึงแม่นํ ้าตะนาวศรี เป็ นระยะทาง 75 กม. รถยนต์วิ่งเรี ยบขนานกับแม่นํ ้า
ตะนาวศรี ซึ่งมีทิวทัศน์เป็ นภูเขา ป่ าเขาและแม่นํ ้า มีแก่งนํ ้าที่สวยงาม ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ผู้วิจยั ได้ ลงสํารวจ
ลํานํ ้า 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 สิ ้นฤดูฝนมีนํ ้าเต็มและช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2557
นํ ้าในแม่นํ ้าตะนาวศรี ลดลงจนเห็นเกาะแก่ง แอ่งนํ ้าที่เป็ นจุดที่ลกึ จะมีนํ ้าขังอยู่ ผู้วิจยั เรี ยกว่า “คุ้งนํ ้า” เพื่อสังเกตจุดที่
เหมาะแก่การพักหรื อการทําล่องแก่ง ผู้วิจัยสํารวจและเรี ยกชื่อคุ้งนํ า้ ตามชาวบ้ าน (คนกะเหรี่ ยง/ทหารกะเหรี่ ยง)
เรี ยกชื่อตามพื ้นถิ่น ผู้วิจยั สํารวจได้ 13 คุ้งนํ ้า ข้ อสังเกตพบว่า ระยะทาง 15 กม. ตลอดเส้ นทางมีจดุ ที่น่าจะมีการแวะ
พักได้ อยู่หลายจุดในเส้ นทาง เข้ าอําเภอมิตะ(หมู่บ้านเมตตา) ซึง่ เป็ นจุดเมืองที่มีรถโดยสารประจําทางวิ่งจากหมู่บ้าน
มิตะถึงเมืองทวาย และผ่านหมู่บ้านใหญ่ที่สําคัญซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นจุดพักแวะอีก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านเตาโต้ ง
โล้ ง (แปลว่า เขาสามลูก) ซึง่ มีบริษัทเหมืองแร่ที่ทําเหมืองแร่บนภูเขา เมื่อผ่านเข้ าสู่หมู่บ้านปะกายี เป็ นหมู่บ้านใหญ่มี
รถประจําทางจอดแวะก่อนเข้ าตัวเมืองทวายจะมีศาลาประจําหมู่บ้านหรื อศาลเมืองอยู่ก่อนถึงเมืองทวาย เข้ าสู่เมือง
ทวายจะพบอนุสาวรี ย์นายพลอองซาน ขี่ม้าก่อนถึงตัวเมือง
1.3. แหล่งท่องเที่ยวที่ในเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผู้วิจยั ได้ สํารวจพื ้นที่ทางตอนใต้ ของเมืองทวาย พบเครื่ องมือขวานหิน เครื่ องมือล่าสัตว์ ที่เมืองปะลอ เป็ นไป
ตามที่ของ ภภพพล จันทร์ วฒ
ั นกุล, 2553 กล่าวถึง ผู้วิจยั ได้ กําหนดพื ้นที่การสํารวจไว้ เป็ นเขตทางเหนือของเมือง
ทวาย เขตบริเวณเมืองทวาย และรอบเมือง เขตตอนใต้ ของเมืองทวาย แหล่งท่องเที่ยวมีดงั นี ้
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1) แหล่งโบราณคดีของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริ เวณทางตอนใต้ ของเมียนมา เดิมผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่
สํารวจลงไปทางใต้ ลงไปเพื่อที่จะไปวัดไทยในเมืองปะลอ เขตจังหวัดทวาย พบว่ามีหลักฐานคือขวานหิน เครื่ องใช้ ของ
มนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ ที่ริมนํ ้า ลําธาร ในบริเวณเมืองเก่าที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า วังเกียววิ ในเขตปะลอ จังหวัดทวาย
เมียนมาจึงสํารวจในเขตปะลอเพิ่มเติม
2) ชุมชนสยามโบราณในเมืองทวาย คือ “บ้ านบ่อนางสยาม” ป้ายชื่อบ้ านบ่อนางสยามมีป้ายบอกทางชื่อ
เป็ นภาษาเมียนมา “เซียมมะเต๊ ะหยัว่ ” ภาษาเมียนมา ออกเสียง “เซียม” ที่แปลว่า สยาม, มะในภาษาเมียนมาแปลว่า
นาง หรื อ ผู้หญิง เต๊ ะ แปลว่า การคุ้ยด้ วยมือ หยัว่ แปลว่า หมู่บ้าน รวมความในภาษาเมียนมา แปลว่า “บ้ านบ่อนาง
สยาม” บริ เวณหมู่บ้านบ่อนางสยามเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขา มีภเู ขาขวางกัน้ หมู่บ้านอยู่ทางด้ านหลังภูเขาของวัด
อ่องญานี (วัดชนะศึกพระเจ้ าอลองพญา) จากการสัมภาษณ์ ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านเจ้ าอาวาสวัดใน
หมู่บ้าน พบว่าสภาพ “บ่อนางสยาม” มีลกั ษณะเป็ นหลุมลึกลงไป เป็ นบ่อนํ ้าซับ มีต้นไม้ ขึ ้นอยู่รอบบ่อ ไม่มีนํ ้าอยู่บน
พื ้นบ่อขณะเวลาสํารวจแต่เนื่องจากชาวบ้ านบริ เวณนี ้ยังใช้ ประโยชน์จากบ่อนํ ้าแห่งนี ้เมื่อยามขาดแคลน เมื่อขุดดินลง
ไปไม่ลกึ มากก็จะพบนํ ้าใต้ ดินซึมออกมา
3) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสมัยทราวดี พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 มีลกั ษณะทําด้ วยหินศิลาแลง พบที่
เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ เมืองโบราณ ตาการา ในเขตมิ๊วฮ่าว อําเภอเยพิว จังหวัดทวาย เป็ น
เมืองโบราณทับซ้ อนกันอยู่ กําแพงเมื องที่ทําด้ วยศิลาแลง สร้ างทับซ้ อน คือเมื องสะลอน ลักษณะผังเมืองเป็ นรู ป
วงกลมรี มี คูนํา้ ล้ อมรอบ ปั จจุบันคูนํา้ แห้ งหมดมี สภาพเป็ นพืน้ ดินราบลุ่มทํ านา ลักษณะเมื องเป็ นรู ปวงกลมรี มี
ลักษณะผังเมืองแบบเดียวกับเมืองศรี เกษตร (Sriksetra) ทางเมียนมาเรี ยกเมืองนี ้ว่า ทาเยขิตตยา (Thayekhitthaya)
เป็ นเมืองสําคัญของชาว ปยู มีตํานานการสร้ างเมืองนี ้อยู่ในสมัยเดียวกันกับเมืองรางกูน (เมืองย่างกุ้ง) พบเหรี ยญ
โลหะทรงกลมขนาดใหญ่มีตราสัญลักษณ์ทําด้ วยเงินพลวง ในพิพิธภัณฑ์เมืองตาการา พบลูกปั ด กล้ องยาสูบ ทําด้ วย
ั นธรรมและความเจริ ญที่เป็ นเมืองท่า
ดินเผา การมีกล้ องยาสูบเป็ นสิ่งที่แสดงถึงการกสิกรรม การปลูกยาสูบ ซึง่ มีวฒ
การค้ ามาก่อน ซึ่งมีการกล่าวถึงเมืองท่าริ มฝั่ งทะเล คือสุวรรณภูมิ ในฝั่ งเมียนมาและเมืองอู่ทอง ที่เรี ยกสุพรรณภูมิ
(ธิดา สาระยา, 2532)
4) แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาพุทธ ที่มีความเชื่อมโยงการเผยแพร่ ศาสนาเข้ ามายังสุพรรณภูมิ มี
องค์พระปฐมเจดีย์เป็ นศูนย์ กลาง เชื่อมต่อแหล่งพุทธศาสนาของพระเจ้ าอโศกมหาราชทรงสร้ างไว้ ที่ วัดเขาดีสลัก
จังหวัดสุพรรณบุรี เชื่อมโยงต่อไปวัดที่พระเจ้ าอโศกมหาราชทรงสร้ างไว้ คือวัดพระยาไก่ ในเมืองทวาย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ที่บริ เวณเขาเวมิตะกะเต่า เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้ าเสด็จมาประทับโปรดญาติโยมบริ เวณนี ้และ
เป็ นที่มาของภาษามอญโบราณคําว่า ทะวาย เป็ นที่มาของคําว่า ทวายแปลว่าการนัง่ สมาธิ ทวายมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางพุทธศาสนาที่สําคัญหลายจุดบริ เวณเขาเวมิตะกะเป็ นจุดที่มีปัน้ พระพุทธรูปนัง่ เรี ยงกัน ซึ่งพระพุทธเจ้ าเคยเสด็จ
มาโปรดญาติโยมและเสด็จมาประทับที่บริ เวณนี ้ มีการสร้ างเจดีย์บนยอดเขาสูง ที่เขาเวมิตะกะมีตํานานกล่าวถึง การ
ที่พระพุทธเจ้ าทรงประธานเส้ นเกศาธาตุ 3 พระองค์ให้ ไปประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ในเขตเมืองกะลิอ่อง ซึ่งอยู่สงู ขึ ้นไป
ทางเหนือของเมืองทวาย เจดีย์ชื่อ สุตองปิ แปลว่า เจดีย์พระเจ้ าทันใจ หรื อพระที่ใจหวัง ที่มีตํานานกล่าวถึงการที่
พระพุทธเจ้ าทรงประทานเกศาธาตุให้ บรรจุไว้ ที่เจดีย์ สุตองปิ ซึ่งมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเจดีย์ ชเวดากอง ที่มีเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้ า ส่วนในตัวเมืองทวาย มีเจดีย์พญาไก่ เป็ นสถานที่พระเจ้ าอโศกมหาราชทรงมาสร้ างไว้ และมี
โบสถ์พระอรหันต์ที่พระพุทธรู ปที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สร้ างสมัยพระเจ้ าลังกาทรงอธิษฐานไว้ คือ พระเซมุตที เป็ นหนึ่งในสี่พระ
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ของเมียนมา ผู้วิจัยสังเกตเห็นความแตกต่างทางสังคมสูงระหว่างคนมี ฐานะดี ความแตกต่างสูงมากจึงเห็นผู้คน
ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ ของพรจากสิง่ ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ ตนเองพ้ นทุกข์ มัง่ มี มีความสุข เจริญงอกงาม
5) แหล่งท่องเที่ยวทางใต้ ของเมืองทวาย ที่เมืองปะลอ ใกล้ เมืองมะริ ด
พื ้นที่เมืองปะลอ พบว่า มีสถานที่หนึ่งชาวบ้ านเรี ยกว่า วังเกียววิ เป็ นลักษณะเมืองโบราณ มีเนินดินเป็ น
กําแพงเมือง มีชุมชนอาศัยอยู่ในตัวเมืองนี ้ มีการค้ นพบโดยบังเอิญของชาวบ้ านในหมู่บ้าน ราวเดือนพฤศจิกายน
2456 อยู่บนเขามีลกั ษณะเป็ นก้ อนหินซ้ อนกันอยู่ 2 ก้ อน ลักษณะคล้ ายพระธาตุอินแขวนน้ อย ของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา รู ปทรงแบบนี ้ไม่ใช่จะพบแต่ที่พระธาตุอินแขวน น่าจะมีการศึกษาว่าพบที่ใดบ้ าง ที่มีลกั ษณะแบบนี ้
หรื อเป็ นสิง่ ที่นิยมสร้ างกันในลักษณะแบบนี ้ น่าจะมีการศึกษาค้ นคว้ าให้ มากกว่านี ้
การพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เมืองทวายที่เชื่อมโยง กับภาคตะวันตก 4 จังหวัดของ
ประเทศไทยจากการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเลือกเส้ นทางที่ระดับความสําคัญ
จากค่านํ ้าหนัก 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว ทําการทบทวนสํารวจสภาพในปั จจุบนั โดยกลุ่มผู้วิจยั ใช้ แบบประเมินศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการสื่อสาร ด้ านสาธารณูปโภค ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ าน
้ งสังเกตสภาพใน
สิ่งแวดล้ อม ด้ านสภาพแหล่งท่องเที่ยว ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านคุณค่าความสําคัญ ทังยั
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวที่มาที่แหล่งท่องเที่ยวนันสภาพเป็
้
นคนพืน้ ที่ หรื อ คนต่างถิ่นเพื่อประกอบกัน และได้ คะแนน
นํา้ หนักที่ไ ด้ เรี ยงลําดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้ อยและแยกกลุ่มตามยุคสมัยเพื่อนํามาเชื่อมเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวในแต่ละกลุม่
เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ สุพรรณภูมิ – สุตองปิ
เริ่ มจากวัดสนามชัย(สุพรรณบุรี),วัดเขาดีสลัก(สุพรรณบุรี),วัดเจดีย์พระประโทน(นครปฐม),วัดป่ าเลไลย์
(สุพรรณบุรี),วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร(นครปฐม),เมืองโบราณคูบวั (ราชบุรี),อุทยานหินเขางู(ราชบุรี), อุทยาน
ปราสาทเมืองสิงห์(กาญจนบุรี),โบราณสถานพงตึกแห่งที่1(กาญจนบุรี),พิพิธภัณฑ์โล้ งกะมานาเซ(ทวาย), พระเซียนมุ
ที(ทวาย), เมืองโบราณตาการา(ทวาย), ซูตองปิ (ทวาย)
เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้ า สุวรรณภูมิ – ตายะวดี
เริ่ ม จากวัด เขาทํ า เที ย ม(สุพ รรณบุรี) ,วัด เขาพระศรี ส รรเพชญาราม(สุพ รรณบุรี ) ,วัด พระปฐมเจดี ย์ ราช
วรมหาวิหาร(นครปฐม),วัดพระประโทนเจดีย์(นครปฐม),วัดมหาธาตุวรวิหาร(ราชบุรี),วัดพระแทนดงรัง(กาญจนบุรี),
วัดแจะพะย้ า(ทวาย),พิพิธภัณฑ์โล้ งกะมานาเซ(ทวาย),พระเซียนมุที(ทวาย),แวมิตะกาเต่า(ทวาย), ซูตองปิ (ทวาย)
เส้ นทางที่ 3 เส้ นทางท่องเที่ยวชุมชนไทยโบราณสมัยราชวงศ์อลองพญา
เริ่มจากวัดป่ าเลไลย์วรวิหาร(สุพรรณบุรี), พระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม), อุทยานหินเขางู(ราชบุรี), วัด
มโนธรรมาราม(กาญจนบุรี), วัดป่ าเลไลย์(กาญจนบุรี), พิพิธภัณฑ์โล้ งกะมานาเซ(ทวาย), อ่องยะณี(ทวาย), ซะมะเตะ
จี๊หยัว่ (ทวาย), พระเซียนมุที(ทวาย)
เส้ นทางที่ 4 เส้ นทางเลือกตามความสนใจ
เริ่ ม จากวัด สนามชัย (สุพ รรณบุรี ) ,วัด ป่ าเลไลย์ ว รวิ ห าร(สุพ รรณบุรี ) ,พระปฐมเจดี ย์ ร าชวรมหาวิ ห าร
(นครปฐม),พระประโทนเจดี ย์ ( นครปฐม),วัด มหาธาตุว รวิห าร(ราชบุรี ) ,เมื อ งโบราณบ้ า นคูบัว (ราชบุรี) ,อุท ยาน
ประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองสิงห์(กาญจนบุรี),โบราณสถานพงตึกแห่งที่1(กาญจนบุรี),พิพิธภัณฑ์โล้ งกะมานาเซ
(ทวาย), อ่องยุณี(ทวาย),ซะมะเตะจี๊หยัว่ (ทวาย),พระเซียนมุที(ทวาย)
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ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสังเกตพบว่า แหล่งท่องเที่ยวประวัติที่เพิ่งจะมีการ
ค้ นพบ คือ วังเกียววิ หรื อพระธาตุอินแขวนน้ อย การจัดการเรื่ องขยะและสิ่งแวดล้ อมยังขาดความรู้ความเข้ าใจในการ
จัดการ พบว่ามีการทิ ้งขยะในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ด้ านสุขอนามัยและโรคติดต่อ ระบบสาธารณสุขของพม่ายังไม่ดีพอ โดยสังเกตโรคที่เกิดขึ ้น พบว่าโรคอุจาระ
ร่วง โรคไข้ เลือดออก โรคมาลาเลียและวัณโรค เป็ นโรคที่เกิดขึ ้นบ่อยโดยมีผ้ ปู ่ วยเพิ่มมากขึ ้นในทุกๆปี โดยในปี 2556
โรคที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สดุ 5 อันดับ คือ โรคอุจารระร่วง โรคมาลาเรี ย โรคไข้ เลือดออก โรควัณโรคและโรคไข้ สมอง
อักเสบ หากไม่มีการป้องกันระมัดระวังอาจทําให้ ได้ รับเชื ้อโรคหรื อติดโรคจากแหล่งท่องเที่ยวได้
สรุ ปผลและการวิจารณ์
1. ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่สําคัญเกี่ยวข้ องกับประเทศไทยชัดเจน และเป็ นหลักฐานที่สําคัญของชุมชน
สยามโบราณในเมืองทวาย ป้ายชื่อหมู่บ้านคือ “บ้ านบ่อนางสยาม” การที่จะคิดหลบหนีคงจะทําได้ ยากมาก บุคคลที่
กล่าวถึงคือ นางสยาม 1) “นางสยาม” จะต้ องมีองค์ความรู้ มากในการดํารงชีวิต จะต้ องรู้ ว่าพืชพันธุ์ใดที่จะเป็ น
้ นํ ้าอยู่ จะต้ องรู้ จักพืชชนิดนันเป็
้ นอย่างดี เป็ นการแสดงถึงภูมิปัญญาของ
สัญลักษณ์หรื อแสดงว่าบริ เวณแหล่งนันมี
ชาวบ้ านในการหานํ า้ ดื่ มที่ปลอดภัยแสดงถึงความมานะอดทนของชาวสยามในโบราณ ในหมู่บ้านมี ประเพณี ที่
คล้ ายคลึงกับประเทศไทย “สยาม” หรื อ “เซียม” ที่แปลว่า ประเทศสยาม ได้ จารึกอยู่ในจังหวัดทวาย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
2. แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ สมัยพระเจ้ าอลองพญา ผู้วิจัยสํารวจพืน้ ที่บริ เวณวัด
อ่องญานี (วัดชนะศึกพระเจ้ าอลองพญา) ประวัติวดั นี ้สร้ างขึ ้นหลังการเสร็จศึกสงครามกับกรุ งศรี อยุธยา จุดสําคัญคือ
โบสถ์ของวัดที่สร้ างไว้ วัดชนะศึกอยูไ่ ม่ไกลจากชุมชนชาวสยามโบราณ และอยู่ในบริ เวณชุมชนไทยบริ เวณใกล้ วดั เซีย
มุต ที วัดชนะศึก สร้ างอยู่บนภูมิมี ลักษณะเห็น เมื องทวายได้ อย่างชัดเจน สังเกตได้ จากการมี รูป ปั น้ นัต (นัต คื อ
วิญญาณ หรื อผี) อยู่รอบบริ เวณ มีสสุ านของกวีที่มีชื่อเสียงของทวายอยู่ทางลงเขาตังอยู
้ ่ทางขวามือ ความเชื่อมโยง
และความสําคัญของกษัตริ ย์สมัยราชวงศ์อลองพญา เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้ องกับกษัตริ ย์สมัยพระเจ้ าอลองพญา
และร่องรอยของประวัติศาสตร์ ไทยที่เกี่ยวข้ องกับเมืองทวาย คือ “เซียมมะเต๊ ะหยัว่ ” แปลว่า บ้ านบ่อนางสยาม ความ
เชื่อมโยง โล้ กะมาลาเซวัดพระชนะมาร สร้ างโดยกษัตริ ย์สมัยราชวงศ์อลองพญา วัดชนะศึกพระเจ้ าอลองพญา และ
ร่องรอยประวัติศาสตร์ หมู่บ้านชุมชนสยามโบราณ
3. การพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เมืองทวาย ที่เชื่อมโยง กับภาคตะวันตก 4 จังหวัด
ของประเทศไทย เชื่อมเส้ นทางการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม เส้ นทางท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคตะวันตก เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในเมืองทวายไว้ 4 เส้ นทาง
ดังนี ้คือ
เส้ นทางที่ 1 เส้ นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ สุพรรณภูมิ - ตาการา
เส้ นทางที่ 2 เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้ า สุวรรณภูมิ - ตายะวดี
เส้ นทางที่ 3 เส้ นทางท่องเที่ยวชุมชนไทยโบราณสมัยพระเจ้ าอลองพญา
เส้ นทางที่ 4 เส้ นทางเลือกตามความสนใจ
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4. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจยั สังเกตพบว่า แหล่งท่องเที่ยวประวัติที่เพิ่งจะมีการ
ค้ นพบ คือ วังเกียววิ หรื อพระธาตุอินแขวนน้ อย การจัดการเรื่ องขยะและสิ่งแวดล้ อมยังขาดความรู้ความเข้ าใจในการ
จัดการ พบว่ามีการทิ ้งขยะในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
1) ด้ านการจัดการขยะ เมื องทวายยังไม่มีระบบการจัดการด้ านการกํ าจัดขยะที่ดี จึงส่งผลให้ เกิ ด
ปั ญหาในด้ านความสกปรกต่างๆ
2) ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สภาพความสวยงามของเมืองทวาย ของต้ นตาล ในเมืองทวายมี
การปลูกต้ นตาลเป็ นจํานวนมากและต้ นตาลยังถือเป็ นจุดเด่นสัญลักษณ์เมืองทวาย (Landmark) ทังต้
้ นตาลทังสอง
้
ข้ างทางยังเป็ นจุดบ่งบอกถึงอายุ เพื่อการขยายถนนและอํานวยความสะดวกทางคมนาคม
3) ด้ านเศรษฐกิจ การส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวยังขาดการอนุรักษ์ ซึง่ ทําให้ สภาพดังเดิมของโบราณ
นันถู
้ กทําลาย เช่น เมืองโบราณตาการาที่มีการสร้ างเจดีย์ครอบทับโบราณสถานดังเดิ
้ ม ไว้ แทนที่เจดีย์เดิม โดยขาด
ความเข้ าใจในเรื่ องความรู้ ทางด้ านศิลปะและประวัตติศาสตร์ และของเดิมโบราณสถานการพบซากโบราณสถาน พบ
ในเมืองตาการ่า ที่มีการบูรณะสร้ างเจดีย์กลางทุ่งนา การสร้ างเจดีย์ใหม่ครอบ
4) ด้ านสุขอนามัยและโรคติดต่อ ระบบสาธารณสุขของพม่ายังไม่ดีพอ โดยสังเกตโรคที่เกิดขึ ้นจาก
ตารางที่ 12 พบว่าโรคอุจจาระร่ วง โรคไข้ เลือดออก โรคมาลาเลีย และวัณโรค เป็ นโรคที่เกิดขึ ้นบ่อยโดยมีผ้ ปู ่ วยเพิ่ม
มากขึน้ ในทุก ๆปี โดยในปี 2556 โรคที่ ต้ อ งเฝ้ าระวัง มากที่ สุด 5 อัน ดับ คื อ โรคอุจ จาระร่ ว ง โรคมาลาเรี ย โรค
ไข้ เลือดออก โรควัณโรคและโรคไข้ สมองอักเสบ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะและการใช้ ประโยชน์
1) ด้ านวิชาการ ทําให้ ได้ ทราบถึงประวัติศาสตร์ ยังสามารถนําไปใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิง ทําวิจยั เอกสาร
นําเที่ยวให้ ทราบแหล่งข้ อมูล สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองทวาย สามารถนําไปกําหนดเป็ นเส้ นทางการท่องเที่ยว ที่เป็ น
จริงได้ ในอนาคต
2) ด้ านสาธารณะ ตื่นตัวเรื่ องการท่องเที่ยวเมืองทวายมากขึ ้น สามารถนําเข้ าสูว่ งสนทนาได้ อย่างมาก
นําไปสูก่ ารท่องเที่ยวทําให้ ประชาชนมีความรู้จากชายแดนและเมืองทวาย
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การเกิดอันตรกิริยาระหว่ างยาวาร์ ฟารินกับยาที่ใช้ ร่วมกัน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
Drug Interaction of Warfarin with Concomitant Drugs at Damnoensaduak Hospital
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Oranee Watsanaphitranon3

บทคัดย่ อ
วาร์ ฟารินเป็ นยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่มีช่วงการรักษาแคบ การใช้ ยาเกินขนาดหรื อการ
เกิดอันตรกิริยาของวาร์ ฟารินอาจทําให้ เกิดพิษของยาได้ ง่าย เนื่องจากยานี ้มีการเมทาบอไลต์ผ่านทาง CYP 2C9 เป็ น
หลัก และมีการจับกับโปรตีนในร่ างกายสูง จึงทําให้ วาร์ ฟาริ นมีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นๆ และส่งผลให้ เกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยาได้ การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดอันตรกิริยาของยาวาร์ ฟาริ น
กับยาอื่นที่ใช้ ร่วมกัน และติดตามอาการแสดงที่เกิดขึ ้น การศึกษาย้ อนหลังโดยเก็บข้ อมูลจากประวัติการใช้ ยาของ
ผู้ป่วยในฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนของผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ตัง้ แต่เริ่ มมีระบบ
ฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
้ ้น 75 คน ผลการศึกษาพบว่า มีจํานวนคนที่ใช้ ยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยากับ
พบผู้ป่วยใช้ ยาวาร์ ฟาริ น จํานวนทังสิ
วาร์ ฟาริ น ตามเอกสารอ้ างอิงจํานวน 69 คน (ร้ อยละ 92) ยาที่มีการใช้ ร่วมที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยากับวาร์ ฟาริ น
ตามเอกสารอ้ างอิงที่มากที่สดุ คือ simvastatin (จํานวน 45 คน; ร้ อยละ 65.22) ในการศึกษานี ้พบว่า มีผ้ ปู ่ วย 8 คนที่
เกิดภาวะเลือดออก โดยมีผ้ ปู ่ วย 4 คน ที่คาดว่าจะเกิดจากอันตรกิริยาของยาที่ใช้ ร่วมกับวาร์ ฟาริ น (simvastatin
2 คน aspirin กับ amoxicillin 1 คน และ tramadol 1 คน) โดยภาวะเลือดออกหายไป เมื่อมีการปรับลดขนาดยาวาร์
ฟารินลง
คําสําคัญ : อันตรกิริยาระหว่างยา วาร์ ฟาริน

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
1
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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

คํานําและวัตถุประสงค์
วาร์ ฟาริ น เป็ นยาต้ านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในการรักษาและ
ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ อาทิเช่น ใช้ ป้องกันและรักษา deep vein thrombosis (DVT), pulmonary
embolism (PE), thromboembolism ในผู้ป่วย atrial fibrillation และผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้นหัวใจ, ใช้ หลังเกิด
myocardial infarction เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดการกลับเป็ นซํ ้า,ใช้ ในผู้ป่วยที่ทํา percutaneous
transluminal coronary angioplasty (PTCA) (Hirsh J, 2003) วาร์ ฟาริ น มีคณ
ุ สมบัติจบั กับโปรตีนในเลือดได้ ดี
จึงต้ องระมัดระวังในการใช้ ร่วมกับยาที่มีคณ
ุ สมบัติจบั กับโปรตีนในเลือดได้ สงู เหมือนกัน เพราะอาจทําให้ เกิดการแย่ง
จับโปรตีน ทําให้ ระดับยาวาร์ ฟาริ นอิสระในเลือดสูงขึ ้น จนเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ขึ ้นได้ และเนื่องจากวาร์ ฟาริ นต้ อง
อาศัยเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP450) ที่ตบั ในการเปลี่ยนแปลงยา (biotransformation) โดยผ่าน CYP2C9
อาจทําให้ เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ เช่น amiodarone ซึง่ ยับยัง้ CYP2C9 จะทําให้ ระดับของวาร์ ฟาริ นเพิ่มขึ ้น เพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก และยาตัวอื่นที่ลดการกํ าจัดวาร์ ฟาริ นผ่าน CYP2C9 ด้ วยได้ แก่ ยาปฏิชีวนะ
(metronidazole และ co-trimoxazole), ยาต้ านเชือ้ รา (fluconazole และยาเหน็บช่องคลอด miconazole),
cimetidine, allopurinol เป็ นต้ น (Tatro DS,2012) สมุนไพร St John’s wort, ยาในกลุม่ barbiturates, phenytoin,
rifampin จะเพิ่มการกําจัดยาวาร์ ฟาริ นที่ตบั ยาที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับการทํางานของเกร็ ดเลือดเช่น aspirin, ticlopidine
หรื อ clopidogrel อาจมีผลในการเพิ่มการเกิดเลือดออก ยาที่มีผลลดการดูดซึมของ vitamin K เช่น cholestyramine
จะมีผลรบกวนการทํางานของยาวาร์ ฟารินได้ (Lionel H, 2001)
จะเห็นว่ายาวาร์ ฟาริ นมีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาได้ มาก ซึ่งบางครัง้ แพทย์อาจจะไม่ทราบหรื อมีความ
ผิดพลาดในการสั่งจ่ายยาคู่ที่ เกิ ดอัน ตรกิ ริยากัน ผู้ป่ วยอาจจะเกิดอาการข้ างเคียง เช่น การเกิดภาวะเลือดออก
(bleeding) ซึง่ สามารถแสดงได้ ด้วยค่า International Normalized Ratio (INR) หรื อจากอาการแสดงจากผู้ป่วย เช่น
เลือดกําเดาไหล มีจํ ้าเลือดตามร่างกาย เลือดออกตามไรฟั นหรื อ อวัยวะสําคัญ เช่น สมอง
นอกจากนี ก้ ารเกิ ดอันตรกิ ริย าของยาวาร์ ฟ าริ น ไม่ได้ เกิ ดเฉพาะยากับ ยาเท่า นัน้ ยัง เกิ ดอันตรกิ ริย าได้
ระหว่างอาหารกับยาด้ วย โดยอาหารที่จะเกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ ฟาริ น คืออาหารที่มี prothrombin, vitamin K ซึง่
ได้ แก่ ผักใบเขียว นํ ้ามันพืช ซึง่ ผู้ป่วยควรรับประทานให้ คงที่เพราะการรับประทานมากเกินไปจะทําให้ INR เพิ่มขึ ้นได้
(Tatro S.D. 2012)
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ขนาดยาวาร์ ฟาริ น ที่แนะนําในการรักษา คือ 3-5 mg ต่อวัน โดยต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นร่วมด้ วย เช่น อายุ
เชื ้อชาติ นํ ้าหนัก โรคร่วม อาหาร อันตรกิริยาระหว่างยา เป็ นต้ น (ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 2553) วาร์ ฟาริ นจัดเป็ นยาที่มี
ความเสี่ยงสูง เป็ นยาที่มีปัญหาในการใช้ ยามาก (สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ 2547) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเนื่องจากยาวาร์ ฟาริ น
เช่น การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา (Adverse drug reaction , ADRs) การใช้ ยาในขนาดตํ่าหรื อสูงเกินไป การ
เกิดอันตรกิริยาระหว่างกันของยา และความไม่ร่วมมือในการใช้ ยาของคนไข้ (non adherence) อาจทําให้ เกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ คือ เกิดเลือดออก ซึง่ อาจถึงแก่ชีวิต มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต และพิการรวมทังการต้
้
องเข้ ารับการรักษา
ตัวในโรงพยาบาลด้ วยการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาวาร์ ฟาริ นกับยาอื่นๆ จากการศึกษาเรื่ อง การบริ การติดตามดูแล
ผู้ป่วยในที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ น ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (พรนลัท ทองศรี สมบูรณ์ . 2551) พบว่า ในผู้ป่วยที่ใช้ ยาวาร์
ฟาริ น จํ า นวน 80 คน มี จํา นวนผู้ป่ วยที่ ใ ช้ ย าที่ เกิ ดอันตรกิ ริย ากับ วาร์ ฟ าริ น 77 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 96.25 ซึ่ง เป็ น
ปริ มาณมาก เนื่องมาจากผู้ป่วยมีโรคร่วมที่จําเป็ นต้ องใช้ ยาอื่นร่วมด้ วย และจากผลการศึกษาเรื่ อง ปั ญหาเนื่องจาก
การรักษาด้ วยยาวาร์ ฟาริ นของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ (กอบกุล อินทรัตน์ชยั กิจ 2543) พบว่า การเกิด
เลือดออกจากการใช้ ยาวาร์ ฟ าริ น มี สาเหตุหลักมาจากการปรั บขนาดยา การไม่ร่วมมื อของผู้ป่วย และการเกิ ด
อันตรกิริยาระหว่างยาวาร์ ฟาริ นกับยาอื่น ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถป้องกันได้ ดังนัน้ การ
พิจารณายาที่ผ้ ปู ่ วยใช้ ร่วมในผู้ป่วยที่ใช้ ยาวาร์ ฟาริ นเป็ นประจํานันมี
้ ความสําคัญ เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ผู้ป่วยได้
การศึกษานี ้จะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการเกิดอันตรกิริยาของยาวาร์ ฟาริ นกับยาอื่นๆ เพื่อไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลดํ าเนิ นสะดวก เพื่ อเฝ้าระวังและติดตามพร้ อมให้ คําแนะนํ าแก่ผ้ ูป่วยเพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิ ภาพในการใช้ ยาวาร์ ฟาริ นและมีผลข้ างเคียงน้ อยที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างยาวาร์ ฟาริ นกับยาอื่นๆ รวมถึงอาการแสดงที่เกิดจากอันตรกิริยาดังกล่าว

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย เวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มารับบริ การ ได้ รับ
ยาวาร์ ฟาริ น ณ โรงพยาบาลดํ าเนินสะดวก จ.ราชบุรี ทัง้ หมด โดยเก็บข้ อมูลตัง้ แต่เริ่ มมีระบบฐานข้ อมูลใน
ั้
งนี ้
คอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 ระยะเวลา 2 ปี โดยมีขนตอนดั
1. การรวบรวมข้ อมูลยาที่มีอนั ตรกิริยากับยาวาร์ ฟาริน และ ผลที่คาดว่าจะเกิด เมื่อมีการใช้ ร่วมกัน ลักษณะ
ระดับความรุ นแรง และความเป็ นไปได้ ของอันตรกิริยาระหว่างยาจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ Drug
interaction fact 2012 (Tatro DS, 2012) Drug interactions analysis and management (Hansten PD and Horn
JR, 2006) แนวทางการรักษา บทความทางวิชาการ วารสารที่สืบค้ นจากฐานข้ อมูลทางการแพทย์ และฐานข้ อมูล
Micromedex® (Hutchison TA, 2011)
2. สํารวจข้ อมูลต่างๆ ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก แล้ วพัฒนาแบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูล
โดยข้ อมูลที่บนั ทึก ได้ แก่ เพศ, สาเหตุที่ใช้ ยาวาร์ ฟาริ น, โรคประจําตัว, วันเดือนปี ที่ได้ รับยา, วิธีรับประทาน, ขนาดยา
ที่ได้ รับ (mg/week),ยาที่ผ้ ปู ่ วยใช้ ร่วม และผลตรวจทางห้ องปฎิบตั ิการที่เกี่ยวข้ อง คือ International Normalized
Ratio (INR), Prothrombin time (PT) และ Partial Thromboplastin Time (PTT)
3. การเก็บข้ อมูล รวบรวมประวัติการใช้ ยาของผู้ป่วยจากฐานข้ อมูลคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนของผู้ป่วย
นอกทุกรายที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ น โดยเก็บข้ อมูล ตังแต่
้ เริ่ มมีระบบฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึง
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เดือนมิถุนายน 2555 บันทึกในแบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูล ตามข้ อ 2 โดยข้ อมูลทังหมดจะเก็
้
บเป็ นความลับในกลุ่ม
ผู้วิจยั หากพบว่าผู้ป่วยรายใด มีการสัง่ ใช้ ยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ ฟาริน จะทําการวิเคราะห์ตอ่ ไป
4. ประเมินการเกิดอันตรกิริยาที่พบระหว่างยา วาร์ ฟาริ น กับยาอื่น จะแบ่งออกเป็ นระดับความรุนแรงต่างๆ
ตามที่กําหนดไว้ ใน Drug interaction fact 2012 (Tatro DS, 2012) ดังนี ้
• ระดับ Contraindication หมายถึง ยาที่มีข้อห้ ามใช้ ร่วมกัน
• ระดับ Major หมายถึงผลที่เกิดจากอันตรกิริยา อาจทําให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตหรื อเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิด
การทําลายของอวัยวะอย่างถาวร
• ระดับ Moderate หมายถึง ผลที่เกิดจากอันตรกิริยาอาจทําให้ ภาวะทางคลินิกของผู้ป่วยแย่ลง ซึง่ ทําให้
ต้ องได้ รับการรักษาหรื อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
• ระดับ Minor หมายถึง ผลที่เกิดจากอันตรกิริยามีความรุ นแรงน้ อย ไม่มีผลกระทบต่อผลการรักษา อาจจะ
เพียงก่อให้ เกิดความรํ าคาญ และ ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับการรักษา
5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ทังนี
้ ้การศึกษานี ้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลและวิจารณ์
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ใช้ ยาวาร์ ฟาริ น ของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ตังแต่
้ เริ่ มมีระบบฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 ระยะเวลา
้ เริ่ มมีบนั ทึกการใช้ ยา
2 ปี มีผ้ ปู ่ วยที่ใช้ ยาวาร์ ฟาริ น จํานวน 80 คน โดยเก็บข้ อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยตังแต่
วาร์ ฟาริน สามารถเก็บข้ อมูลได้ จํานวน 75 คน ไม่สามารถติดตามข้ อมูลได้ 5 คน (ผู้ป่วยเสียชีวิต)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
้ เริ่ มมีฐานข้ อมูลทังหมด
้
75 คน ซึง่ ส่วนใหญ่
มีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ น ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวกตังแต่
เป็ นเพศหญิง 42 คน (ร้ อยละ 56) โดยสภาวะหรื อโรคที่เป็ นสาเหตุของการได้ รับยาวาร์ ฟาริ น ของผู้ป่วยมากที่สดุ
3 อันดับแรก คือ ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ เส้ นเลือดดําใหญ่ อุดตันจากลิ่มเลือดหลังจากการผ่าตัดลิ ้นหัวใจเทียม
ตามลําดับ (31, 24, 13 คน หรื อ ร้ อยละ 26.95, 20.86 และ 11.30 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลสภาวะ/โรคของผู้ป่วย
สภาวะ/โรคที่ทาํ ให้ ใช้ ยาวาร์ ฟาริน

ร้ อยละ

ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ

จํานวน
(คน)
31

เส้ นเลือดดําใหญ่อดุ ตันจากลิ่มเลือด

24

20.86

หลังผ่าตัดลิ ้นหัวใจเทียม

13

11.3

ประวัติเส้ นเลือดสมองอุดตันจากลิม่ เลือด

9

7.82

โรคลิ ้นหัวใจรูมาติก

6

5.21

ภาวะลิม่ เลือดอุดตันเส้ นเลือดในปอด

5

4.34

ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

1

0.86

อื่นๆ

26

22.66

รวมทังหมด
้

115*

100

26.95

* ผู้ป่วย 1 คน มีโรคร่วมมากกว่า 1 โรค
ส่ วนที่ 2 อันตรกิริยาของยาวาร์ ฟาริน กับยาอื่น
2.1

การเกิดอันตรกิริยาระหว่ างยาอื่นร่ วมกับวาร์ ฟาริน ตามเอกสารอ้ างอิง (Potential drug interaction)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากประวัติการใช้ ยาของผู้ป่วยจะพบว่าผู้ป่วยที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ นทังหมดใน
้
ช่วงเวลาที่ทําการศึกษา มีผ้ ปู ่ วยที่ใช้ ยาที่คาดว่าเกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ ฟารินเป็ นจํานวน 69 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 92
โดยมีรายการยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยา 45 รายการ โดยกลุม่ ยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับและอาจเกิดอันตรกิริยากับยาวาร์
ฟาริ น มากที่สดุ คือ กลุ่มยาลดไขมัน (simvastatin gemfibrozil) และรายการยาที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับและคาดว่าน่าจะเกิด
อันตรกิริยาระหว่างยาร่วมกับวาร์ ฟาริ น 3 อันดับที่มากที่สดุ คือ Simvastatin, Omeprazole และ Atenolol ซึง่ มี
ผู้ป่วยที่ใช้ ร่วมคือ 45, 32, 20 คน ตามลําดับ ( ร้ อยละ 65.22 46.38 และ 28.99) จากการศึกษานี ้ Potential drug
interaction หรื ออันตรกิริยาที่คาดว่าจะเกิดในระดับ major (ซึง่ ผลที่เกิดจากอันตรกิริยา อาจทําให้ เกิดอันตรายถึงชีวิต
หรื อเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดการทําลายของอวัยวะอย่างถาวร) โดยอ้ างอิงจาก Drug interaction fact 2012 (Tatro
DS, 2012) เกิดได้ จากยาในกลุ่มยาลดไขมัน NSAIDs และ ยาฆ่าเชื ้อในกลุ่ม Quinolones (โดยเรี ยงลําดับจาก
จํานวนผู้ป่วยที่ได้ รับยาจากมากไปน้ อย ดังนี ้ simvastatin aspirin diclofenac norfloxacin gemfibrozil ibuprofen
ciprofloxacin แสดงรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1)
2.2
อาการแสดงที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่ างยาอื่นร่ วมกับวาร์ ฟาริน (Actual drug interaction)
เมื่อวิเคราะห์ผ้ ปู ่ วยที่ใช้ ยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยากับยา วาร์ ฟาริ น จํานวน 69 คน ว่า พบอาการแสดงที่
ผิดปกติหรื อไม่ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการแสดงผิดปกติใดๆ (61 คน, ร้ อยละ 88.41) แต่พบผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะเลือดออก 8 คน และ เมื่อประเมินจากระยะเวลาการสั่งใช้ ยาและอาการแสดงที่เกิด พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะ
้ ้น 4 คน โดย ยาที่ใช้
เลือดออกที่อาจจะเกี่ยวข้ องกับการเกิดอันตรกิริยาของยาวาร์ ฟาริ นร่ วมกับยาอื่น มีจํานวนทังสิ
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ร่วมของผู้ป่วยทัง้ 4 คนนันคื
้ อยา simvastatin 2 คน ยา aspirin 1 คน (ใช้ ยามาก่อนเริ่ มยาวาร์ ฟาริ น) ยา amoxicillin
1 คน และ tramadol 1 คน (ใช้ ยาหลังจากเริ่ มยาวาร์ ฟาริ นแล้ ว) ซึง่ อาการแสดงคือ การเกิดจํ ้าเลือด ปั สสาวะเป็ น
เลื อ ด ประจํ า เดื อ นมามากกว่ า ปกติ หลัง จากผู้ป่ วยเกิ ด อาการแสดงแพทย์ มี ก ารปรั บ ลดขนาดยาวาร์ ฟ าริ น ลง
รายละเอียดตามภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่เกิดอาการแสดงที่คาดว่าอาจจะเกิดจากอันตรกิริยาจากยาวาร์ ฟาริ นกับยาที่ใช้ ร่วมอื่นๆ

การเกิดอาการแสดงที่คาดว่าอาจจะเกิดจากอันตรกิริยาจากยาวาร์ ฟาริ นกับยาที่ใช้ ร่วมอื่นๆ นัน้ มีเพียง
4 คนจากผู้ป่วยที่ได้ รับยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยา 69 คน (ร้ อยละ 5.80) อาจเกิดจากการที่แพทย์มีการปรับขนาด
ยา วาร์ ฟารินให้ เหมาะสมแล้ วเมื่อมีการสัง่ ใช้ ยาวาร์ ฟาริน ร่วมกับยาที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยา
ในการวิจยั นี ้ศึกษาจากข้ อมูลที่บนั ทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วย โดยพิจารณาภาวะที่ผ้ ปู ่ วยเกิดเลือดออกและ
ยาที่ใช้ ร่วมกัน ณ ขณะนัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกของผู้ป่วย นอกจากจะเกิดจากอันตร
กิริยาจากยาที่ผ้ ปู ่ วยใช้ ร่วมแล้ ว ภาวะเลือดออกอาจเกิดได้ จากหลายสาเหตุได้ แก่ วิธีการรับประทานยาที่ไม่ถกู ต้ อง
การรับประทานยามากเกินไป การที่ผ้ ปู ่ วยปรับเพิ่มขนาดยาเอง การรับประทานยาอื่นที่ผ้ ปู ่ วยซื ้อใช้ เอง การใช้ อาหาร
เสริมอื่นๆ ซึง่ อาจจะต้ องมีการรวบรวมข้ อมูลเพิ่มเติม และซักถามข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ป่วยหรื อญาติผ้ ปู ่ วย
ข้ อจํากัดของการวิจยั นี ้คือผู้ป่วยที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ น ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวกมีจํานวนน้ อย ทําให้ ผลที่
ได้ อาจยังไม่เพียงพอที่จะนําไปปรับใช้ กบั โรงพยาบาลอื่นๆ แต่จะสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการให้ คําแนะนําปรึกษา
เรื่ องยากับผู้ป่วยได้ หากผู้ป่วยได้ รับยาวาร์ ฟาริ นโดยเฉพาะครัง้ แรก ควรพิจารณาประวัติยาเดิมหรื อพิจารณายาอื่นที่
ผู้ป่วยใช้ ร่วมด้ วย เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยากับยาวาร์ ฟาริน และอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้

สรุ ป
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive study) แบบย้ อนหลัง (Retrospective study)
โดยเก็บข้ อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ได้ รับยาวาร์ ฟาริ น ตังแต่
้ เริ่ มมีระบบ
ฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2553) จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี ผู้ป่วยที่ใช้ ยาวาร์ ฟาริน
ที่ติดตามเวชระเบียนได้ ทงสิ
ั ้ ้น 75 คน มีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับยาร่วมที่คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยากับ วาร์ ฟาริน 69 คน โดยยาที่
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คาดว่าจะเกิดอันตรกิริยาที่มากที่สดุ คือ simvastatin (45 คน 65.22%) และเมื่อพิจารณาจากอาการแสดงที่เกิดขึ ้น
พบว่าผู้ป่วยมีอาการแสดงของภาวะเลือดออก ที่น่าจะเกิดจากอันตรกิริยาของยาร่วมกับ วาร์ ฟาริน มีจํานวน 4 คน
โดยผู้ป่วยได้ รับ simvastatin 2 คน, aspirin ร่วมกับยา amoxicillin 1 คน และ tramadol 1 คน
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดยาที่คาดว่ าจะเกิดอันตรกิริยากับวาร์ ฟารินจําแนกตามระดับความรุ นแรงที่ได้
จากการศึกษานี ้ อ้ างอิงตาม Drug Interaction Facts. (Tatro DS, 2012) และ Drug Interactions Analysis and
Management. (Hansten PD and Horn JR, 2006)
จํานวน
ยา
ผู้ป่วย
ระดับความรุ นแรง อาการแสดงที่อาจเกิดขึน้
(คน)
simvastatin
45
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
aspirin
17
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
diclofenac
11
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
norfloxacin
6
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
gemfibrozil
4
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
ibuprofen
4
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
ciprofloxacin
4
Major
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
omeprazole
32
Moderate
เพิ่ม INR และเพิ่มฤทธิ์การต้ านการแข็งตัวของเลือด
atenolol
20
Moderate
เพิ่ม prothrombin time หรื อINR
tramadol HCl
9
Moderate
เพิ่ม prothrombin time และ เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดเลือดออก
paracetamol
8
Moderate
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
dicloxacillin
6
Moderate
ลดฤทธิ์ของยา Warfarin
fluoxetine
5
Moderate
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
prednisolone
5
Moderate
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
propanolol
3
Moderate
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
ceftriaxone
3
Moderate
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
spironolactone
14
Minor
ลดฤทธิ์การต้ านการแข็งตัวของเลือด
glipizide
9
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
amoxicillin
9
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกและเพิ่มINR
ranitidine
8
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
roxithromycin
8
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
amitriptyline
4
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
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การคัดเลือกยีสต์ ท่ มี ีคุณสมบัตทิ นต่ อสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสทเพื่อใช้ ในการผลิต
ไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
Screening of Inhibitor-Tolerant Yeast for Xylitol Production from Lignocellulosic Hydrolysate
สโรชา สงค์เนย1 อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์1,2 คฑาวุธ โสภาลุน1,2 และ สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์1,2*
Sarocha Songnuei1, Anon Thammasittirong1,2, Kathawut Sopalun1,2 and Sutticha Na-Ranong Thammasittirong1,2*

บทคัดย่ อ
ในการศึกษานี ้ได้ นํายีสต์ที่สามารถใช้ ไซโลสทังหมด
้
50 ไอโซเลท มาคัดเลือกหายีสต์ที่สามารถทนต่อสาร
ยับยังผสมซึ
้
ง่ ประกอบไปด้ วย 0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-Hydroxymethylfurfural จากผล
การทดลองพบว่ามียีสต์เพียง 7 ไอโซเลท ที่สามารถเจริ ญภายใต้ สภาวะที่มีสารยับยังผสมได้
้
ยีสต์เหล่านี ้มีความ
เหมือนกับ Candida tropicalis 97-99% เมื่อนํายีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลใน
อาหารเหลว Yeast extract-peptone-xylose ภายใต้ สภาวะที่มีสารยับยัง้ (0.5% Acetic acid หรื อ 0.1% Furfural)
พบว่า ไอโซเลท 15R2 ผลิตไซลิทอลได้ สงู สุดเท่ากับ 2.04% (w/v) ในอาหารที่มี 0.1% Furfural ในขณะที่ไอโซเลท
12R2 ผลิตไซลิทอลได้ สงู สุดเท่ากับ 1.02% (w/v) ในอาหารที่มี 0.5% Acetic acid
คําสําคัญ : ไซลิทอล สารยับยังที
้ ่พบในไฮโดรไลเสท ลิกโนเซลลูโลส

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-peptonexylose 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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ในการป้องกันฟั นผุ โดยวิธีการผลิตไซลิทอลนันมี
้ อยู่ 2 วิธีหลักๆ คือ การผลิตไซลิทอลด้ วยวิธีทางเคมีและวิธีทาง
ชีวภาพ วิธีทางชีวภาพหรื อการผลิตไซลิทอลด้ วยวิธีการหมักจากไฮโดรไลเสทของวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มีเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโ ลส และลิกนิ นเป็ นองค์ ป ระกอบหลัก โดยอาศัยเชื อ้ จุลินทรี ย์ที่ สามารถเปลี่ย นไซโลสให้ เป็ นไซลิทอล
วิธีการนี น้ อกจากจะให้ ผลผลิตไซลิทอลสูงแล้ วยังมีข้อดีคือไม่เกิดการปนเปื ้อนของโลหะหนักเหมือนการผลิตด้ วย
้ กระบวนการที่ย่งุ ยาก
วิธีการทางเคมีที่เป็ นวิธีที่มีค่าใช้ จ่ายสูงแต่มีผลผลิตไซลิทอลตํ่า (Pereira et al., 2010) อีกทังมี
ซับซ้ อนมากและใช้ พลังงานสูง (สุขใจ, 2555) ดังนัน้ ไซลิทอลที่ได้ จากกระบวนการหมักจึงมีความปลอดภัยและ
เหมาะสมที่จะใช้ เป็ นสารเคมีแต่งอาหาร (Food additive) ในการผลิตไซลิทอลโดยทัว่ ไปนิยมใช้ ไฮโดรไลเสทจากวัสดุ
ลิกโนเซลลูโลสเป็ นซับสเตรต อาทิเช่น ไฮโดรไลเสทจากซังข้ าวโพด เส้ นใยข้ าวโพด ชานอ้ อย และฟางข้ าว เป็ นต้ น
โดยปริ มาณไซลิทอลที่ได้ จากการผลิตไซลิทอลด้ วยวิธีการหมักจากไฮโดรไลเสทของวัสดุลิกโนเซลลูโลสเหล่านีจ้ ะ
แตกต่างกันตังแต่
้ 0.2-0.8 กรัมต่อกรัม (ศิวพรและคณะ, 2554)
การผลิตไซลิทอลด้ วยวิธีการหมักจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสส่วนใหญ่ใช้ ไฮโดรไลเสทที่ได้ จากการไฮโดรไลซ์
ด้ วยกรด (สาวิตรี , 2547) เนื่องจากทําได้ ง่ายและใช้ เวลาสันในการทํ
้
าปฏิกิริยา (Chandel et al., 2007) และใน
ขันตอนนี
้
้มักจะมีผลพลอยได้ (By-products) ที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของเซลล์ยีสต์ที่เป็ นสาเหตุให้ ผลผลิตที่ได้
ลดลง เช่น Acetic acid เป็ นผลพลอยได้ จากปฏิกิริยาการกําจัดหมู่อะซิติลของเฮมิเซลลูโลส และ Furfural ได้ จากการ
ย่อยสลายนํ ้าตาลเพนโทส ซึ่งสารทังสองชนิ
้
ดเป็ นผลพลอยได้ ที่พบมากที่สดุ ในไฮโดรไลเสทจากวัสดุลิกโน-เซลลูโลส
มีรายงานว่าโดยทัว่ ไปจะพบ Acetic acid และ Furfural ในไฮโดรไลเสท 2.42-5.45 กรัมต่อลิตร และ 0.15-1.89 กรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ (Chandel et al., 2007; Chen et al., 2012; Ping et al., 2013) จากการศึกษาของ Felipe et al.
้
ไซโลสและการผลิตไซลิทอล
(1995) พบว่าความเข้ มข้ นของ Acetic acid ที่มากกว่า 3 กรัมต่อลิตร จะยับยังการใช้
และจากการศึกษาของ Phakasham et al. (2009) พบว่าความเข้ มข้ นของ Furfural ที่อยู่ในช่วง 0.5-2.0 กรัมต่อลิตร
มีผลในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลินทรี ย์ 25-99% นอกจากนี ้ในไฮโดรไลเสทยังมีสารพิษอื่นๆ ที่มีผลยับยัง้
การเจริญและการผลิตไซลิทอล เช่น Phenol, 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) เป็ นต้ น
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้ได้ มงุ่ เน้ นการคัดเลือกยีสต์ที่มีคณ
ุ สมบัติทนและเจริญในสภาวะที่มีสารยับยังที
้ ่พบในไฮโดรไลเสทโดยคาดว่ายีสต์ที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การคัดเลือกยีสต์ ท่ สี ามารถเจริญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสท
นํายีสต์จาก Stock culture มาทดสอบความสามารถในการเจริ ญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ โดยเลี ้ยงกล้ า
เชื ้อยีสต์ในอาหารเหลว Yeast extract-peptone-xylose (YPX) (1% Xylose, 2% Peptone และ 1% Yeast extract)
บ่มไว้ 16-18 ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส นับเซลล์กล้ าเชื ้อโดยใช้ Haemacytometer และเพาะเชื ้อให้ มี
ความเข้ มข้ นเซลล์เท่ากับ 1x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว YPX (5% Xylose, 2% Peptone และ
1% Yeast extract) ที่เติมสารยับยัง้ 3 ชนิด คือ 0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06%
5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส บนเครื่ องเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ น
เวลา 48 ชัว่ โมง วิเคราะห์ผลการเจริ ญโดยการวัดหาค่าความขุ่นของเซลล์ (Optical density: OD) ที่ความยาวคลื่น
600 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer
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2. การทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลในสภาวะที่มีสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสท
นํายีสต์ที่คดั เลือกได้ จากข้ อที่ 1 มาทําการทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอล โดยเลี ้ยงและคํานวณ
เซลล์กล้ าเชื ้อเหมือนข้ อที่ 1 เพาะลงในอาหารเหลว YPX ที่มี 5% Xylose และมีการเติมสารยับยัง้ ได้ แก่ 0.5%
Acetic acid หรื อ 0.1% Furfural บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส บนเครื่ องเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที การ
วิเคราะห์ผลหาความเข้ มข้ นของไซโลสที่เหลือและความเข้ มข้ นของไซลิทอลโดยเทคนิค High-performance liquid
chromatography (HPLC) (Thammasittirong et al., 2013) หาค่าความขุ่นเซลล์ (OD600nm) และปริ มาณเชื ้อที่รอด
ชีวิต (CFU/ml)
3. การจัดจําแนกยีสต์
นํายีสต์ที่ได้ จากข้ อ 1 มาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอบริ เวณโดเมน D1/D2 ของไรโบโซมหน่วยใหญ่โดยใช้ ไพรเมอร์
NL1 และ NL4 (O' Donnell, 1993) และนําผลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ของ D1/D2 ของ
ไรโบโซมหน่วยใหญ่ โดย BLAST search ในฐานข้ อมูลของ NCBI GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) เพื่อ
เปรี ยบเทียบลําดับเบสที่ได้ กบั ลําดับเบสของยีสต์ที่มีอยูใ่ นฐานข้ อมูล

ผลและวิจารณ์
1. การคัดเลือกยีสต์ ท่ สี ามารถเจริญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสท
เมื่อนํายีสต์ที่สามารถใช้ ไซโลสได้ ทงหมด
ั้
50 ไอโซเลท จาก Stock culture มาเลี ้ยงในอาหารเหลว YPX ที่
เติมสารยับยัง้ 3 ชนิดรวมกันคือ 0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-HMF จากผลการวัดค่าความขุ่น
เซลล์เมื่อเพาะเลี ้ยงเซลล์ในสภาวะดังกล่าวเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พบว่ามียีสต์ 7 ไอโซเลท ที่สามารถเจริ ญในสภาวะที่มี
สารยับยังที
้ ่ได้ จากการไฮโดรไลซิสได้ ดังแสดงจากค่าความขุ่นเซลล์ที่เพิ่มขึ ้น (ภาพที่ 1)
2. การทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลในสภาวะที่มีสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสท
เนื่องจาก 5-HMF มักพบในไฮโดรไลเสทน้ อยประมาณ 0.01-0.06% เมื่อนําไฮโดรไลเสทไปทําการกําจัด
สารพิษจะสามารถกําจัดสาร 5-HMF ได้ หมดหรื อเหลือตกค้ างน้ อยมาก (Mussato and Roberto, 2001) ดังนัน้
การศึกษานี ้จึงนํายีสต์ 7 ไอโซเลท ที่คดั เลือกได้ มาทดสอบความสามารถในการผลิตไซลิทอลในอาหารเหลว YPX ที่มี
0.5% Acetic acid หรื อ 0.1% Furfural จากการวิเคราะห์ไซโลสที่เหลือในอาหารและไซลิทอลที่ยีสต์ผลิตที่ชวั่ โมงการ
หมักที่ 48 ชัว่ โมง พบว่ายีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลท สามารถเจริ ญและผลิตไซลิทอลในอาหารที่มี 0.1% Furfural สูงกว่า
อาหารที่มีการเติม 0.5% Acetic acid (ภาพที่ 2-4) โดยยีสต์ 21R2 เจริ ญได้ สงู สุด (ภาพที่ 3ข. และภาพที่ 4ข.) ยีสต์
15R2 สามารถผลิตไซลิทอลได้ สงู สุดเท่ากับ 2.04% w/v (ภาพที่ 2ข.) สําหรับสภาวะที่มีการเติม 0.5% Acetic acid
พบว่ายีสต์ 1R1 เจริ ญได้ สงู สุด (ภาพที่ 3ก. และภาพที่ 4ก.) ยีสต์ 12R2 สามารถผลิตไซลิทอลได้ สงู สุดเท่ากับ 1.02%
w/v (ภาพที่ 2ก.)
3. การจัดจําแนกยีสต์
เมื่อนํายีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลท มาจัดจําแนกสายพันธุ์โดยเปรี ยบเทียบความเหมือนของนิวคลีโอไทด์ของโดเมน
D1/D2 ของไรโบโซมหน่วยใหญ่ พบว่ายีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลท มีความเหมือนประมาณ 97-99% กับยีสต์ Candida
tropicalis ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสายพันธุ์ที่มีรายงานว่ามีการผลิตไซลิทอลได้ มาก (Prakasham et al., 2009)
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สรุ ป
ในการศึกษาครัง้ นี ส้ ามารถคัดเลือกยีสต์ที่สามารถเจริ ญในสภาวะที่มีสารยับยัง้ ที่พบในไฮโดรไลเสทได้
7 ไอโซเลท เมื่อนํายีสต์มาศึกษาความสามารถในการผลิตไซลิทอลในอาหารเหลว YPX ที่เติมสารยับยังได้
้ แก่ 0.5%
Acetic acid หรื อ 0.1% Furfural พบว่ายีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลท สามารถเจริ ญและผลิตไซลิทอลได้ ในสภาวะที่มีสาร
ยับ ยัง้ ความเข้ มข้ น สูง ดังกล่าวได้ ยีสต์ ที่ คัดเลือ กได้ จากการศึกษานี จ้ ึง น่า จะมี ป ระโยชน์ ในการนํ า ไปใช้ เพื่ อผลิต
ไซลิทอลจากวัสดุลกิ โนเซลลูโลส

คําขอบคุณ
งานวิจยั นีไ้ ด้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากศูนย์ส่งเสริ มการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และได้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยบางส่วนจาก
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรี ย์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม
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ชัว่ โมงที่ 0

ชัว่ โมงที่ 48

ภาพที่ 1 ค่าความขุ่นเซลล์ (OD600nm) ที่ชวั่ โมงที่ 0 และ 48 ของยีสต์ทงั ้ 7 ไอโซเลทเมื่อเลี ้ยงในอาหารเหลวที่เติมสาร
ยับยัง้ 3 ชนิดรวมกัน (0.5% Acetic acid, 0.1% Furfural และ 0.06% 5-HMF)
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ไซโลส

ไซลิทอล

ไซโลส

ไซลิทอล

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 การผลิตไซลิทอลที่ชวั่ โมงที่ 48 ในอาหารเหลว YPX ที่เติมสารยับยัง้ (ก) 0.5% Acetic acid
(ข) 0.1% Furfural
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ชัว่ โมงที่ 0

ชัว่ โมงที่ 48

ชัว่ โมงที่ 0 ชัว่ โมงที่ 48

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 ค่าความขุ่นเซลล์ชวั่ โมงที่ 0 และ 48 ในอาหารเหลว 5% YPX ที่เติมสารยับยัง้ (ก) 0.5% Acetic acid
(ข) 0.1% Furfural
ชัว่ โมงที่ 0

ชัว่ โมงที่ 48

ชัว่ โมงที่ 0

ชัว่ โมงที่ 48

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 ปริมาณเชื ้อที่รอดชีวิต ชัว่ โมงที่ 0 และ 48 ในอาหารเหลว YPX ที่เติมสารยับยัง้ (ก) 0.5% Acetic acid
(ข) 0.1% Furfural
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การโคลนและศึกษาการแสดงออกของยีน cry2Ab จาก Bacillus thuringiensis
Cloning and Characterization of Bacillus thuringiensis cry2Ab Gene
กาญจนา พริกใย1 ทิพย์วดี อรรถธรรม2 สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์1,3 และ อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์1,3
Kanchana Prigyai1, Tipvadee Attathom2, Sutticha Na-Ranong Thammasittirong1,3 and
Anon Thammasittirong1,3

บทคัดย่ อ
โปรตีนสารพิษ Cry2 จาก Bacillus thuringiensis เป็ นโปรตีนที่มีความเป็ นพิษสูงต่อตัวอ่อนหนอนแมลง
อันดับ Lepidoptera จากการทดลองก่อนหน้ าได้ ทําการแยก B. thuringiensis ที่มีความเป็ นพิษต่อหนอนกระทู้ผกั
(Spodoptera litura) จํานวน 62 ไอโซเลท งานวิจยั นี ้ได้ ตรวจหายีน cry2 ในไอโซเลทเหล่านี ้ด้ วยเทคนิค PCR โดย
พบว่า ไอโซเลทที่ มียี น cry2 อยู่จํ า นวน 53 ไอโซเลท คิ ด เป็ น 85 เปอร์ เซ็ น ต์ และได้ ทํ า การโคลนและศึก ษาการ
แสดงออกของยีน cry2Ab จากเชื ้อที่แยกได้ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ โดยการเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb
และเชื่อมต่อเข้ าสูด่ ีเอ็นเอพาหะ pUC19 ที่ตําแหน่ง BamHI และ KpnI และส่งถ่ายพลาสมิดลูกผสมที่มียีน cry2Ab
เข้ าสูเ่ ชื ้อ Escherichia coli สายพันธุ์ JM109 จากการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab พบว่ามีความ
เหมือนกับยีนสร้ างโปรตีนสารพิษ cry2Ab ของแบคทีเรี ย B. thuringiensis สายพันธุ์ HTS-S-38 (100% identity)
หลังจากชักนํ าให้ เกิ ดการแสดงออกของยีนสร้ างโปรตี นสารพิษ Cry2Ab ด้ วย Isopropyl-β-D-1-thiogalacto
pyranoside (IPTG) ความเข้ มข้ น 0.1 มิลลิโมลาร์ และวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE พบว่าไม่มีการแสดงออกของยีน
cry2Ab ที่โคลนได้
คําสําคัญ : บาซิลลัส ทูริงเยนซิส 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

คํานําและวัตถุประสงค์
การกําจัดแมลงศัตรูพืชด้ วยสารเคมีได้ รับความนิยมและใช้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ ก่อให้ เกิดพิษ
ตกค้ างต่อสิ่งแวดล้ อมและเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย เช่น แมลงที่เป็ นประโยชน์ รวมทังเป็
้ นอันตรายต่อ
เกษตรกรและผู้บริ โภค (Aronson et al., 1986) และจากความวิตกกังวลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นจากการใช้ สารเคมี
จึงมีการศึกษาค้ นหาวิธีอื่น ๆ เพื่อใช้ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น การใช้ แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช หรื อ
การใช้ จลุ ินทรี ย์ก่อโรคต่อแมลงศัตรูพืชเพื่อใช้ ร่วมกับวิธีต่าง ๆ ในการกําจัดแมลงศัตรูพืช โดยมีการค้ นพบว่าจุลินทรี ย์
หลายชนิ ดมีประสิท ธิ ภาพและมี ความปลอดภัยสูง ในการควบคุมแมลงศัตรู พื ช เช่น เชื อ้ แบคทีเรี ย Bacillus
thuringiensis (Ferre et al., 1995)
B. thuringiensis เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกที่สามารถผลิตผลึกโปรตีนสารพิษ δ-endotoxins ในระหว่างการ
สร้ างสปอร์ ซึ่งโปรตีนสารพิษ δ-endotoxins ประกอบไปด้ วยกลุ่มของโปรตีนสารพิษ Cry (crystal) และ Cyt
(cytotoxic) (Crickmore et al., 1998) โดยปั จจุบนั มีรายงานถึงการค้ นพบโปรตีนสารพิษ Cry มากกว่า 350 ชนิด
และโปรตีนสารพิษ Cyt มากกว่า 38 ชนิด (http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/) โดย
B. thuringiensis แต่ละสายพันธุ์จะสร้ างโปรตีนสารพิษมากกว่า 1 ชนิดที่มกั จะออกฤทธิ์ต่อตัวอ่อนแมลงในอันดับ
เดียวกัน เช่น B. thuringiensis สายพันธุ์ kurstaki สร้ างโปรตีน Cry1Aa, Cry1Ab, Cry2Aa และ Cry2Ab ซึง่ มีความ
เป็ นพิษต่อหนอนในอันดับ Lepidoptera ในขณะที่ B. thuringiensis สายพันธุ์ israelensis สร้ างโปรตีนสารพิษอย่าง
น้ อย 4 ชนิด คือ Cry4Aa, Cry4Ba, Cry11Aa และ Cyt1Aa ที่มีความเป็ นพิษต่อตัวอ่อนแมลงในอันดับ Diptera เช่น
ลูกนํ ้ายุง เป็ นต้ น (Berry et al., 2002)
จากการศึกษาโครงสร้ างสามมิติของโปรตีนสารพิษ Cry ชนิดต่าง ๆ ที่มีรายงาน พบว่ามีความคล้ ายคลึงกัน
ซึง่ ประกอบด้ วย 3 โดเมน คือ โดเมนที่ 1 ที่มีโครงสร้ างเป็ น α-helices มีหน้ าที่ทําให้ เกิดรูรั่วบนเซลล์เยื่อบุกระเพาะ
อาหารของแมลง โดเมนที่ 2 มีโครงสร้ าง β-sheets เกี่ยวข้ องในการจับกับโปรตีนตัวรับเฉพาะ (receptor) ที่เซลล์ผิว
เยื่อบุกระเพาะอาหารแมลง และโดเมนที่ 3 มีโครงสร้ าง β-sheets ที่คาดว่าเกี่ยวข้ องกับการรักษาเสถียรภาพของ
โปรตีนสารพิษและเกี่ยวข้ องกับการจับโปรตีนตัวรับเฉพาะ (Pardo-Lopez et al., 2013)
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาได้ คดั แยกและศึกษาแบคทีเรี ย B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอน
กระทู้ผกั (Spodoptera litura) จํานวน 62 ไอโซเลท ในงานวิจยั นี ้จึงทําการศึกษาเพิ่มเติมการมียีนสร้ างโปรตีนสารพิษ
Cry2 ใน B. thuringiensis ไอโซเลทต่าง ๆ และทําการโคลนยีนและศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab จาก
B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้ อมทังศึ
้ กษาการแสดงออกของยีนดังกล่าวในเชื ้อ Escherichia coli เพื่อ
เป็ นพื ้นฐานในการใช้ โปรตีนสารพิษควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. เชือ้ แบคทีเรี ย
เชื ้อแบคทีเรี ย B. thuringiensis เป็ นเชื ้อที่แยกได้ จากตัวอย่างดินจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทยและผ่าน
การทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผกั และใช้ เชื ้อ E. coli สายพันธุ์ JM109 สําหรับเตรี ยม
competent cell
2. การสกัดดีเอ็นเอ
เลี ้ยง B. thuringiensis ในอาหาร Nutrient broth และปั่ นตกเซลล์ที่ด้วยความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที
สกัดดีเอ็นเอทังหมด
้
(Total DNA) จากเซลล์ ตามวิธีที่รายงานโดย Thammasittirong และ Attathom (2008) จากนัน้
วิเคราะห์ดีเอ็นเอที่สกัดได้ ด้วย agarose gel electrophoresis เพื่อใช้ เป็ นแม่แบบในการเพิ่มจํานวนยีน cry2
3. การเพิ่มจํานวนยีน cry2 ด้ วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR)
สําหรับการตรวจยีน cry2 ใน B. thuringiensis นันใช้
้ ไพร์ เมอร์ และองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทํา PCR
ตามที่รายงานโดย Thammasittirong และ Attathom (2008) สําหรับเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab เพื่อใช้ ในการโคลนยีน
นันทํ
้ าโดยใช้ ดีเอ็นเอที่สกัดได้ จาก B. thuringiensis เป็ นแม่แบบ และมีลําดับไพรเมอร์ ที่ออกแบบขึ ้นใหม่และจําเพาะ
ต่อยีน cry2Ab คือ cry2Ab-Forward มีลําดับนิวคลีโอไทด์ 5’ AAAAGGATCCGCGTATAACAAAAG TGAGAA 3’
และ cry2Ab-Reverse มีลําดับ 5’ AAAAGGTACCTTAATAAAGTGGTG(A/G)AA(T/G)(A/T)TTAG 3’ โดยเพิ่ม
ลําดับจดจําของเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI (GGATCC) ที่ Forward primer และเอนไซม์ KpnI (GGTACC) ที่
Reverse primer ทํา PCR โดยใช้ เอ็นไซม์ Phusion DNA polymerase (NBE) ในการเพิ่มจํานวน โดยทําปฏิกิริยา 30
รอบ ที่อณ
ุ หภูมิ denaturation 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที, annealing 52 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ extension
72 องศาเซลเซียส 3 นาที จากนันวิ
้ เคราะห์ผลผลิตที่เกิดขึ ้นด้ วย agarose gel electrophoresis
4. การโคลนยีน cry2Ab และการคัดเลือกโคลน
ทําการตัดชิน้ PCR products และพลาสมิด pUC19 ด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI และ KpnI
(Fermentas) จากนันทํ
้ าการแยกชิ ้น PCR products และพลาสมิดที่ผ่านการตัดด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะแล้ วด้ วย
เทคนิค agarose gel electrophoresis และตัดชิ ้นวุ้นอะกาโรสของ PCR products ของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb
และของพลาสมิดขนาด 2.6 kb เพื่อทําให้ บริ สทุ ธิ์ด้วยชุดแยกบริ สทุ ธิ์ดีเอ็นเอจากเจล GF-1 AmbiClean Kit
(Vivantis) และทําการเชื่อมต่อชิ ้น PCR ที่ได้ เข้ ากับดีเอ็นเอพาหะ pUC19 ที่ตําแหน่ง BamHI และ KpnI ด้ วยเอนไซม์
DNA ligase (Vivantis) ดังแสดงในภาพที่ 1 และส่งถ่ายพลาสมิดลูกผสมไปยัง competent cell ด้ วยกระบวนการ
heat shock transformation และคัดเลือกโคลนที่ได้ รับพลาสมิดลูกผสมที่สามารถเจริ ญบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Luria
bertani (LB) agar ที่เติมยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร เพื่อใช้ วิเคราะห์โคลนต่อไป
5. วิเคราะห์ โคลนที่ได้ รับการถ่ ายยีน cry2Ab
สกัดพลาสมิดจากโคลนที่ขึน้ บนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ ที่มียาปฏิ ชีวนะแอมพิ ซิลลิน โดยวิธี alkaline lysis
(Birnboim and Doly, 1979) จากนันจึ
้ งตัดพลาสมิดลูกผสมที่สกัดได้ ด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI ร่วมกับ KpnI
แล้ ววิเคราะห์ชิ ้นดีเอ็นเอที่ได้ จากการตัดด้ วย agarose gel electrophoresis จากนันส่
้ งพลาสมิดลูกผสมวิเคราะห์
ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab และเปรี ยบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์กับฐานข้ อมูล National Center for
Biotechnology Information (NCBI)
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6. ศึกษาการแสดงออกของยีนสร้ างโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ในเชือ้ E. coli
เลี ้ยงเซลล์ E. coli ที่ได้ รับพลาสมิดลูกผสมในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ LB broth ที่เติมยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที จนกระทัง่ มีค่าการ
ดูดกลืนคลื่นแสง (OD595) ได้ ประมาณ 0.3-0.4 จึงชักนําให้ เกิดการแสดงออกของยีนด้ วยการเติม Isopropyl-β-D-1thiogalactopyranoside (IPTG) ความเข้ มข้ น 0.1 มิลลิโมลาร์ และเลี ้ยงเชื ้อต่อเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง จากนันปั
้ ่ นตกเซลล์
และวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนด้ วยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis
(SDS-PAGE) ตามวิธีของ Laemmli (1970)

ผลและวิจารณ์
1. การตรวจหายีน cry2 ใน B. thuringiensis
จากการใช้ เทคนิค PCR ในการเพิ่มจํานวนยีน cry2 เพื่อตรวจหาการมียีนสร้ างโปรตีนสารพิษ Cry2 ที่ออก
ฤทธิ์ต่อหนอนแมลงในอันดับ Lepidoptera นัน้ พบว่ามีการตรวจพบยีน cry2 จํานวน 53 ไอโซเลท จาก 62 ไอโซเลท
คิดเป็ น 85 เปอร์ เซ็นต์ โดยแสดงตัวอย่างของผลการตรวจพบ cry2 ในภาพที่ 2 ซึง่ ถือว่าเป็ นสัดส่วนการพบยีน cry2 ที่
สูง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ าที่มีการตรวจพบยีน cry2 ในตัวอย่าง B. thuringiensis ในภูมิภาคต่าง ๆ
ประมาณ 80 เปอร์ เซ็นต์และสามารถพบยีน cry2 ได้ สงู ใน B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนกลุม่
Lepidoptera (ประมาณ 90 เปอร์ เซ็นต์) (Thammasittirong and Attathom, 2008)
2. การโคลนยีน cry2Ab และการวิเคราะห์ โคลน
จากการศึกษา B. thuringiensis ที่มีความสามารถในการกําจัดหนอนกระทู้ผกั ซึ่งเป็ นกิจกรรมของโปรตีน
สารพิษที่ออกฤทธิ์ ต่อหนอนแมลงอันดับ Lepidoptera งานวิจัยนีไ้ ด้ สนใจศึกษายีน cry2Ab ซึ่งมีรายงานถึง
ประสิทธิภาพที่สงู ต่อหนอนแมลงอันดับ Lepidoptera (Hofte and Whiteley, 1989) โดยเพิ่มจํานวนชิ ้นยีนจาก
B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ ในการกําจัดหนอนกระทู้ผกั โดยใช้ ไพรเมอร์ ที่ออกแบบขึ ้นในการเพิ่ม
จํานวนยีน cry2Ab พบว่าได้ ชิ ้น PCR product ขนาดประมาณ 2.1 kb (ภาพที่ 3 ก เลนที่ 1)
หลังจากเชื่อมต่อชิ ้นยีน cry2Ab เข้ าสู่ดีเอ็นเอพาหะ pUC19 ที่ตําแหน่ง BamHI และ KpnI และส่งถ่าย
พลาสมิดลูกผสมเข้ าสูเ่ ชื ้อ E. coli แล้ วพบว่าได้ โคลนที่สามารถเจริ ญในอาหารที่มียาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน จึงทําการ
คัดเลือกโคลนดังกล่าวมาสกัดพลาสมิดและวิเคราะห์ด้วยการตัดด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI พบว่าให้ ชิ ้นดีเอ็นเอ
จากการตัดประมาณ 4.7 kb (ภาพที่ 3 ข เลนที่ 2) ซึง่ ใกล้ เคียงกับขนาดของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb และพลาสมิด
pUC19 ขนาด 2.6 kb และจากการตัดวิเคราะห์ด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะสองชนิดคือ BamHI และ KpnI พบว่าให้ ชิ ้น
ดีเอ็นเอจากการตัดสองชิ ้นคือ ขนาดประมาณ 2.1 kb และ 2.6 kb (ภาพที่ 3 ข เลนที่ 3) ซึ่งตรงกับขนาดของยีน
cry2Ab และขนาดของพลาสมิด pUC19 ตามลําดับ แสดงถึงการประสบความสําเร็ จในการโคลนยีน cry2Ab เข้ าสู่
พลาสมิด pUC19 จากการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab ที่โคลนได้ พบว่ามีสว่ นเก็บรหัสจํานวน 1,902
นิวคลีโอไทด์ (ภาพที่ 4) ซึง่ เก็บรหัสสําหรับ 633 กรดอะมิโน และจากการเปรี ยบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้ อมูล
NCBI พบว่ามีความเหมือนกับยีนสร้ างโปรตีนสารพิษ cry2Ab ของแบคทีเรี ย B. thuringiensis สายพันธุ์ HTS-S-38
(accession number K5010821.1) เท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ (identity) แสดงถึงยีนที่โคลนได้ เป็ นยีนที่มีรายงานใน
ฐานข้ อมูล
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3. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนสารพิษด้ วยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE)
หลังจากชักนําให้ เกิดการแสดงออกของยีนสร้ างโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ในเชื ้อ E. coli และการวิเคราะห์
โปรตีนด้ วยเทคนิค SDS-PAGE พบว่าไม่มีการแสดงออกของยีน cry2Ab ที่มีขนาดประมาณ 70 kDa (ภาพที่ 5 เลนที่
2) โดยพบว่ามีการแสดงออกของโปรตีนชนิดต่าง ๆ ที่เหมือนกับเชื ้อ E. coli ที่ได้ รับเฉพาะพลาสมิด pUC19 (ภาพที่ 5
เลนที่ 1) ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากการแสดงออกของยีนต่างสิ่งมีชีวิตที่มกั จะมีการแสดงออกที่ตํ่า โดยอาจเกิดจากหลาย ๆ
ปั จจัย เช่น ระบบควบคุมการแสดงออกของยีน การม้ วนพับของโปรตีนหลังการแสดงออก ดังที่มีรายงานถึงการ
แสดงออกที่ตํ่าของยีน cry2A และ cry4A ในเชื ้อ E. coli (Tanapongpipat et al., 2003) และไม่พบการแสดงออก
ของยีน cry2Ab ใน B. thuringiensis สายพันธุ์ HD-1 และ HD-263 (Jain et al., 2006) Donovan และคณะ (1988)
รายงานว่าไม่พบการแสดงออกของยีน cryBI จาก B. thuringiensis kurstaki สายพันธุ์ HD1 และ HD263 ใน E. coli
แต่พบการแสดงออกของยีน cryBI ใน Bacillus megaterium ในอาหารที่ส่งเสริ มการสร้ างสปอร์ เนื่องจากใช้ ระบบ
ควบคุมการแสดงออกเดียวกันกับยีนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสปอร์ (Losick and Pero, 1981) หรื อโปรตีนสารพิษ
Cry2Ab อาจแสดงออกในระดับตํ่าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการย้ อม Coomassie brilliant blue จึงจําเป็ นต้ อง
ศึกษาเพื่อปรับปรุงการแสดงออกของยีน cry2Ab ที่โคลนได้ ตอ่ ไป

สรุ ปผล
งานวิจยั นี ้ได้ ตรวจการมียีน cry2 ใน B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนกระทู้ โดยพบว่า
จํานวนไอโซเลทที่มียีน cry2 คิดเป็ น 85 เปอร์ เซ็นต์ (53/62 ไอโซเลท) และสามารถโคลนยีนสร้ างโปรตีนสารพิษ
Cry2Ab จาก B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนกระทู้ผกั โดยใช้ พลาสมิด pUC19 เป็ นดีเอ็น
พาหะ จากการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab ที่โคลนได้ พบว่ามีลําดับนิวคลีโอไทด์ 1,902 นิวคลีโอไทด์
เก็บรหัสสําหรับ 633 กรดอะมิโน โดยมีความเหมือนกับลําดับนิวคลีโอไทด์ cry2Ab ของ B. thuringiensis สายพันธุ์
HTS-S-38 ที่รายงานในฐานข้ อมูล NCBI เท่ากับ 100% แต่ไม่พบการแสดงออกของยีน cry2Ab ได้ ใน E. coli

คําขอบคุณ
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย บางส่ ว นจากศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั
บางส่วนจากหน่วยวิจยั เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรี ย์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เอกสารอ้ างอิง
Aronson, A.I., Beckman, W. and Dunn, P. 1986. Bacillus thuringiensis and related insect pathogens.
Microbiol. Rev. 50(1): 1-24.
Berry, C., O'neil, S., Bem, D.E., Jones, A.F., Murphy, L., Quail, M.A., Holden, M.T.G., Harris, D., Zaritsky,
A. and Parkhill, J. 2002. Complete sequence and organization of pBtoxis, the toxin-coding
plasmid of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. Appl Environ Microbiol. 68: 5082-5095.
P-59

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

Birnboim, H. and J. Doly. 1979. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid
DNA. Nucleic Acids. Res. 7: 1513-1523.
Crickmore, N., D. R. Zeigler, J. Feitelson, E. Schnepf, J. Van Rie, D. Lereclus, J. Baum and D. H. Dean.
1998. Revision of the Nomenclature for the Bacillus thuringiensis Pesticidal Crystal Proteins.
Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62: 807-813.
Donovan, W. P., C. C. Dankocsik, M. P. Gilbert, M. C. Gawron-Burke, R. G. Groat and B. C. Carlton.
1988. Amino acid sequence and entomocidal activity of the P2 crystal protein. J. Biol. Chem.
263:561-567.
Ferre, J., B. Escriche, Y. Bel and J.V. Rie. 1995. Biochemistry and genetics of insect resistance to
Bacillus thuringiensis insecticidal crystal proteins. FEMS Lett. 132: 1-7.
Hofte, H. and Whiteley, H.R. 1989. Insecticidal crystal proteins of Bacillus thuringiensis. Microbiol Rev.
53: 242–255.
Jain, D.S., Udayasuriyan, V., Arulsevi, P.I., Dev, S.S. and Sangeetha, P. 2006. Cloning, characterization,
and expression of a new cry2Ab gene from Bacillus thuringiensis strain 14–1. Appl Biochem
Biotechnol. 128:185–194.
Laemmli, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage
T4. Nature. 227(5259): 680-685.
Losick, R. and Pero, J. 1981, Cascades of sigma factors, Cell 25:582-584
Pardo-Lopez, L. Soberon, M. Bravo, A. 2013. Bacillus thuringiensis insecticidal 3-domain Cry toxins:
Mode of action, insect resistance and consequences for crop protection. FEMS Microbiol
Rev, 37, 3-22.
Tanapongpipat, S., Luxananil, P., Boonhiang, P., Chewawiwat, N., Audtho, M. and Panyim, S. 2003. A
plasmid encoding a combination of mosquito-larvicidal genes from Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis and Bacillus sphaericus confers toxicity against broad range of mosquito larvae
when expressed in Gram-negative bacteria. FEMS Microbiology Letters, Vol.228, pp.259–263.
Thammasittirong, A., and Attathom, T. 2008. PCR-based method for the detection of cry genes in
local isolates of Bacillus thuringiensis from Thailand. J Invertebr Pathol. 98:121-126.

P-60

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

ภาพที่ 1 โครงสร้ างพลาสมิดลูกผสม
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

kb

10.0
8.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.75

~1.1 kb

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการตรวจพบยีน cry2 ด้ วยเทคนิค PCR เลนที่ 1-12: ไอโซเลทที่ตรวจพบยีน cry2 และเลน M:
DNA marker
(ก)

(ข)
M

1

kb

10.0
8.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.75
0.50
0.25

M

kb

~ 2.1 kb

10.0
8.0
5.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.75
0.50

1

2

3

~ 4.7 kb
~ 2.6 kb
~ 2.1 kb

ภาพที่ 3 (ก) การเพิ่มจํานวนยีน cry2Ab ด้ วยเทคนิค PCR เลนที่ 1: PCR product ของยีน cry2Ab ขนาด 2.1 kb;
(ข) การวิเคราะห์โคลนด้ วยการตัดด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ เลนที่ 1: พลาสมิดลูกผสม; เลนที่ 2: พลาสมิดลูกผสมที่ตดั
ด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI; เลนที่ 3: พลาสมิดลูกผสมที่ตดั ด้ วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ BamHI และ KpnI และเลน
M: DNA marke
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1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
1021
1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501
1561
1621
1681
1741
1801
1861

ATGAATAGTG
CATGATCCAT
TGGAAAAAAA
CTGTTAAAGA
ATATTTCCTA
CTGAATCAAA
CAAGCAAATG
GCTGTTCCTT
TTACCCCAGT
GCCAATTTAC
TCAGCAGCAA
AACTATTGTA
ATGTTAGAAT
TTGTTTAAAT
GGACCACAGC
CAAGTTAATT
CCTAATATAG
AATTACAGTG
AATTGTAGCA
GGTTCAGATC
ACTTTAGGGT
TATTTTATTC
CCGTTACACT
CGAGCTTATA
GGTTCTATGA
GCAACTCAAG
GATTCTTTAA
AATAGTTACA
ATAAACGGTA
AATGATAATG
TCTGATGTAC
AATATTATGC

TATTGAATAG
TTAGTTTTCA
ATAATCATAG
AAGTGGGGAG
GTGGTAGTAC
GACTTAATAC
TAGAAGAGTT
TATCAATAAC
TCCAGATGCA
ATCTTTCTTT
CATTACGTAC
TAAATACGTA
TTAGAACATA
ATCAAAGTCT
AGACCCAATC
CAAATTATGT
TTGGTTTACC
GAGGAATTTC
CATTTCTCCC
GGGAGGGCGT
TAAGGAGTGG
GTAATATTTC
ATAATGAAAT
TGGTATCTGT
TTCATTTAGC
TGAATAATCA
GGTTTGAACA
ATCTTTATTT
GGGTATATAC
GAGCTCGTTT
CATTAGATAT
TTGTACCAAC

CGGAAGAACT
ACACAAATCA
TTTATACCTA
TCTTGTTGGA
AAATCTAATG
AGACACTCTT
TAATCGACAA
TTCTTCAGTT
AGGATACCAA
TATTAGAGAT
GTATCGAGAT
TCAAAGTGCG
TATGTTTTTA
TCTAGTATCT
ATTTACTTCA
GTTAAATGGA
TGGTTCTACT
GTCTGGTGAT
CCCATTGTTA
TGCCACCGTT
TGCTTTTACA
TGGAGTTCCT
AAGAAATATA
GCATAACAGA
GCCAAATGAC
AACACGAACA
AAACAACACG
AAGAGTTTCT
TGCTACAAAT
TTCAGATATT
AAATGTAACA
TAATCTTTCA

ACTATTTGTG
TTAGATACCG
GATCCTATTG
AAAAGGATAC
CAAGATATTT
GCCCGTGTAA
GTAGATAATT
AATACAATGC
CTGTTATTAT
GTTATTCTAA
TACTTGAAAA
TTTAAAGGTT
AATGTATTTG
TCCGGTGCTA
CAAGACTGGC
TTTAGTGGTG
ACAACTCACG
ATAGGTGCAT
ACGCCATTTG
ACAAATTGGC
GCTCGCGGTA
TTAGTTGTTA
GCAAGTCCTT
AAAAATAATA
TATACAGGAT
TTTATTTCTG
ACAGCTCGTT
TCAATAGGAA
GTTAATACTA
AATATCGGTA
TTAAACTCCG
CCACTTTATT

ATGCGTATAA
TACAAAAGGA
TTGGAACTGT
TAAGTGAGTT
TAAGAGAGAC
ATGCGGAATT
TTTTGAACCC
AACAATTATT
TACCTTTATT
ATGCAGATGA
ATTATACAAG
TAAACACTCG
AGTATGTATC
ATTTATATGC
CATTTTTATA
CTAGGCTTTC
CATTGCTTGC
CTCCGTTTAA
TTAGGAGTTG
AAACAGAATC
ATTCAAACTA
GAAATGAAGA
CAGGAACACC
TCCATGCTGT
TTACTATTTC
AAAAATTTGG
ATACGCTTAG
ATTCCACTAT
CTACAAATAA
ATGTAGTAGC
GTACTCAATT
AA

TGTAGCGGCT
ATGGACGGAG
GGCTAGTTTT
ACGGAATTTA
AGAAAAATTC
GACAGGGCTG
TAACCGAAAC
TCTAAATAGA
TGCACAGGCA
ATGGGGAATT
AGATTACTCT
TTTACACGAT
TATCTGGTCG
AAGTGGTAGT
TTCTCTTTTC
TAATACCTTC
TGCAAGGGTT
TCAAAATTTT
GCTAGATTCA
CTTTGAGACA
TTTCCCAGAT
TTTAAGAAGA
TGGTGGAGCA
TCATGAAAAT
GCCGATACAT
AAATCAAGGT
AGGGAATGGA
TCGAGTTACT
CGATGGAGTT
AAGTAGTAAT
TGATCTTATG

ภาพที่ 4 ลําดับเบสขนาด 1,902 นิวคลีโอไทด์ของยีน cry2Ab บนพลาสมิดลูกผสม
kDa
180
135
100
75
63
48

M

1

2

35
25
17
11

ภาพที่ 5 การแสดงออกของโปรตีนสารพิษ Cry2Ab ในเชื ้อ E. coli เลนที่ 1: การแสดงออกของโปรตีนในเชื ้อ E. coli
ที่ได้ รับเฉพาะพลาสมิด pUC19; เลนที่ 2: การแสดงออกของโปรตีนในเชื ้อ E. coli ที่ได้ รับพลาสมิดลูกผสม pUC19
ที่มียีน cry2Ab; เลน M: Protein standard markers
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุผลิตภัณฑ์ ปลาแมคเคอเรลแปรรู ปโดยการจัดสมดุล
สายการผลิต
Increasing Efficiency of Packaging Mackerel Fillet Product by Assembly Line Balancing
Technique
กัญจนา ทองสนิท1 จุฬารัตน์ ฦาแรง1 และ ภิกชญา คงแก้ ว1
Kanjana Thongsanit1, Churarat Luraeng1 and Pikchaya Khongkaew1

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี น้ ํ า เสนอปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพกระบวนของบรรจุผ ลิตภัณ ฑ์ ป ลาแมคเคอเรลแปรรู ป ลงกล่อ ง
กระดาษ ซึ่งมีกระบวนการผลิตในรู ปแบบของสายงานการผลิต จากการศึกษาปั ญหาพบว่าในปั จจุบนั กระบวนการ
ดังกล่าวมีการผลิต ที่น้อยกว่าเป้าหมายการผลิต 12% เนื่องจากกระบวนการปิ ดฉลากใช้ เวลาในการผลิตที่นานกว่า
ในขันตอนอื
้
่น ๆ จึงเกิดการรอคอยงานขึน้ ในกระบวนการผลิต เกิดคอขวดในสถานีงานย่อยของสายการผลิต จาก
ปั ญหาเหล่านี ้ผู้ทําการวิจยั จึงได้ นําเสนอ 2 แนวทางในการแก้ ปัญหาโดยจะใช้ แนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิต โดย
วิธีที่ 1 ใช้ หลักการรวมสถานีงานและปรับตําแหน่งพนักงาน สําหรับวิธีที่ 2 ใช้ หลักการรวมสถานีงานเพียงอย่างเดียว
ใช้ วิเคราะห์ และหาแนวทางการปรั บปรุ งงานจากการนํ าเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปรับปรุ งงาน ผลการศึกษาพบว่า สําหรับวิธีที่ 1 ทําให้ กําลังการผลิตต่อวันเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1,688 กล่องต่อวัน เป็ น
2,110 กล่องต่อวัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 11.9 % วิธีที่ 2 กําลังการผลิตต่อวันเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,645 ต่อวัน คิดเป็ น
การเพิ่มขึ ้น 19.21 %
คําสําคัญ : การจัดสมดุลการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลแปรรูป

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
1
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การศึกษาการจัดการสินค้ าคงคลัง กรณีศกึ ษา แผนกเครื่องสําอางในร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
A Study of Inventory Management: Case Study of Cosmetics Department Store in A Large
Retail Store
กวินธร สัยเจริญ1 กัญจนา ทองสนิท1 และ ศักดิ์ระพี แสงนาค1
Kawinthorn Saicharoen1, Kanjana Thongsanit1 and Sakrapee Sangnak1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้นําเสนอการศึกษาการจัดการสินค้ าคงคลังที่เหมาะสม กรณีศึกษาแผนกเครื่ องสําอางในร้ านค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ ปั จจุบันทางร้ านค้ ามี รายการสินค้ าที่ต้องสั่งซือ้ หลาย ๆ รายการในแต่ละเดือน ปั จจุบันผู้จัดการ
ร้ านค้ าจะใช้ ประสบการณ์ ในการตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อสินค้ าแต่ละรายการสําหรับขายในร้ านค้ า เช่น รายการและ
จํานวนที่ต้องสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ซึ่งผลการตัดสินใจต่าง ๆ จะมีผลต่อค่าใช้ จ่าย ถ้ าทางร้ านสัง่ สินค้ าในปริ มาณที่มาก
เกินก็ย่อมมีผลต่อค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ แต่ถ้าทางร้ านสัง่ ในปริ มาณที่น้อย แต่สงั่ ในจํานวนครัง้ ที่บ่อยก็จะทําให้
ค่าใช้ จ่ายด้ านการสัง่ ซื ้อสูงขึ ้น
ปริ มาณการสั่งซื อ้ ที่ ประหยัด คือการหาปริ มาณการสัง่ ซื อ้ ที่ ดีที่สุด ภายใต้ การหาความสมดุลของความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึน้ ระหว่าง ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บกับค่าใช้ จ่ายด้ านการสัง่ ซือ้ การสัง่ ซือ้ ที่ประหยัดจะให้ ค่าที่ทําให้
ต้ นทุนรวมที่เกิดตํ่าที่สดุ ของแต่ละรายการสินค้ า สําหรับร้ านค้ าปลีกต้ องมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าหลายรายการจากผู้ขาย ซึง่
ผู้ขายสินค้ าแต่ละรายจะส่งสินค้ าหลากหลายรายการให้ กบั ร้ านค้ าปลีก ในบทความนี ้จึงนําเสนอตัวแบบปริ มาณการ
สัง่ ซื ้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) สําหรับหลายรายการ ซึ่งแนวคิดของแบบจําลองนีค้ ือ
ค่าใช้ จ่ายคงที่ที่เกิดขึ ้นจากการสัง่ ซื ้อสินค้ าหลายชนิดในคราวเดียวกันจะมีต้นทุนที่ถกู กว่าต้ นทุนที่เกิดจากการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าหลายชนิดหลายครัง้ ในด้ านการจัดการสินค้ าคงคลัง ร้ านค้ าสามารถที่จะลดค่าใช้ จ่าย โดยรวมได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้ วิธี ตัวแบบปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่ประหยัด(Economic Order Quantity, EOQ) สําหรับหลายรายการหรื อ
เรี ยกว่าการสัง่ ซือ้ แบบร่ วม โดยใช้ ข้อมูลจริ ง 5 เดือน เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่เกิดขึน้ กับวิธีการที่
ดําเนินการเดิม
คําสําคัญ : การสัง่ ซื ้อแบบร่วม ต้ นทุน การจัดการสินค้ าคงคลัง
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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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การศึกษาการสร้ างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่ าทาง
The Education Creating and Efficiency Alarm by Scanning Appearance
ศศิธร ริ ยะเทน1 เสาวนีย์ สมรูป1 อรทัย ไชยราช1 สุมินตรา ทองจํารูญ1 ณรงค์ฤทธิ์ จํารัส1 และ วิชิต นางแล1
Sasithorn Riyathen1, Saowanee Somrup1, Orathai Chairad1, Sumintra Tongjumloon1, NarongritJumrus1 and
Wichit Nanglae1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีชื่อว่าการสร้ างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทางโดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิ ภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทาง 2) เพื่อส่ง
สัญญาณเสียงโดยจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ จานวน 4 เสียง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยคอมพิวเตอร์ กล้ องเว็บแคมและ โปรแกรมสแกนลักษณะท่าทางโดย
เป็ นการตรวจสอบท่าทางการยกมือโดยเมื่อบุคคลแสดงท่าทางยกมือทังสองข้
้
างขึ ้นเสมอศีรษะโปรแกรมก็จะทําการ
รับสัญญาณอินพุทเป็ นเฟรมภาพเข้ ามาแล้ วทําการประมวลผลเฟรมภาพจากการหาค่าสีผิวของมนุษย์บนระบบสีของ
คอมพิวเตอร์ แล้ วหาส่วนประกอบของภาพโดยมีสว่ นศีรษะเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ใช้ ในการหาตําแหน่งเริ่มต้ นของวัตถุในภาพ
้
ดไปจากนันก็
้ นําไปประมวลผลว่ามีการยกมือเหนือศีรษะ
เพื่อจดจําตําแหน่งไว้ เพื่อนําไปหาส่วนที่เป็ นมือในขันตอนถั
หรื อระดับศีรษะหรื อไม่เพื่อส่งสัญญาณเตือนเป็ นเสียงสัญญาณเตือนภัยทังหมด
้
4 เสียงได้ แก่ 1.เสียงไซเรน 2.เสียง
คนพูด 3.เสียงเพลง 4.เสียงเอฟเฟค
ผลการวิจยั พบว่า วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกน
ลักษณะท่าทางมีผลการทดลองดังนี ้การสแกนลักษณะท่าทางโดยใช้ บคุ คลทดสอบจานวน 2 คน มีระยะระหว่าง
1-5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ โปรแกรมสามารถตรวจสอบการทํางานได้ 90 เปอร์ เซ็นต์ได้ แก่ 1 คนระยะห่าง
1 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 1 คน 2 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 1 คน 3 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 1 คน 4 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 1 คน
5 เมตร ได้ ผล 9 ครัง้ , 2 คน 1 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 2 คน 2 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 2 คน 3 เมตร ได้ ผล 10 ครัง้ , 2 คน
4 เมตร ได้ ผล 8 ครัง้ , 2 คน 5 เมตร ได้ ผล 8 ครัง้
ผลการวิจยั พบว่า ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อส่งสัญญาณเสียงโดยจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ จํานวน
4 เสียงมีผลการทดลองดังนี ้การสแกนลักษณะท่าทางโดยใช้ บคุ คลทดสอบจํานวน 2 คน มีระยะระหว่าง 1-5 เมตร
ส่งสัญญาณเสียง 4 เสียง จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ โปรแกรมสามารถตรวจสอบและส่งสัญญาณเสียง 1) จํานวน
1 คน ระยะห่าง 5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected 95 เปอร์ เซ็นต์ 2) จํานวน 2 คน
ระยะห่าง 5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected 96 เปอร์ เซ็นต์ 3) จํานวน 3 คน ระยะห่าง
5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected 92 เปอร์ เซ็นต์ 4) จํานวนบุคคลทดสอบ 4 คน
ระยะห่าง 5 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ Motion Detected ประมาณ 90 เปอร์ เซ็นต์
คําสําคัญ : สัญญาณกันขโมย สแกนลักษณะท่าทาง
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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

คํานํา
ในทุกวันนี ้เมื่อเราตื่นนอนขึ ้นมาในตอนเช้ าเราจะพบกลับข่าวสารจานวนมากมาย และหนึ่งในนันจะมี
้
ข่ า ว
เกี่ยวกับการจี ้ปล้ นธนาคาร และร้ านสะดวกซื ้อต่าง ๆ ถึงแม้ ว่าหน่วยงานหรื อสถานที่ดงั กล่าวจะมีระบบกล้ องวงจรปิ ด
โดยส่วนมาก แต่ระบบกล้ องวงจรปิ ดนันเป็
้ นเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในส่วนคดีความหลังจากเกิดเหตุแล้ ว
ไม่ได้ ช่วยปกป้องความเสียหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และถึงแม้ ว่าทุกวันนี ้จะมีระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหวด้ วย
กล้ องวิดีโอ (Motion Detector) แต่ก็ยงั เป็ นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวในทุกรูปแบบโดยรวมที่เกิดขึ ้นในเฟรมของ
ภาพวิดีโอ ไม่ได้ ชี ้เฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ จี ้ หรื อ ปล้ น คนร้ ายก็อาจมีการใช้ อาวุธ และขู่กรรโชกให้
ผู้เสียหายมีการยกมือขึ ้นเพื่อจะได้ สะดวกในการก่อการของผู้ร้ายเอง ซึ่งจุดนี ้เองทาให้ มีการคิดให้ มีระบบตรวจสอบ
การแสดงท่าทางการยกมือด้ วย (The Raised hand gesture recognition detector system by webcamera) ขึ ้น
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เมื่อกล่าวถึงปั จจุบนั มีความเจริญทางด้ านเทคโนโลยีมากกว่าในอดีตมากมายนักอุปกรณ์ทางด้ านไอทีต่างๆ
ก็มีให้ เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ นกล้ องวงจรปิ ดที่ใช้ ในการบันทึกความเคลื่อนไหวของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายใน
้
สถานที่เป้าหมายแต่ก็ยงั ไม่มีระบบที่ใช้ ในการตรวจสอบการแสดงที่ทางการยกมือดังกล่าวที่มีราคาถูกเลยดังนันทาง
ผู้พฒ
ั นาได้ เลือกใช้ กล้ องเว็บคาเมร่าก็เพราะว่ามีราคาถูกมากกว่ากล้ องวงจรปิ ดทัว่ ๆไปและใช้ การพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อ
ตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือควบคู่ไปเพื่อนาไปใช้ ในการช่วยแจ้ งเตือนภัยไปยังเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ ระบบนี ้

แนวคิดและทฤษฎี
บิตแมป(Bitmap)
เป็ นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ ้นด้ วยจุดสีต่างๆ ที่มีจํานวนคงที่ตายตัวตามการสร้ าง
ภาพที่มี Resolution หรื อความละเอียดของภาพต่างกันไป หากขยายภาพ Bitmap จะเห็นว่ามีลกั ษณะเป็ นตาราง
เล็กๆ ซึง่ แต่ละบิตคือ ส่วนหนึง่ ของข้ อมูลคอมพิวเตอร์
เนื่องจากบิตแมปมีค่าจุดสี (Pixel) จํานวนคงที่จึงทําให้ มีข้อจํากัดในเรื่ องการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยน
ขนาดภาพทําโดยเพิ่มหรื อลดพิกเซลจากที่มีอยู่เดิม เมื่อขยายภาพให้ ใหญ่ขึ ้น ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้ า
เพิ่มค่าความละเอียดมากขึน้ ก็จะทําให้ ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนือ้ ที่หน่วยความจํามากขึน้ ตามไปด้ วย ภาพที่
ขยายโตขึ ้นจะมองเห็นเป็ นตารางสี่เหลี่ยมเรี ยงต่อกัน ทําให้ ขาดความสวยงาม

ภาพที่ 1 แสดงภาพบิตแมป
(อ้ างอิงจาก : URL http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201372/page03_01.html)
ภาพแบบ Bitmap จึงเหมาะสําหรับงานกราฟิ กในแบบที่ต้องการให้ แสงเงาในรายละเอียด เป็ นไฟล์ที่
เหมาะกับการทํางานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย เพราะบิตแมปมีแชลแนลพิเศษ เรี ยกว่า Alpha Channelซึง่
เป็ น 32 bitหรื อ true colorคือสีสมจริง เช่น ภาพที่นํามาใช้ กบั โปรแกรมโฟโต้ ช็อปจะเป็ นภาพเหมือน ภาพถ่าย เพราะ
ไฟล์ที่ได้ จาก โปรแกรมโฟโต้ ช็อปเป็ นบิตแมปในขณะที่ไฟล์ที่สร้ างจาก อีลสั เตเตอร์ จะเหมือนการ์ ตนู หรื อภาพเขียน
เพราะเป็ นไฟล์แบบเว็คเตอร์ นอกจากนี ้ยังเหมาะสําหรับภาพที่ต้องการระบายสี สร้ างสี หรื อกําหนดสีที่ต้องการความ
ละเอียดและสวยงาม โดยไฟล์ภาพแบบบิตแมปในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล . BMP, .PCX. , .TIF, .GIF,
.JPG, .MSP, .PCD เป็ นต้ น สําหรับโปรแกรมที่ใช้ สร้ างกราฟิ กแบบนี ้คือ โปรแกรม Paint ต่างๆ เช่น Paintbrush,
PhotoShop, Photostyler เป็ นต้ น ซึง่ ชนิดภาพบิตแมปมีดงั นี ้
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- Binary image หรื อ B&W หรื อ โมโนโครม (Monochrome)เป็ นภาพที่ใช้ สีเพียง 2 สีคือดําและขาวใน
การแสดงผล
- Grayscale เป็ นภาพที่แสดงผลด้ วยสีเทาระดับความเข้ ม 0 – 255 สี (shade)
- Color เป็ นภาพสี รองรับการใช้ สีได้ สงู สุด 24 Bit
Multichannelโหมดสีที่มีการเก็บข้ อมูลสี 8 บิตต่อพิเซล แสดงสีได้ 256 สี ใช้ ในงานพิมพ์บางอย่าง

ภาพที่ 2 แสดงโหมดสีแบบ Multichannel
(อ้ างอิงจาก : URL http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201372/page03_07_06.html)
False-colorเป็ นภาพผสมสีเท็จ เช่นภาพดาวเทียมที่เก็บข้ อมูลแบบหลายช่วงคลื่นหรื อภาพสีนํามาผสม
ช่วงคลื่นในรูปแบบเฉพาะต่างๆ (เช่นคลื่นอินฟาเรดใกล้ ผสมกับคลื่นแสงสีแดงและคลื่นแสงสีเขียว)ภาพสีผสมเท็จมิได้
แสดงสีจริงของสิง่ ปกคลุมดินจึงทําให้ เรามองเห็นสิ่งปกคลุมดินด้ วยสีที่ผิดธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่นพืชสีเขียวเราจะเห็น
เป็ นสีแดง เมื่อเป็ นภาพสีผสมเท็จ)ภาพสีผสมเท็จมักจะนําไปใช้ กบั งานทางด้ านการวิเคราะห์พืชพรรณ (Vegetation
Analysis)
Multi-spectral เป็ นข้ อมูลภาพที่ได้ โดยอาศัยช่วงคลื่นในการเก็บข้ อมูล หลายช่วงคลื่น

ภาพที่ 3 แสดงโหมดสีแบบ False-color
ภาพที่ 4 แสดงโหมดสีแบบ Multi-spectral
(อ้ างอิงจาก :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) ได้ ศึกษาการแยกค่าสีจากภาพถ่ายปกติ โดยสามารถแยกรายละเอียดของสีบนภาพในแต่
ละจุด (Pixel) ได้ เป็ นแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีนํ ้าเงิน (RGB) และได้ ทําการแยกภาพสีจากภาพถ่าย โดย
สามารถที่ จ ะค้ น หาวัต ถุที่ มี สี ต ามที่ ต้ อ งการจากภาพนัน้ แล้ ว ทํ า การแยกวัต ถุดัง กล่ า วออกจากภาพที่ เ หลื อ
Background ดังแสดงในภาพที่5

ภาพที่ 5 แสดงการแยกภาพวัตถุที่ต้องการออกจากภาพที่เหลือ(อ้ างอิงจาก : ฟูศกั ด์ ชีวสุวิทย์, 2551 : 25)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทาง
2. เพื่อส่งสัญญาณเสียงโดยจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ จานวน 4 เสียง

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ประกอบด้ วยคอมพิวเตอร์ กล้ องเว็บแคมและวิธีการโปรแกรมสแกนลักษณะท่าทางโดยเป็ นการ
ตรวจสอบท่าทางการยกมือการพัฒนาวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนาการเขียนซอฟแวร์ เพื่อใช้ ในการประมวลผลเฟรมภาพเพื่อ
ตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือแต่มีการทางานรวมกับฮาร์ ดแวร์ ในระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโดยมีการทํางาน
โดยรวมคือจะเป็ นการรับสัญญาณอินพุทเป็ นเฟรมภาพเข้ ามาแล้ วโดยทาการประมวลผลเฟรมภาพจากการหาค่าสีผิว
ของมนุษย์บนระบบสีของคอมพิวเตอร์ แล้ วหาส่วนประกอบของภาพโดยมีส่วนศีรษะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ใช้ ในการหา
ตํา แหน่งเริ่ มต้ นของวัตถุใ นภาพเพื่ อ จดจํ า ตํ าแหน่ง ไว้ เพื่ อ นาไปหาส่วนที่ เป็ นมื อ ในขัน้ ตอนถัดไปจากนัน้ ก็นํ า ไป
ประมวลผลว่ามีการยกมือเหนือศีรษะหรื อระดับศีรษะหรื อไม่เพื่อส่งสัญญาณเตือนเป็ นเสียงส่วนรายละเอียดในส่วน
ของซอฟแวร์ จะใช้ หลักการการประมวลผลภาพ (image Processing)คือการให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลภาพ
โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้ 1)ออกแบบโครงสร้ างของโปรแกรม และเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ 2)ศึกษาถึงเรื่ องการต้ น
แบบจําลองของสี (Color Model) 3)การประมวลผลภาพ (image Processing)
ในการดํา เนิ นการวิจัยครั ง้ นี ้ ทางผู้ศึกษาวิจัยได้ ทดสอบกลุ่มบุคคลที่นั่งอยู่บนเก้ า อี ้ เป็ นการจํ า ลอง
สถานการณ์ เมื่อคนร้ ายเข้ ามาในธนาคาร แล้ วเกิดเหตุการณ์ พนักงานธนาคารยกมือขึน้ ทําให้ ระบบแสดงผลการ
ทํางานส่งสัญญาณเสียงโดยจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ จานวน 4 เสียงเมื่อนําไปใช้ งานจริงต้ องพัฒนาเพิ่มเติมอีกมาก
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ผลการทดลอง
งานวิจัยนี ม้ ีชื่อว่าการสร้ างและหาประสิทธิ ภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทางโดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิ ภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกนลักษณะท่าทาง 2) เพื่อส่ง
สัญญาณเสียงโดยจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ จานวน 4 เสียงในการทดสอบผลการทดลองของโปรแกรมนันได้
้
้
ละ
กําหนดให้ มีการทดสอบโดยเปลี่ยนจานวนบุคคลที่เข้ าร่วมทดสอบและปรับระยะห่างจากกล้ องพร้ อมทังทดสอบแต่
แบบจํานวน 10 ครัง้ แสดงรายละเอียดดังนี ้
ผลการทดลองตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพสัญญาณกันขโมยโดยการสแกน
ลักษณะท่าทาง
1) ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 1 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 1
คนระยะห่าง 3 เมตร

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 1 คน
ตัวอย่างผลการทดลองกรณีจํานวนบุคคลทดสอบ 1 คนระยะห่าง 1เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คล
จํานวน 1 คนระยะห่าง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95 เปอร์ เซ็นต์
2) ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 2 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 2
คนระยะห่าง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 90 เปอร์ เซ็นต์

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 2 คน
ตัวอย่างผลการทดลองกรณีจํานวนบุคคลทดสอบ 2 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คล
จํานวน 2 คนระยะห่าง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95เปอร์ เซ็นต์
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3) ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 3 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 3
คนระยะห่าง 3 เมตร

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 3 คน
ตัวอย่างผลการทดลองกรณีจํานวนบุคคลทดสอบ 3 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คล
จํานวน 3 คนระยะห่าง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 96 เปอร์ เซ็นต์
4) ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 4 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คล
จํานวน 3 คนระยะห่าง 3 เมตร

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการทดสอบโดยใช้ บคุ คลจํานวน 4 คน
ตัวอย่างผลการทดลองกรณีจํานวนบุคคลทดสอบ 4 คนระยะห่าง 1 เมตร และการทดสอบโดยใช้ บคุ คล
จํานวน 4 คนระยะห่าง 3 เมตรจํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ 95 เปอร์ เซ็นต์

สรุ ป
จากการทดลองพบว่าเมื่อการทดลองโดยใช้ จํานวนบุคคลน้ อยระยะใกล้ จะทําให้ การ Motion Detected
ทํางานได้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภาพ หากจํ านวนบุคคลมากขึน้ ระยะไกลขึน้ โปรแกรมอาจจะมี ความคลาดเคลื่อ นได้
โปรแกรมระบบตรวจสอบการแสดงท่าทางการยกมือด้ วยกล้ องเว็บคาเมล่านีพ้ บว่าโปรแกรมสามารถตรวจจับการ
แสดงท่าทางที่มีการยกมือของบุคคลที่อยู่ในเฟรมภาพที่ได้ จากส่วนของอินพุทรับภาพเข้ ามาซึง่ ก็คือกล้ องเว็บคาเมล่า
ไม่วา่ บุคลในภาพจะมีการเคลื่อนไหวไปยังส่วนใดของเฟรมภาพ ก็สามารถตรวจจับการยกมือของทังมื
้ อซ้ ายและขวา
ได้ และมีการแจ้ งเตือนด้ วยเสียงโดยมีผลดังต่อไปนี ้ 1) จํานวน 1 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้
แสดงการ Motion Detected95 เปอร์ เซ็นต์ 2) จํานวน 2 คน ระยะห่าง 34 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดง
การ Motion Detected 96 เปอร์ เซ็นต์ 3) จํานวน 3 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดงการ
Motion Detected 92 เปอร์ เซ็นต์ 4) จํานวนบุคคลทดสอบ 4 คน ระยะห่าง 4 เมตร จํานวนการทดสอบ 10 ครัง้ แสดง
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การ Motion Detected ประมาณ 90 เปอร์ เซ็นต์ จากการวิจยั บางส่วนสังเกตได้ ว่า จํานวนบุคคลน้ อยระยะใกล้ จะทํา
ให้ การ Motion Detected ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากจํานวนบุคคลมากขึ ้น ระยะไกลขึ ้นโปรแกรมอาจจะมี
ความคลาดเคลื่อนได้ จํ านวนบุคคลทํามากขึน้ ตําแหน่งพิกัดของศรี ษะกับการยกมือเหนือศี รษะทําให้ โปรแกรม
ทํางาน Motion Detected ที่ช้าขึ ้น ในวิจยั ครัง้ ต่อไปผู้วิจยั มีแนวความคิดที่จะนําการเคลื่อนไหวของวัตถุในรู ปแบบ
kalman filter หรื อ gaussian mixture model มาใช้ ในลําดับต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
ฟูศกั ด์ชีวสุวิทย์, (2551). การประมวลผลภาพเชิงดิจติ อลภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุมแผนกผลิตตารา
และสื่อการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
ภาพดิจิตอล. (2557).ภาพดิจติ อล.สืบค้ นเมื่อ 15 เมษายน 2557 , จาก www.elearning.msu.ac.th:
http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03.01.html.
ระบบสี. (2557). สืบค้ นเมื่อ 15 เมษายน2557 ,จาก www.elearning.msu.ac.th:
http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03_04_01.html.
สิทธิโชคยอดระยับ, (2550). การเขียนโปรแกรม Digital Image Processing ด้ วย Visual Basic สมาคมส่งเสริ ม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปน),
ุ่ บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
สีสนั ความสว่างและความอิ่มตัวของสี (2557). สืบค้ นเมื่อ 15 เมษายน 2557, จาก www.eleavning.msu.ac.th:
http://www. eleavning. mso.ac.th/opencourse/1201372/page03_05.html.
โหมดสี. (2557). สืบค้ นเมื่อ 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
P-73

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ ย่อยแป้ง
Study of Ethanol Fermentation by Amylolytic Yeasts
กมลชนก ธรรมโม1 สุดารัตน์ แซ่โจว1 ธาดา แจ่มดวง1 สโรชา สงค์เนย1 และ สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ 1,2*
Kamonchanok Tummo1, Sudarut Saechow1, Tada Jamduang1, Sarocha Songnuei1 and Sutticha NaRanong Thammasittirong1,2*

บทคัดย่ อ
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้งจากยีสต์ทงหมด
ั้
58 ไอโซเลท พบว่ามียีสต์ 6 ไอโซเลท
ได้ แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 13-1 และ SE 14-6 ที่สามารถย่อยแป้งได้ โดยยีสต์ยอ่ ยแป้ง SE 6-6
สามารถย่อยแป้งได้ ดีที่สดุ จึงได้ คดั เลือกมาศึกษาการผลิตเอทานอลจากแป้งที่มีความเข้ มข้ น 5% (w/v) ที่อณ
ุ หภูมิ
30 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่ายีสต์ SE 6-6 ผลิตเอทานอลได้ ความเข้ มข้ นสูงสุดเท่ากับ 15.4 g/l จากผลการ
ทดลองแสดงให้ เห็นว่ายีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการหมักเอทานอลจากแป้งได้ โดยตรง นอกจากนันได้
้ ศกึ ษา
การผลิตเอทานอลโดยเชื ้อผสมระหว่างยีสต์ SE 6-6 และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ND 48 โดยพบว่าการ
ผลิตเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6 พร้ อมกับ S. cerevisiae ND 48 ตังแต่
้ เริ่ มต้ นการหมัก ผลิตเอทานอลได้
12.87 g/l แต่การเพาะ S. cerevisiae ND 48 หลังจากหมักเอทานอลด้ วย SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง ผลิตเอทานอล
ได้ 14.59 g/l
คําสําคัญ : ยีสต์ยอ่ ยแป้ง 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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คํานําและวัตถุประสงค์
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นพลังงานหลักที่มีการนําไปใช้ มากในชีวิตประจําวันของมนุษย์ โดยทัว่ ไปนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
มาจากกระบวนการทางปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี โดยแหล่งพลังงานเหล่านี ้กําลังมีปริ มาณที่ลดลงและอาจหมดไปได้
ในอนาคต ดังนันจึ
้ งได้ มีความพยายามที่จะหาแหล่งพลังงานต่าง ๆ มาทดแทน เอทานอลนับเป็ นพลังงานอีกทางเลือก
หนึ่งที่ได้ รับความสนใจในการนํามาใช้ ทดแทนแหล่งนํ ้ามันจากฟอสซิล เพราะเอทานอลสามารถนํามาผสมกับนํ ้ามัน
เบนซินไร้ สารตะกัว่ ในอัตราส่วน 1: 9 ได้ เป็ นแก๊ สโซฮอล์ที่นําไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการคมนาคมขนส่งได้ (เทพปั ญญา,
2544) ในการผลิตเอทานอลได้ มีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ ในกระบวนการหมักโดยยีสต์ ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด (Lin and Tanaka, 2006) มันสําปะหลังเป็ นหนึ่งในผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีความน่าสนใจในการนํามาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามมันสําปะหลังมีแป้งเป็ น
องค์ประกอบหลัก ดังนันการนํ
้
ามันสําปะหลังมาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการเอทานอลต้ องทําการเปลี่ยนแป้งเป็ นนํ ้าตาลโดย
ใช้ เอนไซม์ จากนัน้ จึงเปลี่ยนนํา้ ตาลเป็ นแอลกอฮอลล์โดยอาศัยจุลินทรี ย์ในการหมักเอทานอล (สาวิตรี , 2540,
้
่ยนแป้งเป็ นนํ ้าตาลนัน้ หากมีการใช้ เอนไซม์จะส่งผลให้ ต้นทุนการ
Wilson and Ingledew, 1982) ในขันตอนการเปลี
ผลิตสูงขึ ้น (Charoenchai et al., 1997) ยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้งและสามารถหมักเอทานอลได้ นบั ว่ามี
ประโยชน์ในการหมักเอทานอลจากแป้ง เนื่องจากช่วยลดค่าใช้ จ่ายและขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ตเอทานอลจากแป้ง
(Shafiee et al., 2005) ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงทําการคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้ง และศึกษาการหมัก
เอทานอลจากแป้ง

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเลือกยีสต์ ท่ มี ีความสามารถในการย่ อยแป้ง
นํายีสต์จาก stock culture มา streak บนอาหาร yeast starch agar บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ ายีสต์มาทําการทดสอบการย่อยแป้งโดยการเพาะเลี ้ยงแบบ point inoculation ลงบน
ุ หภูมิ
อาหาร yeast starch agar โดยจะทําการเพาะยีสต์ เพลทละ 2 ตําแหน่งเพื่อเป็ นการทํา 2 ซํ ้า และนําไปบ่มที่อณ
30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ทําการทดสอบการย่อยแป้งโดยทําการหยดสารละลายไอโอดีนให้ ทวั่ ผิวหน้ า
อาหาร ทิ ้งไว้ ประมาณ 1 นาที และทําการวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใสและทําการวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีที่
เกิดขึ ้น (เบญจพร, 2542)
2. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ ย่อยแป้ง
นํายีสต์ยอ่ ยแป้งที่เลือกได้ จากข้ อที่ 1 มาทดสอบการหมักเอทานอลในอาหาร carbon fermentation test
broth ที่มีแป้ง 5% (w/v) ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บ่มแบบเขย่าที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ชัว่ โมง จนครบ 120 ชัว่ โมง เพื่อนํามาวัดค่า pH ด้ วยเครื่ อง pH meter, วิเคราะห์
ปริมาณเอทานอลและนํ ้าตาลด้ วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (สาวิตรี , 2540) และวัด
การเจริญของยีสต์โดยวัดความขุ่นด้ วยเครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร
3. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ ย่อยแป้งร่ วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ยอ่ ยแป้งร่วมกับ S. cerevisiae นัน้ ได้ ศกึ ษาการหมักเอทานอลใน
อาหาร carbon fermentation test broth ที่มีแป้ง 5% ทังหมด
้
3 สภาวะ คือ สภาวะที่มีการเพาะยีสต์ SE 6-6 ร่วมกับ
S. cerevisiae ND 48 สภาวะที่มีการเพาะยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง จึงเพาะ S. cerevisiae ND 48 และสภาวะ
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ที่มีการเพาะยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียว โดยยีสต์ SE 6-6 ใช้ ความเข้ มข้ นเซลล์ เท่ากับ 0.2 OD600 และ S.
ุ หภูมิ 30 องศาสเซลเซียส โดย
cerevisiae ND 48 ใช้ ความเข้ มข้ นเซลล์เท่ากับ 0.1 OD600 ทําการหมักเอทานอลที่อณ
บ่มแบบเขย่าที่ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที และทําการเก็บตัวอย่างทุก 24 ชัว่ โมง จนครบ 120 ชัว่ โมง เพื่อนํามา
วัดค่า pH ด้ วยเครื่ อง pH meter วิเคราะห์ปริมาณเอทานอลและนํ ้าตาลด้ วย HPLC และวัดการเจริญของยีสต์โดยวัด
ความขุ่นด้ วยเครื่ องสเปกโตโฟโตมิเตอร์

ผลและวิจารณ์
1. การเลือกยีสต์ ท่ มี ีความสามารถในการย่ อยแป้ง
นํายีสต์จํานวน 58 ไอโซเลท จาก stock culture มาคัดเลือกหายีสต์ที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลส โดยตรวจ
ความสามารถในการย่อยแป้งจากโซนใสบนอาหารแข็ง yeast starch agar หลังจากการหยดด้ วยสารละลายไอโอดีน
พบว่ามียีสต์ 6 ไอโซเลท ที่สามารถย่อยแป้งได้ ได้ แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE 10-5, SE 13-1 และ SE 14-6
(ภาพที่ 1) โดยยีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการย่อยแป้งได้ ดีที่สดุ มีอตั ราส่วนระหว่างเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใส
และเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีสงู สุดเท่ากับ 3.70 (ตารางที่ 1)
2. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ ย่อยแป้ง
เมื่อนํายีสต์ยอ่ ยแป้ง SE 6-6 มาศึกษาการหมักเอทานอลในอาหาร carbon fermentation test broth ที่มี
ปริ มาณแป้ง 5% ยีสต์ SE 6-6 มีการย่อยแป้งเป็ นนํ ้าตาลกลูโคสและนํานํ ้าตาลกลูโคสไปผลิตเอทานอลได้ โดยพบ
นํ ้าตาลกลูโคสสูงสุดที่ชวั่ โมงที่ 24 ของการหมัก หลังจากนันนํ
้ ้าตาลกลูโคสในอาหารเลี ้ยงยีสต์จะลดลงเนื่องจากยีสต์
นํานํ ้าตาลกลูโคสไปใช้ ในการผลิตเอทานอลและการเจริญ ดังจะเห็นว่ายีสต์ SE 6-6 มีการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ ้นและมี
การเจริญเพิ่มขึ ้น โดยพบว่าผลิตเอทานอลสูงสุดได้ เท่ากับ 15.44 g/l ที่เวลาชัว่ โมงที่ 72 หลังจากนันปริ
้ มาณเอทานอล
ลดลง อาจเนื่องมาจากยีสต์สามารถใช้ เอทานอลในการเจริ ญหรื อมีการระเหยของเอทานอลระหว่างการทดลอง (ภาพ
ที่ 2 ก.และ ข.)
3. การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ ย่อยแป้งร่ วมกับยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
ในการศึกษาการหมักเอทานอลจากแป้งโดยยีสต์ยอ่ ยแป้ง SE 6-6 ร่วมกับเชื ้อยีสต์ S. cerevisiae ND 48
ในอาหาร Carbon fermentation test broth ที่มีปริมาณแป้ง 5% พบว่ามีการเจริญของเชื ้อสูงสุดในสภาวะที่มีการ
เพาะยีสต์ SE 6-6 พร้ อมกับ S. cerevisiae ND 48 ขณะที่การเพาะยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง จึงเพาะ
S. cerevisiae ND 48 และการเพาะยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียวให้ คา่ ความขุ่นเซลล์ใกล้ เคียงกัน (ภาพที่ 3) สําหรับ
การหมักเอทานอลพบว่าชัว่ โมงที่ 72 ของการหมักให้ คา่ ความเข้ มข้ นเอทานอลสูงสุด การหมักโดยการเพาะยีสต์
SE 6-6 เพียงชนิดเดียว และการหมักโดยการเพาะ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง จึงเพาะ S. cerevisiae ND 48 ให้ ความ
เข้ มข้ นเอทานอลสูงใกล้ เคียงกันอย่างมีนยั สําคัญ คือ 15.44 g/l และ 14.59 g/l ตามลําดับ ค่าปริมาณเอทานอลทาง
ทฤษฎี เท่ากับ 54.24% และ 51.78% ตามลําดับ และค่าอัตราการผลิตเอทานอล เท่ากับ 0.21 และ 0.20 สําหรับการ
หมักเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6 พร้ อมกับ S. cerevisiae ND 48 ผลิตเอทานอลได้ เท่ากับ 12.87 g/l
้ ้
ค่าปริมาณเอทานอลทางทฤษฎี คือ 45.44% และค่าอัตราการผลิตเอทานอล คือ 0.18 g/l/h (ตารางที่ 2) ทังนี
เนื่องจากยีสต์ SE 6-6 และ S. cerevisiae ND 48 นํานํ ้าตาลกลูโคสที่ได้ จากการย่อยแป้งไปใช้ ในการเจริญมากกว่า
การผลิตเอทานอล ดังจะเห็นได้ จากค่าความขุ่นเซลล์ที่สงู สุด (ภาพที่ 3) มีรายงานว่าการหมักเอทานอลจากแป้ง
ปริมาณ 5% โดยยีสต์ยอ่ ยแป้ง S. diastaticus หรื อ Endomycopsis capsularis ร่วมกับ S. serevisiae 21 โดยเพาะ
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ยีสต์ทงสองชนิ
ั้
ดไปพร้ อมกันให้ ความเข้ มข้ นเอทานอลสูงกว่าการใช้ ยีสต์ยอ่ ยแป้งเพียงชนิดเดียว โดยการหมักเอทา
นอลด้ วยยีสต์ย่อยแป้ง E. capsularis ร่วมกับ S. serevisiae 21 ให้ ความเข้ มข้ นเอทานอล 14.3 g/l (Verma et al.,
2000) ซึง่ ใกล้ เคียงกับผลจากการศึกษานี ้ เนื่องจากผลผลิตเอทานอลที่ได้ จะขึ ้นกับหลายปั จจัย เช่น อุณหภูมิ
ปริ มาณเชื ้อ อัตราส่วนของปริมาณเชื ้อเริ่มต้ นของยีสต์ยอ่ ยแป้งและ S. serevisiae เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งควรทําการศึกษา
ถึงปั จจัยอื่นๆ ในการหมักเอทานอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากแป้งโดยยีสต์ย่อยแป้ง

สรุ ป
จากการนํายีสต์ทงหมด
ั้
58 ไอโซเลท มาทําการเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้งพบว่าสามารถ
คัดเลือกยีสต์ที่สามารถย่อยแป้งทังหมด
้
6 ไอโซเลท ได้ แก่ SE 1-1, SE 3-2, SE 6-6, SE10-5, SE13-1, SE14-6 โดย
พบว่ายีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการย่อยแป้งดีที่สดุ มีอตั ราส่วนระหว่างเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใสและเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนี เท่ากับ 3.70 โดยยีสต์ SE 6-6 สามารถผลิตเอทานอลจากแป้งได้ สงู สุดเท่ากับ 15.44 g/l แสดงให้
เห็นว่า ยีสต์ SE 6-6 มีความสามารถในการย่อยแป้งให้ เป็ นนํ ้าตาลและใช้ ในการผลิตเอทานอลได้ ในขันตอนเดี
้
ยว เมื่อ
นํายีสต์ SE 6-6 มาทําการหมักเอทานอลร่วมกับยีสต์ S. cerevisiae ND 48 โดยมีการเพาะ S. cerevisiae ND 48
พร้ อมกับยีสต์ SE 6-6 และเพาะ S. cerevisiae ND 48 หลังทําการหมักด้ วยยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง พบว่า
การหมักเอทานอลโดยการเพาะ S. cerevisiae ND 48 หลังจากทําการหมักด้ วยยีสต์ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง และ
การหมักโดยยีสต์ SE 6-6 เพียงชนิดเดียว ให้ ความเข้ มข้ นเอทานอลใกล้ เคียงกันเท่ากับ 14.59 g/l และ 15.44 g/l
ตามลําดับ สําหรับการเพาะ S. cerevisiae ND 48 พร้ อมกับยีสต์ SE 6-6 ให้ ความเข้ มข้ นเอทานอลน้ อยเท่ากับ
12.87 g/l
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ตารางที่ 1 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใสและโคโลนี และอัตราส่วนระหว่างเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใสและเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนีของยีสต์ยอ่ ยแป้งที่คดั เลือกได้
เส้ นผ่านศูนย์กลาง
อัตราส่วนระหว่างเส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใส
รหัส
เส้ นผ่านศูนย์กลางโซนใส
(cm)
โคโลนี (cm)
และเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนี
SE 1-1
0.60 ± 0.00 a
2.25 ± 0.25 b
1.35 ± 0.15 bc
3.40 ± 0.60 ab
SE 3-2
1.85 ± 0.15 a
0.55 ± 0.05 a
1.85 ± 0.15 a
3.70 ± 0.30 a
0.50 ± 0.00 a
SE 6-6
2.90 ± 0.50 ab
1.70 ± 0.00 ab
0.60 ± 0.10 a
SE 10-5
2.20 ± 0.20 b
1.00 ± 0.20 c
0.45 ± 0.05 a
SE 13-1
0.55 ± 0.05 a
2.30 ± 0.10 b
1.25 ± 0.05 bc
SE 14-6
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
(p > 0.05) ระหว่างยีสต์แต่ละไอโซเลท
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ตารางที่ 2 ค่าเอทานอลและค่านํ ้าตาลกลูโคสของการหมักเอทานอลของยีสต์ SE 6-6 ร่วมกับ S. cerevisiae ND 48
ในอาหาร carbon fermentation test broth ที่มีปริมาณแป้ง 5% ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่ชวั่ โมงที่ 72 ของการ
หมัก
ยีสต์
เอทานอล
นํ ้าตาลกลูโคส
ค่าปริ มาณ
อัตราการผลิต
(g/l)
(g/l)
เอทานอลทางทฤษฎี เอทานอล
(%)
(g/l/h)
a
a
a
SE 6-6
15.44 ± 0.03
1.00 ± 0.01
54.38
0.21a
SE 6-6 และ
12.87 ± 0.04b
1.10 ± 0.01b
45.33b
0.18b
S. cerevisiae ND 48*
SE 6-6 และ
14.59 ± 0.03a
1.00 ± 0.00a
51.39a
0.20a
S. cerevisiae ND 48**
หมายเหตุ
1. * หมายถึง เพาะ SE 6-6 พร้ อมกับ S. cerevisiae ND 48
2. ** หมายถึง เพาะ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง จึงเพาะ S. cerevisiae ND 48
3. ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
(p > 0.05) ระหว่างยีสต์

ก.

ข.

ค.

ง.
จ.
ฉ.
ภาพที่ 1 โซนใสที่เกิดจากการย่อยแป้งของยีสต์บนอาหาร yeast starch agar ที่มีปริมาณแป้ง 1% หลังจากราดด้ วย
สารละลายไอโอดีน โดยแต่ละจานอาหารทําการเพาะยีสต์แต่ละไอโซเลท 2 ซํ ้า
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 การหมักเอทานอลโดยยีสต์ SE 6-6 (ก.) และการเจริ ญของยีสต์ SE 6-6 (ข.) ในอาหาร carbon
fermentation test broth ที่มีปริ มาณแป้ง 5% ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 การเจริญของยีสต์ในการหมักเอทานอลจากการเพาะยีสต์ SE 6-6ชนิดเดียว ( ), จากการเพาะยีสต์ SE
6-6 ร่วมกับ S. cerevisiae ND 48 ( ) และจากการเพาะ SE 6-6 ไปแล้ ว 24 ชัว่ โมง จึงเพาะ S. cerevisiae ND 48
( ) ในอาหาร carbon fermentation test broth ที่มีปริมาณแป้ง 5% ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
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การศึกษาต้ นทุนการลงทุนการประกอบอาชีพรถเกี่ยวข้ าวรับจ้ าง
A Study of Investment Cost in Harvester for Hire
กวินธร สัยเจริญ1 และ ณัฐกานต์ มะลิทอง1
Kawinthorn Saicharoen1 and Nathakarn Malithong1

บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจรถเกี่ยวข้ าวรับจ้ าง เนื่องจากข้ าวเป็ น
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยมีพื ้นที่ในการปลูกข้ าวมากเป็ นอันดับห้ าของโลก และเป็ นผู้สง่ ออก
ข้ าวอันดับหนึ่งของโลกในประเทศไทยมีการปลูกข้ าวอยู่ทวั่ ประเทศโดยเฉพาะเขตที่ราบลุม่ ภาคกลาง เช่น จังหวัดอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นต้ นการเก็บเกี่ยวข้ าวนับเป็ นช่วงเวลาที่สําคัญที่สดุ ในการปลูกข้ าวเนื่องจากข้ าวที่
ขายได้ ราคาดีต้องมีเมล็ดข้ าวที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก และมีความชื ้นที่เหมาะสมโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ ในการเก็บเกี่ยว
คือประมาณ28 – 30 วันหลังจากข้ าวในแปลงนาประมาณ 80% ออกดอกแล้ ว
การเกี่ยวข้ าวในอดีตจะใช้ แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวข้ าว แต่ในปั จจุบนั จะใช้ เครื่ องจักรเข้ ามาช่วยในการเก็บ
เกี่ยวเพราะมีความรวดเร็ วกว่า และสามารถควบคุมคุณภาพได้ ดีกว่า จากการสํารวจเบื ้องต้ นพบว่ารายได้ จากการเกี่ยว
ข้ าวจะอยู่ที่ประมาณ 750 บาทต่อไร่ ในการเกี่ยวข้ าวด้ วยรถเกี่ยวข้ าวสามารถเกี่ยวข้ าวได้ วนั ละ 20 – 25 ไร่ จึงมีคนที่
สนใจในการลงทุนเป็ นเจ้ าของกิจการรถเกี่ยวข้ าวให้ เช่าเป็ นจํานวนมากโดยที่ไม่ทราบถึงต้ นทุนที่แท้ จริ งในการเป็ นเจ้ าของ
รถเกี่ยวข้ าวดังนันในบทความนี
้
้จึงเป็ นการศึกษาต้ นทุนในการลงทุนประกอบธุรกิจรถเกี่ยวข้ าวโดยอาศัยข้ อมูลจากผู้ที่มี
อาชีพรับจ้ างเกี่ยวข้ าวที่จดทะเบียนกับสมาคมรถเกี่ยวนวดข้ าวไทยในช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2556 ถึง 1 ธันวาคม 2556 ใน
พื น้ ที่ อํ า เภอโพธิ์ ท อง จัง หวัด อ่ า งทอง โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มูล โดยข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ จะให้
ความสําคัญกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในแต่ละกิจกรรมของรถเกี่ยวนวดข้ าวตังแต่
้ การลงทุนเริ่ มแรก การเดินทาง การซ่อม
บํารุ งรักษา ค่าจ้ างพนักงานขับรถ โดยพิจารณาต้ นทุนเป็ น 2 แบบคือต้ นทุนคงที่ และต้ นทุน ผันแปร นอกจากนีย้ งั ได้
ศึกษาการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกี่ยวนวดข้ าวด้ วยในที่นี ้คือรถอัดฟางเนื่องจากฟาง
เป็ นผลพลอยได้ ที่เกิดจากการเกี่ยวนวดข้ าวซึง่ ไม่มีความสําคัญสําหรับชาวนา แต่สามารถขายได้ ราคาสําหรับเกษตรกร
ผู้เลี ้ยงสัตว์
ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนพบว่าผู้ประกอบกิจการจะใช้ รถเกี่ยวข้ าวที่มีในท้ องถิ่นซึ่งในที่นี ้ยี่ห้อที่นิยมที่สดุ คือ
ไทยเจริ ญการช่าง โดยรถเกี่ ยวข้ าวจะมี อายุใช้ งานเฉลี่ย 11.6 ปี ราคารถเกี่ ยวข้ าวคือ 1,126,739 บาท ค่าเชือ้ เพลิง
ประมาณ 4 ลิตรต่อไร่ ค่ารถบรรทุกท้ ายลาดสําหรับขนย้ ายรถเกี่ยวข้ าวราคาคันละ 670,434 บาท สรุ ปการลงทุนเริ่ มต้ น
1,821,674 บาท ต้ น ทุน ดํ าเนิ น การ 24,216 บาทต่อ ปี ต้ น ทุน ในการเกี่ ยวข้ าว 283 บาทต่อไร่ ต้ น ทุนรถบรรทุก ท้ า ย
้ ้น
ราด 22.3 บาทต่อกิโลเมตร ถ้ าพิจารณาต้ นทุนใน 1 ปี หรื อ 1000 ไร่ จะมีต้นทุนคงที่ 178,612 บาท ต้ นทุนผันแปรทังสิ
305,275 บาท ต้ นทุนเครื่ องอัดฟาง 450,000 บาท รถบรรทุกขนฟางราคาคันละ 2 ล้ านบาท รถไถนาสําหรับปั่ นเพลาท้ าย
คันละ 6 แสนบาท ต้ นทุนในการอัดฟางก้ อนละ 12.5 บาท ขายได้ ก้อนละ 25 – 50 บาท
คําสําคัญ : การวิเคราะห์ต้นทุน รถเกี่ยวข้ าวรับจ้ าง
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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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เปรียบเทียบสมบัตแิ ผ่ นแป้งที่เตรี ยมจากแป้งสาลีกับแผ่ นแป้งที่เตรี ยมจากแป้งข้ าว
ผสมแซนแทนกัม
Comparison of Sheeted Dough and Cooked Gel Prepared from Wheat Flour, and Rice
Flour Mixed with Xanthan Gum
สกุลชนก พลศักดา1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1
Sakulchanok Polsakda1 and Doungjai Thirathumthavorn1

บทคัดย่ อ
แป้งสาลีมีโปรตีนกลูเตนเป็ นองค์ประกอบซึง่ ให้ ความยืดหยุ่นกับก้ อนโดและสามารถผลิตเป็ นรู ปร่ างต่างๆได้
แต่ปั จจุบัน มี แ นวโน้ มผู้ป่ วยจากการแพ้ ก ลูเ ตนเพิ่ มขึ น้ โดยอาการแพ้ ดัง กล่า วป้ องกัน ได้ ด้ ว ยการบริ โ ภคอาหาร
ปราศจากกลูเตน การวิจยั นี ้เลือกใช้ แป้งข้ าวเจ้ าแทนที่แป้งสาลีเนื่องจากไม่มีกลูเตนเป็ นองค์ประกอบ ส่งผลให้ ก้อนโด
ที่ได้ มีความยืดหยุน่ น้ อยและไม่สามารถขึ ้นรูปเป็ นแผ่นที่มีความต่อเนื่องได้ ดังนันหากต้
้
องการขึ ้นรูปเป็ นแผ่นจากแป้ง
ข้ าวต้ องมีการเติมสารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ตัง้ สมมติฐานว่าการเติมสารไฮโดรคอลลอยด์
สามารถปรับปรุ งการขึ ้นรู ปเป็ นแผ่นจากแป้งข้ าวเจ้ าได้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นแป้งจาก
แป้งข้ าวผสมแซนแทนกัมเปรี ยบเทียบกับแผ่นแป้งจากแป้งสาลี การทดลองดําเนินการโดย นําก้ อนโดแป้ง รี ดให้ มี
ความหนาประมาณ 0.8 มิลลิเมตร และตัดเป็ นแผ่นขนาด 3 นิ ้ว x 3 นิ ้ว ศึกษาลักษณะปรากฏของแผ่นแป้ง ร้ อยละ
ความชื น้ ของแผ่น แป้ งก่ อ นต้ ม ร้ อยละของการสูญ เสี ย ของแข็ ง ระหว่า งต้ ม ร้ อยละนํ า้ หนัก หลัง การหุง ต้ ม และ
ความสามารถในการพับก่อนและหลังต้ ม ลักษณะเนื ้อสัมผัสก่อนและหลังต้ มด้ วยเครื่ อง Texture Analyzer จากการ
ทดลองพบว่า การผสมแซนแทนกัมช่วยปรับปรุ งสมบัติด้านความยืดหยุ่นของแป้งข้ าว ทําให้ แป้งข้ าวสามารถขึ ้นรู ป
เป็ นแผ่น ค่าแรงกดสูงสุดทังก่
้ อนและหลังต้ มของแผ่นแป้งจากแป้งสาลีแตกต่างจากแผ่นแป้งจากแป้งข้ าวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (P>0.05) ค่าร้ อยละของการสูญเสียของแข็งระหว่างต้ ม และ
ร้ อยละนํ ้าหนักหลังการหุงต้ มไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (p>0.05) จาก
ุ ภาพใน
ผลการทดลองสรุ ปได้ ว่าแป้งข้ าวที่มีการผสมแซนแทนกัมสามารถขึน้ รู ปให้ มีลกั ษณะแผ่นแป้งได้ โดยมีคณ
ด้ านการหุงต้ มไม่ตา่ งจากแผ่นแป้งจากแป้งสาลี
คําสําคัญ : แป้งสาลี แป้งข้ าว ไฮโดรคอลลอยด์ แซนแทนกัม
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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 อุณหภูมิ และกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลสในการย่ อยแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิ
Effect of Time, Temperature and α-Amylase Activity to Jasmine Brown Rice Hydrolysis
สุชาดา ปานมัน่ 1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1
Suchada Panman1 and Doungjai Thirathumthavorn1

บทคัดย่ อ
ข้ าวหอมมะลิเป็ นพันธุ์ข้าวที่ทําให้ ข้าวไทยเป็ นสินค้ าส่งออกที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก ข้ าวกล้ องมีคณ
ุ ค่าทางอาหารที่
เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมาก การนําไปแปรรู ปโดยผสมลงในเครื่ องดื่มนํ ้านมข้ าว โดยปกติไม่สามารถผสมแป้งข้ าว
ในเครื่ องดื่มนํ า้ นมข้ าวได้ ในปริ มาณมากเนื่องจากความข้ นหนืดสูงของแป้งข้ าวกล้ อง จึงมีการใช้ เอนไซม์ แอลฟา
อะไมเลส (Termamyl SC) ย่อยแป้งข้ าวกล้ องหอมมะลิเพื่อให้ ได้ ความหนืดตามต้ องการ งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษา
ผลของอุณหภูมิ (80 และ 90 องศาเซลเซียส) และเวลาในการย่อย(30 60 และ90 นาที) รวมถึงกิจกรรมของเอนไซม์
(2 และ 7 หน่ ว ย ต่อ กรั ม ของแป้ ง) ต่อ ความข้ น หนื ด และค่า สมมูล เด็ก ซ์ โ ตรสของผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัง ผ่า นการย่อ ย
วิเคราะห์หาปริ มาณนํ ้าตาลรี ดิวซ์และนํามาคํานวณค่าสมมูลเด็กซ์โตรส วัดความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการย่อย
นาน 90 นาที ด้ วยเครื่ อง Brookfield Viscometer จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการย่อยและกิจกรรมของ
เอนไซม์ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่าสมมูลเด็กซ์โตสเพิ่มขึ ้น อุณหภูมิในการย่อยแป้งมีปฏิสมั พันธ์ กับกิจกรรมของเอนไซม์
โดยการย่อยแป้งที่ใช้ กิจกรรมของเอนไซม์มาก (7 หน่วย ต่อ กรัมของแป้ง) และระยะเวลาในการย่อย90 นาที ตัวอย่าง
ที่ย่อยที่อณ
ุ หภูมิต่างกัน (80 และ 90 องศาเซลเซียส) มีค่าสมมูลเด็กโตรสไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 แต่การย่อยแป้งข้ าวกล้ องด้ วยกิจกรรมเอนไซม์ น้อย (2 หน่วย ต่อ กรั มของแป้ง)
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการย่ อ ยที่ อุณ หภูมิ 80 องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า สมมูล เด็ ก โตรสสูง กว่า ตัว อย่า งที่ ผ่า นการย่อ ย
ที่อุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 95
นอกจากนี ย้ ังพบว่า สภาวะที่ ใ ช้ ในการย่อ ยแป้ง ได้ แ ก่อุณ หภูมิ และกิ จกรรมของเอนไซม์ มี ผลต่อ ความหนื ด ของ
ตัวอย่างหลังผ่านการย่อย
คําสําคัญ : ข้ าวกล้ องหอมมะลิ เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ค่าสมมูลเด็กซ์โตรส 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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ผลของสารลดแรงตึงผิวต่ อสมบัตขิ องนาโนอิมัลชันที่ประกอบด้ วยนํา้ มันธรรมชาติ
Effect of Surfactants on Properties of Nanoemulsions Containing Natural Oils
กมลชนก หวังจิต1 ศิริกาญจน์ เพ็งอ้ น1 สนทยา ลิ ้มมัทวาภิรัติ์1 และ ชุติมา ลิ ้มมัทวาภิรัติ์2
Kamonchanok Wangjit1, Sirikarn Pengon1, Sontaya Limmatvapirat1 and Chutima Limmatvapirat2

บทคัดย่ อ
นํ ้ามันธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะนํ ้ามันสเปี ยร์ มิ ้นท์และนํ ้ามันมะพร้ าวถูกนํามาประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์
สุขอนามัยช่องปากเนื่องจากสามารถลดจํานวนสเตร็ ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ ในคราบแบคทีเรี ยบนผิวฟั นและนํ ้าลาย
อย่างไรก็ตามสารละลายในนํ ้าที่ประกอบด้ วยนํ ้ามันธรรมชาติในขนาดสูงจะเตรี ยมได้ ยาก เนื่องจากข้ อจํากัดในการ
ละลายนํ ้าของนํ ้ามัน นาโนอิมลั ชันเป็ นรูปแบบยาเตรี ยมที่เข้ ากันได้ กบั ของเหลวในร่างกายและสามารถบรรจุนํ ้ามันใน
ปริมาณมากได้ ดังนันนาโนอิ
้
มลั ชันจึงเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการเตรี ยมรูปแบบยาจากนํ ้ามันธรรมชาติ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคื อเพื่อออกแบบนาโนอิมัลชันโดยการผันแปรร้ อยละของสารลดแรงตึงผิวและองค์ ประกอบของนํ า้ มัน
ธรรมชาติ การเตรี ยมทําโดยการผสมระหว่างวัฏภาคนํา้ มันและวัฏภาคนํ ้า จากนัน้ จึงนําอิมลั ชันที่ได้ ไปประเมินผล
เปรี ยบเทียบความคงตัวทางกายภาพ ขนาดอนุภาค และประจุของหยดนํ า้ มัน ผลการศึกษาพบว่านาโนอิมลั ชันที่
ประกอบด้ วยไฟโตสเตอรอลและครี โมฟอร์ อาร์ เอช 40 มีความคงตัวทางกายภาพดีกว่านาโนอิมลั ชันที่ประกอบด้ วย
ไฟโตสเตอรอลเพี ยงอย่างเดียว นาโนอิมัลชันที่ประกอบด้ วยไฟโตสเตอรอลร้ อยละ 2 โดยนํ า้ หนัก และครี โมฟอร์
อาร์ เอช 40 ร้ อยละ 12.5 โดยนํ ้าหนัก มีความตัวทางกายภาพดีที่สดุ และมีขนาดของหยดนํ ้ามันในระดับนาโนเมตร
ขนาดของหยดนํ ้ามันจะลดลงจาก 8,670 นาโนเมตร ถึง 212 นาโนเมตร เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของครี โมฟอร์ อาร์ เอช
40 จาก ร้ อยละ 7 ไปถึ ง ร้ อยละ 12.5 โดยนํ า้ หนัก ผลจากการศึก ษาในครั ง้ นี แ้ สดงให้ เ ห็ น ว่า นาโนอิ มัล ชัน ที่
ประกอบด้ วยนํ ้ามันธรรมชาติจะมีความคงตัวดีขึ ้นเมื่อประกอบด้ วยครี โมฟอร์ อาร์ เอช 40 ในช่วงความเข้ มข้ นร้ อยละ
7 ถึงร้ อยละ 12.5 โดยนํ ้าหนัก
คําสําคัญ : นาโนอิมลั ชัน นํ ้ามันธรรมชาติ สารลดแรงตึงผิว

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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สภาวะที่เหมาะสมในการย่ อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจางสําหรั บการผลิตเอทานอล
Optimization of Dilute Acid Hydrolysis of Energy Cane Bagasse for Ethanol Production
ธาดา แจ่มดวง1 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 2 อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ 1,3 และ สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ 1,3*
Thada Chamduang1, Prasert Chatwachirawong2, Anon Thammasittirong1,3 and Sutticha Na-Ranong
Thammasittirong1,3*

บทคัดย่ อ
การผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิง้ ประเภทลิกโนเซลลูโลสได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึน้ เพราะวัสดุเหล่านี ้
มีราคาที่ถกู หาทดแทนใหม่ได้ และเป็ นแหล่งของนํ ้าตาลที่มีความหลากหลาย อ้ อยพลังงานเป็ นอ้ อยสายพันธุ์ผสมระหว่าง
พันธุ์อ้อยทางการค้ า (Saccharum officinarum) และพันธุ์อ้อยป่ า (Saccharum spontaneum) อ้ อยพลังงานถือว่ามี
ความน่าสนใจในด้ านเป็ นแหล่งคาร์ บอน นํ ้าตาลและเป็ นชีวมวลลิกโนเซลลูโลสสําหรับการผลิตเอทานอล งานวิจยั นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่เหมาะสมในการย่อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจาง โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการย่อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจาง คือ การแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริก ความเข้ มข้ น 1% (v/v) เป็ น
เวลา 0.5 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที โดยได้ ปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคส
1.90 กรัม/ลิตร นํ ้าตาลไซโลส 19.90 กรัม/ลิตร นํา้ ตาลอะราบิโนส 2.60 กรัม/ลิตร กรดอะซิติก 3.59 กรัม/ลิตร
สารประกอบเฟอร์ ฟรู ัล 0.53 กรัม/ลิตร ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ ฟรู ัล 0.56 กรัม/ลิตร และสารประกอบฟี นอล 0.96 กรัม/ลิตร
เมื่อนําไฮโดรไลเสทที่ได้ ไปหมักเอทานอลโดยใช้ ยีสต์ Candida shehatae TTC79 พบว่าได้ ปริ มาณเอทานอล 8.00 กรัม/
ลิตร และมีอตั ราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.17 กรัม/ลิตร/ชัว่ โมง หลังการหมักผ่านไป 48 ชัว่ โมง
คําสําคัญ : ชานอ้ อยพลังงาน การย่อยด้ วยกรดเจือจาง การผลิตเอทานอล

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

คํานําและวัตถุประสงค์
เอทานอลนับเป็ นเชื ้อเพลิงที่ได้ รับความสนใจในการพัฒนาเป็ นพลังงานทางเลือก เนื่องจากเอทานอลจัดเป็ น
พลังงานสะอาดจึงช่วยลดปั ญหามลพิษด้ านสิง่ แวดล้ อม ในประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลโดยใช้ วตั ถุดิบหลัก 2 ประเภท
คือ วัตถุดิบประเภทนํ ้าตาล เช่น อ้ อยและกากนํ ้าตาล และวัตถุดิบประเภทแป้ง เช่น มันสําปะหลัง เป็ นต้ น (เสรี และเฉลิม,
2012) แต่จากปริ มาณความต้ องการเอทานอลที่สงู ขึ ้นในปั จจุบนั ทําให้ ต้องหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่มีปริ มาณมากเพียงพอ
กับความต้ องการ โดยวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสถือเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่ได้ รับความสนใจมากจากทัว่ โลกในการนํามาใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เช่น ชานอ้ อย ฟางข้ าวและเศษไม้ ตา่ งๆ (Shields and Boopathy, 2011)
วัสดุลิกโนเซลลูโลสประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ เซลลูโลสซึ่งเป็ นพอลิเมอร์ ของนํา้ ตาลกลูโคสเฮมิ
เซลลูโลสซึ่งเป็ นเฮเทอโรพอลิเมอร์ ของนํา้ ตาลไซโลส นํา้ ตาลอะราบิโนส นํา้ ตาลกลูโคส นํา้ ตาลแมนโนส และนํา้ ตาล
กาแลคโตส และลิกนินซึง่ เป็ นสารประกอบพอลิเมอร์ อะโรมาติกทําหน้ าที่ยดึ เกาะเส้ นใยเข้ าด้ วยกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานให้ กบั ต้ นพืช (Anwar et al., 2014) การนําวัสดุที่มีลิกโนเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบมาเป็ นวัตถุดิบในการหมัก
เอทานอลนัน้ จําเป็ นจะต้ องผ่านกระบวนการย่อยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสให้ กลายเป็ นนํ ้าตาลที่ยีสต์สามารถนําไปหมัก
เอทานอลได้ โดยการย่อยด้ วยกรดเจือจางเป็ นวิธีที่นิยมใช้ กนั เป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากให้ ผลที่ดีและเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ุ หภูมิ
เพราะสามารถย่อยสลายนํ ้าตาลที่เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส รวมทังมี
้ การใช้ อณ
ในระดับปานกลางซึง่ ช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน (Jeevan et al., 2011) ในการย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้ วยกรดเจือ
จางนอกจากจะได้ นํ ้าตาลที่มีคาร์ บอน 5 อะตอมและคาร์ บอน 6 อะตอมแล้ วยังได้ สารประกอบที่สง่ ผลยับยังการเจริ
้
ญของ
จุลิ น ทรี ย์ ใ นกระบวนการหมัก เอทานอล เช่ น กรดอะซิ ติ ก สารประกอบเฟอร์ ฟู รั ล ไฮดรอกซี เ มทิ ล เฟอร์ ฟู รั ล และ
สารประกอบฟี นอล (Velmurugan and Muthukumar, 2011; Jönsson et al., 2013) โดยสารพิษที่เกิดขึ ้นนันสามารถลด
้
ปริ มาณได้ โดยการใช้ ผงถ่านกัมมันต์ดูดซับ การทําให้ เป็ นกลางและการใช้ เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุลบ เป็ นต้ น (Cardona
et al., 2010) นอกจากนี ้มีรายงานว่า ปริ มาณสารพิษที่ได้ จากการย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้ วยกรด และปริ มาณนํ ้าตาลที่
ถูกย่อยสลายออกมาจากวัตถุดิบนัน้ ขึน้ อยู่กับระยะเวลา อุณ หภูมิแ ละความเข้ ม ข้ น ของกรดที่ ใช้ ในการทํ าปฏิกิ ริย า
(Pessoa et al., 1996)
อ้ อยนับเป็ นพื ชที่ สามารถใช้ ทัง้ ส่วนของนํ า้ อ้ อยและเส้ นใยที่ เป็ นลิกโนเซลลูโลสมาเป็ นวัตถุดิบในการหมัก
เอทานอลได้ อ้ อยพลังงาน (energy cane) เป็ นอ้ อยสายพันธุ์ใหม่ที่ถกู ปรับปรุ งพันธุ์ให้ มีผลผลิตและความหวานสูงขึ ้น
มีการเจริ ญเติบโตในช่วง 6 เดือนแรกเร็ วมาก โดยสามารถเจริ ญเติบโตถึงจุดที่ให้ ผลผลิตสูงสุดเร็ วกว่าพันธุ์อ้อยนํ ้าตาล
้ งมีประสิทธิภาพในการปรับตัวให้ เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื ้นที่ มีความทนทาน
(Saccharum spp.) รวมทังยั
ต่อสภาพแวดล้ อม ทนโรคและแมลงศัตรู พืช เนื่องจากมีลําต้ นแกนแข็ง หนอนเจาะไม่ได้ มีปริ มาณ เส้ นใยสูงกว่าอ้ อย
นํา้ ตาล (ประเสริ ฐ, 2551) ทําให้ มีความน่าสนใจในการใช้ เป็ นพืชพลังงาน โดยใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
งานวิจยั นี ้จึงสนใจนําส่วนของเส้ นใยอ้ อยพลังงานมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมใน
การย่อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจางเพื่อนําไปใช้ หมักเอทานอล
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาสภาวะในการย่ อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจาง
นําชานอ้ อยพลังงานสายพันธุ์ TByEFC01-0009 ที่ผ่านการปั่ นเป็ นชิ ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ไป
อบที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ ามาแช่ในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1-4 % (v/v) โดยใช้
ุ หภูมิห้องและนํามาให้ ความ
สัดส่วนชานอ้ อยต่อกรดซัลฟูริกเท่ากับ 1:10 (Jeevan et al., 2011) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่อณ
ร้ อนโดยใช้ หม้ อนึ่งฆ่าเชื ้อความดันไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 หรื อ 60 นาที หลังจากนันกรอง
้
ตัวอย่างด้ วยกระดาษกรองเบอร์ 2 และปรับ pH เท่ากับ 5.0 ด้ วยแคลเซียมออกไซด์ นําตัวอย่างไปวิเคราะห์ปริ มาณ
นํ ้าตาลกลูโคส นํ ้าตาลไซโลสและนํ ้าตาลอะราบิโนสและสารพิษ คือ กรดอะซิติก สารประกอบเฟอร์ ฟูรัล ไฮดรอกซีเมทิล
เฟอร์ ฟรู ัลและสารประกอบฟี นอล นําความเข้ มข้ นกรดซัลฟูริกและระยะเวลาในการให้ ความร้ อนที่ให้ ผลการย่อยชานอ้ อย
พลังงานดีที่สดุ มาศึกษาระยะเวลาในการแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริกก่อนให้ ความร้ อน คือ แช่นาน 0.5 ชัว่ โมง
และแช่นาน 24 ชั่วโมง จากนัน้ นําไฮโดรไลเสทที่ได้ จาก 2 สภาวะดังกล่าวมาวิเคราะห์ปริ มาณนํา้ ตาลและสารพิษ
ดังข้ างต้ น
2. การเตรี ยมกล้ าเชือ้ ยีสต์
เตรี ยมกล้ าเชื ้อตังต้
้ นทําโดยการเลี ้ยงยีสต์ Candida shehatae TTC79 ลงในอาหารเหลว yeast extract
peptone xylose (1% yeast extract, 2% peptone, 2% xylose) (YPX) ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 12-18 ชัว่ โมง บนเครื่ องเขย่าที่ความเร็ วรอบ 100 รอบ/นาที
3. การศึกษาการหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้ อยพลังงาน
นําไฮโดรไลเสทที่ได้ จากสภาวะที่เหมาะสมในขันตอนที
้
่ 1 มากําจัดสารพิษด้ วยผงถ่านกัมมันต์ 2% (w/v) (Ge
et al., 2012) นําไฮโดรไลเสทที่ผ่านการกําจัดสารพิษมาเติม 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 เท่ากับ 5.5 นําไปฆ่าเชื ้อด้ วย
หม้ อนึง่ ฆ่าเชื ้อความดันไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที นําอาหารไฮโดรไลเสทที่ได้ มาเพาะเชื ้อโดย
ใช้ ความเข้ มข้ นเซลล์ตงต้
ั ้ น 1×107 เซลล์/มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยบ่มแบบเขย่าที่ความเร็ วรอบ
150 รอบ/นาที และเก็บผลทุก 12 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง
4. การวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์หาปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคส นํ ้าตาลไซโลสและนํ ้าตาลอะราบิโนสและปริ มาณเอทานอล ด้ วย High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้ คอลัมน์ Sugar-Pak 1 ใช้ ตวั ตรวจวัดแบบ Refractive Index
Detector (RI) ที่อตั ราการไหล 0.5 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส สําหรับปริ มาณกรดอะซิติก สารประกอบ
เฟอร์ ฟูรัลและไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ ฟูรัล วิเคราะห์โดยใช้ คอลัมน์ C18 ใช้ ตวั ตรวจวัดแบบ Photodiode Array Detector
(PDA) ที่อตั ราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สารประกอบฟี นอลนําไปวิเคราะห์ด้วยวิธี FolinCiocalteu reagent (Singleton et al., 1999)

ผลและวิจารณ์
1. การย่ อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจาง
เมื่อนําชานอ้ อยพลังงานที่ผา่ นการแช่ในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1-4% (v/v) ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที พบว่าได้ ปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคสและนํา้ ตาล
อะราบิ โ นสใกล้ เ คี ย งกั น ในทุ ก ความเข้ ม ข้ น ของกรด ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว ง 1.70-2.45 กรั ม /ลิ ต ร และ 2.45-2.95 กรั ม /ลิ ต ร
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ตามลําดับ ปริ มาณนํ ้าตาลไซโลสมีค่าปริ มาณนํ ้าตาลสูงสุดที่ความเข้ มข้ นกรด 4% (v/v) เท่ากับ 23.00 ± 1.30 กรัม/ลิตร
(ภาพที่ 1) อย่างไรก็ตามที่ความเข้ มข้ นกรดซัลฟูริก 4% (v/v) มีปริ มาณสารพิษ คือ กรดอะซิติกและสารประกอบเฟอร์ ฟรู ัล
ญและการใช้ นํ ้าตาลของยีสต์ในกระบวนการหมักได้ (Jeevan et al., 2011)
ที่สงู ซึง่ สามารถส่งผลยับยังการเจริ
้
สําหรับชานอ้ อยพลังงานที่ผ่านการแช่ในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1-4% (v/v) ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที พบว่าได้ ปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคสและนํ ้าตาล
อะราบิโนสสูงสุดที่ความเข้ มข้ นกรด 4% (v/v) เท่ากับ 2.50 ± 0.24 กรัม/ลิตร และ 3.20 ± 0.10 กรัม/ลิตร ตามลําดับ
ปริ มาณนํ ้าตาลไซโลสมีค่าปริ มาณนํ ้าตาลสูงสุดที่ความเข้ มข้ นกรด 3% (v/v) เท่ากับ 22.15 ± 0.15 กรัม/ลิตร (ภาพที่ 2)
อย่างไรก็ตามที่ความเข้ มข้ นกรด 4% (v/v) มีปริ มาณของสารพิษ คือ กรดอะซิติกและสารประกอบเฟอร์ ฟรู ัลที่สงู เช่นกัน
ซึง่ มีคา่ มากกว่าที่ระยะเวลาในการให้ ความร้ อนที่ 30 นาที ถึง 21.72% และ 71.40% ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบผลของนํา้ ตาลและสารพิษที่ได้ จากการย่อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส พบว่าให้ ปริ มาณนํ ้าตาลใกล้ เคียงกัน (ภาพ
1-4% (v/v) เป็ นเวลา 30 นาที และ 60 นาที ที่อณ
ที่ 1 และ 2) แต่พบว่าปริ มาณสารพิษโดยเฉพาะกรดอะซิติกและสารประกอบเฟอร์ ฟรู ัลที่เวลาในการให้ ความร้ อน 60 นาที
ให้ ปริ มาณสูงสุด โดยสภาวะที่ใช้ กรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 4% (v/v) และให้ ความร้ อนนาน 60 นาที ให้ ปริ มาณกรดอะซิติก
และสารประกอบเฟอร์ ฟรู ัลสูง 22.29 ± 0.64 กรัม/ลิตร และ 5.35 ± 0.30 กรัม/ลิตร ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบว่า
สภาวะในการย่อยชานอ้ อยพลังงานที่ผ่านการแช่ในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1% (v/v) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 24 ชัว่ โมง ก่อนให้
ความร้ อนที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เป็ นสภาวะที่เหมาะสม เนื่องจากได้ ปริ มาณสารพิษน้ อยที่สดุ และมีปริ มาณ
นํา้ ตาลที่เหมาะสมสําหรั บการเจริ ญและการผลิตเอทานอลของยีสต์ โดยได้ ปริ มาณกรดอะซิติก 3.59 กรั ม/ลิตร
สารประกอบเฟอร์ ฟูรัล 0.53 กรัม/ลิตร ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ ฟูรัล 0.56 กรัม/ลิตร สารประกอบฟี นอล 0.96 กรัม/ลิตร
นํ ้าตาลกลูโคส 1.90 กรัม/ลิตร นํ ้าตาลไซโลส 19.90 กรัม/ลิตร และนํ ้าตาลอะราบิโนส 2.60 กรัม/ลิตร
นอกจากนี ้ การศึกษานี ไ้ ด้ ศึกษาการลดระยะเวลาการแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริกก่อนให้ ความร้ อน
พบว่าการแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1% (v/v) เป็ นเวลา 0.5 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้
ความร้ อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ให้ ปริ มาณนํ ้าตาลและสารพิษไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
(p>0.05) (ภาพที่ 3) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าระยะเวลาในการแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริกก่อนนํามาให้ ความร้ อนไม่มีผล
ต่อปริ มาณนํ า้ ตาลและสารพิษที่ได้ แต่ขึน้ อยู่กับระยะเวลาในการย่อยและความเข้ มข้ นของกรดที่ใช้ ดังผลการศึกษา
ข้ างต้ น ดังนัน้ การแช่ชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1% (v/v) เป็ นเวลา 0.5 ชัว่ โมง และนําไปย่อยที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จึงเป็ นสภาวะที่เหมาะสมและเลือกนําไปใช้ ในการย่อยชานอ้ อยพลังงานเพื่อ
นําไปใช้ หมักเอทานอลในขันตอนต่
้
อไป

2. การหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้ อยพลังงาน
การย่อยวัสดุลกิ โนเซลลูโลสด้ วยกรดจะได้ สารยับยังที
้ ่สง่ ผลต่อการเจริ ญและการผลิตเอทานอลของยีสต์ โดยจะ
พบสารพิษหลักๆ 4 ชนิด คือ กรดอะซิติกที่เกิดจากการย่อยส่วนของเฮมิเซลลูโลส สารประกอบเฟอร์ ฟูรัลและไฮดรอกซี
เมทิลเฟอร์ ฟรู ัลเกิดจากการย่อยนํ ้าตาลที่มีคาร์ บอน 5 อะตอมและคาร์ บอน 6 อะตอม และสารประกอบฟี นอลที่เกิดจาก
การย่อยส่วนของลิกนิน (Palmqvist and Hahn-Hägerdal, 2000) การศึกษานี ้จึงได้ ทําการกําจัดสารพิษโดยใช้ ผงถ่าน
กัมมันต์ดูดซับ เนื่องจากผงถ่านกัมมันต์ดูดซับมีรูพรุ นขนาดเล็กและมีพืน้ ที่ผิวจํานวนมากทําให้ สารพิษยึดเกาะและ
ถูกดูดซับได้ ดี (Ge et al., 2012) โดยพบว่าปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคสและนํ ้าตาลอะราบิโนสก่อนและหลังการกําจัดสารพิษมี
ปริ มาณใกล้ เคียงกัน (ตารางที่ 1) ส่วนนํ ้าตาลไซโลสมีปริ มาณลดลงประมาณ 17.16% และปริ มาณสารพิษทุกชนิดเมื่อ
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ผ่านการกํ าจัดสารพิษแล้ ว พบว่ามีปริ มาณลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยเฉพาะกรดอะซิติกที่ลดลงประมาณ
33.74%
เมื่อนําอาหารไฮโดรไลเสทที่ผ่านการกําจัดสารพิษแล้ วมาหมักเอทานอลโดยใช้ ยีสต์ C. shehatae TTC79
พบว่าสามารถผลิตเอทานอลได้ สงู สุดเท่ากับ 8.00 ± 0.10 กรัม/ลิตร ที่ระยะเวลา 48 ชัว่ โมง (ภาพที่ 4) คิดเป็ นผลได้ ของ
การผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.32 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํ ้าตาลที่ใช้ และมีอตั ราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.17 กรัม/
ลิตร/ชัว่ โมง สําหรับความเข้ มข้ นเอทานอลที่ได้ หลังจากการหมักที่ชวั่ โมง 48 พบว่ามีค่าลดลง ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากยีสต์
สามารถใช้ เอทานอลในการเจริ ญ Velmurugan and Muthukumar (2011) ได้ ทําการศึกษาการผลิตเอทานอลจากชาน
อ้ อยนํ ้าตาล โดยการปรับสภาพด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และนํามาย่อยด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 2% เป็ น
เวลา 45 นาที พบว่าได้ ปริ มาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 8.11 กรัม/ลิตร ที่ระยะเวลา 60 ชัว่ โมง คิดเป็ นผลได้ ของการผลิต
เอทานอลเท่ากับ 0.17 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํ ้าตาลที่ใช้ Canilha et al. (2010) ศึกษาการผลิตเอทานอลจากชาน
อ้ อยนํ ้าตาล โดยนํามาย่อยด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 2% (w/v) เป็ นเวลา 30 นาที และนําไปกําจัดสารพิษด้ วยการปรับ
พีเอชให้ เป็ นกลางและใส่ผงถ่านกัมมันต์ดดู ซับ พบว่าได้ ปริ มาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 6.10 กรัม/ลิตร ที่ระยะเวลา
48 ชัว่ โมง คิดเป็ นผลได้ ของการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.30 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํ ้าตาลที่ใช้ และมีอตั ราการผลิต
เอทานอลเท่ากับ 0.13 กรัม/ลิตร/ชัว่ โมง จะเห็นได้ ว่าการผลิตเอทานอลจากชานอ้ อยพลังงานโดยใช้ ยีสต์ C. shehatae
้ วน
TTC79 จากการศึกษานี ้ให้ ปริ มาณเอทานอล ผลได้ ของการผลิตเอทานอลและมีอตั ราการผลิตเอทานอลที่สงู ดังนันส่
ของชานอ้ อยของอ้ อยพลังงานถื อเป็ นวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มีความน่าสนใจในการใช้ เป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
เอทานอล

สรุ ปผล
จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการย่อยชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดเจือจางนันขึ
้ ้นอยู่
กับระยะเวลาและความเข้ มข้ นกรดที่ใช้ ในการทําปฏิกิริยา ซึ่งการแช่ชานอ้ อยพลังงานในกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1%
(v/v) ในสัดส่วน 1:10 เป็ นเวลา 0.5 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที เป็ น
สภาวะที่เหมาะสมในการเตรี ยมไฮโดรไลเสทชานอ้ อยพลังงานและเมื่อนําไฮโดรไลเสทที่ได้ มากําจัดสารพิษด้ วยผงถ่าน
กัมมันต์ดดู ซับ พบว่าสามารถช่วยลดปริ มาณสารพิษทุกชนิดลงได้ อย่างชัดเจน โดยเมื่อนําไปหมักโดยยีสต์ C. shehatae
TTC79 พบว่าให้ ปริ มาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 8.00 กรั ม/ลิตร ที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมง คิดเป็ นผลได้ ของการผลิต
เอทานอลเท่ากับ 0.32 กรัมของเอทานอล/กรัมของนํ ้าตาลที่ใช้ และมีอตั ราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.17 กรัม/ลิตร/ชัว่ โมง

คําขอบคุณ
งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน ปี งบประมาณ 2556

เอกสารอ้ างอิง
ประเสริ ฐ ฉัตรวชิระวงษ์ . 2551. แนวคิดการปรับปรุงพันธุ์และการใช้ ประโยชน์. (อ้ อยพลังงานและอาหารสัตว์)
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
เสรี มหาวิชดั และเฉลิม เรื องวิริยะชัย. 2012. การผลิตลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอลจากสารละลายที่ได้ จากการย่อย
ลําต้ นมันสําปะหลังด้ วยวิธีการหมักแบบกะด้ วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048.
Veridian E-Journal, SU 5 (3): 429-445.
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Anwar, Z., M. Gulfraz and M. Irshad. 2014. Agro-industrial lignocellulosic biomass a key to unlock the
future bio-energy: A brief review. J. Rad. Res. Appl. Sci. 7: 163-173.
Cardona, C.A., J.A. Quintero and I.C. Paz. 2010. Production of bioethanol from sugarcane bagasse:
Status and perspectives. Bioresour. Technol. 101: 4754-4766.
Ge, J.P., T. You, X.F. Yang and W.X. Ping. 2012. Fermentation of pretreated corncob hemicellulose
hydrolysate to ethanol by Candida shehatae and Saccharomyces cerevisiae. Afr. J. Biotechnol.
11(103): 16772-16776.
Jeevan, P., R. Nelson and A. Edith Rena. 2011. Optimization studies on acid hydrolysis of corn cob
hemicellulosic hydrolysate for microbial production of xylitol. J. Microbiol. Biotech. Res. 1 (4): 114-123.
Jönsson, L.J., B. Alriksson and N.-O. Nilvebrant. 2013. Bioconversion of lignocellulose: Inhibitor and
detoxification. Biotechnol. Biofuels 6 (16).
Palmqvist, E. and B. Hahn-Hägerdal. 2000. Fermentation of lignocellulosic hydrolysate II: Inhibitors and
mechanisms of inhibition. Bioresour. Technol. 74: 25-33.
Pessoa, A., I.M. Mancilha and S.Sato. 1996. Cultivation of Candida tropicalis in sugar cane hemicellulosic
hydrolyzate for microbial protein production. J. Biotech. 51: 83-88.
Shields, S. and R. Boopathy. 2011. Ethanol production from lignocellulosic biomass of energy cane. Int.
Biodeterior. Biodegradation 63: 142-146.
Singleton, V. L., R. Orthofer and R. M. Lamuela-Raventös. 1999. Analysis of total phenols and other
oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods Enzymol. 299: 152-178.
Velmurugan, R. and K. Muthukumar. 2011. Utilization of sugarcane bagasse for bioethanol production:
Sono-assisted acid hydrolysis approach. Bioresour. Technol. 102: 7119-7123.
ตารางที่ 1 ปริ มาณนํ ้าตาลและสารพิษที่ได้ จากการแช่ชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกที่ความเข้ มข้ น 1% (v/v) ที่
อุณหภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30
นาที ในสภาวะก่อนและหลังกําจัดสารพิษด้ วยผงถ่านกัมมันต์ดดู ซับ
ชนิดนํา้ ตาลและสารพิษ
ปริมาณสาร (กรั ม/ลิตร)
ก่ อนกําจัดสารพิษ
หลังกําจัดสารพิษ
นํ ้าตาลกลูโคส
5.81 ± 0.20a
5.10 ± 0.00a
นํ ้าตาลไซโลส
18.23 ± 0.10a
15.10 ± 0.00b
นํ ้าตาลอะราบิโนส
4.72 ± 0.10a
4.70 ± 0.00a
4.89 ± 0.18b
กรดอะซิติก
7.38 ± 0.04a
0.47 ± 0.01b
สารประกอบเฟอร์ ฟรู ัล
0.98 ± 0.11a
0.99 ± 0.00b
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ ฟรู ัล
1.15 ± 0.01a
1.07 ± 0.00b
สารประกอบฟี นอล
1.14 ± 0.01a
หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตา่ งกันในแนวนอนแสดงถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยใช้ วิธี
t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05)
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ภาพที่ 1 ปริ มาณนํ ้าตาลและสารพิษที่ได้ จากการแช่ชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1-4% (v/v) ที่
อุณหภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
โดยใช้ สภาวะที่ไม่มีกรด (0% (v/v)) เป็ นชุดควบคุม

ภาพที่ 2 ปริ มาณนํ ้าตาลและสารพิษที่ได้ จากการแช่ชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 1-4% (v/v) ที่
อุณหภูมหิ ้ องเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที
โดยใช้ สภาวะที่ไม่มีกรด (0% (v/v)) เป็ นชุดควบคุม
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ภาพที่ 3 ปริ มาณนํ ้าตาลและสารพิษที่ได้ จากการแช่ชานอ้ อยพลังงานด้ วยกรดซัลฟูริกที่ความเข้ มข้ น 1% (v/v) เป็ น
เวลา 0.5 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง ก่อนนําไปให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที

ภาพที่ 4 ปริ มาณนํ ้าตาลรวม เอทานอลและค่าการเจริ ญของเซลล์ในอาหารไฮโดรไลเสทที่ผา่ นการกําจัดสารพิษ
ณ สภาวะการหมักที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส

P-96

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

อิทธิพลของเบนโทไนต์ และนํา้ ในการอัดขึน้ รูปแท่ งแกรไฟต์
Influence of Bentonite and Water to Graphite Rods Extrudsion
สุขมุ โฆษิตชัยมงคล1 สุวฒ
ั น์ เณรโต1 และ ฑิพาภรณ์ ทรัพย์สมบรูณ์2
Sukum Kositchaimongkol1, Suwat Neantoe1 and Tipaporn Subsomboon2

บทคัดย่ อ
การศึก ษาอิท ธิ พ ลของเบนโทไนต์ แ ละนํ า้ ในการอัด ขึน้ รู ป แท่ ง แกรไฟต์ โ ดยทํ า การศึก ษา 15 สูต ร ซึ่ง มี
อัตราส่วนของแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํ ้าต่างกัน พบว่าทุกอัตราส่วนแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํ ้าสามารถอัดขึ ้นรู ป
ได้ โดยปริ มาณเบนโทไนต์และนํ ้าที่เหมาะสมควรมีเบนโทไนต์และนํ ้าผสมอยู่ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 กรัม ทําให้
ได้ แท่งแกรไฟต์ที่ดี มีความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร นอกจากนันการเพิ
้
่มอัตราส่วนของเบนโทไนต์และนํ ้า ยังส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ ้นของการหดตัว ความหนาแน่น และค่าความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์ด้วย จากการทดลองได้ เลือก
สูตร GB6 (80:20:30) ซึง่ เป็ นสูตรที่เหมาะสม เพราะขึ ้นรูปได้ ความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร มีแกรไฟต์ในปริ มาณ
สูง นํ าไปสร้ างท่อความร้ อนแบบมีไส้ วัสดุพรุ นผงทองแดง โดยการเผาผนึก (Sintering) ผงทองแดงที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถนําแท่งแกรไฟต์ออกได้ ดี ไม่มีผงทองแดงเชื่อมติดแท่งแกรไฟต์ ผลการทดสอบการ
นําความร้ อน มุมทํางานของท่อความร้ อน 45 องศา พบว่า ท่อความร้ อนมีสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ย 47.08
± 7.03 วัตต์
คําสําคัญ : แท่งแกรไฟต์ เบนโทไนต์ การขึ ้นรูป

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. คํานําและวัตถุประสงค์
จากคุณสมบัติของแกรไฟต์ มีจุดหลอมละลายสูง นํ ้าหนักเบา นําไฟฟ้า มีความลื่น แกรไฟต์ได้ ถกู พัฒนา
เป็ นแท่ง และนํามาใช้ งานกันแพร่ หลาย เช่น ทําไส้ ดินสอ ทําแปลงถ่านในถ่านไฟฉาย แปลงถ่านใช้ ในอุตสาหกรรม
มอเตอร์ ไฟฟ้า แท่งอิเล็กโทรด และแท่งให้ ความร้ อน (Heating element) เป็ นต้ น โดยแท่งแกรไฟต์ผลิตจาก
ผงแกรไฟต์ผสมกับดินเหนียว และนํ ้า ขึ ้นรูปเป็ นแท่ง นําเข้ าเตาอบ ทําให้ ได้ แท่งแกรไฟต์นําไปใช้ งานด้ านต่างๆ
ท่อความร้ อนแบบมีไส้ เป็ นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน นิยมใช้ ระบายความร้ อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
และคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุค เป็ นต้ น กรรมวิธีการผลิตไส้ ของท่อความร้ อนมีเทคนิคที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมอยู่ 2 วิธี คือ
การเซาะร่ อง และทําจากวัสดุพรุ น การผลิตท่อความร้ อนมีไส้ จากวัสดุพรุ นเป็ นการนําเอาท่อทองแดงใส่แกนกลาง
จากนัน้ เทผงทองแดงลงไปในช่องว่างระหว่างท่อทองแดงกับแกน เขย่าๆ ให้ ผงทองแดงจัดเรี ยงตัว นําเข้ าเตาเผา
เผาให้ ผงทองแดงเชื่ อมติดกับท่อทองแดง และผงทองแดงเชื่ อมติดกันเอง หรื อเรี ยกว่าเผาผนึก ยกเว้ นแกนกลาง
ผงทองแดงต้ องไม่เชื่อมติด เพราะต้ องนําแกนออกภายหลัง แสดงในภาพที่ 1 ดังนัน้ แกนกลางที่ใช้ ต้องเป็ นวัสดุ
ทนความร้ อนได้ สงู มีผิวลื่นไม่เชื่อมติดกับผงทองแดงเวลาเผา (Lin and Hwang, 2010) โดยทัว่ ไปนิยมใช้ แกนกลาง
ทําจากแท่งเหล็กกล้ าไร้ สนิมและแท่งแกรไฟต์ ปั ญหาของแกนเหล็กกล้ าไร้ สนิม พบว่าเกิดการเชื่อมติดกันระหว่าง
ผงทองแดงกับแท่งเหล็กกล้ าไร้ สนิม ส่วนแกนแกรไฟต์ประสบปั ญหาขนาดและรูปร่างไม่ตรงตามความต้ องการในการ
ผลิตท่อความร้ อน เพราะแท่งแกรไฟต์ส่วนใหญ่ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ งานในอุตสาหกรรมด้ านอื่นๆ การนํามาใช้ ต้องทําการ
แปรรู ปให้ มีขนาดและรู ปร่ า งตามต้ องการ ดัง นัน้ จึงใช้ เ วลาและเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ การผลิต แท่งกราไฟต์ ใ ห้ มี
คุณสมบัติตรงตามความต้ องการของการผลิตท่อความร้ อนจึงเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจ
การผลิตแท่งแกรไฟต์ปัจจุบนั มีกรรมวิธีผลิตนิยมใช้ ในอุตสาหกรรม คือ การปั๊ มขึ ้นรูป และการอัดขึ ้นรูป การ
ปั๊ มขึ ้นรูปเป็ นการผลิตแท่งแกรไฟต์มีความยาวสันๆ
้ ความหนาแน่นสูง (Chug and Chung, 2002) ส่วนการอัดขึ ้นรูป
เป็ นการผลิตแท่งแกรไฟต์มีความยาวมากๆ ความหนาแน่นปานกลาง รู ปร่ างและความยาวของแท่งแกรไฟต์ที่ผลิต
จากการอัดขึ ้นรูป ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยของแม่พิมพ์ ส่วนผสม และแรงที่ใช้ ในการอัด โดยแม่พิมพ์เป็ นตัวกําหนดรูปร่างและ

ภาพที่ 1 ลักษณะการใช้ แท่งแกรไฟต์ทําแกนกลางท่อความร้ อน
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ขนาด (Rathindra และคณะ 2002) ส่วนผสมของแกรไฟต์ เบนโทไนต์ และนํ ้าเป็ นตัวกําหนดขนาด ความยาว และ
ความหนาแน่น ส่วนแรงอัดเป็ นตัวกําหนดความหนาแน่น
วัตถุประสงค์งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาอิทธิพลของเบนโทไนต์ และนํ ้า ผลิตเป็ นแท่งแกรไฟต์ด้วยกรรมวิธีอดั
ขึ ้นรูป เพื่อหาการหดตัว ความหนาแน่น และความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์ที่เหมาะสม นํามาทําแกนในการผลิต
ท่อความร้ อนแบบมีไส้
2. วิธีการทดลอง
2.1 วัสดุและการเตรี ยมตัวอย่ าง
การทดลองใช้ ผงแกรไฟต์ขนาดอนุภาคประมาณ 300 ไมโครเมตร จากประเทศศรี ลงั กา แคลเซียม
เบนโทไนต์ในประเทศไทย เกรดอุตสาหกรรม ขนาดอนุภาคประมาณ 74 ไมโครเมตร และนํ ้า ในอัตราส่วนโดยนํ ้าหนัก
15 สูตร มีส่วนผสมดังนี ้ GB1 คือ อัตราส่วนผสมของแกรไฟต์ต่อเบนโทไนต์ต่อนํ ้า (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) ตามลําดับ
การขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์ ด้ วยเครื่ องอัดขึ ้นรูป แสดงในภาพที่ 2 ประกอบด้ วย เครื่ องอัดไฮดรอลิค แบบแมนนวล
ขนาดแรงดัน 50 ตัน 1 เครื่ อง ชุดแม่พิมพ์อดั ขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์ แสดงในภาพที่ 3 ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง

ภาพที่ 2 เครื่ องอัดขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์

ภาพที่ 3 ชุดแม่พิมพ์อดั ขึ ้นรูป
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ภายใน 45 มิลลิเมตร ยาว 122 มิลลิเมตร ขนาดรูแม่พิมพ์ 10 มิลลิเมตร ยาว 107 มิลลิเมตร โดยทําการอัดขึ ้นรูปแท่ง
แกรไฟต์ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10±0.1 มิลลิเมตร ความยาว 200 มิลลิเมตร
2.2 การหดตัว ความหนาแน่ น และความเค้ นแรงอัด (Drying Shrinkage, Green Density and Green
Compressive Strength)
วัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของแท่งแกรไฟต์ทกุ แท่งที่คงรูปอยู่ได้ ไม่แตกหัก เพื่อหาการหดตัวเมื่อแห้ ง เป็ นการวัด
การหดตัว ตังแต่
้ หลังขึ ้นรูปเสร็จปล่อยให้ แห้ งเป็ นเวลา 7 วัน นําแท่งแกรไฟต์เข้ าตู้อบไล่ความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิ 110 องศา
้ ดแท่ง
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นําผลที่ได้ มาคํานวณหาหาเปอร์ เซ็นต์การหดตัว [DS=100(Δd/d)] จากนันตั
แกรไฟต์ให้ มีความยาว 20 มิลลิเมตร ชัง่ นํ ้าหนัก คํานวณหาค่าความหนาแน่น (ρ=m/v) ต่อไป
การทดสอบความเค้ นแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C695-91 โดยชิ ้นทดสอบมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
9.5 มิลลิเมตร ความยาว 20 มิลลิเมตร
2.3 การทดลองใช้ งานแท่ งแกรไฟต์ สร้ างท่ อความร้ อน
การทดลองใช้ งานแท่งแกรไฟต์สร้ างท่อความร้ อน เป็ นการนําแท่งแกรไฟต์สตู รเหมาะสม ทดลองสร้ างท่อ
ความร้ อนมีไส้ จากวัสดุพรุน เป็ นการนําเอาท่อทองแดงขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร ใส่แท่งแกรไฟต์เป็ น
แกนกลาง เทผงทองแดง ขนาด 45 ไมโครเมตร ลงไปในช่องว่างระหว่างท่อทองแดงกับแกน เขย่าให้ ผงทองแดง
จัดเรี ยงตัว นําเข้ าเตาเผาที่อณ
ุ หภูม 800 องศาเซลเซียส เผาแช่ไว้ 30 นาที ภายหลังชิ ้นงานเย็นตัวลง นําแกนแท่ง
แกรไฟต์ออกจากท่อทองแดง จากนันนํ
้ าไปทําท่อความร้ อน ใช้ สารทํางานเป็ นนํ ้า ทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทความ
ร้ อน มุมทํางาน 45 องศา

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 คุณสมบัตขิ องเบนโทไนต์ และนํา้ ต่ อการอัดขึน้ รู ป
การอัดขึน้ รู ปแท่งแกรไฟต์ด้วยแม่พิมพ์เครื่ องอัดไฮดรอลิคแบบแมนนวล โดยใช้ อตั ราส่วนต่างๆ กัน ดังที่
กล่าวไว้ ข้างต้ น ทังหมด
้
15 สูตร ผลการอัดขึ ้นรู ปของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และความดันในการ
อัดขึ ้นรูป แสดงไว้ ในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าทุกสูตรสามารถอัดขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์ได้ โดยมีแท่งแกร์ ไฟต์ GB1 GB2 GB3 GB4
และ GB7 มีรอยแตกร้ าวตลอดแท่ง เมื่อสัมผัสจะแตกหัก มีความยาวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ส่วนสูตรที่เหลืออัดขึ ้นรูป
เป็ นแท่งแกรไฟต์ได้ สมบูรณ์ มีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน คือ ผิวเรี ยบ คงรู ปอยู่ได้ ดี มีความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของเบนโทไนต์เพียงด้ านเดียว ปรากฎว่าปริ มาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ ้นจากอัตราส่วน 10 กรัม
เป็ น 20 กรัม ถึง 50 กรัม (GB1 GB4 GB7 GB10 และ GB13) ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนของนํ ้าเท่ากับ 10 กรัม
สามารถอัดขึน้ รู ปแท่งแกรไฟต์ ได้ แต่มีรอยแตกร้ าวตลอดทัง้ แท่งและหักเป็ นแท่งสันๆ
้ และความยาวแท่งแกรไฟต์
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริ มาณเบนโทไนต์ที่ เพิ่มขึ ้น เมื่อปริ มาณเบนโทไนต์เพิ่มขึ ้นมากกว่า 40 กรัม ไม่พบรอย
แตกร้ าว ได้ ความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร ในทํานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาคุณสมบัตินํ ้าเพียงด้ านเดียว ปรากฎว่า
ปริ มาณนํ ้าเพิ่มขึ ้นจากอัตราส่วน 10 กรัม เป็ น 20 กรัม และ 30 กรัม (GB1 GB2 และ GB3) ตามลําดับ โดยมี
อัตราส่วนของเบนโทไนต์เท่ากับ 10 กรัม สามารถอัดขึ ้นรูปได้ แต่แท่งแกรไฟต์มีรอยแตกร้ าวตลอดทังแท่
้ งและหักเป็ น
แท่งสันๆ
้ เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 จะพบว่าทังเบนโทไนต์
้
และนํ ้ามีอิทธิพลรวมกันในการอัดขึ ้นรู ปแท่ง
แกรไฟต์ กล่าวคือ ปริ มาณเบนโทไนต์มากผสมนํา้ น้ อย (GB13) หรื อ ปริ มาณเบนโทไนต์น้อยผสมนํา้ น้ อย (GB3)
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ก็สามารถขึ ้นรู ปแท่งแกรไฟต์ได้ เช่นกัน ทังนี
้ ้เพราะว่า เมื่อเบนโทไนท์ดดู นํ ้าจะมีคณ
ุ ลักษณะเหมือนกาวทําหน้ าที่ใน
การเกาะยึดผงแกรไฟต์ไว้ ทําให้ ได้ ผลดีในการอึดขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์ (Jobmann and Buntebarth, 2009)
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพแท่งแกรไฟท์ ในอัตราส่วนผสมต่างๆ
สูตร
ความยาว
(แกรไฟต์:เบนโทไนต์:นํ ้า) (มิลลิเมตร)
GB1(90:10:10)
<30
GB2(90:10:20)
<50
GB3(90:10:30)
<100
GB4(80:20:10)
<50
GB5(80:20:20)
>200
GB6(80:20:30)
>200
GB7(70;30:10)
<70
GB8(70:30:20)
>200
GB9(70:30:30)
>200
GB10(60:40:10)
>200
GB11(60:40:20)
>200
GB12(60:40:30)
>200
GB13(50;50:10)
>200
GB14(50:50:20)
>200
GB15(50:50:30)
>200

ลักษณะ
ภายนอก
แตกร้ าว
แตกร้ าว
แตกร้ าว
แตกร้ าว
ปกติ
ปกติ
แตกร้ าว
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ความดันในการอัด
ขึ ้นรูปปาสกาล (Pa)
40-45
10-15
5-8
40-45
10-15
5-8
40-45
10-15
5-8
40-45
10-15
5-8
40-45
10-15
5-8

3.2 คุณสมบัตขิ องเบนโทไนต์ และนํา้ ต่ อการหดตัว ความหนาแน่ น และความเค้ นแรงอัด
(Drying Shrinkage, Green Density and Green Compressive Strength)
การหดตัวของแท่งแกรไฟต์เชิงเส้ นผ่านศูนย์กลางขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยของเบนโทไนต์และนํ ้า โดยปกติเบนโทไนต์
สามารถดูดนํ ้าได้ ดีเป็ นผลให้ มีการพองตัว (Swell ability) (Ahmed และคณะ, 2012) ในทางกลับกัน เมื่อเบนโทไนต์
สูญเสียนํ ้าไปปริ มาตรลดลงหรื อหดตัวลง เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4 ปริมาณนํ ้าเพิ่มขึ ้นการหดตัวก็เพิ่มขึ ้น โดยปรากฎ
ชัดเจนในอัตราส่วนเบนโทไนต์ 50 กรัม เมื่อเพิ่มนํ ้าจากอัตราส่วน 10 กรัม เป็ น 30 กรัม การหดตัวเพิ่มขึ ้นสองเท่า
ในทํานองเดียวกัน เมื่อผสมนํ ้าในอัตราส่วน 10 กรัม ทําการเพิ่มเบนโทไนต์จากอัตราส่วน 10 กรัม ถึง 50 กรัม การ
หดตัวแท่งแกรไฟต์เพิ่มขึ ้นเช่นกัน จากร้ อยละ 0 เป็ นร้ อยละ 4
จากการทดลองพบว่าแรงดันที่ใช้ ในการอัดขึ ้นรูปแท่งแกรไฟต์ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณนํ ้าที่ผสมมากกว่าอัตราส่วน
เบนโทไนต์ โดยพบว่าปริ มาณนํ า้ น้ อยจะใช้ แรงในการอัดขึน้ รู ปสูงกว่า แสดงในตารางที่ 1 ทุกอัตราส่วนผสม
เบนโทไนต์ต่อนํ ้า 10 กรัม จะใช้ แรงอัดขึ ้นรูปในช่วง 40 ถึง 45 ปาสกาล (Pa) และอัตราส่วนนํ ้า 30 กรัม แรงอัดขึ ้นรูป
ลดลงเหลือ 5 ถึง 8 ปาสกาล ความแตกต่างของแรงอัดขึ ้นรูปส่งผลต่อการอัดแน่นของแท่งแกรไฟต์ โดยพิจารณาจาก
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเบนโทไนต์และนํ ้าต่อร้ อยละการหดตัวของแท่งแกรไฟต์

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเบนโทไนต์และนํ ้าต่อความหนาแน่นของแท่งแกรไฟต์
นํ ้าหนักต่อปริ มาตร หรื อค่าความหนาแน่น แสดงในภาพที่ 5 ความหนาแน่นของแท่งแกรไฟต์ในทุกส่วนผสมปริ มาณ
นํ า้ น้ อย ให้ ค่ า ความหนาแน่ น มากกว่ า ปริ ม าณนํ า้ มาก และพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ค่ า ความเค้ น แรงอัด ของ
แท่งแกรไฟต์กบั อัตราส่วนเบนโทไนต์ต่อนํ ้า แสดงในภาพที่ 6 ปรากฎว่าอิทธิพลของปริ มาณนํ ้าที่เพิ่มขึ ้นในอัตราส่วน
เบนโทไนต์ คงที่ มี ผลการเพิ่มหรื อลดค่าความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์ เพียงเล็กน้ อย เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
เบนโทไนต์

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเบนโทไนต์และนํ ้าต่อความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์
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ภาพที่ 7 แท่งแกรไฟต์ที่มีอตั ราส่วนระหว่างแกรไฟต์:เบนโทไนต์:นํ ้า 80:20:30 (GB6 80:20:30)

ภาพที่ 8 ท่อทองแดงผ่านการเผาผนึกอุณหภูมิ 800 องศาเซนเซียส

ภาพที่ 9 ท่อความร้ อน
เพิ่มขึ ้นจาก 10 กรัม เป็ น 50 กรัม อัตราส่วนนํ ้า 10 กรัม ค่าความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์เพิ่มขึ ้นจาก 0.05 เมกะ
ปาสกาล (MPa) เป็ น 0.25 เมกะปาสกาล
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3.3 การทดลองใช้ งานแท่ งแกรไฟต์ สร้ างท่ อความร้ อน
การทดลองนําแท่งแกรไฟต์ใช้ งานเป็ นแกนกลาง ในการสร้ างท่อความร้ อน โดยเลือกแท่งแกรไฟต์สตู ร GB6
(80:20:30) เป็ นสูตรที่เหมาะสม เพราะขึ ้นรู ปได้ ความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร แสดงในภาพที่ 7 มีแกรไฟต์ใน
ปริ มาณสูง ทําการทดลองสร้ างท่อความร้ อนแบบมีไส้ ทําจากวัสดุพรุ นผงทองแดง ขนาด 45 ไมโครเมตร เผาผนึก
ผงทองแดงอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ภายหลังการเย็นตัว แสดงในภาพที่ 8 สามารถนําแท่งแกรไฟต์ออกได้ ดี
ไม่มีผงทองแดงเชื่อมติดแท่งแกรไฟต์ นําท่อทองแดงดังกล่าวมาสร้ างท่อความร้ อน สารทํางานเป็ นนํ ้า แสดงในภาพ
ที่ 9 ทดสอบการนําความร้ อนมุมทํางานของท่อความร้ อน 45 องศา ท่อความร้ อนมีสมรรถนะการถ่ายเทความร้ อน
เฉลี่ย 47.08±7.03 วัตต์

4. สรุ ปผลการทดลอง
อัตราส่วนของเบนโทไนต์และนํ ้ามีผลต่อการอัดขึ ้นรู ปแท่งแกรไฟต์ เมื่ออัตราส่วนเบนโทไนต์น้อยและมีนํ ้า
ปริ มาณน้ อย การอัดขึ ้นรู ปไม่คงตัว ในทางกลับกันอัตราส่วนเบนโทไนต์มากต่อปริ มาณนํ ้าน้ อย การอัดขึ ้นรู ปคงตัว
โดยปริ มาณเบนโทไนต์และนํ ้าที่เหมาะสม ควรมีเบนโทไนต์และนํ ้าผสมอยู่ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 20 กรัม ทําให้ ได้
แท่งแกรไฟต์ที่ดี มีความยาวมากกว่า 200 มิลลิเมตร นอกจากนันการเพิ
้
่มอัตราส่วนของเบนโทไนต์และนํ ้าส่งผลต่อ
การเพิ่มการหดตัว เพิ่มความหนาแน่น และเพิ่มค่าความเค้ นแรงอัดของแท่งแกรไฟต์อีกด้ วย
การทดลองใช้ งานแท่งแกรไฟต์ เลือกสูตร GB6 (80:20:30) สามารถสร้ างท่อความร้ อนแบบมีไส้ วสั ดุพรุ น
ผงทองแดงได้ โดยนําแท่งแกรไฟท์ออกได้ ดี ไม่มีผงทองแดงเชื่อมติดแท่งแกรไฟต์ สรุปแท่งแกรไฟต์ที่ผลิตขึ ้นสามารถ
ใช้ งานได้

5. เอกสารอ้ างอิง
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 HydrogenContaining 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.

P-104

ผลงานสร้ างสรรค์ ระดับชาติ

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

“พระพุทธบาทในจินตนาการ”
“Buddha’s Footprint as My Imagination”
สุชา ศิลปชัยศรี1
Sucha Silpachaisri1

บทคัดยอ
ขาพเจาสรางสรรคผลงานศิลปะไทยรวมสมัยโดยใชคําสอนในพุทธศาสนามาเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงาน ผานสัญลักษณรอยพระพุทธบาทที่ขาพเจาสรางขึ้นและเลือกใชวัสดุที่สะทอนถึงความไมแนนอน
ของชีวิต เชน กระดูกโดยนํามาจัดเรียงขึ้นใหม บางแตงแตมดวยสีสันและประดับวัสดุที่ดูระยิบระยับ เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความจริงของสัจธรรมวาชีวิตเปนสิ่งมีคาและงดงาม
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
เปนเรื่องธรรมดา การใชชีวิตตองรูจักเรียนรูและกระทําตนใหเปนประโยชนแกตนเองและผูอื่นชีวิตจึงจะมีคุณคาและ

1

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 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 จากสิ่งดังกลาวเปนที่มาของการสรางสรรคผลงานจากสัญลักษณทางพุทธศาสนาโดยใชรอยพระพุทธบาท
ซึ่งในความเชื่อคือรอยเทาของพระพุทธเจาที่พุทธศาสนิกชนไดอันเชิญพระองคทานใหประทับรอยเทาไวเมื่อเสด็จไป
ยังแควนเมืองตางๆ ในทางสัญลักษณเหมือนประหนึงวาพระพุทธศาสนาไดเผยแผไปยังแผนดินนั้น อีกทั้งเพือให
พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคําสอน คุณงามความดี ที่ควรกระทําเมื่อยังมีชีวิต รอยพระพุทธบาทจะมีลักษณะโครงสราง
เหมือนรอยเทามนุษยแตมีความเปนอุดมคติ บางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา บางเปนวงรี และที่พบเห็นบริเวณฝาเทาจะ
ประกอบไปดวยสัญลักษณมงคล 108 ประการ เชน ปราสาท หอยสังข ชางแกว นก หงส ภูเขา เมฆ
การสร า งสรรคผ ลงานขา พเจา ได เลือ กใช ก ระดูกซึ่ ง เปรียบเสมือ นแกนค้ํา ยัน ชีวิ ตเปน วัสดุอัน มี ที่มาจาก
สิ่งมีชีวิตที่ดับสูญ รูปทรงสิ่งมีชีวิตที่สูญสลายถูกนํามาจัดเรียงเปนรูปทรงใหมเพื่อแสดงใหเห็นถึงความจริงของสัจธรรม
ซึ่งเปนความจริงตามธรรมชาติตางกับความจริงที่มนุษยสรางขึ้น เชน กฎหมาย กฎหมู คานิยม โดยขาพเจาใชรูปทรง
ของรอยพระพุทธบาทซึ่งมีความเปนมงคลมาเปนแรงบันดาลใจในการจัดวางโครงสราง จัดวางองคประกอบของผลงาน
และแตงแตมดวยสีสันและประดับวัสดุที่ดูระยิบระยับเพื่อสงสริมใหผลงานแลดูมีคุณคา เกิดความงามทางศิลปะ ทั้งนี้
เพื่อทดลอง และคนหาแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมตอไป

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
ขาพเจาตองการแบงปนแนวความคิด อารมณความรูสึก ที่มีตอหลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาผานผลงาน
การสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรอยพระพุทธบาท ดวยเปนสิ่งที่สามารถกระตุนใหขาพเจาเกิดความคิด
สรางสรรค และสรางผลงานศิลปะที่ประกอบไปดวยวัสดุที่สะทอนถึงชีวิตที่ไมแนนอน เพื่อแสดงใหเห็นถึงสัจจะธรรม
ซึ่งจะนําไปสูการใชชีวิตอยางมีสติ และรูคุณคา

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
- สรางสรรคภาพรางตนแบบจากขอมูล แนวความคิด และแรงบันดาลใจ
- เตรียมและเลือกวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการสรางสรรค
- สรางสรรคผลงานจากภาพรางตนแบบ โดยเริ่มจากการรางภาพ ลงสี และติดวัสดุ
- สรุปกระบวนการสรางสรรคเปนลายลักษณอักษร

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
เทคนิค สีอะคริลิค ปะติดดวยวัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม
อุปกรณ เฟรมผาใบ ดินสอ ยางลบ กรรไกร พูกัน ปนกาว
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทผลงานสรางสรรค : ศิลปะไทย
ชื่อผลงานสรางสรรค : พระพุทธบาท หมายเลข 1
ชื่อศิลปน : สุชา ศิลปชัยศรี
เทคนิค : วัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม, ขนาด 60x90 cm.
ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557
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รูปผลงานสรางสรรค ชิ้นที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทผลงานสรางสรรค : ศิลปะไทย
ชื่อผลงานสรางสรรค : พระพุทธบาท หมายเลข 2
ชื่อศิลปน : สุชา ศิลปชัยศรี
เทคนิค : วัสดุผสม กระดูก แถบลายลูกไม สีอะคริลิค, ขนาด 120x85 cm.
ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557
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การแสดงละครสุขนาฏกรรมเรื่อง “คดีสําคัญ”
Acting Process in A Comedy “Khadeesamkhan” (The Important Law Suit)
ปวริส มินา1
Pawaris Mina1

บทคัดยอ
การแสดงละครสุขนาฏกรรมเรื่อง “คดีสําคัญ” เปนผลงานสรางสรรคดานการละครที่นําพระราชนิพนธ
บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเรื่อง คดีสําคัญ มาสรางสรรคใหมีความรวมสมัย
ผลงานสรางสรรคชิ้นนี้เปนผลผลิตจากการเรียนรูและการฝกอบรมดานการแสดงละครสมัยใหมตามแนวทางของ
แบรโทรท เบรชท (Bertolt Brecht) ในชวงเวลาการฝกซอมการแสดงนี้ นักแสดงซึ่งไดเขารวมการอบรมดังกลาว
ไดนําเทคนิคและกระบวนการตาง ๆ จากการอบรมมาใชเพื่อทําหนาที่นักแสดง ไมวาจะเปนการตระหนักรูในอวัยวะ
ต า ง ๆ ของร า งกาย การเคลื่ อ นไหว การอบอุ น ร า งกาย การจิ น ตนาการ การรั บ และการส ง อารมณ
และการใชเสียง นอกจากนี้การนําเสนอบางฉากที่ปรากฏในผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ ผูวิจัยในฐานะนักแสดงที่รับบท
เปนตัวละครหลักในเรื่องไดเลือกใชลีลาการแสดงแบบ “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

ภาควิชานาฏยสังคีต 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
การแสดงละครสุขนาฏกรรมเรื่อง “คดีสําคัญ” เปนผลงานสรางสรรคอันสืบเนื่องมาจากโครงการสืบสาน
สรางศิลปรวมสมัย ครั้งที่ 4 ของภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงละครจากพระราชนิพนธบทละครพูดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวใหแกเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
คดีสําคัญ เปนพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางสรรค
ดวยการแปลอยางดัดแปลงจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Sérieux ซึ่งเปนบทประพันธของ
จอรจ กูแตลน (Georges Courteline) ทั้งนี้พระองคทรงรักษาแกนเรื่องใหคลายกับบทละครตนฉบับ ซึ่งเกี่ยวของ
กับการเสียดสีกระบวนการยุติธรรมและการแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยอันเปนขอบกพรองมนุษยที่เห็นแกคาตอบแทน
และแมวาจะทราบดีวาฝายของตนเองนั้นเปนฝายกระทําผิด แตก็พยายามสรางเรื่องโกหกหลอกลวงเพื่อใหผูอื่นเห็น
วาฝายตนนั้นเปนฝายที่นาสงสารและกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
ในการดําเนินโครงการขางตน ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเชิญ
ศิลปนรางวัลศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2551 มาเปนผูนําการอบรมทักษะดานการแสดงละคร
สมัยใหม อันเปนทักษะและแนวทางสําคัญของการแสดงในรูปแบบศิลปะการแสดงรวมสมัย ใหแกผูที่เขาอบรม
ศิลปะการแสดงละครเปนการแสดงออกซึ่งอารมณ ความรูสึก และเรื่องราวตาง ๆ โดยมีผูแสดงเปนสื่อผาน
ทางการใชรางกายแสดงทาทาง เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มนุษยใชเปนตัวกลางเพื่อการเชื่อมโยงอารมณ ความรูสึก
และความคิดของตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดใหบุคคลอื่นไดเขาใจรับรูถึงสิ่งที่ตนตองการจะแสดงออก ซึ่งถือ
เปนศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเปนรูปธรรมที่ผูชมสามารถรับรูและเขาใจไดงาย สวนอารมณความรูสึกนั้น
แมจะอยูในรูปลักษณที่เปนนามธรรม แตผูชมก็สามารถสัมผัสไดโดยตรงจากการสื่อสารผานผูแสดง
ทั้งนี้ผูแสดงหรือนักแสดง คือ บุคคลผูมีความสามารถทางดานการแสดงออกทั้งรางกายและจิตใจ เปนผูที่
สามารถใชรางกายเปนสื่อแสดงออกซึ่งจุดมุงหมายและแนวความคิดของละครเรื่องนั้น ๆ โดยการตีความบทที่แสดง
และสวมบทบาทของตัวละครนั้นอยางสมจริง โดยหนาที่ของนักแสดงนั้นมีดังนี้ (ภัธทรา โตะบุรินทร, 2551: 56-57)
1. ศึกษาตามบทที่ไดรับอยางละเอียดถี่ถวน
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูกํากับการแสดงอยางเครงครัด
3. มาซอมตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายทุกครั้งและทําการซอมดวยความตั้งใจ รวมถึงการ
คนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมจากขอมูลที่ผูกํากับการแสดงแนะนําไว
4. หมั่นฝกซอมและจดจําสิ่งที่ผูกํากับการแสดงแนะนําใหในระหวางฝกซอม
ผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” มีตัวละครทั้งหมด 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 เพื่อสื่อใหเห็นถึงสภาวะการเปนรางทรงหรือถูกชักเชิดจากบางคนหรือบางอยาง
ผูวิจัยเปน ผูห นึ่ง ที่ไ ดเขารวมกระบวนการการอบรมทักษะด านการแสดงนี้ตั้งแตเริ่มตนและไดมีโ อกาส
สรางสรรคผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” ผานการแสดง โดยรับบทเปน พระโลละศาสตร
ราชสภาบดี ซึ่งเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี ตัวละครตัวนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะเปนตัวละคร
หลักของเรื่องและเปนตัวละครที่ตองควบคุมจังหวะการแสดงของเรื่องทั้งหมด
ผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” เปนการแสดงละครที่ผูเขียนบทและผูกํากับได
รวมกันออกแบบฉากใหเปนลักษณะการสรางภาพลวงตาใหเกิดความลึกของพื้นที่มากกวาที่เปนจริง (Perspective
Illusion) และถูกตีความพื้นที่การแสดงใหเปนตารางหมากรุก โดยมีพระโลละศาสตรราชสภาบดีเปนตัวละครที่ถูก
ตีความใหเปนดั่งผูชมเกมหมากรุกที่มีนักแสดงผูสวมบทบาทเปนตัวละครอื่น ๆ เปนผูเลน เปนผูสงอิทธิพลตอการเดิน
หมาก ในขณะเดียวกันก็ตองเปนผูรักษากติกาการเลน ทําใหผูที่แสดงเปนพระโลละศาสตรราชสภาบดีตองมีสมาธิ
ในการแสดงที่สูง ประกอบกับละครเรื่องนี้เปนละครชวนหัวหรือที่เรียกวาสุขนาฏกรรม (Comedy) โดยมีลักษณะของ
การสรางอารมณขันไปในแนวทางของละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric Comedy) และละครตลกประเภท
สถานการณ (Situation Comedy) ซึ่งตองมุงเนนที่จังหวะของการแสดงเพื่อใหเกิดอารมณขัน ทําใหผูวิจัยเลือกนํา
เทคนิคการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization) ที่จงใจใหมีแบบมีแผนผิดแผกไปจากธรรมชาติดานการกระทําของ
มนุษยผานการแสดงทาทางที่มากกวาปกติ มาเปนเทคนิคในการแสดงผลงานสรางสรรค โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่
การตัดอารมณของผูชมไมใหเกิดอารมณรวมไปกับการแสดงจนลืมที่จะคํานึงถึง “สาร” ที่ละครตองการจะถายทอดให
รับรูและเขาใจ

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
คดีสําคัญ เปนพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวอันทรงคุณคาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงแปลอยางดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Sérieux บทประพันธของ จอรจ กูแตลน
(Georges Courteline) ซึ่งนักเขียนชาวฝรั่งเศสไดแตงบทละครเรื่องนี้เมื่อ ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) และไดรับการจัด
แสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1896 ที่โรงละครการีลง เขตมงมารต กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทละครพูดเรื่อง คดีสําคัญ เสร็จเมื่อวัน ที่
11 มกราคม พ.ศ. 2460 ขณะที่ประทับ ณ พระราชวังสนามจันทร ทั้งนี้จากการศึกษาคนควาดานการเผยแพรและ
การจัดแสดงพระราชนิพนธบทละครพูดชวนหัวเรื่อง คดีสําคัญ พบหลักฐานวาเคยมีการจัดแสดงเพียงหนึ่งครั้ง
จัดขึ้นในป พ.ศ.2460 ณ คายหลวงบานโปง โดยมีเสือปากรมมาหลวงรักษาพระองคเปนผูจัดการแสดง (หมอมหลวง
ปน มาลากุล, 2518: 266)
ผลงานสรางสรรคศิลปะการรวมสมัย “คดีสําคัญ” เปนการนําพระราชนิ พนธบทละครพูดชวนหัวเรื่อ ง
คดีสําคัญ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาจัดแสดงอีกครั้ง โดยสรางสรรคองคประกอบทางศิลปะ
การละครบางประการเพื่อใหมีความรวมสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการแสดงครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการสืบสานสราง
ศิลปครั้งที่ 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
มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ได รั บ เกี ย รติ จากคุ ณ สินี น าฏ เกษประไพ ศิ ลป น รางวัล ศิล ปาธร กระทรวงวั ฒ นธรรม
ประจําป พ.ศ. 2551 มาเปนผูนําการอบรม ในระหวางวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งนักแสดงทุกคนตางผาน
การอบรมขางตนและไดนําทักษะดานการแสดงตามแนวทางดังกลาวมาสรางสรรคผลงานการแสดงในครั้งนี้

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
เพื่อศึกษากระบวนการของนักแสดงผานการฝกซอมและการจัดแสดงผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดง
รวมสมัย “คดีสําคัญ”

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ผลงานสรางสรรคศิลปะการรวมสมัย “คดีสําคัญ” : กระบวนการของนักแสดง ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ
ดังนี้
1. ผู วิ จั ย ได เ ข า ร ว มโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด า นศิ ล ปะการแสดงร ว มสมั ย ซึ่ ง จั ด โดยภาควิ ช า
นาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหวางวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2557 การอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารข า งต น นั้ น ทางผู ดํ า เนิ น โครงการได เ ชิ ญ คุ ณ สิ นี น าฏ เกษประไพ ศิ ล ป น รางวั ล ศิ ล ปาธร กระทรวง
วัฒนธรรม ประจําป พ.ศ.2551 มาเปนผูนําการอบรม ซึ่งเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นเปนการฝกพื้นฐานดาน
การแสดง การใชเสียงทางการแสดงละคร และการฝกเทคนิคการแสดงที่ไมสมจริง “สไตไลเซชั่น” (Stylization) เชน
การพูดกับผูชม การใชรางกายเคลื่อนไหวแทนการพูดถึงสิ่งที่เปนนามธรรม การหยุดเคลื่อนไหวระหวางการแสดง
การรองเพลงแทรกในระหวางการแสดง เปนตน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดดานการแสดงของแบรโทรท เบรชท (Bertolt
Brecht) ผูนําดานการแสดงละครสมัยใหมแนว “ตอตานเรียลิสม” (Anti-Realism) ที่เชื่อวาในการแสดงละครนั้นควร
เนนที่ความไมสมจริงเพื่อการรับสารของผูชม ดังนั้นนักแสดงจึงไมควรมีอารมณรวมกับการแสดงมากจนกระทั่งทําให
ผูชมเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของการแสดงละคร เพราะผูชมจะไมสามารถรับสารที่แฝงอยูในบทสนทนาหรือ
การกระทําของตัวละครไดอยางเต็มที่
2. นักแสดงและทีมงานอานบทละครและทําความเขาใจบทละครรวมกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาษาที่ปรากฏใน
บทละครเรื่องนี้เปนภาษาที่คนในยุคปจจุบันไมคุนเคย ดังนั้นจึงตองมีการคนควาความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทําความเขาใจภาษาและสารจากบทสนทนาของตัวละครรวมกัน ซึ่งหลังจากที่เขาใจสาระสําคัญของบทละครใน
ภาพรวมรวมกันแลว นักแสดงแตละคนตางก็วิเคราะหและตีความตัวละครที่ตนเองตองสวมบทบาท รวมพูดคุยและ
ตีความตัวละครกับผูกํากับการแสดง เพื่อใหเห็นภาพของตัวละครและมีความเขาใจในลักษณะของตัวละครที่ตรงกัน
3. ฝกซอมการแสดง โดยนักแสดงทุกคนซึ่งลวนแตไดผานการอบรมทักษะการแสดงละครสมัยใหมแนว
“ตอตานเรียลิสม” ไดนําผลจากการอบรมมาปรับใชผานการฝกซอมและการแสดง โดยในทุกวันกอนที่จะเริ่มฝกซอม
นักแสดงจะอบอุนกําลังกายและสรางการตระหนักรูในอวัยวะตาง ๆ ผานการเคลื่อนไหวรางกายแตละสวน เพื่อให
รางกายมีความพรอมในการแสดง เพราะการแสดงละครเปนศิลปะการแสดงที่ตองใชรางกายทุกสวนใหเปนประโยชน
เพื่อใหผูชมเกิดความเชื่อในฐานะตัวละคร อีกทั้งนักแสดงยังไดฝกการจินตนาการและรับและการสงอารมณผาน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อชวยใหนักแสดงสามารถรับและสงอารมณสูนักแสดงที่ตองแสดงรวมกันและสงอารมณสูผูชมให
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กระจางชัด นอกจากนี้นักแสดงยังไดฝกการใชเสียงและการสรางสมาธิอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูชมสามารถรับ
สารที่สงผานคําพูดและการกระทําของนักแสดงไดอยางชัดเจน
ในสวนของผูวิจัยซึ่งตองสวมบทบาทเปนพระโลละศาสตรราชสภาบดี ซึ่งเปนตัวละครสําคัญของเรื่องนี้
ผูวิจัยในฐานะนักแสดงตองฝกการสรางจินตนาการ การทําสมาธิ การรับและการสงอารมณสูนักแสดงคนอื่นและ
ผูชมมากเปนพิเศษ และฝกรูปแบบการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization) ที่จงใจใหมีลักษณะไมสมจริงเพื่อตัด
อารมณ ข องผู ช มไม ใ ห เ กิ ด “อารมณ ร ว ม” เพื่ อ ให ผู ช มได คํ า นึ ง ถึ ง “สาร” ของละคร ที่ ส ะท อ นข อ บกพร อ ง
บางประการในสั ง คม อาทิ การตั ด สิ น คดี ค วามที่ ป ราศจากการคํ า นึ ง ถึ ง ความเที่ ย งธรรม และการสนใจใน
ความกาวหนาในอาชีพจนละเลยหนาที่ที่ตนนั้นปฏิบัติอยู ซึ่งแตกตางจากวิธีการนําเสนอการแสดงในแนว “เรียลิสม”
และ “แนทเชอรัลลิสม” ที่มุงเนนใหมีบทเจรจา ลีลาการแสดง ตลอดจนฉากแสงสี ที่มีความสมจริงทุกประการ แต
การนําเสนอในรูปแบบนี้ผูชมจะมีอารมณรวมจนละเลยที่จะวินิจฉัยสาระหรือประเด็นที่ละครเรื่องนั้น ๆ ตองการ
นําเสนอ ผูวิจัยตองฝกซอมการเคลื่อนไหวที่ไมสมจริงในทาทางที่ใหญเกินกวาที่มนุษยทั่วไปจะแสดงออก โดยตองคง
ลักษณะสําคัญของตัวละครไว และดวยเหตุที่พระโลละศาสตรราชสภาบดี ทําหนาที่ผูพิพากษาศาล ซึ่งตองนั่งอยูที่
บัลลังกศาล อันเปนพื้นที่หลังสุดของพื้นที่การแสดง (Downstage Center) ที่ถูกกําหนดไวตลอดทั้งเรื่อง ไมได
เคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ตาง ๆ บนเวทีการแสดงเชนนักแสดงคนอื่น ๆ ทําใหผูวิจัยมีความจําเปนตองแสดงทาทาง
มากกวาปกติเพื่อใหสงสารไปยังผูชมไดอยางชัดเจน
ผูวิจัยตองฝกซอมและสรางสรรคเทคนิคการแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization) เพื่อควบคุมจังหวะการ
แสดงในเรื่อง เนื่องจากพระโลละศาสตรราชสภาบดีเปนตัวละครหลักที่ตองทําหนาที่ควบคุมจังหวะการแสดงของ
เรื่องเพื่อใหผูชมเกิดอารมณขันตามประเภทของบทละครเรื่องนี้ ดังจะสังเกตไดจากฉากที่พระโลละศาสตรราช
สภาบดีสั่งใหตัวละครทุกตัวหยุดการกระทํา ซึ่งตัวละครทุกตัวตางก็หยุดนิ่งสักครูหนึ่ง จากนั้นก็เริ่มกลับมาสวม
บทบาทเปนตัวละครอีกครั้งและดําเนินเรื่องกันตอตามจังหวะการแสดงที่ผูวิจัยไดสรางสรรคเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่
ตั้งใจไว อีกทั้งภาพของการนําเสนอผลงานการแสดงที่ตองการใหนักแสดงทุกคนหันหนาไปพูดกับผูชมแทนการ
สื่อสารกับพระโลละศาสตรราชสภาบดี โดยเปรียบเสมือนผูชมรวมกันเปนผูพิพากษาคดีนี้ ทําใหผูวิจัยจําเปนตอง
ควบคุมจังหวะการรับสารและการสงสารผานดานหลังของรางกายนักแสดงที่ตองสื่อสาร แทนการสื่อสารผานนัยนตา
การมองเห็นสีหนาและทาทางอันสะทอนอารมณและความรูสึกของตัวละครตัวอื่น ทั้งนี้หากไมสามารถควบคุมจังหวะ
ไดตามความมุงหมาย ก็จะสงผลกระทบตอจังหวะการแสดงโดยรวมของเรื่องและทําใหผูชมไมสามารถรับสารได
นอกจากนี้ในฉากที่พระโลละศาสตรราชสภาบดีตองสื่อสารกับตุกตาที่ถูกแทนที่ตัวละครหลวงอินทปญหา
และหลวงพรหมปฤษณา ยังเปนอีกฉากหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการควบคุมจังหวะการแสดงในเรื่อง โดยผูวิจัยตอง
สรางจินตนาการที่เดนชัดเพื่อสรางเรื่องราวและบทสนทนาใหเขากับสภาพเหตุการณที่ดําเนินอยูในเรื่อง โดยตองไม
ทําใหสัมพันธภาพและจังหวะทางการแสดงนั้นสูญไป
4. เมื่อนักแสดงเห็นภาพ เขาใจคําพูด และเหตุและผลของการกระทําของตัวละคร ผูกํากับการแสดงจะ
ชวยแนะนําวิธีการแสดง (Stage Business) และชี้แนะพื้นที่ในการแสดงแตละฉาก (Blocking)
5. จัดแสดงผลงานสรางสรรคในชวงการประชุมวิชาการระดับชาติ “SMARTS” ครั้งที่ 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” ครั้งนี้ ผูวิจัยใชเทคนิค
การแสดงแบบ “สไตไลเซชั่น” (Stylization) ที่จงใจใหมีแบบมีแผนผิดแผกไปจากธรรมชาติ เพื่อตัดอารมณของผูชม
ไมใหเกิดอารมณรวมไปกับการแสดงจนลืมที่จะคํานึงถึง “สาร” ที่ละครตองการจะถายทอดใหรับรู

คําขอบคุณ
ในการสร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะการแสดงร ว มสมั ย “คดี สํ า คั ญ ” ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ต อ งขอขอบพระคุ ณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร, อาจารยสกุล บุณยทัต, รองศาสตราจารย
พงษ ศิ ล ป อรุ ณ รั ต น , ผู ช ว ยศาสตราจารย ภั ธ ทรา โต ะ บุ ริ น ทร , อาจารย มุ จ ริ น ทร อิ ท ธิ พ งษ หั ว หน า ภาควิ ช า
นาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณาเอื้อเฟอสถานที่โรงละครทรงพล (D.D. Auditorium)
เพื่อจัดแสดงผลงานสรางสรรคดังกลาว และคุณสินีนาฏ เกษประไพ ศิลปนรางวัลศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม
ประจําป พ.ศ. 2551 ที่ใหเกียรติมาแลกเปลี่ยนความรูอันนํามาสูการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ และที่สําคัญคือ
ขอขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนที่ไดแสดงความมุงมั่นและทุมเทอยางเต็มที่เพื่อใหผลงานสรางสรรคชิ้นนี้ได
เผยแพรสูสังคม

เอกสารอางอิง
นพมาส แววหงส,บรรณาธิการ. (2550). ปริทัศนศิลปะการละคร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาศิลปะการละคร
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปน มาลากุล, ม.ล. (2518). งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกลาเจาแผนดินสยาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
ภัธทรา โตะบุรินทร. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 431 102 Elements of Spoken Drama.
นครปฐม: ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. (2506). ละครพูดเรื่องทานรอง, คดีสําคัญ. กรุงเทพฯ: องคการคา
ของคุรุสภา.
สดใส พันธุมโกมล. (2538). ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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รูปผลงานสรางสรรค

กระบวนการฝกซอมดวยการใช
รางกายเคลื่อนไหวแทนการพูด
ถึงสิ่งที่เปนนามธรรม

การแสดงละครสุ ข นาฏกรรมเรื่ อ ง
“คดี สํ า คั ญ ” (พระโลละศาสตร ร าช
สภาบดีทําหนาที่ผูพิพากษา โดยบอก
ทนายความและอัยการฝายโจทกเลิก
โตเถียงกัน)

C-11

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

พื้นที่การแสดง : พระโลละศาสตร
ราชสภาบดี (ผูพิพากษา) นั่งอยูบน
บัลลังกศาลที่ถูกจัดวางใหเปนพื้นที่
ด า น ห ลั ง สุ ด ข อ ง ก า ร แ ส ด ง
(Downstage Center) ทําใหจําเปน
ต อ งแสดงท า ทางที่ ม ากกว า ปกติ
เพื่อ การส ง สารไปยั ง ผูช มได อยา ง
ชัดเจน

“สไตไลเซชั่น” (Stylization) : พระโลละ
ศาสตรราชสภาบดีสั่งใหตัวละครหยุด
การกระทํ า ซึ่ ง ตั ว ละครทุ ก ตั ว ต า งก็
หยุ ด นิ่ ง สั ก ครู ห นึ่ ง จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม
กลั บ มาสวมบทบาทเป น ตั ว ละครอี ก
ครั้งและดําเนินเรื่องกันตอตามจังหวะ
การแสดง

การสื่อสารกับตุกตาที่ถูกแทนที่
ตัว ละครหลวงอิ น ทป ญ หาและ
หลวงพรหมปฤษณา อั น เป น
ฉากหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการ
ควบคุ ม จั ง หวะการแสดงและ
การรักษาสัมพันธภาพของการ
ใหตอเนื่อง
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ผลงานจิตรกรรมทดลอง “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา”
Experimental Painting : “Memento : Old Poetry”
นวัต เลิศแสวงกิจ1
Nawat Lertsawaengkit1

บทคัดยอ

ผลงานสรางสรรค “วัตถุบันทึก:กวีบทเกา” เปนผลงานทดลองแปรรูปความทรงจําเปนวัตถุดวยกรรมวิธีทาง
ทั ศ นศิ ล ป ในฐานะวั ต ถุ บั น ทึ ก ความทรงจํ า เพื่ อ เป น เสมื อ นตั ว แทนหรื อ สิ่ ง เตื อ นใจ ให ส ามารถหวนระลึ ก ถึ ง
รายละเอียดตางๆ ในสิ่งอันนาประทับใจ ที่เขามาสัมผัสกับแตละชวงจังหวะของชีวิตได ในการทดลองครั้งนี้ไดเลือก
เอากลอนบทหนึ่งที่ไดอานพบและเกิดความประทับใจในเนื้อหา ในวรรณกรรมแนวสยองขวัญ ของคุณ เหม เวชกร มา
เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดยอางอิงจากเรื่องสั้น เรื่อง “ยักษวัดแจง” ในหนังสือชุด “เปดกรุผีไทย
ตอนผูมาจากเมืองมืด” ซึ่งมีตอนหนึ่งที่ผูเขียน ไดบรรยายถึงฉากในรานเหลาโรง ซึ่งนักดื่มรุนอาวุโสไดบอกเลากลอน
บทนี้แกนักดื่มรุนหนุม ซึ่งกลอนบทดังกลาว ตามขอความในเรื่องสั้นกลาววา เปน “…การดื่มของคนเกานะ ถึงกับ ผูก
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

1

ทัศนศิลป, จิตรกรรมทดลอง

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 ” สรางสรรคขึ้นเพื่อเป นการทดลองทางทัศนศิลป ในการแปรรูป
ความทรงจํ า ของเรื่ องราวต างๆ โดยอาศั ยวั สดุ หรื อ วั ตถุ ตา งๆมาใช เป นสั ญลั กษณบ อกเล าเรื่อ งราวตา งๆ โดย
ผสมผสานเทคนิคทางจิตรกรรมกับกรรมวิธีอื่นๆ ทางทัศนศิลป จากแนวคิดวา “รูปทรงเปนสัญลักษณใหกับตัวเอง”
(ชะลูด นิ่มเสมอ, 2539: 308) การนําเสนอเรื่องราวที่อยูในความทรงจํา โดยใชวัสดุตางๆมาเปนสื่อ (medium) ขั้น
พื้นฐานในการทํางานสรางสรรคผลงาน จึงเปนโจทกสําคัญในการสรางสรรคทางทัศนศิลปชิ้นนี้

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน

“ถวยหนึ่งนงนุช สองถวยพุทธวาจา สามถวยแกลวกลาพูดองอาจ สี่ถวยเกงกาจผาขาดไมรูตัว หาถวยเมา
มัวพูดไมกลัวความผิด หกถวยมีฤทธิ์ พูดผิดทุกคํา เจ็ดถวยมืดคล้ํา มือคลําหนทาง แปดถวยเอวบางพี่เห็นชางเทา
หมู เก า ถ ว ยโอ ว า โฉมตรู สุ ด รู สุ ด คิ ด สิ บ ถ ว ยมื ด มิ ด สิ้ น ฤทธิ์ พี่ แ ล ว เจ า แก ว เอย“(เหม เวชกร, 2540: 126-141)
ขอความขางตนเปนบทกลอนสําหรับเตือนใจ สําหรับนักเลงสุราในการดื่มอยางระมัดระวังตน มิใหหลงลืมตัวดื่มจน
เมามาย ขาพเจาอานพบกลอนบทนี้ในเรื่องสั้น “ยักษวัดแจง ” ของคุณเหม เวชกร ซึ่งมีการกลาวถึงกลอนบทหนึ่ง
ผูวิจัยในฐานะคนหนุมที่ใชชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน จึงมีโอกาสพบเห็นและสัมผัสกับประสบการณหลากหลาย รวมไป
จนถึงผลเสียมากมายอันเนื่องมาจากผลของการดื่มสุรา ไมวาจะเปนการทะเลาวิวาทกันของผูคนหลังจากดื่มสุรา หรือ
อุบัติเหตุตางๆบนทองถนน เปนตน ซึ่งทําใหผูวิจัยทราบถึงผลเสียของการดื่ มสุราอยางขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือการ
ดื่มอยางไมระมัดระวังตน ซึ่งโดยมากมักเกิดกับเยาวชนจํานวนมากของประเทศไทย โดยเฉพาะในหมูนักเรีย น
นักศึกษา เมื่อขาพเจาไดอานกลอนบทนี้ ทําใหเกิดความประทับ ใจในบทกลอนเปนอยางมาก ดวยเนื้อหาที่มีความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมรอบตัว และมีคติสอนใจ โดยมีมีลีลาการบอกเลาอยางสนุกสนานดวยสัมผัส
ของภาษาที่คลองจองไพเราะ เหมาะแกการใชเปนเครื่องเตือนใจผูคน กลอนบทนี้จึงกลายมาเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรค เพื่อแปรรูปความเนื้อหาของบทกลอนนี้เปนวัตถุบันทึก

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน

1. เพื่อศึกษาการแปรรูปความทรงจําที่ประทับใจเปนผลงานสรางสรรค ดวยกรรมวิธีทางทัศนศิลป ในฐานะ
จิตรกรรมแนวทดลอง
2. ศึกษาแนวคิดและคําสอนจากประสบการณของนักดื่มรุนเกาที่แฝงอยูภายในบทกลอนที่มีคติสอนใจ เพื่อ
ถายทอดสูคนรุนใหมโดยอาศัยผลงานสรางสรรคเปนสื่อ

C-14

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

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ถอดความบทกลอน
วิเคราะหความหมายที่แฝงอยู
เลือกวัสดุทจี่ ะนํามาใชเปนสื่อพื้นฐานรวมกันกับเทคนิคจิตรกรรม
วางแผนการจัดสรรองคประกอบดวยการเสก็ตชภาพ
สรางสรรคผลงาน จํานวน 3 ชุดผลงาน โดยชุดผลงานชิ้นที่หนึง่ ใชขวดเปลาเปนวัสดุแลวเขียนภาพลงบน
ฉลากขวดเพื่อถายทอดภาพพจนจากบทกลอนทั้งโดยตรงออกมาเปนชุดผลงานที่1 โดยใชตัวบทกลอนเปน
สื่อในการเลาเรื่องรวมกับรูปภาพ
ชุดผลงานชิ้นที่สอง ผูวิจยั ใชรูปทรงที่เกี่ยวของกับมนุษย ซึง่ เปนรูปทรงที่มีมีความเกีย่ วเนื่องกับบทกลอน
ดังกลาวโดยตรงมาเปนรูปแบบในการนําเสนอ และทดลองเพิ่มเติมกรรมวิธใี นการบอกเลาความหมาย
โดยนัยเกีย่ วกับผลรายของสุรา โดยการแทนที่พื้นที่วางภายในขวดดวยสี และ วัสดุตางๆ
และในชุดผลงานชิ้นที่ที่สาม ผูวิจยั ใชรูปทรงทีเ่ ปนอิสระปละหลากหลายมากขึ้นจากการตีความหมาย
เพิ่มเติมผานประสบการณสวนตัวจากบทกลอน เพื่อถายทอดเนื้อหาในทางลบของสุรา รวมกับสีสนั และ
วัสดุภายในขวดสุรา
7. จัดแสดงในนิทรรศการรักแอนดโรล ณ หลังแรกบาร มหรรณพซอย 1 ถนนมหรรณพ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 มีนาคม – 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เทคนิคและอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน
1.
2.
3.
4.
5.

หมึกดําชนิดกันน้ํา
ปากกาหมึกเคมีชนิดกันน้ํา สีตางๆ
น้ํายาลบคําผิด
สีอะคริลิค
ขวดสุรา

เอกสารอางอิง

เหม เวชกร. “ยักษวัดแจง” ใน เปดกรุผีไทย ตอน ผูมาจากเมืองมืด. หนา126-141. กรุงเทพ : สํานักพิมพดอกหญา,
2540.
ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
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รูปผลงานสรางสรรค

1.
2.
3.
4.
5.

ผลงานชิ้นที1่

ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
ชื่อผลงานสรางสรรค : “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา”
ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
เทคนิค, ขนาด : จิตรกรรมผสม , ผันแปรไมแนนอน
ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557
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ผลงานชิ้นที2่
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1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
2. ชื่อผลงานสรางสรรค : “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา 2”
3. ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
4. เทคนิค, ขนาด : จิตรกรรมผสม, ผันแปรไมแนนอน
5. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557

ผลงานชิ้นที3่
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1. ประเภทของผลงานสรางสรรค : ทัศนศิลป
2. ชื่อผลงานสรางสรรค : “วัตถุบันทึก : กวีบทเกา 3”
3. ชื่อศิลปน : นวัต เลิศแสวงกิจ
4. เทคนิค, ขนาด : จิตรกรรมผสม , ผันแปรไมแนนอน จํานวน 15 ขวด
5. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557
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ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” : กระบวนการกํากับการแสดง
Performing Arts “Khadeesamkhan”: The Directing Process
ภัธทรา โตะบุรินทร1
Pattra Toburin1

บทคัดยอ
ศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6
เกิดขึ้นจากการมุงหวังที่จะบูรณาการความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลที่ 6 เขากับ
ศิลปะการแสดงรวมสมัย เพื่อถายทอดแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยนําเอาบทพระราชนิพนธ เรื่อง “คดีสําคัญ” มา
ตีความและนําเสนอผานกระบวนการกํากับการแสดงในลักษณะรวมสมัย ดวยการนําประเด็นการเสียดสีกระบวนการ
ยุติธรรมที่ปรากฏในบทละครมาเทียบเคียงกับเหตุการณปจจุบัน
คําสําคัญ : ศิลปะการแสดงรวมสมัย กระบวนการกํากับการแสดง บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 เรื่อง “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 ครั้งที่ 4
1

ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Theatre and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการและถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลที่
6 แกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อเสริมสรางเสริมความเขาใจในศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแก
ประชาชนทั่วไปในวงกวาง
โดยในป พ.ศ.2557 นี้ ไดนํา บทละครพูด ชวนหัว เรื่อ ง “คดี สํา คั ญ ” ซึ่ ง พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัว ทรงแปลและดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieux ของ Georges Courteline
นักเขียนบทละครชื่อดังของฝรั่งเศสในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยละครชวนหัวเรื่องนี้เปนการเสียดสีกระบวนการยุติธรรม
ของฝรั่งเศสในขณะนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลบทละครดังกลาวไดทรงดัดแปลงใหเขากับ
บริบทของสังคมไทย โดยพระองคไดคงแกนเรื่องดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการลอเลียนการพิจารณาตัดสินคดีความ กระบวนการ
ยุติธรรมในสังคม ผูวิจัยไดนําบทละครดังกลาวมาตีความและนําเสนอในลักษณะรวมสมัย โดยการนําประเด็นการเสียดสี
กระบวนการยุติธรรมที่ปรากฏในบทละครมาเทียบเคียงกับเหตุการณปจจุบัน ทามกลางยุคสมัยอันสับสน การสลับขั้ว
สลับขางระหวางความจริงกับความลวง ความยุติธรรมกับความอยุติธรรม บนความพราเลือนของเสนแบงทางคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม ละครชวนหัวอายุเกือบรอยปไดแสดงใหเราไดเห็นถึงสัจธรรมของโลกที่ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
กระบวนการตีความและกํากับการแสดง ในการนําเสนอผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เรื่อง “คดี
สําคัญ” ผูวิจัยไดเสนอภาพแสดงที่เกิดจากการตีความขางตนโดยแบงออกเปน 3 สวนสําคัญ คือ
1. “หุนตุกตาหลวงอินทปญหา และ หลวงพรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี” ตามบทดั้งเดิมที่พระ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงกําหนดตัวละครผูพิพากษาในศาลมณฑลโลเลบุรี จํานวน 3 ตัวละคร
ประกอบดวยพระโลละศาสตรราชสภาบดี อธิบดีผูพิพากษา, หลวงอินทปญหา และ หลวงพรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาล
มณฑลโลเลบุรี แตในการจัดแสดงครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชหุนตุกตามาแสดงแทนเปนตัวละครหลวงอินทปญหา และ หลวง
พรหมปฤษณา ผูพิพากษาศาลมณฑลโลเลบุรี ที่นั่งอยูบนบัลลังกศาลฝงซายและขวา แสดงรวมกับนักแสดงจริงที่รับบท
เปนพระโลละศาสตรราชสภาบดี อธิบดีผูพิพากษา ซึ่งตองอาศัยทักษะในการแสดงของนักแสดงที่รับบทพระโลละศาสตร
ในการที่จะตองสื่อสารกับหุนตุกตาที่มีคนชักเชิด และพูดบททั้งหมดแทนตัวละครทั้งสอง ผูวิจัยตองการจะสื่อถึงสภาวะ
การเปนรางทรงหรือการถูกชักเชิดจากบางคนหรือบางสิ่งบางอยาง การไมสามารถเปนตัวของตัวเองของผูมีอํานาจที่นั่งอยู
บนบัลลังก ความขบขันปนสับสนระหวางคนกับหุนตุกตา ใครเปนคนชักเชิดใครกันแน คนที่สนทนากับหุนตุกตา กลาว
ถอยวาจาแทนตุกตา หรือตุกตาที่มอบหมายใหอธิบดีผูพิพากษาตองกลาวถอยวาจาแทนตน อํานาจเปนของผูมีอํานาจอยู
บนบัลลังกหรือเปนอํานาจเบื้องหลังที่มาจากการชักเชิดของใครกันแน
2. “ตารางหมากรุก” การใชตารางหมากรุกเปนพื้นที่ในการแสดงเพื่อเปนสัญลักษณของการเดินเกมการแขงขัน
บนกระดานของหมากแตละตัวที่ตองผานการวางแผน การรุกไลชิงไหวชิงพริบเฉกเชนกลเกมการตอสูคดีความในศาล
ระหวางโจทยกับจําเลย หรือระหวางผูมีอํานาจกับผูอยูใตอํานาจ ในทามกลางยุคสมัยอันสับสน การสลับขั้วสลับขาง
ระหวางความจริงกับความลวง ความยุติธรรมกับความอยุติธรรม บนความพราเลือนของเสนแบงทางคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม โดยในการกํากับการแสดงผูวิจัยไดกําหนดใหนักแสดงเริ่มบทบาทการแสดงเมื่อกาวเขาสูพื้นที่ตารางหมากรุกบน
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เวที การเดินของนักแสดงจะเปนไปตามตําแหนงของหมากแตละประเภท การเขาแทนที่ในตําแหนงของนักแสดงที่ถูก
“กิน” จากการเดินหมากบนกระดาน เชน ในตอนที่ นายเฉลียว ฉลาดพูดทนายความและขุนกินนรแมนจาศาล สามารถ
หลอกลอนายกูบใหวาจางทนายในคดีได หรือในตอนที่ขุนประเคนคดี อัยการถูกสั่งยาย เนื่องจากถูกนายเฉลียว ฉลาดพูด
ทนายความสรางเรื่องโกหกวาเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ และในหนังสือราชการไดแตงตั้งใหทนายความทําหนาที่
อัยการแทน เปนตน
3. “การสรางภาพของความเปนละคร” เพื่อเนนย้ําสารการตีความที่ผูวิจัยตองการสื่อถึงผูชมจึงไดนําเอาเทคนิค
การแสดงบางประการของ Brecht มาใชประกอบการแสดง เชน การใชวิธีการพูดรวมถึงทวงทํานองในการออกเสียงของ
ตัวละครที่ถูกดัดใหไมสมจริง การแสดงทาทางที่มากกวาปกติ การหยุดชะงักการแสดง การกลายเปนหุนนิ่ง ฯลฯ รวมถึง
การใชแสงสีมาชวยสรางภาพมายาแหงความลวงบนเวที เพื่อกระตุนใหผูชมไดรูสึกอยูเปนระยะวากําลังชมการแสดงอยู
และไดพิจารณาวาวาอะไรเปน "ความลวง" และอะไรเปน "ความจริง"

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 6 แหงพระบรมราชจักรีวงศ เสด็จพระ
ราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 เปนพระราชโอรสพระองคที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชอัจฉริยภาพและทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลาย
สาขา ทั้งดานการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การตางประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือดาน
วรรณกรรมและอักษรศาสตร ไดทรงพระราชนิพนธบทรอยแกวและรอยกรองไวนับพันเรื่อง กระทั่งทรงไดรับการถวายพระ
ราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแลววา "สมเด็จพระมหาธีราชเจา"
ใน พ.ศ. 2524 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดยกยองพระ
เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม
ในฐานะที่ทรงเปนนักปราชญ นักประพันธ กวี และนักแตงบทละครไวเปนจํานวนมาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถดานการละครเปนอยาง
ยิ่ง พระองคทรงไดรับการถวายพระนามวา “บิดาแหงการละครพูด” ของไทย โดยพระองคทรงนําการละครแบบตะวันตก
เขามาเผยแพรในสังคมไทย เพื่อใหคนไทยไดรูจักศิลปะการแสดงที่กําลังเปนที่นิยมในประเทศทางตะวันตกสมัยนั้น
จากนั้นมาศิลปะการแสดงประเภทละครพูดก็ไดรับความนิยมตราบถึงปจจุบัน
ตลอดรัชสมัยพระองคทรงทุมเทพระวรกาย เพื่อใหประเทศไทยเจริญทัดเทียมอารยประเทศตะวันตก พระราช
กรณียกิจที่เดนที่สุดของพระองคคือการสงเสริมกิจการดานการละครพูด ซึ่งจากการศึกษาพบวาพระองคทรงสนพระราช
หฤทัยในศิลปะการละครเปนอยางยิ่ง ดังเห็นไดจากการที่พระองคทรงวิจารณบทละคร ทรงวิจารณบทบาทของตัวละคร
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และวิจารณการแสดง บางโอกาสก็ทรงรวมแสดง รวมถึงทรงเปนผูจัดแสดงละครดวย ที่สําคัญคือพระองคทรงพยายาม
เผยแพรศิลปะการละครพูดเพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูและทําความเขาใจเนื้อหาสาระในงานละครพูด ดวยเหตุนี้จึงทํา
ใหรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนยุคทองของศิลปะการละครพูดอยางแทจริง
บทละครพูดชวนหัวเรื่อง “คดีสําคัญ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลและดัดแปลงจากบท
ละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieux ของ จอรจ กูแตลน (Georges Courteline) นักเขียนบทละครชื่อดัง
ของฝรั่งเศสในชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยละครชวนหัวเรื่องนี้เปนการเสียดสีกระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสในขณะนั้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงแปลบทละครดังกลาวไดทรงดัดแปลงใหเขากับบริบทของสังคมไทย
โดยพระองคไดคงแกนเรื่องดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการลอเลียนการพิจารณาตัดสินคดีความ และไดปรับใหเปนละครพูดองค
เดียว มีเพียงฉากเดียว เหตุการณตางๆไลเรียงไปตามลําดับเวลา สงผลใหผูชมสามารถเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น
ในการสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย “คดีสําคัญ” ในครั้งนี้ อาจกลาวไดวาเปนการจัดแสดงเปนครั้งที่ 2
ดังที่หมอมหลวงปน มาลากุล(2518) ไดเขียนไวในหนังสือ “งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาแผนดินสยาม” วาทรงแปลอยางดัดแปลงบทละครเรื่องคดีสําคัญ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.
2460 ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และไดมีการจัดแสดงละครเรื่องนี้เปนครั้งแรกที่คายหลวงบานโปง
จังหวัดราชบุรี ในปเดียวกัน โดยสมาชิกเสือปากรมมาหลวงรักษาพระองค แมเวลาจะลวงเลยมากวา 90 ป แตประเด็น
การเสียดสีที่ปรากฏในบทละครยังคงมีความรวมสมัยเทียบเคียงไดกับเหตุการณปจจุบันไดเปนอยางดี ซึ่งในการจัดแสดง
ในครั้งนี้ผูวิจัยยังคงบทพูดตามบทพระราชนิพนธดั้งเดิม หากแตไดมีการปรับรูปแบบการแสดงใหมีความรวมสมัย รวมถึง
ไดมีการตีความบทละครเพิ่มเติมเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเหตุการณปจจุบันมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน
1. เพื่อบูรณาการและถายทอดองคความรูดานศิลปะการแสดงจากบทพระราชนิพนธของลนเกลารัชกาลที่ 6 แก
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในภูมิภาคตะวันตก
2. เพื่อสรางเสริมความเขาใจในศิลปะรวมสมัยและสรางสุนทรียะใหแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ในกระบวนการการผลิตผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงรวมสมัย เรื่อง “คดีสําคัญ” ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัย ไดรวมกั บศิลปน ศิลปาธร (ปพ .ศ.2551) คุณสินี นาฏ เกษประไพ จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการดา น
ศิลปะการแสดง Brecht Theatre Workshop ใหแกนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการจํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 10-12
มีนาคม พ.ศ.2557 เปนเวลา 3 วัน ณ อาคารวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเนื้อหาการ
อบรมเปนการฝกพื้นฐานการใชทักษะการแสดงและการใชเสียงในรูปแบบการแสดงของ Bertolt Brecht (นักการละครชาว
เยอรมันผูมีชื่อเสียงแหงศตวรรษที่ 20 แนวคิดสําคัญของ Brecht คือ เขาเชื่อวาผูชมควรจะรูสึกตัววาตัวเองกําลังดูละคร
C-23

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

อยู ไมควรรูสึกรวมกับละครหรือตัวละครในเรื่องมากจนเกินไป เพื่อใครครวญถึงสารของเรื่องทั้งในขณะที่ชมละครอยูและ
ออกจากโรงละครไปแลว Brecht จึงไมเนนความสมจริงของการแสดง และใชเทคนิคที่เรียกวา Verfremdungseffekt
(Distancing effect) อันเปนวิธีการตางๆ ที่ทําใหคนดูมีระยะหางอันสมควรกับละคร เชน การใหนักแสดงหันมาพูดกับผูชม
โดยตรง, การเปดเพลงแทรกจังหวะการแสดง เปนตน) เพื่อฝกทักษะนักแสดงและนําเทคนิคการแสดงบางประการของ
Brecht มาใชบางชวงตอนในการจัดแสดงละครเรื่อง “คดีสําคัญ”
2. คัดเลือกนักศึกษาที่ผานการฝกอบรมฯ ที่มีความสนใจและพรอมที่จะรวมสรางสรรคผลงานรวมกัน จํานวน
20 คน เพื่อฝกซอมการแสดงกัน เปนเวลา 1 เดือน
3. ในกระบวนการฝกซอมการแสดงผูวิจัยไดเนนการฝกฝนการออกเสียงสําหรับการแสดงรวมถึงการแสดงออก
ในรูปแบบละครสุขนาฏกรรมที่ไมเนนความสมจริง เนื่องจากบทละครเรื่อง “คดีสําคัญ” มีการใชภาษาตามยุคสมัยรัชกาล
ที่ 6 อีกทั้งมีการใชศัพทแสงที่เปนภาษากฎหมาย นักแสดงจําเปนจะตองทําความเขาใจและฝกฝนใหเคยชิน นอกจากนี้
เพื่อเนนย้ําสารบางประการที่ผูกํากับตองการสื่อถึงผูชมจึงไดหยิบเอาเทคนิคการแสดงบางประการของ Brecht มาปรับใช
ประกอบการแสดง เพื่อกระตุนใหผูชมไดรูสึกวากําลังชมการแสดงอยู และไดพิจารณาวาวาอะไรเปน "ความลวง" และอะไร
เปน "ความจริง" เชน การแสดงแบบสโลวโมชั่นในฉากความวุนวายกลางศาล เปนตน จนเกิดเปน ศิลปะการแสดง รวม
สมัย “คดีสําคัญ” ความยาวประมาณ 60 นาที
4. จัดแสดงในระหวางการประชุมวิชาการระดับชาติ “SMARTS” ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 4 นี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดร.สมชาย สําเนียงงาม คณบดี
คณะอักษรศาสตร, รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน , อาจารยสกุล บุณยทัต, อาจารยมุจรินทร อิทธิพงษ หัวหนา
ภาควิชานาฏยสังคีต และคุณสินีนาษ เกษประไพ ศิลปนรางวัลศิลปาธร ที่ใหการสนับสนุนการผลิตผลงานสรางสรรคใน
ครั้งนี้ดวยดีและที่ขาดไมไดคือนักแสดงรวมถึงทีมงานทุกคนที่ทุมเทแรงกายแรงใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง
ชิ้นนี้รวมกัน
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ภาพผลงานสรางสรรค “ศิลปะการแสดงรวมสมัย ละครพูดชวนหัว “คดีสําคัญ”
ประมวลภาพการแสดงระหวางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงละครทรงพล (DD Auditorium)
อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

C-26

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

ภาพกระบวนการสรางสรรคผลงานและการฝกซอม

การอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะการแสดง Brecht Theatre Workshop โดยคุณสินีนาฏ เกษประไพ ศิลปน
ศิลปาธร (ปพ.ศ.2551) ใหแกนักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการจํานวน 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
วรรณกรรมเรื่อง La Dame aux Camelias (The Lady of the Camellias/ Camille) ของ Alexandre
Dumas, Fils (1824-1895) เปนวรรณกรรมชิ้นเอกของฝรั่งเศส ตีพิมพครั้งแรกในปคริสตศักราช 1848 มีการแปลและ
ตีพิมพเปนภาษาไทยในชื่อ “แมดอกพุดซอน” โดยสังวร ไกรฤกษ (พิมพครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2529)
วรรณกรรมเรื่องนี้ตีแผใหเห็นถึงปญหาทางสังคมที่คาบเกี่ยวกับศีลธรรมในฝรั่งเศสชวงกลางปคริสตศักราช
1800 โดยนําเสนอใหเห็นถึงความออนไหวและอารมณสะเทือนใจตางๆ ผานภาษาที่งดงาม
ผูวิจัยไดพิจารณานําวรรณกรรมแปลดังกลาวมาดัดแปลงและนําเสนอผานมุมมองและรูปแบบของการ
สรางสรรคละครเวทีรวมสมัยในบริบทของสังคมไทย เนนใหเห็นถึงปญหาทางสังคมที่คาบเกี่ยวกับศีลธรรมที่เปน
ปญหาสากลทั่วโลก
ทั้ ง นี้ เป น พั ฒ นางานวรรณกรรมแปลสู บ ทละครเวที ร ว มสมั ย โดยยั ง คงคุ ณ ค า ของงานวรรณกรรม
ดั้งเดิม ผานบริบทและโครงสรางทางทัศนคติของสังคมไทย นําเสนอผานการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครของนัก
อาน ( Reading Theatre) ผสมผสานกับการแสดงภาพนิ่ง (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

ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Theatre and Music, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.

C-28

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

รูปผลงานสรางสรรค

1. ประเภทผลงานสรางสรรค : ศิลปะการแสดงรวมสมัย
2. ชื่อผลงานสรางสรรค

: แมดอกพุดซอน

3. ชื่อศิลปน

: มุจรินทร อิทธิพงษ

4. เทคนิค

: ละครของนักอาน (Reading
Theatre) การแสดงภาพนิ่ง
(Tableau Vivant)

5. ปที่สรางงานสรางสรรค : 2557
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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
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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
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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 poststructuralism 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
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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, singlehanded. 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
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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-ToHand. 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
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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
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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
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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, indepth 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 valueadded 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
90%
50%
79%
9%
51%
27%
6%
Agricultural Farm Products (Rice/Vegetables/Flowers)
Lowland Upland
Corn
Egg
Bean
Herb
Chili
rice
rice
plant
75%
13%
70%
13%
12%
8%
20%
Agriculture features and nature resources
Orchard Vegetable LiveRice
Palm/
Canal/ Dam
stock
paddy Rubber Pond
66%
48%
18%
73%
51%
33%
17%
Off Season Farm Activities
Crafting
Weaving Added-Value Product Group hobby activities
0%
4%
7%
64%

Lime
3%

Coconut
9%

Other
4%

Pumpkin

Flowers

16%

Green
leaves
10%

River

Farm Hut

Teak

21%

50%

2%

Traveling
8%

Other
17%

9%

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
What are the popular local unique and authentic culture or custom?
Village history
60
28
15
Local food
47
18
12
Language
64
28
16
Costume
14
5
3
Custom
43
26
16
Local festival
50
17
18
Vernacular architecture
13
3
6
Friendly local people
56
26
13
Other-rural landscape, environment
2
2
0
What are the popular yearly local festivals held in your village?
Songkran (Thai New Year)
60
21
18
5
16
Loykrathong
37
Buddhist Lent-End
48
21
12
Bun Bang Fai (rain wishing)
10
2
2
Bun Phawet (merits & charity )
84
31
25
Community fruit parade
12
3
1
Other-temple donation
4
3
0

Buhom
17
17
20
6
1
15
4
17
0
21
16
15
6
28
8
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
Aptitudes, attitudes, and aspirations
In favor
Promotion of products and activities
Familiar with agritourism/ecotourism
53%
Farm produces
Develop working farm for tour
86%
Handmade products
Farm has internet/Wi-Fi connection
10%
Buddhism ceremony & festival
Contribute farm activities to a CBT
89%
Season crops & harvest
Tourism activities interested
In favor
Daily life exchange
Farm crops grown and harvest
58%
Cave exploration
Fresh farm pick
39%
Water fall
Farm sightseeing
39%
Maekhong river
River-wildlife-nature watching
47%
Boating and fishing
Local handicraft making
12%
Forest-mountain trail
Home/farm stay
17%
Mountain farm visit
Trail biking/hiking
28%
Village scene observation
Temple worship and local festival
53%
Other (Fund raising & Merit)
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Farm equipment demonstration
Organic fertilizer demonstration
Farmer market sale
Expectation of joining agritourism
Additional income
Exchange with visitors
Have connections outside
Doing as family fun
Farm education

15%
17%
31%
In favor
53%
71%
30%
25%
43%

Daily life experience shared
Farm activities hands-on
Village/Temple sightseeing
Home stay
Agriculture trail trekking
Farmer market
Village festival participation
Farm field education

In favor
47%
52%
23%
57%
21%
40%
12%

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%
29%
Farm truck
75%
Demonstrate cooking
Demonstrate farming
26%
Ox/buffalo
2%
Community Tourism Facilities to Promote
In favor
Bicycle
35%
Resource pooling and team work
41%
Motorbike
63%
Other transport
1%
Organic farm product community shop
27%
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 EnglishSpeaking 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 crosscultural 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, crosscultural 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
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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
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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
anumo (verse 111,142)
anumodanā (P.) >
samudraghosha (S.)
>
samudagho (verse 175)
ariyamaitreya (S.)
>
araiya (verse 6,153)
cāmade (verse 148)
cāmadevī (P.) >
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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
>
jībrita (verse 29,31,164)
jīvita (P./S.)
>
harŗdaya (verse 29)
hŗdaya (S.)
>
pathabrī (verse 48)
pathavī (P.)
>
brālī (verse 74)
bālī (P./S.)
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
bāramī (verse 177, etc.)
pāramī (P./S.) >
>
bāda (verse 33, etc.)
pāda (P./S.)
>
burī (verse 16,97,101)
purī (P./S.)
>
bāpa (verse 126, etc.)
pāpa (P./S.)
bādāla (verse 173)
pātāla (P./S.) >
pas (kh.)
>
bad (verse 9)
t
>
tusitā (P./S.)
vātā (P./S.)
dhātā (S.)
vanitā (P./S.)
sutā (P./S.)
vibhātā (P./S.)
sītā (S.)

d
>
>
>
>
>
>
>

dussidā (verse 6)
vādā (verse 34)
dhādā (verse 47,161)
vanidā (verse 56,123,138,160,172)
sudā (verse 80)
vibhādā (verse 110,176)
sīdā (verse 177)

>
jaţādhāra (S.)
ţal (kh.)

d
>
>

jadādhāra (verse 103)
dal (verse 10)

ţ
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v
>
deva (P./S.)
vanitā (P./S.)
vrai (kh.)

b
>
>
>

deba (verse 26, etc.)
banidā (verse 114)
brai (verse 9)

ch
>
chimbali (P.)
chlū (kh.)

s
>
>

simbalī (verse 172)
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:
khūn◌ฺ ā (verse 23)
karun◌ฺ ā (P./S.) >
>
khūn◌ฺ ota (151)
karun◌ฺ ota (a variant from of karun◌ฺ ā)
khābāla (verse 3)
(ca)krāvāla (S.) >
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.
S.
kh.

=
=
=

Pali
Sanskrit
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
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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
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
Employees’ Participation with CSR Initiatives

H1

12. Employee Involvement

13. The ‘H’ Factor

1. Cause Promotion (Promoting International Peace Day.)
2. Cause-related Marketing (Power of Thai” campaign)
3. Corporate Social Marketing (Earth Hour campaign)

H3

4. Corporate Philanthropy (Children of the Forest)
5. Community Volunteering (Rescuing buffalos and cows)
6. Socially Responsible Business Practices (Reducing to use

Employees’ Perceived Work Engagement

electricity)

1. Vigor

H2

Materials and Methods

2. Dedication
3. Absorption

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
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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 nonsignificant 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
Employees' perception of various corporate social responsibility initiatives of TRUE CORPORATION Plc.
Engagement in your
work during the
past one year period

Corporate
promotion

cause

Cause-related
marketing

Corporate social
marketing

Corporate
philanthropy

Community
volunteering

Sig.

Sig.

.261
.209
.502

ChiSquare
2.284
3.856
3.719

Sig.

.322
.348
.181

ChiSquare
7.696
10.876
5.332

Sig.

.582
.400
.040

ChiSquare
6.985
8.932
8.871

.892
.870
.715

Socially
responsible
business practices
ChiSig.
Square
4.374
.626
12.707
.122
2.691
.847

.475

6.566

.363

5.590

.471

1.860

.932

6.397

Sig.

1. Vigor
2. Dedication
3. Absorption

ChiSquare
5.656
11.012
10.590

.463
.201
.102

ChiSquare
4.707
8.353
13.186*

Total

5.388

.495

5.552

*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.
2: The relationship
employees’
recognition
brandof equity
work
Table 2: Table
The relationship
between between
employees’
recognition
brand equity
TRUE of
andTRUE
theirand
worktheir
engagement
at TRUE.
Employees’ Perceived Brand Equity of TRUE Corporation Public Company
Employees’
Work
engagement
at TRUE
Vigor
Dedication
Absorption
Overall Work
Engagement
Employees’
Work
engagement
at TRUE
Vigor
Dedication
Absorption
Overall work
engagement

1. Information
Generation

2. Knowledge
Dissemination

3. Role Clarity

r
.241**

Sig.
.001

r
.259**

Sig.
.000

r
.339**

Sig.
.000

r
.453**

.243**
.136*
.242**

.001
.055
.001

.277**
.133
.265**

.000
.060
.000

.420**
.329**
.412**

.000
.000
.000

.456**
.365**
.484**

8. Positive
Employee Word
of Mouth
r
Sig.
.440**
.000

r
.394**

.415**
.328**
.458**

.400**
.191**
.381**

.000
.000
.000

9. Management
Support

4. Brand
Commitment
Sig.
.000

5. Brand
Citizenship
Behavior
r
Sig.
.493**
.000

r
.446**

Sig.
.000

r
.158*

Sig.
.025

.000
.000
.000

.481**
.436**
.536**

.499**
.274**
.472**

.000
.000
.000

.244**
.074
.195**

.000
.297
.006

.000
.000
.000

Sig.
.000

11. Employee
Attitude Towards
the Job
r
Sig.
.448**
.000

r
.303**

Sig.
.000

r
.399*

Sig.
.000

r
.491**

Sig.
.000

.000
.007
.000

.441**
.288**
.420**

.598**
.365**
.544**

.280**
.196**
.291**

.000
.005
.000

.395**
.181*
.372**

.000
.010
.000

.514**
.327**
.513**

.000
.000
.000

.000
.000
.000

13. The 'H'
Factor

7. Employee
Intention to Stay

10.
Organizational
Socialization
r
Sig.
.371**
.000
.000
.000
.000

12. Employee
Involvement

6. Employee
Satisfaction

Overall Brand
equity

*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).
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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
Srisuda Senatham1, Anon Thammasittirong1, 2 , Malee Srisodsuk1,2 and Sutticha Na-Ranong Thammasittirong1,2*

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-2furfural (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
1

Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140, Thailand.
Microbial Biotechnology Unit, Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140, Thailand.
*
e-mail sutticha.n@ku.ac.th
2

OE-40

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

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.
OE-41

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

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 UVinduced 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: wildtype (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
1

Ph.D. candidate in the Geophysics Program, Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla,
Songkla 90112, Thailand.
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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
232
Th 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sample
code
L1-7
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L3-2
L3-5
L3-13
L3-14

Radon concentration
(Bq m -3)
641,927 ± 6,419
2,034 ± 325
177,884 ± 1,779
43 ±
31
139,872 ± 1,399
183,295 ± 1,833
238 ± 0
149,508 ± 1,495
98,578 ± 1,972

(a)

Ra-226 content in soil
(Bq kg -1)
279 ± 5
54 ± 2
95 ± 3
94 ± 3
126 ± 3
161 ± 4
108 ± 3
157 ± 4
142 ± 4

(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.
1
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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
1
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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
Step 1
To explain the means of the student centered learning approach.

Step 2
To let the students write their project.

Step 3
To let the students practice their
group work outside classrooms.

Step 4
To evaluate the students’ work.

Methodology/Results

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.
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.
1. The students practiced their group work in area outside
classrooms.
2. The instructor gave advices during the students’ activities.
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.

Figure 1 : 4 steps in research
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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
1
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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

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

8,400 mcL distilled water + 100 mcL

with 99.9% ethanol for 1.0,

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05

1,000 mcL of 20% Na2CO3, stored in room
temperature for 1 hour and absorbance

mg/mL

measured at 760 nm

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

8,400 mcL distilled water + 100 mcL

with 99.9% ethanol for 1.0,

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05

1,000 mcL of 20% Na2CO3, stored in room
temperature for 1 hour and absorbance

mg/mL

measured at 760 nm

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

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

Total
tannin

Total
flavonoid

Absorbance measurement

with 80% ethanol for 1.0,

0.8, 0.4, 0.2, 0.1 and 0.05
mg/mL
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sample, mix together and added 500 mcL
of Folin solution, 1 min mixing then added

sample, mix together and added 500 mcL
of Folin solution, 1 min mixing then added

Result
1.80 mg
of gallic acid/
1g of sample

1.85 mg
of tannic acid/
1 g of sample

40.52 mg
of rutin/
1g of sample
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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
9.5 : 0.5
9.0 : 1.0
8.5 : 1.5
8.0 : 2.0
7.5 : 2.5
7.0 : 3.0
6.5 : 3.5
6.0 : 4.0
5.5 : 4.5
5.0 :5.0
4.5 : 5.5
4.0 : 6.0
3.5 : 6.5
3.0 : 7.0
2.5 : 7.5
2.0 : 8.0
1.5 : 8.5
1.0 : 9.0
0.5 : 9.5
0 : 10

Hexane : Ethyl acetate
190 : 10
180 : 20
170 : 30
160 : 40
150 : 50
140 : 60
130 : 70
120 : 80
110 : 90
100 : 100
90 : 110
80 : 120
70 : 130
60 : 140
50 : 150
40 : 160
30 : 170
20 : 180
10 : 190
0 : 200

Total volume
2 times
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
2 times
”
3 times
”
”
”
”
2 times
”

Fraction
f1 – f4
f5 - f8
f9 - f12
f13 - f16
f17 - f20
f21 - f24
f25 – f28
f29 – f32
f33 – f36
f37 – f40
f41 – f44
f45 – f48
f49 – f52
f53 – f58
f59 – f64
f65 – f70
f71 – f76
f77 – f82
f83 – f86
f87 – f90

Table 3. Chemical compounds separated from PP leaves crude extract using Ethyl acetate: Methanol as
mobile phase.
Ration
9.5 : 0.5
9.0 : 1.0
8.5 : 1.5
8.0 : 2.0
7.5 : 2.5
7.0 : 3.0
6.5 : 3.5
6.0 : 4.0

Ethyl acetate : Methanol
190 : 10
180 : 20
170 : 30
160 : 40
150 : 50
140 : 60
130 : 70
120 : 80

Total volume
2 times
”
”
”
”
”
”
”
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Fraction
F91 – f94
F95 – f98
F99 – f102
F103 – f106
F107 – f110
f111 – f114
f115 – f118
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
5.5 : 4.5
5.0 :5.0
4.5 : 5.5
4.0 : 6.0
3.5 : 6.5
3.0 : 7.0
2.5 : 7.5
2.0 : 8.0
1.5 : 8.5
1.0 : 9.0
0.5 : 9.5
0 : 10

Ethyl acetate : Methanol
110 : 90
100 : 100
90 : 110
80 : 120
70 : 130
60 : 140
50 : 150
40 : 160
30 : 170
20 : 180
10 : 190
0 : 200

Total volume
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
4 times

Fraction
f123 – f126
f127 – f130
f131 – f134
f135 – f138
F139 – f142
F143 – f146
F147 – f150
F151 – f154
F155 – f158
F159 – f162
F163 – f166
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)
31.25
62.5
Crude extract 125
250
500
31.25
62.5
BHT
125
250
500
31.25
62.5
BHA
125
250
500

% Scavenging
95.48
101.65
104.39
105.11
105.26
64.25
77.04
85.17
91.10
94.05
88.01
89.62
91.83
93.65
94.65

Linear equation

EC50
(mg/ml)

y=0.0146x + 99.562

-3.3946

y=0.0517x + 72.297

-0.42

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

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Group 6

Concentration
(μg/ml)
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500

% Scavenging
11.57
22.55
15.29
22.11
31.15
16.23
21.30
19.16
33.48
48.94
22.14
24.54
36.02
50.47
78.01
11.29
13.33
22.10
29.52
37.13
52.84
78.94
94.47
91.04
96.26
92.13
93.32
93.74
93.76
93.60

PE-11

Linear equation

EC50
(mg/ml)

y=16.183x - 15.399

10.995

y=25.783x – 26.243

0.905

y=45.728x – 53.651

0.184

y=6.787x + 2.3146

10616.732

y=9.8934x + 53.03

0.000494

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

Group 7

BHT

BHA

Concentration
(μg/ml)
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500
31.25
62.5
125
250
500

% Scavenging
91.93
92.67
94.24
95.23
95.37
92.43
93.67
95.04
95.48
95.82
95.48
96.65
97.35
97.17
98.00

Linear equation

EC50
(mg/ml)

y=0.9434x + 91.056

7.01E-49

y=0.8539x + 91.91

1.689E-52

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
1
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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
PE-15

การประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิ จยั และสร้างสรรค์ระดับชาติ และนานาชาติ “ศิ ลปากรวิ จยั และสร้างสรรค์ ครัง้ ที ่ 8 : บูรณาการศาสตร์ และศิ ลป์ ”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12 – 13, 2015

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-1picrylhydrazyl (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:
% Scavenging =

C-(A-B) × 100
C

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.
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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
Morinda citrifolia Linn. leaves

0.1609

0.1491

0.2745

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

Types of Crude Extract

Mamaea siamensis
Kosterm.

Morinda citrifolia Linn.

BHT(Standard solution)

Concentrationof
sample (μg/ml)
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100

Log
%
Concentration(μg/ml) Scavenging
1.30
24.60
1.60
42.95
1.78
57.24
1.90
65.56
72.81
2.00
1.30
15.33
1.60
16.74
1.78
19.62
1.90
21.39
23.38
2.00
1.30
55.45
1.60
75.06
1.78
81.42
1.90
84.45
2.00
87.33

EC50
(mg/ml)

1.679

4.383

1.125

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.
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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.

1
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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:
% Scavenging =
C-(A-B) × 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 standard

Results and Discussion
1. The analysis of flavonoids via TLC fingerprint technique

Crude extracts of Thunbergia
laurifolia Linn. leaves

Crude extracts of Nelumbo nucifera
Garetn. pollen

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)
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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.
0.11
0.32
leaves extract
Nelumbo nucifera Gareth.
1.81
27.71
pollen extract
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

The crude extracts of Thunergia
laurifolia Linn.leaves

The crude extracts of
Nelumbo nucifera Gareth. pollen

BHT

BHA

Concentration of sample
(μg/ml)
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
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% Scavenging
51.86
66.02
79.16
90.95
103.62
38.83
64.78
85.44
94.15
97.13
55.45
75.06
81.42
84.45
87.33
87.41
88.64
89.89
90.83
90.67

EC50 (mg/ml)

3.04

7.45

4.63

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, JacoboVelazquez (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 chromatographyevaporative 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 (HPLCELSD).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
1
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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 HPLCELSD. 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)
Ethanol (ml)
Cremophor RH-40 (g)
Other ingredients
Water qs. to (ml)
MCO concentration (%v/v)

0
1.5
0.75
0.25
5.00
0

0.25
1.5
0.75
0.25
5.00
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 HPLCELSD analysis.
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DR

Rx205

Std ML

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 GCFID 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 GCFID for the analyzed concentration of ML in thetopical solution Rx205 at the formula concentration 5 %v/v
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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
GC-FID HPLC-ELSD
Formula Concentrations of MCO
0
0
Calculated concentrations of ML
0
0
Analyzed concentrations of ML
0
0

Rx205
GC-FID HPLC-ELSD
5
5
0.99
0.86
1.00
0.87

mV

TA (2.8 min)

std ML (7.6 min)

min

Figure3. The GC-FID chromatogram of a standard monolaurin (std ML) and an internal standard (ntetradecane, TA). The parentheses after ML and TA are retention times.
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mV

TA (2.8 min)

ML (7.6 min)

min

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.

std ML (3.8 min)

Figure5. The HPLC-ELSD chromatogram of a standard monolaurin (std ML). The retention time in minute
is given in parenthesis.
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ML (3.8 min)

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 petrodiesel. 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
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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,
1
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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, Byoungjae, 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 LDopa, 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
Carthamus tinctorius
Linn. flowers
Psidium guajava
Linn. leaves

Total phenolic
Total tannin
(mg of gallic acid/g extract) (mg of tannic acid/g extract)

Total flavonoid
(mg of rutin/g extract)

0.11

0.09

0.15

0.39

0.37

0.42
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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

Carthamus tinctorius
Linn. flowers

Psidium guajava Linn.
leaves

Kojic acid

Concentration of
Log
% Scavenging
sample (μg/ml) Concentration
40
80
120
160
200
40
80
120
160
200
40
80
120
160
200

1.60
1.90
2.08
2.20
2.30
1.60
1.90
2.08
2.20
2.30
1.60
1.90
2.08
2.20
2.30
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1.34
2.68
4.03
6.71
9.40
0.66
3.31
5.30
5.96
7.28
62.04
75.91
82.48
88.32
91.24

IC50 (mg/ml)

6.20

6.89

1.30
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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
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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
1.

2.
3.

4.

Data from the research can be contributed to the game art as follows;
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
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.
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.
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

CE-6

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตรและศิลป”
The 8th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science
February 12-13, 2015

Figure 6: Decorating scene Interface

Figure 7: Virtual presentation area interface
1.
2.
3.
4.
5.

Type of creative arts: Game Art
Title: Thailand Tourism Coaches Creator
Artist: Pisit Tangpondparsert
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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
3

Film that has not been used is called Raw Stock or Film Stock
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 NonLinear 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 Workprint 5. 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
5

Telecine is the process of transferring motion picture film into video.
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:
Camera:
Lens:
Film Gate:
Format:

6

Kodak 5218 (500T) x 5, length 620 ft.
Kodak 5219 (500T) x 2, length 800 ft.
ARRI 435 ES Advance Camera Production Kit
Zeiss Super Speed Lens Set T1.3 (18, 25, 35, 50, 85 mm.)
Arri Macro 100 mm. T3
Super 35 mm.
1:1.85

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

Figures

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

1

Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, IT Campus, Phetchaburi 76120, Thailand.
Faculty of Science and Technology, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
3
Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand.
4
Faculty of Science and Technology, Hatyai University, Songkhla 90110, Thailand.
2
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