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การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม
ที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
Growth and Survival Rate of Red Niletilapia (Oreochromis Niloticus) 
and Freshwater Prawn (Macrobrachium Rosenberjii) Nursing by 
Thai Fairy Shrimp (Branchinella tThailandensis)

 โฆษิต ศรีภูธร1 ละออศรี เสนาะเมือง2

บทคัดยอ

การทดลองศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาทับทิม และลูกกุงกามกรามโดยใชลูกไรนํ้า
นางฟาไทยเปนอาหาร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ สําหรับอนุบาลลูกปลาทับทิมอายุ 1 - 30 วัน 
และลูกกุงกามกรามอายุ 30 - 60 วัน โดยใชอาหาร 3 สูตร ไดแก 1) อาหารสําเร็จรูป 40 % โปรตีน 
2) ลูกไรน้ํานางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหารสําเร็จรูป : ลูกไรน้ํานางฟาไทย (50 : 50%) ทําการทดลอง
เปนเวลา 30 วัน ในถังพลาสติกบรรจุน้ําประปาปราศจากคลอรีน 5 ลิตร จํานวน 3 ซ้ํา ท่ีระดับความหนาแนน 
5 ตัวตอลิตร ผลการทดลองพบวา ลูกปลาทับทิมท่ีใหอาหาร 3 สูตร มีความยาวลําตัวเพ่ิมข้ึน 0.712 ± 0.024 
0.630 ± 0.083 และ 0.772 ± 0.038 เซนติเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 0.326 ± 0.009 0.252 ± 0.041 และ 
0.412 ± 0.279 กรัม มีอัตรารอด 80.00 ± 2.00 86.60 ± 2.98 และ 83.33 ± 2.05 % มีอัตราการแลกเน้ือ 
2.332 ± 0.25 2.811 ± 0.68 และ 2.288 ± 0.998 และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน 2.521 ± 0.604
2.431 ± 0.658 และ 3.112 ± 0.114 % ตามลําดับ และลูกกุงกามกรามท่ีใหอาหาร 3 สูตร มีความยาว
ลําตัวเพ่ิมข้ึน 0.808 ± 0.057 0.742 ± 0.089 และ 0.833 ± 0.015 เซนติเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 0.074 ± 
0.008 0.093 ± 0.020 และ 0.150 ± 0.042 กรัม มีอัตรารอด 35.55 ± 3.55 55.55 ± 0.55 และ 48.88
± 4.22 % มีอัตราการแลกเน้ือ 1.860 ± 0.245  1.581 ± 0.147 และ 1.466 ± 0.002 และมีอัตราการเจริญ
เติบโตจําเพาะตอวัน 7.296 ± 1.118 7.918 ± 1.302 และ 7.417 ± 0.692 ตามลําดับ ผลการทดลอง

 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 2 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 E - mail : kosit_fish@yahoo.com
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ÊÃØ»ä !́Ç%Ò¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò : ÍÒËÒÃÊíÒàÃç̈ ÃÙ» (50 : 50') ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐ
ÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ Ṍ·ÕèÊǾ  áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà¾ÕÂ§ÍÂ%Ò§à ṌÂÇ ¾ºÇ%ÒÁÕÍÑµÃÒÃÍ´ Ṍ·ÕèÊǾ  (P > 0.05) 
áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò : ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» (50 : 50') ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ
áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ Ṍ·ÕèÊǾ  áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà¾ÕÂÇÍÂ%Ò§à ṌÂÇÁÕÍÑµÃÒÃÍ´ Ṍ·ÕèÊǾ  (P<0.05) 

¤íÒÊíÒ¤Ñ":"äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â, »ÅÒ·Ñº·ÔÁ, ¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ

Abstract

The experiment was to evaluate growth performance and survival of red nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) larvae 
fed with Thai fairy shrimp (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and 
Murugan) larvae. Completely randomized cultures of 1 - 30 days - old tilapia and 30 
- 60 days - old prawn, were treated with 3 different food ratios : 1) dry shrimp diet,  
40 ' protein ; 2) 5 - days - old fairy shrimp larvae ; and 3) mixed fairy shrimp larvae 
and dry diet at 50 : 50 '. Experiments were conducted for 30 days in circular black 
plastic containers containing 5 L of dechlorinated tap water with 3 replicates. Each stocking 
density of fish and prawns were 5 individuals L-1. The results showed that the average 
gained length of the experimented tilapia larvae with 3 food formulas were 0.712 * 0.024, 
0.630 * 0.083 and 0.772 * 0.038 cm, the average gained weight were 0.326 * 0.009, 
0.252 * 0.041 and 0.412 * 0.279 g, the survival rate were 80.00 * 2.00, 86.60 * 2.98 and 
83.33 * 2.05 ', the food conversion ratio were 2.332 * 0.25, 2.811 * 0.68 and 2.288 * 0.998 
and the specific growth rate were 2.521 * 0.604, 2.431 * 0.658 and 3.112 * 0.114 ', 
respectively. The average gained length of the experimented prawn larvae with 3 food 
formulas were 0.808 * 0.057, 0.742 * 0.089 and 0.833 * 0.015 cm, the average gained weight 
were 0.074 * 0.008, 0.093 * 0.020 and 0.150 * 0.042 g, the survival rate were 35.55 * 3.55, 
55.55 * 0.55 and 48.88 * 4.22 ', the food conversion ratio were 1.860 * 0.245, 1.581 * 0.147 
and 1.466 * 0.002 and the specific growth rate were 7.296 * 1.118, 7.918 * 1.302 and 
7.417 * 0.692 ', respectively. Present results indicate that the experimented tilapia 
larvae with mixed fairy shrimp larvae and dry diet at 50 : 50 ' shows best growth 
performance and food conversion ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae 
shows best survival (P > 0.05). The experimented prawn larvae with mixed fairy shrimp 
larvae and dry diet at 50 : 50 ' shows best growth performance and food conversion 
ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae shows best survival (P < 0.05).  

Keyword":"Branchinella thailandensis, Oreochromis niloticus, Macrobrachium rosenberjii 
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º·¹íÒ

»ÃÐà·Èä·ÂàÃÒµ!Í§¹íÒà¢!Òä¢%ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ à¾×èÍàÅÕéÂ§ÅÙ¡¡Ø!§
áÅÐÅÙ¡»ÅÒÃÇÁ·Ñé§ÊÑµÇ&¹íéÒÇÑÂÍ%Í¹Í×è¹æ ̈ íÒ¹Ç¹»#ÅÐ
äÁ%µíèÒ¡Ç%Ò 200 - 600 µÑ¹ ÁÙÅ¤%Ò¡Ç%Ò 500 Å!Ò¹ºÒ· 
·íÒãË!ä·Â¢Ò´ ǾÅ¡ÒÃ¤!Ò¨Ò¡¡ÒÃ¹íÒà¢!Òä¢%ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ 
à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÑ§äÁ%ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµä´!àÍ§ áµ%»+¨¨ØºÑ¹
ä !́¤!¹¾ºÊÑµÇ&¹íéÒÍ×è¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãª!·´á·¹ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂä !́ 
¤×Í äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò (ÅÐÍÍÈÃÕ áÅÐ¹Ø¡ÙÅ, 2547) 
 ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾ºÇ%Ò äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â 
(Branchinella thailandensis) ÊÒÁÒÃ¶à¾ÒÐàÅÕéÂ§
ã¹àªÔ§¾Ò³ÔªÂ& à¹×èÍ§¨Ò¡à»$¹ª¹Ô´·ÕèâµàÃçÇ¡Ç%ÒäÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Òª¹Ô´Í×è¹áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃÃÍ´µÒÂÊÙ§áÅÐÂÑ§ÁÕ
â»ÃµÕ¹ÊÙ§¶Ö§ Ã!ÍÂÅÐ 64.94 (¹Ø¡ÙÅ, 2548) à·ÕÂº¡Ñº
ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂÁÕâ»ÃµÕ¹à¾ÕÂ§ Ã!ÍÂÅÐ 56 Ñ́§¹Ñé¹ µÑÇÍ%Í¹
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â Ö̈§¹%Ò¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãª!ÊíÒËÃÑº
Í¹ØºÒÅÅÙ¡ÊÑµÇ&¹íéÒÇÑÂÍ%Í¹ä !́àª%¹à ṌÂÇ¡ÑºµÑÇÍ%Í¹
ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ â´Âà©¾ÒÐÅÙ¡¡Ø!§ÅÙ¡»ÅÒÊÇÂ§ÒÁáÅÐ
ÅÙ¡»ÅÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ·Ñé§»ÅÒ¹íéÒ ×̈´
áÅÐ¹íéÒà¤çÁ »+̈ Ø̈ºÑ¹ä !́ÁÕ¡ÒÃãª!äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà»$¹ÍÒËÒÃ
¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ÊíÒËÃÑºàÃ%§ÊÕ ã¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§»ÅÒËÁÍÊÕ
¤ÃÍÊºÃÕ´ à¾×èÍ¡ÒÃÊ%§ÍÍ¡áÅÐÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ·´ÅÍ§ãª!
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà»$¹áËÅ%§ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµÊíÒËÃÑºàÅÕéÂ§
¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ¾ºÇ%ÒÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒ
¡ÒÃÃÍ´ÊÙ§ ·íÒãË!¢³Ð¹Õéä !́ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òãª!»ÃÐâÂª¹&
¨Ò¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò à¾×èÍãª!·´á·¹ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ ã¹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ&¹íéÒ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
(ÅÐÍÍÈÃÕ, 2549 )
 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé̈ Ö§à»$¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ
ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁáÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁâ´Âãª!äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Òä·ÂÍÒÂØ 5 ÇÑ¹ ÊíÒËÃÑºà»$¹áËÅ%§ÍÒËÒÃ
ÁÕªÕÇÔµ·´á·¹ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» à¾×èÍà¾ÔèÁÍÑµÃÒ¡ÒÃ
à¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃÃÍ´µÒÂ¢Í§ÅÙ¡ÊÑµÇ&¹íéÒ
´Ñ§¡Å%ÒÇ áÅÐà»$¹¢!ÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹àªÔ§
¡ÒÃ¤!Òµ%Íä»

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤$¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ"

 1. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ áÅÐÍÑµÃÒ
¡ÒÃÃÍ´¢Í§»ÅÒ·Ñº·ÔÁ ·ÕèÍ¹ØºÒÅ´!ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Òä·Â
 2. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ áÅÐÍÑµÃÒ
¡ÒÃÃÍ´¢Í§¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ´!ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Òä·Â

·ÄÉ¯ÕáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ Í§
 
»ÅÒ·Ñº·ÔÁ
 »ÅÒ·Ñº·ÔÁ à»$¹»ÅÒ·Õèä´!ÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
ÊÒÂ¾Ñ¹ Ø̧&ãË! Ṍ¢Öé¹ ÅÑ¡É³Ð¢Í§»ÅÒ·Ñº·ÔÁ à¹×éÍ¼¹Ñ§
ª%Í§·!Í§ÊÕ¢ÒÇÊÐÍÒ´ µ%Ò§¨Ò¡à¹×éÍ»ÅÒª¹Ô´Í×è¹ 
â´Â·ÑèÇä»¨ÐÁÕ¼¹Ñ§ª%Í§·!Í§à»$¹ÊÕà·Ò í́Ò â´ÂÁÕà¡Åḉ
áÅÐ¼ÔÇË¹Ñ§à»$¹ÊÕá´§«Öè§¶×Íà»$¹ÊÕÁ§¤Å àËÁÒÐ¡Ñº
¡ÒÃ Ñ́̈ àÅÕéÂ§à·È¡ÒÅµ%Ò§æ «Öè§µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµ!Í§¡ÒÃ
¢Í§¼Ù!ºÃÔâÀ¤ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÊ%§ÍÍ¡ÂÑ§µ%Ò§»ÃÐà·È 
àª%¹ ÂØâÃ» ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐÕè»Ø/¹ »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»$¹ÁÒ
¢Í§»ÅÒ·Ñº·ÔÁ¡ç¹%ÒÊ¹ã¨äÁ%á¾!»ÅÒ¹ÔÅÒµÔ¼Ù!¾Õè 
àÃÔèÁ¨Ò¡·Õè»ÃÐà·Èä·Âä !́¡íÒà¹Ô´»ÅÒ¹ÔÅÊÕá´§ «Öè§
à»$¹¡ÒÃ¡ÅÒÂ¾Ñ¹ Ø̧&ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¼ÊÁ¢!ÒÁ¾Ñ¹ Ø̧&ÃÐËÇ%Ò§
»ÅÒ¹ÔÅ¡Ñº»ÅÒËÁÍà·È «Öè§¹Í¡¨Ò¡ÊÕÀÒÂ¹Í¡
·Õèáµ¡µ%Ò§¨Ò¡»ÅÒ¹ÔÅ¸ÃÃÁ´Ò àÃÕÂ¡Ç%Ò »ÅÒ¹ÔÅá´§ 
ËÃ×Í»ÅÒ·Ñº·ÔÁ«Öè§à»$¹ÅÙ¡»ÅÒ¹ÔÅ¸ÃÃÁ´Ò·Õèà¡Ô´
¡ÒÃ¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø& â´Âà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§ÊÕ
¢Í§ÅíÒµÑÇ áµ%ÅÙ¡·Õè¼Ô´¾%Í¼Ô´áÁ%¢Í§»ÅÒ¹ÔÅª¹Ô´¹Õé
¡ÅÑºÁÕ¼Åã¹·Ò§ºÇ¡ËÃ×ÍÁÕ¼Å Ṍá¡%µÑÇ¢Í§ÁÑ¹àÍ§ 
¤×Í à»$¹»ÅÒ·ÕèÁÕÊÕÊÇÂ à»$¹ÊÕªÁ¾ÙÍÁá´§ «Öè§
»ÅÒ¹ÔÅá´§¹Õé ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒàÅÕéÂ§à»$¹»ÅÒÊÇÂ§ÒÁä !́ 
àÁ×èÍ¹íÒ»ÅÒ¹ÔÅá´§ÁÒ»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃáÅ!Ç ¾ºÇ%Ò
»ÅÒ¹ÔÅá´§¡ÅÑºãË!ÃÊªÒµÔáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§¡Ç%Ò
»ÅÒ¹ÔÅ¸ÃÃÁ´Ò áµ%ã¹»+¨¨ØºÑ¹¾ºÇ%Ò¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ
ÅÙ¡»ÅÒ¹ÔÅá´§ ¨ÐÁÕÍÑµÃÒÃÍ´µíèÒ¡Ç%ÒÅÙ¡»ÅÒ¹ÔÅ
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á»Å§à¾È¸ÃÃÁ´Ò áÅÐ¾ºÇ%ÒÅÙ¡»ÅÒ¹ÔÅá´§à»$¹·Õè
µ!Í§¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´áÅÐÁÕÃÒ¤Ò·ÕèÊÙ§¡Ç%ÒÅÙ¡»ÅÒ¹ÔÅ
¸ÃÃÁ´Ò (»ÃÐÊÔ· Ô̧ìÈÔÅ»=, 2553) «Öè§¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ
¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ÅÙ¡»ÅÒÃÐÂÐ·Õè 5 ËÃ×ÍÅÙ¡»ÅÒ·Õè¿+¡ÍÍ¡
à»$¹µÑÇ áÅÐ¶Ø§ä¢%á´§ÂØºáÅ!Ç ÊÒÁÒÃ¶Ç%ÒÂ¹íéÒä !́
ÍÒÂØ 1 - 2 ÇÑ¹

" ÅÑ¡É³Ðà #́¹¢Í§»ÅÒ·Ñº·ÔÁ

 à»$¹»ÅÒ·ÕèÁÕàÊ!¹ãÂà¹×éÍÅÐàÍÕÂ´á¹%¹ Ö̈§ÁÕ
ÃÊªÒµÔ ṌáÅÐ»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÅÔè¹ ÁÕä¢ÁÑ¹µíèÒÁÒ¡ Ö̈§
»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÅÔè¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡ä¢ÁÑ¹ã¹µÑÇ»ÅÒ áÅÐà»$¹
ä¢ÁÑ¹äÁ%ÍÔèÁµÑÇ·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹& ÁÕ»ÃÔÁÒ³à¹×éÍºÃÔâÀ¤ä !́
µ%Í¹íéÒË¹Ñ¡ÊÙ§¶Ö§ Ã!ÍÂÅÐ 40 ÁÕÊ%Ç¹ÊÑ¹Ë¹ÒÁÒ¡ 
Ê%Ç¹ËÑÇàÅç¡ â¤Ã§¡ÃÐ Ù́¡àÅç¡ ¡!Ò§¹!ÍÂ ¼ÔÇÁÕÊÕá´§
ÍÁªÁ¾Ù à¹×éÍ·Ø¡Ê%Ç¹ÊÕ¢ÒÇ ·íÒãË!¹%Ò¡Ô¹ ÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔ
àµÔºâµã¹¤ÇÒÁà¤çÁÊÙ§¶Ö§ 25 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ ÁÕÍÑµÃÒ
¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµàÃçÇÁÒ¡ ¡Ô¹ÍÒËÒÃà¡%§ áÅÐ»ÃÑºµÑÇ
à¢!Ò¡ÑºÊÀÒ¾áÇ´Å!ÍÁä !́´Õ ÁÕ¤ÇÒÁµ!Ò¹·Ò¹µ%ÍâÃ¤
ÊÑµÇ&¹íéÒµ%Ò§æ ä !́ Ṍ ÊÒÁÒÃ¶àÅÕéÂ§ã¹¡ÃÐªÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ
Ë¹Òá¹%¹ÊÙ§ä !́ â´ÂäÁ%ÁÕ¼ÅàÊÕÂµ%Í»ÅÒ ãË!¼Å¼ÅÔµ
à©ÅÕèÂ 40 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ µ%ÍÅÙ¡ºÒÈ¡&àÁµÃ                            
                                                                                                                                
¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ

 ¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ à»$¹¡Ø!§¹íéÒ ×̈´ª¹Ô´Ë¹Öè§ ÁÕª×èÍ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ&Ç%Ò Macrobrachium rosenbergii 

ÍÂÙ%ã¹Ç§È& Palaemonidae ÁÕà»Å×Í¡ÊÕà¢ÕÂÇÍÁ¿"Ò
ËÃ×ÍÁ%Ç§ ¡!ÒÁÂÒÇÁÕÊÕÁ%Ç§à¢!Á µÅÍ´·Ñé§¡!ÒÁÁÕ»Ø/Á
µÐ»Ø/ÁµÐ»?èÒ â´Â¸ÃÃÁªÒµÔ¨ÐÍÂÙ%ã¹áÁ%¹íéÒÅíÒ¤ÅÍ§ 
á·º·Ø¡ Ñ̈§ËÇÑ́ ã¹ÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐÀÒ¤ãµ! ·Ñé§ã¹¹íéÒ ×́̈
áÅÐ¹íéÒ¡Ã%ÍÂ ÇÒ§ä¢%ã¹¹íéÒ¡Ã%ÍÂ·Õèà¤çÁ Ñ̈´ ÍÒËÒÃ
ä´!á¡% äÊ!à ×́Í¹ µÑÇÍ%Í¹¢Í§ÅÙ¡¹íéÒ ÅÙ¡äÃ ÅÙ¡»ÅÒ
¢¹Ò´àÅç¡ «Ò¡¢Í§ÊÑµÇ&µ%Ò§æ áÅÐã¹ºÒ§âÍ¡ÒÊ
¡ç¡Ô¹¾Ç¡à ṌÂÇ¡Ñ¹àÍ§ (¡ÃÁ»ÃÐÁ§, Á.».».) »+̈ Ø̈ºÑ¹
ÁÕ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§¡Ñ¹ÍÂ%Ò§á¾Ã%ËÅÒÂã¹ Ñ̈§ËÇÑ´µ%Ò§æ 
á¶ºÀÒ¤¡ÅÒ§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â àª%¹ ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ 
¹¤Ã»°Á ©ÐàªÔ§à·ÃÒ áÅÐµ%Ò§»ÃÐà·È àª%¹ ·ÕèÊËÃÑ°

ÍàÁÃÔ¡Ò à»$¹µ!¹ ¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 
13 à«¹µÔàÁµÃ ¾ºãË%ÊØ´¶Ö§ 30 à«¹µÔàÁµÃ
áÅÐÁÕ¹íéÒË¹Ñ¡ 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁãª!»ÃØ§
à»$¹ÍÒËÒÃä !́ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª%¹ µ!ÁÂíÒ à¼Ò ËÃ×Í·Í´ 
à»$¹µ!¹ à¾ÃÒÐà¹×éÍÁÕÁÒ¡ à¹×éÍá¹%¹ ÁÑ¹ ÍÃ%ÍÂ 
·íÒãË!ÁÕÃÒ¤Ò·Õè¢ÒÂÊÙ§ »+¨ Ø̈ºÑ¹ ÂÑ§¹ÔÂÁàÅÕéÂ§à»$¹
ÊÑµÇ&¹íéÒÊÇÂ§ÒÁ !́ÇÂ (ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË%§ªÒµÔ, 
2553)

" ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ

 ¹íÒáÁ%¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÁÕä¢%ÊÕ¹íéÒµÒÅà¢!Á¨¹¶Ö§
ÊṌ íÒÁÒãÊ%ã¹¶Ñ§ä¿àºÍÃ&¡ÅÒÊËÃ×Íº%Í«ÕàÁ¹µ&ã¹ÍÑµÃÒ
¤ÇÒÁË¹Òá¹%¹ãª!áÁ%¾Ñ¹ &̧Ø¡Ø!§¹íéÒË¹Ñ¡ÃÇÁ 10 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
µ%Í¶Ñ§ ËÃ×Íº%Íà¾ÒÐ¢¹Ò´¤ÇÒÁ Ø̈ 3 ÅÙ¡ºÒÈ¡&àÁµÃ 
(µÑ¹) ºÃÃ Ø̈¹íéÒ·ÐàÅ¤ÇÒÁà¤çÁ 15 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ áÁ%¡Ø!§
·Õèä¢%ÊṌ íÒ¨ÐÊÅÑ́ ä¢%áÅÐ¿+¡ÍÍ¡à»$¹µÑÇÍ%Í¹ã¹ÇÑ¹µ%ÍÁÒ 
ãª!àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 3 - 5 ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹Å´¤ÇÒÁáÃ§
¢Í§à¤Ã×èÍ§ãË!ÍÒ¡ÒÈÅ§ ¨Ð·íÒãË!ÅÙ¡¡Ø!§ÅÍÂÍÂÙ%ºÃÔàÇ³
¼ÔÇ¹íéÒ áÅ!Çãª!ÊÇÔ§ÃÇºÃÇÁÅÙ¡¡Ø!§ã¹¶Ñ§
 ¹íÒÅÙ¡¡Ø!§ä»ãÊ%ã¹º%ÍÍ¹ØºÒÅã¹ÍÑµÃÒ¤ÇÒÁ
Ë¹Òá¹%¹ 200,000 - 300,000 µÑÇ@º%Í ºÃÃ Ø̈
¹íéÒ·ÐàÅ¤ÇÒÁà¤çÁ 15 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ »ÃÔÁÒ³ 1 ÅÙ¡ºÒÈ¡&
àÁµÃ ÁÕà¤Ã×èÍ§ãË!ÍÒ¡ÒÈÍÂ%Ò§¾Íà¾ÕÂ§àÃÔèÁãË!ÍÒËÒÃ
á¡%ÅÙ¡¡Ø!§ÇÑÂÍ%Í¹ã¹ÇÑ¹·Õè 2 ¤×Í µÑÇÍ%Í¹ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ 
¤ÇÃãª!¹íéèÒÍØ%¹ÅÇ¡ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ¡%Í¹ à¾×èÍãË!ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ
äÁ%à¤Å×èÍ¹äËÇÁÒ¡ ÅÙ¡¡Ø!§¨Ð¡Ô¹ä !́§%ÒÂ ãË!ÍÒËÒÃ
ÇÑ¹ÅÐ 3 - 4 Á×éÍ à©¾ÒÐã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹à·%Ò¹Ñé¹ (ËÅÑ§ 
18.00 ¹. ÅÙ¡¡Ø!§¨ÐäÁ%¡Ô¹ÍÒËÒÃ) ÇÑ¹·Õè 4 àÃÔèÁãÊ%ÊÕ¹íéÒ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ&ÊÕ¹íéÒµÒÅà¾×èÍºÑ§áÊ§äÁ%ãË!¹íéÒãÊ ÅÙ¡¡Ø!§
¨Ð¡Ô¹ÍÒËÒÃ Ṍ¢Öé¹ µÑé§áµ%ÇÑ¹·Õè 6 à»$¹µ!¹ä» àÃÔèÁàÊÃÔÁ
ä¢%µØA¹à»$¹ÍÒËÒÃÃ%ÇÁ¡Ñº¡ÒÃãË!ÍÒÃ&·ÕàÁÕÂ
 ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§ãª!àÇÅÒ¹Ò¹ 25 - 30 ÇÑ¹
Ö̈§¨Ðà¢!ÒÃÐÂÐ¤ÇíèÒ¨¹ËÁ´ ·ÕèÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¹íéÒ 28 -

32 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ ËÅÑ§¨Ò¡¡Ø!§¤ÇíèÒàÃÔèÁÅ´¤ÇÒÁà¤çÁ
¨Ò¡ 15 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ Å§ä»·Õè 12 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ ÇÑ¹µ%Íä»
Å´¨Ò¡ 12 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ ãË!àËÅ×Í 10 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ 
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ÇÑ¹·Õè 3 Å´Å§¨Ò¡ 10 Ê%Ç¹ã¹¾Ñ¹ ãË!àËÅ×Í 5 Ê%Ç¹
ã¹¾Ñ¹ ¡%Í¹¹íÒÅÙ¡¡Ø!§ä»ºÃÃ Ø̈ã¹¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡à¾×èÍ¢¹Ê%§
ä»Í¹ØºÒÅ (ªÙÈÑ¡ Ốì, 2532)

äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â
 äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â (Thai Fairy Shrimp) ÁÕª×èÍ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ&Ç%Ò Branchinella thailandensis 

ä¿ÅÑÁÍÒÃ&â·Ãâ»´Ò (Phylum Drthropoda) 
¤ÅÒÊ ¤ÃÑÊàµà«ÕÂ (Class Crustacea) «Ñº¤ÅÒÊ
ºÃÒ¹ªÔâÍâ»´Ò (Subclass Branchiopoda) 
ÍÍà´ÍÃ&Íâ¹ÊµÃÒ¤Ò (Order Dnostraca) äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Ò¨ÐÍÒÈÑÂã¹áËÅ%§¹íéÒªÑèÇ¤ÃÒÇ «Öè§à»$¹¹ÔàÇÈ
ÇÔ·ÂÒáËÅ%§¹íéÒ¹Ôè§ (lentic water) º·ºÒ·¢Í§äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Òã¹ÃÐºº¹ÔàÇÈ ¾ºÇ%Òà»$¹Ê%Ç¹Ë¹Öè§·ÕèÊíÒ¤Ñ
ã¹ÃÐººË%Ç§â«%ÍÒËÒÃ (food chain) ÊÒÂãÂÍÒËÒÃ 
(food web) ã¹¡ÒÃà»$¹¼Ù!ºÃÔâÀ¤»°ÁÀÙÁÔ (primary 
consumer) áÅÐ¼Ù!ºÃÔâÀ¤·ØµÔÂÀÙÁÔ (secondary 
consumer) ¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒã¹áËÅ%§¹íéÒ ×̈´ 
(freshwater ecosystem) «Öè§¨ÐÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§
¶Ö§Á¹ØÉÂ&·Ñé§·Ò§µÃ§áÅÐ·Ò§Í!ÍÁ (¹Ø¡ÙÅ áÅÐ
ÅÐÍÍÈÃÕ, 2547 ; ¹Ø¡ÙÅ áÅÐ¤³Ð, 2549)

" ÅÑ¡É³Ð·ÑèÇä»
 äÃ¹íé Ò¹Ò§¿"ÒÁÕÅÑ¡É³Ðâ´Â·ÑèÇä»¤Å!ÒÂ
¡Ø!§½ÍÂ ¤×Í ÁÕÅíÒµÑÇãÊ ËÒ§ÊÍ§á©¡ÊÕá´§ áµ%ÁÕ
¤ÇÒÁÂÒÇ 1.3 - 3.0 à«¹µÔàÁµÃ ÁÕà»Å×Í¡ (Carapace) 
Í%Í¹ËØ!ÁµÑÇÅíÒµÑÇ áº%§ÍÍ¡à»$¹ 3 Ê%Ç¹ ä !́á¡% 
(ÅÐÍÍÈÃÕ áÅÐ¤³Ð, 2543)
 1. Ê%Ç¹ËÑÇ (Head) ÁÕµÒ·ÕèÁÕ¡!Ò¹ÂÒÇ 1 ¤Ù%
ÁÕË¹Ç´ 2 ¤Ù% Ë¹Ç´¤Ù%·Õè 2 ¢Í§µÑÇ¼Ù!ÂÒÇ¡Ç%ÒµÑÇàÁÕÂ
à¹×èÍ§¨Ò¡à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»à¾×èÍãª!à¡ÒÐ¡ÑºµÑÇàÁÕÂ
¢³Ð¼ÊÁ¾Ñ¹ Ø̧&
 2. Ê%Ç¹Í¡ (Thorax) áº%§à»$¹ 11 »Å!Í§ 
áµ%ÅÐ»Å!Í§ÁÕ¢ÒÇ%ÒÂ¹íéÒ 1 ¤Ù% ·íÒË¹!Ò·Õè¡ÃÍ§ÍÒËÒÃ  
ËÒÂã¨ áÅÐÇ%ÒÂ¹íéÒ ¢³ÐÁÕªÕÇÔµ¨ÐÇ%ÒÂ¹íéÒË§ÒÂ·!Í§
â´Âãª!¢Òª%ÇÂ¡ÃÃàªÕÂ§¹íéÒ

 3.  Ê%Ç¹·!Í§ (Dbdomen) áº%§à»$¹ 8 »Å!Í§ 
»Å!Í§áÃ¡à»$¹·ÕèÍÂÙ%¢Í§ÍÇÑÂÇÐà¾È ã¹µÑÇ¼Ù!ÁÕ  Penis  
1 ¤Ù% Ê%Ç¹µÑÇàÁÕÂÁÕ¶Ø§ä¢% 1 ¶Ø§ »Å!Í§·Õè 2 - 7 äÁ%ÁÕ
ÃÐÂÒ§¤& »Å!Í§·Õè 8 ÁÕËÒ§áÂ¡ÍÍ¡à»$¹ 2 á©¡
ÁÕÊÕá´§à¢!Á ·íÒË¹!Ò·Õèª%ÇÂ¤Çº¤ØÁ·ÔÈ·Ò§ã¹¡ÒÃ
Ç%ÒÂ¹íéÒ
    
" áËÅ#§·ÕèÍÂÙ#ÍÒÈÑÂ
 äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò·Ø¡ª¹Ô´¾ºÍÒÈÑÂã¹·Õè·ÕèÁÕ¹íéÒ¢Ñ§
ªÑèÇ¤ÃÒÇ (Temporary pond) ä !́á¡% º%ÍËÃ×Í
¤ÅÍ§¢!Ò§¶¹¹·Õè¹íéÒäÁ%ÅÖ¡¹Ñ¡ÁÑ¡¾ºã¹º%Í·ÕèÁÕ¹íéÒ¢Ø%¹ 
áÍ%§µÒÁ·Ø%§¹Ò Ë¹Í§¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÁÕ¹íéÒ¢Ñ§ã¹ª%Ç§Ä Ù́½¹
áÅÐ¹íéÒáË!§ã¹Ä Ù́áÅ!§ äÁ%¾ºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òã¹áËÅ%§¹íéÒ
·ÕèÁÕ¹íéÒ·%ÇÁ¢Ñ§µÅÍ´»# áËÅ%§¹íéÒ·Õè¾ºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò
ÁÕ·Ñé§áËÅ%§¹íéÒµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐáËÅ%§¹íéÒ·ÕèÁ¹ØÉÂ&
ÊÃ!Ò§¢Öé¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´¾×é¹·ÕèäÁ%̈ íÒ¡Ñ́ ÊÒÁÒÃ¶¡Ñ¡à¡çº¹íéÒä !́
ã¹ÃÐ Ñ́ºµÑé§áµ% 10 à«¹µÔàÁµÃ ¶Ö§ 1 - 1.5 àÁµÃ 
áÅÐ¨Ðµ!Í§áË!§ã¹ºÒ§Ä Ù́¡ÒÅ ã¹ª%Ç§·ÕèÁÕ½¹µ¡Ë¹Ñ¡
áÅÐ¹íéÒ·%ÇÁ¨Ð¾ºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òá¾Ã%¡ÃÐ¨ÒÂä»µÒÁ
áËÅ%§¹íéÒ·%ÇÁ «Öè§ÍÒ¨á¾Ã%ÍÍ¡ä»â´Â¡ÒÃÇ%ÒÂ¨Ò¡
áËÅ%§¹íéÒà ỐÁ ËÃ×Í¡ÒÃ¾Ñ´¾Ò¢Í§¡ÃÐáÊ¹íéÒ ¶!Ò
áËÅ%§¹íéÒãËÁ%·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃÍÂÙ%ÍÒÈÑÂ¢Í§äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Ò¡çà»$¹·ÕèÍÂÙ%ÍÒÈÑÂáËÅ%§ãËÁ%µ%Íä» ¾×é¹·Õèã¹
»ÃÐà·ÈÊ%Ç¹ãË%àËÁÒÐÊÁ·Õè¨Ðà»$¹áËÅ%§·ÕèÍÒÈÑÂ
¢Í§äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òâ´Âà©¾ÒÐ¾×é¹·ÕèáË!§áÅ!§ã¹ÀÒ¤
µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í (ÅÐÍÍÈÃÕ áÅÐ¤³Ð, 2543 ; 
ÅÐÍÍÈÃÕ, 2548)
                 
" ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Ò
 ¡ÒÃ¿+¡ä¢%¤ÇÃ·íÒã¹ª%Ç§º%ÒÂ¨ÐÊÒÁÒÃ¶áÂ¡
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÇÑÂÍ%Í¹ÁÒ·íÒ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅáÅÐàÃÔèÁãË!
ÍÒËÒÃã¹ª%Ç§ÊÒÂ¢Í§ÇÑ¹ÃØ%§¢Öé¹ ¡ÒÃãË!ÍÒËÒÃª!Ò 
(¹Ò¹à¡Ô¹¡Ç%Ò 10 - 12 ªÑèÇâÁ§ËÅÑ§¡ÒÃ¿+¡) ¨Ð·íÒãË!
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÇÑÂÍ%Í¹¢Ò´ÍÒËÒÃ«Öè§ÁÕ¼ÅãË!äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"ÒÍ%Í¹áÍËÃ×ÍµÒÂà»$¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ã¹ÅÙ¡äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Ò·Õè¿+¡ÍÍ¡¨Ò¡ä¢%¡Ã³Õ·Õè¹íÒä»àÅÕéÂ§¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ
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Í¹ØºÒÅ¡%Í¹ã¹ÀÒª¹Ð·ÕèäÁ%ãË%ÁÒ¡¹Ñ¡ àª%¹ ã¹¶Ñ§
¾ÅÒÊµÔ¡ÊÕ´íÒ¢¹Ò´ 20 - 40 ÅÔµÃ »ÃÐÁÒ³ 5 ÇÑ¹ 
â´ÂäÁ%µ!Í§à»ÅÕèÂ¹¶%ÒÂ¹íéÒ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶ãË!ÍÒËÒÃ¤ÅÍ-
àÃÅÅÒä !́àµçÁ·Õè¨¹¹íéÒÁÕÊÕà¢ÕÂÇÍ%Í¹ à¹×èÍ§¨Ò¡äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"ÒÂÑ§ËÒÍÒËÒÃäÁ%à¡%§µ!Í§ãË!ÍÒËÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ·ÑèÇ
ÀÒª¹Ð¨Ð·íÒãË!ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òá¢ç§áÃ§áÅÐÁÕÍÑµÃÒ
ÃÍ´ÊÙ§ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹áÂ¡ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÅ§àÅÕéÂ§ã¹
º%Í Ố¹·Õè¤ÇÒÁË¹Òá¹%¹ 10 - 20 µÑÇµ%ÍµÒÃÒ§àÁµÃ
¨Ð·íÒãË!äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒâµàÃçÇÁÒ¡ (ÅÐÍÍÈÃÕ áÅÐ
¤³Ð, 2543)

" ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Ò
 äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà»$¹áËÅ%§â»ÃµÕ¹ª¹Ô´ãËÁ%
·Õè¤!¹¾ºã¹»ÃÐà·Èä·Â ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãª!à»$¹ÍÒËÒÃ
ÁÕªÕÇÔµà¾×èÍ·´á·¹ÍÒËÒÃâ»ÃµÕ¹ª¹Ô´µ%Ò§æ ã¹¡ÒÃ
à¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ&¹íéÒä !́ â´ÂÊÑµÇ&¹íéÒ·Õèä !́ÃÑºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò
à»$¹ÍÒËÒÃÊÒÁÒÃ¶àµÔºâµàª%¹à ṌÂÇ¡Ñº·Õè àÅÕéÂ§
´!ÇÂÍÒËÒÃ·Õè¹ÔÂÁãª!¡Ñ¹·ÑèÇä» (Pasarth et al., 
1994 ; Velu, 2001 ; Velu and Munuswamy, 
2003 ; Munuswamy, 2005) à¹×èÍ§¨Ò¡äÃ¹íéÒ
¹Ò§¿"Ò ÁÕâ»ÃµÕ¹áÅÐÁÕ¡Ã´ÍÐÁÔâ¹·Ñé§·Õè¨íÒà»$¹áÅÐ
äÁ%̈ íÒà»$¹ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ ÃÇÁ·Ñé§ÂÑ§ÁÕÊÒÃàÃ%§ÊÕ»ÃÐàÀ·
¤ÒâÃ·Õ¹ÍÂ´&·ÕèÊÙ§ÍÕ¡´!ÇÂ ¨Ö§ÊÒÁÒÃ¶à¾ÔèÁÍÑµÃÒ
¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ ÍÑµÃÒÃÍ´ áÅÐÊÕ¢Í§ÊÑµÇ&¹íéÒä !́
à»$¹ÍÂ%Ò§ Ṍ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ª%ÇÂÅ´¡ÒÃÊÐÊÁ
¢Í§ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»ã¹º%ÍàÅÕéÂ§ áÅÐÂÑ§ª%ÇÂã¹¡ÒÃ
ºíÒºÑ´¹íéÒ !́ÇÂ à¹×èÍ§¨Ò¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÊÒÁÒÃ¶¡ÃÍ§
¡Ô¹ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ&·Õèá¢Ç¹ÅÍÂÍÂÙ%ã¹¹íéÒ (¹Ø¡ÙÅ áÅÐ
¤³Ð, 2549)

ÇÔ¸Õ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§

ÍØ»¡Ã³$·´ÅÍ§
 1. äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·ÂÍÒÂØ 5 ÇÑ¹
 2. ¡ÐÅÐÁÑ§ÊÕ í́Ò·ÖºáÊ§¢¹Ò´ 5 ÅÔµÃ

 3. ªØ´·´ÊÍº¤%Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ    
 4. àÇÍÃ&à¹ÕÂ (Vernier)
 5. à¤Ã×èÍ§ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡ ·È¹ÔÂÁ 4 µíÒáË¹%§
 6. ¹íéÒ»ÃÐ»Ò»ÃÒÈ¨Ò¡¤ÅÍÃÕ¹
 7. ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»  
 8. ¶Ñ§ä¿àºÍÃ&¡ÅÒÊ
 9. ºÕ¡à¡ÍÃ&
 10. ¡ÃÐªÍ¹µÑ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò
 11. ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁÍÒÂØ 1 ÇÑ¹ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§
  ¡!ÒÁ¡ÃÒÁÍÒÂØ 30 ÇÑ¹

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·´ÅÍ§
" ¡ÒÃàµÃÕÂÁÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁáÅÐÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ
 ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁÍÒÂØ 1 ÇÑ¹ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ
ÍÒÂØ 30 ÇÑ¹ ¨Ò¡ÊÒ¢Ò»ÃÐÁ§ ¤³Ð·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
¸ÃÃÁªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ 
ÇÔ·ÂÒà¢µÊ¡Å¹¤Ã ·íÒ¡ÒÃ·´ÅÍ§ã¹¶Ñ§¾ÅÒÊµÔ¡
ÊÕ´íÒ¢¹Ò´ 5 ÅÔµÃ ºÃÃ Ø̈¹íéÒ 2 ÅÔµÃ ¾Ñ¡äÇ! 3 ÇÑ¹
áÅÐµÃÇ¨¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ¡%Í¹¹íÒÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ áÅÐ 
ÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ»Å%ÍÂÍ¹ØºÒÅã¹¶Ñ§¾ÅÒÊµÔ¡ÊÕ í́Ò
·ÕèàµÃÕÂÁäÇ! ·íÒ¡ÒÃ·´ÅÍ§ã¹âÃ§à¾ÒÐ¿+¡·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÈ
¶%ÒÂà·ÊÐ´Ç¡ »Å%ÍÂÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§
¡!ÒÁ¡ÃÒÁã¹ÍÑµÃÒ 15 µÑÇµ%ÍÅÔµÃ áÅÐáµ%ÅÐª¹Ô´
·íÒ¡ÒÃ·´ÅÍ§ª¹Ô´ÅÐ 3 «íéÒ

" ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·´ÅÍ§  
 ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·´ÅÍ§áºº Completely 
Randomized Gesign ; CRG í̈Ò¹Ç¹ 3 «íéÒ 
ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ 30 ÇÑ¹ à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ
ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃÃÍ´µÒÂ¢Í§
ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁáÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Âà»$¹áËÅ%§ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµ·´á·¹
ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡ÊÑµÇ&¹íéÒ
â´Â·ÑèÇä»¨Ð¹ÔÂÁÍ¹ØºÒÅà¾ÕÂ§ 30 ÇÑ¹ áÅ!Ç í̈ÒË¹%ÒÂ
à¾ÃÒÐà»$¹ª%Ç§ÍÒÂØ·ÕèÁÕÍÑµÃÒÃÍ´ÊÙ§·ÕèÊØ´
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µÒÃÒ§·Õè" 1 ¡ÒÃáº%§Ë¹%ÇÂ·´ÅÍ§

ÍÒËÒÃÊíÒËÃÑº¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ
áÅÐÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ

T1 I ãË!ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» 40 ' â»ÃµÕ¹ ÍÂ%Ò§à ṌÂÇ 
  (100 ') à»$¹ªØ´¤Çº¤ØÁ
T2 I ãË!ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·ÂÍÒÂØ 5 ÇÑ¹ ÍÂ%Ò§à ṌÂÇ 
  (100 ')
T3 I ãË!ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» : ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â
  Ã%ÇÁ¡Ñ¹ (50 : 50 ')

" àµÃÕÂÁÇÑÊ ǾÍØ»¡Ã³$ÊíÒËÃÑº·´ÅÍ§
 1) àµÃÕÂÁ¹íéÒ»ÃÐ»Ò·Õè¾Ñ¡äÇ!à¾×èÍãË!¤ÅÍÃÕ¹
ÊÅÒÂµÑÇÊíÒËÃÑºãª!Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§
¡!ÒÁ¡ÃÒÁ â´Âà»J´¹íéÒ»ÃÐ»ÒÅ§ã¹¶Ñ§ä¿àºÍÃ&¡ÅÒÊ
áÅÐ¾Ñ¡·Ôé§äÇ!ÍÂ%Ò§¹!ÍÂ  24  ªÑèÇâÁ§  à¾×èÍ¡íÒ¨Ñ´
¤ÅÍÃÕ¹¡%Í¹¹íÒä»ãª!ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§
 2) àµÃÕÂÁ¶Ñ§¾ÅÒÊµÔ¡ÊÕ´íÒ·ÖºáÊ§ ºÃÃ Ø̈
¹íéÒ»ÃÐ»Ò 5 ÅÔµÃ ·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡¤ÅÍÃÕ¹ ̈ íÒ¹Ç¹ 18 ãº 
à¾×èÍ¹íÒÁÒãª!ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ 
áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ  

" ¡ÒÃàµÃÕÂÁÍÒËÒÃ·´ÅÍ§
 ÍÒËÒÃà¡Åç´ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ÂÕèË!ÍäÎà¡Ã´ àºÍÃ& 
9041 ÁÕâ»ÃµÕ¹ 40 % ·Õèãª!Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ
áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ·íÒ¡ÒÃªÑè§´!ÇÂà¤Ã×èÍ§ªÑè§
¹íéÒË¹Ñ¡·È¹ÔÂÁ 4 µíÒáË¹%§ ªÑè§·Ø¡¤ÃÑé§·ÕèãË!ÍÒËÒÃ
ã¹ÍÑµÃÒÊ%Ç¹ 10 %" ¢Í§¹íéÒË¹Ñ¡µÑÇ à¾×èÍãË!à»$¹
ÍÒËÒÃ·´ÅÍ§ã¹¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁáÅÐ
¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ áÅÐ·íÒ¡ÒÃ»ÃÑºÍÒËÒÃµÒÁ¹íéÒË¹Ñ¡
·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡ 5 ÇÑ¹

" ¡ÒÃàµÃÕÂÁÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·ÂÊíÒËÃÑº·´ÅÍ§
 ·íÒ¡ÒÃ¿+¡ä¢% äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒáË!§·Õè àµÃÕÂÁ

´!ÇÂ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃàµÃÕÂÁä¢%äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò ¨Ò¡ÊÒ¢Ò
»ÃÐÁ§ ¤³Ð·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ ËÅÑ§¨Ò¡ÅÙ¡
äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â¿+¡à»$¹µÑÇ áÅ!Çãª!ÊÒÂÂÒ§ Ù́´áÂ¡
ÍÍ¡ÁÒÍ¹ØºÒÅã¹¶Ñ§¾ÅÒÊµÔ¡ÊÕ´íÒ¢¹Ò´ 5 ÅÔµÃ 
à»$¹àÇÅÒ 5 ÇÑ¹ àµÔÁÊÒËÃ%ÒÂ¤ÅÍàÃÅÅ%Òà¾×èÍà»$¹
ÍÒËÒÃäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â áÅ!Ç Ö̈§¹íÒÁÒÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ
·Ñº·ÔÁ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁµÒÁá¼¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
«Öè§µ!Í§·íÒ¡ÒÃ¿+¡ÍÂ%Ò§µ%Íà¹×èÍ§·Ø¡ÇÑ¹ 

¡ÒÃà¡çº¢ ÍÁÙÅ"
 ãË!ÍÒËÒÃÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ 
ÇÑ¹ÅÐ 3 ¤ÃÑé§ àª!Ò à·ÕèÂ§ áÅÐàÂç¹ ·íÒ¡ÒÃÊØ%Á
ªÑè§¹íéÒË¹Ñ¡ ÇÑ´¤ÇÒÁÂÒÇ ÍÑµÃÒÃÍ´áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ
·Ø¡ 5 ÇÑ¹ ¨¹àÊÃç¨ÊÔé¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ 30 ÇÑ¹
 ËÅÑ§¨Ò¡ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃ·´ÅÍ§¤íÒ¹Ç³ËÒ
ÍÑµÃÒÃÍ´ Ñ́§¹Õé
 -" ÍÑµÃÒÃÍ´" (Ã ÍÂÅÐ) I í̈Ò¹Ç¹·ÕèàËÅ×Í
ÃÍ´@ í̈Ò¹Ç¹àÁ×èÍàÃÔèÁ·´ÅÍ§ x 100
 -" ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐ" (SGR%
/ÇÑ¹) I ln (¹íéÒË¹Ñ¡ÊØ´·!ÒÂ) - ln (¹íéÒË¹Ñ¡àÃÔèÁµ!¹) 
x 100@ ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè·íÒ¡ÒÃ·´ÅÍ§ (ÇÑ¹) 
 -" ÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ" (FCR)" I ¹íéÒË¹Ñ¡
ÍÒËÒÃ·Õè¡Ô¹@¹íéÒË¹Ñ¡·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ
 ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§
·Ø¡ 5 ÇÑ¹ àÇÅÒ 07.00 ¹. ¡%Í¹¡ÒÃãË!ÍÒËÒÃ¢Í§
áµ%ÅÐªØ´¡ÒÃ·´ÅÍ§ ä´!á¡% ¤%Ò¾ÕàÍª (pH) 
áÍÁâÁà¹ÕÂ (mg@l) ä¹àµÃ· (mg@l) áÅÐ¤ÇÒÁ
à»$¹ %́Ò§¢Í§¹íéÒ (mg@l as CaCO3) (Dmerican 
Pubic Health Dssociation, 1981) áÅÐªØ´
·´ÊÍºÀÒ¤Ê¹ÒÁ
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË$¢ ÍÁÙÅ
 ¹íÒ¢!ÍÁÙÅ·Õèä´!¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§ ä´!á¡% 
¤ÇÒÁÂÒÇ ¹íéÒË¹Ñ¡ ÍÑµÃÒÃÍ´ ÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ 
áÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐÁÒÇÔà¤ÃÒÐË&ËÒ
¤ÇÒÁáµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔâ´Â¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË&¤ÇÒÁ
á»Ã»ÃÇ¹ DNOVD (Dnalysis of variance) 
áÅÐ·´ÊÍº¤ÇÒÁáµ¡µ%Ò§¤%Òà©ÅÕèÂ â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤%Òà©ÅÕèÂáºº GMRT (Guncan�s 
New Multiple Range Test) (ÃÐ¾Ô¹·Ã&, 2549 ; 
Guncan, 1955)

Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§·ÕèÍÒ¤ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÔ·ÂÒ-
ÈÒÊµÃ¡ÒÃÇÔªÒ»ÃÐÁ§ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ»ÃÐÁ§ ¤³Ð
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
ÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹  ÇÔ·ÂÒà¢µÊ¡Å¹¤Ã
 ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÑé§áµ% ª%Ç§à´×Í¹
ÊÔ§ËÒ¤Á ¶Ö§à ×́Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§

¤#Òà©ÅÕèÂÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒÃÍ´¢Í§
ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ
 ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ !́ÇÂ
ÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ Ñ́§¹Õé 1) ÍÒËÒÃÊíÒàÃç̈ ÃÙ» 40' â»ÃµÕ¹ 
2) ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·ÂÍÒÂØ 5 ÇÑ¹ áÅÐ 3) ÍÒËÒÃÊíÒàÃç̈
ÃÙ» : ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â (50 : 50) à»$¹àÇÅÒ 30 ÇÑ¹ ¾ºÇ%Ò
ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»Ã%ÇÁ¡Ñº
ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇà¾ÔèÁ¢Öé¹à©ÅÕèÂÊÙ§·ÕèÊǾ  
0.772 * 0.038 à«¹µÔàÁµÃ ÁÕ¹íéÒË¹Ñ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÙ§·ÕèÊǾ  
0.412 * 0.279 ¡ÃÑÁ ÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍµíèÒ·ÕèÊǾ  2.288 
* 0.998 áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐÊÙ§·ÕèÊǾ  
3.112 * 0.114 «Öè§·Ø¡¤%Òáµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ
·´ÅÍ§Í×è¹ÍÂ%Ò§äÁ%ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P>0.05) Ê%Ç¹ÍÑµÃÒÃÍ´
¾ºÇ%Ò¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÍÂ%Ò§à ṌÂÇÁÕ¤%ÒÊÙ§
·ÕèÊØ´Ã!ÍÂÅÐ 86.60 * 2.98 áµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ
·´ÅÍ§Í×è¹ÍÂ%Ò§äÁ%ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P > 0.05) µÒÃÒ§·Õè 2

µÒÃÒ§·Õè" 2 ¤%Òà©ÅÕèÂÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒÃÍ´¢Í§ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ 
   30 ÇÑ¹

 ¤#Òà©ÅÕèÂ¢Í§ÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ  ́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ#Ò§æ

"
ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â

" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â:ÍÒËÒÃ
" " " ÊíÒàÃç̈ ÃÙ»"(50:50)

¤ÇÒÁÂÒÇàÃÔèÁµ!¹ («.Á.) 2.247*0.106a 2.166*0.147a 2.139*0.055a          
¤ÇÒÁÂÒÇÊØ´·!ÒÂ («.Á.) 2.959*0.130a 2.796*0.064a 2.911*0.017a

¤ÇÒÁÂÒÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ («.Á.) 0.712*0.024a 0.630*0.083a 0.772*0.038a

¹íéÒË¹Ñ¡àÃÔèÁµ!¹ (¡ÃÑÁ) 0.440*0.096a 0.438*0.095a 0.358*0.035a

¹íéÒË¹Ñ¡ÊØ´·!ÒÂ (¡ÃÑÁ) 0.769*0.104a 0.690*0.054a 0.770*0.314a

¹íéÒË¹Ñ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹ (¡ÃÑÁ) 0.326*0.009a 0.252*0.041a 0.412*0.279a

ÍÑµÃÒÃÍ´ (Ã!ÍÂÅÐ) 80.00*2.00a 86.60*2.98a 83.33*2.05a

ÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ (FCR) 2.332*0.25a 2.811*0.68a 2.288*0.998a

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐ 2.521*0.604a 2.431*0.658a 3.112*0.114a

(SKR'@ÇÑ¹)
ËÁÒÂàËµØ"":" ÍÑ¡ÉÃ a ã¹á¹Ç¹Í¹áÊ´§¤%Ò¤ÇÒÁáµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔÍÂ%Ò§äÁ%ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P > 0.05) 
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¤#Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ¢Í§º#ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ
 ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ 30 ÇÑ¹ 
!́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ ¾ºÇ%Ò¤%Ò¢Í§¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒà©ÅÕèÂ

ã¹º%ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ·Ø¡¡ÒÃ·´ÅÍ§ÍÂÙ%ã¹ª%Ç§
·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¾ºÇ%Ò¤%ÒáÍÁâÁà¹ÕÂÃÇÁã¹¹íéÒ·ÕèÍ¹ØºÒÅ
´!ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÁÕ¤%ÒµíèÒ·ÕèÊØ´ µÒÃÒ§·Õè 3

µÒÃÒ§·Õè""3 ¤%Òà©ÅÕèÂ¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒã¹º%ÍÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ 30 ÇÑ¹

¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ" ¤#Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒà©ÅÕèÂã¹º#ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ  ́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ#Ò§æ

"
ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â

" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â:ÍÒËÒÃ
" " " ÊíÒàÃç̈ ÃÙ»"(50:50)

¤ÇÒÁà»$¹¡Ã´ %́Ò§ (pH) 6.4 - 7.0 6.4 - 7.3 6.4 - 7.0
áÍÁâÁà¹ÕÂÃÇÁ (mg L-1) 0.5 - 1.5 0.2 - 0.5 0.5 - 1.0
¤ÇÒÁà»$¹ %́Ò§ (mg L-1  as CaCO

3
) 45 - 60 50 - 65 50 - 65

¤#Òà©ÅÕèÂÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒÃÍ´¢Í§
ÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ
 ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ !́ÇÂ
ÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ Ñ́§¹Õé 1) ÍÒËÒÃÊíÒàÃç̈ ÃÙ» 40' â»ÃµÕ¹ 
2) ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·ÂÍÒÂØ 5 ÇÑ¹ áÅÐ 3) ÍÒËÒÃ
ÊíÒàÃç¨ÃÙ» : ÅÙ¡äÃ¹íéèÒ¹Ò§¿"Òä·Â (50 : 50) à»$¹àÇÅÒ 
30 ÇÑ¹ ¾ºÇ%ÒÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃ
ÊíÒàÃç̈ ÃÙ» Ã%ÇÁ¡ÑºÅÙ¡äÃ¹íéèÒ¹Ò§¿"Òä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇà¾ÔèÁ¢Öé¹
à©ÅÕèÂÊÙ§·ÕèÊØ´ 0.833 * 0.015 à«¹µÔàÁµÃ áµ¡µ%Ò§
·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ·´ÅÍ§Í×è¹ÍÂ%Ò§äÁ%ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P > 
0.05) ÁÕ¹íéèÒË¹Ñ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÙ§·ÕèÊØ´ 0.150 * 0.042 ¡ÃÑÁ 
áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍµíèÒ·ÕèÊǾ  1.466 * 0.002 áµ¡µ%Ò§
·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ·´ÅÍ§Í×è¹ÍÂ%Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P<0.05) 
Ê%Ç¹¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéèÒ¹Ò§¿"ÒÍÂ%Ò§à ṌÂÇ ¾ºÇ%Ò
ÁÕÍÑµÃÒÃÍ´ÊÙ§·ÕèÊØ´Ã!ÍÂÅÐ 55.55 * 0.55 áµ¡µ%Ò§
·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ·´ÅÍ§Í×è¹ÍÂ%Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P < 
0.05) áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐÊÙ§·ÕèÊØ´ 
7.918 * 1.302 áµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔ¡Ñº¡ÒÃ·´ÅÍ§Í×è¹
ÍÂ%Ò§äÁ%ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P > 0.05) µÒÃÒ§·Õè 4
 
¤#Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒã¹º#ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ
 ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ 30 ÇÑ¹ 
´!ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ ¾ºÇ%ÒÁÕ¤%Ò¢Í§¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ

ã¹º%ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ·Ø¡¡ÒÃ·´ÅÍ§ÍÂÙ%ã¹ª%Ç§
·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐ¾ºÇ%Ò¤%ÒáÍÁâÁà¹ÕÂã¹¹íéÒ·ÕèÍ¹ØºÒÅ
´!ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÁÕ¤%ÒµíèÒ·ÕèÊØ´ µÒÃÒ§·Õè 5

ÊÃØ»áÅÐÇÔ¨ÒÃ³$¼Å

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§
 1. ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ 
´!ÇÂÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»Ã%ÇÁ¡ÑºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò (50 : 50) 
¾ºÇ%ÒÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ !́Ò¹¤ÇÒÁÂÒÇ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ 
¹íéÒË¹Ñ¡·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐÊÙ§
·ÕèÊØ´ áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍµíèÒ·ÕèÊØ´ 
 2. ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ 
!́ÇÂÍÒËÒÃÊíÒàÃç̈ ÃÙ»Ã%ÇÁ¡ÑºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò (50 : 50) ¾ºÇ%Ò

ÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ !́Ò¹¤ÇÒÁÂÒÇ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ¹íéÒË¹Ñ¡
·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÙ§·ÕèÊØ´ áÅÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍµíèÒ·ÕèÊØ´ 
 3. ¨Ò¡¡ÒÃ·´ÅÍ§Í¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ 
áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÍÂ%Ò§à ṌÂÇ 
¾ºÇ%ÒÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃÃÍ´µÒÂ·ÕèÊÙ§·ÕèÊǾ µÅÍ´¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
áÅÐÁÕ¤%Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒâ´ÂÃÇÁ Ṍ·ÕèÊØ´â´Âà©¾ÒÐÁÕ¤%Ò
áÍÁâÁà¹ÕÂµíèÒ·ÕèÊØ´ à¹×èÍ§¨Ò¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒÊÒÁÒÃ¶
¡ÃÍ§¡Ô¹ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ&·Õèá¢Ç¹ÅÍÂÍÂÙ% ã¹¹íéÒáÅÐ
ª%ÇÂã¹¡ÒÃºíÒºÑ´¹íéÒ !́ÇÂ (¹Ø¡ÙÅ áÅÐ¤³Ð, 2549)



10  ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒÃÍ´¢Í§¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁáÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ´!ÇÂäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â

µÒÃÒ§·Õè""4 ¤%Òà©ÅÕèÂÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµáÅÐÍÑµÃÒÃÍ´¢Í§ÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃ
  µ%Ò§æ 30 ÇÑ¹

 ¤#Òà©ÅÕèÂ¢Í§ÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ  ́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ#Ò§æ

"
ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â

" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â:ÍÒËÒÃ
" " " ÊíÒàÃç̈ ÃÙ»"(50:50)

¤ÇÒÁÂÒÇàÃÔèÁµ!¹ («.Á.) 1.350*0.127a 1.360*0.151a 1.420*0.128a

¤ÇÒÁÂÒÇÊØ´·!ÒÂ («.Á.) 2.158*0.184a 2.102*0.062a 2.253*0.113a

¤ÇÒÁÂÒÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ («.Á.) 0.808*0.057a 0.742*0.089a 0.833*0.015a

¹íéÒË¹Ñ¡àÃÔèÁµ!¹ (¡ÃÑÁ) 0.065*0.025a 0.056*0.025a 0.070*0.020a

¹íéÒË¹Ñ¡ÊØ´·!ÒÂ (¡ÃÑÁ) 0.139*0.033a 0.149*0.045a 0.220*0.062a

¹íéÒË¹Ñ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹ (¡ÃÑÁ) 0.074*0.008b 0.093*0.020b 0.150*0.042a

ÍÑµÃÒÃÍ´ (Ã!ÍÂÅÐ) 35.55*3.55b 55.55*0.55a 48.88*4.22b

ÍÑµÃÒ¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ (FCR) 1.860*0.245a 1.581*0.147ab 1.466*0.002b

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ í̈Òà¾ÒÐ  7.296*1.118a 7.918*1.302a 7.417*0.692a

(SKR'@ÇÑ¹)

ËÁÒÂàËµØ"":" ÍÑ¡ÉÃ  a áÅÐ  b  ã¹á¹Ç¹Í¹áÊ´§¤%Ò¤ÇÒÁáµ¡µ%Ò§·Ò§Ê¶ÔµÔÍÂ%Ò§ÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ (P<0.05)

ÇÔ¨ÒÃ³$¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§
 ¡ÒÃÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒ·Ñº·ÔÁ áÅÐÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ 
´!ÇÂÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»Ã%ÇÁ¡ÑºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò (50 : 50)
¾ºÇ%ÒÁÕ¼Åµ%ÍÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ áÅÐÍÑµÃÒ
¡ÒÃáÅ¡à¹×éÍ·Õè́ Õ Ê%Ç¹¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò
à¾ÕÂ§ÍÂ%Ò§à´ÕÂÇ ¾ºÇ%ÒÁÕ¼Åµ%ÍÍÑµÃÒÃÍ´áÅÐ
¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ·Õè´Õ «Öè§´Õ¡Ç%Ò¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ´!ÇÂÍÒËÒÃ
ÊíÒàÃç¨ÃÙ»à¾ÕÂ§ÍÂ%Ò§à ṌÂÇ à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò
à»$¹áËÅ%§ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµ·ÕèÁÕ¤Ø³¤%Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§

µÒÃÒ§·Õè""5 ¤%Òà©ÅÕèÂ¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒã¹º%ÍÅÙ¡¡Ø!§¡!ÒÁ¡ÃÒÁ ·ÕèÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ%Ò§æ 30 ÇÑ¹

¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒ" ¤#Ò¤Ø³ÀÒ¾¹íéÒà©ÅÕèÂã¹º#ÍÍ¹ØºÒÅÅÙ¡¡Ø §¡ ÒÁ¡ÃÒÁ·ÕèÍ¹ØºÒÅ  ́ÇÂÍÒËÒÃÊÙµÃµ#Ò§æ

"
ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â

" äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Òä·Â:ÍÒËÒÃ
" " " ÊíÒàÃç̈ ÃÙ»"(50:50)

¤ÇÒÁà»$¹¡Ã´ %́Ò§ (pH) 6.4 - 7.0 6.7 - 7.0 6.4 - 7.0
áÍÁâÁà¹ÕÂÃÇÁ (mg L-1) 0.5 - 1.0 0.2 - 0.5 0.5 - 1.0
¤ÇÒÁà»$¹ %́Ò§ (mg L-1  as CaCO

3
) 45 - 60 45 - 65 45 - 65

(¹Ø¡ÙÅ áÅÐ¤³Ð, 2549) áÁ!Ç%ÒÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍÒËÒÃ
¨Ðáµ¡µ%Ò§¡Ñ¹ÃÐËÇ%Ò§ÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ» «Öè§à»$¹
¹íéÒË¹Ñ¡áË!§ áÅÐÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Ò«Öè§à»$¹¹íéÒË¹Ñ¡à»#Â¡ 
áµ%ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òä·Â¡çà»$¹áËÅ%§ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµ
·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ãª!à»$¹ÍÒËÒÃàÊÃÔÁËÃ×Í·´á·¹ÍÒËÒÃ
ÊíÒàÃç¨ÃÙ»ä !́µÑé§áµ% 50 - 100 ' ã¹ª%Ç§ÍÒÂØ 30 ÇÑ¹ 
«Öè§áÊ´§ãË!àËç¹Ç%ÒäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà»$¹ÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµ
·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§¡Ç%ÒÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»ËÅÒÂà·%Ò
àÁ×èÍà·ÕÂºà»$¹¹íéÒË¹Ñ¡áË!§·Õèà·%Ò¡Ñ¹ «Öè§ÊÍ´¤Å!Í§
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¡Ñº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹Ç%ÒÊÑµÇ&¹íéÒ·Õèä !́ÃÑºäÃ¹íéÒ¹Ò§¿"Òà»$¹
ÍÒËÒÃÊÒÁÒÃ¶àµÔºâµàª%¹à ṌÂÇ¡Ñº·Õè àÅÕéÂ§ !́ÇÂ
ÍÒËÒÃ·Õè¹ÔÂÁãª!¡Ñ¹·ÑèÇä» (Pasarth et al., 1994; 
Velu, 2001; Velu and Munuswamy, 2003; 
Munuswamy, 2005) áÅÐ¹%Ò¨Ðà»$¹ÍÕ¡·Ò§àÅ×Í¡
ÊíÒËÃÑºãª!ã¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ&¹íéÒàªÔ§¾Ò³ÔªÂ&¢Í§
»ÃÐà·È ÊÍ´¤Å!Í§¡Ñº¡ÒÃ¼ÅÔµÅÙ¡»ÅÒàÈÃÉ°¡Ô¨
¨íÒË¹%ÒÂ¢Í§¤Ø³ÊØÇÔ¹ ¹ÐÇÐªÕÃÐ Í.â¡ÊØÁ¾ÔÊÑÂ 
¨.ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ â´ÂÍ¹ØºÒÅÅÙ¡»ÅÒã¹º%Í´Ô¹·ÕèÁÕ
ÅÙ¡äÃ¹íéÒ¹Ò§¿"ÒáÅÐÍÒËÒÃÁÕªÕÇÔµÍ×è¹æ à»$¹àÇÅÒ 
30 ÇÑ¹ ¾ºÇ%ÒÅÙ¡»ÅÒÁÕÍÑµÃÒÃÍ´ ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔ
àµÔºâµ·Õè ṌáÅÐÁÕ¼ÅµÍºá·¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ&
·ÕèÊÙ§¡Ç%Ò¡ÒÃÍ¹ØºÒÅ !́ÇÂÍÒËÒÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»à¾ÕÂ§
ÍÂ%Ò§à ṌÂÇ (â¦ÉÔµ áÅÐÅÐÍÍÈÃÕ, 2550)
 
¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ

§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â¹Õé ä !́ÃÑº·Ø¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Âà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
àÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤Á !́ÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ&áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË%§ªÒµÔ »ÃÐ í̈Ò»#
§º»ÃÐÁÒ³ 2553
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 »ÃÑªÒ ǾÉ ȬºÑ³±Ôµ. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í¹á¡%¹. 
 ¢Í¹á¡%¹.
¹Ø¡ÙÅ áÊ§¾Ñ¹ &̧ â¦ÉÔµ ÈÃÕÀÙ¸Ã áÅÐÅÐÍÍÈÃÕ 
 àÊ¹ÒÐàÁ×Í§. (2549). äÃ¹íéÒ¹Ò§¿!Ò":" Ô̈ëÇáµ#á '̈Ç.
" âÃ§¾ÔÁ¾$¤ÅÑ§¹Ò¹ÒÇÔ·ÂÒ. ¢Í¹á¡%¹.
»ÃÐÊÔ·¸ÔìÈÔÅ»= ªÑÂÂÐÇÑ²¹ÐâÂ¸Ô¹. »ÅÒ·Ñº·ÔÁ."
" à·¤â¹âÅÂÕªÒÇº!Ò¹.  [ÍÍ¹äÅ¹&].  à¢!Ò¶Ö§ä !̈́ Ò¡ :
 http:@@www.phtnet.org@news52@
 view-news.aspQnUGI382. (ÇÑ¹·Õè¤!¹
 ¢!ÍÁÙÅ : 26 µØÅÒ¤Á 2553).
ÃÐ¾Ô¹·Ã& â¾ Ô̧ìÈÃÕ. (2549). Ê¶ÔµÔà¾×èÍ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ."ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾&
 áË%§ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³&ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ, ¡ÃØ§à·¾Ï.
ÅÐÍÍÈÃÕ àÊ¹ÒÐàÁ×Í§ ¹Ø¡ÙÅ áÊ§¾Ñ¹ Ø̧& ¹ÔÇÑ² àÊ¹ÒÐàÁ×Í§ 
 áÅÐÃÒàÁÈ ªÙÊÔ§Ë&. (2543). ¤ÇÒÁËÅÒ¡ª¹Ố áÅÐ
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รูปที่ 1 ถังพลาสติกท่ีใชสําหรับทดลองอนุบาล
  ลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม

รูปที่ 3 การวัดความยาวลูกปลาทับทิม

รูปที่ 2 การวัดความยาวลูกกุงกามกราม

รูปที่ 4 การช่ังน้ําหนักลูกปลาทับทิมและลูกกุง
  กามกราม
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รูปที่ 5 ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา รูปที่ 6 การช่ังน้ําหนักอาหารสําเร็จรูป



14  ผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง

ผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเล้ียงปลากดเหลือง
ในกระชัง
Effects of Different Stocking Density on Growth Performance and 
Economic Returns of Green Catfish (Hermibagrus Filamentus 
Fang & Chaux, 1949) Raised in Small-Scale Cage Culture

 สําเนาว เสาวกูล1 กฤติมา เสาวกูล1 ปราณีต งามเสนห2 

บทคัดยอ

การศึกษาผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชัง 
ขนาด 1 x 2 x 0.9 เมตร ในอางเก็บน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ระหวาง
เดือนมีนาคม 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซํ้า 
อัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร โดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองคประกอบโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 14.54 ± 1.81 
13.50 ± 1.63 และ 13.84 ± 1.21 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 42.57 ± 2.69 43.15 ± 2.10 และ 42.69 
± 2.97 กรัม เปนระยะเวลา 6 เดือน เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวาปลากดเหลืองมีความยาวเฉล่ีย 30.69 
± 1.98  28.20 ± 1.87 และ 29.33 ± 1.86 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 242.69 ± 18.31  226.01 ± 20.45 
และ 223.76 ± 6.92 กรัมตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) มีอัตราการรอดตาย 
คาเฉลี่ยเทากับ 93.33 ± 2.08 92.06 ± 3.37 และ 92.86 ± 3.57 เปอรเซ็นต พบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.56 ± 0.04 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติกับท่ีระดับความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.62 ± 0.08 ซ่ึงแตกตางจากท่ีระดับความหนาแนน 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเฉล่ีย

1 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
 E-mail : saowakoon@gmail.com
2 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เทากับ 1.67 ± 0.05 และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังท่ีระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร เทากับ 68.86 ± 2.43 เปอรเซ็นต มีผลตอบแทนมากกวา 
ระดับความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเทากับ 67.41 ± 2.56 และ 64.56 ± 3.65 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ปลากดเหลือง, ความหนาแนน, กระชัง

Abstract

The effect of stocking density on growth performance and economic returns of green 
catfish (Hemibagrus filamentus Fang & Chaux, 1949) cultured in experimental floating 
cages was conducted using the Complete Randomized Design (CRD) with 3 replicates 
of 3 stocking densities (SD): 100, 120 and140 fish/m2. Fish of initial average size of 
14.54 ± 1.81 13.50 ± 1.63, and 13.84 ± 1.21 cm in length and 42.57 ± 2.69 43.15 ± 2.10 
and 42.69 ± 2.97 g in body weight were stocked in 1 x 2 x 0.9 m cages. Fish were fed 
with pellet diet containing 30 % protein twice a day (5% body wt/day) for six months. 
The results showed that SD had no significant influence on growth performance of fish. 
There was no significant difference (P>0.05) observed in final weights (242.69 ± 18.31 
226.01 ± 20.45 and 223.76 ± 6.92 g), final lengths (30.69 ± 1.98 28.20 ± 1.87 and 29.33 
± 1.86 cm), and survival rates (93.33 ± 2.08 92.06 ± 3.37 และ 92.86 ± 3.57) in respect 
to different densities. Whilst feed conversion ratios of fish in both 100 and 120 fish/m2 
(i.e. 1.56 ± 0.04 and 1.62 ± 0.08, respectively) were not significant different, these obviously 
were different in comparison to the ratio of fish in the 140 fish/m2 (1.67 ± 0.05). 
Research findings showed that returns of investments in the cage culture of green 
catfish in the 100 fish/m2 (68.86 ± 2.43 %) economically were higher in comparisons to 
those of fish in both 120 and 140 fish/m2 (67.41 ± 2.58 and 64.56 ± 3.65 %, respectively).

Keyword : green catfish, Hermibagrus  filamentus, stocking density, cage

บทนํา

ปลากดเหลืองพบแพรกระจายในแหลงน้ําจืดท่ัวไป
ของทวีปเอเชีย เชน แถบหมูเกาะอินเดียตะวันออก 
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทย (Smith,
1945; กรมประมง, 2538; เดชา และคณะ, 2543)

สําหรับในประเทศไทย การแพรกระจายของปลา
กดเหลือง จะพบอยูทั ่วทุกภาคของประเทศไทย 
โดยพบไดในแหลงน้ําตางๆ เชน แมน้ํา อางเก็บน้ํา 
หวย หนอง คลอง บึง นอกจากนี้ ยังพบปลากด-
เหลืองในแหลงนํ้ากรอยอีกดวย โดยพบบริเวณ
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ปากแมน้ําใหญ ท่ีมีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน 
(ppt.) (ประไพศิริ, 2511; ยรรยง และคณะ, 2547) 
ปลากดเหลือง มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น 
เชน ปลากดเหลือง ปลากดนา ปลากดยาว ปลากลาง 
(ปลากดกลาง) ปลาฉลอง เปนตน (วสันต และ
สุขาวดี, 2539) เปนปลามีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง 
มีรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภค ทั้งในรูปของ
ปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูป มีความตองการ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน มาเลเซีย 
สิงคโปร เปนตน (ประดิษฐ และสมบูรณ, 2554; 
สสุรี และคณะ, 2554; Kechik, 1995) ใน
ธรรมชาติสวนมากจะจับไดตามพ้ืนทองน้ําท่ีเปน
แกงหิน หรือเปนพื้นแข็ง สามารถเลี้ยงไดทั้งใน
บอดิน (นิพนธ, 2518; อํานวย และสนธิพันธ, 
2528) บอคอนกรีต (ยรรยง และคณะ, 2547) 
และในกระชัง (สืบพงษ และคณะ, 2538; สุขาวดี 
และวสันต, 2538; มารุต, 2539; เดชา และคณะ, 
2543; ประดิษฐ และสมบูรณ, 2554; หทัยรัตน 
และสําเนาว, 2551) 
 การเล้ียงปลาในกระชังเปนการเล้ียงปลา
รูปแบบหน่ึงท่ีใหผลผลิตสูง สามารถปลอยสัตวน้ําได
เปนจํานวนมากกวาในบอถึง 10 เทา (วรวุฒิ, 
2546; Tacon and Halwart, 2007) เปนกิจกรรม
ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีความสําคัญ
ตอการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
สภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมครอบครัว (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2553) ประเทศไทย มีแหลงนํ้าจืด
ที่เหมาะสมเปนพื้นที่จํานวนมาก เชน แมนํ้า 
ลําคลอง และอางเก็บนํ้า เปนตน สามารถ
ใชเลี้ยงปลาในกระชังไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนการใชพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีมีอยูใหเปนท่ีเล้ียงปลา
โดยไมตองขุดบอ เหมาะสําหรับเกษตรกรที่ไมมี
ที่ดินเปนของตนเอง นอกจากนั้น การเลี้ยงปลา
ในกระชังยังเปนการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําและการ
บริโภคโปรตีนใหกับประชากรของประเทศอีกทาง

หนึ่งดวย (สมปอง และภานุ, 2537; สําเนาว 
และคณะ, 2543) 
 การเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังจะนิยม
เล้ียงกันมากในภาคใต เน่ืองจากมีผูนิยมรับประทาน 
(สืบพงษ และคณะ, 2538; สุขาวดี และวสันต, 
2539; มารุต, 2539; สันติชัย และคณะ, 2541) 
ทดลองเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังพลาสติก 
ขนาด 1 × 2 × 1.3 เมตร ในบอดิน วางกระชังใหได
ระดับนํ้าลึก 1 เมตร ใหอาหารเม็ด มีองคประกอบ
โปรตีน 32 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน ในอัตรา
ความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50 75 และ 100 ตัว
ตอตารางเมตร โดยปลาที่เริ ่มทดลอง มีขนาด
ความยาวเฉล่ีย 18.2 ± 0.62 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เฉลี่ย 52.9 ± 5.75 กรัม ผลปรากฏการเจริญ
เติบโตของปลากดเหลืองที่ปลอยอัตรา 50 75 และ 
100 ตัวตอตารางเมตร มีนํ้าหนักเฉลี่ย 233.48 ± 
3.44 212.60 ± 3.19 และ 180.15 ± 3.35 กรัม 
ความยาวเฉลี่ย 31.48 ± 0.09  29.20 ± 0.12 และ 
27.0 ± 0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ อัตรารอดตาย
เฉลี่ย 99 97 และ 94 เปอรเซ็นต อัตราแลกเนื้อ 
6.59 8.09 และ 10.33 ตามลําดับ ตนทุนอาหารเฉล่ีย 
85.91 86.65 และ 87.71 บาท/กก. ตามลําดับ 
การวิเคราะหผลทางสถิติดานความยาวและน้ําหนัก 
พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง 
เชนเดียวกับ (เดชา และคณะ, 2543) ศึกษาการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชังขนาด 2 × 3 × 1 เมตร 
ที่อัตราปลอย 50 75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร 
โดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองค
ประกอบโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาด
ความยาวเฉลี่ย 5.90 ± 1.00 เซนติเมตร และ
นํ้าหนักเฉลี่ย 0.29 ± 0.13 กรัม หลังจากเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชัง เปนเวลา 4 เดือน พบวา
ที่อัตราปลอย 50 และ 75 ตัวตอตารางเมตร 
เปนอัตราปลอยท่ีเหมาะสม โดยตนทุนของการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชังดวยอัตราปลอย 50 75 
และ 100 ตัวตอตารางเมตรมีคาเทากับ 1,107 
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1,239.7 และ 1,229.0 บาทตอกระชัง ตามลําดับ 
และถาขายในอัตรากิโลกรัมละ 50 บาท จะไดผล
กําไรทั้งสิ้น 529.0 580.0 และ 348.3 บาทตอ
กระชัง (สุขาวดี และวสันต, 2539) ทดลองเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําคลองหลา 
จังหวัดสงขลาในกระชังพลาสติก ขนาด 3 x 4 x 
1.8 เมตร บริเวณที่เลี้ยง มีระดับความลึกเฉลี่ย
5 เมตร ในความหนาแนน 4 ระดับ คือ อัตรา 
50 100 150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร โดยใช
ปลาเปดสดบดผสมรําละเอียด 3 เปอรเซ็นต เปน
อาหาร ขนาดของลูกปลาเร่ิมทดลอง มีน้ําหนักเฉล่ีย 
6.15 ± 0.10 กรัม ความยาวเฉล่ีย 7.07 ± 0.09 
เซนติเมตร ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ผลการ
ทดลองพบวา การเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของ
ปลากดเหลืองเทากับ 279.96 ± 0.34 240.89 ±
11.70 210.03 ± 9.51 และ 181.97 ± 6.32 กรัม 
ความยาวเฉลี่ยเทากับ 30.33 ± 1.19 30.26 ±
1.44 28.83 ± 1.25 และ 28.66 ± 1.37 เซนติเมตร 
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ 81.89 ± 1.76 
80.08 ± 2.02 83.29 ± 4.91 และ 77.93 ± 1.89 
เปอรเซ็นต มีผลผลิตเทากับ 152.60 ± 4.44 243.02 
± 12.11 321.48 ± 17.19 และ 346.81 ± 13.51 
กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ซึ่งปลากดเหลือง
ที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 4 ระดับ มีอัตรา
การเจริญเติบโตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิง 
โดยการปลอยที่ 50 ตัวตอตารางเมตร ใหผลผลิต
ดีที่สุด และรองลงมา คือ 100 150 และ 200 ตัว
ตอตารางเมตร ตามลําดับ อัตราการรอดตาย
ไมแตกตางกันทางสถิติ เม่ือคิดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังดวยความ
หนาแนน 150 ตัวตอตารางเมตร ไดผลตอบแทน
มากกวาชุดอื่นๆ (หทัยรัตน และสําเนาว, 2551) 
ศึกษาการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังขนาดเล็ก 
(ขนาด 1 x 2 x 0.9 เมตร) อัตราปลอย 60 80 
และ 100 ตัวตอตารางเมตร โดยใหอาหารเม็ด
สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองคประกอบโปรตีน 

30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 
16.35 ± 0.47 เซนติเมตร และนํ้าหนักเฉลี่ย 48.75 
± 4.38 กรัม เปนระยะเวลา 6 เดือน เม่ือส้ินสุด
การทดลองพบวา ปลากดเหลืองมีความยาวเฉลี่ย
31.54 ± 1.14 30.01 ± 1.07 และ 29.80 ± 1.30 
เซนติเมตร และนํ้าหนักเฉลี่ย 240.60 ± 21.63 
237.90 ± 22.04 และ 237.93 ± 7.85 กรัมตามลําดับ 
อัตราการรอดตาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 97.22 ± 2.09 
96.67 ± 3.21 และ 96.50 ± 1.80 เปอรเซ็นต 
และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ มีคาเฉล่ีย 1.62 
± 0.09 1.54 ± 0.05 และ 1.61 ± 0.04 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ หลังจากเลี้ยงปลาเปนเวลา 6 เดือน 
พบวา การเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและอัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเน้ือไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร ไดผล
ตอบแทนมากกวาชุดการทดลอง 60 และ 80 ตัว
ตอตารางเมตร การศึกษาครั้งนี้ เปนการดําเนิน 
การศึกษาตอจาก (หทัยรัตน และสําเนาว, 2551)
โดยการเพ่ิมอัตราความหนาแนนของปลากดเหลือง
ในกระชัง เพื่อทราบอัตราที่เหมาะสมตอการเจริญ
เติบโตและตอผลผลิตการเล้ียงปลากดเหลืองใน
กระชัง โดยเฉพาะแหลงนํ้าในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดวยการเลี้ยงในกระชังขนาดเล็กที่ใช
ปจจัยการผลิตราคาถูก และหาวัสดุไดในทองถิ่น 
ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือพัฒนาเปนแนวทางในการเพาะเล้ียงปลากด
เหลืองใหเปนแหลงอาหารโปรตีน และเปนอาชีพ
หรือเปนอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร
ในชนบทได

วัตถุประสงคการวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ของการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังท่ีอัตราความ
หนาแนน 100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวางแผนการทดลอง
 การทดลองน้ีใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด 
(Complete Randomized Design; CRD) โดย
แบงการทดลองออกเปน 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา 
โดยปลอยปลากดเหลืองในอัตราความหนาแนน 
100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร

ขั้นตอนการวิจัย
 ปลากดเหลืองท่ีใชเล้ียงในกระชัง ไดจากการ
เพาะเล้ียงและอนุบาลในโรงเพาะฟก นํามาปรับสภาพ
ในกระชังอวนไนลอน เพื่อใหปลากดเหลืองคุนเคย
กอนดําเนินการทดลอง โดยปลอยปลาขนาดความยาว
เฉลี่ย 14.54 ± 1.81 13.50 ± 1.63 และ 13.84 
± 1.21 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 42.57 ± 2.69 
43.15 ± 2.10 และ 42.69 ± 2.97 กรัม ในอัตราปลอย 
100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร กระชังขนาด 
1 x 2 x 0.9 เมตร ขนาดชองตา 9 มิลลิเมตร 
ทําการทดลองเปนเวลา 6 เดือน ใหอาหารสําเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยนํ้า มีโปรตีนไมตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต 
ใหอาหารในอัตรา 5 เปอรเซ็นตตอนํ้าหนักปลา
ตอวัน ปรับปริมาณอาหารทุกๆ 14 วัน โดยงด 
ใหอาหาร 1 วัน กอนทําการชั่งวัดปลา 

การประเมินการเจริญเติบโตของปลาทดลอง
  สุมปลากดเหลืองในแตละกระชังๆ ละ 30 ตัว 
ทุกๆ 1 เดือน นํามาช่ังน้ําหนักและวัดความยาว 
เพ่ือหาคาเฉล่ียของน้ําหนักและความยาว และหาอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ (Specificgrowth Rate : 
SGR) ตามวิธีของ (วิมล, 2536) อัตราการรอดตาย 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (Feed Conversion 
Ratios : FCR) วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT)

การประเมินดานเศรษฐศาสตร 
 ศึกษาโดยการเก็บขอมูลตนทุนการผลิต
ซึ่งประกอบไปดวย คาพันธุปลา คาอาหาร และ
คาเสื่อมกระชัง และรายได คือสวนที่ไดจาก
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะหผลตอบแทนการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชัง (ฉัตร, 2546)

การตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้า
 ดําเ นินการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ํา 
2 สัปดาหตอครั้ง ตลอดการทดลอง ในเวลา 
10.00 น. ดังนี้ อุณหภูมิ ความโปรงแสง ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า ความเปนกรด - ดาง 
ความเปนดาง ความกระดาง คารบอนไดออกไซด 
และปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia 
nitrogen) วิเคราะหตามวิธี Standard method 
for the examination of water and 
wastewater (APHA - AWWA - WEF, 1992) 
โดยปรับคาปริมาณแอมโมเนียรวมใหเปนคาปริมาณ
แอมโมเนียที่ไมมีประจุ (Unionized ammonia 
nitrogen, NH3) ตามหลักการของ (Boyd, 1990) 
ซึ่งระบุวา ปริมาณแอมโมเนียที่ไมมีประจุที่เปนพิษ 
(Toxic) ตอสัตวน้ํา มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร

สถานที่และระยะเวลาทําการทดลอง
 ทําการทดลองท่ีสาขาวิชาประมง คณะเกษตร-
ศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เริ่มดําเนินการ 
เดือนมีนาคม 2553 ส้ินสุดการทดลองเดือนสิงหาคม 
2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ผลและวิจารณผลการทดลอง

คุณภาพของนํ้าตลอดระยะเวลาการทดลอง
 คุณสมบัติน้ําในคลองท่ีทําการทดลอง
ทําการตรวจวิเคราะหคุณสมบัตินํ้าทุกๆ 2 สัปดาห 
พบวามีคาสูงสุด และคาตํ่าสุดตลอดระยะเวลา
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การทดลอง (Table 1) ดังน้ี อุณหภูมิ 26.2 - 31.5 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด - ดาง 7.4 - 7.9 
ความโปรงแสง 32.5 - 36.9 เซนติเมตร ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า 4.9 - 5.7 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความเปนดาง 122.6 - 130.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความกระดาง 58.4 - 79.5 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ

คารบอนไดออกไซด 2.6 - 4.3 มิลลิกรัม/ลิตร 
และปริมาณแอมโมเนียที่ไมมีประจุ (NH3) 0.07 -
0.09 มิลลิกรัม/ลิตร จัดวามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
อยูในเกณฑที่สัตวนํ้า เจริญเติบโตไดดีตามปกติ 
(โยธิน และรังสิต, 2524; ไมตรี และจารุวรรณ, 
2528; กรมควบคุมมลพิษ, 2553; Boyd, 1990)

Table 1 Some major water quality parameters inside the cages

  Parameter Mean ± SD Range

pH   7.65 ± 0.17 7.40 - 7.90
Temperature ( oC )  28.85 ± 2.15 26.20 - 31.50
Dissolved oxygen (mg/l)  5.30 ± 0.21 4.90 - 5.70
Alkalinity (mg/l CaCO

3
) 126.45 ± 7.98 122.60 - 130.20

Hardness (mg/l CaCO
3
) 68.95 ± 5.74 58.40 - 79.50

Transparency (cm) 34.70 ± 4.35 32.50 - 36.90
CO

2
(mg/l)   3.45 ± o.75 2.60 - 4.30

Unionized ammonia nitrogen, NH
3
 (mg/l) 0.08 ± 0.01 0.07 - 0.09

Table 2 Growth performance and feed utilizations of the tropical freshwater green 
  catfish cultured in cages with different stocking densities for 6 months 
  (180 days) culture period (Mean ± SD)

 
Growth parameters

  Stocking density (fish/m2)

  100 120 140

Initial weight (g) 42.57 ± 2.69 a 43.15 ± 2.10 a 42.69 ± 2.97 a

Final weight (g) 242.69 ± 18.31 a 226.01 ± 20.45 a 223.76 ± 6.92 a

Initial length (cm) 14.54 ± 1.81 a 13.50 ± 1.63 a 13.84 ± 1.21 a

Final length (cm) 30.69 ± 1.98 a 28.20 ± 1.87 a 29.33 ± 1.86 a

Average daily growth:   
       -Weight (g/day) 1.11 ± 0.05 a 1.02 ±  0.08 a 1.01 ± 0.11 a

       -Length (cm/day) 0.10 ± 0.02 a 0.08 ± 0.01 a 0.09 ± 0.01 a

Specific growth rate; SGR (%/day) 0.967 ± 0.025 a 0.920 ± 0.043 ab 0.920 ± 0.012 b

Feed conversion ratio (FCR) 1.56 ± 0.04 b 1.62 ± 0.08 ab 1.67 ± 0.05 a

Survival rate (%) 93.33 ± 2.08 a 92.06 ± 3.37 a 92.86 ± 3.57 a

Note : Means with different superscripts in the same row are significantly different (P<0.05)
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การเจริญเติบโตของปลา
 ผลการทดลองพบวา ความหนาแนนของ
การเลี้ยงทั้ง 3 ระดับ 100 120 และ 140 ตัว
ตอตารางเมตร เม่ือส้ินสุดการทดลองเปนระยะเวลา 
6 เดือน (Table 2) พบวา การเจริญเติบโตของ
ปลากดเหลือง ดานความยาวและนํ้าหนัก อัตรา
การเจริญเติบโตตอวัน และอัตราการรอดตายไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) สวนอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเปล่ียนอาหาร
เปนเนื้อพบวาที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาไมแตกตางกันทางสถิติกับที่ระดับ
ความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร แตแตกตาง
จากที่ระดับความหนาแนน 140 ตัวตอตารางเมตร
 ถึงแมวา โดยภาพรวมการเจริญเติบโต
ของปลา ทั้ง 3 ระดับความหนาแนนน้ัน จะไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตจากคาเฉลี่ย
ของนํ้าหนัก และอัตราการเจริญเติบโต พบวา 
ปลากดเหลืองท่ีเล้ียงดวยระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตร จะมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
สอดคลองกับ (มารุต, 2539) ทดลองเลี้ยงปลากด
เหลืองในกระชัง ในอัตราความหนาแนน 3 ระดับ 
คือ 50 75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร พบวา
ที่อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอตารางเมตร มี
อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด (สุขาวดี และวสันต, 
2539) ทดลองเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ใน
อัตราความหนาแนน 4 ระดับ คืออัตรา 50 100
150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร พบวาการปลอย
ที่อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอตารางเมตร ให
ผลผลิตดีที่สุด และรองลงมา คือ 100 150 และ 
200 ตัวตอตารางเมตรตามลําดับ ซึ่งชี้ใหเห็นวา 
ณ ระดับความหนาแนนท่ีสูงข้ึนการเจริญเติบโตของ
ลูกปลา (individual growth rate) มีแนวโนม
ลดลงเชนเดียวกับคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ของปลากดเหลืองที่ระดับความหนาแนน 100 ตัว 
ตอตารางเมตร จะมีคาสูงกวาระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร ซึ่ง (อนันต และ

คณะ, 2541) ไดอธิบายวา ภายใตสภาพแวดลอม
เดียวกันความหนาแนนของประชากรปลา เปนปจจัย
สําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต เนื่องจากบอ
หรือกระชังเล้ียงปลามีกําลังการผลิตสูงสุด (carrying 
capacity) จํากัด สงผลใหการเจริญเติบโตของปลา
แตละตัวลดลง ในการเจริญเติบโตของปลานั้น 
หากสภาพแวดลอมเหมาะสมปลาจะกินอาหารและ
มีการสะสมอาหารในตัวปลามาก จึงทําใหปลาอวน
และมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น (สมโภชน, 2535) อัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเน้ือพบวาท่ีระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตร มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ระดับความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร แต
แตกตางจากที่ระดับความหนาแนน 140 ตัวตอ
ตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากที่ระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตรน้ัน ปลามีอัตราความหนาแนน
ที่เหมาะสม และปลาสามารถกินอาหารที่ใหได
ทั้งหมดอยางเพียงพอ และสามารถใชประโยชน
จากอาหารไดอยางเต็มท่ีมากกวาระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร ที่อาจกินอาหาร
ไมหมดและอาหารสูญเสียไประหวางการใหอาหาร 
สวนอัตราการรอดตายของปลากดเหลืองท่ีเล้ียง
ในกระชังพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(P > 0.05) โดยท่ีระดับความหนาแนน 100 120 
และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการรอดตาย
เทากับ 92.33 ± 2.08 93.06 ± 3.37 และ 92.86 
± 3.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาจเนื่องจาก
การปลอยปลาลงเล้ียงมีขนาดใหญ จึงทําใหมีอัตรา
การรอดตายที่สูง และไมแตกตางกันในทุกกลุม
ทดลอง (มารุต, 2539; หทัยรัตน และสําเนาว, 
2551)

ผลตอบแทนการลงทุนการเล้ียงปลากดเหลือง    
ในกระชัง
 จากการทดลองจะพบวาอัตราความหนาแนน 
140 ตัวตอตารางเมตร ใหผลผลิตสูงสุด คือ 
58.18 ± 0.79 กิโลกรัมตอกระชัง รองลงมา คือ 
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ความหนาแนน 120 และ 100 ตัวตอตารางเมตร 
ใหผลผลิต 49.94 ± 0.7 และ 44.31 ± 0.50 
กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาจาก
คาตนทุนการผลิตทั้ง 3 ระดับความหนาแนนน้ัน 
(Table 3) พบวาท่ีระดับความหนาแนน 100 ตัว
ตอตารางเมตร    มีตนทุนการผลิตเฉล่ียต่ําสุดเทากับ 
47.38 ± 0.53 บาทตอกิโลกรัม (2,099.25 ± 
37.00 บาทตอกระชัง) ในขณะท่ีระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีตนทุนการผลิต
เฉลี่ยสูงขึ้นมาเล็กนอย เทากับ 47.79 ± 0.73 และ 
48.62 ± 0.66 บาทตอกิโลกรัม (2,386.53 ± 79.52 
และ 2,828.44 ± 57.85 บาทตอกระชัง) ตามลําดับ 
และจากประเมินการลงทุนเลี้ยงปลากดเหลือง ใน
กระชัง โดยราคาปลากดเหลืองกิโลกรัมละ 80 บาท 
(จํานวน 4 - 5 ตัวตอกิโลกรัม : ราคาปลา ณ ตลาด
จังหวัดสุรินทร และภาคอีสาน) ซึ่งการลงทุน
เลี้ยงปลากดเหลืองที่ความหนาแนน 100 ตัวตอ
ตารางเมตร ไดผลกําไรตอการลงทุน 32.62 ± 
0.70 บาทตอกิโลกรัม (1,445.55 ± 51.83 บาท
ตอกระชัง) สูงกวาการเลี้ยง ปลากดเหลืองที่ระดับ
ความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร 
ไดผลกําไร เทากับ 32.21 ± 0.73 และ 31.38 ± 
1.06 บาท ตอกิโลกรัม (1,608.67 ± 61.14 และ 
1,825.96 ± 102.55 บาทตอกระชัง) และเมื่อ
คํานวณผลตอบแทนการลงทุนแลวพบวา ที่ระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร มีผล
ตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 68.86 ± 
2.43 เปอรเซ็นต ในขณะที่ระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเทากับ 
67.41 ± 2.58 และ 64.56 ± 3.65 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ
 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรน้ี สอดคลอง
กับ (สุขาวดี และวสันต, 2539) ซึ่งทดลองเลี้ยงปลา
กดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําคลองหลา จังหวัด
สงขลา ในกระชังพลาสติกขนาด 3 x 4 x 1.8 เมตร 
บริเวณที่เลี้ยงมีระดับความลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

ในความหนาแนน 4 ระดับ คือ อัตรา 50 100 
150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร โดยใชปลา
เปดสดบดผสมรําละเอียด 3 เปอรเซ็นต เปน
อาหาร เมื่อคิดผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชังดวยความหนาแนน 
150 ตัวตอตารางเมตร ไดผลตอบแทนมากกวา
ชุดอ่ืนๆ และในการศึกษาคร้ังน้ี พบวาผลตอบแทน
จากการลงทุนเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังดวย
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร ไดผล
ตอบแทนมากกวา 120 และ 140 ตัวตอตาราง
เมตร ซึ่งตํ่ากวา (สุขาวดี และวสันต, 2539) 
อาจเน่ืองจากพ้ืนท่ีการเล้ียงในกระชังท่ีมีความจุ
ของกระชังนอยกวา 1 เทา คือ มีขนาดความลึก
ที่ 0.9 เมตร แตในการเลี้ยงปลากดเหลืองสําหรับ
ขนาดกระชังดังกล่าว ก็ยังมีผลกําไรในการ
ดําเนินการอยู ขนาดกระชังดังกลาวมีขนาดที่
เหมาะสมและงายในการจัดการ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแหลงนํ้าสาธารณะ
ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ซึ่งการเลี้ยงในกระชัง
ขนาดเล็กที่ใชปจจัยการผลิตราคาถูก ลงทุนนอย 
และหาวัสดุไดในทองถ่ิน สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ทองยุน และคณะ, 2554) เปน
แนวทางในการเพาะเล้ียงปลากดเหลืองใหเปนแหลง
อาหารโปรตีน และเปนอาชีพหรือเปนอาชีพเสริม 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยในชนบทได 
จากการศึกษานี้ จะเห็นวาอัตราความหนาแนน
ที่เหมาะสมในการดานผลตอบแทนการลงทุน คือ
100 ตัวตอตารางเมตร โดยนํ้าหนักปลาเฉลี่ย
ประมาณ 242 กรัม ซึ่งนํ้าหนักดังกลาวสามารถ
นํามาจําหนายไดสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนภาคอ่ืน หรือแหลงน้ําอ่ืนท่ีมีขนาดใหญ มีความ
ตองการปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักมากกวาน้ี เชน ภาคใต
มีความตองการปลากดเหลืองขนาด 450 กรัม
ขึ้นไปในการประกอบอาหาร (สุขาวดี และวสันต, 
2539) สามารถกําหนดอัตราการปลอยท่ีเหมาะสมได 
โดยใชวิธีการคํานวณจํานวนปลาท่ีปลอยลงเล้ียง
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สรุปผลการดําเนินการ

 1. อัตราการเจริญเติบโตดานความยาว
และน้ําหนัก อัตราการเจริญเติบโตตอวัน และอัตรา
การรอดตายไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
 2. ผลตอบแทนการลงทุนท่ีระดับความ
หนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร มีผลตอบแทน
เฉลี่ยเทากับ 68.86 ± 2.43 เปอรเซ็นต ท่ีระดับ
ความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 67.41 ± 2.58 และ 64.56 ± 3.65 
เปอรเซ็นต  

ในกระชัง (ตัวตอลูกบาศกเมตร) เทากับน้ําหนักปลา
ท่ีคาดวาจะจับไดท้ังหมดตอลูกบาศกเมตร หารดวย
นํ้าหนักเฉลี่ยของปลาที่ตองการจับ (วิรัช, 2544) 
และในการศึกษาในแหลงนํ้าขนาดเล็กครั้งนี้ 
พบวาผลผลิตท่ีไดจากการเล้ียงจํานวน 100 ตัว
ตอตารางเมตร (หรือประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร) 
ประมาณ 44.31 กิโลกรัม ที่นํ้าหนักปลาตัวละ
ประมาณ 242 กรัม หากตองการเลี้ยงปลาใหได 
ขนาด 500 กรัมนั้น ภายในระยะเวลาการเลี้ยง
เทากันควรปลอยปลาท่ีระดับความหนาแนน 88 ตัว
ตอตารางเมตร เปนตน

Table  3 Economic returns of green catfish production, raised in all experimental 
   treatments 

 
Items/cage

  Stocking density (fish/m2)

  100 120 140

1.  Cost (Thai ; Baht)   
   Fish fingerlings1 600.00 720.00 840.00
   Fish feed2 1,443.00 ± 37.00 1,610.28 ± 79.52 1,932.19 ± 57.85
   Depreciation cost3 56.25 56.25 56.25
   Total cost 2,099.25 ± 37.00 2,386.53 ± 79.52 2,828.44 ± 57.85

2. Fish production (Kg/cage) 44.31 ± 0.50 49.94 ± 0.76 58.18 ± 0.79
   Production cost (Baht/Kg) 47.38 ± 0.53 47.79 ± 0.73 48.62 ± 0.66

3. Income (Thai ; Baht)   
 Total income from selling fish4 3,544.80 ± 51.83 3,995.20 ± 61.14 4,654.40 ±102.55
   Profit/cage 1,445.55 ± 51.83 1,608.67 ± 61.14 1,825.96 ±102.55
   Profit/Kg 32.62 ± 0.70  32.21 ± 0.73 31.38 ± 1.06

4. Return on investment (%) 68.86 ± 2.43  67.41 ± 2.58 64.56 ± 3.65

Note : 1. Fish’s cost 3 Baht for one fish 
  2. Feed’s cost for 25 Baht each kilogram 
  3. Cage’s depreciation from cage cost of one cage 450 Baht used four years
  4. Market’s selling price 80 Baht (Surin Province and Northeast, Thailand)
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Study and Development of Bo - Sang Umbrella Products from     
Chiangmai Province

 ภัทรกร ออแกว1 อุดมศักดิ์ สาริบุตร1 รัฐไท พรเจริญ2

บทคัดยอ

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา สํารวจ
และรวบรวมขอมูล ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 2) พัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ใหมีรูปแบบวัสดุ ลวดลาย ประโยชนใชสอย และกรรมวิธีการผลิตใหเหมาะสม
กับความตองการของผูใช ยังคงความเปนเอกลักษณ วิถีชีวิตการทํารมบอสรางไว 3) ประเมินความพึงพอใจ
ตอผลิตภัณฑรมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลวจากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว
 ผูใหขอมูลในการวิจัย คือ ผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามผูผลิต ผูจําหนาย 
และนักทองเที่ยว แบบประเมินความพึงพอใจจากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ข้ันตอน และการวิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยสรุปวา การศึกษา สํารวจ ขอมูลผลิตภัณฑรมบอสราง “รมเชียงใหม” บงบอกถึง
เอกลักษณของความเปนเชียงใหม อันแสดงใหเห็นถึงที่มาของวัฒนธรรมพื้นบานและชีวิตความเปนอยู
ของชนชาวภาคเหนือในอดีตไดเปนอยางดี โดยจากการศึกษาประวัติศาสตรการผลิตรมของเชียงใหม 
พบวาชาวเชียงใหมไดผลิตรมใชกันมานานกวา 100 ปท่ีผานมาแลว ซ่ึงแหลงผลิตรมสวนใหญจะกระจายตัว
อยูในพื้นที่ของอําเภอสันกําแพง ทั้งนี้เนื่องจากอําเภอสันกําแพง มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม 

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 E-mail : yuyapinya@hotmail.com
2 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คอนขางสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําใหจัดหาวัตถุดิบไดงาย อีกท้ังลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนยังชวยสงเสริมใหบางหมูบานมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมธรรมชาติกระจายอยูทั่วไป พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงอยูในภาคการเกษตร การบริการ และการผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ
เปนสวนใหญ
 การทํารมจึงเปนอาชีพหัตถกรรมหลักของชาวบานในอําเภอสันกําแพง โดยในอดีตหมูบานบอสราง
เปนหมูบานท่ีมีการทํารมกันเปนอาชีพ ชาวบานเกือบทุกคนของหมูบานน้ีมีฝมือในการทํารมอยางสวยงาม
และคงทน เชนเดียวกับที่บรรพบุรุษไดถายทอดเอาไว โดยระยะแรกการทํารมของบานบอสราง ทําขึ้นเพื่อ
ใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น ตอมามีผูเห็นความสําคัญของการทํารมจึงไดพัฒนารูปแบบใหทันสมัยขึ้น 
จนปจจุบันการทํารมของบานบอสราง ไดพัฒนาจากงานฝมือจากทองถ่ินมาสูระบบอุตสาหกรรมและการคา-
ขายอยางเต็มตัว เกือบทุกครอบครัวจะมีการนํารมออกมาจําหนายจนเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
นิยมมาจัดหาซื้อรมไปเปนของที่ระลึกกันอยางแพรหลาย และเนื่องจากรมของบานบอสรางมีเอกลักษณ
เฉพาะแบบ มีรูปลักษณที่สวยงาม อีกทั้งการใชวัสดุที่คงทน ทําใหชื่อเสียงของบานบอสรางแหงนี้
เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
 การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง พบวาผลิตภัณฑท่ีออกแบบตองครอบคลุมท้ัง 3 ประเภท 
ไดแก ของใช ของที่ระลึก ของตกแตง โดยรูปแบบผลิตภัณฑที่ออกแบบ มีประโยชนใชสอย สามารถ
ใชไดหลายโอกาส รูปแบบการใชงานที่หลากหลาย มีความสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
หรือผูบริโภคและประการสําคัญ คือ ตองส่ือความเปนอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหมอยางเดนชัด นอกจากน้ี
ยังตองมีรูปทรงและลวดลายที่สวยงาม มีความเหมาะสมในการเลือกและประยุกตใชวัสดุ มีขนาด สัดสวน 
ที่เหมาะสมกับการใชงาน และมีความเปนไปไดในการจัดจําหนาย ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบและ
สรางตนแบบผลิตภัณฑ แลวประเมินผลโดยผูบริโภค ผลการประเมินพบวาโดยภาพรวม มีความพึงพอใจ
ในระดับดี (x_  = 4.07, SD = 0.89) 

คําสําคัญ : รมบอสราง, ลานนา, พัฒนาผลิตภัณฑ

Abstract

The objectives of this research “study and development Bo - Sang umbrella products 
from Chiang Mai province” were 1) to survey and collect Bo - Sang umbrella products 
data that be a local wisdom, 2) to develop Bo - Sang umbrella product  having pattern, 
usefulness, style, material, and methodology of production to be appropriate for the 
needs of usages that stick with identity and ways of life of umbrella production, and 
3) to evaluate satisfaction on Bo - Sang umbrella products that are designed and 
developed by producers, distributers, and tourists. 
  The informants in this research were 180 producers, distributers, and tourists 
that come to buy products from an industry center for umbrella production. 
The instruments used were a questionnaire asking producers, distributers, and 
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a satisfaction evaluation asking producers, distributers and tourists that connect 
with education and development of Bo - Sang umbrella products in 3 - steps. 
Data were analyzed by a percentage, mean and standard deviation.
 The results were as follows: the study and survey of Bo - Sang umbrella 
products “Chiang Mai Umbrella” illustrated the identity of Chiang Mai background that 
showed origin of local culture and livelihood of northern people in the past. The study
of northern people and umbrella usage was found that they produced umbrella for 
100 years ago. The majority of umbrella production was in the area of San Kamphaeng 
district. San Kamphaeng has low land and rather fertile with several natural 
resource, providing raw material easily. Characteristic of some villages helped to have 
tourist attractions locate in the area. The foundation of social economics was in 
agriculture, services, and hand - made production, using natural resources. 
 Umbrella production was the most handicraft career in San Kamphaeng. In the past 
Bo - Sang village was the first village that product umbrella. Almost all of Bo - Sang 
people produced beautiful and durable umbrella as their parents taught. In the first 
step, Bo - Sang people produced umbrella to use in daily life. Later there were some 
people seeing the importance of umbrella production developing the patterns in 
a new style. The Bo - Sang umbrella productions today has developed from a local 
handicraft to industry and trade system. Most families took umbrellas for sale. 
Tourists bought umbrellas as souvenir. Due to the Bo - Sang umbrella had 
specific pattern, beautiful and used durable materials that made the name 
of Bo - Sang well known.
 The design of Bo - Sang umbrella products, found that the products must 
cover 3 types - appliance, souvenir, and decoration. The product designs were useful and 
they used in several ways. The styles of usability harmonized with tourists or 
consumers need. The importance was that the product designs showed an identity of 
Chiang Mai. Besides the products must be designed beautifuly in shape and style, The 
appropriate material should be chosen and applied for use and the possibity of sales 
should be considired. The result of consumer evaluation as overall image showed that 
the evaluation was grade as satisfaction (x_   = 4.07, SD = 0.89).

Keyword : Bo - Sang, Umbrella, Lanna, Product
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บทนํา

สินคาหัตถกรรมพ้ืนบานเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณของความเปนไทย สะทอนถึงความประณีต 
ความพิถีพิถันในการประดิษฐสินคา และแสดงถึง
ภูมิปญญาของชาวบานท่ีสรางสรรคผลงานออกมา 
สิ่งหนึ่งในเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ที่จะลืม
ไมไดเลย นั่นก็คือ “รมเชียงใหม” ซึ่งบงบอกถึง
เอกลักษณของความเปนเชียงใหม อันแสดงถึง
ที่มาของวัฒนธรรมพื้นบาน และชีวิตความเปนอยู
ของชาวภาคเหนือ โดยการทํารมเชียงใหมถือ
กําเนิดขึ้นที่หมูบานบอสราง อําเภอสันกําแพง 
เมื่อประมาณ 200 ปกวาที่ผานมา (สุรเชษฐ 
เรืองจันทร, 2547)
 ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง เปน
หนวยงานของเอกชนท่ีเปนแหลงผลิตรมท่ีใหญ
ที่สุดในหมูบานบอสราง และจังหวัดเชียงใหม แต
จากปญหาความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ตลอดจนเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนในปจจุบัน สงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ เชนเดียว
กับจังหวัดเชียงใหม และหมูบานบอสราง เพราะ
นักทองเที่ยวจากภาคพื้นยุโรป อเมริกา รวมไปถึง
นักทองเท่ียวชาวไทย เดินเขามาทองเท่ียวกันนอยลง 
(สนั่น เข็มราช, 2550) ทําใหรายไดนอยลงไป
เรื่อยๆ จนรานจําหนายรมบอสรางบางแหง ตอง
ปดตัวลง เพราะเกิดภาวะ ซึ่งหากไมมีการแกไขและ
ชวยเหลือแลว เหตุการณการละทิ้งอาชีพการทํารม
ก็ยอมจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และในที่สุดอาชีพ
ทํารมก็จะเปนอาชีพท่ีทุกคนลืมเลือนไปในท่ีสุด 
และความรูของศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีเปน
เอกลักษณนี้ ก็จะสาบสูญและกลายเปนเพียง
ประวัติศาสตรไปเทานั้น ซึ่งจากความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวจึงเปนท่ีสังเกตไดวาผูประกอบการ
ในหมูบานบอสราง สามารถบริหารกิจการใหดําเนิน-
การทางธุรกิจอยูไดในสภาพแวดลอมปจจุบัน ซึ่ง
จําเปนตองมีการบริหารในทุกๆ ดานใหดีเหมือน

กับศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสรางท่ีสามารถดําเนิน
ธุรกิจนี้มานานกวา 30 ป กอตั้งจากชวงเวลาวิกฤติ
ของหมูบาน ผานการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม และวิกฤติการณตางๆ มากมาย 
แตก็ยังคงสืบสานกิจการ และสืบทอดความเปน
เอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมไวไดอยางมั่นคง
 จากสภาพปญหาของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษา สํารวจ 
รวบรวมขอมูล และออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
ใหมีรูปแบบที่นาสนใจ และนาจดจํา มีเอกลักษณ
ความเปนจังหวัดเชียงใหม และมีคุณภาพ ประโยชน
ใชสอย ลวดลาย มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ
ของผูใชและเขากับยุคสมัยและสงเสริมการผลิต
รมบอสรางของชาวลานนา เพ่ือไมใหภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษสูญหายไป โดยมุงหวังใหชาวบานในชุมชน 
ชวยกันสรางใหเกิดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
ของตนเอง ใหถือเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวเพ่ือ
กอใหเกิดการสรางกระแสนิยมการใชสินคาไทย ถือเปน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน นํามาซ่ึงรายไดใหกับ
ชาวบานในชุมชน สรางใหเกิดความเขมแข็ง และ
สงเสริมการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญาอยาง
ยั่งยืน

วัตถุประสงค

 1. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่น
 2. พัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม ใหมีรูปแบบ ประโยชนใชสอย ลวดลาย 
วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ใหเหมาะสมกับความ-
ตองการของผูใช ยังคงความเปนเอกลักษณ วิถีชีวิต
การทํารมบอสรางไว
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 3. ประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
รมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว
จากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว

กรอบแนวคิดที่ ใช ในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยมีกรอบแนวคิด 
ดังนี้
 การพัฒนารูปแบบและประโยชนใชสอย 
ลวดลาย วัสดุและกรรมวิธีผลิตรมบอสราง โดยใช
กรอบแนวคิดดานปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ ซึ่ง 
นวลนอย บุญวงษ (2539) ไดกลาวไววา ปจจัยท่ีมีผล
ตอการออกแบบสามารถจําแนกอยางกวางๆ ไดเปน 
2 กลุม ไดแก
 1. ปจจัยภายในงานออกแบบ เปนปจจัย
เบื้องตนทําหนาที่กําหนด และใหขอบเขตแกงาน
ออกแบบ ไมวาจะเปนงาน 2 และ 3 มิติประเภทใดๆ 
ก็ตาม โดยงานออกแบบนั้นเกิดขึ้นจากการนําวัสดุ
ชนิดตางๆ มาผานกรรมวิธีขึ้นรูปที่เหมาะสมและ
เปนไปไดจริงในเวลานั้น เพื่อใหเกิดรูปทรงใหม 
ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชนตามหนาท่ีใชสอย
ไดเปนอยางดี ปจจัยจากภายในทั้ง 3 ประการ คือ 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ประโยชนใชสอย และ
รูปทรงตางมีความสําคัญและเก่ียวของสัมพันธ
โดยนักออกแบบเปนผูทําหนาท่ีประสานความสัมพันธ
ระหวางกันใหเกิดความเหมาะสมสูงสุด
 2. ปจจัยจากภายนอกงานออกแบบ  คือ 
สภาพแวดลอมรอบตัวของงานออกแบบก็มีอิทธิพล
ในการกําหนดหรือใหขอบเขตแกงานออกแบบชนิด
ใหมที่เกิดขึ้น นักออกแบบจําเปนตองศึกษาปจจัย
แวดลอมท่ีมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถ
ใชงานรวมกันกับส่ิงท่ีมี และเปนอยูเดิมไดเปนอยางดี 
ปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญตองานออกแบบ
สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ดาน คือ การแขงขัน
ในตลาด ความสามารถเขากันไดกับระบบสากล 

การควบคุมดานความปลอดภัยและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม” ไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยไดกําหนดแหลงขอมูลในการวิจัย เรื่อง การ
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม
 ผูวิจัยทําการศึกษาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย 
และบทความดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตรของจังหวัดเชียงใหม 
ในเบ้ืองตนกอนหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเจาะจงย่ิงข้ึน ดวย
การใชแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตน และการสัมภาษณ
ดวยคําถามแบบเปด จากกลุมผูเก่ียวของ  2 กลุมดังน้ี
 กลุมท่ี 1 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการผลิตรม
ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 10 ทาน 
ไดแก
  1) คุณถวิน บัวจีน ประธานบริหาร
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  2) คุณกัณณิกา บัวจีน กรรมการ   
ผูจัดการศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  3) คุณผกาพันธ พิณโนเอก ผูจัดการ
ฝายขายศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  4) คุณสมมิตร บัวจีน ผู ้จ ัดการ   
ฝายคลังสินคาศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  5) คุณทรงยศ บัวจีน ผูจัดการฝายผลิต
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
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  6) คุณเกียรติพงษ พิพัฒนจริยา ผูจัดการ
ฝายบัญชีการเงินศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  7) คุณเชียรชัย กวงแหวน ผูจัดการ
ฝายบรรจุหีบหอศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  8) คุณกรรณิกา พรหมเทศ ผูผลิต
สวนประกอบรม
  9) คุณเอกพันธ นันตากาศ ผูผลิต
สวนประกอบรม
  10) คุณเกียรติภูมิ เจริญดวยฤทธ ผูผลิต
สวนประกอบรม
 กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
จํานวน 50 ทาน
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการออกแบบข้ึนมาใหม
 ผูวิจัยขอคําปรึกษา และคําแนะนําโดยใช
แบบสอบถาม จากผูเชียวชาญดานการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทานดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารยอัครเดช อยูผาสุข  
ขาราชการบํานาญ อดีตเปนอาจารยผูสอนสาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม
  2) ผูชวยศาสตราจารยธีระชัย สุขสด 
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา อาจารยผูสอน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่
ภาคพายัพ เชียงใหม
  3) ผูชวยศาสตราจารยสุพิทย สมภักดี  
รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อาจารยผูสอนสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ 
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดออกแบบ
ขึ้นมาใหม

 ผูวิจัยไดใชวิธีการทําแบบสอบถาม จากกลุม
เปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ผูผลิต ผูจําหนาย ของ
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 80 ทาน โดนการเลือกกลุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย

ผูวิจัยไดทําการกําหนดเครื่องมือในการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม โดยแบงขั้นตอนตามการวิจัยดังนี้
 1. แบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบ และแนวทาง
การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาจากตํารา 
เอกสาร งานวิจัย และบทความดานศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร 
ของจังหวัดเชียงใหมในเบื้องตนแลว จึงทําการหา
ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน โดยการสอบถามขอมูล
เบื้องตนดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check List) 
และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปด จากกลุมผู
เกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 60 ทาน เพ่ือคัดเลือก
ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง พรอมนําขอมูลดังกลาว
มาเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
3 รูปแบบ และรูปแบบละ 1 ดีไซน
 2. แบบสอบถามการเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ดวยคําถามแบบเรียงลําดับประกอบภาพสเก็ต (Sketch 
Design) พรอมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเช่ียวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑจํานวน 
3 ทาน เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑรมบอสรางท่ีจะนํามา
ออกแบบ 3 รูปแบบ ใหเหลือรูปแบบละ 1 ดีไซน
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 3. แบบสอบถามเพ่ือการประเมินความพึง-
พอใจของผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ที่ได
ออกแบบขึ้นมาใหม
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับประกอบแบบจําลอง 
(Model) โดยทําการสอบถามจากกลุมเปาหมาย ซ่ึง
ประกอบดวยผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมา
เดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง และใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน แบบ
ตรวจสอบ (Check List) ในข้ันตอนแรก แลวจึงทํา
การสอบถาม ดวยการใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือสอบถามความพึง-
พอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลิตภัณฑรมบอสราง
ในดานการใชงานและชวยสงเสริมความเปนผลิตภัณฑ
ของจังหวัดเชียงใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีสรางเครื่องมือ

การวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ
ในการวิจัยโดยใชวิธีปรับปรุงจากเคร่ืองมือของ
ผูวิจัยอ่ืนท่ีวัดตัวแปลคลายคลึงกัน โดยทําการกําหนด
เครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
 1. ข้ันตอนการศึกษาและคนควาขอมูล เพ่ือใช
เปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
ใชแบบสอบถามดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check 
List) และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปดจากกลุม
ผูเกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 60 ทาน
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 
ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ ประกอบภาพสเก็ต 
(Sketch Design) พรอมขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ 
จํานวน 3 ทาน

 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการ
ออกแบบข้ึนมา โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถามแบบ
เรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Model) จาก
กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิต ผูจําหนายของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 20 ทาน และ
นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน
 ผู วิ จัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีดวยวิธี “ความเท่ียง หรือ
ความตรง (Validity)” โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
3 ทาน ทําการพิจารณาเพ่ือลงความเห็น และให
คะแนนแตละคําถามในแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ซ่ึง
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานนั้น ไดแก
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตระกูลพันธ  
พัชรเมธา หัวหนาสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสา-
หกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
  2) อาจารย ดร.อรนุช สมภักดี อาจารย
ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
  3) อาจารย ดร.ภาณุพงศ จงชานสิทโธ
อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีเซรามิค คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
 การใหคะแนนคําถามของผูทรงคุณวุฒิ
เปนดังตอไปนี้
 1 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไดตามวัตถุประสงคไดดี
 0 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไดตามวัตถุประสงคไดอยางไมแนใจ
 -1 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไมตรงตามวัตถุประสงค
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 ผูวิจัยกําหนดใหแบบสอบถามในแตละขอ
ในแบบสอบถามตองไดคะแนนตั้งแต 2 ขึ้นไป 
(2 ใน 3) จึงจะถือวาคําถามนั้นสามารถใชเปน
ตัวแทนในการวิเคราะหไดตรงตามวัตถุประสงค 
ซึ่งผูวิจัยไดนําผลคะแนนดังกลาวมาทบทวน หากมี
ขอคําถามใดท่ียังบกพรอง หรือไมผานเกณฑ ผูวิจัย
ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
กอนนําสงใหอาจารยผูควบคุมโครงการตรวจสอบ 
และปรับปรุงแกไขอีกขั้นหนึ่ง แลวจึงนําไปใชเก็บ
ขอมูลตอไป

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง จังหวัดเชียงใหม 
 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล และความคิดเห็น จากงานบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บขอมูล และความคิดเห็น จากกลุม
ผูเกี่ยวของ 2 กลุม ซ่ึงไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย 
ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 10 ทาน 
และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของ
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 50 ทาน 
โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูล
เบื้องตนดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check List) 
และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปด เพ่ือคัดเลือก
ชนิดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาออกแบบผลิตภัณฑ
รมบอสราง จํานวน 1 ชนิด พรอมหาแนวทาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง จังหวัดเชียงใหม

 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล และคําแนะนํา จากงานบัณฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือขอความรวมมือในการ
ใหคําปรึกษา และคําแนะนํา จากผูเชี่ยวชาญการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 
3 ทาน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ ประกอบ
ภาพสเก็ต (Sketch Design) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและคัดเลือกใหเหลือผลิตภัณฑ
รมบอสราง 3 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ดีไซน 
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล จากงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรอุตสา-
หกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูล
จากผูผลิต ผูจําหนายของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง จํานวน 20 ทาน และนักทองเท่ียวท่ีมาเดิน
เลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง จํานวน 80 ทาน โดยใชแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถาม
แบบเรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Scale Model) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ขอบเขตของชนิดสินคา

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดชนิดของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง ที่จะนํามาใชเปนทางเลือก
ในการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย ใน
ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
และพัฒนาผลิตภัณฑ กอนนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปใชสรุปหาชนิดของสินคาท่ีเปนท่ีตองการ
สูงสุด เพื่อใชเปนกรณีศึกษาในขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑรมตอไป
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 โดยกลุมชนิดของผลิตภัณฑรมบอสราง
ที่นํามาศึกษามี ดังนี้
 1. รมผาแพร (Rayon Umbrella) ขนาด
ตางๆ
 2. รมผาฝายลงน้ํามัน (Cotton Water-
proof Umbrella) ขนาดตางๆ
 3. รมกระดาษสา (Sa-Paper Umbrella) 
ขนาดตางๆ
 4. รมกระดาษสาน้ํามันลายจีน (Printed 
Sa-Paper Umbrella) ขนาดตางๆ

ขอบเขตของแหลงที่มาของขอมูล

ในการศึกษาและพัฒนาของฝากสําหรับผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดกําหนดแหลง
ที่มาของขอมูล ในแตละขั้นตอนการศึกษาดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามดวยคําถามแบบ
ตรวจสอบ (Check List) และการสัมภาษณดวย
คําถามแบบเปดจากกลุมผูเกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 
60 ทาน เพ่ือคัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑรมของฝาก
ที่จะนํามาออกแบบ พรอมนําขอมูลดังกลาวมาใช
เปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรา-
สวน (Rating Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ 

ประกอบภาพสเก็ต (Sketch Design) พรอม
ขอเสนอแนะ จากผูเชียวชาญ ดานการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหมที่ไดรับ
การออกแบบขึ้นมา โดยใชแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถาม
แบบเรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Model) 
จากกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูผลิตรมของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 20 ทาน และ
นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน

ขอบเขตในการกําหนดตัวแปร
         
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ประกอบดวย
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก รมบอสราง
วางจําหนายอยูในปจจุบัน
 2. ข้ันตอนการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก 
ผลงานผลิตภัณฑรมทั้ง 3 แนวทาง
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ตัวแปร
ที่ศึกษา ไดแก ความพึงพอใจในคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑรมรูปแบบใหมหลังการพัฒนา
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  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง
จังหวัดเชียงใหม

สรุปขอมูลเกี่ยวกับการออกรมบอสราง

สอบถามแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตรมของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 

จํานวน 10 ทาน และนักทองเที่ยว จํานวน 50 ทาน

ขั้นตอนการออกแบบตนแบบผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
 นําแบบสอบถามที่ไดไปหาคา IOC

สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก จํานวน 3 ทาน

 ผาน
ผลิตแบบจําลองของผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม

 นําแบบสอบถามที่ไดไปหาคา IOC

ประเมินความพึงพอใจจากผูผลิต ผูจําหนาย ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเที่ยวที่มาเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน

สรุป และอภิปรายผล

ปรับปรุงแกไข

วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรม
บอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลรูปแบบสถิติ และแปลผลขอมูล ตามขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
เชียงใหม 

 ผูวิจัยนําผลของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ขอมูลเบ้ืองตน ดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check 
List) มาวิเคราะหหาคารอยละ แลวจึงนํามาแปลผล
โดยการ ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
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 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง เชียงใหม
 ผูวิจัยไดขอมูลท่ีไดจากการสอบถามความ-
พึงพอใจจากผูเช่ียวชาญดานการออกผลิตภัณฑ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน มาประเมิน
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง เชียงใหม 
โดยใชสูตรคํานวณ เปนคาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
(x_ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลดวย
การบรรยาย โดยกําหนดระดับความพึงพอใจในการ
ใหคะแนน ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง

 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง เชียงใหม
 ผูวิจัยนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุมผูผลิตรมของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเที่ยวที่มาเดินเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 80 ทาน ที่มีผลตอผลิตภัณฑรมบอสราง 
เชียงใหม มาทําการวิเคราะหโดยใชสูตรคํานวณ 
เปนคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ (x_    ) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย 
โดยกําหนดระดับความพึงพอใจในการใหคะแนน 
ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย

จากวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไวขางตน สามารถ
สรุปผลการวิจัยได 2 ประเด็น ดังนี้
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 1. การศึกษา สํารวจ ขอมูลผลิตภัณฑ
รมบอสราง “รมเชียงใหม” บงบอกถึงเอกลักษณ
ของความเปนเชียงใหม อันแสดงใหเห็นถึงท่ีมาของ
วัฒนธรรมพ้ืนบานและชีวิตความเปนอยูของชน-
ชาวภาคเหนือในอดีตไดเปนอยางดี จากการศึกษา
ประวัติศาสตรการผลิตรมของเชียงใหม พบวา
ชาวเชียงใหมไดผลิตรมใชกันมานานกวา 100 ป
ท่ีผานมาแลว ซ่ึงแหลงผลิตรมสวนใหญจะกระจายตัว
อยูในพ้ืนท่ีของอําเภอสันกําแพง ท้ังน้ีเน่ืองจากอําเภอ
สันกําแพง มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม 
สมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําให
จัดหาวัตถุดิบไดงาย อีกทั้งลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนยังชวยสงเสริมใหบางหมูบานมีแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมธรรมชาติกระจายอยูท่ัวไป 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงอยู ในภาค
การเกษตร การบริการ และการผลิตงานหัตถกรรม
จากวัสดุธรรมชาติเปนสวนใหญ
 การทํารมจึงเปนอาชีพหัตถกรรมหลักของ
ชาวบานในอําเภอสันกําแพง โดยในอดีตหมูบาน
บอสรางเปนหมูบานท่ีมีการทํารมกันเปนอาชีพ 
ชาวบานเกือบทุกคนของหมูบานน้ี มีฝมือในการทํารม
อยางสวยงามและคงทน เชนเดียวกับที่บรรพบุรุษ

ไดถายทอดเอาไว โดยระยะแรกการทํารมของบาน
บอสรางทําข้ึนเพ่ือใชงานในชีวิตประจําวันเทาน้ัน 
ตอมามีผูเห็นความสําคัญของการทํารม จึงไดพัฒนา
รูปแบบใหทันสมัยข้ึน จนปจจุบันการทํารมของบาน
บอสราง ไดพัฒนาจากงานฝมือทองถิ่นมาสูระบบ
อุตสาหกรรมและการคาขายอยางเต็มตัว เกือบทุก
ครอบครัวจะมีการนํารมออกมาจําหนายจนเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาจัดหาซ้ือรม
ไปเปนของท่ีระลึกกันอยางแพรหลาย และเน่ืองจาก
รมของบานบอสราง มีเอกลักษณเฉพาะแบบ มี
รูปลักษณท่ีสวยงาม อีกท้ังการใชวัสดุท่ีคงทน ทําให
ชื่อเสียงของบานบอสรางแหงน้ีเปนท่ีรูจักกันอยาง
กวางขวาง
 2. การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง พบวา
ผลิตภัณฑที่ออกแบบตองครอบคลุมทั้ง 3 ประเภท 
ไดแก ของใช ของที่ระลึก ของตกแตง โดยรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบ มีประโยชนใชสอย สามารถ
ใชไดหลายโอกาส รูปแบบการใชงานที่หลากหลาย 
มีความสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว
หรือผูบริโภคและประการสําคัญ ท้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนิน
การออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ (โดย
แสดงในภาพที่ 1 - 8)

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑตนแบบ ผลิตภัณฑรมบอสราง 

  ท่ีไดทําการวิจัย

รูปที่  2 สวนของตุมรม ประดับดวยโลหะดุนลาย
  จํานวน 2 ช้ิน และตัวเสียบลอกรม
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รูปที่ 3 สวนหัวรม ประดับดวยโลหะดุนลาย
  จํานวน 4 ช้ิน

รูปที่ 4 ดามรมทําจากแผนโลหะดุนลาย ข้ึนรูป
  เปนทรงกระบอก สวมเขากับ แกนไม

รูปที่ 5 หัวร่มแบบขอเกี ่ยว ใช้สําหรับแขวน
  ผลิตภัณฑรม

รูปที่ 6 ภาพขณะแขวนรม จะมีจุกไมกลึงมาใส 
  แทนท่ีดามรมและมือจับ

รูปที่ 7 ภาพรมบอสรางท่ีแขวน

รูปที่ 8 ลายของรมท่ีทําการออกแบบ
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 3. ประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
รมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว
จากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว ทั้ง 4 ดาน 
คือ 1) ดานรูปแบบ ประกอบดวย มีรูปแบบรูปทรง
ที่สวยงาม ดึงดูดสายตา นาใชงาน มีความประณีต
เรียบรอย 2) ดานประโยชนใชสอย ประกอบดวย 
การออกแบบใหมีหนาท่ีใชสอยเหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถทําหนาท่ีไดตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
ท่ีต้ังใจไว คือ มีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน สามารถ
แขวนหรือต้ังโชวแลวมีความสวยงาม และสามารถ
ดูแลรักษา ทําความสะอาด ซอมบํารุงไดงาย 3) ดาน
วัสดุที่มีคุณคา ประกอบดวย เลือกวัสดุที่เหมาะสม
กับงาน วัสดุมีพื้นผิว ลวดลายที่สวยงามในตัวเอง 
มีความแข็งแรง ทนทาน และไมมีผล 4) ดานท่ีชวย
สรางภาพพจนท่ีดี ประกอบดวย บอ บอกถึงรสนิยม
ที่ดีของผูใชงาน และสื่ออัตลักษณของจังหวัด
เชียงใหม อยางเดนชัด จากการประเมินพบวา
มีความพึงพอใจในระดับดี (x_  = 4.07, SD = 0.89)

อภิปรายผล

จากการสรุปผลขางตนเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญ
ที่จะอภิปรายดังนี้
 ขอมูลทางการตลาดผูซ้ือตองการเพ่ิมตัว
สินคาประเภทของตกแตงบาน และประเภทของท่ีระลึก 
รองลงมาประเภทของใช รูปแบบ ลวดลาย เปนงาน
ผลิตภัณฑรมสมัยใหม ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ (ธีรินทร พัชรเมธา, 2544) เร่ืองความคิดเห็น
ของนักทองเท่ียวชาวไทยตอผลิตภัณฑพ้ืนเมือง
ของจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคมีปญหาที่พบ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑพื้นเมืองทุกชนิด คือ มี
รูปแบบใหเลือกนอย ผูผลิตผลิตภัณฑรมบอสราง
สวนใหญ ใหความสําคัญของรูปแบบ รูปทรง และ
ลวดลายนอยมาก แบบใหมๆ จะไดจากลูกคาที่นํา
มาส่ังทําและผูผลิตก็จะยึดเอาแบบน้ันมาผลิตตอกัน

ซํ้าๆ กันเรื่อยมา เชนเดียวกับแบบดั้งเดิมที่ผลิต
สืบทอดมาแตโบราณไมนิยม การปรับปรุงและ
พัฒนา จึงเปนมูลเหตุที่ไมสามารถพัฒนารูปแบบ
ใหแปลกใหมกวางขวางออกไปได ซึ่งเห็นตรงกับ
ผูวิจัยวา ถาหากมีรูปแบบของผลิตภัณฑใหเลือก
มากขึ้น ก็จะสามารถทําใหผลิตภัณฑขายไดมากขึ้น
 สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑรมบอสราง ผูประกอบการควร
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑรม ไดแก การใชวัตถุดิบ 
และขั้นตอนการผลิตรมใหไดคุณภาพ รวมไปถึง
ยังขาดเอกลักษณ ลวดลายเฉพาะถิ่น คุณภาพของ
ผลิตภัณฑรมยังไมดีมากพอ เพราะอายุการใชงานนอย 
เกิดจากปญหาเร่ืองมอด อีกท้ังตองเพ่ิมความประณีต 
เรียบรอย ตองมีความสอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวหรือผูบริโภค และประการสําคัญ
คือ ตองส่ือความเปนอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหม
อยางเดนชัด นอกจากน้ีผลิตภัณฑตองมีรูปทรงและ
ลวดลายที่มีความสวยงาม มีความเหมาะสมใน
การเลือกและประยุกตใชวัสดุ มีขนาด สัดสวน 
ท่ีเหมาะสมกับการใชงาน และมีความเปนไปไดในการ
จําหนาย ซ่ึงสอดคลองกับคําอธิบายของ เบอรเด็ก 
(Burdek, 2005) ที่เนนการออกแบบใหเกิดความ-
พอดีหรือลงตัวแตยังคงภาพลักษณและความ-
สวยงามของผลิตภัณฑไวและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (แกนจันทร มะลิซอ, 2546) ที่วิจัย
เรื่อง ”การออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอไทใหญ 
บานใหม หมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม” 
ผลการวิจัยพบวา การออกแบบตองคํานึงถึงประโยชน
ใชสอย สามารถใชไดหลายโอกาส และควรรักษา 
ลวดลาย และความเปนเอกลักษณ
 วัสดุท่ีใชผลิตผลิตภัณฑรมบอสราง โดยการ
นําวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน วัสดุหลัก คือ ไมไผ  กระดาษ 
มาทําผลิตภัณฑรม ซ่ึงอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
รมที่ผลิตนั้น มีอายุการใชงานที่สั้น จึงควรประยุกต
ใชวัสดุทดแทน หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกวา 
จะยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑรมได 
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 การนําวัสดุสังเคราะหและวัสดุธรรมชาติมา
ตกแตงลวดลายบนผลิตภัณฑรม ไดแก แผนเงิน 
แผนทองแดง หรือการเคลือบดวยแล็กเกอร หรือ
ลงสีน้ํามัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (นงลักษณ 
ขันอุระ, 2546) เรื่องเครื่องเขินเชียงใหมกับการ-
เปล่ียนแปลงการผลิต พบวา การออกแบบลวดลาย
ใหมๆ  หรือการคิดคนรูปทรงของเคร่ืองเขินใหแปลก
แตกตางออกไปจากที่เคยมีอยู จูงใจลูกคาใหม
ไดมากกวาเดิม

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายในทองถ่ิน และนํามาประยุกตใชกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑ
รูปแบบท่ีแปลกใหม และนักออกแบบควรคํานึง และ
ใหความสําคัญในการใชวัสดุอยางมีคุณคา มีความรู
ความสามารถท่ีจะจัดการใหใชวัสดุใหมีเศษเหลือท้ิง
นอยท่ีสุด และใชวัสดุอยางเต็มศักยภาพในดานความ-
งาม ตองมีความเขาใจในหลักพ้ืนฐานในการออกแบบ
เปนอยางดี ทั้งในดานประโยชนใชสอยดานขนาด 
มิติตางๆ ใหสอดคลองกับสรีระรางกายของผูใช
 2. ควรมีการเพ่ิมเติมอัตลักษณอ่ืนๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม เขาไปผสมผสานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง เพ่ือใหเปนการกระจายรายได
ใหกับชุมชนอื่นๆ ใกลเคียง อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
มูลคาใหแกผลิตภัณฑรมบอสราง ที่ประยุกตใช
อัตลักษณอ่ืนๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม และยังเปน
การสรางทางเลือกสําหรับผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
และใชผลิตภัณฑรมบอสราง
 3. ควรมีการอนุรักษผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ในดานตางๆ อยางจริงจัง ไดแก 
เร่ืองราวประประวัติศาสตรของผลิตภัณฑรมบอสราง 
รูปแบบ รูปทรง ประโยชนใชสอย และลวดลายของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง หลักฐานทางวิชาการดานศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเจริญรุงเรือง
มาแตอดีตท่ีสามารถใชอางอิงได และเทคนิคกรรมวิธี
การผลิต ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป
ควบคูกับการพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสรางในลักษณะ
ของการประยุกตใหเขากับสังคมปจจุบัน
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ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออก
Study and Development of Alloy Jewelry in Thailand’s Jewelry 
Industry for export

 ศันสนีย อาจนาฝาย1 

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทยเพ่ือการสงออก 2) ออกแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออกดานคุณภาพใหสามารถแขงขันไปยังตลาดระดับบน โดยการออกแบบใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสมจากผูจําหนายสินคางานเครื่องประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 วิธีงานดําเนินงานวิจัยไดแบงเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูประกอบการดานการตลาด
ในการสงออกเครื่องประดับในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย จํานวน 3 แหง  2) ออกแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานการผลิต
และออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย จํานวน 3 ทาน และประเมินแบบรางการออกแบบ
โดยกลุมตัวอยางดานแนวทางการพัฒนาและดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน 3) ประเมินความพึงพอใจ
ผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในงานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
คร้ังท่ี 49 จํานวน 100 คน โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจ 4) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 ผลการวิจัย ดานแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย เพ่ือ
การสงออก พบวา ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้น มีความตองการสินคาที่แตกตางกัน โดยตลาดสหรัฐ
อเมริกาตองการสินคาเครื่องประดับที่มีรูปแบบคลาสสิค เรียบหรู ไมซับซอน สวนตลาดยุโรป ตองการ

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 E-mail: puisun28@gmail.com
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ความหลากหลายตามกระแสแฟชั่น สามารถสรางสรรคผลงานการออกแบบ ในดานการออกแบบ พบวา 
เคร่ืองประดับ โลหะผสมท่ีไดรับความนิยม และควรท่ีจะนํามาพัฒนาการออกแบบมากท่ีสุด คือ 1) สแตนเลส
เปนโลหะที่เหมาะกับการ ฉลุลวดลาย เพื่อใหเห็นความมันวาวของเนื้อโลหะ ไมเหมาะกับงานที่ซํ้าซอน 
และงานที่ใชฝงอัญมณีจํานวนมาก 2) ทองเหลือง สามารถใชกับงานออกแบบที่ซับซอน พลิ้วไหว 
ฝงอัญมณีได มีคุณสมบัติยืดหยุนและออนตัวไดดี ปจจัยสําคัญในดานคุณภาพที่จะพัฒนาใหสามารถ
เขาสูตลาดระดับบนไดน้ัน คือ การพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต ใหไดคุณภาพช้ินงานคงท่ี ความพิถีพิถัน
ดานการผลิตและการออกแบบท่ีสรางสรรค อีกท้ังยังตองมีความเปนเอกลักษณในสินคาเคร่ืองประดับไทย 
เพื่อใหแขงขันกับคูแขงสําคัญ อยางเชน จีน และอินเดียได การประเมินความพึงพอใจรูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสมจากผูจําหนายสินคาเครื่องประดับ ในงานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 49 จํานวน
100 คน มีความพึงพอใจสินคาเครื่องประดับในระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย (x

_  = 3.93)

คําสําคัญ : การพัฒนา, เครื่องประดับโลหะผสม, ตลาดระดับบน, ผูประกอบการ

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the ways to develop alloy jewelry in Thai 
jewelry industry for exportation, 2) to design alloy jewelry in Thai jewelry industry 
for exportation with the quality that can compete in high-end market by designing 
the jewelry to match European and US market demands, 3) to evaluate the alloy 
jewelry’s design satisfaction of jewelry sellers in European and US market.
 The research can be divided into 4 processes 1) to study how to develop alloy 
jewelry by using tools to gather information which are record and questionnaire from 
3 entrepreneurs in Thai jewelry exportation business 2) to design alloy jewelry using 
information gathering tools which are record and questionnaire from 3 jewelry manu-
facturing and design experts in Thai jewelry industry and to evaluate the design’s draft 
by 6 representative people in jewelry development and design 3) to evaluate the alloy 
jewelry’s design satisfaction of 100 jewelry sellers in European and US market at 49th 
Bangkok Gems and Jewelry Fair using information gathering tools 4) to analyze quali-
tative data using statistical analysis which contains of mean and standard deviation.
 Research result indicates that, in developing alloy jewelry in Thai jewelry industry 
for exportation, European and US markets have different demand in term of products. 
For US market, the most popular jewelry design is classical, elegant and uncomplicated 
while European market follows fashion trend and focused on designing creativity. In design 
process, the most popular types of alloy jewelry which should be developed the 
the most are 1) stainless which is the suitable metal for perforated work to show its shiny 
surface whereas it is not suitable for complicated work or work decorated with a large 
amount of gemstone. 2) brass which can be used in complicated and wavering design setting 
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ปจจุบันอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนสินคาสงออก
หลักของไทยประเภทหน่ึง มีมูลคาการสงออกสูงอยูใน
อันดับที่ 3 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 ของ
มูลคาการสงออกโดยรวมของไทยและสหรัฐอเมริกา
เปนตลาดสงออกท่ีสําคัญท่ีสุด แตหากพิจารณาเปน
กลุมประเทศแลวสหภาพยุโรปถือเปนตลาดสงออก
ที่สําคัญที่สุด โดยมีมูลคาการสงออกเครื่องประดับ 
คิดเปนสัดสวนเกือบ 1 ใน 3 หรือประมาณรอยละ 29 
ในขณะท่ีมูลคาการสงออกไปยังสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 21 (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน), 2553)
 จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีทราบกันวาเปน
วิกฤตแฮมเบอรเกอร ซึ่งเปนวิกฤติทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายป พ.ศ. 2551 
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ยังเกิดปญหา
เศรษฐกิจในกลุมประชาคมยุโรปท่ีมีปญหาจาก
โครงสรางหน้ีท่ีสูงข้ึน และสงผลตอมูลคาการส่ังซ้ือ
อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย สงผล
กระทบถึงอุตสาหกรรมการสงออกเคร่ืองประดับไทย 
โดยเฉพาะ 2 ตลาดใหญ ท้ังสหภาพยุโรปและสหรัฐ
อเมริกาท่ีมีการลดการซ้ือสินคาเคร่ืองประดับท่ีจัดวา
ฟุมเฟอยและไมจําเปนตอการดํารงชีวิต และปจจัย
สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ราคาโลหะทองคําและเงิน
ในตลาดโลกมีราคาปรับตัวสูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น จําเปนตองปรับกลยุทธการตลาด 

เชน ใชขอจํากัดในการออกแบบสินคาใหมีนํ้าหนัก
เบาลง และอีกทางเลือกหนึ่งคือการนําโลหะผสม
บางชนิดมาใชในการผลิตเครื่องประดับ 
 ปจจุบันเคร่ืองประดับโลหะผสมนับวามีบทบาท
ตออุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเพ่ิมข้ึน จัดเปนสินคา
สงออกที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจากไดรับ
ความนิยมจากผูซ้ือมากข้ึน ถือเปนสินคาท่ีสอดคลอง
กับความตองการในระดับตางๆ ทามกลางเศรษฐกิจโลก
ยังไมไดฟนตัวดีนัก ถาตองการจะเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันมากข้ึน ใหแกเคร่ืองประดับโลหะผสมของไทย
ในระยะยาว จึงควรมุงเนนการแขงขันในตลาดระดับบน
ที่ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคา การออกแบบ 
การกําหนดกลยุทธเชิงรุกในการแขงขันในตลาดระดับบน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน), 2554) 
   จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมาขางตน 
เปนท่ีมาของการวิจัยในการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสา-
หกรรมเคร่ืองประดับไทยเพ่ือการสงออก และนําผล
ของการศึกษาท่ีไดมาใชเพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพ่ือการสงออกใหสามารถแขงขันในตลาดระดับบน 
ท้ังดานคุณภาพ การออกแบบใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดหลัก คือ ตลาดยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา แลวนําเคร่ืองประดับโลหะผสมท่ีไดออกแบบ

with gemstone because of its flexibility. The major factors in quality development 
to compete in high-end market are the development in technology so that the products 
have consistency in quality, the minuteness in manufacturing and the creativity in design. 
Moreover, Thai jewelry industry needs to have uniqueness so that it can compete with 
important rival markets such as Chinese and Indian markets. The satisfaction evaluation 
in alloy jewelry from 100 jewelry sellers in 49th Bangkok Gems and Jewelry Fair 
indicates that jewelry sellers have very high satisfaction in jewelry with mean of (x

_  = 3.93).

Keyword : development, alloy jewelry, high-end market, entrepreneur
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ไปประเมินความพึงพอใจผูจําหนายสินคางาน
เคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
เพื่อนําไปพัฒนาในขั้นตอไปในอนาคตได

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ือง
ประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ-
ไทยเพื่อการสงออก
 2. เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับโลหะผสม
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสมจากผู จําหนายสินคา
เครื่องประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาและพัฒนาเคร่ืองประดับ
โลหะผสมในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย
เพื่อการสงออก โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบ
สินคาตรงความตองการของตลาดสงออกยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา การแขงขัน ระบบการผลิต แนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย คุณภาพวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต 
ฝมือแรงงานและการออกแบบสรางสรรค โดยมีกลุม
เปาหมาย ดานการพัฒนา คือ กลุมผูประกอบการ
สงออกเครื่องประดับในอุตสาหกรรมไทย เพื่อการ
สงออก ดานการออกแบบ คือ กลุมเชี่ยวชาญดาน
การผูผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับไทย การประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสม คือ ผูจําหนายสินคาเคร่ือง-
ประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในงานแสดง
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม แบบประเมิน
แบบราง และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เคร่ืองประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ือง
ประดับไทยเพ่ือการสงออก 
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูประกอบการดาน
การตลาดในการสงออกเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย จํานวน 3 แหง ไดแก 
 1. บริษัท Troll Design Co.,Ltd. ผลิต
และสงออกเคร่ืองประดับเงิน ในตลาดยุโรปและสหรัฐ
อเมริกา ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจมากกวา 15 ป 
 2. Artitude décor craft ออกแบบ ผลิต 
และจําหนายเคร่ืองประดับโลหะแทและโลหะผสม 
เปดดําเนินธุรกิจมากวา 10 ป ดวยรูปแบบที่เปน
เอกลักษณทําใหผลงานของบริษัทได รับเชิญ
ไปแสดงในรายการโทรทัศน ไดแก รายการ X 
Game ทางไทยทีวีสีชอง 3 และรายการคิดรอบทิศ 
ทางโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนที่สนใจแก
ผูบริโภคเครื่องประดับชาวตางชาติเปนอยางมาก
 3. บริษัท On body jewelry ผลิตและ
สงออกเคร่ืองประดับเงินตลาดยุโรปและอเมริกา
ดําเนินธุรกิจมามากกวา 15 ป ผลิตงานใหลูกคา
ในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา เนนคุณภาพ สินคา
ราคาสูงอยูในตลาดระดับบน
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเคร่ืองประดับโลหะ
ผสมในระบบอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย เพื่อ
การสงออก
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบบันทึกและแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน
การผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย จํานวน 3 ทาน คือ 
 1. นางวิลาวัณย อติชาติ ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
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 2. อาจารยสงา อนุศิลป หัวหนาสาขาวิชา
เคร่ืองโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มี
ความชํานาญดานการทําตัวเรือนและโลหะเคร่ืองประดับ 
 3. นายดุษฎีบัณฑิต บุญฤาชา เปนเจาของ
บริษัท DB cad Studio ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
ตนแบบเคร่ืองประดับจากคอมพิวเตอรสําหรับลูกคา
ในประเทศและตางประเทศ ดวยประสบการณ 10 ป 
สอบถามขอมูลเพ่ือนํามาพัฒนาเปนแบบราง
เครื่องประดับโลหะผสม 2 ชุด คือ
  ชุดท่ี 1 ออกแบบชุดเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม ตลาดยุโรป
  ชุดท่ี 2 ออกแบบชุดเคร่ืองประดับโลหะ
ผสม ตลาดอเมริกา
   นําแบบรางท่ีไดรับการประเมินสูงท่ีสุด
มาผลิตเปนผลงาน (Prototype) 2 ชุด เพ่ือตลาด
ยุโรปและอเมริกา ประกอบดวยสรอยคอ แหวน ตางหู
 ขั้นตอนที่ 3 ป ร ะ เ มิ นค ว าม พึ งพอ ใ จ
ผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
 คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
รูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมจากผูจําหนายสินคา
เคร่ืองประดับในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ในงานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
ครั้งที่ 49 จํานวน 100 คน
 ขั้นตอนที่  4 วิธีการวิเคราะหขอมูล คือ นํา
ขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองมือแบบสอบถามผูประกอบการ
และผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ือง
ประดับไทย มาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําผล
การวิเคราะหท่ีได ออกแบบรางงานวิจัย ประเมินผล
แบบราง เพ่ือผลิตเปนผลงานเคร่ืองประดับโลหะผสม 
แลวนําไปประเมินความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับ
โลหะผสม ผลจากการประเมินแบบรางและประเมิน
ความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสมน้ัน 
วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
เครื่องประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมไทย เพื่อ
การสงออก ดานตลาดสงออกสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป
     จากวัตถุประสงคงานวิจัย ขอท่ี 1 เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสม
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย เพื่อการสงออก 
ผูวิจัยไดทําเคร่ืองมือแบบสอบถามผูประกอบการ
สงออกเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ
ไทย จํานวน 3 แหง ไดผลการวิเคราะหดังตอไปน้ี
  1.1 ผลวิเคราะหความตองการในตลาด
สหรัฐอเมริกา
      1)  ง าน ท่ี นิยมในตลาดสห รัฐ
อเมริกา มีลักษณะ คลาสสิกเรียบหรูมาก   
      2) รูปทรงเคร่ืองประดับท่ีใชมาก
ในตลาดสหรัฐอเมริกา คือ รูปทรงธรรมชาติ
มากที่สุด   
   3) รูปแบบผิวเคร่ืองประดับท่ีมี
ยอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ ผิวเรียบมันวาว 
รองลงมา คือ ผิวฉลุลาย
   4) การตกแตงตัวเรือนเคร่ือง
ประดับท่ีไดรับความนิยมและมียอดส่ังซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณีจํานวนไมมากนัก 
รองลงมา คือ ไมมีการตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณี
   5) ประเภทสินคาเคร่ืองประดับ
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในการสั่งซื้อ คือ แหวน 
กําไลขอมือ ตางหู
   6) โลหะผสมในปจจุบันท่ีมีความ
นิยมไดแก สแตนเลส และทองเหลือง ควรไดรับ
การพัฒนาดานคุณภาพการผลิตและฝมือแรงงาน 
มากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาการออกแบบ
ใหเหมาะสมกับคุณสมบัติโลหะผสมแตละชนิด
   7) การนําเอกลักษณ ไทยมาใช
ในงานเครื่องประดับ เพื่อสรางมูลคาโลหะผสม 
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ท่ีเหมาะสมตอการผลิตและออกแบบ กอใหเกิดความ
นาสนใจในตลาดเปาหมาย มากที่สุด คือ ลวดลาย
ไทยประยุกต รองลงมา คือ วิถีชีวิตในทองถิ่นไทย
  1.2 ผลวิเคราะหความตองการในตลาด
สหภาพยุโรป
      1) ง าน ท่ี นิ ยมในตลาด ยุ โ รป
มีลักษณะตามกระแสแฟชั่นมากที่สุด
      2) รูปทรงเคร่ืองประดับท่ีใชมาก
ในตลาดยุโรป คือ รูปทรงเรขาคณิตมากที่สุด   
      3) รูปแบบผิวเคร่ืองประดับท่ีมียอด
การสั่งซื้อมากที่สุด คือ ผิวเรียบมันวาว รองลงมา
คือ แบบมีพื้นผิว   
       4) การตกแตงตัวเรือนเคร่ือง
ประดับท่ีไดรับความนิยมและมียอดส่ังซ้ือมากท่ีสุด 
คือ ไมมีการตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณี รองลงมา 
คือ ตกแตงดวยเพชรหรืออัญมณีจํานวนไมมากนัก
      5) ประเภทสินคาเคร่ืองประดับท่ีไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในการสั่งซื้อ คือ แหวน จี้ ตางหู

      6) โลหะผสมในปจจุบันท่ีมีความ
นิยม ไดแก สแตนเลส และทองเหลือง ควรไดรับ
การพัฒนาดานการพัฒนาการออกแบบใหเหมาะสม
กับคุณสมบัติโลหะผสมแตละชนิด มากที่สุด รอง-
ลงมา คือ คุณภาพการผลิตและฝมือแรงงาน
      7) การนําเอกลักษณ ไทยมาใช
ในงานเครื่องประดับ เพื่อสรางมูลคาโลหะผสม 
ท่ีเหมาะสมตอการผลิตและออกแบบ กอใหเกิดความ
นาสนใจในตลาดเปาหมาย มากที่สุด คือ ลวดลาย
ไทยประยุกต รองลงมา คือ วิถีชีวิตในทองถิ่นไทย
 2. ผลการวิเคราะหดานการพัฒนาเคร่ือง
ประดับโลหะผสมในอุตสาหกรรมไทยเพ่ือการสงออก 
     จากวัตถุประสงค ขอท่ี 2 เพ่ือออกแบบ
เคร่ืองประดับโลหะผสมในระบบอุตสาหกรรม
เครื่องประดับไทย เพื่อการสงออกดานคุณภาพ
ใหสามารถแขงขันไปยังตลาดระดับบน โดยการ
ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ตารางที่  1 แสดงความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับจากคุณสมบัติของ โลหะผสมสแตนเลส
   และทองเหลือง

        ความเหมาะสม             สแตนเลส          ทองเหลือง

1. เสน  ลักษณะเสนตรง มากที่สุด ลักษณะเสนโคง มากที่สุด
  รองลงมา คือ เสนเรขาคณิต 
2. ลักษณะผิว  ผิวเรียบ มากที่สุด  ผิวหยาบ มากที่สุด
  รองลงมา คือ ลายฉลุ รองลงมา คือ ผิวมัน
3. แนวทางการออกแบบ  รูปทรงเรขาคณิต มากที่สุด รูปธรรมชาติ มากที่สุด
 รูปแบบตัวเรือน
4. การแตงตัวเรือนที่กับวัสดุ  ทําลวดลายที่เนื้อวัสดุ มากที่สุด การฝงเพชรหรืออัญมณี มากท่ีสุด 

  ในการออกแบบโลหะผสม สแตนเลส 
ทองเหลือง สามารถนํามาออกแบบเพ่ือใชรวมกันได
โดยการใชเทคนิคถอดประกอบ เพื่อใหเกิดความ
หลากหลายในชิ้นงานมากที่สุด รองลงมา คือ 
การเช่ือมประกอบแตละสวนเขาดวยกันโดยมีตัว
ประสาน และการสรางมูลคาโลหะผสมจากการ

สรางสรรคการออกแบบโดยนําเอกลักษณไทย
มาใชในงานเคร่ืองประดับ ท่ีควรนํามาเปนแนวทาง
การออกแบบเพ่ือใหเกิดความนาสนใจและมีความ
เปนไปไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
คือ ลวดลายไทยประยุกต
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 3. การประเมินผลความพึงพอใจแบบราง
การออกแบบเครื่องประดับโลหะผสม   
     ในการประเมินผลแบบรางการออกแบบ
เคร่ืองประดับน้ัน ไดนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
มาพัฒนาเคร่ืองมือเห่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผูจัดจําหนาย สรุปผลไดดังนี้

  1. ชุดเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด
สหรัฐอเมริกา มีเกณฑ ดังนี้ 4.51 - 5.00 = พอใจ
มากที่สุด, 3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 2.51 - 3.50 
= พอใจปานกลาง, 1.51 - 2.50 = พอใจนอย, 
1.00 - 1.5 = พอใจนอยท่ีสุด

  
          ชุดที่ 1           ชุดท่ี 2           ชุดท่ี 3

ตารางที่  2 แสดงระดับความพึงพอใจแบบรางเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดสหรัฐอเมริกา จากผูประกอบการ
  เคร่ืองประดับไทยและผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับ 3 ทาน

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3

         
 ขอกําหนดความพึงพอใจแบบราง

                  (ตลาดอเมริกา)
 

1.  ความสวยงามของรูปแบบตัวเรือน 3 0.2 3.83 0.56 3.16 0.165

2.  รูปทรงแปลกใหมและรูปแบบที่สรางสรรค 2.33 0.26 4 0.4 3.33 0.45
3.  ความเหมาะสมดานองคประกอบ คือ เสน 2.83 0.168 3.66 0.26 2.5 0.3
 รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว การตกแตง
4. ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต 3.83 0.56 2.83 0.168 2.16 0.165
 ในระบบอุตสาหกรรม
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดโลหะผสม 3 0.2 3.33 0.45 2.83 0.168
 กับรูปแบบงาน
6.  รูปแบบมีเอกลักษณเครื่องประดับไทย 3 0.2 3.33 0.45 2.66 0.32
 สามารถเผยแพรเปนท่ีนาสนใจ
                    รวม 3 0.23 4.2 0.56 2.77 0.18 
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          ชุดที่ 1           ชุดท่ี 2           ชุดท่ี 3

ตารางที่  3 แสดงระดับความพึงพอใจแบบรางเครื่องประดับโลหะผสมตลาดยุโรป จากผูประกอบการ
  เคร่ืองประดับไทยและผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับ 3 ทาน

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3

         
 ขอกําหนดความพึงพอใจแบบราง

                  (ตลาดอเมริกา)
 

1.  ความสวยงามของรูปแบบตัวเรือน 3.33 0.45 3.33 0.45 4 0.4
2.  รูปทรงแปลกใหมและรูปแบบที่สรางสรรค 2.66 0.32 2.66 0.32 4.16 0.56
3.  ความเหมาะสมดานองคประกอบ คือ เสน 3.33 0.45 3.16 0.165 3.66 0.26
 รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว การตกแตง
4. ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต 3.83 0.56 2.5 0.3 3.16 0.165
 ในระบบอุตสาหกรรม
5.  ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดโลหะผสม 3.16 0.165 3.16 0.165 3.33 0.45
 กับรูปแบบงาน
6.  รูปแบบมีเอกลักษณเครื่องประดับไทยสามารถ 2.33 0.26 2.16 0.32 3.66 0.26
 เผยแพรเปนท่ีนาสนใจ
                        รวม 3.1 0.21 2.82 0.20 3.66 0.14

   ผลการวิเคราะหสรุปไดวา  แบบราง
เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดสหรัฐอเมริกาใหชุดท่ี 2 
มีระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย (x

_  
= 4.2) มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดเร่ืองรูปทรงท่ีแปลกใหม
และรูปแบบที่สรางสรรค คาเฉลี่ย (x

_  
= 4) และระดับ

นอยท่ีสุด คือ ความเรียบงายของรูปทรงงายตอการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม คาเฉล่ีย (x

_   
= 2.83) ระดับ

รองลงมา คือ ชุดที่ 1 คาเฉล่ีย (x
_  
= 3) และชุดท่ี 3 

มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย (x
_  
= 2.77)

  2. ชุดเคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด
ยุโรป มีเกณฑดังนี้ 4.51 - 5.00 = พอใจมากท่ีสุด, 
3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 2.51 - 3.50 = พอใจ
ปานกลาง, 1.51 - 2.50 = พอใจนอย, 1.00 - 1.5 = 
พอใจนอยที่สุด
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   ผลการวิเคราะหสรุปไดวา แบบราง
เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาดยุโรป ใหชุดท่ี 3 มีระดับ
ความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย (x

_
  = 3.66) มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองรูปทรงท่ีแปลกใหม
และรูปแบบที่สรางสรรค คาเฉลี่ย (x

_
  = 4.16) 

และนอยที่สุด คือ ความเรียบงายของรูปทรงงาย
ตอการผลิตในระบบอุตสาหกรรม คาเฉลี่ย (x

_
  = 

3.16) ระดับรองลงมา คือ ชุดที่ 1 คาเฉล่ีย (x
_
  

= 3.1) และชุดท่ี 3 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย (x

_
  = 2.82) 

   ผูวิจัยไดนําผลการประเมินแบบราง
มาทําการพัฒนาแบบเพื่อการผลิต ไดผลของการ
ออกแบบ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบงานเครื่องประดับโลหะผสม ตลาดสหรัฐอเมริกา

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบงานเครื่องประดับโลหะผสม ตลาดยุโรป
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 4. การประเมินผลความพึงพอใจรูปแบบ
เครื่องประดับโลหะผสม  
     จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจรูปแบบเคร่ืองประดับโลหะผสม
จากผูจําหนายสินคาเคร่ืองประดับในตลาดยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
      จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
ไดผลิตเคร่ืองประดับโลหะผสมจากการออกแบบ 

ตารางที่ 4  แสดงผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบ เคร่ืองประดับโลหะผสมตลาด โดยผูจําหนายสินคา
   งานเคร่ืองประดับในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป จํานวน 100 คน
  5 4 3 2 1
 ขอกําหนดความพึงพอใจ

1. ความสวยงามของรูปแบบ 14 14 78 78 6 6 2 2 0 0 100 4.04 0.89
 ตัวเรือน
2. รูปทรงแปลกใหมและ 31 31 51 51 14 14 4 4 0 0 100 4.09 0.89
 รูปแบบท่ีสรางสรรค
3. ความเหมาะสมดาน 42 42 46 46 9 9 3 3 0 0 100 4.27 0.88
 องคประกอบ
4. ความเรียบงายของรูปทรง 2 2 53 53 36 36 8 8 1 1 100 3.47 0.90
 งายตอการผลิตในระบบ
 อุตสาหกรรม
5. ความเหมาะสมในการ 24 24 47 47 22 22 7 7 0 0 100 3.88 0.89
 เลือกใชชนิดโลหะผสมกับ
 รูปแบบงาน
6. รูปแบบมีเอกลักษณเครื่อง 18 18 64 64 14 14 3 3 0 0 100 3.94 0.89
 ประดับไทยเปนท่ีนาสนใจ
7. รูปแบบเหมาะสมกับกลุม 7 7 72 72 12 12 9 9 0 0 100 3.77 0.90
 ตลาดระดับกลางถึง
 ตลาดระดับบน
8. คุณภาพการผลิตเครื่อง 13 13 54 54 28 28 5 5 0 0 100 3.75 0.90
 ประดับโลหะผสม
9. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 33 33 52 52 13 13 2 2 0 0 100 4.16 0.88
 เคร่ืองประดับ
      คาเฉล่ียรวม        3.93 0.89

เพ่ือนําผลงานท่ีไดไปประเมินความพึงพอใจรูปแบบ 
โดยผูจําหนายสินคางานเคร่ืองประดับในตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ในงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ ครั้งที่ 49 จํานวน 100 คน 
ไดผลการวิเคราะห โดยมีเกณฑ ดังนี้ 4.51 - 5.00 
= พอใจมากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 = พอใจมาก, 
2.51 - 3.50 = พอใจปานกลาง, 1.51 - 2.50 
= พอใจนอย, 1.00 - 1.5 = พอใจนอยท่ีสุด
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ผลการวิเคราะหสรุป ไดวา รูปแบบเครื่องประดับ
โลหะผสม อยูในระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย
(x
_
  = 3.93) โดยมีระดับมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสม

ดานองคประกอบ คาเฉล่ีย (x
_
  = 4.27) และนอยท่ีสุด 

คือ ความเรียบงายของรูปทรง งายตอการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม คาเฉลี่ย (x

_
  = 4.27) โดย

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงรูปแบบใหมีความงาย
ตอการผลิตในระบบอุตสาหกรรมใหมากข้ึน ในเร่ือง
เทคนิคการถอดประกอบ

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับโลหะ
ผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยเพ่ือการ
สงออก สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาเคร่ืองประดับโลหะผสม
เพื่อการสงออกนั้น ปจจัยสําคัญ คือ ตองทราบ
ความตองการท่ีแทจริงของตลาดการสงออก ซ่ึงจาก
การศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปน้ัน มีความ
ตองการที่แตกตางกันในดานรูปแบบ โดยตลาด
สหรัฐอเมริกาตองการสินคาเคร่ืองประดับท่ีมีรูปแบบ
คลาสสิค เรียบหรู ไมมีความซับซอน สวนตลาด
ยุโรป ตองการความหลากหลายตามกระแสแฟชั่น 
สามารถสรางสรรคผลงานการออกแบบไดมาก  
ซึ่งสอดคลองกับ (ปกรณ โพธิ์แสงดา, 2553) 
กลาวไววา แนวทางคลาสสิกเปนรูปแบบพื้นฐาน 
ไดรับความนิยมตลอดกาลมีรูปแบบเรียบงาย และ
แนวแฟชั่น เปนแบบที่ขึ้นอยูกับรสนิยมของตลาด
ในแตละสมัยตามแฟชั่น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้น ในการพัฒนาเครื่องประดับ
โลหะผสม นักออกแบบจําเปนตองทําความเขาใจ
ถึงความตองการเพ่ือนําไปสรางสรรคใหเหมาะสม
และสอดคลองกับตลาดสงออกดังกลาวตอไป
 โลหะผสมท่ี ได รับความนิยมและควร
นํามาพัฒนาเปนสินคาเครื่องประดับมากที่สุด คือ 
สแตนเลสและทองเหลือง ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีแตกตาง 

จากการศึกษา พบวาสแตนเลสเปนโลหะผสม
ที่เหมาะกับการนํามาฉลุลวดลาย เพื่อใหเห็นถึง
ความมันวาวของเนื้อโลหะ ไมเหมาะกับงานที่มี
ลักษณะซํ้าซอน และงานที่ใชฝงอัญมณีจํานวนมาก 
สวนโลหะทองเหลืองนั้น มีคุณสมบัติที่สามารถ
ใชกับงานออกแบบที่ซับซอน พลิ้วไหว สามารถฝง
อัญมณีได เพราะคุณสมบัติความยืดหยุนและออนตัว
ไดดี สอดคลองกับ (อารี สุทธิพันธุ, 2532) ซึ่ง
กลาววา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการเลือกใชวัสดุ
และลักษณะผิว มีดังตอไปนี้ 1) ประโยชนใชสอย 
และอันตรายของลักษณะผิวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
2) ความชอบที่แตกตางกันของเพศและวัย 3) เลือก
วัสดุและลักษณะผิวใหเหมาะกับสภาพแวดลอม 
4) ลักษณะผิวที่ใชในการออกแบบ มีทั้งกลมกลืน
กันและตัดกัน 
    ในการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีสรางสรรคน้ัน 
(วัฒนะ จูฑะวิภาค, 2545) ไดกลาวไววา งาน
เคร่ืองประดับทุกช้ินตองมีความโดดเดนในตัวเอง 
กอนออกแบบตองทราบความตองการของกลุม
เปาหมายวาตองการสิ่งใด ความงามนั้นเปนเรื่อง
มุมมองของแตละคน อยางไรก็ตาม มีหลัก
การออกแบบอยู 3 ประการ คือ ความเปนหนวย
เดียวกัน ความสมดุล และความสัมพันธทางศิลปะ 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลแบบ-
สอบถามผูเช่ียวชาญดานการผลิตและออกแบบ
เคร่ืองประดับไทย นอกจากความสวยงามตามหลัก
การออกแบบแลว การสรางสรรคเอกลักษณไทย
ในตัวสินคาเครื่องประดับก็มีความสําคัญ ซึ่งเปน
สวนชวยในการแขงขันสรางความโดดเดนไดอีก
ทางหนึ่ง และจากการออกแบบเครื่องประดับโลหะ
ผสมในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชลวดลายไทย โดยเลือก
ลายกระจังท่ีมีท่ีมาจากดอกบัว ดวยตัวของลวดลาย
ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตของคนไทย และเปนลวดลาย
ท่ีไมมีความซับซอนมากนัก เหมาะกับการนํามาสราง
งานเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ 
(ถิรภาพ อาจสงคราม, 2554) ไดกลาววา ศิลปะไทย 
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(Thai Traditional Art) มีลักษณะพิเศษกวาศิลปะ
ของชาติอื่นๆ คือ มีลายไทย เปนเครื่องตกแตง 
ซ่ึงทําใหมีรูปแบบเฉพาะตัว มีความออนหวาน ละมุม
ละไม สอดแทรกจิตวิญญาณของคนไทยอยูในงาน
อยางลงตัว การวาดภาพเลาเรื่องที่สรางสรรคขึ้น
จากจินตนาการของชางเขียนเปนลวดลายท่ี
ประดิษฐขึ้น โดยมีธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ 
ดัดแปลง ออกแบบ ตัดทอนขึ้นใหม เชน ตาออย 
กามปู เปลวไฟ รวงขาว ดอกบัว ฯลฯ 
 การพัฒนาสินคาเคร่ืองประดับโลหะผสม
ในกลุมตลาดระดับบนนั้น ถือไดวาเปนตลาด
จําหนายสินคาเคร่ืองประดับท่ีเนนดานคุณภาพ
และการออกแบบของสินคา ควรมีรายละเอียดใน
ชิ้นงานที่มากขึ้น ใชเทคโนโลยีการผลิตใหมีความ
กาวหนา ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวน
การผลิต มีการพัฒนารูปแบบของสินคาที่มีความ
เปนสากลตรงกับความตองการของลูกคา (อานนท 
เศรษฐเกรียงไกร, 2552) ดังนั้น หากตองการ
จะเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงสําคัญ
ในตลาดการสงออกเคร่ืองประดับโลหะผสมน้ัน 
จึงควรมีการพัฒนาดานคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต
สินคาใหมีคุณภาพและรูปแบบการพัฒนาท่ีดีข้ึน 
ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตลอดจนพัฒนาปจจัยพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก การศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
เคร่ืองจักร การพัฒนาตนแบบวัสดุการผลิต ตลอดจน
การพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิต
ทุกระดับ เพื่อใหอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย 
ยังคงเปนสินคาสงออกท่ีสรางมูลคาอยูในระดับ
ตนๆ ใหกับประเทศไทยตอไปไดในอนาคต
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การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือน จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเครื่อง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
Study and Development of Furniture from Applied Wickerwork 
of Folk Handicraft Pattern of Esan

 ประทักษ คูณทอง1 

บทคัดยอ

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองเรือน จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน 
มีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน 2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือนท่ีประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิตเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายในการออกแบบ
เครื่องเรือน 
 วิธีการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และสรางเครื่องมือ โดยแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงค คือ 1) แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการศึกษาการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน จํานวน 
5 ทาน 2) แบบสอบถามผูเช่ียวชาญข้ันตอนการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบาน
ทองถิ่นอีสาน ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน จํานวน 5 ทาน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
จากกลุมผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวายท่ีมีตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน จํานวน 25 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

คําสําคัญ : เครื่องเรือน, ศิลปหัตถกรรม, ลวดลาย, ดานลักษณะเฉพาะถิ่น

 1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 E - mail : kkk_rockers@hotmail.com
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Abstract

The purposes of this research were to 1) study patterns of Esan weave handicraft 
2) design and develop furniture from Esan weaving handicraft 3) evaluate producer 
satisfaction regarding to furniture design from Esan weaving handicraft.
 Researcher conducts this research by dividing questionnaire’s respondents 
according to the research’s objectives 1) questionnaire about study patterns of Esan 
weaving handicraft from 5 specialists 2) questionnaire about steps of patterns design and 
develop furniture from Esan weaving handicraft from 5 specialists 3) satisfaction 
assessment about furniture from Esan weaving handicraft from 25 Suppliers. The 
statistical procedures employed in the data analysis included Mean and Standard 
deviation.

Keyword : Furniture, Art and Crafts, Pattern, Locality

บทนํา

หัตถกรรมไทยมีความผูกพันกับวิถี ชี วิตของ
ชาวชนบทมานาน เนื่องจากสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร และการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมท่ีมีอยูมากทําใหเกิดการสราง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทําข้ึนจากวัสดุพ้ืนบานท่ีสามารถ
ผลิตข้ึนใชเองเปนสวนมาก โดยแรงงานในครอบครัว
เปนหลักสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ดังนั้น
เคร่ืองจักสานจึงเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีสนอง
ความตองการในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย 
อาทิเชน ผลิตเพื่อใชสอยในครอบครัว เชน 
การทอผา การทําภาชนะจากเคร่ืองปนดินเผา การทํา
จักสานตางๆ ไวใชภายในบาน เปนตน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑเปนวัสดุท่ีไดจากการหาจากทองถ่ิน 
งานหัตถกรรมจึงคงความสําคัญในการแสดง
ออกมาถึงศิลปะท่ีแฝงไวดวยวิถีชีวิตความเปนอยู 
วัฒนธรรม และประเพณีของทองถิ่น (วิบูลย 
ลี้สุวรรณ, 2532)
 ลวดลายในการจักสานเพ่ือข้ึนรูปทรงของ
เครื่องจักสานนั้นเปนวิธีที่มีแบบแผน และมีระบบ

ระเบียบอยางหนึ่ง เพื่อการสรางโครงสรางของ
เครื่องจักสานใหเกิดการเชื่อมตอซํ้าๆ กันไป โดย
ใชลักษณะการขัดกันของเสนตอกหรือวัสดุอ่ืน
ท่ีใชจักสานได เพ่ือใหเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวางกัน
จนเปนผืนแผนเพ่ือเปนผนังของโครงสรางเคร่ือง
จักสานตามตองการ (ศักดิ์ชาย สิกขา, 2544) 
ซ่ึงลวดลายท่ีเกิดข้ึนถือไดวาเปนการปรับปรุงแกไข
ของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมนุษยนั้น
พบวา สิ่งที่ธรรมชาติสรางใหมีความไมเหมาะสม
สอดคลองตอการนําไปใชงาน มนุษยจึงเริ่มตน
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงลักษณะรูปทรงของส่ิงตางๆ 
รอบตัว และการที่มนุษยดัดแปลงรูปทรงของ
สิ่งแวดลอมนับวามนุษยไดเร่ิมตนการออกแบบ
(นวลนอย บุญวงษ, 2539)
 เคร่ืองจักสานเปนงานศิลปหัตถกรรม
อยางหน่ึง ท่ีมนุษยคิดวิธีตางๆ ข้ึนมาโดยอาศัยวัสดุ
จากธรรมชาติที่หาไดงายในแตละยุคสมัย เครื่อง
จักสานเปนงานฝมือท่ีตองอาศัยศิลปะรวมกับ
ประโยชนใชสอย นับวันเคร่ืองจักสานท่ีมีความประณีต 
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สวยงาม เหลานี้จะสูญหายกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 
คนเฒา คนแกท่ีเคยทํามาในอดีตนับวันจะหาไดยาก
ยิ่งขึ้น คนรุนใหมภายหลังก็เลิกทํา เลิกใหความ
สําคัญที่จะเรียนรูรักษามรดกนี้เอาไว (ศักดิ์ชาย 
สิกขา, 2544)
 ดังน้ันในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การศึกษา
และพัฒนาเคร่ืองเรือน จากการประยุกตใชลวดลาย
หัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานอีสาน ในครั้งนี้
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานอีสานหลายๆ ลวดลายมา
ผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม ใชในการจักสาน
เพ่ือแนะแนวทางในการประยุกตใชรวมกับศิลป
วัฒนธรรมงานจักสาน รวมไปถึงลักษณะเดน
ของงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน เพื่อเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนการสงเสริม
การอนุรักษหัตถกรรมทองถ่ินท่ีกําลังจะสูญหายไป
ใหดํารงอยู และมีการผลิตสืบทอดตอไปเพื่อเปน
มรดกของลูกหลานซ่ึงเปนแนวทางอีกประการหน่ึง
ที่จะสรางความเจริญแกชุมชน  และยังแสดงถึง
จุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย และเปนความภาคภูมิใจในศิลปะ
ลวดลายเคร่ืองจักสานของไทยใหเปนท่ีรูจักตอคน
ท่ัวโลกตามสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ในปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน 
ที่ประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน
พื้นบานทองถิ่นอีสาน
 3. ประเมินความพึงพอใจจากการประยุกต
ใชลวดลายที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องเรือน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาและพัฒนาเคร่ืองเรือน
จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา 
คือ รูปแบบเครื่องเรือนที่มีระดับความพึงพอใจ
ของกลุมผูผลิตเครื่องเรือนหวาย และแนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองเรือนโดยประยุกต คุณภาพวัตถุดิบ 
เทคนิคการผลิต ฝมือแรงงาน และการออกแบบ
อยางสรางสรรค

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลวดลายหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน 
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ ขอมูลจากภาคเอกสาร และรูปแบบลวดลายจาก
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสาน จากแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น บันทึกโดยกลองถายภาพ ผูวิจัยใชกลอง
ถายภาพเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองเรือนท่ีประยุกต ใชลวดลายหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การนําลวดลายเคร่ืองจักสานพ้ืนบานอีสาน ประเภท
เคร่ืองใชภายในบานไปประยุกตใชในการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องเรือน และแบบประเมินโดยการ
สรางภาพจําลองโดยมีแนวทางในการออกแบบ
จํานวน 5 แบบ โดยศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และ
ดานการออกแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก
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 1. รศ. ดร. นิยม วงศพงษคํา อาจารย
ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2. รศ. พิทักษ  นอยวังคลัง อาจารยประจํา 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3.  ผศ. ดร.ศักด์ิชาย สิกขา อาจารยประจํา
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
 4.  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหา-
วิทยาลัยขอนแกน
 5.  อ.วิกรม วงษสุวรรณ อาจารยประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหา-
สารคาม
 โดยศึกษาความตองการใน 4 ดาน คือ 
1) หนาที่ใชสอย 2) รูปรางและรูปทรง 3) ความ
สวยงาม 4) ดานลักษณะเฉพาะถิ่น
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
จากการประยุกตใชลวดลายท่ีเหมาะสมในการ
ออกแบบเครื่องเรือน
 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามเพ่ือใชประเมินความพึงพอใจของกลุม
ผูผลิตเคร่ืองเรือนหวายท่ีมีตอเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

พ้ืนบานโดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับโดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) หนาท่ีใชสอย 
2) รูปรางและรูปทรง 3) ความสวยงาม 4) ดาน
ลักษณะเฉพาะถ่ิน โดยกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิต
เครื่องเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 5 คน 
รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปตามวัตถุ-
ประสงคการวิจัย ที่กําหนดไวในตอนตน 3 ประการ 
ดังนี้
 1. การศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณมาทําการบันทึกในรูปแบบของ
การบรรยายแลวนํามาสังเคราะหความคิดเห็นทาง
ดานตางๆ และการวิเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
เก่ียวกับแนวทางการนําลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานไปประยุกตและพัฒนา
ใชในการออกแบบเครื่องเรือน โดยการวิเคราะห
เนื้อหา หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่  1 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานใต มาประยุกตใช
   ใชในการออกแบบเคร่ืองเรือน จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  4.11 1.01 มาก

 
 ลายกนลิง
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ตารางที่  1 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานใต มาประยุกตใช
   ใชในการออกแบบเคร่ืองเรือน จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี (ตอ)

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.80 0.70 มาก

 

      

 ลายครุบ

  3.34 0.84 ปานกลาง

 

   

 ลายขัด

  4.33 0.85 มาก

 

    

 ลายสามข้ึนลง

  3.48 0.76 ปานกลาง

 

       

 ลายสาม

  4.51 0.60 มากท่ีสุด

 

    

 ลายดีหลม
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 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน มาประยุกตใช
ในการออกแบบเครื่องเรือน พบวา ลายดีหลม 
มีระดับความเห็นที่มากที่สุด (X

_ 
   = 4.51) รองลงมา 

คือ ลายสามขึ้นลง (X
_
  = 4.33) และลายกนลิง

(X
_
  = 4.11)

 2.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน
ที่ประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

พ้ืนบานทองถ่ินอีสาน ผูวิจัยไดทําการประเมินรูปแบบ
โดยสรางภาพจําลอง 5 รูปแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และดานการ
ออกแบบ โดยศึกษาความตองการ 4 ดาน คือ
ดานรูปแบบ ดานประโยชนใชสอย ดานความ
สวยงาม ดานลักษณะเฉพาะถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินมา 1 รูปแบบ โดยการหาคาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลวดลาย
    จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน มาประยุกตใชในการออกแบบจากผูเช่ียวชาญ 
    5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 ลักษณะที่ประเมิน         รูปแบบท่ี 1    รูปแบบท่ี 2     รูปแบบท่ี 3    รูปแบบท่ี 4     รูปแบบท่ี 5

  X
_
  SD X

_
  SD X

_
  SD X

_ 
  SD X

_
  SD

1. ดานรูปแบบ 3.46 0.66 3.13 0.39 2.80 0.30 3.60 0.56 3.60 0.71
2. ดานประโยชนใชสอย 3.40 0.95 3.53 0.48 3.33 0.57 4.00 0.78 3.33 0.81
3. ดานความสวยงาม 3.66 0.62 3.53 0.55 3.86 0.54 3.66 0.50 3.60 0.60
4. ดานลักษณะเฉพาะถิ่น 3.93 0.80 4.06 0.56 3.93 0.56 4.06 0.50 3.80 0.57

         รวม 3.61 0.25 3.56 0.49 3.48 0.49 3.83 0.58 3.58 0.67

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ทาน มีความคิดเห็นในภาพรวมตอ รูปแบบ
ที่ 1 มีคาเฉล่ีย (X

_ 
  = 3.61) รูปแบบท่ี 2 มีคาเฉล่ีย 

(X
_ 
  = 3.56) รูปแบบท่ี 3 มีคาเฉล่ีย (X

_ 
  = 3.48 ) 

รูปแบบที่ 4 มีคาเฉล่ีย (X
_ 
  = 3.83) รูปแบบท่ี 5 

มีคาเฉลี่ย (X
_ 
   = 3.58)

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบท่ีออกแบบโดยสรางภาพ
    จําลอง 5 รูปแบบ เคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
    อีสานใต มาประยุกตใชในการออกแบบ  จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.61 0.75 มาก

 
 รูปแบบท่ี 1
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 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นตอรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอา
ลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบาน
ทองถิ่นอีสาน มาประยุกตใชในการออกแบบ โดย

สรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้ รูปแบบที่ 1 (X
_ 
    = 3.61)   

รูปแบบที่ 2 (X
_ 
   = 3.56) รูปแบบท่ี 3 (X

_ 
   = 3.48)  

รูปแบบที่ 4 (X
_ 
   = 3.83) รูปแบบท่ี 5 (X

_ 
   = 3.58) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง 5 ทาน 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบท่ีออกแบบโดยสรางภาพ
    จําลอง 5 รูปแบบ เคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
    อีสานใต มาประยุกตใชในการออกแบบ จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.56 0.49 มาก

 
 รูปแบบที่ 2

  3.48 0.49 ปานกลาง

 
 รูปแบบท่ี 3

  3.83 0.58 มาก

 
 รูปแบบที่ 4

  3.58 0.67 มาก

 
 รูปแบบท่ี 5
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แสดงใหเห็นวารูปแบบเครื่องเรือน รูปแบบที่ 4 
เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปผลิตมากที่สุด
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิต
เคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายในการ
ออกแบบเครื่องเรือน กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิต
เครื่องเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 5 คน 

รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ศึกษาความตองการ 4 ดาน คือ ดานรูปแบบ 
ดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม ดาน
ลักษณะเฉพาะถิ่น โดยการหาคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบความพึงพอใจจากกลุม
    ผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวาย ท่ีมีตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรม
    เคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน

รูปที่  1 ผลสรุปรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับการออกแบบ

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

1. ดานรูปแบบ  3.83 0.53 มาก
2. ดานประโยชนใชสอย 3.61 0.25 มาก
3. ดานความสวยงาม 3.56 0.49 มาก
4. ดานลักษณะเฉพาะถิ่น 3.61 0.75 มาก

 รวม 3.65 0.50 มาก

 ผลการวิเคราะห รูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การออกแบบ โดยประเมินจากกลุมตัวอยาง คือ 
กลุมผูผลิตเคร่ืองเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 
5 คน รวมท้ังหมด 25 คน ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ท่ีมีตอ

รูปแบบเคร่ืองเรือนจาการประยุกตใชลวดลายจาก
หัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  โดย
สรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้ ดานรูปแบบ (X

_ 
  = 

3.83) ดานประโยชนใชสอย (X
_ 
   = 3.61) ดานความ

สวยงาม (X
_ 

        = 3.56) ดานลักษณะเฉพาะถ่ิน (X
_ 

       = 3.61) 
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 ผลการสรุปรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การออกแบบและการประยุกตใชลวดลายจาก
หัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน 
สรุปไดวา ลายดีหลม เปนลายที่ไดรับความนิยม
และนาสนใจในการนํามาประยุกตใชงานมากท่ีสุด 
จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน และ
รูปแบบเครื่องเรือนรูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสม
ที่สุดในการนําไปผลิต  และผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบความ
พึงพอใจจากกลุมผูจําหนายเครื่องเรือนหวาย ที่มี
ตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลาย
จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  
ผลรวมอยูในระดับมาก (X

_ 
   = 3.65 )

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบลวดลาย
จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานประเภท
เครื่องใชภายในบานทองถิ่นอีสาน ภาพรวมของ
รูปแบบลวดลายจากเคร่ืองจักสานพ้ืนบานประเภท
เครื่องใชภายในบาน พบวารูปแบบที่เกิดขึ้นมาจาก
ภูมิปญญาของชาวบานภายในทองถ่ินท่ีสืบทอด
กันมานั้นเปนการสรางรูปแบบ เพื่อใชในการดํารง
ชีวิตประจําวัน โดยเครื่องจักสานอันเปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน กําลังจะสูญหายไป 
เพราะเหตุเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ผลงานเหลาน้ันมีรูปแบบท่ีสอดคลองกันกับการ
ใชงานและเปนลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักสาน
แตละชนิด ผลงานท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ปราศจาก
การปรุงแตง และเปนเอกลักษณตามรูปแบบ (วิบูลย 
ลี้สุวรรณ,  2541)  ซ่ึงลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานประเภทเครื่องใชภายในบาน ผูวิจัยพบวา
มีลวดลายท่ีไดรับความนิยมและนาสนใจในการ
นํามาประยุกตใชงานจํานวน 12 ลวดลาย คือ
 1. ลายสามขึ้นลง ไดจากภาชนะประเภท
เครื่องใชภายในบาน คือ หวดนึ่งขาว มีลักษณะ

ทรงจั่วใชลายขัด สาม และสอง เปนตัวประสาน
ของตัวภาชนะ ใชเพื่อนึ่งขาวเหนียว  
 2. ลายดีหลม เปนลายท่ีอยูสวนทายของ
ตะกราหาบของ โดยเปนทรงกระบอกกนสอบเปน
สี่เหลี่ยมใชหาบของไดสารพัด และใชไดทั้งการหิ้ว
และการหาบคอน 
 3. ลายครุ เปนลายท่ีอยูดานขางของครุ ซ่ึง
มีรูปทรงเปนทรงกระบอกกนสอบเปนส่ีเหล่ียม
คลายตะกราหาบ โดยใชตักและบรรจุนํ้า 
 4. ลายครุบ เปนลายที่พบบนภาชนะใช
นึ่งขาว คือ มวย ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกสวนลาง
จะแคบ มีลักษณะคลายๆ กับหวดนึ่งขาวเหนียว
แตจะใชปริมาณไดมากกวาและแข็งแรงทนทาน
กวาหวด เพราะมวยนั้นมีความหนาจากการสาน
ถึง 3 ชั้น  
 5. ลายกนลิง เปนลายสานที่อยูสวนทาย
ของกระติบขาวเหนียว โดยกระติบน้ันมีรูปทรงเปน
กระบอกสูงคลายกระปองมีลักษณะคลายกลองขาว
แตไมมีขา สําหรับใสขาวเหนี่ยวนึ่ง  
 6. ลายสาม เปนลวดลายที่พบบนภาชนะ
เครื่องใชภายในบาน คือ กระจาด ซึ่งเปนภาชนะ
ใสของไปในสถานที่ตางๆ มีรูปทรงเปนปากกลม
กนสอบเปนสี่เหลี่ยม 
 7. ลายกระดงฝด เปนลายคลายลายขัดแตะ 
ซึ่งเปนลายเดียวที่ใชทํากระดง โดยกระดงมีรูป
ทรงกลมแบน ใชสําหรับฝดสิ่งที่ไมตองการออก
จากเมล็ดขาวเปลือก หรือเมล็ดพันธุพืชตางๆ 
 8. ลายตาแหลวมืด เปนลายท่ีพบบนสวน
ฝาปดของกลองขาว มีความเหนียวและทนทาน 
โดยกองขาวมีรูปทรงเปนทรงกระบอกตรงกลาง
มีลักษณะปองผายออกมา มีฝาปด มีขาหรือฐาน
เปนไมเปนกากบาทไขว 
 9. ลายสองขึ้นลง เปนลายจักสานอยูใน
ภาชนะที่ใชภายในบาน คือ กระชอน และหวด
นึ่งขาวเหนียว โดยใชกรองกะทิ กรองเศษวัสดุ
ท่ีไมตองการตางๆ โดยมีรูปลักษณะเปนคร่ึงวงกลม 
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 10. ลายหนวย เปนลายที่พบบนฝาชี ซึ่ง
จะอยูดานขางของฝาชี ซ่ึงเปนภาชนะปดครอบอาหาร 
โดยฝาชีเปนรูปทรงจั่ว โดยมีลักษณะตางกันที่ยอด
ฝาชีซึ่งจะมีทั้งมีจุกและไมมีจุก 
 11. ลายตาแหลว เปนลายของชะลอมบรรจุ
ขาวของเคร่ืองใช จะประกอบดวยเสนตอกท่ีใชสาน
จํานวน 3 เสน วางขัดกันในแนวทแยง มีประโยชน
ใชสอย ตางเปนลายที่มีความเกี่ยวของกับคตินิยม
ความเชื่อของคนไทย ที่มีมาแตโบราณกาลอีกดวย 
และ 
 12. ลายสอง เปนลายท่ีพบบน ตะกราหาบของ
และกระจาด ตามหนาที่ใชสอยที่คลายคลึงกัน
โดยใชใสของไดสารพัด โดยท้ังสองภาชนะน้ันมีสวน
คลายกันคือปากกลม กนสอบกันเปนสี่เหลี่ยม
 การพัฒนาเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใช
ลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบาน ในการ
ท่ีจะมีการประยุกตงานเคร่ืองจักสานกับเคร่ืองเรือน 
ควรเพ่ิมแนวทางใหกับศิลปหัตถกรรมประเภท
งานจักสาน ในการออกแบบรูปทรงควรออกแบบ
เพ่ือเนนการคงไวซ่ึงลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบาน และใหมีความเหมาะสมกับหนาที่
ใชสอย ในการประยุกตใชลวดลายควรใหลวดลาย
มีความเหมาะสมกับหนาท่ีใชสอยและเพ่ิมความ
ประณีตในงานเครื่องเรือน (กัลยกร จันทรสาขา, 
2553) โดยแนวทางการนําลวดลายจากหัตถกรรม
เคร่ืองจักสานพ้ืนบานไปประยุกตและพัฒนาใหเปน
เครื่องเรือน ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีความ-
คิดเห็นในการประยุกตและพัฒนาในรูปแบบของ
เครื่องเรือนประเภท เกาอี้กึ่งนอน อยูในระดับ
ความคิดเห็นที่มาก
 ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา ผลจาก
การประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญในการนํารูปแบบ
เคร่ืองเรือนและลวดลายไปประยุกตและพัฒนา 
ในการสรางแนวคิดในการออกแบบ ตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยมีการนํา
ลวดลายจักสานลายดีหลมและลายสามข้ึนลง 

มาประยุกตใชในการออกแบบซ่ึงเปนลวดลาย
ที่ไดรับความนิยม และเปนลวดลายที่นาสนใจ 
แสดงใหเห็นความเปนลวดลายของเคร่ืองจักสาน
ภาคอีสาน ซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีมาก ในการ
นํารูปแบบเคร่ืองเรือนและลวดลายไปผลิตและ
ทําการประเมินพบวาผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมตอรูปแบบที่ 4 ในระดับมาก 
เพราะรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีสรางข้ึนใหม มีลักษณะ
ของภูมิปญญาทองถิ่น สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑหัตกรรมทองถ่ินยังคงไว
ซึ่งดานประโยชนใชสอย ดานวัสดุ ดานรูปแบบ
ความสวยงาม และดานลักษณะเฉพาะถิ่น  
 ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจของกลุม
ผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวายระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานรูปแบบของเครื่องเรือน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ดานประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ดานความสวยงาม มีความพึงพอใจ
ระดับมาก และดานลักษณะเฉพาะถ่ิน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 
 การพัฒนาเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใช
ลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานอีสาน 
ครั้งนี้ เปนกรณีศึกษาลวดลายจากเครื่องจักสาน
ประเภทเคร่ืองใชภายในบานของแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่นอีสานใต เพื่ออนุรักษในรูปแบบลวดลาย
ดั้งเดิม  และมีการประยุกตใชงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
แตยังคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
เครื่องจักสานนั้น เพื่อเปนการสรางแนวทาง
ในการออกแบบ และเพิ่มมูลคาของงานจักสาน
ใหเปนท่ีรู จักและเพ่ิมรายไดแก ชุมชนทองถ่ิน  
โดยกลุมผูผลิตในแตละชุมชนสามารถนําแนวทาง
ในการประยุกตและพัฒนาเขากับงานของตน และ
ยังสามารถเผยแพรใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมภายในชุมชน 
และเปนการอนุรักษรูปแบบและลวดลายของ
เครื่องจักสานที่กําลังจะสูญหาย เพื่อเพิ่มมูลคา
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ของงานจักสาน ใหมีแนวทางในการประยุกตและ
พัฒนาใหมากขึ้น และเปนแนวทางในการกําหนด
อนาคตของงานหัตถกรรมจักสานทองถ่ิน ตลอดจน
การเผยแพร อนุรักษ สืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
ตอไป
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ศึกษาลวดลายไมแกะสลักลานนาเพ่ือการออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผล
ทางการเกษตร                                  
The Study of Northern Style Wood Carving for Wooden Souvenir 
Designing

 พรพจน หมื่นหาญ1 

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลายไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบ
ของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร 2) ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร 3) ประเมิน
ผลความพึงพอใจของที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานศิลปกรรมลานนา และลวดลาย
งานไมแกะสลัก จํานวน 3 ทาน ผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 คน 
และกลุมผูซื้อสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ แบบประเมินประกอบกับวัสดุตัวอยาง แบบสอบถามประกอบกับภาพจําลอง และตนแบบ นําขอมูล
มาวิเคราะหโดยการบรรยาย หาคารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 ผลการวิจัยสรุปวา ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอดลวดลายลงบนเน้ือไมมี 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบของหัตถกรรมพื้นบาน และรูปแบบศิลปกรรมลานนา ชางและลายกนกลานนาสามารถสื่อสาร
ถึงเอกลักษณของลานนามากขึ้น ดานวัสดุไมผลทางการเกษตรที่นํามาใชทดแทนและเหมาะสมกับงานไม
แกะสลักมากที่สุดก็คือ ไมขนุน รองลงมาคือ ไมกระทอน และไมมะมวง ตามลําดับ ดานความตองการ
รูปแบบของที่ระลึก คือ นาิกาคิดเปนรอยละ 31.1 ในการออกแบบรูปแบบที่ 1 มีคาเฉล่ียในดาน
ความงาม ดานประโยชนใชสอย และดานเอกลักษณเฉพาะถ่ินมีภาพรวมมากท่ีสุด ส่ิงท่ีควรนํามาใชในการ
ออกแบบ คือ ควรผลิตไดรวดเร็วและไมยากเกินไปมีขนาดที่สะดวกตอการพกพา

คําสําคัญ : ไมแกะสลักลานนา, ของที่ระลึก, วัสดุไมผลทางการเกษตร

1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 E - mail : a_hundred.pc93@hotmail.com
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Abstract

This research aims to study the characteristics of the wood carving patterns over “Lanna” 
period and design souvenir from agricultural fruit tree wood, evaluate customer 
satisfaction on souvenir.
     The samples used in this study were; three art experts which specialize in Lanna 
artistic and decorative wood carving, Jix people in the production of handicrafts, wood 
carving in Tawai village in Chiang Mai provinc, and 61 consumers in Tawai 
village. Instruments used in the research are interview, evaluation of the material 
sample, questionnaire with scenarios and prototypes. The data were analyzed by 
descriptive, evaluate percentage average and standard deviation.
      The study revealed that arts and crafts of wood carving transferred the pattern 
onto the wood split into two types which are “Folk art handicraft & Lanna art”,
Elephant and Kanok patterns offer a unique ability to communicate more and more. 
Agricultural fruit trees where are the most suitable material to replace carving wood 
are Jack fruit wood, Santol wood and Mango wood respectively. The form of a most 
requested souvenir is clock with 31.1%, In the design, Pattern of first style is an over all 
average in the beauty, the functionality and local identity. In the design the pafters 
should be made quickly and not too difficult, convenient to carry.

Keyword : wood carving Lanna, souvenir, agricultural fruit  wood

บทนํา

คนไทยไดทําการแกะสลักไมกันมานานแลวต้ังแต
สมัยโบราณ  ประเทศไทยเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณ
ไปดวยปาไมนานาชนิด จึงสามารถนําไมมาทํา
ประโยชนไดกวางขวาง  การแกะสลักไมของไทยน้ัน
เปนศิลปะพ้ืนบานท่ีสันนิษฐานวามีมากอนสมัย
สุโขทัย งานแกะสลักไมไดแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา
และฝมือของชางพื้นบานอยางยิ่ง คือ สามารถ
แกะสลักเปนภาพลวดลายและสิ่งธรรมชาติ  (วัฒนะ 
จูฑะวิภาต, 2552) 
 ชางภาคเหนือมีพัฒนาการในการแกะไมและ
สรางประติมากรรมไมแกะสลักในรูปแบบภาคกลาง
และแบบสากล  รวมถึงทําในรูปศิลปะและหัตถกรรม

เชิงพาณิชยมากกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ  และ
นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวกอใหเกิดอุตสาหกรรม
สิ่งของท่ีระลึกและอุตสาหกรรมสงออกรูปอ่ืนๆ 
ประกอบกับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากข้ึน  
มีรายไดมากขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น รสนิยมในการ
ตกแตงบานดวยงานศิลปะชนิดตางๆ แพรหลายข้ึน
ศิลปะไมแกะสลักจึงเปนที่นิยมมากขึ้น นํามาซึ่ง
การผลิตเคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงบานสมัยใหม
กับการทําของท่ีระลึกตามความนิยมและเปนสินคา
สงออกไปยังภาคอื่นๆ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  
ปจจุบันแหลงผลิตงานไมแกะสลักใหญท่ีสุดอยูท่ี
เชียงใหม (แนงนอย ปญจพรรค, 2535)
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 ไมสักเปนไมท่ีนิยมในการแกะสลักแตใน
ปจจุบันไมสักลดลงตองนําเขาจากตางประเทศ
และการนําเขาก็ยากขึ้น และการตัดไมทําลายปา
ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องดวย
ทรัพยากรปาไมท่ีมีจํานวนลดลง การลดลงน้ียังสงผล
ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติกอใหเกิดปญหา
เปนอยางมาก  เชน  การเกิดอุทกภัย  ภัยแลง  ฝนตก
ไมถูกตองตามฤดูกาล โดยสาเหตุหลักมาจาก
ความตองการใชไมที่เพิ่มขึ้น การใชวัสดุทดแทน
ไมธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึงเพ่ือชวยลดปญหา
จากสภาพปญหาปจจุบันท่ีทรัพยากรปาไมมีจํานวน
ลดลง ในขณะที่ความตองการใชไมยังมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใชวัสดุทดแทนไมนอกจาก
จะชวยลดการใชทรัพยากรไมแลว ยังชวยรักษา
สิ่งแวดลอมในดานของการลดภาวะโลกรอนได
ประกอบกับการนําเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร
มาทําใหกลับมีคุณคาเปนวัสดุทดแทนไมธรรมชาติ  
(นภารัตน ชูเกิด, 2553)
    จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมาขางตน 
เปนท่ีมาของการวิจัยในการศึกษาลวดลายไม
แกะสลัก เพื่อหาแนวทางการออกแบบเปนของ
ที่ระลึก และนําแนวทางจากการศึกษาที่ไดมาใช
เพ่ือออกแบบของท่ีระลึกโดยใชวัสดุไมผลทาง
การเกษตร เพ่ือเปนแนวทางใหชางผูผลิตไดนําไปใช
ประโยชน เพื่อทดแทนไมธรรมชาติสําหรับงาน
หัตถกรรมไมแกะสลัก  และในอนาคตแนวโนมวัสดุ
ทดแทนไม นาจะเปนที่สนใจและนิยมในกลุมผูที่
ตองการความแปลกใหม และรักษาธรรมชาติมากข้ึน 
อีกท้ังยังเปนการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม
การแกะสลักไมที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. ศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลายไม
แกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร

 2. ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผล
ทางการเกษตร
 3. ประเมินผลความพึงพอใจของท่ีระลึก
จากวัสดุไมผลทางการเกษตร

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู วิจัยไดมุงศึกษาลวดลายไม
แกะสลักลานนาเพ่ือการออกแบบของท่ีระลึกจาก
วัสดุไมผลทางการเกษตร โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ 
วัสดุไมผลทางการเกษตรในงานแกะสลักไม  รูปแบบ
ของท่ีระลึกท่ีตรงตอความตองการของกลุมผูซ้ือ
สินคา แนวทางของรูปแบบของที่ระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน 
ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของ
ที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานศิลปกรรมลานนา  และลวดลายงานไมแกะสลัก 
จํานวน 3 ทาน
 ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ  ตัวอยางวัสดุไมผลทางการเกษตรประกอบกับ
แบบประเมินดานคุณสมบัติของไม จากผูผลิต
งานไมแกะสลักหมูบานถวาย จํานวน 6 ทาน  
แบบสอบถามความตองการของที่ระลึก จากกลุม
ผูซ้ือสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จํานวน  61 ทาน  
ภาพจําลองการออกแบบประกอบกับแบบสอบถาม
การออกแบบ จากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
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ดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน นําแบบราง
ที่ ไดรับการประเมินสูงท่ีสุดมาผลิตเปนผลงาน 
(Prototype)
 ขั้นตอนที่  3 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ  ผลิตภัณฑตนแบบประกอบกับแบบสัมภาษณ
อยางมีโครงสราง จากกลุมผูซื ้อสินคาชาวไทย
ในหมูบานถวาย จํานวน 61 ทาน
 
ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลาย
ไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของที่ระลึกจาก
วัสดุไมผลทางการเกษตร
  ศิ ล ป หั ต ถก ร รม ไ ม แ ก ะ ส ลั ก จ ะ มี
ความสวยงามเพียงใดข้ึนอยู กับการออกแบบ
ลวดลายท่ี สัมพันธ กับขนาดพ้ืนท่ีโครงสราง
ของงานแตละสวน กลาวคือ โครงสรางของ
งานน้ันมีพ้ืนท่ีนอยตองออกลายใหมีขนาดเล็ก 
ถางานมีพ้ืนท่ีมากตองออกลายใหมีขนาดใหญ 
โครงสรางของศิลปกรรมนั้น จึงมีสวนในการ
กําหนดลวดลายบนศิลปกรรมไมแกะสลัก ศิลป
หัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอดลวดลาย
ลงบนเนื้อไมแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี
  1) รูปแบบของหัตถกรรมพื้นบาน โดย
จะเปนลักษณะการแกะสลักไมจากชางชาวบาน
ซึ่งไมไดมีความรูมากนัก โดยอาศัยความชํานาญ
ในการทําเปนอาชีพชางแกะสลักและการไดพบเห็น 
สังเกตรูปแบบของงานแกะสลักไมมักจะไมคอย
มีลวดลายมากนักเปนการทําเพื่อจําหนาย ชาง
สวนใหญมักจะทํางานประเภท งานเดินเสน ฉลุ
ลายไม แกะลวดลายตางๆ ตามผูวาจาง สินคา
ไมแกะสลักที่นิยมมาก คือ ชาง ซึ่งสามารถสื่อถึง
ความเปนลานนาได

     2) รูปแบบของศิลปกรรมลานนา โดย
จะเปนลักษณะการแกะสลักไมช้ันสูงตองอาศัยชาง
ท่ีมีความสามารถสูงและความชํานาญเฉพาะท่ีเรียก
กันวา สลา จะเปนลักษณะที่มีลวดลายอันวิจิตร
สวยงามตามท่ีสืบทอดกันมาในรูปแบบของลานนา
เพื่อใชสําหรับประดับตกแตงอาคารตางๆ ทางพุทธ
ศาสนาหรือเปนพุทธศิลปใชในพิธีกรรม ลวดลาย
ที่เปนที่นิยมและสามารถสื่อถึงลานนาได คือ ลาย
กานขดผักกูดหรือกนกผักกูดกานขดฝกมะขาม                           
  ในดานของลวดลายไมแกะสลักในลานนา
มักเปนลายท่ีมาจากธรรมชาติมีท้ังท่ีคลายกับลาย
ภาคกลาง เชน ลายกนก ลายเครือเถาชนิดตางๆ 
และไมมีในภาคกลาง เชน ลายเมฆ แตดวยยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดการผสมผสานกัน และ
ประยุกตรวมกันบางและลงตัวในแบบลานนาเอง  
 2. ผลการวิเคราะห วัสดุไมผลทางการ
เกษตร
  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมุงเนนท่ีวัสดุ
ไมผลทางการเกษตรเพ่ือทดแทนการใชไมธรรมชาติ  
ซึ่งไมผลทางการเกษตรเกิดข้ึนจากการเพาะปลูก
ทางการเกษตรในสวนหรือในไรเปนไมยืนตน
พวกท่ีมีพุมขนาดใหญท่ีมีการขยายพุมในแนวต้ัง
และแนวนอน ตัวอยางเชน ทุเรียน มะมวง ลําไย 
ขนุน กระทอน มังคุด มะขาม มะตูม เปนตน ซึ่ง
เกษตรกรไดทําการตัดแตงก่ิงใหมเพ่ือทดแทนก่ิง
ตนเดิมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเมื่อนํามา
จําหนายที่จุดรับซื้อไม จะเรียกวา ไมเบญจพรรณ
หรือไมฟนทอนท่ีมีราคาถูก โดยในการวิจัยน้ีไดเลือก
ผลไมที่ปลูกมากที่สุด 5 ลําดับนํามาทดลองเปน
กรณีศึกษา ซึ่งไดแก มะมวง ลําไย ทุเรียน 
กระทอน และขนุน  
  จากผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา  ผูวิจัยไดนําลวดลาย
ที่เปนเอกลักษณของลานนาในบางสวนมาทดลอง
แกะสลักตัวอยางวัสดุไมผลทางการเกษตร โดย
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   การแกะสลัก

             รายละเอียด             N = 6
   ช่ือไม X

_
 SD แปลความ

1. ดานการแกะสลัก ไมมะมวง 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 1.1 เน้ือไมไมแตกหรือราว ไมทุเรียน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
   ไมลําไย 2.00 0.00 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก

 1.2 เน้ือไมไมแข็งเกินไป ไมมะมวง 3.33 1.43 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมลําไย 2.00 0.00 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก

 1.3  งายตอการโกลนหุนข้ึนรูป ไมมะมวง 3.50 0.34 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 3.50 0.54 เหมาะสมปานกลาง
   ไมลําไย 1.66 0.93 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก

 1.4 งายตอการแกะสลัก ไมมะมวง 3.33 1.43 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
   ไมลําไย 1.50 1.37 เหมาะสมนอยท่ีสุด
   ไมกระทอน 4.33 0.51 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา ไมขนุนมีเน้ือไม
ไมแตกหรือราวมีความเหมาะสมมากมีคาเฉล่ีย  
4.16 และไมมะมวง ไมทุเรียน และไมกระทอน
มีความเหมาะสมมากมีคาเฉลี่ย 4.00 เทากัน เนื้อไม
ไมแข็งเกินไปมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมกระทอน 
ไมทุเรียน และไมขนุนมีคาเฉลี่ย 4.16 เทากัน   

งายตอการโกลนหุนข้ึนรูปมีความเหมาะสมมาก 
ไดแก ไมกระทอน และไมขนุนมีคาเฉลี่ย 4.16 และ 
4.00 ตามลําดับ และงายตอการแกะสลักมีความ
เหมาะสมมาก ไดแก ไมกระทอน และไมขนุน
มีคาเฉลี่ย 4.33 และ 4.00 ตามลําดับ

การประเมินจากความคิดเห็นของชางไมแกะสลัก 
จํานวน 6 ทาน โดยสรุปผลการวิเคราะหวัสดุไมผล

ทางการเกษตรในดานการแกะสลัก ดานการตกแตง
และทําสี และดานความสวยงาม ดังนี้
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ตารางที่  2 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   การตกแตงและทําสี

             รายละเอียด             N = 6
     ช่ือไม  X

_
 SD แปลความ

2. ดานการตกแตงและทําสี      ไมมะมวง 3.50 0.30 เหมาะสมปานกลาง
 2.1 การลงรักปดทอง   ไมทุเรียน 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.50 1.37 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 2.2 การประดับกระจก ไมมะมวง 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.16 0.40 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 2.3 สามารถทําสีไดงาย ไมมะมวง 3.50 0.54 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.33 0.51 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.83 0.75 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา การลงรัก
ปดทองไมที่มีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 4.00 และ 3.66 
ตามลําดับ การประดับกระจกไมที่มีความเหมาะสม
มาก ไดแก ไมขนุน และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 

4.00 และ 3.66 ตามลําดับ และไมที่สามารถ
ทําสีไดงายมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน ซึ่งไม
มะมวงมีความเหมาะสมปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50

ตารางที่  3 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   ความสวยงาม

             รายละเอียด             N = 6

     ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

3. ดานความสวยงาม  ไมมะมวง 2.83 1.72 เหมาะสมปานกลาง
 3.1 ความสวยงามของเน้ือไม ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.66 0.96 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.66 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด
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ตารางที่  3 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   ความสวยงาม (ตอ)

             รายละเอียด             N = 6

     ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

 3.2 ความสวยงามของลวดลาย ไมมะมวง 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.50 1.22 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
 3.3 ความสวยงามของ ไมมะมวง 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
  การตกแตงทําสี ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.33 0.51 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดว า ไมขนุน
มีความสวยงามของเน้ือไมมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย 
4.66 ไมกระทอน และไมทุเรียนมีคาเฉลี่ย 3.66 
และ 3.00 ตามลําดับ ความสวยงามของลวดลาย
มีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน และไมกระทอน 
มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน และความสวยงามของการ
ตกแตงทําสีมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน  
 จากตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของผูผลิตงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักสรุปไดวา ไมขนุนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือไมกระทอน และ
ไมมะมวง ตามลําดับ
 3. ผลการวิเคราะหการออกแบบของท่ีระลึก
จากวัสดุไมผลทางการเกษตร
  ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของท่ีระลึก
จากกลุมผูซ้ือสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 61 คน ทําการตอบแบบสอบถาม
ดานความตองการของที่ระลึก ผลการวิเคราะห  
พบวามีความตองการรูปแบบของท่ีระลึกเปนนาิกา  

รอยละ 31.1 โคมไฟ รอยละ 24.6 กรอบกระจก  
รอยละ 16.4 แผนไมติดฝาบาน รอยละ 11.5 
กรอบรูป รอยละ 6.6 ไมฉลุและกลอง รอยละ 
4.9 เทากัน จากผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา ผลการวิเคราะหวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร และความตองการรูปแบบ
ของที่ระลึกจากงานไมแกะสลัก ผูวิจัยไดนําผลสรุป
การวิเคราะหและทฤษฎีท่ีศึกษามาใชในการออกแบบ
รูปแบบของที่ระลึก ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบราง A
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รูปที่ 2 แสดงรูปแบบราง B รูปที่ 3 แสดงรูปแบบราง C

 จากแนวความคิดในการออกแบบท้ัง 
3 รูปแบบเปนการผสมผสานรูปแบบชางไมแกะสลัก
และลายกานขดผักกูดหรือกนกผักกูดกานขดฝก
มะขาม ซึ่งลวดลายเปนที่นิยมและสามารถสื่อถึง

ลานนาได และการผลิตไมยากเกินไปมีขนาดที่
สามารถพกพาไดสะดวกเหมาะสมสําหรับกับการเปน
ของที่ระลึก

ตารางที่ 4 แสดงผลความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการออกแบบ และพัฒนางานหัตถกรรม
   ไมแกะสลัก

             รายละเอียด             N = 3

       ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

1. ดานความงาม A 4.00 1.00 มาก
 รูปแบบมีความสวยงามนาซ้ือ B 4.00 1.00 มาก
       C 3.66 0.57 มาก
 รูปแบบมีความสวยงาม A 4.33 0.57 มาก
 ตามลักษณะของงานแกะสลักไม B 4.00 1.00 มาก
     C 4.33 1.15 มาก
 รูปแบบมีลวดลายท่ีมีความงาม A 4.00 1.00 มาก
 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ B 4.33 0.57 มาก
     C 4.33 1.15 มาก
2. ดานประโยชนใชสอย A 4.00 1.00 มาก
 รูปแบบมีความเหมาะสม B 4.33 0.57 มาก
 กับประโยชนใชสอย C 3.66 0.57 มาก
 รูปแบบสามารถใชงานไดสะดวก A 4.00 1.00 มาก
     B 4.00 0.00 มาก
     C 4.00 1.00 มาก
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ตารางที่ 4 แสดงผลความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการออกแบบ และพัฒนางานหัตถกรรม
   ไมแกะสลัก (ตอ)

             รายละเอียด             N = 3

       ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

 รูปแบบมีขนาดท่ีเหมาะสม A 4.00 1.00 มาก
 ความสะดวกตอการพกพา B 4.33 0.57 มาก
   C 4.33 1.52 มาก
 รูปแบบมีความเปนไปได A 4.66 0.57 มากท่ีสุด
 ในการผลิตจริง B 4.33 1.15 มาก
   C 4.33 1.15 มาก
3. ดานเอกลักษณเฉพาะถิ่นรูปแบบ A 4.66 0.57 มากท่ีสุด
 สามารถบงบอกถึง B 5.00 0.00 มากท่ีสุด
 เอกลักษณของลานนา C 4.33 1.15 มาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา ในดานความงาม 
รูปแบบ A และ B มีความสวยงามนาซื้ออยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 เทากัน รูปแบบ A และ 
C มีความสวยงามตามลักษณะของงานแกะสลักไม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.33 เทากัน และรูปแบบ 
B และ C มีลวดลายที่มีความงามเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 เทากัน  
     ในดานประโยชนใชสอย รูปแบบ B มี
ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย  4.33 รองลงมาคือรูปแบบ A มีคาเฉล่ีย 
4.00 รูปแบบ A B และ C มีรูปแบบท่ีสามารถ
ใชงาน ไดสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 
เทากัน รูปแบบ B และ C มีขนาดที่เหมาะสม
สะดวกตอการพกพาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.33 
เทากัน รูปแบบ A มีความเปนไปไดในการผลิตจริง
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา
คือ รูปแบบ B และ C มีคาเฉลี่ย 4.33 เทากัน 
 ในดานเอกลักษณเฉพาะถิ่น รูปแบบ B 
สามารถบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ินของลานนา
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ  
รูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 4.66  

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นจากผูทรง
คุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการออกแบบ และพัฒนา
งานหัตถกรรมไมแกะสลัก ในการออกแบบนาิกา
ของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตรท้ัง 3 รูปแบบ 
ในดานความสวยงาม ดานประโยชนใชสอย และ
ดานเอกลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งจากภาพตัวอยาง
รูปแบบ A มีคาเฉล่ียในภาพรวมมากท่ีสุด ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงไดเลือกทําการปรับปรุงและพัฒนาตามท่ี
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําและทําการผลิตตนแบบจริง
ตามแนวทางพัฒนา 

รูปที่ 4 รูปแบบท่ีปรับปรุงและพัฒนา
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รูปที่ 5 ตนแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  ศึกษาลวดลายไมแกะสลักลานนา
เพ่ือการออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทาง
การเกษตร  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
 ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอด
ลวดลายลงบนเนื้อไมแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบของหัตถกรรมพ้ืนบ านและ รูปแบบ
ศิลปกรรมลานนา ชางและลายกนกลานนาสามารถ
ส่ือสารถึงเอกลักษณของลานนามากข้ึน ซ่ึงมีความ-
คลายคลึงกัน คือ เปนงานไมแกะสลักและใชในการ
ประดับตกแตงเหมือนกัน จึงมีความจําเปนที่จะ
ออกแบบโดยนํา 2 รูปแบบมาประยุกตรวมกับการ-
เปนของท่ีระลึกเพ่ือใหเกิดประโยชนใชสอยเพ่ิมข้ึน 
และใหส่ือสารถึงเอกลักษณของลวดลายลานนา
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2532) 
ซึ่งกลาวไววา การสืบสานและดํารงอยูของศิลป
หัตถกรรมไมวาทองถิ่นใด ที่สามารถนํางานศิลป
หัตถกรรมมาสงเสริมใหกลายเปนสินคาท่ีระลึกได 
จึงเทากับเปนการสืบทอด และฟนฟูฝมือดานศิลป
หัตถกรรมดั้งเดิม และที่สําคัญเปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับวัสดุ วัตถุดิบที่นํามาใชในงานแกะสลักไม ที่มี
ความนิยมมากที่สุด คือ ไมสัก แตปจจุบันหายาก
มากข้ึนและมีราคาแพงจึงไดมีการใชไมชนิดอ่ืนท่ีมี

คุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชแทนไมสัก จึงมีความ
จําเปนท่ีจะนําไมผลทางการเกษตรมาทดลอง
ดานคุณสมบัติของไมท่ีมีความเหมาะสมกับการ
แกะสลัก เพื่อเปนการลดตนทุนในเรื่องวัสดุ ซึ่ง
สอดคลองกับ (นภารัตน ชูเกิด, 2553) กลาววา 
การใชวัสดทดแทนไมธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึง 
เ พ่ือชวยลดปญหาจากสภาพปญหาปจจุบันท่ี
ทรัพยากรปาไมมีจํานวนลดลง ในขณะที่ความ-
ตองการใชไมยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช
วัสดุทดแทนไมนอกจากจะชวยลดการใชทรัพยากร
ไมแลว ยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมในดานของการ-
ลดภาวะโลกรอนได
 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรม
ไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตร ซ่ึงไดแก 
ไมมะมวง  ไมทุเรียน  ไมลําไย  ไมกระทอน  และ
ไมขนุน เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเปนการ
ใชวัสดุทดแทนไมธรรมชาติ ในดานการแกะสลัก 
ดานการตกแตงและทําสี และดานความสวยงาม 
สรุปไดวา ไมขนุนมีความเหมาะสมมากที่สุด รอง
ลงมาคือไมกระทอน และไมมะมวง ตามลําดับ 
ไมขนุน ไมกระทอน และไมมะมวง มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกันและสามารถนํามาแกะสลักไดสามารถ
แกะสลักลายท่ีมีลักษณะละเอียดหรือลายใหญได   
ควรใชกับการตกแตงหรือเปนผลิตภัณฑท่ีใชภายใน  
ไมควรใชงานภายนอกโดนแดดโดนฝน เนื้อไม
เม่ือแหงแลวจะมีความเหนียวควรใชน้ํามันชโลม
หรือพรมน้ําเล็กนอยจะแกะสลักไดงายข้ึน หรือควร
แกะสลักในขณะท่ียังไมแหงมากนัก เม่ือแกะเสร็จแลว
ควรแชอาบน้ํายาเพ่ือปองกันแมลงกัดกินไม ในสวน
ของไมลําไยมีเน้ือท่ีละเอียดเม่ือแหงแลวแตก
มีความแข็งมากยากตอการแกะสลัก ไมทุเรียน
มีเน้ือท่ีหยาบเน้ือไมน่ิมเกินไปยากตอการแกะสลัก 
ไมลําไยและไมทุเรียนควรนําไปใชในงานโครงสราง
ของผลิตภัณฑแลวแกะสลักดวยไมช นิด อ่ืน
นํามาปดทับ 
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 ในดานความตองการของท่ีระลึกจากกลุม
ผูซื้อสินคาในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
ใหไดของท่ีระลึกท่ีตรงตอความตองการของกลุม
ผูซื้อสินคา ซึ่งพบวามีความตองการรูปแบบของ
ท่ีระลึกเปนนาิกา คิดเปนรอยละ 31.1 ซ่ึงสอดคลอง
กับ (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531) กลาววาการสํารวจ
คานิยม อาจหมายถึง ความสนใจ ความพึงพอใจ 
ความชอบ ความนิยม และความตองการ ส่ิงเหลาน้ี
มนุษยยึดถือไวสําหรับเปนแนวทางในการใชเลือก
หรือแนวทางในการจัด ผูที่สรางสรรคตองใชการ
สังเกตและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคานิยมของ
ผูบริโภค
 ในดานการออกแบบของท่ีระลึกนาิกา
ทั้ง 3 รูปแบบ สามารถผลิตเปนของที่ระลึกไดทั้ง 
3 รูปแบบ ในรูปแบบท่ี 1 ท่ีมีคาเฉล่ียในภาพรวม
มากที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับการผลิตจริง ตามที่
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา คือ ควรผลิตไดรวดเร็วและ
ไมยากเกินไปควรลดลวดลายลงมาและแยกช้ินสวน
เพ่ือกระจายงานออกไปและเพ่ือปองกันความเสียหาย
ตอชิ้นงาน ลักษณะของชางควรใหงวงโคงขึ้นไป
ขางหนา เพราะชาวตางชาตินิยมมากกวางวงโคง

เขาหาตัว ควรมีขนาดที่กะทัดรัดเหมาะสมและ
สะดวกตอการพกพา ขนาดความหนาของไมควรใช
ขนาดคร่ึงน้ิวและแกะสลักนูนต่ําซ่ึงจะทําใหน้ําหนัก
เบาและประหยัดไม  ควรมีประโยชนใชสอยเพ่ิมข้ึน
ในลักษณะของการแขวนของเล็กๆ

บรรณานุกรม

นภารัตน ชูเกิด. (2553). วัสดุทดแทนไมลดภาวะ
 โลกรอน [ออนไลน] เขาถึงไดจาก blog. 
 prachyanun.com/news_file/p5437
 4220018.doc เขาถึงเม่ือ 17 ส.ค 2554
แนงนอย ปญจพรรค. (2535). เสนห ไมแกะสลัก
 ลานนา. กรุงเทพฯ : บ. สํานักพิมพเริงรมย 
 จํากัด
ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2531). ของที่ระลึก. กรุงเทพฯ 
 : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮาส
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2552). ศิลปะพื้นบาน. กรุงเทพฯ 
 : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิบูลย ลี้สุวรรณ. (2539). ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนออ



วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555  75

ภาษาอังกฤษที่วิศวกรใชและภาษาอังกฤษที่สอนในชั้นเรียน : มีอะไรเหมือนกัน
หรือไม?
LanguageUsed by Engineers and Language Taught in Classroom: 
Is there Anything in Common?

 อาดา รัยมธุรพงษ1

บทคัดยอ

งานวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเอกสารที่วิศวกรใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปรียบเทียบกับเอกสารประกอบ
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Abstract

This study focuses on the analysis of engineering workplace texts and the evaluation 
of in-house materials used with engineering students at Rajamangala University of 
Technology Isan, Khon Kaen Campus. Thailand. This study was based on the belief
that the use of systemic functional linguistics increases language educators’ capacity 
to be explicit about what to teach. The language data collected for this study were 
the course book for engineering students at RMUTI, KKC (01-320-003 Technical 
English), and texts that engineers have to read, write or complete in their daily work. 
The analysis of workplace texts showed that the main functions of text types 
in the workplace are limited to giving instructions, reporting jobs done and 
exchanging information. For classroom texts, students had to read for comprehension 
and give short responses. In addition, while the emphasis of RMUTI’s program was 
on reading extensive discourse, engineers in the workplace seldom engaged in 
reading lengthy texts. Therefore, it can be concluded that there are some mismatches 
between texts used in the classroom and texts found in the workplace. 

Keyword : English use, engineer

INTRODUCTION

This study focuses on the analysis of 
engineering workplace texts and the 
evaluation of in-house materials used 
with engineering students at Rajaman-
gala University of Technology Isan, 
Khon Kaen Campus. Thailand. This 
study was based on the belief that 
the use of systemic functional linguistics 
increases language educators’ capacity 
to be explicit about what to teach. 
The language data collected for this 
study were the course book for 
engineering students at RMUTI, KKC 
(01-320-003 Technical English), and 

texts that engineers have to read, write 
or complete in their daily work.

The research questions 

The study set out to investigate:
 • What are the salient features of 
English that engineers encounter in the 
workplace settings?
 • What are the strengths and 
weaknesses of materials used with 
engineering students at RMUTI, Khon 
Kaen Campus?
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 • What are the mismatches 
between spoken and written texts 
engineers encounter in the workplace 
and in EFL classroom?

LITERATURE REVIEW

Introduction
 The analytical approach taken was 
mainly drawn from the work of major 
modern linguist Michael Halliday, in 
particular, the model of grammar set out 
in An Introduction to Functional Grammar 
(Halliday, 1994). The work of other linguists 
working in the same tradition was also 
significant for the analysis of this study 
(Bloor & Bloor, 1995; Butt et al., 2000; 
Gerot & Wignell, 1994, 2001).  

The definition of genre
 The working definition suggested 
by (Swales, 1990) has been found useful 
by many genre analysts and has become 
the best known. According to (Swales, 
1990), genre involves: 
 • A class of communicative events
 • Principal criterial features that 
turn a collection of communicative events 
into a genre that has some shared set of 
communicative purposes
 • Exemplars or instances that vary 
in their prototypicality
 • A background rationale to estab-
lish constraints on allowable contributions 
in terms of their content, positioning form 
and functional value

 • Frequent exploitation by the expert 
members of the discourse community to 
achieve private intentions within the frame-
work of socially recognised purposes.

The notion of discourse community
 Although communicative purpose 
becomes a determining aspect of 
communicative events in categorising their 
fit within a particular genre, the most 
important aspect in establishing the 
purpose(s) of communicative events is 
probably the concept of discourse 
community. (Swales, 1990) notes, ‘… genre 
belongs to discourse communities, not to 
individuals, other kinds of grouping or to 
wider speech communities’ (p. 9). The fact 
that Swales uses this term three times in 
his working definition of genre provides 
further evidence of the importance of this 
term in his concept of genre. For (Swales, 
1990) discourse communities are specified 
as sociorhetorical networks, each consisting 
of ‘a group of people who link up in 
order to pursue objectives that are prior 
to those of socialisation and solidarity’. 
This is made possible because ‘they share 
similar educations and professional initia-
tions, because they have absorbed the same 
technical literature and drawn many of 
the same lessons from it, because they 
share goals and professional judgements, 
and because their communication is full’ 
(Flowerdew, 2000). In this sense, discourse 
community consists of a group of people 
with similar backgrounds, expertise and 
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goals who establish a particular way of 
communication in order to achieve their 
goal. (Johns, 1997) suggests that the concept 
of ‘discourse community’ focuses on texts 
and language, and the genres and lexis 
that enable members throughout the world 
to maintain their goals, regulate their 
membership, and communicate effectively 
with one another (p. 51).  

RESEARCH METHODOLOGY 

Data collection procedures
 There were two sets of research data 
collected in this study. The first was the 
data taken from engineering workplaces. 
The second data source was the course book 
for Technical English 1 (01-320-003) for 

engineering students at the bachelor 
degree level.
 Data collection included documents, 
and interviews. The interviews were 
conducted in Thai, the first language of 
the respondents and the researcher. After 
the interviews, the respondents were asked 
to bring English texts they mentioned 
having to read or write as part of their 
work. The aim of the interviews was to 
discover those issues that a researcher 
cannot directly observe (Patton, 1990). The 
interviews were semi-structured.  

Data analysis procedures
 The text analysis processes followed 
step-by-step procedures. After reading each 
text to gain overall understanding of 

Table 1 A functional systemic model for analysing workplace texts (cf. Butt et al., 1995; 
  Halliday, 1994)

Context  Context of situation Contextual variables Lexicogrammar 
of culture
GENRE METAFUNCTIONAL REGISTER SYSTEM & STRUCTURES
   COMPONENTS
   Ideational (experiential) Field  Transitivity
      - Processes
      - Participants
      - Circumstances
   Interpersonal Tenor Mood
      - Modality
      - Modulation
      - Clause types
   Textual  Mode Theme 
      Theme/ Rheme
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meanings and purposes, the workplace 
texts were grouped according to their 
communicative purposes. After the texts 
were grouped, the next stage focused on 
the language features of each text type.  
Then the text analysis process advanced 
to identifying the common rhetorical 
patterns in the English written workplace 
texts in Thai engineering workplaces.  
 As described previously, the re-
searcher used systemic functional analysis 
(Halliday, 1994) as the framework for 
analysing the workplace texts (Table 1). 
In the course book analysis, the researcher 
adopted an evaluation framework for 
course development (Gall et al., 1996; 
Graves, 1996, 2000) and materials develop-
ment (Cunningworths, 1984; Tomlinson, 
2001, 1998).

WORKPLACE TEXTS

This study  represented a feature analysis 
for later use as input to program develop-
ment. It was motivated by the potential 
of genre as a tool for analysing and teaching 
the language required of non-native 
speakers in academic and professional 
settings (Hyon, 1996).  

The discourse communities
 1. Company 1
 Company 1 was a Thai-German joint 
venture under the management of the 
Board of Investment. It manufactured truck 
bodies, trailers and semi-trailers. This 

company had one German supervisor who
could speak Thai. Since the company was 
pushing to be the leading company in the 
region, with the goal to become inter-
national, engineers in this company needed
to be competent users of English, as their 
manager pointed out:
 We want to go internationally that’s 
why our company wants to improve the 
employer’s English skills…   The employees 
are required to read and reply email using 
correct grammar, can communicate in 
English, and having sales skill, such as 
presentation skills (Manager 1, Company 1).
 2. Company 2
 Company 2 was a company estab-
lished under Thai-Indian cooperation with 
Indian and Thai managers and Indian 
engineers on site. It manufactured pulp
and paper. The policy of the company 
was that the language of communication 
was English and Thai, both for writing 
and speaking, as could be seen from their 
circulars and other texts. As the researcher  
noticed during company visit, all signs, 
directions and company policy were both 
in English and Thai. The company exported 
to 17 countries and the main markets were 
Taiwan, France, India and Indonesia 
(personal communication).
 3. Company 3
 Company 3 was a privately-owned 
Thai brewery with German imported 
technology, and was one of the largest 
breweries of the country.  The head office 
of this company was in Bangkok. This 
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brewery was established in the region so 
that the company could reduce the cost of 
transportation from the brewery in the 
central region. The company itself relied on 
machinery for their production and all 
the instructions and protocols were in 
English. The brewery was adopting 
technology from Germany and other 
overseas countries. The manager on site 
was German. Engineers in this company 
reported the use of English in reading 
and writing. Since there was only one 
foreign manager on site, the use of 
English for spoken communication was 
very rare. Engineers had to work more with 
documents than in speaking.

 Communicative purposes in the 
workplace texts
 The most common types of work-
place texts collected from the engineering 
workplaces were reports, procedure texts, 
and memorandums.  

 Reports
 Reports were one of the most common 
genres engineers had to write as part of 
their daily work. Typically, workplace 
reports described jobs done over a certain 
period. This could be monthly, weekly, 
or daily. Since reports described what 
happened in the past, each was usually 
written in past tense. In the reports, the 
Participants, as defined by (Halliday, 1994) 
as peoples and things, were parts or name 
of the machines attended by engineers.

 The reports were transactional: they 
explained what jobs engineers did during 
a specific period of time. Most of the 
reports collected were written by site 
engineers for supervisors who needed 
to keep up with what was happening in 
the divisions or for colleagues in different 
work shifts. In completing the reports, 
engineers had to write details of the job 
done, tick boxes, and/or provide figures 
and comments. To write effective reports, 
engineers had to understand the conven-
tions for writing each type of report. Each
company had a standard format for each 
type. After observing details and overall 
context of their work, engineers had to 
organise chunks of essential information 
sequentially, then present them chrono-
logically.
 Some reports were more difficult 
to write than others. In some, all infor-
mation had to be fitted in one column, 
whereas for other reports, job faults had 
to be written in a separate column; 
whereas actions taken were numbered, 
and all pieces of related information 
had to be writtenin different columns 
and numbered.

 Procedures 
 The purpose of the procedural texts 
collected was to explain to or direct 
engineers how a particular job should 
be done. Most of them typically formed 
a list of activities that needed to be 
undertaken in order. They were used 
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for thestandardisation of particular tasks 
in the production processes and in the 
service areas. The purposes of procedures 
were threefold: to control work activity, 
to ensure consistent outcomes or products, 
and to ensure safe working practices 
(Prince, 1992a, 1992b). The simplest type 
of procedure consisted of a series of 
steps telling engineers how to operate 
a piece of technology and produce 
a commodity (Feez, 1998; Rose et al., 
1992a).  
 For this text type, the use of 
templates was pervasive as a means of 
communication in the workplace, parti-
cularly in the form of a job list or 
checklist. Engineers had to read, perform 
the jobs, and fill out the forms in 
relation to the tasks involved. Most of the 
information required was the condition 
of the machine, and/or what was to be 
done during the work shift. Some 
procedural texts emphasised machine 
parts to be serviced and the departments 
responsible for the jobs. There were 
sometimes further tasks that engineers 
were instructed to carry out.

 Memorandums
 The memorandums from these 
engineering workplaces functioned as 
requests. They contained the background 
to the request and what was requested. 
In this study, memos were written by 
engineers at the levels of operation to 
request permission for change and to 

request support on the work under their 
responsibilities. The memos were directed 
to the higher rank position for approval 
and support. Memos are often written 
and communicated upward in an organi-
sation to those who have more authority
than the writer. Politeness strategies, 
therefore, were evident, for example, 
the use of ‘Khun’ which Thai people 
use for addressing others, similar to 
Mr or Mrs in English. A special closing 
is used when a memo is directed to 
higher rank personnel. Sometimes the 
request was not engineering related 
but was company related. This implies 
that the scope of jobs engineers had 
to do was far more than technological 
work.  
 Workplace memorandums are 
writerresponsible texts, where the writer 
has to summarise relevant background 
information, inform on action taken 
or ask for action, provide reasons, 
invite further communication and contact, 
then end politely. In other words, every-
thing the reader needs for the meaning 
of a memorandum to be clear, unam-
biguous and polite has to be provided 
by the writer.
 Another type of memorandum 
that engineers encountered in their 
daily work was quotation. A quotation 
is written for four purposes: making 
an enquiry about products; following 
up an order; advising updated status; 
and clarifying order queries. Some 
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quotations were full of technical abbre-
viations, engineering related knowledge, 
and codes known among concerned 
parties.  
 Many of the quotations were fax 
forms or email documents. The presen-
tation of the message was in upper 
case letters; as Li So-mui remarks this 
is a legacy from ‘telex-speak’ days (Li 
So-mui & Mead, 2000). Sometimes the 
information was presented in numbered 
points for easy reading, and appropriate 
tone of the message could facilitate 
an effective relationship between the 
merchandiser and the customer. The 
innovations of fax and email have made 
other business paper work obsolescent 
(Eustace, 1996). For example, a fax is a 
legal document, and like email, can be 
printed off. In other words, fax and 
emails are transmission modes which 
provide written modes because both 
can be, and often are, printed out. 
They are, therefore, accepted as legal 
written documents. 
 To read and write quotations, the 
engineers had to possess business 
writing skills and understand conven-
tions for writing in business. For 
example, they should not write more 
than one page because a brief clear 
message is more essential than length. 
This implies that to meet the demands 
for greater effectiveness in engineers’ 
writing, teachers have to follow two 

parallel tracks: text structure and effective, 
economical use of language.  

 Range and complexity of commu-
nicative tasks
 The corpus of texts can be 
grouped according to the language skills 
involved: texts engineers have to read 
and write, texts they have to read only, 
and texts they have to write for their 
own purposes. Overall, engineers were 
expected to read and understand a 
text, and perform a task or write 
accordingly. However, there were some 
texts that engineers had to read and 
perform tasks without responding in 
writing. Their degree of comprehension 
could be assessed from their perfor-
mance of the task. These texts were 
job lists and instructions. For yet 
other tasks, engineers had to integrate 
reading and writing skills as well as 
engineering  skills. 

Summary
 In the analysis of workplace texts, 
the researcher applied a simple form of 
Systemic Functional Grammar. It was  
found that the two language functions that 
engineers used most were writing reports 
and giving instructions, and that language 
used in the workplace texts was full of 
abbreviations, ellipsis, and ungramma-
ticality. 
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CLASSROOM TEXTS

This section analyses a course book for 
Technical English 1 (01-320-003) which is 
used with engineering students at 
Rajamangala University of Technology Isan 
(RMUTI), Khon Kaen campus (KKC). The 
purpose is to compare the textual features 
of classroom materials with the texts 
engineers encountered in the workplace 
(analysed in the previous section).

RMUTI  KKC and its English programs
 The English curriculum in RMUTI 
iscentralised with a set of course teaching 
outlines that operate as functional 
syllabuses. RMUTI teachers of English 
are responsible for designing their own 
materials following the course descriptions 
provided. The aim of the courses is to 
provide students with basic skills in 
English necessary to operate effectively 
in the workplace with their Non-Thai 
speakers as well as to read texts 
written in English such as instructions, 
manuals, reports, directions (Chun-
thawithet, 1997).

Course book analysis
 In this analysis of the course book, 
the researcher was influenced by a 
materials evaluation framework suggested 
by (Tomlinson, 1998).  
 The aims of the course cover 
necessary skills of language learning 

(listening, speaking, reading and writing) 
and appropriate professional skills. 
Curriculum guidelines reflect a skills-
based approach (Hall and Crabbe, 1994). 
RIT course book designers have to 
follow criteria in selecting contents from 
students disciplines, professional issues, 
and professional situations which include 
English communication at work. It is 
stated in the guidelines that to achieve 
aims, the learners must be given oppor-
tunities to practise:
 • reading different articles, docu-
ments, magazines, and texts related to 
students’ disciplines
 • speaking in different situations 
related to students’ disciplines
 • listening and reading for main 
ideas, interpretations, and conclusion
 • writing and presenting profes-
sional issues
 • using appropriate English in       
different professional situations
 Thus, the selection criteria and 
language learning objectives are very 
broad, and students can read any 
articles, documents, or texts as long 
as they are related to their own discipline. 
As mentioned earlier, since RMUTI 
offers a wide range of disciplines, this 
outline is the guide for language teachers 
who are responsible for each discipline 
to design their own teaching materials. 
In practice, what has happened at 
KKC, from the researcher’s observation, 
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is that to lessen the burden of teachers 
having to prepare the lessons individually 
and clearly present the same language 
functions to every discipline, it is more 
convenient for the division to have the 
same textbook for every discipline, but 
individual teachers can add any supple-
mentary materials relevant to their 
students’ specialisations.

 The course book
 The course book was designed 
for engineering students undertaking 
Technical English 1 (01-320-003), under 
the bachelor degree program at RMUTI, 
Khon Kaen Campus. The length of the 
program is one semester, 16 weeks 
with three credit-hours per week 
(180 minutes). The preface of the book 
states that the contents of this book 
‘represent knowledge of English through 
technical knowledge and knowledge of 
the world’. The potential application 
of this book is very broad since it 
has to cater for students from different 
specialisations: civil engineering, me-
chanical engineering, industrial Engi-
neering, and electronics and electrical 
engineering.
 The book consists of six units, and 
each unit is divided into different sections: 
Lead In, Input, Gathering Information, 
Language Study, and Practic. In some 
units, there are tasks. Although in-

structions in the book are directed 
to students, using pronoun ‘you’, the 
sections in this textbook appear to be
intended for teachers.  
 The activities sequence in the course 
book shows that this course book puts 
considerable emphasis on using English 
and therefore satisfies teachers that it 
helps students to use language effec-
tively for their study purposes. All 
structures are learned in context so 
that students understand them and know 
how to use them.
 The entry or exit level of the user 
is not mentioned; it is assumed that 
learners must have adequate general 
knowledge of English as well as specialist 
knowledge. The context of the material 
is engineering and the Western world 
and the book has an international 
flavour. Since the material is taken from 
different sources, there is a combination 
of American English and British English 
in the texts.
 The initial presentation is through 
the Lead In section. In this section, teachers 
can lead the students to the content 
or language point of that unit by 
familiarising the students with some 
activities or topic for discussions, pair 
work, or activities which need students’ 
general knowledge: for example, signs 
or notices widely available in their daily 
lives, or the comparison between the 
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functions of eyes and a camera. Then, 
in the Input section, students are given 
reading passages or other language 
activities which include language focus 
or contents introduced in the Lead 
In section. However, the Lead In section 
does not always contain examples of 
new structures. Sometimes, the activities 
are there for warm up purposes only. 
In the next section, Gathering Informa-
tion, students have to do various tasks, 
and all of the tasks respond to the Input 
Section.  
 The learners are intended to learn 
the language inductively. First, students 
are presented with a number of examples 
and exercises which embody the rules.  
Learners then have to identify or notice 
similarities between examples so that 
they can hypothesise what they think 
the rules might be and try to do 
the exercises. The learners then have 
to seek confirmation from the next 
section. Then comes the Language 
Study section in which students learn 
about language rules introduced in 
the unit. Language rules presented 
in this section ensure that students 
are exposed to different types of 
activities, because they have to do a lot 
of tasks in Practice sections.  
 After students are introduced to the 
functions of language in each unit, it is 

time for them to learn about the language 
features presented. In this part, students 
have to attend to explanations about 
language rules. Unit 3 is about Signs/
Notices, their functions, and language 
patterns. The Language Study section 
summarises the structures presented in 
the unit. Then learners have to produce 
the structures by using language rules 
given earlier to do the exercises. This 
provides the students with practice in 
the manipulation of language forms 
presented. After students are exposed 
to the language features and forms 
they have to know, they have to do 
exercises in the Practice section, including 
numerous steps to check their under-
standings.

How RMUTI students are prepared to 
deal with engineering workplace texts
 The aim of this analysis is to 
compare the language structures in the 
course book with the structures of 
workplace texts. The analysis indicates 
that the structures introduced to 
engineering students in the English 
language classroom are quite dissi-
milar to workplace texts they will 
encounter in their future workplace. 
In Unit 1 of the course book, traditional 
grammar terms are introduced (Table 2).
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 Clause Analysis
 All clauses shown in this section 
were taken from texts in the Language 
Study sections in the course book 
because these texts contain those 
structures that the course book recom-
mends students to learn.
 Data analysis show that there is only 
50% correspondence in crude terms. There 
were some clause complex structures. Since 
these complex sentence structures did not 
appear frequently in the textbook and did 
not appear frequently in the workplace text 
corpus either, they will not be discussed
in detail. The following are examples from 
the text book.
 Since the demand has increased, the 
prices are higher. 
 It is certain that untreated water is 
high in organic matter.

 If you want to use an adaptor, you 
should use no more than one plug with it. 
 When it says DIRECTION MARKER, 
you put a circle around NO.
 Clause structures in the Language 
Study sections, whether simple or 
complex were complete sentences whereas 
the workplace texts contained some 
incomplete structures. Sentences given 
in the Language Study sections provide 
quite a useful range and model for 
preparing engineers for the workplace 
but students do not have sufficient 
opportunities to produce their own 
written texts.

Comparison of workplace and classroom 
texts 
 Since a central communicative purpose 
for English in the workplace is writing 

Table 2 Language study and traditional grammar

 Unit 1  Language study
Sentence Structure Parts of speech (noun, pronoun, adjective, adverb, verb auxiliary) 
  Sentence structure (Subject + verb + Object)
  Noun phrase
Word Structure Clues Prefixes, Roots, Suffixes, 
Reference  Personal pronoun, Relative pronoun, Demonstrative Pronoun
Punctuation Marks Full stop, Question mark, Comma, dash, colon, semi-colon, 
  parentheses
Discourse Markers Definition, Restatement, Similarity, Contrast and Concession, 
  Exemplification, Cause and Effect/Result
Context Clues. Word meanings from context (additional information)
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instructions, I now compare the language 
features of instruction in the workplace 
texts with classroom texts to find if the 
students are prepared to deal with them.
   In Unit 3 of the course book, 
instructions are defined as ‘the state-
ments used to tell or direct people 
to do things in sequence’ (Course book 
p. 11). Examples of instructions given 
in the course book are written in the 
following structures:  
 • Imperative form (e.g., Wear safety 
boots)
 • Present simple functioning as an 
instruction in a sequence of step with ‘you’ 
(e.g., Then you turn on the monitor)
 • Negative + present participle verb 
(e.g., No parking)
 • Negative imperative (e.g., Do not 
walk on grass, never overload a socket)
 • Complex instructions, when/
where + present simple clause + impera-
tive (e.g. When it says DIRECTION 
MAKER, you put a circle around NO)
 In addition to the structures 
mentioned above, the course book also 
introduced sequence markers which 
are used to order the steps of the 
instructions.  
 In the Language Practice sections, 
students mainly practise reading for com-
prehension and write simple instructions 

from the model given. One activity is 
given below:
 

How to weld with a gas welder

 Goggles should be worn to protect 
the eyes. Protective clothing in the form 
of gauntlets and a leather apron should 
be worn. Gas and airlines should be in 
good conditions and the connection 
between the torch and the gas and airlines 
should be checked. A screen should be 
placed in front of the work to protect 
other workers.

 The students have to write the 
instructions as in imperatives; the struc-
tures are to be rewritten as follows:
 Wear goggles to protect your eyes
 Wear protective clothing in the form 
of gauntlets and a leather apron.
 Check if the gas and airlines are in 
good conditions.
 Check the connection between the 
torch and the gas and airlines.
 Place a screen in front of the work to 
protect other workers.
 Six workplace texts follow this 
imperative pattern. Whereas classroom 
texts gave clear and concise patterns 
for students to practise, workplace texts 
contained varied patterns and were less 
consistent in than the textbook passages.
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 A common pattern found in the 
workplace texts but one not found in 
the classroom material was passive 
imperative (e.g., in Text 7 : ISO Pending 
Points and Checklist). Other texts 
functioned as instructions but there 
were no instructions given : Some texts 
required engineers to fill in the form 
reporting what jobs had been done. 
Engineers did not have to describe 
the jobs, they had only to tick the form 
or write the codes provided in the form. 
Though reading or completing instructions 
in the workplace seems unproblematic, 
the inconsistency of the language used 

by engineers (as mentioned earlier) may 
be an issue for efficiency and unambiguity. 
Whereas the use of sequence markers 
was introduced in Language Study as 
part of instruction, in the workplace 
texts sequence markers were not 
apparent, numbers were used to sequence 
the steps of actions and sometimes 
series of action were structured in tables 
or forms.

CONCLUSION

This study compared the characteristics 
of workplace texts with classroom 

Table 3 Patterns of Instructions used in the workplace texts

  Workplace text          Pattern use                 Examples

1.  Job to be done Passive imperative All air filter to be cleaned
 during Feb, 
 03 shut down
2. Shut down job Imperative Provide additional manhole for 
 list   fresh air circulation
3.  ISO pending Mixed patterns Old records to be checked and updated.
 points and Passive imperative Discard records + months
 checklist  Imperative
4.  Preventive No instruction given, PCC ROOM (PH-2)
 maintenance only locations of DOS ROOM(E T PALNT PH-2)
 checklist lightings provided
5.  Preventive No instruction given, SEPARATOR
 maintenance  only names of machine  FILTERATION (as original)
 plan  for beer and codes provided HYDRAULIC KG 1
 production
6.  Extinguisher No instruction given, Shop yard
 checklist only locations of Sheeting PH-1
  extinguisher provided RM payment office
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materials used with engineering students 
at RMUTI, KKC, the results of the study 
are as follows.
 1. In terms of salient features of 
English features that engineers en-
counter in the workplace, the analysis 
of workplace texts showed that the 
main functions of text types in the 
workplace are limited to giving in-
structions, reporting jobs done and 
exchanging information, classroom texts 
emphasised reading texts that students 
had to read for comprehension and give 
short responses.  
 2. Other differences between work-
place use and classroom learning were also 
found. While the emphasis of RMUTI’s 
program was on reading extensive 
discourse, engineers in the workplace 
seldom engaged in reading lengthy texts.  
Therefore, it can be concluded that there 
are some mismatches between texts used 
in the classroom and texts found in the 
workplace.
 3. For writing, engineering students 
had to respond only to reading compre-
hension texts with short answers. In the 
workplace, however, engineers had to 
write for wider audiences, including 
supervisors, work colleagues, suppliers, 
or their customers to direct, report, inform 
according to their job roles.   
 4. The weaknesses of the classroom 
texts are that while many writing exercises 
in the course book only require students 
to utilise a single rhetorical mode for 

their work (writing instruction, completing 
classification diagram, etc), many work-
place writing tasks required engineers 
to combine several rhetorical modes and 
to move from one mode to another within 
the same task.  

LIMITATIONS OF THE STUDY

Obviously, the results of this study reflect 
practice from only one educational context, 
and a limited number of workplaces.
Although no strong conclusions can be 
drawn, the results suggest that a more wide 
ranging comparison between language 
taught in the classroom and language used 
in the workplace could provide some 
interesting insights to curriculum designers 
and developers as well as language teachers 
in Thailand. For teachers, since language 
is so complex, and teachers’ understanding 
is so far from complete, working on 
educated guesswork or hunches needs 
to be replaced with close examination 
of language in the target situation. The 
analysis of English in the workplace could 
be a sound starting point for teaching 
or designing a course book and related 
technical materials. With the help of valid 
and trustworthy research it would be 
possible to obtain a much more complete, 
complex and refined picture of what 
engineers need to do in English in 
their workplace contexts. The information 
gained could be used in the shaping 
of a more effective ESP curriculum.
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การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน
Research and Development of Office Management Multimedia         
Instruction Program

 ภรณี หลาวทอง1

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 3) เพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนรู
ของผูเรียนที่ไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน
ท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) แบทดสอบหาประสิทธิผลทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 25 ราย ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงานที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 73.05/83.75 เมื่อนํา
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห พบวา ไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) = 83.75 
และประสิทธิภาพกอนกระบวนการเรียน (Epre) = 49.15 ดังนั้น บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงานท่ีสรางข้ึนน้ี ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรูสูงข้ึน 34.60 และความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมาก สรุปไดวา
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงานท่ีสรางข้ึนน้ี เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได

คําสําคัญ : การวิจัยและพัฒนา, บทเรียนมัลติมิเดีย, รายวิชาการจัดการสํานักงาน
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Abstract

The objectives of this research are to 1) develop multimedia program of office management, 
2) determine the effectiveness of multimedia program in office management, 3) determine 
the effectiveness of learning among students from the multimedia program of office 
management, 4) determine the satisfaction in learning from multimedia program of office 
management. The instruments used this research are multimedia program on office 
management, testing the effectiveness of learning, evaluation the quality of program, 
and questionnaire the satisfactory of students with multimedia program of office 
management. There are 25 students in diploma level are sampled. Multimedia program 
of office management demonstrates an effectiveness 73.05/83.75. The result of testing 
score before and after illustrate the performance after the process (Epost) = 83.75 and 
before the process (Epre) = 49.15, consequently,this multimedia program of office 
management is created. The students, to learning efficiency increase 34.60. The 
satisfaction of the samples in the multimedia program has mean 3.51 reaching the 
level of satisfaction. The result can be concluded that the multimedia program of 
office management has an effectiveness and can be used for instructional proceeds.   

Keyword : Research and development,  Multimedia Instruction  Program, Office management
 
บทนํา

การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีให
ความรูและจัดประสบการณการเรียนแกผูเรียน  
เพ่ือใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิผล  การนําส่ือการเรียน
การสอนมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ความพรอม
และสภาพแวดลอมตางๆ  สื่อการเรียนการสอน
ในปจจุบัน  จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใช
เปนส่ือการเรียนการสอนมากข้ึน  โดยผูสอนเปนผูใช
เพื่อถายทอดเนื้อหาสาระไปสูผูเรียน  หรือผูเรียน
ใชเรียนดวยตนเอง  ท้ังน้ีเน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาใหผูใชมี
ความสะดวกสบายมากข้ึน  ผูสอนสามารถสรางสรรค
และออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลาย เพ่ือให

เหมาะกับสถานการณการเรียนรูและเสริมสราง
ประสบการณเรียนแกผูเรียน  การนําเสนอเน้ือหา
ที่มีความสนุกสนานและสามารถเราความสนใจ
ไดมาก การใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิต
บทเรียนท่ีมีลักษณะเปนส่ือแบบประสมในรูปของ
ขอความตัวอักษร  เสียง  ภาพน่ิง  กราฟก  ภาพถาย  
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกวา มัลติมีเดีย (Multimedia)  
ในการเรียนการสอนจะใชคอมพิวเตอรในลักษณะ
มัลติมีเดียเสนอเนื้อหา  โดยการเช่ือมตอกับเคร่ือง
วีดิโอโปรเจคเตอร  เพื่อเสนอภาพขนาดใหญบน
จอภาพแทนมอนิเตอรขนาดเล็กน้ัน จะชวยใหผูเรียน
จํานวนมากสามารถดูขอความและภาพรวมท้ัง
ฟงเสียงไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
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 การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในหอง
เรียนท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก มักพบปญหาเร่ืองความ
แตกตางกันของประสบการณ ความสามารถในการ
รับรูและความสนใจของผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการสอนเน้ือหาท่ีมีลักษณะความเปน
นามธรรม  จึงมีความจําเปนท่ีผูสอนจะตองนําส่ือ
การเรียนการสอนมาใชเพ่ือชวยแกปญหาเร่ือง
ความแตกตางของผูเรียนไมวาจะเปนเร่ืองความ
สามารถในการรับรู  หรือความสนใจก็ตาม  ท้ังน้ี
เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (ลัดดา 
ศุขปรีดี, 2548)
 รายวิชาการจัดการสํานักงาน  เปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ แบงได 8 หนวยเรียน ไดแก ศึกษา
เก่ียวกับแนวคิดปรัชญาการจัดการสํานักงาน  
งานสํานักงานและหนาท่ีงานสํานักงาน  กระบวนการ
บริหารการจัดการสํานักงาน  การจัดผังสํานักงาน  
การบริหารงานเอกสาร  เคร่ืองใชสํานักงาน  การจัด
ระบบวิธีการปฏิบัติงานสํานักงาน  และการปฏิบัติงาน
ในการจัดการสํานักงาน  มีการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะตองออกฝกประสบการณ
ภายในหนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง  
โดยผูสอนจะเปนผูบรรยาย อธิบายและสาธิตเทคนิค
การปฏิบัติกอนท่ีนักศึกษาจะลงฝกประสบการณ
ภายในจริง  
 นอกจากน้ีนักศึกษาสวนใหญท่ีเขามาเรียน
ที่วิทยาเขตสุรินทรมีพ้ืนความรูท่ีแตกตางกันมาก  
บางคนไมเคยรูจักเคร่ืองมืออุปกรณ ไมเคยปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมในการทํางานสํานักงานมากอน 
ทําใหขาดทักษะในการปฏิบัติ  การวางตัวท่ีเหมาะสม  
การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
ไมกลาท่ีจะลงมือปฏิบัติและการตัดสินใจในการทํางาน 
เพราะอาจทําใหอุปกรณสํานักงานเกิดความเสียหาย 
ทําใหผลการสอบภาคปฏิบัติจึงมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และ

เปนเร่ืองยากท่ีจะจัดการเรียนการสอนทักษะ
จํานวนมากเหลานี้ ใหกับผูเรียนในหองเรียนที่
ประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันหลายดาน 
ในเวลาจํากัดของหลักสูตร ทางออกที่จะเปนไปได
คือ การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
แตละคน (สุรางค โควตระกูล, 2533)   
 การนําเอาเทคโนโลยีมาใช เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน โดยคุณลักษณะที่สอดคลอง
กับการเรียนรู ตามเน้ือหารายวิชาการจัดการสํานักงาน 
ก็คือ มัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถแสดงได
ทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟกเคลื่อนที่ 
และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดิทัศน ในลักษณะของ
ส่ือประสมหลายมิติท่ีมีความเหมือนจริง ซ่ึงเหมาะสม
ในการนําเสนอในสวนของการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ในการเรียนการสอนยังขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณสํานักงาน บทเรียนมัลติมีเดียจึงมีความสําคัญ
ตอการเรียนรูเปนรายบุคคล อีกทั้งเปนการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ชวยสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูตามเอกัตภาพ (Individaul) ไดเรียนรู
เปนข้ันตอนจากงายไปหายาก นอกจากน้ัน ยังมีการ
เชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งชวยสนับสนุนการสราง
ความรู และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูในสิ่งตางๆ 
ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดย
ไมตองเรียนตามลําดับขั้นตอน  ซึ่งถือวาเปนการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู
อยางมาก (กิดานันท  มลิทอง, 2543)   
 จากหลักการและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะพัฒนามัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  โดย
มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ีคือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน 3) เพื่อหาประสิทธิผลทาง
การเรียนรูของผูเรียนท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดีย
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รายวิชาการจัดการสํานักงาน 4) เพ่ือหาความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร สาขาวิชาการจัดการ ช้ันปท่ี 
2/1 - 3 ปการศึกษา 1/2552 จํานวน 54 คน  
ทําการทดสอบเพื่อปรับความรูพื้นฐาน แลวนําผล
สัมฤทธ์ิของกลุมประชากรท่ีมีคะแนนใกลเคียงกัน 
มาทําการสุมตัวอยางอยางงาย เลือกใหเหลือจํานวน
25 คน เพ่ือกําหนดเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดรับการสอนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย และมีวิธี
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
 1. เคร่ืองมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก 1) บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน จํานวน 2 บทเรียน เร่ือง อุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการสํานักงาน
เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 80 ขอครอบคลุมทั้ง 2 บทเรียน เร่ือง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 22 ขอ
 2. การสรางและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ
 บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน นําเนื้อหามาแบงเปนหัวขอยอยๆ ให
เหมาะสมกับบทเรียนมัลติมีเดีย เขียนจุดประสงค

การเรียนรูรายวิชาการจัดการสํานักงานใหสอดคลอง
เช่ือมโยงครอบคลุมเน้ือหาท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ จํานวน 2 บทเรียน ศึกษาโปรแกรมสําหรับ
ที่ชวยในการสรางสื่อคือโปรแกรม Macromedia  
Authorware version 8 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ
ของโปรแกรมพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยศึกษา
รายละเอียด ตลอดจนวิธีการพัฒนา จากตํารา เอกสาร 
วารสาร รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กําหนดรูปแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะสราง
บทเรียนมัลติมีเดียท่ีเนนสถานการณ จําลอง 
ออกแบบโดยเนนการใชภาพประกอบคําบรรยาย 
เนื้อหาวิชา ผสมผสานกับกราฟก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงบรรยาย ตรวจสอบความถูกตองของบทเรียน
มัลติมีเดีย รายวิชาการจัดการสํานักงานที่สรางขึ้น 
ดังนี้ 1) ตรวจสอบความถูกตอง ดานเนื้อหาวิชา
และภาษาที่ใชในแตละกรอบ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
บทเรียนจํานวน 4 ทาน 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
ทางดานเทคนิคการนําเสนอแตละกรอบ โดยใช
แบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 4 ทานเปนผูตรวจสอบ
แกไขเทคนิคการนําเสนอ 3) นําบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของเช่ียวชาญ 
ไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
 ข้ันท่ี 1 ทดลองใชวิธีหน่ึงตอหน่ึง (0ne 
to 0ne Testing) มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
บทเรียนมัลติมีเดียในดานการนําเสนอ ภาษาที่ใช 
คําชี้แจงในแตละหนาจอ สีสัน ตัวอักษร กราฟก 
เสียง ภาพประกอบ การเคลื่อนไหวของวัตถุตางๆ 
ในบทเรียน 
 ข้ันท่ี 2 ทดลองใชกลุมเล็ก (Small Group 
Testing) วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสม
ของบทเรียนในดานตางๆ เชน การใชภาษาครอบคลุม
หรือไม จากนั้นผูวิจัยนําผลจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน บทเรียน
มัลติมีเดีย มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน E1/E2
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 การสรางบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการ
จัดการสํานักงาน ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
 1) ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงค 
การจัดกิจกรรมรายวิชาการจัดการสํานักงาน จาก
เอกสารหลักสูตร หนังสือเรียน และเอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาการจัดการสํานักงาน ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
 2) ดําเนินการเขียนบทเรียนการเรียนรู 
โดยเขียนใหสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา และ
กิจกรรมตามเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
การจัดการสํานักงาน เพ่ือสอนตามปกติไดบทเรียน
จํานวน 2 บทเรียน 
 3) นําบทเรียนการเรียนรูเสนอใหผูเช่ียวชาญ
เพื่อประเมินตรวจสอบ ความเหมาะสมระหวาง
เนื้อหา และกิจกรรม จํานวน 4 ทาน โดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงคและเน้ือหา 
(Item - Objective Congruence : IOC)
 4) นําแบบวัด IOC จากผูเช่ียวชาญ มาหา
คาเฉลี่ย แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ คาดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา โดย
กําหนดคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
กับเนื้อหา ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้น
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
 5) นําบทเรียนการเรียนรูรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน ที่ประเมินความเหมาะสมแลว ไปพิมพ
เปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปทดลองตอไป
 แบบทดสอบผลสมฤทธ์ิทางการเ รียน
รายวิชาการจัดการสํานักงาน ผูวิจัยดําเนินการ
สรางตามขั้นตอนดังนี้
 1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาการจัดการสํานักงาน ระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการ ตลอดจน
วิธีการสราง การเขียนขอสอบ จากหนังสือการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา
 2) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
การจัดการสํานักงาน เพ่ือกําหนดน้ําหนัก ความสําคัญ

ของเนื้อหา จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัด
แบงออกเปนสมรรถภาพ 6 ดานดังน้ี ดานความรู - 
ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช  ดาน
การวิเคราะห  ดานการสังเคราะห  และดานการ
ประเมินผล  
 3) สร างแบบทดสอบชนิดเ ลือกตอบ 
4 ตัวเลือก โดยสรางใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 80 ขอ
 4) นําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ตรวจสอบลักษณะ
การใชคําถาม  ตัวเลือก  ความสอดคลองกับพฤติกรรม
ที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา จุดประสงค
และเนื้อหา เพื่อปรับปรุงและแกไขโดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  
 5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญสาขา
วิชาการจัดการ  เพ่ือพิจารณาความถูกตองอีกคร้ัง  
แลวจึงนําไปพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปทดลอง
ตอไป
 6) นําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ-
เรียน ไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีมาแลว 
จํานวน 10 คน
 7) นํากระดาษคําตอบท่ีนักศึกษาตอบแลว 
มาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอท่ี
ตอบผิด หรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก
ให 0 คะแนน เม่ือตรวจและรวมคะแนนเรียบรอย 
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหรายขอ หาความยากงาย 
(p) และอํานาจจําแนก  (r)  โดยเลือกเอาขอสอบ
ที่มีความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคา
อํานาจจําแนก ระหวาง 0.10 - 1.00
 8) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนที่คัดไว ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงานมาแลว จํานวน 10 คน 
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร  
KR-20 Kuder-Richarson   
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 9) แบบสอบถามความพึงพอใจทางการ
เรียนรู เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มี  
5 ระดับ ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจ
นอยที่สุด โดยมีเจตคติเชิงนิมานและเชิงนิเสธ 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520)
  9.1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
4 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาแกไข ตอจากน้ันพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเน้ือหาและครอบคลุมท่ีตองการวัด  
ตลอดจนความเหมาะสมในการใชภาษา 
  9.2) นําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว จํานวน 22 ขอ 
ไปทดลองใช (Try - out) กับนักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงานมาแลว จํานวน 10 คน 
นํามาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Item -
Total Correlation) คัดเลือกเอาขอท่ีมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.10 - 1.00 ข้ึนไป
  9.3) นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกรายขอ โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
อยางงาย ใชขอสอบที่มีเกณฑอยูในชวงอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.10 - 1.00 หาคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธ แอลฟา 
(- Coeffient) ของครอนบาค
 3. การวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
 1) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียน ผูวิจัยนําผลการทํา
แบบทดสอบทายบทเรียนทุกบทเรียนและแบบ
ทดสอบหลังเรียน มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 = 80/80 

 2) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน ผูวิจัย

นําผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิผลทาง
การเรียนรูของผูเรียน Epost – Epre > 60
 3) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยไดนํา
ผลการทําแบบทดสอบท่ีไดจากการทําการทดลอง
ของกลุมทดลองมาทําการวิเคราะหเพ่ือหาคาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ดัชนีคาความยาก - งาย ดัชนีคาอํานาจจําแนก และ
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   3.1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC)
   3.2) ดัชนีคาความยากหรือดัชนีคา-
ความงายของขอสอบ
   3.3) ดัชนีคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ
   3.4) ค า ค ว า ม เ ช่ื อ ม่ั น ข อ ง แบบ
ทดสอบ
 4) การวิเคราะหและสถิตท่ีใชวิเคราะหหา-
คุณภาพของบทเรียน ผูวิจัยไดนําผลการกรอก
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญ  
มาทําการวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียน  โดยการ
แบงระดับการประเมินบทเรียนมัลติมีเดียออกเปน
ผานและไมผาน ซึ่งในระดับการผานการประเมิน
ไดใชวิธีวัดแบบประเมินคา (Rating scale) โดย
แบงเปน 5 ระดับ จากน้ันทําการวิเคราะหผลโดย
การคํานวณหาคาเฉลี่ย (x_ ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของระดับการประเมินผล  
 5) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติ-
มีเดีย ผูวิจัยไดนําผลการกอกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเรียน มาทําการวิเคราะหหาความ
พึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดีย 
โดยใชวิธีการวัดแบบประมาณคา (Rating Scales) 
ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดีย เปน 5 ระดับ และใหคะแนนแตละ
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ระดับดังนี้ คือ ระดับความพึงพอใจมาก (5 คะแนน) 
ระดับความพึงพอใจคอนขางมาก (4 คะแนน) 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) ระดับ
ความพึงพอใจนอย (2 คะแนน) และระดับความ
พึงพอใจนอยที่สุด (1 คะแนน) จากนั้นทําการ
วิเคราะหผลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินผล  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา วานิชย-
บัญชา, 2546)

ผลการวิจัย
 
ผลการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญดานการวัดผล
ประเมินผลเปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของขอสอบแตละขอกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองเฉล่ีย 
0.5 ขึ้นไป ไดจํานวน 80 ขอ ซึ่งเปนขอสอบ
ที่สามารถนําไปพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพใน
ขั้นตอนตอไป

ผลการหาคาระดับความยาก (p) ของแบบสอบถาม
 นําผลสอบท่ีไดจากการทดสอบนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2552 ที่ผานการเรียนวิชา การจัดการ
สํานักงาน เพื่อหาคาความยากของขอสอบรายขอ 
ขอสอบที่มีคาความยาก (P) ซึ่งอยูระหวาง 0.20 - 
0.80 เปนขอสอบที่นําไปใชได โดยไดแบบทดสอบ
ที่ตรงตามเกณฑ จํานวน 80 ขอ
                                                                                                                                
ผลการหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
 นําผลสอบท่ีไดจากการทดสอบนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2552 ที่ผานการเรียนรายวิชาการ
จัดการสํานักงานมาวิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
ของข้อสอบรายข้อ ซึ ่งได้แบบทดสอบที่ตรง

ตามเกณฑจํานวน 80 ขอ ดังนั้นผลของการ
วิเคราะหขอสอบรายขอจากขอสอบจํานวน 160 ขอ 
ไดขอสอบที่เปนไปตามเกณฑ ความยากและอํานาจ
จําแนก 80 ขอ สวนขอที่ไมเปนไปตามเกณฑ
ทําการตัดออก

ผลการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 
แบบทดสอบ
 การคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบ
ทดสอบ ใชวิธีการหาความเช่ือม่ันภายใน (internal 
consistency) ผลการคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบอิงเกณฑแตละบทเรียน ไดผล
ดังนี้ แบบทดสอบหนวยเรียนที่ 1 มีคาเทากับ 
0.94 และหนวยเรียนที่ 2 มีคาเทากับ 0.90 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑสูตรคํานวณของของ KR - 20 
ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) 
มากกวา 0.7 ทุกหนวยเรียน แสดงวาแบบทดสอบน้ี
มีความเชื่อมั่น สามารถนําไปใชทดสอบเพื่อการ
วัดผลได และเม่ือผานข้ันตอนตางๆ ของการพัฒนา
แบบทดสอบ ก็จะไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพท้ังหมด 
80 ขอ

ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
 ไดบทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการ โดย
เนื้อหาสาระมีทั้งหมด 2 หนวยเรียน เร่ือง อุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานที่ตั้งของสํานักงาน

ผลการประเมินคุณภาพ (Quality Evaluation) 
ของบทเรียน
 1) นําบทเรียนมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน ไปให
ผู เ ช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปน
ผูประเมินคุณภาพของบทเรียน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดับการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยผูเช่ียวชาญทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และดานประเมินผลและการวิจัย ทั้ง 4 ทาน 
ไดประเมินคุณภาพอยูในระดับดี ซ่ึงมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.34 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
แลวพบวามี 4 ดานมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ไดแก ดานตัวอักษร ดานรูปแบบของแบบทดสอบ 
ดานแอนิเมชั่น  และดานการนําเขาสูบทเรียน ซ่ึงมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 4.67 4.62 และ 
4.50 ตามลําดับ  
 2) ผลของการนําบทเรียนไปทําการทดลอง
เพ่ือทดสอบกระบวนการหาประสิทธิภาพในการ
ใชงานกับกลุมทดลอง  ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 
10 คน โดยปญหาและขอบกพรองที่สังเกตพบ
ในขณะทดลองใชบทเรียน ไดแก ในชวงแรกๆ 

มักเกิดปญหาในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือท่ีจะเขาสู
โปรแกรมและไมคุนเคยกับการใชปุมควบคุมการเรียน 
จึงตองแนะนําการใชงานเบ้ืองตน และเร่ิมตนระบบ
คอมพิวเตอรมีปญหาบางเล็กนอย ตองรอการแกไข 
เม่ือเขาสูเน้ือหาของแตละบทเรียนแลวมักจําไมไดวา
ตนเองเคยศึกษาหัวขอไหนมาบาง และไมทราบวา
ตนเองเรียนเน้ือหาครบถวนหรือไม ปญหาน้ีจึงตอง
เขียนโปรแกรมจัดทําระบบการตรวจเช็คหัวขอ 
เพ่ือใหทราบวาตนเองเรียนเน้ือหาใดมาบางแลว 
ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในขณะทําการ
ทดลองใชบทเรียนกับกลุมทดลอง 10 คนนี้ ไดนํา
มาวางแผนการทดลอง เพื่อใหการทดลองเรียน
บทเรียนกับกลุมตัวอยางจริงมีปญหาและอุปสรรค
นอยท่ีสุด ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทดสอบ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียน
ของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
  ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

  ดานการประเมิน ระดับคะแนนเฉล่ีย SD ผลการประเมิน

1. ดานตัวอักษร  4.70 0.47 ระดับดีมาก
2. ดานรูปแบบของแบบทดสอบ 4.67 0.07 ระดับดีมาก
3. ดานแอนิเมชั่น  4.62 0.43 ระดับดีมาก
4. ดานการนําเขาสูบทเรียน 4.50 0.57 ระดับดีมาก
5. ดานองคประกอบหนาจอ 4.41 0.39 ระดับดี
6. ดานรูปแบบการนําเสนอ  4.37 0.75 ระดับดี
7. ดานเสียงบรรยาย เพลงบรรเลง และเสียงประกอบ 4.31 0.21 ระดับดี
8. ดานการปฏิสัมพันธของหนวยเรียน 4.20 0.56 ระดับดี
9. ดานภาพประกอบ  4.12 0.10 ระดับดี
10. ดานอื่นๆ  4.12 0.32 ระดับดี
11. ดานการสรุปบทเรียน  3.75 0.50 ระดับดี

  ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกดาน 4.34 0.14 ระดับดี
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
รายวิชาการจัดการสํานักงานเร่ืองอุปกรณ  เคร่ืองมือ
เครื่องใช ในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและ
สถานที่ตั้งของสํานักงาน
 จากการนําบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการ
จัดการสํานักงาน เรื่องอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
ในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของ

สํานักงาน ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 
25 คน ใชเวลาเรียนบทเรียนละ 1 ช่ัวโมง และ
หลังเรียนจบแตละบทเรียน ใหทําแบบทดสอบ
ทายบทเรียนทันที นําคะแนนท่ีไดไปหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนสอบทาย
บทเรียนแตละบทเรียน ประสิทธิภาพระหวาง
กระบวนการเรียนในแตละบทเรียน คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน 
และประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน ซ่ึงผลท่ีได
จากการทดลองปรากฏวาประสิทธิภาพระหวาง
กระบวนการเรียนมีคาเทากับ 73.05 และประสิทธิภาพ
หลังกระบวนการเรียนไดมีคาเทากับ 83.75 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียน คือ 73.05/83.75 ซึ่ง
มีคาใกลเคียงกัน

ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
ท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
 จากการท่ีกลุมตัวอยางไดทดลองเรียน
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
เรื่อง อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน 
และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลตางท่ีไดจากการทําแบบ
ทดสอบหลังเรียนกับผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 คะแนนสอบทายบทเรียนแตละบทเรียน ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียนในแตละบทเรียน
  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน (E1) และประสิทธิภาพ
  หลังกระบวนการเรียน (E2)

  คะแนนสอบ ประสิทธิภาพระหวาง  ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
 บทเรียนท่ี ทายบทเรียน กระบวนการเรียน SD ระหวางกระบวน หลังกระบวน
  แตละบทเรียน ในแตละบทเรียน  การเรียน (E1) การเรียน (E2)

 1 831 83.10 3.40 
73.05 83.75

 2 844 84.40 3.74  

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิผลการเรียนของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการ

 รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย SD ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 แบบทดสอบกอนเรียน (Epre) 983 39.32 6.89 49.15 
34.60

 แบบทดสอบหลังเรียน (Epost) 1,675 67.00 2.94 83.75 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลจากการทําแบบ
ทดสอบกอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน 
กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยได 39.32 คะแนน 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานได 6.89 ประสิทธิภาพ
กอนกระบวนการเรียน (Epre) เทากับ 49.15 และ
ผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงมี
คะแนนเต็ม 80 คะแนน กลุมตัวอยางทําคะแนน
เฉลี่ยได 67.00 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได 2.94 ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (Epost) 
เทากับ 83.75 และเมื่อนําผลของประสิทธิภาพ
หลังกระบวนการเรียนมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ

กอนกระบวนการเรียนพบวา มีความแตกตางกัน 
34.60 แสดงใหเห็นวาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน ที่สรางขึ้นทําใหกลุมตัวอยาง
มีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น  34.60

ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานท่ีต้ังของสํานักงาน พบวา ความพึงพอใจ
นักศึกษาที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย ไดผลสรุป
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจในแตละดานของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
  สํานักงานเร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม   และสถานท่ีตั้ง
  ของสํานักงาน

  
รายการประเมิน

 ระดับ 
SD

 ระดับ
   คะแนนเฉล่ีย  ความพึงพอใจ

1. ดานการสรุปเนื้อหา 4.06 0.33 มาก
2. ดานการประเมินคุณคาของบทเรียน 3.74 0.40 มาก
3. ดานลักษณะทั่วไปของบทเรียน 3.57 0.21 มาก
4. ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.56 0.19 มาก
5. ดานการนําเขาสูบทเรียน 3.16 0.65 ปานกลาง
6. ดานแบบทดสอบ  2.98 0.77 ปานกลาง

  ระดับคะแนนเฉล่ียทุกดาน 3.51 0.18 มาก

 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจดานการสรุปเนื้อหามากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก 
ดานการประเมินคุณคาของบทเรียน  ดานลักษณะ
ทั่วไปของบทเรียน และดานรูปแบบการนําเสนอ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 3.57 และ 3.56 ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาภาพรวมความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.51 น่ันแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ในระดับมากตอบทเรียนมัลติมีเดียนี้

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
รายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถาน
ที่ตั้งของสํานักงาน  ซ่ึงไดอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี
 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา บทเรียนมัลติ-
มีเดียวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ืองอุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม และสถาน
ท่ีต้ังของสํานักงานท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80/80 
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ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในกระบวนการ (E1) 
กับประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (E2) ซ่ึงมีคาเทากับ 
73.05/83.75 ไดประสิทธิภาพใกลเคียงกับ 80/80 
ท้ังน้ีเน่ืองจาก หลักการและทฤษฎีการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล การนําส่ือประสมมาใช ทฤษฎีการเรียนรู 
และการใชวิธีวิเคราะหระบบมาประยุกตใช (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต, 2528) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (หฤชัย ยิ่งประทานพร, 2549) และ
(เปยมศักด์ิ แสนศิริทวีสุข, 2541) ท่ีพบวา บทเรียน
สําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนโดยใชส่ือ
ประสมมาใชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เชนกัน
 จากสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา เม่ือผูเรียนศึกษา
บทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการสํานักงาน เรื่อง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงานจบ 
ใหทําแบบทดสอบทายบทเรียนทันที นําคะแนน
มาหาประสิทธิผลทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 60 
ข้ึนไป ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลกอนกระบวนการ 
(Epre) เทากับ 49.15 และประสิทธิภาพหลังกระบวนการ 
(Epost) เทากับ 83.75 ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูสูงขึ้น 34.60 ทั้งนี้เนื่องจากในการ
นําส่ือประสมมาใชในการผลิตบทเรียนมัลติมีเดีย
ตองพิจารณาเลือกส่ือใหเหมาะสมและเปนระบบ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและประสบการณท่ี
ชัดเจน  ประกอบดวยการเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
การตรวจสอบผลการเรียนดวยตนเอง และมีการ
เสริมแรงใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต, 2528) ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (หฤชัย ย่ิงประทานพร, 2549) และ (ชาตรี 
ศรีจําปา, 2540) ที่พบวา บทเรียนที่สรางขึ้น ทําให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพผลการเรียนรูสูงขึ้นเชนกัน
 จากสมมติฐานขอท่ี 3 ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมากข้ึนไป 
ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียนมัลติมีเดียมีความสอดคลอง

กับความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความสามารถ 
สติปญญา ความตอง ความสนใจ รางกาย อารมณ 
และสังคมของแตละบุคคล (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 
2528) ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(หฤชัย ย่ิงประทานพร, 2549) ท่ีพบวา กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจตอบทเรียนอยูในระดับมากเชนกัน

สรุป

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงานที่สรางขึ้น นับวาเปนบทเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปใชในการเรียน
การสอนไดจริง และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดียยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถาน
ที่ตั้งของสํานักงานสูงขึ้น และกลุมตัวอยางที่ใช
มีความพึงพอใจกับบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงานอยูในระดับมาก แสดงวา
บทเรียนมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนน้ีสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
 1) จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานที่ตั้งของสํานักงาน โดยผลจากการวิจัย
ไดบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
เรื่อง อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน 
และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
ซึ่งผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนพิสูจนแลว
พบวาสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน เรื่อง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานที่ตั้งของสํานักงานได
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 2) ผลจากการวิจัย พบวา วิธีการนําเสนอ
เน้ือหาแบบทีละชวงทีละหัวขอยอยโดยการใชขอความ
และภาพพรอมเสียงบรรยาย (step by step) จะทํา
ใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางาย แตจัดลําดับข้ันตอนและ
จําไมไดวาเคยเรียนหัวขออะไรไปแลวบาง สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่องอื่นได
 3) ผลจากการวิจัย พบวา การใชงานแบบ
ทดสอบขาดความยืดหยุน ซึ่งไมสามารถเลือกทํา
แบบทดสอบไดและไมสามารถยอนกลับมาแกไข
แบบทดสอบได แตขอดีคือแบบทดสอบในแตละคร้ัง
จะเรียงลําดับขอไมเหมือนกัน เพราะเปนลักษณะ
การสุมแบบทดสอบในการเร่ิมทําแบบทดสอบใหม
แตละครั้ง โดยผลจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนมัลติ
มีเดียเรื่องอื่นได

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1) ควรมีการศึกษาถึงความคงทนในการ
เรียนรู หลังจากศึกษาบทเรียนไปแลว 1 - 2 สัปดาห 
หรือมากกวา 4 สัปดาห
 2) ควรศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของบทเรียน ประสิทธิผลทางการ
เรียนรูของผูเรียนและความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้น
 3) ควรมีการทดลองมากกวา 1 กลุม เพ่ือ
การเปรียบเทียบระหวางกลุม เชน เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการสอนปกติในช้ันเรียน
 4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางส่ือ
ในรูปแบบอื่นๆ เชน ภาพพลิก หนังสือ ฯลฯ
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ประวัติทอความรอนและการประยุกตใชงาน 
Heat Pipe History and Applications

 นําพน พิพัฒน ไพบูลย1 

บทนํา

แนวความคิดและการเริ่มตนใชงานทอความรอน (Heat Pipe) ถูกนําเสนอและริเริ่มใชงานครั้งแรก โดย 
R.S. Gaugler ในนามบริษัท General Motors รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Gaugler 
ไดประดิษฐทอความรอนและนํามาใชงาน หลังจากนั้น ไดยื่นจดสิทธิบัตรทอความรอนครั้งแรก ในวันที่  
21 ธันวาคม ค.ศ. 1942 และตีพิมพ ในวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1944 เลขท่ีสิทธิบัตร 2350348 โดย
ทอความรอนเริ่มตนนั้นถูกใชงานในระบบการทําความเย็น ตอมาก็มีการพัฒนาทอความรอน และจด
สิทธิบัตรการใชงานในรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะการนํามาแกไขปญหาทางความรอนในอุปกรณตางๆ ภายใน
บริษัท General Motors จํากัด หลังจากนั้นมาอีกไมนาน ไดมีการจดสิทธิบัตรโดย Grover รวมมือกับ 
US Atomic Energy ในป ค.ศ. 1963 ชื่อของสิ่งประดิษฐ คือทอความรอน (Heat Pipe) พื้นฐานในการ
ทํางานถูกอธิบายคลายกับสิทธิบัตรที่จดสิทธิบัตรครั้งแรกโดย Gaugler และหลังจากนั้นก็มีการพัฒนา
การใชงานและรูปแบบของทอความรอนกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมตางๆ เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ทอความรอน (Heat-pipe) 

ทอความรอน  (Heat Pipe) เปนอุปกรณแลกเปล่ียน
ความรอนจะเกิดการถายเทความรอนภายในทอ
ความรอนไดก็ตอเม่ือเกิดอุณหภูมิแตกตางระหวาง
สวนทําระเหยและสวนควบแนน (ภาพประกอบท่ี 1) 

หลักการทํางาน คือ ความรอนจากสวนทําระเหย 
(Evaporator) จะทําใหสารทํางาน (Working 
Fluids) ท่ีบรรจุอยูภายในทอจํานวนหน่ึงซ่ึงมีสภาวะ
เปนของเหลวอ่ิมตัวเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ  และ
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สวนทําระเหยดวยแรงโนมถวง  เน่ืองจากความรอนแฝง
ของการกลายเปนไอของสารทํางานมีคาสูงมาก  
ดังนั้นสารทํางานจึงสามารถถายเทความรอน จาก
ปลายดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งได  โดยท่ีอุณหภูมิ
ระหวางสวนทําระเหยและสวนควบแนนแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย รูปแบบการถายเทความรอนจัดอยู
ในรูปแบบการถายเทความรอนแบบการพาความรอน 
(Heat Convections) ของสารทํางานภายในทอ
เปนหลัก และการนําความรอน (Heat Conductions) 
ของทอซ่ึงเปนโลหะอีกเล็กนอย ความสามารถในการ
สงผานความรอนของทอความรอนนั้น ขึ้นอยูกับ
หลายปจจัยดวยกัน เชน  ขนาดทอ  ชนิดของวัสดุ
ทําทอ  ลักษณะการติดต้ัง  ชนิดของสารทํางาน  
อุณหภูมิของแหลงความรอนและมุมในการทํางาน 
และอีกปจจัยของการทํางานของทอความรอน
จะสามารถถายเทความรอนไดดีนั้น ตองอาศัย
วัสดุพรุน (Wick) เปนตัวชวยในการทํางานดวย
โดยที่ วัสดุพรุนนี้จะทําหนาที่เปรียบเสมือนไส-
ตะเกียงคอยใหสารทํางานซึมผานจากปลายอีก
ดานหน่ึงไปยังปลายอีกดานหน่ึงของทอความรอน
โดยท่ีสารทํางานภายในทอตามผนังทอไมแหง 
และยังชวยใหทอความรอนสามารถทํางานได
ในทุกๆ มุมการทํางานไดเปนอยางดี ทอความรอน
จะมีลักษณะคลายกับเทอรไซฟอน (Thermo-
syphon) ซึ่งในอดีต เทอรโมไซฟอน จะถูกเรียก
ทั่วไปวา ทอ Perkins ซ่ึงเทอรโมไซฟอนถูกคิดคน
และเร่ิมตนใชงานในเตาอบขนมปงของทหาร
อังกฤษในป ค.ศ. 1900 โดยการทํางานของ
เทอรโมไซฟอน จะมีสารทํางาน (Working 
Fluids) อยูจํานวนหนึ่งที่เติมอยูภายในทอที่ทํา
การดูดเอาอากาศออก  และปดผนึกปลายทอท้ัง
สองดานไวเปนอยางดี หากใหความรอนที่ปลาย

ดานลางของเทอรโมไซฟอนจะทําใหของเหลว
เดือด และกลายเปนไอลอยขึ้นไปที่ปลายดานบน
ที่เย็นกวา และจะควบแนนกลายเปนของเหลว 
ไหลกลับสูปลายดานลางดวยแรงดึงดูดของโลก 
ตอมาไดมีการประยุกตใชเทอรโมไซฟอนอยูหลายป
โดยใชสารทํางานทํางานหลากหลายชนิด เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการถายเทความรอน 
 ทอความรอนน้ันในทางรูปราง หรือโครงสราง
คลายกับเทอรโมไซฟอนมาก แตทอความรอนจะมี
วัสดุพรุน (Wick) คือ ลวดตาขายละเอียดหลายชั้น
ประกอบกัน เพื่อไมใหวัสดุพรุนไปติดกับผิวภายใน
ของทอ และแรงยกตัวที่เกิดจากวัสดุพรุนจะเปน
ตัวดึงใหของเหลวไหลกลับสูสวนทําระเหย  ดังน้ัน
หากจะแยกทอความรอนกับเทอรโมไซฟอน ที่
สามารถแยกออกไดอยางชัดเจน คือ ทอความรอน
จะมีวัสดุพรุน (Wick) สวนเทอรโมไซฟอนจะไมมี
วัสดุพรุนอยูภายในทอ สวนประกอบอื่นๆ จะมี
ลักษณะเหมือนกัน จึงจะเห็นไดวา การประยุกต
ใชงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือในทองถิ่น
จะนิยมนําเทอรโมไซฟอนมาใชงาน สวนการประยุกต
ใช งานในอุตสาหกรรมท่ี มี เทคโนโลยี ช้ันสูง
มาเก่ียวของจะนิยมใชทอความรอนมาใชงาน
เพราะทอความรอนสามารถทํางานไดในทุกๆ 
มุมเอียงการทํางาน และประสิทธิภาพที่ดีกวา
ทอเทอรโมไซฟอนอยางชัดเจน สวนบทความ
ที่จะนําเสนอการใชงานทอทั้งสอบแบบ คือ การ
ใชงานทอความรอนและการใชงานเทอรโมไซฟอน 
เพ่ือใหเขาใจถึงการประยุกตใชงานไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
ในบทความน้ีจะเรียกรวมทอท้ังสองชนิดรวมกันวา
ทอความรอน ดังแสดงรายละเอียดและความ-
แตกตางในภาพประกอบที่ 1
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รูปท่ี 1 ทอความรอน

การประยุกตใชงาน

การประยุกตใชงาน (Applications) หมายถึง
การนําทอความรอนแบบตางๆมาประยุกตใชงาน
ในระบบการทํางานจริงเพ่ือวัตถุประสงคในการ
ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ กันออกไป 
การประยุกตใชงานทอความรอนท่ีพบจากงานวิจัย
ที่ผานมาท่ีเปนท่ียอมรับน้ันสามารถแบงออกเปน 
4 กลุมหลักๆ ดังนี้
 - การประยุกตใชงานเก่ียวกับการนําความ
รอนทิ้งกลับมาใชใหม (Waste Heat Recovery)
 - การประยุกต ใชสํ าหรับการระบาย
ความรอนในอุปกรณอิเลคทรอนิคสตางๆ (Cooling 
Technology)
 - การประยุกตใชงานสําหรับการนําพลังงาน
ความรอนแสงอาทิตยมาใชงาน (Solar Energy)
 - การประยุกตใชสําหรับการใหความรอน
ในรูปแบบตางๆ (Heating Technology)

 ซ่ึงการประยุกตใชงานน้ีจํานําขอมูลจาก
งานวิจัยในอดีตที่ผานมาในกลุมตางๆ มาอธิบาย
และนําเสนอในบทความน้ีเพ่ือใหเห็นถึงพัฒนาการ
และการประยุกตใชงานทอความรอนท่ีหลากหลาย 
และเปนแนวทางในการประยุกตใชงานของงานวิจัย
ในอนาคตดังจะไดนําเสนอรายละเอียดในบทความน้ี
ตอไป

การประยุกต ใชงานเก่ียวกับการนําความรอนท้ิง
กลับมาใช ใหม (Waste Heat Recovery)
 การประยุกตใชงานเก่ียวกับการนําความรอนท้ิง
กลับมาใชใหม (Waste Heat Recovery) นั้น
จะนิยมใชทอความรอนท้ังสองแบบ แตกอนท่ีจะนํา
ทอความรอนมาใชงานน้ัน ส่ิงแรกท่ีจะตองคํานึงถึง
คืออุณหภูมิการทํางาน ท่ีจะนําทอความรอนมาใชงาน 
หลังจากน้ันจะนําขอมูลสถานท่ีๆ จะนําทอความรอน

Cooling

Cooling

Vapour

Vapour

Heating

Wick

Liquid
Condensate

Liquid
Condensate

Heating

เทอรโมไซฟอน (Thermosyphon)        ทอความรอน (Heat Pipe)

Liquid
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ไปใชงานน้ัน มาคํานวณและออกแบบสรางอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ที่
เหมาะสมกับการใชงานนั้นๆ การนําความรอนทิ้ง
กลับมาใชใหมน้ันสามารถนําความรอนท้ิงจาก
แกสรอน (Exhaust Gas) หรือ นําทิ้งที่มีอุณหภูมิ
สูงมาก (Hot Water) กลับมาใชงานอีกน้ันสามารถ
ทําไดท้ังการนําความรอนท่ีแลกเปล่ียนไดมาอุน
อากาศ (Air preheat) และอุนนํ้าปอน (Econo-
mizer) ซ่ึงงานการประยุกตใชงานท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี
มีการใชงานกันอยางแพรหลายในโรงงานอุตสา-
หกรรมตางๆ โดยการนําความรอนท้ิงจากระบบตางๆ
ท่ีกลาวมาน้ันจะชวยลดตนทุนการผลิตไดอยางมาก 
และเปนการอนุรักษพลังงาน และรักษาส่ิงแวดลอม
ไดเปนอยางดีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 การนํา
ความรอนท้ิงกลับมาใชงานจากงานวิจัยในอดีตน้ัน
มีการประยุกตใชงานในหลายสถานที่ เชน การนํา
ความรอนทิ้งจากหองผาตัดกลับมาใชงาน โดย 
(Noie - Baghban and Majideian, 2000). 
เน่ืองจากอากาศท่ีออกจากหองมือผาตัดในตาง-
ประเทศที่มีอุณหภูมิตํ่านั้น ตองมีการเพิ่มอุณหภูมิ
ใหเหมาะสมกับรางกายผูปวยท่ีจะเขารับการผาตัด 
ดังน้ันอากาศหลังจากการผาตัดอากาศท้ิงจะมี
อุณหภูมิสูง แตจะมีความช้ืนและเช้ือโรคปะปนมาดวย 
กอนนําความรอนท้ิงกลับมาใชงานใหมจึงมีความ-
จําเปนตองนําเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนมาใชงาน 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรอนมาใชงาน แลวปลอยความ-
ชื้นและเชื่อโรคตางๆ ทิ้งไป (Lukitobudi et al., 
1994) ไดประยุกตใชงานทอความรอนในรูปแบบ
คลายๆ กัน แตนําระบบแลกเปล่ียนความรอนมาใชกับ
เตาอบขนมปง โดยการออกแบบสรางทอความรอน 
นําความรอนท้ิงจากเตาอบขนมปงกลับมาใชงาน ซ่ึง
ก็สามารถทํางานไดดี อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน
ที่ทําจากชุดทอความรอนนี้ สามารถทํางานที่ชวง
อุณหภูมิทํางานตํ่า (ตํ่ากวา 300oC) หลังจากนั้น  
(Abu - Mulaweh, 2005) ไดศึกษาการระบาย
ความรอนของน้ํายาทําความเย็นในระบบทําความเย็น

เพ่ือนําความรอนท่ีไดมาใชในการทําน้ําอุนสําหรับ
ครัวเรือน เปนการประยุกตใชงานท้ังการน้ําความรอนท้ิง
กลับมาใชงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบทําความเย็นอีกทางหนึ่ง (Zhang and 
Zhuang, 2003) ไดออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนสําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ
จีน เพื่อนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมอีกครั้ง เปน
การออกแบบเคร่ืองอุนอากาศและระบบแลกเปล่ียน
ความรอนแบบอากาศสูอากาศ (Air to Air Pre-
heater) สามารถนําความรอนท้ิงกลับมาใชงานไดถึง 
11,970 kW (Wu et al., 1996) ดําเนินการศึกษา
การนําความรอนท้ิงจาระบบปรับอากาศกลับมา
ใชใหมโดยในระบบน้ี จะมีการแยกความช้ืนออกจาก
ระบบกอนนําไปใชงานอีกคร้ัง ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีนํามา
เสนอนั้น จะเห็นไดวาการนําความรอนทิ้งกลับมา
ใชงานน้ันสามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย 
ซ่ึงมีประโยชนเปนอยางมากกับการประหยัดพลังงาน 
และรักษาส่ิงแวดลอมในสภาวการณทํางานจริง
ในโลกปจจุบัน จากงานวิจัยท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดน้ัน
ยังมีงานวิจัยท่ีจัดอยูในกลุมการนําความรอนท้ิง
กลับมาใชใหมอีกมากมาย ทั้งในระบบการอบแหง 
ระบบหมอไอนําในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ
ปรับอากาศในโรงแรม หรืออาคารขนาดใหญ่ 
ทอความรอนก็ถูกนําไปใชงานกันอยางกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพจนเปนท่ียอมรับในความสามารถ
ในเร่ืองการแลกเปล่ียนความรอนแลวนําความรอนท้ิง
กลับมาใชใหม

การประยุกตใชสําหรับการระบายความรอนในอุปกรณ
อิเลคทรอนิคสตางๆ (Cooling Technology)
 Kim et al, (2003) ศึกษาการนําทอความรอน
มาระบายความรอนในคอมพิวเตอร PC เปรียบเทียบ
กับการระบายความรอนท่ีอาศัยพัดลม (Heat sink) 
ท่ัวไป ผลการศึกษาอุปกรณท่ีประยุกตจากทอความรอน
สามารถลดอุณหภูมิของคอมพิวเตอร PC ไดดี และ
ลดเสียงดังจากการทํางานของพัดลมได มีขนาดเล็ก
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กะทัดรัดกวาเม่ือนําไปประกอบกับคอมพิวเตอร และ
ยังสามารถติดตั้งไดในคอมพิวเตอรโนตบุก (Note 
Book) ซึ่งมีผูพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
สามารถเห็นทอความรอนแบบตางท่ีถูกติดต้ังใน
อุปกรณคอมพิวเตอรมากมายหลายแบบ และขีด
ความสามารถเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมาก เนื่องจาก
วัสดุและสารทํางาน มีการพัฒนาไปเปนอยางมาก 
เชน เทคโนโลยีนาโน (Nano Technology) ทําให
ทอความรอนในปจจุบันเกิดการประยุกตใชงาน
อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
เปนลําดับ

การประยุกต ใช งานสําหรับการนําพลังงาน      
ความรอนแสงอาทิตยมาใชงาน (Solar Energy)
 การประยุกตใชทอความรอนสําหรับนํา
พลังงานความรอนแสงอาทิตยมาใชงานนั้น จะมี
รูปแบบการประยุกตใชงานรวมกับแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย (Solar collector) ท่ีรวบรวมความรอนไว
โดยอาศัยแผนดูดซับความรอน (Absorbers plates) 
จากน้ันอาศัยทอความรอนแบบตางๆ นําความรอน
ท่ีสะสมไวท่ีแผนดูดซับความรอน ไปถายเทยังสวนรับ
ความรอนที่เปนของเหลว หรืออากาศดังตัวอยาง
จากงานวิจัยในอดีตที่ผานมาของ (Hammad, 
1994) และ (Chun et al, 1998) ซึ่งทั้งสองงาน
ศึกษาการนําทอความรอนไปประยุกตกับเคร่ืองทํา-
นํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

การประยุกตใชสําหรับการใหความรอนในรูปแบบ
ตางๆ (Heating Technology)
 การประยุกต ใชทอความรอนในการให
ความรอนน้ัน สวนใหญท่ีพบจะเปนการใหความรอน
โดยทอความรอนจะรับความรอนจากแหลงความรอน
ทางสวนทําระเหย และถายเทความรอนใหกับสวนท่ี

ตองการในสวนของสวนควบแนน ขอดีขอระบบนี้
คือ ทอความรอนจะสามารสงถายความรอนไปยัง
จุดใดจุดหน่ึงท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว โดยท่ีสวนท่ี
ตองการใหความรอนนั้นไมจําเปนตองอยูใกล หรือ 
สัมผัสกับแหลงความรอนโดยตรง เชน ระบบ 
Pasteurizing เปนตน
 Booddachan (2006) ไดทําการศึกษาการนํา
ทอความรอนมาประยุกตใชงานในการพาสเตอรไรท 
(Pasteurizing) อาหารเหลว เพ่ือตัดปญหาจากการ
ตมอาหารเหลวใหสัมผัสแหลงความรอนโดยตรง
ทําใหสูญเสียคุณภาพอาหารไป ไดปรับปรุงพัฒนา
หมอตมพาสเตอรไรท โดยใหทอความรอนสัมผัส
กับเปลวไฟโดยตรง แลวทอความรอนนําความรอน
ท่ีไดไปถายเทใหกับอาหารเหลวตอไป (Yang et al., 
2002) ทํางานวิจัยในประเทศจีนท่ีมีอุณหภูมิต่ํามาก 
ไดอาศัยทอความรอนนําความรอนท้ิงจากทอไอเสีย
ของเครื่องยนตรถราง โดยใชอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบทอความรอน นําความรอนท้ิงดังกลาว 
มาอุนอากาศใหกับหองโดยสารของรถราง จาก 
8oC - 27oC ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับรางกาย
ผูโดยสาร โดยรถรางสามารถปรับอากาศใหเหมาะสม
ไดจากอุปกรณที่ประยุกต จากเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแทนการใช ฮีทเตอร (Heater) ให
ความรอนแบบเดิม
 Paramet et al. (2010) ไดทําการประยุกต
ทอเทอรโมไซฟอนกับตูอบรมควันไสกรอกปลา 
เพ่ือชวยกระจายความรอนจากแหลงความรอนเดิม
ที่ไดจากแกส (LPG) ซึ่งปญหาเดิมของระบบเกา
คือ ความรอนที่ไดจากการแกสและควัน จากการ
เผาไหมชานออยน้ันกระจายตัวภายในตูอบรมควัน
ไมสม่ําเสมอ สงผลใหไสกรอกปลาท่ีผานการรมควัน
ในสวนที่อยูใกลแหลงความรอนจะสีเขมมาก และ
เกิดการปริแตกและเกิดการสูญเสียของไสกรอกปลา
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เปนจํานวนมากมาก (Paramet et al., 2010)
ไดประยุกตทอความรอนชวยในการกระจาย
ความรอนจากแหลงความรอนทางดานลางตูอบ
ไปยังดานบนตูอบ ซึ่งผลที่ไดสามารถแกปญหา
ที่กลาวมาแลวไดเปนอยางดี เพราะเทอรโมไซฟอน
สามารถดึงความรอน จากแหลงความรอนผาน
ไสกรอกปลาสวนท่ีอยูลาง แลวจายความรอนใหกับ
ไสกรอกปลาอยางทั่วถึงทั้งตูอบ ทําใหไสกรอกปลา
ที่อบรมควันดวยวิธีน้ีมีสีสันท่ีสม่ําเสมอเทากัน
ทั้งหมด และยังไมพบการปริแตกของไสกรอกปลา
ที่ทําการอบรมควันอีก จากงานวิจัยที่กลาวมา
ไดสรุปรูปแบบการใชงานทอความรอนแบบตางๆ
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการประยุกตใชงานทอความรอนในรูปแบบตางๆ

   รูปแบบนํา 
อุณหภูมิ

   (มม.)
 NO. การประยุกต ทอความรอน 

(oC)
 หรือ ชนิดทอ/วัสดุ Ref.

   ไปใชงาน  พท.Le 

 1 Waste heat recovery Surgery rooms 15-55 15 Heat pipe/copper [10]
 2 Cooling technology Desktop, Pc, CPU 40 35x35 Heat pipe/copper [8]
     mm2

 3 Waste heat recovery Bakeries oven Max 300 15.88 Thermosyphon/copper [9]
 4 Waste heat recovery Air condition system 20-45 15.9 Thermosyphon/copper [2]
 5 Waste heat recovery Steam generators 950-970 26-32 Heat pipe/steel [15]
 6 Waste heat recovery Humidity control 24.5-28 15.8 Thermosyphon/copper [13]
 7 Solar energy Solar collector Max 110 12 Heat pipe/copper [7]
 8 Solar energy Water heater 20-100 8.1-9.5 Heat pipe/copper [5]
 9 Heating and Heat Automobile 50-250 20 Thermosyphon/Steel [14]
  recovery

 10 Heating technology Pasteurizing 80 5 Thermosyphon/copper [4]
 11 Heating technology Smoked fish 40-120 25.4 Thermosyphon/steel [11]
   sausage oven

หมายเหตุ:  พท.L
e
 หมายถึงพื้นที่ผิวสวนทําระเหย

φ

สรุป

ทอความรอน จัดอยูในกลุมอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนท่ีสามารถทํางานไดโดยไมตองอาศัย
พลังงานจากภายนอก เนื่องจากอุปกรณดังกลาว
สามารถทํางานไดดวยสารทํางาน (Working Fluids) 
ภายในเม่ือไดรับความรอนจากแหลงความรอน
เกิดการเดือดภายในและเคล่ือนท่ีไปยังปลายทอ
อีกดานหนึ่ง จึงเกิดการพาความรอนและถายเท
ความรอนไดดวยตัวเอง ซึ่งเปนจุดเดนของทอ
ความรอน ซ่ึงไดรับความสนใจในการนําไปประยุกต
ใชงานอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมตางๆ เร่ือยมา 
และเทคโนโลยีทอความรอนเองก็มีการพัฒนา
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เชนกัน จากทอความรอน ก็มีการเปนการพัฒนา
เปนทอความรอนแบบสั่น (Oscillating heat 
pipe: OHP) ที่มีการแยกยอยออกไปเปนทอ
ความรอนแบบส่ันอีก 3 แบบ (CEOHP, CLOHP,
CLOHP/CV) ที่มีขีดความสามารถในการถายเท
ความรอนไดดียิ่งขึ้น และขนาดรูปรางกะทัดรัดขึ้น 
ผนวกกับสารทํางานก็มีการพัฒนานําเทคโนโลยีนาโน 
ที่มีผงโลหะขนาดเล็กมาเติมในสารทํางาน (Nano 
Working Fluids) อีกหลากหลายชนิด จึงเปนเร่ือง
ที่นาสนใจและนาศึกษาเปนอยางมากถึงทิศทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีทอความรอน และการประยุกต
ใชงานทอความรอนในอนาคตซ่ึงจะเขามามีบทบาท 
ในอุตสาหกรรมตางๆ ของโลกและของประเทศไทย
ตอไป
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การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
Mixed Methods Research

 อิสระ ทองสามสี1 อาคม ใจแกว1

บทนํา

ในรอบหลายปท่ีผานมา การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการนับไดวาเปนทางเลือกของแบบการวิจัยนอกเหนือไปจาก
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิชาการหลายคนเรียกการวิจัยรูปแบบน้ีวาเปนการเคล่ือนไหว
ของระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบใหม (The New Methodological Movement) โดยการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการ เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในการศึกษาทางดานสังคมศาสตรหลากหลายสาขา อาทิ สังคมวิทยา 
การจัดการ การศึกษา การพยาบาล และสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะการวิจัยรูปแบบนี้ทําใหเกิดความเขาใจ
ตอปญหาการวิจัยไดดีกวาการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเพียงอยางเดียว

ความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ

การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเปนแบบของการวิจัย
ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่สําคัญ 2 ประการ 
กลาวคือ ในประการแรกเปนเรื่องของวิธีวิทยา 
(Methodology) อันไดแก ขอตกลงทางปรัชญา
ที่เปนตัวกําหนดทิศทางของการเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลซ่ึงตองอาศัยการผสมผสาน
กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพเขาไวดวยกัน สวนประการที่สอง คือ
เร่ืองของวิธีการ (Method) ซ่ึงมุงเนนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ
ผสมผสานขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
เขาไวในการศึกษาเร่ืองเดียวหรือใชในชุดของ
การศึกษาวิจัยเดียวกัน การวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการจึงเปนแบบของการวิจัยท่ีกอใหเกิดความ
เขาใจตอปญหาการวิจัยไดดีกวาการใชวิธีวิทยา
และวิธีการวิจัยอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว
(Creswell and Plano Clark, 2007) การวิจัย
แบบผสมผสานวิธีการ อาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น
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ไดมากมาย อาทิ วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Quantitative and Qualitative Methods) 
วิธีพหุ (Multimethod) ระเบียบวิธีพหุ (Multi-
methodology) การสังเคราะห (Synthesis) การวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Research) หรือวิธีการ
บูรณาการ (Integrative Methods) (Collins 
and O’Cathain, 2009) แตอยางไรก็ตามการใช
ชื่อวาการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed 
Methods Research) เปนคําที่แพรหลายมากกวา 
(Creswell, 2003)

กระบวนทัศนหลักของการวิ จัยแบบ      
ผสมผสานวิธีการ

นักวิชาการและนักวิจัยกลุมหน่ึงมีความเช่ือวา
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการอยูภายใตระบบ
ความเช่ือหรือกระบวนทัศนหลักเพียงประการเดียว
ที่ใชในการแสวงหาความรูความจริง (Single 
Paradigm) คือ กระบวนทัศนปฏิบัตินิยม (Prag-
matism) (Johnson, 2010) ซึ่งไมใชกระบวนทัศน
ที่หลากหลาย (Multiple Paradigm) เหมือน-
อยางท่ีนักวิชาการอีกกลุมหน่ึงเช่ือถือกัน (Teddlie 
and Tashakkori, 2003) โดยกระบวนทัศนหลัก
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการตางจากการ-
วิจัยเชิงปริมาณท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศน
ของการวิจัยภายใตแนวคิดทฤษฎีปฏิฐานนิยม 
(Positivism) และการวิจัยเชิงคุณภาพที่มาจาก
กระบวนทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดปรากฏ-
การณนิยม (Phenomenology) (แววดาว 
พรมเสน, 2554) กระบวนทัศนของการวิจัยภายใต
แนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยมมุงเนนการแสวงหา
ความรูความจริงท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติ ได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กอใหเกิด
ผลดีเปนท่ีพึงพอใจและมีประโยชนอยางแทจริง 
โดยสิ่งใดจะมีคุณคามากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวา
สิ่งน้ันสามารถนําไปใชประโยชนแลวบังเกิดผลดี

ตอการดํารงชีวิตของมนุษยหรือไม ลักษณะสําคัญ
ของกระบวนทัศนปฏิบัตินิยมในการวิจัยแบบผสม
ผสานวิธีการสามารถพิจารณาได 7 มิติ (Teddlie 
and Tashakkori, 2009) ดังน้ี
 1. ธรรมชาติของความจริง หรือภววิทยา 
(Ontology) 
 นักปฏิบัตินิยมเห็นดวยกับนักปฏิฐานนิยม/
หลังปฏิฐานนิยมท่ีกลาวถึงการดํารงอยูของความ
เปนจริง (Reality) ภายนอกที่เปนอิสระจากจิตใจ
ของมนุษยโดยไมบิดเบือนหรือผันแปรไปตาม
การรับรูของบุคคล ซึ่งสภาวะความเปนจริงนั้น 
ประสาทสัมผัสของมนุษยอาจจะสัมผัสไดหรือ
ไมได ถาสัมผัสไดก็แสดงวามนุษยสามารถรูถึง
ความเปนจริงได แตถาสัมผัสไมไดก็แสดงวามนุษย
ไมสามารถรูถึงความเปนจริง ในขณะที่ความจริง 
(Truth) ยังคงเปนแนวความคิดเชิงปทัสฐาน (Nor-
mative Concept) ซึ่งยังไมถึงขั้นที่จะเปนทฤษฎี
หรือมีการใหคํานิยามที่ชัดเจน ความจริงที่มี
คุณสมบัติสอดคลองกับความเปนจริงเปนส่ิงท่ีไม
สามารถกําหนดไดอยางแทจริง ความจริงจึงเปนส่ิง
ที่นักปฏิบัตินิยมกลาวถึงบางส่ิงเก่ียวกับลักษณะ
เฉพาะตัวของมัน โดยเฉพาะการกลาวถึงความรู 
(Knowledge) ใดๆ ยังคงเกี่ยวพันกับความเชื่อ
และความสนใจของบุคคลน้ันๆ ความจริงจึงหมายถึง
ขอความหรือคําบอกเลาโดยขอความน้ันอาจตรง
กับขอเท็จจริง (Fact) ขอความนั้นอาจสอดคลอง
กับขอความอื่นๆ ที่อยูในระบบเดียวกัน หรือ
ขอความน้ันสามารถนําไปใชไดผลจริงตามท่ี
คาดหมาย
 2. ความสัมพันธระหวางผูแสวงหาความรู
กับสิ่งที่ถูกรูหรือญาณวิทยา (Epistemology) 
 นักปฏิบัตินิยมมองประเด็นนี้วา มีความ
ตอเนื่องมากกวาการแบงออกเปน 2 ขั้วชัดเจน
ระหวางความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) กับภววิสัย
(Subjectivity) ในบางชวงของการวิจัยนักวิจัย
กับผูถูกวิจัยอาจตองมีการปฏิสัมพันธกันสูง เพื่อ
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ตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไวอยางซับซอน 
แตในบางชวงอาจไมตองมีการปฏิสัมพันธใดๆ 
อาทิ ชวงของการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดย
ใชขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนที่เรียบรอยแลว 
 3. วิธีการ (Method) ท่ีใชในการแสวงหา
ความรูความจริง 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพลวนแตมีประโยชน การตัดสินใจ
เลือกใชวิธีการใดข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีวาการวิจัย
อยู ในชวงท่ีตองการตอบคําถามการวิจัยขอใด
และวัฏจักรของการวิจัยวาอยูในชวงของการให
เหตุผลชนิดนิรนัย (Deductive) หรืออุปนัย 
(Inductive)  
 4. บทบาทของคานิยมในการวิจัย (Axio-
logy) 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาคานิยมมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอการดําเนินการวิจัยและตอการสรุปผล
การวิจัยโดยมีผลตอการตัดสินใจเลือกหัวขอวิจัย 
กําหนดหนวยการวิเคราะห และตัวแปรที่ผูศึกษา
รู สึกวาตอบสนองตอความสนใจและผลท่ีตน
คาดหวัง 
 5. ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causa-
lity) ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาอาจมีความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลของปรากฏการณทางสังคมเกิดข้ึน
แตความสัมพันธดังกลาวเปนส่ิงท่ีไมคงท่ีและ
เปนการยากที่จะพิสูจนทดสอบได โดยนักวิจัย
ควรอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผล และ
ความเปนจริงท่ีใกลชิดกับระบบคานิยมของตน
ทั้งน้ีเพราะเปนไปไมไดท่ีจะมีอธิบายความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลไดโดยลําพัง 
 6. ตรรกะ (Logic) 
      นักปฏิบัตินิยมเช่ือวาไมชวงใดก็ชวงหน่ึง
ของการวิจัยตองตกอยูภายใตวัฏจักรของการ

นิรนัยและการอุปนัย (Inductive - deductive 
Research Cycle) ทั้งนี้เพื่อตอบคําถามการวิจัย
ที่กําหนดไว       
 7. สามัญการ (Generalization) 
 สามัญการหรือความเปนไปไดในการนําเอา
ขอคนพบจากการวิจัยเร่ืองหน่ึงซ่ึงทําในท่ีหน่ึง 
ณ เวลาหน่ึงไปใชในท่ีอ่ืนและในเวลาอ่ืน ในมิติน้ี
นักปฏิบัตินิยมใหความสําคัญกับความเท่ียงตรง
ภายนอก (External Validity) ท่ีทําใหผลการวิจัย
สามารถนําไปใชในวงกวางไดแตในขณะเดียวกัน
ก็คํานึงถึงองคความรูหรือคําอธิบายสําหรับ
สถานการณท่ีเฉพาะเจาะจงในรูปของสมมติฐาน
เชิงปฏิบัติการ (Ideographic Statements) ซึ่ง
ทําใหสามารถถายโอนผลการศึกษาขามไปยัง
บริบทอื่นๆ (Transferability) ภายใตเงื่อนไข
ที่กําหนด

การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ

Hesse - Biber (2010) กลาววา เง่ือนไขสําคัญ
ที่นําไปสูการใชระเบียบวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในกระบวนการของการออกแบบ
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการอยูท่ีข้ันตอนการ-
กําหนดความคิดรวบยอด โดยเริ่มตนจากการ
ตั้งคําถามการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะการต้ังคําถามการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ขึ้นตนวา “ทําไม (Why)” ที่มีตอคําถามเชิง-
ปริมาณในเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงสงผลตอการใชระเบียบ
วิธีการวิจัยมากกวาหน่ึงวธีการหรือเกิดการ-
เคลื่อนยายระเบียบวิธี (Methodological Shift) 
และกอใหเกิดการทําซํ้า (Iteration) ของขั้นตอน
การวิจัยเกิดขึ้น ในบทความนี้ไดนําเสนอการ-
ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการของ 
(Creswell and Plano Clark, 2011) ซึ่งมี  
6 รูปแบบดวยกัน ไดแก
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 1. การออกแบบวิจัยแบบคูขนานเขาหากัน 
(The Convergent Parallel Design) 
      แบบการวิจัยนี้เดิม Creswell and Plano
Clark, 2007) เรียกวาวิธีการผสมผสานแบบสามเสา 
(Triangulation Design) แตเหตุที่ตองเปลี่ยน-
ชื่อใหมก็เพ่ือไมใหเกิดความสับสนกับการวิเคราะห
แบบสามเสาในการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
วิจัยแบบคูขนานเขาหากัน มีพ้ืนฐานมาจากกระบวน-
ทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดทฤษฎีปฏิบัตินิยม
โดยตรงมากกวาการพยายามท่ีจะผสมผสาน
กระบวนทัศนตางๆ เขาดวยกัน การออกแบบ
วิจัยน้ีนักวิจัยดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการ-
วิจัยเชิงคุณภาพไปพรอมๆ กัน โดยใหความสําคัญ
กับการวิจัยท้ังสองวิธีการอยางเทาเทียมกันและ
เปนอิสระจากกันจนกวาจะวิเคราะหขอมูลของ
แตละวิธีการเสร็จส้ิน จากน้ันจึงนําผลการวิเคราะห
ขอมูลของท้ังสองวิธีการมาผสมผสานในข้ันตอน
การตีความผลการวิจัยทั้งหมด วัตถุประสงคของ
การใชการวิจัยรูปแบบน้ีเพ่ือยืนยันความถูกตอง
และความสอดคลองกันของผลการวิจัย โดยการ-
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัย
เชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกันซ่ึงนักวิจัยมีความเช่ือ
วาการใหความสําคัญเทาๆ กันในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สามารถนําไปสูความเขาใจตอปญหาการวิจัยได
เปนอยางดี การวิจัยรูปแบบนี้ สามารถจําแนก
ออกเปน 3 รูปแบบยอยๆ ไดแก 
  1) การวิจัยแบบฐานขอมูลคูขนาน 
(The Parallel Databases Variant) เปนรูปแบบ
การวิจัยท่ีใชกันอยูท่ัวไปในการออกแบบวิจัยแบบ
คูขนานเขาหากัน โดยนักวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพแยกจากกันจนกวาจะวิเคราะห
ขอมูลของแตละวิธีการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงนําผล
การวิเคราะหขอมูลของท้ังสองวิธีการมาสังเคราะห
หรือเปรียบเทียบในข้ันตอนการอภิปรายผลการวิจัย

  2) การวิจัยแบบแปลงรูปขอมูล (The 
Data - transformation Variant) เปนรูปแบบ
การวิจัยท่ีนักวิจัยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมา
ดําเนินการแปลงรูปเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้น
จึงนําผลลัพธดังกลาวไปเปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงสามารถทําใหการผสม
ผสานขอมูลกระทําไดโดยตรง
       3) การวิจัยแบบยืนยันผลลัพธเชิง-
ปริมาณ (The Data-validation Variant) เปนแบบ
การวิจัยท่ีตองการยืนยันความถูกตองของขอคนพบ
เชิงปริมาณท่ีไดจากการใชขอคําถามแบบปลายปด 
ซึ่งทําไดโดยการเพ่ิมขอคําถามเชิงคุณภาพแบบ
ปลายเปดจํานวนไมมากนักไวในแบบสอบถามหรือ
แบบสํารวจเชิงปริมาณแลวนําผลการวิเคราะห
ขอ มูลเ ชิง คุณภาพมาใชส นับสนุนขอคนพบ
เชิงปริมาณซ่ึงไดมาจากการวิจัยเชิงสํารวจ การเก็บ
รวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จึงอยูในเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว รูปแบบการวิจัยนี้
มี จุดออนตรงท่ีขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดอาจไม
สมบูรณหรือไมครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา 
 2. การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิง
อธิบาย (The Explanatory Sequential Design) 
 เป นแบบการ วิ จั ย ท่ี มี พ้ื นฐ านมาจาก
การผสมผสานกระบวนทัศนของการวิจัยภายใต
แนวคิดหลังปฏิฐานนิยม (Postpositivism) และ
ตามดวยแนวคิดสรรคสรางนิยม (Constructivism) 
การวิจัยรูปแบบน้ีประกอบดวยวิธีการวิจัยสองชวง
เวลาท่ีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมตนจากชวงแรก
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไว 
ผลการวิจัยในชวงแรกจะนําไปสูการออกแบบวิจัย
ในชวงท่ีสองคือการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากน้ันจึงนําผลการวิจัย
เชิงคุณภาพมาตีความเพ่ือชวยสนับสนุนการอภิปราย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงกระบวนการน้ีถือเปน
วัตถุประสงคสําคัญของการใชการวิจัยรูปแบบน้ี 
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การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงอธิบายจะเปน
ประโยชนอยางมากเม่ือนักวิจัยตองการศึกษา
แนวโนมหรือความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิง
ปริมาณและในขณะเดียวกันก็ตองการอธิบายกลไก
หรือเหตุผลตางๆ ที่อยูเบื้องหลังแนวโนมหรือ
ความสัมพันธดังกลาว การวิจัยรูปแบบนี้สามารถ
จําแนกออกเปน 2 รูปแบบยอยๆ ไดแก
  1) การวิจัยแบบอธิบายตามลําดับข้ัน 
(The Follow - up Explanations Variant) 
เปนแบบการวิจัยท่ีไดรับความนิยมโดยเร่ิมตน
ดวยการวิจัยเชิงปริมาณถัดมาจึงเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาชวย
ในการอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ
  2) การวิ จัยแบบการคัดเ ลือกผู มี
สวนรวม (The Participant-selection Variant) 
การวิจัยรูปแบบน้ี นักวิจัยมุงเนนการทําความเขาใจ
ในเชิงคุณภาพของปรากฏการณท่ีศึกษาแตมี
ความจําเปนตองทําการวิจัยเชิงปริมาณกอน
เพ่ือนําผลท่ี ไดมาจําแนกกลุมหรือกําหนดผู มี
สวนรวมท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในชวงที่สองของการวิจัย
 3. การออกแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงสํารวจ 
(The Exploratory Sequential Design) 
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการ
ผสมผสานกระบวนทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิด
สรรคสรางนิยมและตามดวยแนวคิดหลังปฏิฐาน
นิยม การวิจัยรูปแบบนี้ประกอบดวยวิธีการวิจัย
สองชวงท่ีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมตนจากชวงแรก
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพเพ่ือตอบคําถามการวิจัยท่ีกําหนดไว 
ผลการวิจัยในชวงแรกจะนําไปสูการออกแบบวิจัย
ในชวงที่สอง คือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือทดสอบความเปน
สามัญการของขอคนพบของการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากน้ันนักวิจัยจึงตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีกอ
กําเนิดมาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค

ของการใชการวิจัยรูปแบบนี้ เพื่อประเมินหรือ
ทดสอบผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพวาสามารถ
อางอิงไปยังกลุมตัวอยางหรือประชากรท้ังหมด
ไดเพียงใด โดยเหตุผลสําคัญของการใชแบบวิจัยนี้
สืบเน่ืองจากนักวิจัยยังไมมีเคร่ืองมือสําหรับวัด
ตัวแปร หรือยังไมสามารถระบุตัวแปรและกรอบ
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย ดวยเหตุน้ีจึงเร่ิมตน
จากการสํารวจปรากฏการณเปนอันดับแรก การวิจัย
รูปแบบนี้สามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบยอยๆ 
ไดแก
  1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาทฤษฎี (The 
Theory - development Variant) โดยใหความ
สําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพในชวงแรกเพ่ือ
พัฒนาทฤษฎีหรือจัดกลุมปรากฏการณจากน้ันจึงนํา
ผลท่ีไดไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญ
ตอไป
  2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ (The
Instrument - development Variant) นักวิจัย
ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในชวงแรก โดยรวบรวม
ขอมูลเพื่อสรางเครื่องมือเชิงปริมาณ จากนั้นจึงนํา
เคร่ืองมือดังกลาวไปใชสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ในชวงท่ีสอง ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากกวาการวิจัย
เชิงคุณภาพในชวงแรก
 4. การออกแบบวิจัยโดยการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใหความสําคัญกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลัก 
(The Embedded Design) 
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวน
ทัศนของการวิจัยภายใตแนวคิดหลังปฏิฐานนิยม
ที่มุงเนนการวิจัยเชิงปริมาณหรืออาจเปนแบบ
การวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศนของการวิจัย
ภายใตแนวคิดสรรคสรางนิยมท่ีใหความสําคัญ
กับการวิจัยเชิงคุณภาพอยางใดอยางหน่ึงเปนหลัก 
การวิจัยรูปแบบน้ี เปนแบบการวิจัยท่ีนักวิจัยดําเนิน
การวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณหรือวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลักอยูแลว 
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หากแตนักวิจัยอาจเพ่ิมหรือเสริมรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเขาไปในข้ันตอน
กอน ระหวาง หรือหลังการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให
การวิจัยเกิดความครบถวนสมบูรณหรือดีย่ิงข้ึน
ไปอีก วัตถุประสงคของการใชการวิจัยรูปแบบนี้
เน่ืองมาจากนักวิจัยคาดการณวาการออกแบบวิจัย
โดยเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบเดียวไมเพียงพอ
ทั้งน้ีเพราะการตอบคําถามการวิจัยแตละขอจะตอง
ใชขอมูลตางประเภทกัน การวิจัยรูปแบบน้ีสามารถ
จําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปน
การวิจัยท่ีเพ่ิมหรือเสริมแบบการวิจัยอีกรูปแบบหน่ึง 
(Embedded Designs) เพียงรูปแบบเดียวเขาไป
ในแบบการวิจัยหลัก สวนกลุมที่สองเปนการวิจัย
แบบผสม (Hybrid Designs) ซึ่งนักวิจัยเพิ่มการ
เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เขาไปในแบบการวิจัยหลัก
 5. การออกแบบวิจัยแบบเนนการปฏิรูป 
(The Transformative Design)  
 เปนแบบการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานมาจากกระบวน-
ทัศนของการวิจัยภายใตโลกทัศนของการมีสวนรวม 
(Participatory Worldview) ซ่ึงเกิดจากความสนใจ
ทางการเมืองท่ีมุงพัฒนาสังคมของกลุมคนชายขอบ
หรือผูดอยโอกาสตางๆ ในสังคม (Marginalized 
Groups) โดยนักวิจัยดําเนินการวิจัยรวมกับกลุม
ดังกลาวเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงสภาพความ
เปนอยูของกลุมคนเหลานี้ใหดีกวาเดิม การวิจัย
รูปแบบน้ี นักวิจัยอาศัยกรอบทฤษฎีท่ียึดถือเปนตัว
ตัดสินใจวาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพจะมีปฏิสัมพันธกันอยางไร  จะดําเนิน
วิธีการวิจัยใดกอน และจะผสมผสานกันอยางไร 
วัตถุประสงคของการทําวิจัยรูปแบบนี้ เนื่องมาจาก
นักวิจัยตองการสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึน
ในสังคมโดยแสดงใหถึงความไมสมดุลของอํานาจ
ที่เปนอยู ซึ่งเปนวัตถุประสงคในเชิงอุดมการณ

มากกวาในเชิงระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยรูปแบบน้ี
สามารถจําแนกออกเปนรูปแบบยอยตามกรอบทฤษฎี
ที่ใช (Theoretical Lens) เชน ทฤษฎีสตรีนิยม 
(The Feminist Lens) ทฤษฎีชนชั้นทางเศรษฐกิจ
สังคม (The Socioeconomic Class Lens) 
ทฤษฎีผูดอยโอกาสทางสังคม (The disability 
Lens) เปนตน 
 6. การออกแบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน 
(The Multiphase Design) 
 แบบการวิจัยน้ี มีพ้ืนฐานมาจากกระบวนทัศน
ของการวิจัยภายใตแนวคิดท่ีหลากหลายไมวา
จะเปนแนวคิดปฏิบัตินิยม แนวคิดหลังปฏิฐานนิยม 
และแนวคิดสรรคสรางนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขั้นตอน
ตางๆ ของการผสมผสานวิธีการวิจัย แบบการวิจัยน้ี
นักวิจัยไดเช่ือมโยงการออกแบบวิจัยแบบคูขนาน
เขาหากันเขากันกับวิธีการวิจัยสองชวงเวลาท่ีปฏิ-
สัมพันธกัน ซึ่งแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
จะออกมาในรูปแบบใดข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวในโครงการซ่ึงสวนใหญจะเปนโครงการ
ประเมินผลขนาดใหญท่ีดําเนินการหลายปและ
ประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ นับต้ังแตการประเมิน
ความจําเปน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การพัฒนาโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ซึ่งสงผลใหคําถามการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนมีเปน
จํานวนมาก การออกแบบวิจัยในลักษณะเชนนี้
จึงมีความจําเปน การวิจัยรูปแบบน้ีสามารถจําแนก
ออกเปนรูปแบบยอยไดหลากหลาย เชน โครงการ
ประเมินผลและพัฒนาแผนการดําเนินงานขนาดใหญ 
(Large - scale Development and Eva-
luation Projects) การศึกษาแบบพหุระดับท่ีใช
วิธีการแตกตางกันในแตละระดับ (Multilevel 
Statewide Studies) เปนตน  
 แบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการท้ัง 
6 รูปแบบแสดงไวในแผนภาพที่ 1
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  (1) แบบวิจัยแบบคูขนานเขาหากัน (The Convergent Parallel Design)

  (2) แบบวิจัยแบบลําดับขั้นเชิงอธิบาย (The Explanatory Sequential Design)

  (3) แบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงสํารวจ (The Exploratory Sequential Design)

  (4) แบบวิจัยโดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยให
   ความสําคัญกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนหลัก (The  Embedded Design)

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ

เชื่อมโยงและ
เปรียบเทียบ

ตีความ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
ตอดวย ตีความ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
นําไปสู ตีความ

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ (กอน ระหวาง หรือหลัง)

ตีความ
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  (5) แบบวิจัยแบบเนนการปฏิรูป (The Transformative Design)

  (6) แบบวิจัยแบบหลายข้ันตอน (The Multiphase Design)

รปที่ 1 การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 6 รูปแบบ
ที่มา : Creswell and Plano Clark, 2011 : 69

บทสรุป

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ
ตอดวย ตีความ

การวิจัยครั้งที่ 1 :
เชิงปริมาณ

การวิจัยครั้งที่ 2 :
เชิงคุณภาพ

การวิจัยครั้งที่ 3 :
ผสมผสาน

กําหนด

กําหนด

วัตถุประสงคทั้งหมดของโครงการ

แบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการทั้ง 6 รูปแบบ
ท่ีกลาวถึงในบทความน้ีเปนแนวคิดของ (Creswell 
and Plano Clark, 2011) ซึ่งมีความคลายคลึง
กับแนวคิดของ (Teddlie and Tashakkori, 
2009) ที่วาการออกแบบวิจัยแบบผสมผสาน
วิธีการประกอบไปดวยการใชระเบียบวิธีการวิจัย 
(Methodological  Approaches) ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และมีการวิจัยมากกวาหนึ่งชวง 
(More Than One Strand) โดยในแตละชวง

ของการวิจัยประกอบไปดวยขั้นตอนของการ
กําหนดความคิดรวบยอด (Conceptualization 
Stage) ขั้นตอนวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห
ขอมูล (Methodological/Analytical Stage) 
และขั้นตอนการอนุมานหรือสรุปผล (Inferential 
Stage) ซึ่งในทายที่สุดจะนําผลการวิเคราะหขอมูล
ทั้งของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง-
คุณภาพมาบูรณาการไปสูการสรุปผลหรือการ-
อนุมานแบบอภิมาน (A Meta - inference) 
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ถึงแมวาการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการจะยังไมเปน
ที่นิยมอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการอันเน่ือง
มาจากการวิจัยรูปแบบน้ีเพ่ิงถือกําเนิดและพัฒนา
ขึ้นมาเปนชุมชนนักวิจัยในกลุมที่สาม (Third 
Research Community) นอกเหนือไปจากการวิจัย
เชิงปริมาณซ่ึงถือเปนกลุมแรกและการวิจัยเชิง
คุณภาพซ่ึงถือเปนกลุมท่ีสองโดยยืนยันไดจากผล
การสังเคราะหบทความวิจัยสาขาธุรกิจและการจัดการ
ของ (Cameron and Molina - Azorin, 2011) 
ที่พบวามีบทความวิจัยเพียง 14 % ที่ใชแบบ-
การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ สวนที่เหลือ 76 % 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และ 10 % เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ รวมถึงผลการวิเคราะหเนื้อหาของ
บทความท่ีตีพิมพในวารสารดานการตลาดของ 
(Harrison and Reilly, 2011) จํานวน
ทั้งสิ้น 2,166 บทความ มีเพียง 43 บทความ
เทานั้นที่เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ โดย
เปนแบบวิจัยแบบลําดับข้ันเชิงอธิบายหรือเชิง
สํารวจ 34 บทความ แบบวิจัยแบบคูขนาน
เขาหากัน 8 บทความ และแบบวิจัยแบบหลาย
ขั้นตอน 1 บทความ อยางไรก็ตาม แนวโนม
ของการวิจัยในอนาคตนาจะตกอยูภายใตกระแส
ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเปนหลัก ทั้งนี้
เพราะการวิจัยรูปแบบน้ีเปนแบบของการวิจัยท่ีมี
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพแลวนําผลการวิเคราะหขอมูลของ
ทั้งสองวิธีการมาผสมผสานกัน เพื่อเปรียบเทียบ
และยืนยันความถูกตองของผลการวิจัยท้ังหมด
ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจตอปญหาการวิจัยไดดีกวา
การใชวิธีวิทยาและวิธีการวิจัยอยางใดอยางหน่ึง
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้กระบวนทัศนหลักที่ใช
ในการแสวงหาความรูความจริงของการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการท่ีมุงเนนการแสวงหาความรู
ความจริงท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
ยังสอดคลองกับโจทยการวิจัยท่ีมุงแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันอีกดวย

บรรณานุกรม

แววดาว พรมเสน. (2554). การวิจัยเชิงคุณภาพ
 และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
 Research and Quantitative Research).  
 วารสาร มทร.อีสาน. 4(1), 95 - 102.
Cameron, Roslyn and Molina-Azorin, Jose
 F. (2011). The Acceptance of Mixed 
 Methods in Business and Mana-
 gement Research. International 
 Journal of Organizational Analysis. 
 19(3), 256 - 270.
Collins, Kathleen MT and O’Cathain, 
 Alicia. (2009). Ten Point about Mixed 
 Methods Research to be Considered
 by the Novice Researcher. Inter-
 national Journal of Multiple 
 Research Approaches. 3(1), 2 - 7.
Creswell, John W. (2003). Research 
 Design : Qualitative, Quantitative, 
 and Mixed Methods. 2nd ed. 
 Thousand Oaks, California : Sage.
Creswell, John W. and Plano Clark, Vicki 
 L. (2007). Design and Conducting 
 Mixed Methods Research. London 
 : Sage.
Creswell, John W. and Plano Clark, Vicki 
 L. (2011). Design and Conducting 
 Mixed Methods Research. 2nd ed.
 Thousand Oaks, California : Sage.
Harrison, Robert L. and Reilly, Timothy M. 
 (2011). Mixed Methods Designs in 
 Marketing Research. Qualitative 
 Market Research : An International 
 Journal. 14 (1), 7 - 26.



วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555  123

Hesse - Biber, Sharlene Nagy. (2010). 
 Mixed Methods Research : Merging 
 Theory with Practice. New York : 
 The Guilford Press. Johnson, Burke. 
 (2010). Educational Research : Quan-
 titative, Qualitative, and Mixed 
 Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, 
 California : Sage. 
Johnson, Burke. (2010). Educational 
 Research : Quantitative, Qualitative,
 and Mixed Approaches. 4th ed.  
 Thousand Oaks, California : Sage.

Teddlie, Charles and Tashakkori, Abbas. 
 (2003). Handbook of Mixed Methods 
 in Social and Behavioral Research.  
 Thousand Oaks, California : Sage.
Teddlie, Charles and Tashakkori, Abbas.  
 (2009). Foundations of Mixed 
 Methods Research : Integrating 
 Quantitative and Qualitative Ap-
 proaches in the Social and Be-
 havioral Sciences. Los Angeles : 
 Sage.



RMUTI



ขั้นตอนการจัดทําวารสาร มทร.อีสาน

ผูเขียน
แก ไขบทความ

กองบรรณาธิการ
แจงปฏิเสธ

การรับบทความ

ไมผาน

ไมผาน

เริ่มตน

จบ

ประกาศรับบทความตนฉบับ

ผูเขียนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการจัดพิมพเผยแพร

กองบรรณาธิการแจงรับรองการตีพิมพ

กองบรรณาธิการสงบทความ
ใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน

กองบรรณาธิการ
พิจารณาบทความ

ผูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพของบทความ

บทความมีการแก ไข

ผาน

ผาน

ไมมี

     มี



วารสาร มทร.อีสาน
RMUTI JOURNAL

1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ
  1.1 บทความวิจัย (Research article) เปนบทความที่ไดจากงานวิจัย
  1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เปนบทความท่ีมีลักษณะดังน้ี
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    4. บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญของการศึกษา ไดแก 
     วัตถุประสงค วิธีการ ผลการวิจัยและการอภิปรายผล เปนตน ถาบทความเปนภาษาไทย 
     จะตองมีบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหภาษาไทยข้ึนกอน
    5. คําสําคัญ (Key words) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการกําหนดคําสําคัญ
     ท่ีสามารถไปใชเปนคําสืบคนในระบบฐานขอมูล

 **หมายเหตุ : เน้ือหาสวนปกจะตองเขียนใหอยูในกระดาษจํานวน 1 หนา เทาน้ัน

   ข. สวนเนื้อหา
    1. บทนํา (Introduction) เพื่ออธิบายถึงความสําคัญของปญหา และวัตถุประสงคของการ
     วิจัย รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวของ
    2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ (Materials and Methods) / วิธีดําเนินการวิจัย (Research
     Methodology) อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหชัดเจน



    3. ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการทดลอง อยางชัดเจน ตรงประเด็น ควรมีรูปภาพ
     และ/หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลในตารางและรูปภาพ ตองไมซ้ําซอนกัน รูปภาพ
     และตารางของบทความท่ีเปนภาษาไทย ใหบรรยายเปนภาษาไทย รูปภาพและตาราง
     ของบทความท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหบรรยายเปนภาษาอังกฤษ

- รูปภาพและกราฟ กรุณาแยกออกจากเน้ือเร่ือง โดยใหมี 1 รูป/กราฟ ตอ 1 หนา บันทึก
 เปนไฟลท่ีมีนามสกุล JPEGs ท่ีมีความละเอียดไมต่ํากวา 300 dpi เทาน้ัน ถาเปน
 ภาพถายกรุณาสงภาพตนฉบับ และในกรณีที่เปนรูปลายเสนใหวาดโดยใชหมึกสีดํา
 ท่ีมีเสนคมชัดเจนหมายเลขรูปภาพและกราฟใหเปนเลขอารบิก และอยูดานลางของ
 รูปภาพและกราฟ

     - ตาราง กรุณาแยกออกจากเน้ือเร่ือง โดยใหมี 1 ตาราง ตอ 1 หนา หมายเลขตาราง
      ใหเปนเลขอารบิก และอยูดานบนของรูปภาพและกราฟ
    4.  การอภิปรายผล (Discussion) เปนการอภิปรายผลการวิจัย เพ่ือใหผูอานมีความเห็น
     คลอยตาม เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืน เพ่ือเสนอแนวทางท่ีจะใชประโยชน
     ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) อาจนํามาเขียนตอนเดียวกันได
    5.  บทสรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสําคัญของการวิจัย
    6.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เพ่ือแสดงความขอบคุณแกผูใหความชวยเหลือ
     ในการวิจัย อาจมีหรือไมมีก็ได
    7.  เอกสารอางอิง (References) เปนรายการเอกสารอางอิงท่ีใชเปนหลักในการคนควา
     วิจัยท่ีไดรับการตรวจสอบเพ่ือนํามาเตรียมรายงาน และมีการอางอิงถึงเฉพาะเอกสาร
     ท่ีปรากฎในบทความเทาน้ัน การอางอิงใหจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร นําโดยกลุมเอกสาร
     ภาษาไทย โดยใหยืดถือรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง ดังตอไปน้ี

    การอางเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ (In-text Citations)
    การอางอิงเอกสารในเน้ือเร่ือง ใช ระบบนามป (Name-year System) เทานั้น โดยเริ่มจาก
ชื่อผูแตง แลวตามดวยปที่เผยแพรเอกสารนั้น ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชเพียงชื่อสกุลนําหนา แลวตามดวย
ปที่เผยแพรเอกสาร ถาเปนเอกสารภาษาไทยใหใชชื่อตนนําหนา ตามดวยนามสกุล และปที่เผยแพรเอกสาร
ในกรณีที่ผูแตง 2 คน ใหใสช่ือครบทุกคน และถามากกวา 2 คน ใหใสเฉพาะช่ือคนแรก แลวตามดวย
“และคณะ” (ถาเปนภาษาอังกฤษใช “et al.,”)

    การเขียนรายการเอกสารอางอิง (Reference list)
   1. หนังสือ
     ผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชือ่หนังสือ.//คร้ังท่ีพิมพ(ถามี).//เมืองท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ.
   2. หนังสือแปล
     ผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อเรื่องของหนังสือแปล//แปลจาก(ชื่อเรื่องในภาษาเดิม).//
      โดย/ช่ือผูแปล.//คร้ังท่ีพิมพ(ถามี).//เมืองท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ



   3. บทความหรือบทในหนังสือ
     ผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม.//
      ชื่อเรื่อง.//เลขหนา.//สถานที่พิมพ/./สํานักพิมพ
   4. บทความในหนังสือรายงานประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
     ผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ.//ชื่อเร่ือง
      รายงานการประชุม.//สถานที่พิมพ/./สํานักพิมพ
   5. วารสาร
     ผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปท่ี.//ฉบับท่ี.//เลขหนา
   6. บทความในหนังสือพิมพ
     ช่ือผูเขียน.//(ป./วัน./เดือน).//ช่ือบทความ./ใน/ชื่อหนังสือพิมพ./หนา/เลขหนา
   7. บทความในสารานุกรม
     ช่ือผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ./ใน./ชื่อสารานุกรม.//เลมท่ี/:/
      เลขหนา-เลขหนา
   8. วิทยานิพนธ
     ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ/ช่ือสาขา/
      คณะ/มหาวิทยาลัย
   9. สื่ออิเล็กโทรนิกส (สื่ออิเล็กโทรนิกส) :www
     ผูเขียน.//ป.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสารหรือนิตยสาร.//ปท่ี(เดือนหรือฉบับท่ี):/
      เลขหนา(ถามี).//วัน เดือน ปท่ีคนขอมูล/ช่ือฐานขอมูลหรือท่ีอยูของบทความ/(URL)
   10. จดหมายเหตุ คําสั่ง ประกาศ
     ช่ือหนวยงาน.//(ป,/วัน,/เดือน).//ชื่อของเอกสาร.//เลขที่ของเอกสาร(ถามี).
   11. ราชกิจจานุเบกษา
     ช่ือกฎหมาย.//(ป,/วัน,/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//ตอนที่.//หนา/เลขหนา
   12. ผูแตงเปนหนวยงาน
     ช่ือหนวยงาน.//(ปท่ีพิมพ)./ช่ือหนังสือ/เลมท่ี(ถามี).//คร้ังท่ีพิมพ(ถามี).//เมืองท่ีพิมพ
      /:/สํานักพิมพ
   13. มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเปนผูรวบรวม
     ช่ือบรรณาธิการ หรือผูรวบรวม หรือผูเรียบเรียง.//(ปท่ีพิมพ.)//ชื่อหนังสือ.//เลมที่
      (ถามี)//คร้ังท่ีพิมพ(ถามี)//เมืองท่ีพิมพ/:/สํานักพิมพ

  2.2 บทความวิชาการ 
   ก. สวนปก
    มีสวนประกอบเหมือนบทความวิจัย แตไมตองมีบทคัดยอ และเขียนใหอยูในกระดาษ
    จํานวน 1 หนา เทาน้ัน



   ข.  สวนเนื้อหา
    1. บทนํา (Introduction) เปนสวนของที่มาของมูลเหตุของการเขียนบทความ
    2. วิธีการศึกษา/วิธีดําเนินการ (Method) (ถามี) เปนการอธิบายวิธีการศึกษา หรือ
     การดําเนินการตามประเภทของบทความวิชาการ
    3. ผลการศึกษา/ผลการดําเนินการ (Results) เปนการเสนอผลอยางชัดเจน ตามประเด็น
     โดยลําดับตามหัวขอท่ีศึกษาหรือดําเนินการ
    4. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็น และสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษา
    5. เอกสารอางอิง (References) ใชรูปแบบที่วารสารกําหนด

3. รูปแบบการพิมพบทความ
  การต้ังคาหนากระดาษ
   - ระยะขอบ ขอบบน (Top Margin)  2.54 ซม.
      ขอบลาง (Bottom Margin) 2.54 ซม.
      ขอบขวา (Right Margin)  2.54 ซม.
      ขอบซาย (Left Margn)  3.17 ซม.
   -  รูปแบบตัวอักษร  บทความภาษาไทยใช  Cordia New ขนาด 14
      บทความภาษาอังกฤษใช  Time New Roman ขนาด 10
   -  หมายเลขหนา  ตําแหนง ดานบน
      การจัดตําแหนง  ภายนอก (ไมแสดงหมายเลขหนาในหนาแรก)
      หนาค่ี  แทรกหมายเลขหนา ตําแหนงบนขวา
      หนาคู  แทรกหมายเลขหนา ตําแหนงบนซาย
   -  การยอหนา  สวนปก  ยอ 7 ตัวอักษร พิมพตัวท่ี 8
      สวนเน้ือหา  ยอ 4 ตัวอักษร พิมพตัวท่ี 5
   -  จํานวนหนา  10 - 12 หนา
   -  ชื่อวารสาร  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
   -  ชื่อบทความ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา
   -  ชื่อผูเขียน  ภาษาไทย  ขนาดตัวอักษร 16 จัดก่ึงกลางหนากระดาษ
   -  ตัวเลขยก (บนนามสกุล)  ขนาดตัวอักษร 14
   -  ตําแหนงทางวิชาการและที่อยู  ภาษาไทย  ขนาดตัวอักษร 12
   -  ชื่อบทคัดยอ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา 
      และจัดก่ึงกลางหนากระดาษ
   -  เนื้อหาบทคัดยอ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14
   -  ชื่อคําสําคัญ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
   -  คําสําคัญ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร 14



    -  ชื่อหัวเรื่องใหญ  ประกอบดวย 1. บทนํา 2. วิธีดําเนินการวิจัย/วิธีดําเนินการทดลอง/
      วิธีการศึกษา 3. ผลการทดลองและวิจารณหรือผลการศึกษาและ
      อภิปรายผล 4. สรุป 5. กิตติกรรมประกาศ 6. เอกสารอางอิง
      ขนาดตัวอักษร 18 หนา และจัดชิดซาย

    -  ชื่อหัวเรื่องรอง  ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา และจัดชิดซาย

    -  ชื่อหัวเรื่องยอย  ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา
    -  เนื้อหาบทความ  ขนาดตัวอักษร 14
    -  ชื่อตาราง  ตัวอักษร 14 หนา วางดานบนของตาราง 
      เน้ือหาของตารางตัวอักษร ขนาด 14 หนา
    -  ช่ือรูปภาพ/กราฟ ตัวอักษร 14 หนา วางดานลางของภาพ 
      เน้ือหาของภาพ ตัวอักษร ขนาด 14 หนา

4. เกณฑการประเมินบทความ
  กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบ้ืองตน เก่ียวกับความถูกตองของรูปแบบท่ัวไป ถาไมผาน
การพิจารณา จะสงกลับเพื่อทําการแกไข ถาผานจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
จํานวน 3 ทาน ตอ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ไดรับการตีพิมพ ผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรอง
การตีพิมพบทความ พรอมทั้งวารสาร มทร.อีสาน ฉบับที่นําบทความลงตีพิมพผลงาน จํานวน 2 ฉบับ
 



แบบฟอรมการสงบทความ
วารสาร มทร.อีสาน

วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ……….

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………….

ระดับการศึกษาสูงสุด………………………………ตําแหนงทางวิชาการ……………………………..

หนวยงาน……………………………………………คณะ…………………………………………

ขอสง  บทความวิจัย  บทความวิชาการ สาขาของบทความ

ชื่อบทความ  (ภาษาไทย)  ………..………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………….

     (ภาษาอังกฤษ)  ……………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………….

ช่ือผูเขียนรวม 1. ……………………………………………………………………………………

    2.  ……………………………………………………………………………………

    3.  ……………………………………………………………………………………

    4.  ……………………………………………………………………………………

    5.  ……………………………………………………………………………………

ที่อยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก………………………………………………………………………

โทรศัพท……………………….โทรสาร………………………….โมบาย………………………….

e-mail………………………………………………………………………………………………..

  ขาพเจาขอรับรองวาบทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน และยินยอมวาบทความท่ีตีพิมพ
ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถือเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

ลงชื่อ………………  …  .……………..
(………………  ..…..…………)



หนังสือรับรองการตีพิมพบทความ
วารสาร มทร.อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอรับรองวาบทความ…………………………………………
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