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วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  
 

เจ้าของ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  

ที่ปรึกษา  นางวรรณดี   นาคสุขปาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  นายกิตติภพ   ภวณัฐกุลธร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  นายทรงเกียรติ   เทพประเสน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีมานพ   เพ็ญรัศมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบคุลากร 
  นายเจริญ   บุตะเขียว  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
    ๒) เพื่อเผยแพร่ความรู้  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ  และงานศึกษาค้นคว้า 
               ของนักเรียน 

๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ 
    ผลงานทางวิชาการ 
  

สาราณียกร  นายอรรคราวุฒิ   ประชานันท์  
 

กองบรรณาธิการ    นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์ 
   นางสุพินดา   ทิพย์เอียด 

นายอภิชาติ อุยนักธรรม 
   นายติสรณ์ จันทรเดช 
   นายคมชาญ สุนทรวงศ์  
 

จัดท าโดย  งานวารสารโรงเรียน  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  227 ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน   
กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท์ 0 2254 0288  ต่อ 114 
E-mail : journal@triamudom.ac.th 
Website : www.triamudom.ac.th  
 

พิมพ์คร้ังที่  2 จ านวน    400  เล่ม     
 

พิมพ์ที่   บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 
   376  ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน   

กรุงเทพมหานคร  10170    โทรศัพท์  0 2422 9000, 0 2882 1010 
   Website  www.amarin.co.th  
 

ออกแบบปก   นิสารัตน์   วิชานนท์ 
 

ค าน า 
 

 การพัฒนาผู้ เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียน ต้องมีความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ เทคโนโลยี            
เพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้แลกเปล่ียน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ       
คัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ     
ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากช้ันเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนเป็นบุคคล           
แห่งการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน (Active Learning) นักเรียนได้น าความรู้และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
มาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เช่น นวัตกรรม ส่ิงประดิษ ฐ์ (Invention) โครงงานวิทยาศาสตร์        
(Science Project) บทความทางวิชาการ (Academic Article) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative  
Writing) เป็นต้น   
 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษาเป็นวารสารท่ีจัดท าขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ วารสารฉบับนี้จึงได้รวบรวมน าเสนอ
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ ได้แก่  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์          
โครงงานคณิตศาสตร์ บทความวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลงานดังกล่าวนักเรียนได้ส่งเข้าประกวด
และได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
น ามาจัดพิมพ์ครั้งท่ี 2    
 หวัง เป็นอย่างยิ่ งว่ าวารสารวิชาการฉบับนี้ จัก เป็นประโยชน์ แก่ ผู้อ่ านตามสมควร                
ดังวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่วารสารต่อไป 
 
 
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
           มิถุนายน 2564 
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จัดท�ำโดย	 งานวารสารโรงเรียน	กลุ่มบริหารทั่วไป
	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	
	 227	ถนนพญาไท	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 โทรศัพท์	0	2254	0288	ต่อ	114
 E-mail : journal@triamudom.ac.th
 Website : www.triamudom.ac.th 

พิมพ์ครั้งที ่1	 จ�านวน	400	เล่ม

พิมพ์ที	่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 376	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170
	 โทรศัพท์	0	2422	9000,	0	2882	1010
 E-mail : aprint@amarin.co.th
 Website : www.amarin.co.th

ออกแบบปก	 	 นิสารัตน์	วิชานนท์
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เจ้าของ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  

ที่ปรึกษา  นางวรรณดี   นาคสุขปาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
  นายกิตติภพ   ภวณัฐกุลธร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  นายทรงเกียรติ   เทพประเสน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ว่าท่ีร้อยตรีมานพ   เพ็ญรัศมี รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบคุลากร 
  นายเจริญ   บุตะเขียว  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  
 

วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
    ๒) เพื่อเผยแพร่ความรู้  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ  และงานศึกษาค้นคว้า 
               ของนักเรียน 

๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ 
    ผลงานทางวิชาการ 
  

สาราณียกร  นายอรรคราวุฒิ   ประชานันท์  
 

กองบรรณาธิการ    นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์ 
   นางสุพินดา   ทิพย์เอียด 

นายอภิชาติ อุยนักธรรม 
   นายติสรณ์ จันทรเดช 
   นายคมชาญ สุนทรวงศ์  
 

จัดท าโดย  งานวารสารโรงเรียน  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  227 ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน   
กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท์ 0 2254 0288  ต่อ 114 
E-mail : journal@triamudom.ac.th 
Website : www.triamudom.ac.th  
 

พิมพ์คร้ังที่  2 จ านวน    400  เล่ม     
 

พิมพ์ที่   บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 
   376  ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน   

กรุงเทพมหานคร  10170    โทรศัพท์  0 2422 9000, 0 2882 1010 
   Website  www.amarin.co.th  
 

ออกแบบปก   นิสารัตน์   วิชานนท์ 
 

ค าน า 
 

 การพัฒนาผู้ เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียน ต้องมีความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ เทคโนโลยี            
เพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้แลกเปล่ียน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ       
คัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ     
ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากช้ันเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนเป็นบุคคล           
แห่งการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน (Active Learning) นักเรียนได้น าความรู้และศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
มาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เช่น นวัตกรรม ส่ิงประดิษ ฐ์ (Invention) โครงงานวิทยาศาสตร์        
(Science Project) บทความทางวิชาการ (Academic Article) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative  
Writing) เป็นต้น   
 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษาเป็นวารสารท่ีจัดท าขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ วารสารฉบับนี้จึงได้รวบรวมน าเสนอ
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ ได้แก่  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์          
โครงงานคณิตศาสตร์ บทความวิชาการและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลงานดังกล่าวนักเรียนได้ส่งเข้าประกวด
และได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
น ามาจัดพิมพ์ครั้งท่ี 2    
 หวัง เป็นอย่างยิ่ งว่ าวารสารวิชาการฉบับนี้ จัก เป็นประโยชน์ แก่ ผู้อ่ านตามสมควร                
ดังวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่วารสารต่อไป 
 
 
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
           มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาผู้ เรียนในศตวรรษที่ 	 21	 ผู้ เรียนต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี 
เพื่อการค้นคว้า	 การเรียนรู้แลกเปลี่ยน	 และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 สามารถ							
คัดกรองข้อมูล	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม	 การจัดกิจกรรมการเรียนร 
ในโรงเรียน	 จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่าง	 ๆ 
ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นบุคคล	 
แห่งการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน	 (Active	Learning)	นักเรียนได้น�าความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
มาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ	 เช่น	 นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์	 (Invention)	 โครงงานวิทยาศาสตร์	 
(Science	 Project)	 บทความทางวิชาการ	 (Academic	 Article)	 และการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 
Writing)

วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา	 เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเผยแพร ่
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          กล่องขา้วน้อยฆ่าขยะอินทรีย1์ 
ภัทรดนัย ธูปสุวรรณ2 

       ถนิมาภรณ์ ต้ังตรัยรัตนกุล3 
 

บทคัดย่อ 
 

  มากกว่าร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยเป็นขยะอินทรีย์ ในการด ารงชีวิตของทุกคนในแต่ละวัน     
เรารับประทานอาหาร 3 มื้อ หรือมากกว่านั้น ผักและผลไม้ท่ีเราต้ังใจรับประทานให้หมด แต่เปลือกของผัก      
และผลไม้ก็ยังคงเป็นขยะท่ีเหลือท้ิงอยู่ดี เมื่ออยู่ในโรงเรียนหรือมาท่ีศูนย์อาหาร เรายังคงเห็นขยะประเภท        
เศษอาหารท่ีมีจ านวนมาก 
     เราทุกคนสามารถน าขยะอินทรีย์มาสร้างประโยชน์ได้และง่ายสะดวก  กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะ
อินทรีย์ประดิษฐ์ขึ้นจากใบต้นธูปฤๅษีท่ีผู้คนมองว่าไร้คุณค่า แต่กลับมากด้วยคุณค่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม      
ต้ังแต่กระบวนการผลิตถึงกระบวนการย่อยสลาย ไม่สร้างขยะเพิ่ม ด้วยแนวคิดท่ีจะเปล่ียนขยะให้กลายเป็นปุ๋ย 
สร้างแรงจูงใจให้แก่คนในสังคมมากขึ้น ส่งเสริมความรู้ในการร่วมใจกันก าจัดขยะท่ีต้นทาง เสริมสร้างความมีวินัย
ปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนต้ังแต่ต้นทาง เพราะหากโลกของเราไม่มีต้นไม้ น้ า อากาศ 
เราคงไม่มีอากาศหายใจ ไม่มีอาหารประทังความหิว  ไร้ซึ่งยารักษาโรคและคงไม่อาจก่อเกิดวิวัฒนาการ          
สานสัมพันธ์ระหว่างพืช มนุษย์ และสัตว์ เพราะต้นไม้เป็นผู้ผลิตอากาศและอยู่ในห่วงโซ่อาหารอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

 

 1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สร้างวินัยและจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและประหยัดบนฐานท่ีเป็นรูปธรรม 

 2. เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะภายใต้แนวคิดการจัดการขยะ 
ด้วยแนวคิด 7R’s คือการส่งเสริมการจัดการขยะท่ีต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะท่ียั่งยืน โดย 

2.1 ปฏิเสธ (Refuse) กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ช่วยในการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก 
ส าหรับบรรจุขยะอินทรีย์ 

 2.2 การลดปริมาณขยะ (Reduce) จากการใช้ถุงพลาสติกมาบรรจุขยะอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
2.3 การใช้ซ้ า (Reuse) กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ย่อยสลายตนเองได้และก่อเกิดคุณค่า 
มหาศาล 
2.4 (Repair) ไม่ท้ิงส่ิงของเพิ่มขยะ แต่สร้างระบบจัดการส่ิงของท่ีมีอยู ่ ซ่อมแซม   
ให้กลับมาใช้งานใหม่ 
2.5 (Regift) ให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ต้ังแต่ต้นทางแก่เยาวชนและประชาชน 
2.6 (Recycle) แปรรูปขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ย แปรขยะให้เป็นประโยชน์ 
เป็นการน ากลับมาใช้ใหม่ 

                                                             
1 สิ่งประดิษฐ์น้ีได้ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค าขอ 2003001329 
2 นักเรียนชั้น ม.4  ห้อง  823  ปีการศึกษา 2562 
3 ครูที่ปรึกษาโครงงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
นักเรียนชั้น	ม.4	ห้อง	823	ปีการศึกษา	2562	
ครูที่ปรึกษาโครงงาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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 2.7 (Rethink) คิดใหม่ เปล่ียนวิธีคิดจากความคิดเดิม กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ 
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงกระบวนการย่อยสลาย 
 ท่ีสร้างส่ิงดีๆ กลับคืนสู่ผืนดิน 
 3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เพื่อวางรากฐานการด าเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้วยการร่วมใจก าจัดขยะอินทรีย์ต้ังแต่ต้นทาง 

4. กระตุ้นให้จัดการปัญหาขยะพร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันก าจัดขยะอินทรีย์ท่ีต้นทางได้จาก 
ท่ีบ้านของตนเอง ชุมชนของตนเอง สถานศึกษา ท่ีท างาน ร้านค้าท่ีตนเองเป็นเจ้าของโดยมีโครงการท่ีส าคัญ     
และด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ 

5. ปลูกฝังจิตส านึกให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ลด คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
6. เพื่อน าวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นมาประยุกต์ท าเป็นช้ินงาน สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร 

ท่ีมีคุณค่าโดยไม่ปล่อยให้เป็นเพียงพืชไร้ค่า แต่กลับเป็นพืชเพื่อเศรษฐกิจได้ 
7. เพื่อสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยการผสมผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ด้านความรู้เกี่ยวกับพืชท่ีมีประโยชน์ในการช่วยย่อยขยะอินทรีย์ 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

 

 1. ศึกษากลุ่มวัชพืชท่ีมีศักยภาพสูงในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
2. ศึกษาในด้านวัสดุ ใบธูปฤๅษีมีความยาวและเหนียวที่เหมาะแก่การน ามาใช้ประดิษฐ์ 
   กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์  
3. ศึกษาค้นคว้าเรื่องเย่ือของต้นธูปฤๅษีในเรื่องปริมาณของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตของเส้นใย 
   รวมถึงธาตุโพแทสเซียมและไนโตรเจน 
4. ศึกษาการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม อากาศ ความช้ืน อุณหภูมิ ก๊าซ  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันก าจัดขยะอินทรีย์ต้ังแต่ท่ีต้นทาง จากในครัวเรือนของตน 
ไปถึงชุมชนท่ีตนเองอยู่อาศัย สถานศึกษา สถานท่ีท างานของตนเอง เพราะเหตุผลท่ีว่าสนับสนุนให้เยาวชน        
และชุมชนสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ 

2. ประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติท่ีสร้างคุณประโยชน์ต่อดิน ใช้งานง่าย สร้างได้หลากหลายขนาด            
ใช้ตามความเหมาะสม ใช้ได้ทุกท่ีท่ีมีสวน ต้นไม้ กระถางต้นไม ้

3. สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดด้านจิตส านึก รู้รักษ์พัฒนา ยกระดับเสริมความรู้  
สร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

4. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมตั้งแต่เยาวชน เพื่อสร้างจิตส านึกและร่วมกัน 
แก้ปัญหา ร่วมกันคัดแยกขยะ น าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาประเทศ 

5. Zero Waste ขยะเหลือศูนย์เป็นจริงได้ 
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6. ต่อยอดด้านการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจ ประเทศไทย 
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณนานาชนิด สามารถดัดแปลงน ามาผลิตได้ง่ายจากพื้นท้องถิ่นท่ีมี พัฒนาสร้างงาน      
เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์ ส่ิงแวดล้อม          
จากประเทศไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
 
วิธีจัดท าโครงการ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. ตัวกล่องข้าวน้อยใช้วัสดุใบธูปฤๅษี หรือประยุกต์ใช้ ผักตบชวา ใบเตยทะเล ใบตาล  
    หรือใบวาสนาตากแห้ง สามารถใช้ใบไม้ท่ีมีลักษณะยาวเหนียวนุ่มใช้ได้   
    (ยึดหลักแร่ธาตุท่ีมีในพืชนั้นๆ ว่าส่งเสริมอินทรีย์ในดินหรือไม่) 

2. ฝาบนใช้วัสดุเส้นตอกไม้ไผ่หรือใบพืชตากแห้งก็ได้ 
3. ก าหมุนใช้วัสดุไม้ไผ่ขนาด ยาว 25 - 28 ซม. Ø1 ซม. รูปล้องค่อนข้างใหญ่  
   และขนาดยาว 35 - 40 ซม. Ø1 ซม. 

   4. เชือกใช้วัสดุ เช่น เชือกปอ เชือกป่าน เชือกกล้วย หรือเชือกจากเส้นใยผักตบชวา 
    5. ตีนกระติบข้าว เดิมท าจากก้านของต้นตาล ท าเป็นแผ่นบาง หรือประยุกต์ใช้ก้านของต้นไม้ 

   ท่ีสามารถดัดเป็นวงกลมได้  เช่น ก้านหมากเขียวหมากแดง ก้านต้นจ๋ัง มัดรวมกัน 2 - 3 ก้าน 
6. เล่ือยฉลุ ใบเล่ือย สว่านมือ และดอกสว่าน 

วิธีการจัดท า 
ขั้นตอนที่ 1  
การท าตัวกล่องข้าวน้อยใช้วัสดุเป็นใบธูปฤๅษี (ใบกกช้าง) เป็นใบไม้ท่ีมีลักษณะยาว เหนียวนุ่ม

ใช้ได้ดี ใช้ลักษณะใบท่ียาวขนาดใกล้เคียงกัน น ามาตากแดดประมาณ 3 - 4 วัน หรือจนกว่าจะแห้ง  
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6. ต่อยอดด้านการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจ ประเทศไทย 
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณนานาชนิด สามารถดัดแปลงน ามาผลิตได้ง่ายจากพื้นท้องถิ่นท่ีมี พัฒนาสร้างงาน      
เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์ ส่ิงแวดล้อม          
จากประเทศไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทย 
 
วิธีจัดท าโครงการ 

วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. ตัวกล่องข้าวน้อยใช้วัสดุใบธูปฤๅษี หรือประยุกต์ใช้ ผักตบชวา ใบเตยทะเล ใบตาล  
    หรือใบวาสนาตากแห้ง สามารถใช้ใบไม้ท่ีมีลักษณะยาวเหนียวนุ่มใช้ได้   
    (ยึดหลักแร่ธาตุท่ีมีในพืชนั้นๆ ว่าส่งเสริมอินทรีย์ในดินหรือไม่) 

2. ฝาบนใช้วัสดุเส้นตอกไม้ไผ่หรือใบพืชตากแห้งก็ได้ 
3. ก าหมุนใช้วัสดุไม้ไผ่ขนาด ยาว 25 - 28 ซม. Ø1 ซม. รูปล้องค่อนข้างใหญ่  
   และขนาดยาว 35 - 40 ซม. Ø1 ซม. 

   4. เชือกใช้วัสดุ เช่น เชือกปอ เชือกป่าน เชือกกล้วย หรือเชือกจากเส้นใยผักตบชวา 
    5. ตีนกระติบข้าว เดิมท าจากก้านของต้นตาล ท าเป็นแผ่นบาง หรือประยุกต์ใช้ก้านของต้นไม้ 

   ท่ีสามารถดัดเป็นวงกลมได้  เช่น ก้านหมากเขียวหมากแดง ก้านต้นจ๋ัง มัดรวมกัน 2 - 3 ก้าน 
6. เล่ือยฉลุ ใบเล่ือย สว่านมือ และดอกสว่าน 

วิธีการจัดท า 
ขั้นตอนที่ 1  
การท าตัวกล่องข้าวน้อยใช้วัสดุเป็นใบธูปฤๅษี (ใบกกช้าง) เป็นใบไม้ท่ีมีลักษณะยาว เหนียวนุ่ม

ใช้ได้ดี ใช้ลักษณะใบท่ียาวขนาดใกล้เคียงกัน น ามาตากแดดประมาณ 3 - 4 วัน หรือจนกว่าจะแห้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.	ตัวกล่องข้าวน้อยใช้วัสดุใบธูปฤๅษี	หรือประยุกต์ใช้ผักตบชวา	ใบเตยทะเล	ใบตาล	
	 หรือใบวาสนาตากแห้ง	สามารถใช้ใบไม้ที่มีลักษณะยาวเหนียวนุ่มใช้ได้		
	 (ยึดหลักแร่ธาตุที่มีในพืชนั้นๆ	ว่าส่งเสริมอินทรีย์ในดินหรือไม่)
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ขั้นตอนที่ 2 
    สานขึ้นรูปตัวกล่องข้าวน้อยให้เป็นทรงกระบอก ในครั้งนี้ท าแบบสานลายขัด                     
ขนาดตัวกล่องข้าวน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø8 นิ้ว 
 
 
 
 
 
           แบบลายขัด 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 
     วิธีสานตัวกล่องข้าวน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สานให้มีขนาดยาวเป็นสองเท่าของขนาดท่ีต้องการ 

3.2 สานปิดขอบให้แน่นหนา 

3.3 แตะน้ าให้อ่อนตัวเล็กน้อย พับม้วนเข้าด้านในดึงให้สูงเกือบเสมอขอบ 
เว้นช่องไว้ 1 ซม. ส าหรับใส่ฝาปิด 
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 ขั้นตอนที่ 4  
     ภายในใส่ตีนกระติบข้าวท าจากก้านตาล ก้านหมากเขียวหมากแดง น ามาขดเป็นวงกลม  

ดันให้อยู่ทรงกันแรงดันดินทลายตัวเข้ามา 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 
     สานฝาตัวกล่องข้าวน้อยด้วยตอกไม้ไผ่ ขนาดเท่าตัวกล่องข้าวน้อย เว้นรูตรงกลางขนาดเท่ากับ 

ก าหมุนแบ่งครึ่งใช้เปิดปิดได้ 
 
 
 
 
 

  

 ขั้นตอนที่ 6  
     ด้านใต้ตัวกล่องข้าวน้อยดันให้อยู่ทรงด้วยไม้ไผ่ซีก เพื่อดันให้อยู่ทรงในขณะท่ีเปิดโล่ง  

รัดด้วยเชือกปอหรือเชือกป่าน 
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ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 2 
    สานขึ้นรูปตัวกล่องข้าวน้อยให้เป็นทรงกระบอก ในครั้งนี้ท าแบบสานลายขัด                     
ขนาดตัวกล่องข้าวน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø8 นิ้ว 
 
 
 
 
 
           แบบลายขัด 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 
     วิธีสานตัวกล่องข้าวน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สานให้มีขนาดยาวเป็นสองเท่าของขนาดท่ีต้องการ 

3.2 สานปิดขอบให้แน่นหนา 

3.3 แตะน้ าให้อ่อนตัวเล็กน้อย พับม้วนเข้าด้านในดึงให้สูงเกือบเสมอขอบ 
เว้นช่องไว้ 1 ซม. ส าหรับใส่ฝาปิด 
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 ขั้นตอนที่ 4  
     ภายในใส่ตีนกระติบข้าวท าจากก้านตาล ก้านหมากเขียวหมากแดง น ามาขดเป็นวงกลม  

ดันให้อยู่ทรงกันแรงดันดินทลายตัวเข้ามา 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 
     สานฝาตัวกล่องข้าวน้อยด้วยตอกไม้ไผ่ ขนาดเท่าตัวกล่องข้าวน้อย เว้นรูตรงกลางขนาดเท่ากับ 

ก าหมุนแบ่งครึ่งใช้เปิดปิดได้ 
 
 
 
 
 

  

 ขั้นตอนที่ 6  
     ด้านใต้ตัวกล่องข้าวน้อยดันให้อยู่ทรงด้วยไม้ไผ่ซีก เพื่อดันให้อยู่ทรงในขณะท่ีเปิดโล่ง  

รัดด้วยเชือกปอหรือเชือกป่าน 
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ขั้นตอนที่ 8  ประกอบกล่องข้าวน้อย, ฝา และก าหมุนเข้าด้วยกัน 
    ดามให้ก าหมุนยึดอยู่ภายในด้วยไม้ไผ่ซีก มัดด้วยเชือกปอ เชือกป่าน หรือเชือกผักตบชวา 

 

 

 
 
 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ในด้านวัสดุ ใบธูปฤๅษีมีความยาวและเหนียวจึงเหมาะแก่การน ามาใช้ประดิษฐ์กล่องข้าวน้อย 

ฆ่าขยะอินทรีย์  เนื่องจากเยื่อของต้นธูปฤๅษีมีปริมาณของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง มีเส้นใยมาก        
ถึง 40% ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 63% เฮมิเซลลูโลส 8.7% ลิกนิน 9.6% ไข 1.4%  และเถ้า 2% ท่ีความช้ืน        
ของเส้นใย 8.9% ธูปฤๅษีดูดเก็บกักธาตุโพแทสเซียมและไนโตรเจนไว้ได้ดี จัดอยู่ในกลุ่มวัชพืช แต่มีศักยภาพสูง    
ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 

2. ใบของธูปฤๅษีนั้นช่วยท าให้วัฏจักรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ขึ้น เพราะมีแร่ธาตุอาหาร 
หลายชนิด น าใบธูปฤๅษีมาประดิษฐ์กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ เมื่อเกิดการย่อยสลาย ท าให้แร่ธาตุอาหาร      
กลับสู่ดิน ท าให้ ดินมีความสมบูรณ์  สามารถท าการเพาะปลูกได้ และยังช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุใน ดินได้             
เพราะมีแร่ธาตุอาหารหลากหลายชนิด การไถกลบเศษซากของต้นธูปฤๅษีก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน 
และจะเป็นประโยชน์แก่พืชท่ีปลูกโดยตรง จึงเหมือนกับการท าปุ๋ยพืชสดโดยการไถกลบดิน 

3. ผลจากการทดลอง กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์และขยะประเภทอินทรีย์ ก็จะค่อยๆ 
กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ ดูดซึมไปใช้ เมื่อเต็มก็ฝังกลบตัวกล่องข้าวน้อยก็จะสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปได้         
ภายใน 4 - 5 เดือนได้ทุกช้ินส่วน 

4. ก าหมุนพลิกขยะของกล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์นั้นสามารถเพิ่มออกซิเจนให้ขยะอินทรีย์      
เป็นกระบวนการท่ีเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดท่ีด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน ให้จุลินทรีย์ได้รับสารอาหาร เกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว สลายอินทรีย์ให้กลายเป็นแร่ธาตุ 

 
 

 
 
 
 

ยึดด้วยไม้ไผ่ซีก 

 

 

12 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 7 สร้างก าหมุน 
7.1 ตัดไม้ไผ่  ขนาดยาว 25 - 28 ซม. Ø1 ซม. รูของปล้องค่อนข้างใหญ่  

และตัดขนาดยาว 35 - 40 ซม. Ø1 ซม. 
 
 
 

 

 

7.2 เจาะรูส าหรับร้อยเชือกท่ีไม้ไผ่ปล้องใหญ่ขนาด 6 - 7 มม. 
 

 

 

7.3 เจาะรูส าหรับร้อยเชือกและติดแท่งไม้ไผ่ส าหรับใบหมุน และตัดหมุนท่ีไม้ไผ่ปล้องเล็ก 

 

 

 

 

7.4 น ามาร้อยเชือกแล้วประกอบเข้าด้วยกัน แล้วทดสอบโดยการหมุนและดึง 

 

 

 

7 ซม. 

 
         28  ซม. 

 

เจาะรูส าหรับร้อยเชือก 

 

 

4 ซม. 

 

 7 ซม. 

 

 

4.5 ซม. 

 

 
40 ซม. 
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ขั้นตอนที่ 8  ประกอบกล่องข้าวน้อย, ฝา และก าหมุนเข้าด้วยกัน 
    ดามให้ก าหมุนยึดอยู่ภายในด้วยไม้ไผ่ซีก มัดด้วยเชือกปอ เชือกป่าน หรือเชือกผักตบชวา 

 

 

 
 
 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ในด้านวัสดุ ใบธูปฤๅษีมีความยาวและเหนียวจึงเหมาะแก่การน ามาใช้ประดิษฐ์กล่องข้าวน้อย 

ฆ่าขยะอินทรีย์  เนื่องจากเยื่อของต้นธูปฤๅษีมีปริมาณของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง มีเส้นใยมาก        
ถึง 40% ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส 63% เฮมิเซลลูโลส 8.7% ลิกนิน 9.6% ไข 1.4%  และเถ้า 2% ท่ีความช้ืน        
ของเส้นใย 8.9% ธูปฤๅษีดูดเก็บกักธาตุโพแทสเซียมและไนโตรเจนไว้ได้ดี จัดอยู่ในกลุ่มวัชพืช แต่มีศักยภาพสูง    
ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 

2. ใบของธูปฤๅษีนั้นช่วยท าให้วัฏจักรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ขึ้น เพราะมีแร่ธาตุอาหาร 
หลายชนิด น าใบธูปฤๅษีมาประดิษฐ์กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์ เมื่อเกิดการย่อยสลาย ท าให้แร่ธาตุอาหาร      
กลับสู่ดิน ท าให้ ดินมีความสมบูรณ์  สามารถท าการเพาะปลูกได้ และยังช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุใน ดินได้             
เพราะมีแร่ธาตุอาหารหลากหลายชนิด การไถกลบเศษซากของต้นธูปฤๅษีก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน 
และจะเป็นประโยชน์แก่พืชท่ีปลูกโดยตรง จึงเหมือนกับการท าปุ๋ยพืชสดโดยการไถกลบดิน 

3. ผลจากการทดลอง กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์และขยะประเภทอินทรีย์ ก็จะค่อยๆ 
กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ ดูดซึมไปใช้ เมื่อเต็มก็ฝังกลบตัวกล่องข้าวน้อยก็จะสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปได้         
ภายใน 4 - 5 เดือนได้ทุกช้ินส่วน 

4. ก าหมุนพลิกขยะของกล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์นั้นสามารถเพิ่มออกซิเจนให้ขยะอินทรีย์      
เป็นกระบวนการท่ีเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดท่ีด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน ให้จุลินทรีย์ได้รับสารอาหาร เกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว สลายอินทรีย์ให้กลายเป็นแร่ธาตุ 

 
 

 
 
 
 

ยึดด้วยไม้ไผ่ซีก 
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ขั้นตอนที่ 7 สร้างก าหมุน 
7.1 ตัดไม้ไผ่  ขนาดยาว 25 - 28 ซม. Ø1 ซม. รูของปล้องค่อนข้างใหญ่  

และตัดขนาดยาว 35 - 40 ซม. Ø1 ซม. 
 
 
 

 

 

7.2 เจาะรูส าหรับร้อยเชือกท่ีไม้ไผ่ปล้องใหญ่ขนาด 6 - 7 มม. 
 

 

 

7.3 เจาะรูส าหรับร้อยเชือกและติดแท่งไม้ไผ่ส าหรับใบหมุน และตัดหมุนท่ีไม้ไผ่ปล้องเล็ก 

 

 

 

 

7.4 น ามาร้อยเชือกแล้วประกอบเข้าด้วยกัน แล้วทดสอบโดยการหมุนและดึง 

 

 

 

7 ซม. 

 
         28  ซม. 

 

เจาะรูส าหรับร้อยเชือก 

 

 

4 ซม. 

 

 7 ซม. 

 

 

4.5 ซม. 

 

 
40 ซม. 

 

 

ขั้นตอนที่	8		ประกอบกล่องข้าวน้อย	ฝา	และก�าหมุนเข้าด้วยกัน
ดามให้ก�าหมุนยึดอยู่ภายในด้วยไม้ไผ่ซีก	มัดด้วยเชือกปอ	เชือกป่าน	หรือเชือกผักตบชวา

1.	ในด้านวัสดุ	 ใบธูปฤๅษีมีความยาวและเหนียวจึงเหมาะแก่การน�ามาใช้ประดิษฐ์กล่องข้าวน้อย 
ฆ่าขยะอินทรีย์	 เน่ืองจากเยื่อของต้นธูปฤๅษีมีปริมาณของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง	 มีเส้นใยมาก 
ถึง	 40%	ซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลส	 63%	 เฮมิเซลลูโลส	 8.7%	ลิกนิน	 9.6%	 ไข	 1.4%	และเถ้า	 2%	ที่ความชื้น 
ของเส้นใย	 8.9%	 ธูปฤๅษีดูดเก็บกักธาตุโพแทสเซียมและไนโตรเจนไว้ได้ดี	 จัดอยู่ในกลุ่มวัชพืช	 แต่มีศักยภาพสูง 
ในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

2.	ใบของธูปฤๅษีนั้นช่วยท�าให้วัฏจักรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ขึ้น	 เพราะมีแร่ธาตุอาหาร 
หลายชนิด	 น�าใบธูปฤๅษีมาประดิษฐ์กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์	 เมื่อเกิดการย่อยสลาย	 ท�าให้แร่ธาตุอาหาร 
กลับสู ่ดิน	 ท�าให้ดินมีความสมบูรณ์	 สามารถท�าการเพาะปลูกได้	 และยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได้ 
เพราะมีแร่ธาตุอาหารหลากหลายชนิด	การไถกลบเศษซากของต้นธูปฤๅษีก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน	
และจะเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูกโดยตรง	จึงเหมือนกับการท�าปุ๋ยพืชสดโดยการไถกลบดิน

3.	ผลจากการทดลอง	 กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์และขยะประเภทอินทรีย์ก็จะค่อย	 ๆ	 
กลายเป็นปุ ๋ยให้ต้นไม้ดูดซึมไปใช้	 เมื่อเต็มก็ฝังกลบตัวกล่องข้าวน้อยก็จะสามารถย่อยสลายเป็นปุ ๋ยไปได ้
ภายใน	4	-	5	เดือนได้ทุกชิ้นส่วน

4.	ก�าหมุนพลิกขยะของกล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์นั้นสามารถเพิ่มออกซิเจนให้ขยะอินทรีย์	 
เป็นกระบวนการท่ีเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดท่ีด�ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน	 ให้จุลินทรีย์ได้รับสารอาหาร	 เกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว	สลายอินทรีย์ให้กลายเป็นแร่ธาตุ
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บรรณานุกรม 
 

1) หนังสือ DIY ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 
2) ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้ 

https://www.facebook.com/CompostClassroom/posts/997367470279665 
3) การท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกในเข่ง ตะกร้า หรือวงตาข่าย 

https://www.facebook.com/media/set/… 
4) การท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร เศษผักในครัวแบบไม่พลิกในเข่งหรือตะกร้า 

https://www.facebook.com/media/set/… 
5) ขั้นตอนการจักสาน http://www.otoptoday.com/wisdom/8343 
6) 14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ท าง่าย มีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที ไม่ต้องใช้น้ า EM 

         7) ความรู้กระติบข้าว  http://www.otoptoday.com/wisdom/865/ 
 8) ประโยชน์จากธูปฤๅษี   https://www.naewna.com/sport/295059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

5)	 ขั้นตอนการจักสาน	http://www.otoptoday.com/wisdom/8343

6)	 14	วิจัยตรงจุด	หยุดปัญหา	ถังหมักขยะอินทรีย์ท�าง่าย	มีปุ๋ยไว้ใช้เอง	3	นาที	ไม่ต้องใช้น้�า	EM

7)	 ความรู้กระติบข้าว http://www.otoptoday.com/wisdom/865/

8)	 ประโยชน์จากธูปฤๅษี	https://www.naewna.com/sport/295059
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ผลงาน “กล่องข้าวน้อยฆ่าขยะอินทรีย์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
  นายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ ช้ัน ม. 4 ห้อง 823 

                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล TGDA Popular vote ประจ าปี 2020 
                    จากการประกวดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม Thailand Green Design Award 

โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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“Super Cane for Sustainable Energy”
 The Equipment that creates renewable energy for senior citizens, disabled persons, 

travelers and explorers.
Presenter Pattradanai Toopsuwan 

Supervisor Mrs.Thiparpa Srivarangkul 
Triam Udom Suksa School, Bangkok Thailand, E-mail: pattradanai.jade@gmail.com

ABSTRACT 

Super Cane for Sustainable Energy is
created to solve the problem of energy 
consumption and produce renewable energy.
It also generates clean energy from the 
source of energy that is around us. 
Innovative energy caused by pressure 
shocks, vibrations, converted into electrical 
energy to charge superconducting and 
delivered to the energy storage system (ESS) 
at all times when you are unavailable 
navigation as a small energy power bank 
which are created every time the power is 
power generation using super cane for 
sustainable energy has not ended. It is also 
useful to create enormous value to life with 
an energy storage device connected to the 
electronic key to life.

The urgent electricity needed such as 
automated external defibrillator (AED),
hearing aids, emergency SOS, heart rate 
monitor. The energy stoes graphene battery 
power with the USB to distribute clean 
power to critical devices instantly. 

This is an important contribution to energy 
storage to share power, bring benefits to the 
lives of themselves and of people in society 
with a renewable energy share of the future.

INTRODUCTION

A rapid increase in the need for energy, 
especially electricity, inevitably leads to a 
rise in the level of pollution of all types as a 
result of the production processes. Several 
alternatives have been proposed including 
the use of sustainable energy. 

On another aspect, the world, has been 
entering an aging society with currently 
more 600 million people who are older than 
65. Thai demographics is confronting the 
same situation. As an attempt to improve the 
well-being of elderly from the perspective of 
the use of renewable energy resources, a 
prototype of “Super Cane for Sustainable 
Energy” is designed in this project. 

This portable device produces and stores 
electrical energy from a mechanical force 
exerted at the base of a supporting cane.  
   It can also be incorporated into different 
types of commercially available walking 
canes, including crutches and trekking poles. 
Electric power generated by the device can 
be used for small electric appliances such as 
hearing aids, blood pressure monitor, heart 
rate monitor (HRM), GPS SOS smart watch. 

OBJECTIVES

1. To design a device that can produce and 
store electrical energy from mechanical 
stress. 

2. To create a prototype for inventions 
aimed at both daily activities and energy 
generation /energy storage.  

3. To lead our technology, the majority of 
which currently is powered by renewables, 
to run on renewable and clean energy 
instead. 

4. To help senior citizens, people with 
disabilities, travelers and explorers whose 
livings or occupations generally require 
staffs (with flashlights) 

Full Paper 2 
 

METHOD

1. Piezoelectric rings were used to convert 
mechanical stress into electric potential.  
We tested the electric power generated by 
a stack of piezoelectric rings connected  
in parallel by measuring the current and 
potential difference produced from  
a mechanical press on the stack. The electric 
current and potential were measured using 
an oscilloscope and a multimeter. 
Mechanical force was exerted manually.  
To maximize the electrical energy obtained 
from each press, a spring with a diameter 
equal to that of each ring was used to allow 
the system to rebound, as shown below. 

2. Circuit of piezoelectric rings were 
connected to a diode bridge circuit to rectify 
the potential difference. The direct electric 
current was then transmitted through three 
super capacitors connected to an energy 
harvester circuit (LTC3588) to facilitate 
energy storage into a graphene battery.  
The schematic drawing is shown below. 

PROTOTYPE OF SUPER CANE

The circuit was incorporated into various 
types of commercially available supporting 
canes. To protect the stack of piezoelectric 
rings, a rubber cylinder was used to cover 
the rings at the base of the cane. 

RESULTS AND DISCUSSION

The electric power produced by a stack of 
piezoelectric rings and a spring upon  
a mechanical press measured by a 
multimeter was approximately 0.77 MW. 
This average power was obtained from 10 
repetitions. Based on the average number of 
steps taken by Thai elderlies of 4,764 steps 
per day, our device can produce up to  
3.68 W/day. The piezoelectric rings-spring 
system was then connected to an energy 
storage system, which includes super 
capacitors, the energy harvesting circuit, and 
a graphene battery. 

Figure 1 : Overview of the Super Cane 
for Sustainable Energy

Figure 3 : The circuit was incorporated.

Figure 4 : The rubber cylinder.

Figure 2 : Circuit design Figure 5 : Measurement results (oscilloscope records)

is created to solve the problem of energy

the source of energy that is around us.

the same situation. As an attempt to improve 
the well-being of elderly from the perspective 
of the useof renewable energy resource,
a prototype of

to a rise in the level of pollution of all types
as a result of the production processes.
Several alternatives have been proposed
including the use of sustainable energy.

with an energy storage device connected to 
the electronic key to life

storage graphene battery

generation
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METHOD

1. Piezoelectric rings were used to convert 
mechanical stress into electric potential.  
We tested the electric power generated by 
a stack of piezoelectric rings connected  
in parallel by measuring the current and 
potential difference produced from  
a mechanical press on the stack. The electric 
current and potential were measured using 
an oscilloscope and a multimeter. 
Mechanical force was exerted manually.  
To maximize the electrical energy obtained 
from each press, a spring with a diameter 
equal to that of each ring was used to allow 
the system to rebound, as shown below. 

2. Circuit of piezoelectric rings were 
connected to a diode bridge circuit to rectify 
the potential difference. The direct electric 
current was then transmitted through three 
super capacitors connected to an energy 
harvester circuit (LTC3588) to facilitate 
energy storage into a graphene battery.  
The schematic drawing is shown below. 

PROTOTYPE OF SUPER CANE

The circuit was incorporated into various 
types of commercially available supporting 
canes. To protect the stack of piezoelectric 
rings, a rubber cylinder was used to cover 
the rings at the base of the cane. 

RESULTS AND DISCUSSION

The electric power produced by a stack of 
piezoelectric rings and a spring upon  
a mechanical press measured by a 
multimeter was approximately 0.77 MW. 
This average power was obtained from 10 
repetitions. Based on the average number of 
steps taken by Thai elderlies of 4,764 steps 
per day, our device can produce up to  
3.68 W/day. The piezoelectric rings-spring 
system was then connected to an energy 
storage system, which includes super 
capacitors, the energy harvesting circuit, and 
a graphene battery. 

Figure 1 : Overview of the Super Cane 
for Sustainable Energy

Figure 3 : The circuit was incorporated.

Figure 4 : The rubber cylinder.

Figure 2 : Circuit design Figure 5 : Measurement results (oscilloscope records)

using an oscilloscope and a multimeter.

a multimeter was approximately 0.77 MW.

and a graphene battery.
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The complete circuit was incorporated into 
different types of commercially available 
supporting canes, crutches, and trekking 
poles. To increase the achieved power,  
four sets of stacks of piezoelectric rings  
were attached to the base of a cane. 
Each set was protected by a rubber cylinder. 
The electric power stored in the battery 
is available through a USB port. 

CONCLUSION

We have designed a device which can 
harvest and store electrical energy from 
mechanical stress due to pressure at the base 
of a supporting cane. The device consists of 
a stack of piezoelectric rings and a spring, 
and the power is stored in a grapheme 
battery. The system can produce an average 
electric power of 3.68 W per day.  

This device when incorporated into  
a supporting cane can produce sufficient 
power for small electrical devices such as 
hearing aids, blood pressure monitor, heart 
rate monitor (HRM), GPS SOS smart watch. 

Figure 6 : Measurement results with Digit Precision 
Multimeters.

Figure 7 : Input voltage from piezoelectric with spring base.

Figure 8 : Circuit design

Figure 9 : QR code for video presentation
Super Cane for Sustainable Energy.
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การประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อส ารวจปริมาณฝุ่นละอองและสร้างสมการ 
คาดการณป์ริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่เป้าหมาย 

มนัสนันท์ รัตนโชคสิริกูล1 
ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ2 

 ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล3 
วิชัย ลิขิตพรรักษ์4  

 
 บทคัดย่อ  

 
 

 โครงงานเรื่องการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อส ารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศภายในโรงเรียน        
เตรียมอุดมศึกษาและสร้างสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย จัดท าขึ้นมาเนื่องจากสาเหตุท่ีปัจจุบัน
นั้นปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหายสูงสุดจากปัญหามลพิษท้ังหมด  เนื่องจากปัญหามลพิษ    
ทางอากาศถือเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้อัตราผู้เสียชีวิตก่อนวัยสูงขึ้นถึง 4.2 ล้านคนท่ัวโลก และประเทศไทย
ของเราก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมของปี 2562    
ท่ีระดับมลพิษทางอากาศของประเทศไทยได้ขึ้นสูงถึงระดับวิกฤตอันมีสาเหตุหลักมาจากฝุ่น PM 2.5 

ท้ังนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจท่ีจะส ารวจปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศในบริเวณกว้าง
รวมถึงการสร้างสมการเพื่อคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ  
ภายในสถานศึกษา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นตอนท่ี 1 การสร้างเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นจากเซนเซอร์ 
PMS7003 ส าหรับวัดปริมาณฝุ่นละออง เซนเซอร์  BMP280 ส าหรับวัดความดันอากาศ  เซนเซอร์  DHT22          
ส าหรับวัดอุณหภูมิ และเซนเซอร์วัดความเร็วลม ด้วยบอร์ด arduino และตรวจสอบทดลองวัดค่าเบ้ืองต้น ตอนท่ี 2 
สร้างสมการคาดการณ์ปริมาณ ฝุ่น ละอองภายในอากาศในพื้ น ท่ี เป้าหมาย จากค่าท่ีวัดได้จากเครื่องมือ                 
ตอนท่ี 3 การคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายโดยจะคาดการณ์จากสมการท่ีได้จากในตอนท่ี 2          
และข้อมูลท่ีวัดได้ในตอนท่ี 1 ซึ่งพบว่าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นสามารถใช้เก็บวัดค่าและแสดงผลออกมาได้ และจะเห็นได้ว่า
ปริมาณฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับความช้ืนเป็นหลัก โดยในวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีค่าปริมาณฝุ่นละอองเฉล่ีย          
ท่ีวัดได้จากเครื่องมือสูงท่ีสุด นั่นคือ 30.56 µg/m3 และมีค่าความช้ืนเฉล่ียต่ าสุดคือ 57.56 % 

                                                             
1ชั้น ม.5 ห้อง 651 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์     
2อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาพิเศษ 
3ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
4 ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     
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	PM2.5

รวมถึงการสร้างสมการเพื่อคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 
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ท่ีมาและความส าคัญ 
  ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกพบว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหายสูงสุด
จากปัญหามลพิษท้ังหมด เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่ง ท่ีท าให้อัตราผู้เสียชีวิต   
ก่อนวัยสูงขึ้นถึง 4.2 ล้านคนท่ัวโลก ประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่ง ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานี้            
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2562 ท่ีระดับมลพิษทางอากาศของประเทศไทยได้ขึ้นสูง   
ถึงระดับวิกฤต อันมีสาเหตุหลักมาจากฝุ่น PM 2.5 ซึ่งฝุ่นชนิดนี้เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ    
เป็นอย่างมาก โดยฝุ่นนี้เมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะสร้างความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ       
และบางครั้งก็อาจเข้าไปในกระแสเลือดและไหลเวียนท่ัวร่างกายเรา ซึ่งก็เป็นสาเหตุของโรคหัวใจวายหรือหลอดเลือด 
ในสมองตีบได้ 
  ประเทศไทยของเรามีการวัด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานโดยกรมอุ ตุนิยมวิทยา              
จากเครื่องมือวัด เช่น เครื่องวัดระบบ Beta Ray เครื่องวัดระบบ Tapered Element Oscillating Microbalance 
และเครื่องวัดระบบ Dichotomous โดยในปัจจุบันเรามีมาตรการในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงอันตรายของมลพิษ โดยให้ข้อมูลวิธีการป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ            
การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบและหาแนวทางรับมือการลดมลพิษจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงรถยนต์   
ป่าไม้ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและการลดมลพิษท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพิจารณา   
ปรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้น เช่น ในปัจจุบันท่ีประเทศไทยก าหนดมาตรฐานฝุ่นเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง
ของ PM 2.5 และ PM 10 ท่ี  50 และ  120 ไม โครกรัม ต่อ ลูกบาศก์ เมตร ในขณ ะท่ีองค์การอนามั ยโลก             
ก าหนดมาตรฐานฝุ่นรายปี PM 2.5 และ PM 10 ท่ี 25 และ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนในด้านของ         
การป้องกันในปัจจุบันสามารถท าได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยกรองฝุ่น 95% หรือ 99% ในกรณีท่ีออกจากบ้าน  
หรือท่ีพักอาศัยปิดประตูหน้าต่าง หลีกเล่ียงกิจกรรมเผาไหม้ท่ีจะท าให้ได้รับฝุ่นละอองเข้ามาในร่างกาย และปลูกต้นไม้
หรือใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองและลดมลพิษอากาศภายในบ้าน 

 ท้ังนี้บริเวณอาคารในสถานศึกษาขนาดหลายไร่นั้น  อาจท าให้มี ค่าฝุ่นในแต่ละจุดไม่เท่ากัน          
การติดต้ังเครื่องตรวจฝุ่นนั้น ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถท าให้ติดได้ทุกตึก คณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจท่ีจะส ารวจ
ปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศในบริเวณกว้างรวมถึงการสร้างสมการเพื่อคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้น   
ในอนาคตจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเตือนภัย     
และป้องกันมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นในบริเวณกว้าง  และหวังว่าโครงงานนี้จะสามารถน าไปใช้ได้กับองค์กรท่ีมีพื้นท่ี
กว้างขวางและอยู่ในบริเวณท่ีมีปัญหาฝุ่นละออง 
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
1. สร้างเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นเพื่อเก็บข้อมูลในโรงเรียน 
2. ส ารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ด้วยเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น  
   ช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเป้าหมาย  
   4 ต าแหน่ง 
3. สร้างสมการความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นละอองจากพื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเป้าหมาย        
   ท้ัง 4 ต าแหน่งท่ีเก็บค่าได้ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562  

 4. คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลพื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ี 
    เป้าหมาย ท้ัง 4 ต าแหน่งท่ีเก็บค่าได้ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  
 ถ้าสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย จากข้อมูลท่ีวัดค่าได้ในบริเวณโดยรอบพื้นท่ี
เป้าหมายภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอดคล้องกับค่าท่ีวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดท่ีสร้างขึ้น แสดงว่าค่าปริมาณ
ฝุ่นละออง ความช้ืน อุณหภูมิ ความดันอากาศและกระแสลมภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่ีได้จากเครื่องมือ
ตรวจวัดท่ีสร้างขึ้นผ่านโปรแกรม Arduino สามารถใช้คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายได้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

สถานท่ีศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีต้องการศึกษา : ข้อมูล อุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม และ ความดันอากาศ  
กับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศท่ีวัดค่าได้จากเครื่องมือ 
ช่วงเวลาท่ีท าโครงงาน : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2562 
 

ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวแปรต้น : ปัจจัยของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อปริมาณฝุ่น ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม  

                  และความดันอากาศ 
ตัวแปรตาม : สมการท่ีใช้คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง 
ตัวแปรควบคุม : เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่น เวลาในการตรวจวัด สถานท่ีท่ีท าการตรวจวัด 
 

ของ	 PM2.5	 และ	 PM10	 ที่ 	 50	 และ	 120	 ไมโครกรัมต ่อลูกบาศก์เมตร	 ในขณะที่องค ์การอนามัยโลก 
ก�าหนดมาตรฐานฝุ่นรายปี	 PM2.5	 และ	 PM10	 ที่	 25	 และ	 50	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ส่วนในด้านของ

ในอนาคตจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ภายในสถานศึกษา	 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเตือนภัย
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
1. สร้างเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นเพื่อเก็บข้อมูลในโรงเรียน 
2. ส ารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ด้วยเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น  
   ช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเป้าหมาย  
   4 ต าแหน่ง 
3. สร้างสมการความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นละอองจากพื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเป้าหมาย        
   ท้ัง 4 ต าแหน่งท่ีเก็บค่าได้ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562  

 4. คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลพื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ี 
    เป้าหมาย ท้ัง 4 ต าแหน่งท่ีเก็บค่าได้ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า  
 ถ้าสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย จากข้อมูลท่ีวัดค่าได้ในบริเวณโดยรอบพื้นท่ี
เป้าหมายภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอดคล้องกับค่าท่ีวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดท่ีสร้างขึ้น แสดงว่าค่าปริมาณ
ฝุ่นละออง ความช้ืน อุณหภูมิ ความดันอากาศและกระแสลมภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่ีได้จากเครื่องมือ
ตรวจวัดท่ีสร้างขึ้นผ่านโปรแกรม Arduino สามารถใช้คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายได้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

สถานท่ีศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปัจจัยเกี่ยวข้องท่ีต้องการศึกษา : ข้อมูล อุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม และ ความดันอากาศ  
กับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศท่ีวัดค่าได้จากเครื่องมือ 
ช่วงเวลาท่ีท าโครงงาน : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2562 
 

ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวแปรต้น : ปัจจัยของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อปริมาณฝุ่น ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม  

                  และความดันอากาศ 
ตัวแปรตาม : สมการท่ีใช้คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละออง 
ตัวแปรควบคุม : เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่น เวลาในการตรวจวัด สถานท่ีท่ีท าการตรวจวัด 
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2424 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ / นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ปริมาณฝุ่นละออง หมายถึง ปริมาณฝุ่น PM 10 ในอากาศท่ีศาลาปิ่นหทัย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

2. สมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย หมายถึง  สมการคาดการณ์ท่ีได้  
จากความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม และความดันอากาศ กับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นท่ีรอบๆ 
พื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ีเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บค่าได้ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 

3. เครื่องมือตรวจวัดปริมาณมลพิษทางอากาศ หมายถึง เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจากเซนเซอร์ PMS7003  
ส าหรับตรวจวัดปริมาณฝุ่น เซนเซอร์ DHT22 Arduino ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน เซนเซอร์ BMP280 
ส าหรับตรวจวัดความดันอากาศ และเซนเซอร์วัดความเร็วลม โดยใช้โปรแกรม Arduino  
 4. เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น หมายถึง เซนเซอร์ชนิดต่างๆ ท่ีตรวจวัดปริมาณฝุ่น รวมถึงเซนเซอร์   
ท่ีวัดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณฝุ่น  ได้แก่ เซนเซอร์ PMS7003 ส าหรับตรวจวัดปริมาณฝุ่น เซนเซอร์ DHT22 
Arduino ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน เซนเซอร์ BMP280 ส าหรับตรวจวัดความดันอากาศ และเซนเซอร์ 
วัดความเร็วลม 

5. พื้นท่ีเป้าหมาย หมายถึง พื้นท่ีบริเวณศาลาปิ่นหทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
6. พื้นท่ีรอบๆ พื้นท่ีเป้าหมาย หมายถึง ต าแหน่งโดยรอบของศาลาปิ่นหทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โดยต าแหน่งท่ีท าการวัดค่า จะก าหนดเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยให้พื้นท่ีเป้าหมายอยู่จุดกึ่งกลางของส่ีเหล่ียมจัตุรัส      
และวัดเส้นทแยงมุมจากจุดกึ่งกลางไปยังมุมของส่ีเหล่ียมจัตุรัสเป็นระยะ 40 เมตร 

7. การด าเนินงานเบ้ืองต้น หมายถึง การทดลองการใช้งานเครื่องมือและการทดลองเก็บค่าเบ้ืองต้น 
ท่ีบ้านของคณะผู้จัดท าโครงงาน ท่ีต าแหน่ง (13.734556, 100.699639) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 
2. เครื่องมือส าหรับวัดและเก็บข้อมูลฝุ่นละอองภายในอากาศท่ีสร้างส าหรับน าไปใช้ต่อยอด 
3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต้ังเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นละออง  

วิธีการด าเนินการ 
 1. สร้างเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและทดลองเครื่องมือเบ้ืองต้น 
   1.1 ร่างแบบอุปกรณ์และแบบวงจรส าหรับต่อเซนเซอร์ 

  1.2 น าเซนเซอร์ PMS7003 เซนเซอร์ DHT22 Arduino เซนเซอร์ BMP280 เซนเซอร ์
 วัดความเร็วลม เซนเซอร์ DS3231 แต่ละตัวแปรมาเขียนโค้ดลงโปรแกรม Arduino IDE เพื่อทดสอบ 
 การใช้งาน พร้อมทดลองอ่านค่าเทียบกับค่าท่ีได้จากเครื่องมือมาตรฐาน 
 

1.	ปรมิาณฝุน่ละออง	หมายถึง	ปรมิาณฝุน่	PM	10	ในอากาศที่ศาลาปิ่นหทัย	โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา

2.	 สมการคาดการณ์ปริมาณฝุ ่นละอองในพ้ืนท่ีเป้าหมาย	 หมายถึง	 	 สมการคาดการณ์ที่ได	้ 

จากความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ	ความชื้น	กระแสลม	และความดันอากาศ	กับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่รอบ	ๆ	

พื้นที่เป้าหมายกับพื้นที่เป้าหมาย	โดยใช้ข้อมูลที่เก็บค่าได้ในช่วงเดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2562

PMS7003

อุดมศึกษา

ทดลองเก็บค่าเบื้องต้น

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร	/	นิยำมศัพท์เฉพำะ	

1.2	น�าเซนเซอร์	 PMS7003	 เซนเซอร์	 DHT22	 Arduino	 เซนเซอร์	 BMP280	 เซนเซอร์ 
วัดความเร็วลม	เซนเซอร์	DS3231	แต่ละตัวแปรมาเขียนโค้ดลงโปรแกรม	Arduino	IDE	เพื่อทดสอบ 
การใช้งาน	พร้อมทดลองอ่านค่าเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องมือมาตรฐาน
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   1.3 ต่อ เซนเซอร์  PMS7003 เซนเซอร์ DHT22 Arduino เซนเซอร์ BMP280   
  เซนเซอร์วัดความเร็วลม, เซนเซอร์ DS3231 ท่ีผ่านการตรวจวัดเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
   กับ Breadboard และ Arduino Uno ตามท่ีได้ท าการร่างแบบวงจรไว้ 
     1.4 เขียนโค้ดใช้งานเซนเซอร์ให้อ่านค่าลงในโปรแกรม Arduino พร้อมต่อสาย USB  
  เช่ือมกับเครื่องมือท่ีต่อไว้ 
   1.5 ทดสอบการท างานของเซนเซอร์ต่างๆ หลังต่อวงจรและเขียนโค้ดเสร็จ 
   1.6 ทดลองตรวจวัดค่าเบ้ืองต้น และตรวจสอบการท างานร่วมกันของเซนเซอร์รวมถึง 
  การท างานโดยรวมของเครื่องมือ 
 2. สร้างสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศในพื้นท่ีเป้าหมาย 

  2.1 เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความช้ืน กระแสลม ความดันอากาศ และปริมาณฝุ่นละออง 
  ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีรอบๆ พื้นท่ีเป้าหมาย อีก 4 ต าแหน่ง 
  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 จากเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นละอองท่ีสร้างขึ้น 
  2.2 น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมายกับพื้นท่ี 
 รอบพื้นท่ีเป้าหมายอีก 4 ต าแหน่ง โดยวิธีการต่างๆ เช่น การหาความสัมพันธ์  และน าสมการท่ีได้มา 
 ใส่ข้อมูลแบบสุ่มเพื่อหาสมการท่ีมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 
  2.3 คัดเลือกสมการท่ีมีความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดมาใช้ในตอนต่อไป 

 3. คาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 3.1 น าเครื่องมือท่ีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศท่ีสร้างข้ึนมาตรวจวัดปริมาณ       
ฝุ่นละอองภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บริเวณพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีเป้าหมาย
เพื่อตรวจสอบสมการว่าสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 3.2 น าเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศท่ีสร้างขึ้นมาตรวจวัดปริมาณ         
ฝุ่นละอองบริเวณศาลาปิ่นหทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

3.3 น าข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีวัดได้มาคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  
 เป้าหมายโดยหาจากสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3	 ต่อ	 เซนเซอร์	 	 PMS7003	 เซนเซอร์	 DHT22	Arduino	 เซนเซอร์	 BMP280	 เซนเซอร์ 
วัดความเร็วลม,	 เซนเซอร์	 DS3231	 ที่ผ่านการตรวจวัดเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน 
กับ	Breadboard	และ	Arduino	Uno	ตามที่ได้ท�าการร่างแบบวงจรไว้

1.4	 เขียนโค้ดใช้งานเซนเซอร์ให้อ่านค่าลงในโปรแกรม	 Arduino	 พร้อมต่อสาย	 USB	 
เชื่อมกับเครื่องมือที่ต่อไว้

1.5	 ทดสอบการท�างานของเซนเซอร์ต่าง	ๆ	หลังต่อวงจรและเขียนโค้ดเสร็จ
1.6	 ทดลองตรวจวัดค่าเบื้องต้น	 และตรวจสอบการท�างานร่วมกันของเซนเซอร์รวมถึง 

การท�างานโดยรวมของเครื่องมือ

2.1	 เก็บข้อมูลอุณหภูมิ	 ความชื้น	 กระแสลม	 ความดันอากาศ	 และปริมาณฝุ่นละออง 
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่พื้นที่เป้าหมายและพื้นที่รอบๆ	 พื้นที่เป้าหมาย	 อีก	 4	 ต�าแหน่ง 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2562	จากเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นละอองที่สร้างขึ้น

2.2	 น�าข้อมูลท่ีได้มาสร้างสมการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่เป้าหมายกับพื้นที่ 
รอบพื้นที่เป้าหมายอีก	4	ต�าแหน่ง	โดยวิธีการต่างๆ	เช่น	การหาความสัมพันธ์		และน�าสมการที่ได้มา 
ใส่ข้อมูลแบบสุ่มเพื่อหาสมการที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

2.3	 คัดเลือกสมการที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมาใช้ในตอนต่อไป
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ผลการทดลอง 

 
 

กราฟที่ 1 แสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ และความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน 
ที่วัดได้จากเครื่องมือตัวที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 

 
 จากกราฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง อุณหภูมิ  ความช้ืน ความดันอากาศ และความเร็วลม             
จะเห็นได้ว่าความช้ืนนั้น มีความสัมพันธ์กับค่าปริมาณฝุ่นละอองค่อนข้างมาก สังเกตได้จากการท่ีเมื่อค่าความช้ืนสูงขึ้น 
ค่าปริมาณฝุ่นละอองจะลดต่ าลงอย่างเห็นได้ชัดจากกราฟ และเมื่อค่าอุณหภูมิต่ าลงจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นละออง     
จะต่ าลงเช่นเดียวกัน ในส่วนของค่าความดันอากาศนั้นมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากในทุกวัน ท าให้เห็นความแตกต่าง
ได้ยากเช่นเดียวกับค่าความเร็วลม 

 

 
กราฟที่ 2 แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
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กราฟที่ 3  แสดงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
 
 
 

 
กราฟที่ 4 แสดงค่าความชื้นเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
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กราฟที่ 3  แสดงค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
 
 
 

 
กราฟที่ 4 แสดงค่าความชื้นเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
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กราฟที่ 5 แสดงค่าความดันอากาศเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมอืวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
 
 

 
กราฟที่ 6 แสดงค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายวันที่เครื่องมือวัดค่าท้ัง 5 ตัว 

วัดได้ต้ังแต่วันที่ 11 - 18 ต.ค. 2562 
 

 จากกราฟแสดงค่าความเร็วลมจะเห็นได้ว่าปรากฏเส้นกราฟให้เห็นแค่ 3 เส้น เนื่องจากการ            
ท่ีค่าทับซ้อนกันอยู่ ท่ีต าแหน่งความเร็วลมเป็น 0 m/s ซึ่งคาดว่าเกิดจากการท่ีติดต้ังเครื่องมือไว้ค่อนข้างต่ า             
ท าให้กระแสลมพัดผ่านน้อยจึงไม่สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน 
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สรุปผลการทดลอง 
           1. เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจากเซนเซอร์ PMS7003 ส าหรับตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ  
เซนเซอร์ DHT22 Arduino ส าหรับส ารวจอุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ  เซนเซอร์ BMP280    
ส าหรับส ารวจความกดดันอากาศ และเซนเซอร์วัดความเร็วลม สามารถใช้เก็บวัดค่า และแสดงผลออกมาได้สอดคล้อง
กับเครื่องมือมาตรฐานท่ีใช้ตามสถานีวัดสภาพอากาศ 
           2. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศ กล่าวคือ ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
จะมีมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศสูง ในขณะท่ีความเร็วลมต่ า และมีความกดดัน
อากาศต่ าด้วย 
           3. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดส่ิงปกคลุมดิน ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
บริเวณลานซีเมนต์ มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริเวณสนามหญ้า ส่วนบริเวณท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศน้อยท่ีสุด     
มีค่าในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือ บริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
          1. เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจากเซน เซอร์ PMS7003 ส าหรับส ารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ     
เซนเซอร์ DHT22 Arduino ส าหรับส ารวจตรวจวัดอุณหภูมิอากาศและความช้ืน สัมพัทธ์ของอากาศ เซนเซอร์ 
BMP280 ส าหรับ ส ารวจตรวจวัดความกดดันอากาศ และเซนเซอร์ส าหรับวัดความเร็วลม สามารถใช้เก็บวัดค่า      
และแสดงผลออกมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงงานของ Abhishek Mungekar เรื่อง การส ารวจสภาพอากาศแบบตาม
เวลาจริง ผ่านโปรแกรมจ าลอง LabVIEW ของ Bing Nguyen เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถของเซนเซอร์ 
SDS011 และ เซ็น เซอร์ PMS7003 ส าหรับส ารวจปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอน และของ       
Triwahju Hardianto เรื่อง การสร้างแอนนิโมมิเตอร์แบบเรียลไทม์ ส าหรับการส ารวจความเร็วลม ทิศทางลม        
และอุณหภูมิอากาศ 
 2. จากการส ารวจค่าปริมาณฝุ่นละอองและปัจจัยสภาพอากาศต่างๆ พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณ 
ฝุ่นละอองในอากาศมากท่ีสุด คือ ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย           
ของตระวรรณ หาญกิจรุ่ง เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางอุ ตุนิยมวิทยาและการจราจรต่อปริมาณฝุ่นละออง            
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของพื้นท่ีริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดส่ิงปกคลุมดิน ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
บริเวณลานซีเมนต์มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริเวณสนามหญ้าเพราะเป็นพื้นท่ีโล่ง ส่วนบริเวณท่ีมีปริมาณฝุ่นละออง    
ในอากาศน้อยท่ีสุด มีค่าในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือ บริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น
เนื่องจากใบไม้มีการคายน้ า ใบมีความช้ืนฝุ่นละอองในอากาศจะเกาะบนใบไม้ ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับ            
ความหนาแน่นของต้นไม้และจ านวนใบ ดังนั้นการมีป่าไม้จ านวนมาก นอกจากจะท าให้อากาศมีออกซิเจนมากแล้ว     
ยังช่วยให้มีความช้ืนในอากาศสูงขึ้น ท าให้สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองท่ีฟุ้งกระจายในอากาศได้สอดคล้อง           
กับงานวิจัยของวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีต (2555) ท่ีศึกษาอิทธิพลของส่ิงปกคลุมดินท่ีมีผลต่ออุณหภูมิในบรรยากาศ    
ของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่ิงปกคลุมดินประเภทส่ิงปลูกสร้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิ 
ในขณะท่ีส่ิงปกคลุมดินประเภทต้นไม้และน้ ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิจะลดลง 0.028 องศา
เซลเซียส หากเพิ่มพื้นท่ีต้นไม้ทุกๆ ร้อยละ 1 บนพื้นท่ีขนาด 0.1 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นในการปรับสภาพภูมิอากาศ
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สรุปผลการทดลอง 
           1. เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจากเซนเซอร์ PMS7003 ส าหรับตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ  
เซนเซอร์ DHT22 Arduino ส าหรับส ารวจอุณหภูมิอากาศและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ  เซนเซอร์ BMP280    
ส าหรับส ารวจความกดดันอากาศ และเซนเซอร์วัดความเร็วลม สามารถใช้เก็บวัดค่า และแสดงผลออกมาได้สอดคล้อง
กับเครื่องมือมาตรฐานท่ีใช้ตามสถานีวัดสภาพอากาศ 
           2. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศ กล่าวคือ ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
จะมีมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศสูง ในขณะท่ีความเร็วลมต่ า และมีความกดดัน
อากาศต่ าด้วย 
           3. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดส่ิงปกคลุมดิน ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
บริเวณลานซีเมนต์ มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริเวณสนามหญ้า ส่วนบริเวณท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศน้อยท่ีสุด     
มีค่าในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือ บริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
          1. เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจากเซน เซอร์ PMS7003 ส าหรับส ารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ     
เซนเซอร์ DHT22 Arduino ส าหรับส ารวจตรวจวัดอุณหภูมิอากาศและความช้ืน สัมพัทธ์ของอากาศ เซนเซอร์ 
BMP280 ส าหรับ ส ารวจตรวจวัดความกดดันอากาศ และเซนเซอร์ส าหรับวัดความเร็วลม สามารถใช้เก็บวัดค่า      
และแสดงผลออกมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงงานของ Abhishek Mungekar เรื่อง การส ารวจสภาพอากาศแบบตาม
เวลาจริง ผ่านโปรแกรมจ าลอง LabVIEW ของ Bing Nguyen เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถของเซนเซอร์ 
SDS011 และ เซ็น เซอร์ PMS7003 ส าหรับส ารวจปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า  2.5 ไมครอน และของ       
Triwahju Hardianto เรื่อง การสร้างแอนนิโมมิเตอร์แบบเรียลไทม์ ส าหรับการส ารวจความเร็วลม ทิศทางลม        
และอุณหภูมิอากาศ 
 2. จากการส ารวจค่าปริมาณฝุ่นละอองและปัจจัยสภาพอากาศต่างๆ พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณ 
ฝุ่นละอองในอากาศมากท่ีสุด คือ ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย           
ของตระวรรณ หาญกิจรุ่ง เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยทางอุ ตุนิยมวิทยาและการจราจรต่อปริมาณฝุ่นละออง            
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของพื้นท่ีริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดส่ิงปกคลุมดิน ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
บริเวณลานซีเมนต์มีมากท่ีสุด รองลงมาคือ บริเวณสนามหญ้าเพราะเป็นพื้นท่ีโล่ง ส่วนบริเวณท่ีมีปริมาณฝุ่นละออง    
ในอากาศน้อยท่ีสุด มีค่าในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก คือ บริเวณท่ีมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น
เนื่องจากใบไม้มีการคายน้ า ใบมีความช้ืนฝุ่นละอองในอากาศจะเกาะบนใบไม้ ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับ            
ความหนาแน่นของต้นไม้และจ านวนใบ ดังนั้นการมีป่าไม้จ านวนมาก นอกจากจะท าให้อากาศมีออกซิเจนมากแล้ว     
ยังช่วยให้มีความช้ืนในอากาศสูงขึ้น ท าให้สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองท่ีฟุ้งกระจายในอากาศได้สอดคล้อง           
กับงานวิจัยของวันเพ็ญ เจริญตระกูลปีต (2555) ท่ีศึกษาอิทธิพลของส่ิงปกคลุมดินท่ีมีผลต่ออุณหภูมิในบรรยากาศ    
ของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่ิงปกคลุมดินประเภทส่ิงปลูกสร้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิ 
ในขณะท่ีส่ิงปกคลุมดินประเภทต้นไม้และน้ ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิจะลดลง 0.028 องศา
เซลเซียส หากเพิ่มพื้นท่ีต้นไม้ทุกๆ ร้อยละ 1 บนพื้นท่ีขนาด 0.1 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นในการปรับสภาพภูมิอากาศ

2.	 จากการส�ารวจค่าปริมาณฝุ่นละอองและปัจจัยสภาพอากาศต่าง	 ๆ	 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ 
ฝุ ่นละอองในอากาศมากที่สุด	 คือ	 ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศตามล�าดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของตระวรรณ	 หาญกิจรุ ่ง	 เรื่อง	 อิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและการจราจรต่อปริมาณฝุ ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	ของพื้นที่ริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร

3.	 ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดสิ่งปกคลุมดิน	 ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
บริเวณลานซีเมนต์มีมากท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 บริเวณสนามหญ้าเพราะเป็นพื้นที่โล่ง	 ส่วนบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละออง 
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ของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับสบาย จึงมีความเป็นไปได้โดยการเปล่ียนสัดส่วนส่ิงปกคลุมดินโดยเฉพาะการเพิ่ม
สัดส่วนพื้นท่ีต้นไม้และพื้นท่ีน้ าท่ีเหมาะสม 
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การศึกษาเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิของกระดาษจากฟางขา้ว 
ที่มีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงที่แตกต่างกัน 

(Comparison of straw paper’s ability using different ratios 
of mashed cockle shells.) 

      ภูริเดช พิมพ์ชัยศรี1 
       รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข2 

      ดร.วิชาณี แบนคีรี3 
    ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล4                                                                  

วิชัย ลิขิตพรรักษ์5                                                     
   

บทคัดย่อ 
 

  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวท่ีมีส่วนผสม   
ผงหอยแครงท่ีแตกต่างกัน จัดท าขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุปัจจุบันท่ีจ านวนขยะกระดาษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ านวน
มาก และจ านวนทรัพยากรป่าไม้ท่ีลดลง เพราะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อีกท้ังยังรวมไปถึงการใช้
สารเคมีตัวเติมในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งจะส่งผลให้มีสารเคมีจ านวนไม่น้อยท่ีตกค้างอยู่ในส่ิงแวดล้อม  
ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาการผลิตกระดาษจากเส้นใยฟางข้าวทดแทนการใช้ เยื่อกระดาษ     
จาก ต้น ไม้  และใช้ผงเป ลือกหอยแครงแทนสารเคมี ตัว เติม ท่ี ใช้ ใน อุตสาหกรรมกระดาษ ท่ัวไป                
ส าหรับการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกระดาษในด้านความขาวสว่าง ความทึบแสง และความแข็งแรง      
โดยจะใช้อัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ตอนท่ี 1        
การเก็บตัวอย่างเปลือกหอยและเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย เป็นการน าเปลือกหอยท่ีเตรียม
ไว้ มาท าความสะอาดและบดให้ละเอียดก่อนน าไปร่อน ด้วยตะแกรงร่อนขนาด 80 mesh ตอนท่ี 2          
การเตรียมกระดาษจากฟางข้าวท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง ท่ีแตกต่างกัน เป็นการน าฟางข้าว          
ท่ีเตรียมไว้ มาต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อฟอกขาวด้วยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เติมผงเปลือกหอยแครงท่ีอัตราส่วน 0%, 10%, 20% และ 30% โดยมวลก่อนน าไป
ขึ้นรูปเป็นกระดาษรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
ของกระดาษจากฟางข้าวเม่ือใช้อัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีแตกต่างกัน เป็นการน ากระดาษ            

                                                             
1ชั้น ม.5 ห้อง 651 ปีการศึกษา 2562  นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   
2ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาพิเศษ                                                                  
3ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาพิเศษ                                                                  
4ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
5ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
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การศึกษาเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิของกระดาษจากฟางขา้ว 
ที่มีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงที่แตกต่างกัน 

(Comparison of straw paper’s ability using different ratios 
of mashed cockle shells.) 

      ภูริเดช พิมพ์ชัยศรี1 
       รศ.ดร.สีหนาท ประสงค์สุข2 

      ดร.วิชาณี แบนคีรี3 
    ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล4                                                                  

วิชัย ลิขิตพรรักษ์5                                                     
   

บทคัดย่อ 
 

  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวท่ีมีส่วนผสม   
ผงหอยแครงท่ีแตกต่างกัน จัดท าข้ึนเนื่องมาจากสาเหตุปัจจุบันท่ีจ านวนขยะกระดาษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจ านวน
มาก และจ านวนทรัพยากรป่าไม้ท่ีลดลง เพราะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อีกท้ังยังรวมไปถึงการใช้
สารเคมีตัวเติมในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งจะส่งผลให้มีสารเคมีจ านวนไม่น้อยท่ีตกค้างอยู่ในส่ิงแวดล้อม  
ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาการผลิตกระดาษจากเส้นใยฟางข้าวทดแทนการใช้ เยื่อกระดาษ     
จาก ต้น ไม้  และใช้ผงเป ลือกหอยแครงแทนสารเคมี ตั ว เติม ท่ี ใช้ ในอุตสาหกรรมกระดาษ ท่ัวไป                
ส าหรับการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกระดาษในด้านความขาวสว่าง ความทึบแสง และความแข็งแรง      
โดยจะใช้อัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ตอนท่ี 1        
การเก็บตัวอย่างเปลือกหอยและเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย เป็นการน าเปลือกหอยท่ีเตรียม
ไว้ มาท าความสะอาดและบดให้ละเอียดก่อนน าไปร่อน ด้วยตะแกรงร่อนขนาด 80 mesh ตอนท่ี 2          
การเตรียมกระดาษจากฟางข้าวท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง ท่ีแตกต่างกัน เป็นการน าฟางข้าว          
ท่ีเตรียมไว้ มาต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อฟอกขาวด้วยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เติมผงเปลือกหอยแครงท่ีอัตราส่วน 0%, 10%, 20% และ 30% โดยมวลก่อนน าไป
ขึ้นรูปเป็นกระดาษรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
ของกระดาษจากฟางข้าวเมื่อใช้อัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีแตกต่างกัน เป็นการน ากระดาษ            

                                                             
1ชั้น ม.5 ห้อง 651 ปีการศึกษา 2562  นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์   
2ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาพิเศษ                                                                  
3ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาพิเศษ                                                                  
4ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
5ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
 

ชั้น	ม.5	ห้อง	651	ปีการศึกษา	2562	นักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์		
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ท่ีเตรียมได้มาทดสอบค่าคุณสมบัติ 3 ด้านท่ีกล่าวไปข้างต้น และน าค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพกระดาษ พบว่าอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงมีผลต่อคุณสมบัติของกระดาษ ซึ่งส าหรับค่า     
ความขาวสว่างและความทึบแสงนั้นจะแปรตามอัตราส่วนผสมผงหอยแครง โดยท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือก
หอยแครง 30% ให้กระดาษท่ีมีค่าความขาวสว่างโดยเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 75.68% รองลงมาคือท่ีอัตราส่วน 
20%, 10% และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วน 0% ด้วยค่า 74.05, 70.92  และ 66.12% ตามล าดับ ท านองเดียวกัน
ค่าความทึบแสงโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด ท่ีอัตราส่วน 30% รองลงมาคือ 20%, 10% และน้อยสุดท่ีอัตราส่วน 0% 
โดยให้ค่าอยู่ท่ี 97.83, 96.99, 95.98  และ 95.26% ตามล าดับ แต่พบว่าค่าความแข็งแรงนั้นกลับแปรผกผัน
กับอัตราส่วน คือค่าความแข็งแรงโดยเฉล่ียจะสูงท่ีสุดท่ีอัตราส่วน 0% รองลงมาคือ 10%, 20% และน้อยสุด  
ท่ีอัตราส่วน 30% โดยให้ค่าอยู่ท่ี 2.63, 2.29, 2.12 และ 1.93 kN/m ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน   
ท่ีต้ังไว้ โดยโครงงานนี้สามารถน าไปต่อยอดในอุตสาหกรรมกระดาษต่อไปได้ 
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 บทท่ี 1  
    บทน า 

 ท่ีมาและความส าคัญ  
  ปัจจุบัน ปัญหาท่ีเกิดจากขยะกระดาษนั้นมีอยู่มาก เพราะนอกจากจะมีปริมาณ ท่ีสูงแล้ว               
ยังอาจส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อม เพราะในกระบวนการผลิตกระดาษจะมีการเติมสารเคมี     
ตัวเติมลงไป เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษ อีกท้ังยังส่งผลเสียต่อทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย จึงได้มี
แนวทางท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวท้ังการใช้เส้นใยชนิดอื่นๆ ทดแทน และการใช้สารชนิดอ่ืน 
มาแทนสารเคมีตัวเติมในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งจากการศึกษาสมบัติของผงหอยแครงพบว่า            
มีแคลเซียมคาร์บอเนตเช่นเดียวกับท่ีใช้ในการผลิตกระดาษ ดังนั้นผู้ท าโครงงานจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้    
ผงหอยแครงเป็นสารตัวเติมในการผลิตกระดาษท่ีผลิตจากเส้นใยฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  
โดยจะศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมผงหอยแครงท่ี 10% 15% 20% 25% และ 30% โดยมวล          
ต่อปริมาตรต่อคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวใน 3 ด้าน คือ ความขาวสว่าง ความทึบแสง             
และความแข็งแรง  

 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท ากระดาษจากฟางข้าว 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผงหอยแครงต่อคุณภาพของกระดาษจากฟางข้าว 
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวเมื่อใช้ปริมาณผงหอยแครงในอัตราส่วน 
   ท่ีต่างกัน 

 สมมติฐานการทดลอง 
 ถ้าปริมาณผงหอยแครงมีผลต่อคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวแล้ว อัตราส่วนของผงหอยแครง 
ท่ีแตกต่างกันโดยมวลส่งผลให้กระดาษจากฟางข้าวมีคุณสมบัติ ได้แก่ ความขาวสว่าง ความทึบแสง       
และความแข็งแรงท่ีแตกต่างกัน 
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 บทท่ี 1  
    บทน า 

 ท่ีมาและความส าคัญ  
  ปัจจุบัน ปัญหาท่ีเกิดจากขยะกระดาษนั้นมีอยู่มาก เพราะนอกจากจะมีปริมาณ ท่ีสูงแล้ว               
ยังอาจส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อม เพราะในกระบวนการผลิตกระดาษจะมีการเติมสารเคมี     
ตัวเติมลงไป เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษ อีกท้ังยังส่งผลเสียต่อทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย จึงได้มี
แนวทางท่ีพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวท้ังการใช้เส้นใยชนิดอื่นๆ ทดแทน และการใช้สารชนิดอื่น 
มาแทนสารเคมีตัวเติมในกระบวนการผลิตกระดาษ ซึ่งจากการศึกษาสมบัติของผงหอยแครงพบว่า            
มีแคลเซียมคาร์บอเนตเช่นเดียวกับท่ีใช้ในการผลิตกระดาษ ดังนั้นผู้ท าโครงงานจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้    
ผงหอยแครงเป็นสารตัวเติมในการผลิตกระดาษท่ีผลิตจากเส้นใยฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  
โดยจะศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมผงหอยแครงท่ี 10% 15% 20% 25% และ 30% โดยมวล          
ต่อปริมาตรต่อคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวใน 3 ด้าน คือ ความขาวสว่าง ความทึบแสง             
และความแข็งแรง  

 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท ากระดาษจากฟางข้าว 

2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผงหอยแครงต่อคุณภาพของกระดาษจากฟางข้าว 
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวเมื่อใช้ปริมาณผงหอยแครงในอัตราส่วน 
   ท่ีต่างกัน 

 สมมติฐานการทดลอง 
 ถ้าปริมาณผงหอยแครงมีผลต่อคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวแล้ว อัตราส่วนของผงหอยแครง 
ท่ีแตกต่างกันโดยมวลส่งผลให้กระดาษจากฟางข้าวมีคุณสมบัติ ได้แก่ ความขาวสว่าง ความทึบแสง       
และความแข็งแรงท่ีแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งการใช้เส้นใยชนิดอื่น	 ๆ	 ทดแทน	 และการใช้สารชนิดอื่น
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 ขอบเขตของโครงงาน  

 1. ศึกษาเฉพาะกระดาษท่ีท าจากฟางข้าวประเภทข้าวเจ้า สายพันธุ์หอมมะลิ 105 
 2. ใช้กรรมวิธีการผลิตท่ีจ าเพาะเพียงวิธีเดียว คือ น าฟางข้าวเจ้ามาต้มกับสารละลายโซเดียม 
  ไฮดรอไซด์ 20% และฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 20% ก่อนน าไปข้ึนรูปเป็นกระดาษ 
  วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร  

3. ใช้เกณฑ์มาตรฐานกระดาษของค่าความขาวสว่าง ความทึบแสง และความแข็งแรง  
ตามมาตรฐาน ISO 2470, ISO 2471 และ ISO 1924/1 ตามล าดับ  

 

  ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตัวแปรต้น คือ ปริมาณของผงหอยแครงท่ีใช้เป็นอัตราส่วนผสมในเนื้อกระดาษจากฟางข้าว 
 ตัวแปรตาม คือ คุณสมบัติของกระดาษฟางข้าว ได้แก่ ความขาวสว่าง ความทึบแสง  

 และความแข็งแรง 
 ตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของเปลือกหอย ชนิดของฟางข้าว ความช้ืน อุณหภูมิ มวลของกระดาษ 

 และปริมาณสารละลายในการต้มเยื่อและฟอกขาว  

 

 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 1. กระดาษจากฟางข้าว หมายถึง กระดาษท่ีได้จากการน าฟางข้าวเจ้ามาต้มกับสารละลาย 
 โซเดียมไฮดรอกไซด์และฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ก่อนน าไปข้ึนรูปเป็นกระดาษ 
 วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร 
  2. น้ ายาต้มเยื่อ หมายถึง สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่งเตรียมโดยผสมโซเดียม 
 ไฮดรอกไซด์เป็นจ านวน 20% โดยมวลเทียบมวลแห้งของตัวอย่างกับน้ าปริมาตร 15 เท่าเทียบมวลแห้ง 
 ของตัวอย่าง 
  3. น้ ายาฟอกเยื่อ หมายถึง สารละลายท่ีมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 M และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
 1% โดยมวลต่อปริมาตรเทียบปริมาตรน้ าหน่วยเป็นลิตร ซึ่งมีปริมาตรเป็น 4 เท่าของมวลตัวอย่าง 
 ในหน่วยกิโลกรัม  

 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพิ่มมูลค่าของฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและเปลือกหอยแครงท่ีเหลือ 

 จากการอุปโภคและบริโภค 
   2. เพิ่มทางเลือกในการพัฒนากระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้ทดแทนกระดาษท่ัวไป 
      3. ลดปัญหาขยะจากฟางข้าวและเปลือกหอยแครงคงเหลือในส่ิงแวดล้อม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประโยชน์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในการผลิตกระดาษ คือ  

- เพิ่มความทึบแสงให้แก่เนื้อเยื่อกระดาษ 
- ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ท าให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ าเสมอและมีส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
- ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการพิมพ์ การดูดซับน้ าหมึก 
- ท าให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ 
- ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการระบายน้ าของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 
- ลดการใช้พลังงานในกระบวนการท ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุดตาม 
  ช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท าให้กระดาษดูดซับน้ าได้น้อยลง 
 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ชัยพร สามพุ่มพวง และคณะ (2550) ได้ศึกษาผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดับความเข้มข้น       
ร้อยละ 10, 15 และ 20 ในกระบวนการต้มเยื่อก่อนน าไปแยกขนาดเยื่อให้ได้เฉพาะเยื่อท่ีเหมาะสม          
ในการผลิต แล้วน าไปขึ้นรูป เป็นแผ่นกระดาษ เพื่ อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล              
พบว่าท่ีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 20 ได้กระดาษฟางข้าวท่ีมีคุณสมบติัทางกายภาพ
ดีท่ีสุด ได้แก่ ค่าดัชนีความต้านทานแรงดึง 22.63 นิวตันเมตรต่อกรัม ความยืดร้อยละ 1.24 ความต้านทาน
การหักพับ  3.26 ครั้ง ค่าดัชนีความต้านทานแรงดันทะลุ 1.18 กิ โลปาสคาลตารางเมตรต่อกรัม            
และค่าความขาวสว่าง ร้อยละ 32.45 ซึ่งพบว่ากระดาษท่ีได้มีคุณภาพดีกว่าวิธีการผลิตกระดาษฟางข้าว
พื้นบ้านแบบเดิม ดังนั้นสามารถน าวิธีการในการทดลองนี้ไปปรับปรุงในกระบวนการผลิตกระดาษได้ 
  Mustakimah et al. (2557) ไ ด้ ศึกษาปริมาณของแคลเซี ยมภายใน เป ลือกแครง โดยการ             
วัดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ท่ีแตกตัวจากแคลเซียมคาร์บอเนตในกระบวนการ
Thermogravimetric Analysis (TGA) ท่ีอัตราการให้ความร้อน 20 องศาเซลเซียสต่อนาที และวิเคราะห์
สสารทางเคมีด้วยวิธี x-ray fluorescence พบว่าเปลือกหอยแครงนั้นประกอบด้วยแคลเซียมสูงถึง 97%    
ซึ่งผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีพบเป็นผลึกแบบอราโกไนต์ (Aragonite) เป็นส่วนใหญ่ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประโยชน์ของแคลเซียมคาร์บอเนตในการผลิตกระดาษ คือ  

- เพิ่มความทึบแสงให้แก่เนื้อเยื่อกระดาษ 
- ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ท าให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ าเสมอและมีส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 
- ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการพิมพ์ การดูดซับน้ าหมึก 
- ท าให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ 
- ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการระบายน้ าของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 
- ลดการใช้พลังงานในกระบวนการท ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุดตาม 
  ช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท าให้กระดาษดูดซับน้ าได้น้อยลง 
 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ชัยพร สามพุ่มพวง และคณะ (2550) ได้ศึกษาผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีระดับความเข้มข้น       
ร้อยละ 10, 15 และ 20 ในกระบวนการต้มเยื่อก่อนน าไปแยกขนาดเยื่อให้ได้เฉพาะเยื่อท่ีเหมาะสม          
ในการผลิต แล้วน าไปขึ้นรูป เป็นแผ่นกระดาษ เพื่ อทดสอบคุณสมบั ติทางกายภาพและทางกล              
พบว่าท่ีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 20 ได้กระดาษฟางข้าวท่ีมีคุณสมบติัทางกายภาพ
ดีท่ีสุด ได้แก่ ค่าดัชนีความต้านทานแรงดึง 22.63 นิวตันเมตรต่อกรัม ความยืดร้อยละ 1.24 ความต้านทาน
การหักพับ  3.26 ครั้ง ค่าดัชนีความต้านทานแรงดันทะลุ 1.18 กิ โลปาสคาลตารางเมตรต่อกรัม            
และค่าความขาวสว่าง ร้อยละ 32.45 ซึ่งพบว่ากระดาษท่ีได้มีคุณภาพดีกว่าวิธีการผลิตกระดาษฟางข้าว
พื้นบ้านแบบเดิม ดังนั้นสามารถน าวิธีการในการทดลองนี้ไปปรับปรุงในกระบวนการผลิตกระดาษได้ 
  Mustakimah et al. (2557) ไ ด้ ศึกษาปริมาณของแคลเซี ยมภายใน เป ลือกแครง โดยการ             
วัดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์และแคลเซียมออกไซด์ท่ีแตกตัวจากแคลเซียมคาร์บอเนตในกระบวนการ
Thermogravimetric Analysis (TGA) ท่ีอัตราการให้ความร้อน 20 องศาเซลเซียสต่อนาที และวิเคราะห์
สสารทางเคมีด้วยวิธี x-ray fluorescence พบว่าเปลือกหอยแครงนั้นประกอบด้วยแคลเซียมสูงถึง 97%    
ซึ่งผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีพบเป็นผลึกแบบอราโกไนต์ (Aragonite) เป็นส่วนใหญ่ 

 
 

 
 

-	ลดการใช้พลังงานในกระบวนการท�ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุด

		ตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท�าให้กระดาษดูดซับน�้าได้น้อยลง
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บทท่ี 3  
การด าเนินโครงงาน 

  ศึกษาโดยการน าผงเปลือกหอยแครงท่ีไ ด้จากการบดและร่อนด้วยตะแกรงขนาด 80 เมช              
มาใส่ลงไปในกระดาษจากฟางข้าวด้วยอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งกระดาษจากฟางข้าวมีข้ันตอนในการเตรียม
คือ น าฟางข้าวท่ีผ่านการล้างแล้วมาจ านวน 1 กิโลกรัมมาตัดให้ได้ความยาว 2-3 เซนติเมตร น าไปต้ม        
กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อก่อนท่ีจะฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจน       
เปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจึงจะเติมผงเปลือกหอยแครงลงไปเป็นอัตราส่วนต่างๆ         
ได้แก่ 10% 20% และ 30% เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่ได้เติมผงเปลือกหอยแครงลงไป น าไปขึ้นรูป     
เป็นกระดาษวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร โดยในแต่ละอัตราส่วนนั้น จะมีการท าซ้ าเป็นจ านวน   
อีก 2 ครั้ง แล้วน ากระดาษท่ีได้ไปทดสอบค่าความสว่างกับค่าความทึบแสงด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
Technidye Color Touch PC และทดสอบ ค่ าความ แข็ งแ รง ด้ วยการห าค่ า โหลดจาก เครื่ อ ง วั ด             
ความต้านแรงดึง Toseiki Strographe - S น าค่าท่ีได้มาหารด้วยความกว้าง หน่วยที่ได้เป็นกิโลนิวตันต่อเมตร 
หาค่าเฉล่ียของแต่ละอัตราส่วนแล้วจึงน าไปเปรียบเทียนกับค่ามาตรฐาน ISO 
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บทท่ี 4  
   ผลการด าเนินการ  
 

 1. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าความขาวสว่าง 

  จากผลการทดสอบค่าความขาวสว่างของกระดาษจากฟางข้าวท่ีผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีอัตราส่วน
ต่างๆ ได้แก่  10% , 20% และ 30% โดยใช้สเปกโทรโฟโตมิ เตอร์  เทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่ ได้ผสม                
ผงเปลือกหอยแครง พบว่าค่าดังกล่าวแปรผันตามอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงโดยท่ีอัตราส่วน 0% , 
10%, 20% และ 30% จะมีค่าความขาวสว่างโดยเฉล่ียเป็น 66.12% , 70.92%, 74.05% และ 75.68% 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีอัตราส่วน 30% จะให้ค่าความขาวสว่างสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 20% และ 10% 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ	 น�าฟางข้าวที่ผ่านการล้างแล้วมาจ�านวน	 1	 กิโลกรัมมาตัดให้ได้ความยาว	 2	 -	 3	 เซนติเมตร	 น�าไปต้ม 

กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	 คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อก่อนที่จะฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจน 

เปอร์ออกไซด์เป็นเวลา	 1	 ชั่วโมง	 หลังจากนั้นจึงจะเติมผงเปลือกหอยแครงลงไปเป็นอัตราส่วนต่าง	 ๆ
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บทท่ี 3  
การด าเนินโครงงาน 

  ศึกษาโดยการน าผงเปลือกหอยแครงท่ีไ ด้จากการบดและร่อนด้วยตะแกรงขนาด 80 เมช              
มาใส่ลงไปในกระดาษจากฟางข้าวด้วยอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งกระดาษจากฟางข้าวมีข้ันตอนในการเตรียม
คือ น าฟางข้าวท่ีผ่านการล้างแล้วมาจ านวน 1 กิโลกรัมมาตัดให้ได้ความยาว 2-3 เซนติเมตร น าไปต้ม        
กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อก่อนท่ีจะฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจน       
เปอร์ออกไซด์เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจึงจะเติมผงเปลือกหอยแครงลงไปเป็นอัตราส่วนต่างๆ         
ได้แก่ 10% 20% และ 30% เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่ได้เติมผงเปลือกหอยแครงลงไป น าไปขึ้นรูป     
เป็นกระดาษวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร โดยในแต่ละอัตราส่วนนั้น จะมีการท าซ้ าเป็นจ านวน   
อีก 2 ครั้ง แล้วน ากระดาษท่ีได้ไปทดสอบค่าความสว่างกับค่าความทึบแสงด้วยสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
Technidye Color Touch PC และทดสอบ ค่ าความ แข็ งแ รง ด้ วยการห าค่ า โหลดจาก เครื่ อ ง วั ด             
ความต้านแรงดึง Toseiki Strographe - S น าค่าท่ีได้มาหารด้วยความกว้าง หน่วยที่ได้เป็นกิโลนิวตันต่อเมตร 
หาค่าเฉล่ียของแต่ละอัตราส่วนแล้วจึงน าไปเปรียบเทียนกับค่ามาตรฐาน ISO 
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บทท่ี 4  
   ผลการด าเนินการ  
 

 1. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าความขาวสว่าง 

  จากผลการทดสอบค่าความขาวสว่างของกระดาษจากฟางข้าวท่ีผสมผงเปลือกหอยแครงท่ีอัตราส่วน
ต่างๆ ได้แก่  10% , 20% และ 30% โดยใช้สเปกโทรโฟโตมิ เตอร์  เทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่ ได้ผสม                
ผงเปลือกหอยแครง พบว่าค่าดังกล่าวแปรผันตามอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงโดยท่ีอัตราส่วน 0% , 
10%, 20% และ 30% จะมีค่าความขาวสว่างโดยเฉล่ียเป็น 66.12% , 70.92%, 74.05% และ 75.68% 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีอัตราส่วน 30% จะให้ค่าความขาวสว่างสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 20% และ 10% 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 10%,	 20%	 และ	 30%	 โดยใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์	 เทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ผสม
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  2. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าความทึบแสง 

  ท าน อ ง เดี ย วกั น  จากผลการทดสอบ ค่ าค วาม ทึบ แสงขอ งกระดาษ จากฟ าง ข้ าว ด้ ว ย                   
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ พบว่าค่าดังกล่าวแปรผันตามอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงโดยท่ีอัตราส่วน 0% ,       
10% , 20% และ 30% จะมีค่าความทึบแสงโดยเฉล่ียเป็น 95.26% , 95.98% , 96.99% และ 97.83% 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีอัตราส่วน 30% จะให้ค่าความทึบแสงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 20% และ 10% 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง 0% 
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 3. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าความแข็งแรง 

  ในขณะเดียวกันจากผลการค านวณค่าความแข็งแรงของกระดาษจากฟางข้าวด้วยค่าท่ีได้จาก     
เครื่องวัดความต้านแรงดึง พบว่าค่าดังกล่าวแปรผกผันกับอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงโดยท่ีอัตราส่วน 
0% , 10% , 20% และ 30% จะมีค่าความแข็งแรงโดยเฉล่ียเป็น 2.63 , 2.29, 2.12 และ 1.93 kN/m 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีอัตราส่วน 0% จะให้ ค่าความแข็งแรงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 10% และ 20% 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง 30% 
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 3. ผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบค่าความแข็งแรง 

  ในขณะเดียวกันจากผลการค านวณค่าความแข็งแรงของกระดาษจากฟางข้าวด้วยค่าท่ีได้จาก     
เครื่องวัดความต้านแรงดึง พบว่าค่าดังกล่าวแปรผกผันกับอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครงโดยท่ีอัตราส่วน 
0% , 10% , 20% และ 30% จะมีค่าความแข็งแรงโดยเฉล่ียเป็น 2.63 , 2.29, 2.12 และ 1.93 kN/m 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีอัตราส่วน 0% จะให้ ค่าความแข็งแรงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 10% และ 20% 
ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วนผสมผงเปลือกหอยแครง 30% 

 

 

 

 
 
 
 



วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4040 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 

บทท่ี 5  
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 
  ตอนที่ 1 จากการศึกษากระบวนการท ากระดาษจากฟางข้าวพบว่าโดยรวมแล้วกระบวนการดังกล่าว
มีความเหมาะสม ท้ังการต้มเยื่อ คัดเลือกขนาดเนื้อเยื่อ และขึ้นรูปกระดาษ แต่ในการฟอกขาวนั้นพบว่า           
ใช้เวลาน้อยเกินไป เย่ือท่ีได้จึงมีสีท่ีไม่ได้ขาวนวลมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าความความขาวสว่างของกระดาษ 

  ตอนที่  2 จากการศึกษาคุณสมบั ติของผงหอยแครงต่อคุณภาพของกระดาษจากฟางข้าว          
พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์แคลเซียมคาร์บอเนตเปลือกหอยแครง จากกรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐาน และการเหมื องแร่  คือผงเป ลือกหอยแครงนั้ น จะ ช่วยให้ กระดาษมี ค่ าความขาวสว่ าง                     
และค่าความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากผงเปลือกหอยแครงนั้นมีสีขาวและสามารถสะท้อนแสงได้มาก          
เพราะอนุภาคของผงเปลือกหอยแครง จะไปอุดช่องว่างระหว่างเส้นใยของกระดาษส่งผลให้แสงผ่านได้ยาก                
ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้มีค่าความแข็งแรงลดลง ท้ังนี้เพราะอนุภาคของผงเปลือกหอยแครงจะท าให้     
เส้นใยของกระดาษสามารถเกี่ยวพันกันได้ลดลง จึงส่งผลให้มีความแข็งแรงลดลงนั่นเอง 

  ตอนที่ 3 จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวเมื่อใช้ปริมาณผงหอยแครง                 
ในอัตราส่วนท่ีต่างกันพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยในอัตราส่วนท่ีมากขึ้นก็จะมีค่าความขาวสว่าง   
ท่ีสูงขึ้นและสูงถึง 75.68% ในอัตราส่วน 30% ซึ่งเป็นอัตราส่วนเดียวท่ีสูงกว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้        
ค่าความทึบแสงก็สูงขึ้นเช่นกัน โดยทุกอัตราส่วนมีค่าความทึบแสงท่ีได้มาตรฐานและมากสุดท่ี 97.83%     
ในอัตราส่วน 30% แต่กลับพบว่าค่าความแข็งแรงนั้นลดลงแปรผกผันกับอัตราส่วน โดยกระดาษ               
ท่ีมีอัตราส่วน 10% 20% และ 30% มีค่าความแข็งแรงลดลงตามล าดับและต่ ากว่าค่ามาตรฐาน           
ความแข็งแรงท้ังส้ิน ในขณะท่ีกระดาษท่ีไม่เติมผงหอยแครงเลยมีค่าความแข็งแรงสูงสุดและได้มาตรฐาน      
ท่ี 2.63 kN/m 
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โครงงาน เรื่ อ งการศึกษาผลของความ เข้มข้น ของสารสกั ดจากใบ ต้นสาบเสือต่อการยับยั้ ง                    
การเจริญของเช้ือ S. aureus มีท่ีมาจากการท่ีในปัจจุบันมีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุและมีบาดแผลอยู่เป็นจ านวนมาก
และมีจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า           
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การป้องกันการติดเช้ือบริเวณบาดแผลจึงมีความส าคัญ โดยเช้ือแบคทีเรีย             
ท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของผลติดเช้ือ คือ S. aureus ผู้จัดท าจึงเลือกน าสมุนไพรสาบเสือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน     
ในการน ามาสมานแผลมีฤทธิ์ ในการลดการติดเช้ือของแผลและยังเป็นวัชพืชท่ีไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์            
มาทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียดังกล่าว โครงงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาผลของสารสกัด            
จากใบสาบเสือ โดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v ในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus        
และหาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือใน DMSO ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต          
ของเช้ือได้ดีท่ีสุด ซึ่งวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 
แบ่งออกเป็น ตอนท่ี 1 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 100, 250 
และ 500 mg/ml ตอนท่ี 2 เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือแบบแข็งโดยวิธี  Agar diffusion และตอนท่ี 3 เตรียม    
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3ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาพิเศษ                                                                  
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แบคทีเรีย S. aureus ในขั้นตอนการศึกษาทดลองจะน าแบคทีเรียมาปาดให้ ท่ัวผิวหน้าอาหารเล้ียงเช้ือ             
เพื่ อใช้การทดสอบด้วยวิธี  Disc diffusion techniques ซึ่ งจะหยดสารละลายกลุ่มทดลอง คือ สารสกัด           
จากใบสาบเสือความเข้มข้นต่างๆ และสารละลายกลุ่มควบคุม คือ DMSO และยากานามัยซิน ลงบนกระดาษกรอง 
แล้วน าไปวางบนจานเพาะเล้ียงเช้ือ หลังจากน าจานเพาะเล้ียงเช้ือท้ังหมดไปบ่มในตู้บ่มเช้ือ และวัดขนาด          
เส้น ผ่าน ศูนย์กลางของบริ เวณใส ท่ี เกิดขึ้น  พบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีผลต่อการยับยั้ งการเจริญ                 
ของเช้ือ S. aureus และจากการเปรียบเทียบผลการยับยั้งเช้ือของสารกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
สารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวก (ยากานามัยซิน) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ S. aureus ได้ดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสเท่ากับ 4.63 cm รองลงมาคือสารสกัดจากใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้น     
500, 250 และ 100 mg/ml มีค่าเฉล่ียขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสเท่ากับ 1.16, 0.97 และ 0.81 cm 
คิดเป็นร้อยละ 17.49, 20.95 และ 25.05 ของกลุ่มควบคุมแบบบวก ตามล าดับ ส่วนสารละลายกลุ่มควบคุม     
แบบลบ (DMSO) ไม่ท าให้เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 
 
สมมติฐานการทดลอง 

1. ถ้าสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v มีผลต่อการยับย้ัง 
การเจริญของเช้ือ S. aureus แล้ว จะเกิดบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือท่ีหยดสารสกัดจากใบสาบเสือ 

2. ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือในสารละลาย DMSO มีผลต่อประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การเจริญของเช้ือ S. aureus  แล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือจะแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบสาบเสือโดยวิธีการแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v 
 2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v          
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus 
 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus ของสารสกัดจาก 
ใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกันในตัวท าละลาย DMSO 
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โครงงาน เรื่ อ งการศึกษาผลของความ เข้มข้น ของสารสกั ดจากใบ ต้นสาบเสือต่อการยับยั้ ง                    
การเจริญของเช้ือ S. aureus มีท่ีมาจากการท่ีในปัจจุบันมีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุและมีบาดแผลอยู่เป็นจ านวนมาก
และมีจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า           
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การป้องกันการติดเช้ือบริเวณบาดแผลจึงมีความส าคัญ โดยเช้ือแบคทีเรีย             
ท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของผลติดเช้ือ คือ S. aureus ผู้จัดท าจึงเลือกน าสมุนไพรสาบเสือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน     
ในการน ามาสมานแผลมีฤทธิ์ ในการลดการติดเช้ือของแผลและยังเป็นวัชพืชท่ีไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์            
มาทดสอบการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียดังกล่าว โครงงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาผลของสารสกัด            
จากใบสาบเสือ โดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v ในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus        
และหาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือใน DMSO ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต          
ของเช้ือได้ดีท่ีสุด ซึ่งวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ 
แบ่งออกเป็น ตอนท่ี 1 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 100, 250 
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6ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
7ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
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แบคทีเรีย S. aureus ในข้ันตอนการศึกษาทดลองจะน าแบคทีเรียมาปาดให้ ท่ัวผิวหน้าอาหารเล้ียงเช้ือ             
เพื่ อใช้การทดสอบด้วยวิธี  Disc diffusion techniques ซึ่ งจะหยดสารละลายกลุ่มทดลอง คือ สารสกัด           
จากใบสาบเสือความเข้มข้นต่างๆ และสารละลายกลุ่มควบคุม คือ DMSO และยากานามัยซิน ลงบนกระดาษกรอง 
แล้วน าไปวางบนจานเพาะเล้ียงเช้ือ หลังจากน าจานเพาะเล้ียงเช้ือท้ังหมดไปบ่มในตู้บ่มเช้ือ และวัดขนาด          
เส้น ผ่าน ศูนย์กลางของบริ เวณใส ท่ี เกิดขึ้น  พบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีผลต่อการยับยั้ งการเจริญ                 
ของเช้ือ S. aureus และจากการเปรียบเทียบผลการยับยั้งเช้ือของสารกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า
สารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวก (ยากานามัยซิน) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ S. aureus ได้ดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสเท่ากับ 4.63 cm รองลงมาคือสารสกัดจากใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้น     
500, 250 และ 100 mg/ml มีค่าเฉล่ียขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสเท่ากับ 1.16, 0.97 และ 0.81 cm 
คิดเป็นร้อยละ 17.49, 20.95 และ 25.05 ของกลุ่มควบคุมแบบบวก ตามล าดับ ส่วนสารละลายกลุ่มควบคุม     
แบบลบ (DMSO) ไม่ท าให้เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 
 
สมมติฐานการทดลอง 

1. ถ้าสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v มีผลต่อการยับย้ัง 
การเจริญของเช้ือ S. aureus แล้ว จะเกิดบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือท่ีหยดสารสกัดจากใบสาบเสือ 

2. ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือในสารละลาย DMSO มีผลต่อประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การเจริญของเช้ือ S. aureus  แล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือจะแตกต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบสาบเสือโดยวิธีการแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v 
 2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95% v/v          
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus 
 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus ของสารสกัดจาก 
ใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกันในตัวท าละลาย DMSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.	ถ้าสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น	 95%	 v/v	 มีผลต่อการยับยั้ง 
การเจริญของเชื้อ	S.	aureus	แล้ว	จะเกิดบริเวณใสในจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่หยดสารสกัดจากใบสาบเสือ

2.	ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือในสารละลาย	 DMSO	 มีผลต่อประสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การเจริญของเชื้อ	S.	aureus		แล้ว	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเลี้ยงเชื้อจะแตกต่างกัน

1.	 เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบสาบเสือโดยวิธีการแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น	95%	v/v
2.	 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบสาบเสือโดยวิธีแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น	 95%	 v/v	 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ	S.	aureus
3.	 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ	 S.	 aureus	 ของสารสกัดจาก 

ใบสาบเสือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันในตัวท�าละลาย	DMSO
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วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี
วัสดุ เช่น ใบสาบเสือตากแห้ง กระดาษกรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 
อุปกรณ์ เช่น เครื่องเขย่าแบบส่ัน (Vortex Mixer) เครื่องปั่นสารสารเคมี เช่น DMSO 

เอทานอลความเข้มข้น 95% v/v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงใบสาบเสือแห้ง 

 

ภาพที่ 4 แสดง DMSO ภาพที่ 3 แสดงเอทานอล 

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องเขย่าแบบสั่น (Vortex Mixer) 
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วิธีการด าเนินงาน 
           ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น  
           ตอนท่ี 1 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ  
 น าใบสาบเสือตากแห้งมาปั่นละเอียดและน ามาสกัดด้วยเอทานอล  ความเข้มข้น 95% v/v  
   โดยวิธีการแช่สกัดเป็นเวลา 14 วัน แล้วน ามาระเหยแห้ง และเติม DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 
  ตามท่ีก าหนด ได้แก่ 100, 250 และ 500 mg/ml 
           ตอนท่ี 2 การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ  
 เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือแบบแข็งโดยวิธี Agar diffusion  
           ตอนท่ี 3 การเตรียมแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ  
 ท าการเจือจางแบคทีเรีย S. aureus 
           ขั้นตอนการศึกษาทดลอง 

  น าแบคทีเรียมาปาดให้ท่ัวผิวหน้าอาหารเล้ียงเช้ือ หยดสารละลายกลุ่มทดลอง คือ สารสกัด   
จากใบสาบเสือความเข้มข้นต่างๆ และสารละลายกลุ่มควบคุม คือ DMSO และยากานามัยซิน             
ลงบนกระดาษกรอง แล้วน าไปวางบนจานเพาะเล้ียงเช้ือ หลังจากนั้นน าจานเพาะเล้ียงเช้ือท้ังหมดไปบ่ม
ในตู้บ่มเช้ือและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงสารสกัดที่ได้จากการแช่สกัด ภาพที่ 6 แสดงจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมด 
ก่อนน าไปเลี้ยงในตู้บ่มเชื้อ 
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วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคม ี
วัสดุ เช่น ใบสาบเสือตากแห้ง กระดาษกรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 
อุปกรณ์ เช่น เครื่องเขย่าแบบส่ัน (Vortex Mixer) เครื่องปั่นสารสารเคมี เช่น DMSO 

เอทานอลความเข้มข้น 95% v/v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงใบสาบเสือแห้ง 

 

ภาพที่ 4 แสดง DMSO ภาพที่ 3 แสดงเอทานอล 

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องเขย่าแบบสั่น (Vortex Mixer) 
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วิธีการด าเนินงาน 
           ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น  
           ตอนท่ี 1 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือ  
 น าใบสาบเสือตากแห้งมาปั่นละเอียดและน ามาสกัดด้วยเอทานอล  ความเข้มข้น 95% v/v  
   โดยวิธีการแช่สกัดเป็นเวลา 14 วัน แล้วน ามาระเหยแห้ง และเติม DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 
  ตามท่ีก าหนด ได้แก่ 100, 250 และ 500 mg/ml 
           ตอนท่ี 2 การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ  
 เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือแบบแข็งโดยวิธี Agar diffusion  
           ตอนท่ี 3 การเตรียมแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ  
 ท าการเจือจางแบคทีเรีย S. aureus 
           ขั้นตอนการศึกษาทดลอง 

  น าแบคทีเรียมาปาดให้ท่ัวผิวหน้าอาหารเล้ียงเช้ือ หยดสารละลายกลุ่มทดลอง คือ สารสกัด   
จากใบสาบเสือความเข้มข้นต่างๆ และสารละลายกลุ่มควบคุม คือ DMSO และยากานามัยซิน             
ลงบนกระดาษกรอง แล้วน าไปวางบนจานเพาะเล้ียงเช้ือ หลังจากนั้นน าจานเพาะเล้ียงเช้ือท้ังหมดไปบ่ม
ในตู้บ่มเช้ือและวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงสารสกัดที่ได้จากการแช่สกัด ภาพที่ 6 แสดงจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมด 
ก่อนน าไปเลี้ยงในตู้บ่มเชื้อ 
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ผลการทดลอง 

 
สารละลายที่ใช้ทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ 
บริเวณใส (cm) 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

(cm) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ชุดท่ี 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

 
กลุ่มทดลอง 
(สารสกัด 

ใบสาบเสือ) 
 

ความเข้มข้น 100 
mg/ml 

0.89 0.75 0.78 0.81 0.07 

ความเข้มข้น 250 
mg/ml 

0.95 0.95 1.01 0.97 0.03 

ความเข้มข้น 500 
mg/ml 

1.13 1.16 1.20 1.16 0.04 

กลุ่มควบคุม 

Positive Control :                         
ยากานามัยซิน 

4.63 4.63 4.62 4.63 0.01 

Negative Control : 
DMSO 

0 0 0 0 0 

 

ตารางที่ 1 ผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม 
 
      พบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือ 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 100, 250 และ 500 mg/ml มีค่าเฉล่ีย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 0.81, 0.97 และ 1.16 cm ตามล าดับ กลุ่มควบคุมแบบบวก 
และกลุ่มควบคุมแบบลบมีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 4.63 และ 0 cm 
ตามล าดับ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงบริเวณใสที่เกิดข้ึนบนจานเพาะเชื้อ 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบลบ 

ภาพที่ 8 แสดงบริเวณใสที่เกิดข้ึนบนจานเพาะเชื้อ
ของกลุ่มควบคุมแบบบวก 
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สารละลายที่ใช้ทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส 
(cm) 

(ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
กลุ่มทดลอง 

(สารสกัดใบสาบเสือ) 
1. ความเข้มข้น 100 mg/ml 0.81 ± 0.07 

2. ความเข้มข้น 250 mg/ml 0.97 ± 0.03 

3. ความเข้มข้น 500 mg/ml 1.16 ± 0.04 

กลุ่มควบคุม Positive Control : ยากานามัยซิน 4.63 ± 0.04 

Negative Control : DMSO 0 ± 0 
 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม      
 
  พบว่ากลุ่มทดลองความเข้มข้น 100, 250 และ 500 mg/ml กลุ่มควบคุมแบบบวกและแบบลบ 
 มีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.81 ± 0.07,  
 0.97 ± 0.03, 1.16 ± 0.04, 4.63 ± 0.04 และ 0 ± 0 cm ตามล าดับ 
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ผลการทดลอง 

 
สารละลายที่ใช้ทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ 
บริเวณใส (cm) 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

(cm) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ชุดท่ี 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

 
กลุ่มทดลอง 
(สารสกัด 

ใบสาบเสือ) 
 

ความเข้มข้น 100 
mg/ml 

0.89 0.75 0.78 0.81 0.07 

ความเข้มข้น 250 
mg/ml 

0.95 0.95 1.01 0.97 0.03 

ความเข้มข้น 500 
mg/ml 

1.13 1.16 1.20 1.16 0.04 

กลุ่มควบคุม 

Positive Control :                         
ยากานามัยซิน 

4.63 4.63 4.62 4.63 0.01 

Negative Control : 
DMSO 

0 0 0 0 0 

 

ตารางที่ 1 ผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม 
 
      พบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือ 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 100, 250 และ 500 mg/ml มีค่าเฉล่ีย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 0.81, 0.97 และ 1.16 cm ตามล าดับ กลุ่มควบคุมแบบบวก 
และกลุ่มควบคุมแบบลบมีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ 4.63 และ 0 cm 
ตามล าดับ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงบริเวณใสที่เกิดข้ึนบนจานเพาะเชื้อ 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแบบลบ 

ภาพที่ 8 แสดงบริเวณใสที่เกิดข้ึนบนจานเพาะเชื้อ
ของกลุ่มควบคุมแบบบวก 
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สารละลายที่ใช้ทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส 
(cm) 

(ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
กลุ่มทดลอง 

(สารสกัดใบสาบเสือ) 
1. ความเข้มข้น 100 mg/ml 0.81 ± 0.07 

2. ความเข้มข้น 250 mg/ml 0.97 ± 0.03 

3. ความเข้มข้น 500 mg/ml 1.16 ± 0.04 

กลุ่มควบคุม Positive Control : ยากานามัยซิน 4.63 ± 0.04 

Negative Control : DMSO 0 ± 0 
 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม      
 
  พบว่ากลุ่มทดลองความเข้มข้น 100, 250 และ 500 mg/ml กลุ่มควบคุมแบบบวกและแบบลบ 
 มีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.81 ± 0.07,  
 0.97 ± 0.03, 1.16 ± 0.04, 4.63 ± 0.04 และ 0 ± 0 cm ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

  1. จากการศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบสาบเสือ โดยการแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น           
95%  v/v เนื่องจากการแช่สกัดสารสกัดมีข้อดี คือ สารสกัดจะไม่ถูกความร้อนและเป็นวิธีการท่ีไม่ซับซ้อน          
และอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญ  
ของแบคทีเรียของปนิศา นมัสการ สุภาพร รัตนพลที และอนุชสรา ค าตัน ท่ีกล่าวว่าการสกัดสารด้วยเอทานอล   
ความเข้มข้น 95% v/v ท าให้ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus       
ให้ผลดีท่ีสุด หลังจากสกัดจะน ามาระเหยเอทานอลออก และเลือกใช้ตัวท าละลาย DMSO ในการเจือจาง           
สารสกัดหยาบ เนื่องจากเป็นตัวท าละลายท่ีไม่มีขั้ว จึงสามารถละลายสารสกัดจากพืชได้ดี ปลอดภัย และไม่ให้ผล    
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus 
  2. จากการศึกษาผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือ พบว่าสารสกัด
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ได้ เนื่องจากเกิดบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง       
การเจริญของแบคทีเรียของปนิศา นมัสการ สุภาพร รัตนพลที และอนุชสรา ค าตัน ท่ีกล่าวว่าสารสกัด               
จากใบสาบเสือยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ได้ และงานวิจัยเรื่องเจลแต้มสิวสาบเสือของจุฑามณี แสงสว่าง        
และคณะ ท่ีกล่าวว่าใบสาบเสือมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเช้ือรา 
  3. จากการเปรียบเทียบผลการยับยั้ ง แบคที เรีย  S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือ             
และสารละลายกลุ่มควบคุม พบว่าสารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวก (ยากานามัยซิน) มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรีย S. aureus ได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้น 500, 250 และ 100 mg/ml   
ซึ่งท าให้เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือท่ีมีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 4.63, 1.16, 0.97 และ 0.81 cm 
ตามล าดับ ส่วนสารละลายกลุ่มควบคุมแบบลบ (DMSO) ไม่ท าให้ เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ โดยเมื่ อ                
ค่าความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือก็จะเพิ่มข้ึนเช่นกัน 
แสดงว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือแปรผันตรงตาม        
ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

บรรณานุกรม 
 การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรยี. 

2555. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.research.rmutt.ac.th/wp-content/ 
uploads/2014/03/127276.pdf. (สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562).  

 Akah PA. Mechanism of hemostatic activity of Eupatorium odoratum. Int J Crude Drug 
   Res 1990 ; 28 : 253 - 6.  
 Joshi R. K. Chemical Composition of the Essential Oils of Aerial Parts and Flowers  
  of Chromolaena odorata. Journal of Essential Oil Bearing Plants 2013 ; 16(1) :  
  71 - 75. 

48 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา  
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
 

 

กลุ่มทดลอง 
(สารสกัดใบสาบเสือ) 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณใส

ในกลุ่มทดลอง 
(cm) 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณใส
ในกลุ่มควบคุมแบบบวก 

(cm) 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย 
ความแตกต่างขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของบริเวณใส (cm) 
1. ความเข้มข้น  
100 mg/ml 

 

0.81 
 
 

4.63 

 

17.49 
 

2. ความเข้มข้น  
250 mg/ml 

 

0.97  
 

20.95 

3. ความเข้มข้น  
500 mg/ml 

 

1.16  
 

25.05 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแบบบวก  
 

  พบว่ากลุ่มทดลองความเข้มข้น 100, 250 และ 500 mg/ml มีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือคิดเป็นร้อยละ 17.49, 20.95 และ 25.05 ของกลุ่มควบคุมแบบบวก 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus จากคา่เฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส 

ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม 
       
 พบว่า สารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ได้ดี
ท่ีสุด รองลงมา คือ สารสกัดจากใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้น 500, 250 และ 100 mg/ml ซึ่งท าให้เกิดบริเวณใส  
ในจานเพาะเช้ือท่ีมีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 4.63 , 1.16 , 0.97 และ 0.81 cm ตามล าดับ        
ส่วนสารละลายกลุ่มควบคุมแบบลบไม่ท าให้เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ  

 

 

 

 

 

 

สารละลายท่ีใช้
ทดสอบ 

ควำมแตกต่ำง

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
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สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

  1. จากการศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบสาบเสือ โดยการแช่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น           
95%  v/v เนื่องจากการแช่สกัดสารสกัดมีข้อดี คือ สารสกัดจะไม่ถูกความร้อนและเป็นวิธีการท่ีไม่ซับซ้อน          
และอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญ  
ของแบคทีเรียของปนิศา นมัสการ สุภาพร รัตนพลที และอนุชสรา ค าตัน ท่ีกล่าวว่าการสกัดสารด้วยเอทานอล   
ความเข้มข้น 95% v/v ท าให้ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus       
ให้ผลดีท่ีสุด หลังจากสกัดจะน ามาระเหยเอทานอลออก และเลือกใช้ตัวท าละลาย DMSO ในการเจือจาง           
สารสกัดหยาบ เนื่องจากเป็นตัวท าละลายท่ีไม่มีขั้ว จึงสามารถละลายสารสกัดจากพืชได้ดี ปลอดภัย และไม่ให้ผล    
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus 
  2. จากการศึกษาผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือ พบว่าสารสกัด
สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ได้ เนื่องจากเกิดบริเวณใสในจานเพาะเล้ียงเช้ือ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง       
การเจริญของแบคทีเรียของปนิศา นมัสการ สุภาพร รัตนพลที และอนุชสรา ค าตัน ท่ีกล่าวว่าสารสกัด               
จากใบสาบเสือยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ได้ และงานวิจัยเรื่องเจลแต้มสิวสาบเสือของจุฑามณี แสงสว่าง        
และคณะ ท่ีกล่าวว่าใบสาบเสือมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเช้ือรา 
  3. จากการเปรียบเทียบผลการยับยั้ ง แบคที เรีย  S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือ             
และสารละลายกลุ่มควบคุม พบว่าสารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวก (ยากานามัยซิน) มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
แบคทีเรีย S. aureus ได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบสาบเสือท่ีมีความเข้มข้น 500, 250 และ 100 mg/ml   
ซึ่งท าให้เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือท่ีมีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 4.63, 1.16, 0.97 และ 0.81 cm 
ตามล าดับ ส่วนสารละลายกลุ่มควบคุมแบบลบ (DMSO) ไม่ท าให้ เกิดบริเวณใสในจานเพาะเช้ือ โดยเมื่ อ                
ค่าความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น ค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือก็จะเพิ่มข้ึนเช่นกัน 
แสดงว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ของสารสกัดจากใบสาบเสือแปรผันตรงตาม        
ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบสาบเสือ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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2555. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.research.rmutt.ac.th/wp-content/ 
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กลุ่มทดลอง 
(สารสกัดใบสาบเสือ) 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณใส

ในกลุ่มทดลอง 
(cm) 

ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณใส
ในกลุ่มควบคุมแบบบวก 

(cm) 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย 
ความแตกต่างขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของบริเวณใส (cm) 
1. ความเข้มข้น  
100 mg/ml 

 

0.81 
 
 

4.63 

 

17.49 
 

2. ความเข้มข้น  
250 mg/ml 

 

0.97  
 

20.95 

3. ความเข้มข้น  
500 mg/ml 

 

1.16  
 

25.05 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแบบบวก  
 

  พบว่ากลุ่มทดลองความเข้มข้น 100, 250 และ 500 mg/ml มีค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของบริเวณใสในจานเพาะเช้ือคิดเป็นร้อยละ 17.49, 20.95 และ 25.05 ของกลุ่มควบคุมแบบบวก 

 

 
กราฟที่ 1 แสดงผลการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus จากคา่เฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส 

ของสารสกัดจากใบสาบเสือและสารละลายกลุ่มควบคุม 
       
 พบว่า สารละลายกลุ่มควบคุมแบบบวกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ได้ดี
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ทดสอบ 
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51 

 

โครงงานคณิตศาสตร์   
เรื่อง รหัสลบั modulo ฐาน 3 

 
     ปรีด์ิ สิมพลิพันธุ์1     
         พุทธานุภาพ แซ่เอง2       
           สรชัช บูรพันธ์3  

            พรรณวดี ยืนยงค์นาน4 
                                                   มนลดา ครุเวชรัตน์5 
 

บทคัดย่อ 
 

  เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เราผูกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคาร     
บัตรเครดิตไว้กับอินเทอร์เน็ตมากมาย ท าให้ hacker หรือปัญญาประดิษฐ์ อาจน าข้อมูลของเราไปใช้ในทางผิด    
อาจจะขโมยเงินของเรา หรืออาจจะน าตัวตนของเราไปใช้กระท าผิด ซึ่งปัจจุบันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมากหรืออาจจะ
รุนแรงกว่านั้น คือการเจาะเข้าไปในระบบของกองทัพและใช้อาวุธก่อการร้าย จึงต้องพัฒนาส่ิงท่ีจะรักษาข้อมูล   
เหล่านั้นได้ 

 ผู้พัฒนาจึงได้สร้างรหัสลับขึ้นมา เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยรหัสของเรามี 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1   
แปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญ ลักษณ์  เป็นเลขฐานสาม 4 หลัก ขั้น ท่ี 2 แปลงตัวเลขวัน ท่ี เดือน               
และเลข 2 หลักท้ายของปีคริสต์ศักราช ขัน้ท่ี 3 แปลงเลขท้ัง 4 หลัก ให้อยู่ในความสัมพันธ์ของการหารลงตัวเหลือเศษ  
หรือสมมูลกันในระบบสมภาค x ขั้นท่ี 4 น ารหัสขอบแต่ละตัวอักษรมาต่อกันเป็นค า และเราอาจจะสามารถต่อยอด         
โดยน ารหัสเหล่านี้ไปเขียนโปรแกรมเพื่อเข้ารหัสข้อความซึ่งท าให้ hacker หรือปัญญาประดิษฐ์สามารถถอดได้ยาก 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์     
2ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์     
3ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์     
4ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
5ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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กิตติกรรมประกาศ  

 โครงงานนี้ส าเร็จขึ้นได้ด้วยความกรุณาจากครูพรรณวดี ยืนยงค์นาน และครูมนลดา ครุเวชรัตน์       
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีได้ให้ค าแนะน า แนวคิดในการริเริ่มท าโครงงาน ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ            
มาโดยตลอด จนโครงงานเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณเพื่อนๆ            
ท่ีช่วยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะดีๆ เกี่ยวกับโครงงาน และท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่             
และผู้ปกครอง ท่ีให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเป็นก าลังใจท่ีดีเสมอมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ท่ีมาและความส าคัญ  
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามาก เราท าหลายอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น   
การท าธุรกรรมทางการเงิน การสนทนาข้อมูลส่วนตัวผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจท าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีน าข้อมูลเหล่านั้น  
น ารหัสส่วนตัวของเราไปใช้ในทางท่ีผิด เช่น การขโมยเงินของเรา น าบัตรเครดิตไปใช้ น าข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผย         
ต่อสาธารณะ และคณะผู้จัดท าได้ชมภาพยนตร์เรื่อง “the immitation game” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถอดรหัส
ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 คณะผู้จัดท าจึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างรหัสลับข้ึนมา เพื่อเข้ารหัสข้อมูลท าให้ผู้อื่นน าข้อมูล
ของเราไปใช้ได้ยากขึ้น 
 จากการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คณะผู้จัดท ามีความรู้เรื่องเลขฐาน ระบบสมภาค การหารลงตัว
และการหารเหลือเศษ จึงน าความรู้เหล่านี้มาใช้ในการสร้างรหัสลับ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อน าวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์และใช้สร้างรหัสลับ 

 2. สร้างรหัสแบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลและเพื่อลดการโจรกรรมข้อมูล 
 
ขอบเขตในการท าโครงงาน 
 ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องเลขฐานสาม ระบบสมภาค การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว       
ในการสร้างรหัสลับ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างรหัสลับ 

2. ได้สร้างรหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนี้ส�าเร็จขึ้นได้ด้วยความกรุณาจากครูพรรณวดี	 ยืนยงค์นาน	 และครูมนลดา	 ครุเวชรัตน์	 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน	 ท่ีได้ให้ค�าแนะน�า	 แนวคิดในการริเริ่มท�าโครงงาน	 ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 

มาโดยตลอด	 จนโครงงานเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์	 คณะผู้จัดท�าจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	 ขอขอบคุณเพื่อน	 ๆ 

ที่ช ่วยให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะดี	 ๆ	 เกี่ยวกับโครงงาน	 และท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่	 

และผู้ปกครอง	ที่ให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่าง	ๆ	รวมทั้งเป็นก�าลังใจที่ดีเสมอมา
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ของเราไปใช้ได้ยากขึ้น 
 จากการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ท าให้คณะผู้จัดท ามีความรู้เรื่องเลขฐาน ระบบสมภาค การหารลงตัว
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ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องเลขฐานสาม	 ระบบสมภาค	 การหารลงตัว	 และการหารไม่ลงตัว 
ในการสร้างรหัสลับ
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บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์รหัสลับฐานสาม ผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เลขฐาน 
  2.2 ระบบสมภาค 
  2.3 การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว 
2.1 เลขฐาน 
      การแปลงเลขฐานใดๆ เปน็ฐานสบิ 
 เนื่ องจากมนุษย์มีความ คุ้น เคยกับเลขฐาน สิบ  สามารถเข้าใจเมื่ อได้มีการส่ือความหมาย                
ด้วยเลขฐานสิบ จึงท าให้เราต้องศึกษาวิธีการเปล่ียนหรือแปลงค่าเลขฐานต่างๆ ให้เป็นเลขฐานสิบ เพื่อความเข้าใจ     
ได้มากขึ้น ซึ่งเราอาศัยหลักการเปล่ียนเป็นเลขฐานสิบจากเลขฐานต่างๆ ได้ไม่ยากนัก สามารถแปลงเลขฐานต่างๆ       
เป็นเลขฐานสิบได้โดยการน าเลขแต่ละต าแหน่งของฐานนั้นๆ ไปคูณด้วยน้ าหนัก (Weighting) หรือค่าประจ าหลัก   
ของเลขฐานนั้นๆ แล้วน ามาบวกกัน เราก็จะได้ค่าออกมาเป็นเลขฐานสิบนั่นเอง 
 

ตัวอย่างท่ี 1 จงแปลงเลขฐานสอง 1101101 ให้เป็นเลขฐานสิบ 
วิธีท า      

               11011012 = (1´26) + (1´25) + (0´24) + (1´23) + (1´22) + (0´21) + (1´20) 
                           = 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 
                            = 10910 
 
 การแปลงเลขฐานสิบเปน็ฐานใดๆ 
             การแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานใดๆ ก็ตาม จะมีวิธีการคิดเช่นเดียวกัน โดยการแบ่งลักษณะ    
การแปลงได้ 2 กรณี คือ 
        1. กรณี เลขฐานสิบท่ีต้องการแปลงเป็นเลขจ านวนเต็ม เราท าการแปลงให้ เป็นฐานใดๆ ได้          
โดยการน าเลขจ านวนเต็มฐานสิบนั้นๆ มาหารด้วยเลขฐานท่ีต้องการเปล่ียน โดยเก็บเศษท่ีเหลือจากการหารเอาไว้ 
จากนั้นน าค าตอบท่ีเหลือจากการหาร น าไปหารกับเลขฐานท่ีต้องการแปลงและเก็บเศษจากการหารเอาไว้อีก        
กระท าอย่างนี้ซ้ าๆ จนกระท่ังไม่สามารถน าค าตอบท่ีเหลือจากการหารไปหารได้อีก  เศษท่ีเหลือจากการหาร            
ในแต่ละครั้งน ามาเขียนรวมกันก็จะเป็นผลลัพธ์ของเลขฐานท่ีต้องการเปล่ียน โดยเศษท่ีเหลือจากการหารในครั้งแรกสุด  
จะเป็นตัวท่ีมีนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least significant digit หรือ LSD) ส่วนเศษท่ีเหลือจากการหารในครั้งสุดท้าย      
จะเป็นตัวที่มีนัยส าคัญสูงท่ีสุด (Most significant digit หรือ MSD) 
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 ตัวอย่างท่ี 2 จงแปลง 2510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
   วิธีท า                                                                   เศษ 
                                 25   ¸   2 = 12  1              (LSD หรือ LSB) 
                                 12   ¸   2 = 6  0                 
                                 6     ¸   2 = 3  0                 
                                 3     ¸   2 = 1  1                 
                                 1     ¸   2  = 0  1              (MSD หรือ MSB) 
                   \  2510  = 110012 
 
 2. กรณีเลขฐานสิบท่ีต้องการแปลงเป็นเลขเศษส่วน (เลขทศนิยม) ซึ่งไม่ใช่จ านวนเต็ม เราท าการ
แปลงให้เป็นฐานใดๆ ได้ โดยการน าเลขฐานสิบนั้นๆ คูณด้วยเลขฐานท่ีจะเปล่ียนแล้วเก็บค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการคูณ
เฉพาะเลขจ านวนเต็มท่ีอยู่หน้าจุดทศนิยม จากนั้นน าค าตอบท่ีได้จากการคูณในครั้งแรกเฉพาะเลขทศนิยมเท่านั้น      
มาคูณกับเลขฐานท่ีต้องการเปล่ียนอีก แล้วเก็บค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการคูณเฉพาะเลขจ านวนเต็มท่ีอยู่หน้าจุดทศนิยม   
อีกครั้ง กระท าอย่างนี้ซ้ าๆ จนกระท่ังได้ค าตอบท่ีเราเห็นว่าเหมาะสมแล้ว จึงน าค่าท่ีเราเก็บไว้มาเขียนเป็นเลขฐาน       
ท่ีเราต้องการซึ่งจะเป็นทศนิยม โดยค่าจ านวนเต็มท่ีได้จากการเก็บในครั้งแรกจะเป็น MSD 

ตัวอย่างท่ี 3 จงแปลง 0.312510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
วิธีท า                                                               จ านวนเต็มท่ีเก็บ 

0.3125   ´   2 = 0.625  0               (MSD หรือ MSB) 
                                 0.625     ´   2 = 1.25  1                 
                                 0.25       ´   2 = 0.50  0                 
                                 0.50       ´   2 = 1.00  1                 
                  \  0.312510   = 0.01012 
 
                 กรณี เลขฐาน สิบท่ี ต้องการแปลงเป็น เลขฐานอื่น ๆ เป็น เลขท่ีผสมระหว่างเลขจ านวนเต็ม              
และเลขทศนิยม (เลขจ านวนจริง) ก็ให้ท าการแยกแปลง 2 ครั้ง โดยแยกแปลงแบบหารส าหรับจ านวนเต็มและคูณ
ส าหรับทศนิยม แล้วน าค าตอบมารวมกัน 

ตัวอย่างท่ี 4 จงแปลง 18.62510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
วิธีท า แยกคิด 2 ครั้ง คือ 1810 และ 0.62510 

                  ก) แปลง  1810  ให้เป็นฐานสอง 
                                                                                  เศษ 
                                 18   ¸   2 = 9  0              (LSD หรือ LSB) 
                                 9     ¸   2 = 4  1                 
                                 4     ¸   2 = 2  0                 
                                 2     ¸   2 = 1  0                 
                                 1     ¸   2 = 0  1              (MSD หรือ MSB) 
                   \  1810  = 100102 

ในการจัดท�าโครงงานคณิตศาสตร์รหัสลับฐานสาม	 ผู้จัดท�าได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่าง	 ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้

เนื่องจากมนุษย ์มีความคุ ้นเคยกับเลขฐานสิบ	 สามารถเข ้าใจเมื่อได ้มีการสื่อความหมาย 
ด้วยเลขฐานสิบ	 จึงท�าให้เราต้องศึกษาวิธีการเปลี่ยนหรือแปลงค่าเลขฐานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นเลขฐานสิบ	 เพื่อความเข้าใจ 
ได้มากขึ้น	 ซึ่งเราอาศัยหลักการเปลี่ยนเป็นเลขฐานสิบจากเลขฐานต่าง	 ๆ	 ได้ไม่ยากนัก	 สามารถแปลงเลขฐานต่าง	 ๆ	 
เป็นเลขฐานสิบได้โดยการน�าเลขแต่ละต�าแหน่งของฐานนั้น	 ๆ	 ไปคูณด้วยน�้าหนัก	 (Weighting)	 หรือค่าประจ�าหลัก 
ของเลขฐานนั้น	ๆ	แล้วน�ามาบวกกัน	เราก็จะได้ค่าออกมาเป็นเลขฐานสิบนั่นเอง

กำรแปลงเลขฐำนสิบเป็นฐำนใด	ๆ

กำรแปลงเลขฐำนใด	ๆ	เป็นฐำนสิบ

การแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานใด	 ๆ	 ก็ตาม	 จะมีวิธีการคิดเช่นเดียวกัน	 โดยการแบ่งลักษณะ	 
การแปลงได้	2	กรณี	คือ

1.	 กรณีเลขฐานสิบที่ต ้องการแปลงเป็นเลขจ�านวนเต็ม	 เราท�าการแปลงให้เป็นฐานใด	 ๆ	 ได	้ 
โดยการน�าเลขจ�านวนเต็มฐานสิบนั้น	 ๆ	 มาหารด้วยเลขฐานที่ต้องการเปลี่ยน	 โดยเก็บเศษที่เหลือจากการหารเอาไว	้ 
จากนั้นน�าค�าตอบที่เหลือจากการหาร	 น�าไปหารกับเลขฐานที่ต้องการแปลงและเก็บเศษจากการหารเอาไว้อีก 
กระท�าอย่างนี้ซ�้า	 ๆ	 จนกระทั่งไม่สามารถน�าค�าตอบที่เหลือจากการหารไปหารได้อีก	 เศษที่เหลือจากการหาร 
ในแต่ละครั้งน�ามาเขียนรวมกันก็จะเป็นผลลัพธ์ของเลขฐานที่ต้องการเปลี่ยน	 โดยเศษที่เหลือจากการหารในครั้งแรกสุด		
จะเป็นตัวที่มีนัยส�าคัญน้อยที่สุด	 (Least	 significant	 digit	 หรือ	 LSD)	 ส่วนเศษที่เหลือจากการหารในคร้ังสุดท้าย 
จะเป็นตัวที่มีนัยส�าคัญสูงที่สุด	(Most	significant	digit	หรือ	MSD)
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 ตัวอย่างท่ี 2 จงแปลง 2510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
   วิธีท า                                                                   เศษ 
                                 25   ¸   2 = 12  1              (LSD หรือ LSB) 
                                 12   ¸   2 = 6  0                 
                                 6     ¸   2 = 3  0                 
                                 3     ¸   2 = 1  1                 
                                 1     ¸   2  = 0  1              (MSD หรือ MSB) 
                   \  2510  = 110012 
 
 2. กรณีเลขฐานสิบท่ีต้องการแปลงเป็นเลขเศษส่วน (เลขทศนิยม) ซึ่งไม่ใช่จ านวนเต็ม เราท าการ
แปลงให้เป็นฐานใดๆ ได้ โดยการน าเลขฐานสิบนั้นๆ คูณด้วยเลขฐานท่ีจะเปล่ียนแล้วเก็บค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการคูณ
เฉพาะเลขจ านวนเต็มท่ีอยู่หน้าจุดทศนิยม จากนั้นน าค าตอบท่ีได้จากการคูณในครั้งแรกเฉพาะเลขทศนิยมเท่านั้น      
มาคูณกับเลขฐานท่ีต้องการเปล่ียนอีก แล้วเก็บค่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการคูณเฉพาะเลขจ านวนเต็มท่ีอยู่หน้าจุดทศนิยม   
อีกครั้ง กระท าอย่างนี้ซ้ าๆ จนกระท่ังได้ค าตอบท่ีเราเห็นว่าเหมาะสมแล้ว จึงน าค่าท่ีเราเก็บไว้มาเขียนเป็นเลขฐาน       
ท่ีเราต้องการซึ่งจะเป็นทศนิยม โดยค่าจ านวนเต็มท่ีได้จากการเก็บในครั้งแรกจะเป็น MSD 

ตัวอย่างท่ี 3 จงแปลง 0.312510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
วิธีท า                                                               จ านวนเต็มท่ีเก็บ 

0.3125   ´   2 = 0.625  0               (MSD หรือ MSB) 
                                 0.625     ´   2 = 1.25  1                 
                                 0.25       ´   2 = 0.50  0                 
                                 0.50       ´   2 = 1.00  1                 
                  \  0.312510   = 0.01012 
 
                 กรณี เลขฐาน สิบท่ี ต้องการแปลงเป็น เลขฐานอื่น ๆ เป็น เลขท่ีผสมระหว่างเลขจ านวนเต็ม              
และเลขทศนิยม (เลขจ านวนจริง) ก็ให้ท าการแยกแปลง 2 ครั้ง โดยแยกแปลงแบบหารส าหรับจ านวนเต็มและคูณ
ส าหรับทศนิยม แล้วน าค าตอบมารวมกัน 

ตัวอย่างท่ี 4 จงแปลง 18.62510 ให้เป็นเลขฐานสอง 
วิธีท า แยกคิด 2 ครั้ง คือ 1810 และ 0.62510 

                  ก) แปลง  1810  ให้เป็นฐานสอง 
                                                                                  เศษ 
                                 18   ¸   2 = 9  0              (LSD หรือ LSB) 
                                 9     ¸   2 = 4  1                 
                                 4     ¸   2 = 2  0                 
                                 2     ¸   2 = 1  0                 
                                 1     ¸   2 = 0  1              (MSD หรือ MSB) 
                   \  1810  = 100102 

25			¸			2	 =	 12	 		1													(LSD	หรือ	LSB)
12			¸			2	 =	 		6	 		0	
6					¸			2	 =	 		3	 		0	
3					¸			2	 =	 		1	 		1	
1					¸			2		 =	 		0	 		1													(MSD	หรือ	MSB)
\		2510			 =		110012

2.	 กรณีเลขฐานสิบท่ีต้องการแปลงเป็นเลขเศษส่วน	 (เลขทศนิยม)	 ซึ่งไม่ใช่จ�านวนเต็ม	 เราท�าการ 
แปลงให้เป็นฐานใด	 ๆ	 ได้	 โดยการน�าเลขฐานสิบนั้น	 ๆ	 คูณด้วยเลขฐานที่จะเปลี่ยนแล้วเก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณ
เฉพาะเลขจ�านวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยม	 จากนั้นน�าค�าตอบที่ได้จากการคูณในครั้งแรกเฉพาะเลขทศนิยมเท่านั้น 
มาคูณกับเลขฐานท่ีต้องการเปลี่ยนอีก	 แล้วเก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเฉพาะเลขจ�านวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยม 
อีกครั้ง	 กระท�าอย่างนี้ซ�้า	 ๆ	 จนกระทั่งได้ค�าตอบท่ีเราเห็นว่าเหมาะสมแล้ว	 จึงน�าค่าท่ีเราเก็บไว้มาเขียนเป็นเลขฐาน 
ที่เราต้องการซึ่งจะเป็นทศนิยม	โดยค่าจ�านวนเต็มที่ได้จากการเก็บในครั้งแรกจะเป็น	MSD

กรณีเลขฐานสิบที่ต ้องการแปลงเป็นเลขฐานอื่น	 ๆ	 เป ็นเลขที่ผสมระหว่างเลขจ�านวนเต็ม 
และเลขทศนิยม	 (เลขจ�านวนจริง)	 ก็ให้ท�าการแยกแปลง	 2	 ครั้ง	 โดยแยกแปลงแบบหารส�าหรับจ�านวนเต็มและคูณ 
ส�าหรับทศนิยม	แล้วน�าค�าตอบมารวมกัน

ก)	แปลง	1810	ให้เป็นฐานสอง

18			¸			2	 =		 	9	 		0														(LSD	หรือ	LSB)
9					¸			2	 =		 	4	 		1																
4					¸			2	 =		 	2	 		0																
2					¸			2	 =		 	1	 		0																
1					¸			2	 =		 	0	 		1														(MSD	หรือ	MSB)
\		1810		 =	100102
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                   ข) แปลง 0.62510 ให้เป็นฐานสอง 
                                                                                                จ านวนเต็มท่ีเก็บ 

            0.625 ´   2 = 1.250    1   
            (MSD หรือ MSB) 

                                 0.250 ´   2 = 0.500    0 
                                 0.5 ´   2 = 1.0    1 
                                 0.0 ´   2 = 0    0 
                   \  0.62510 = 0.1012 
 
2.2 ระบบสมภาค 
 บทนิยาม…ก าหนดจ านวนเต็ม a, b และ  m ไม่ เท่ากับ  0 a และ b คอนกรูเอนซ์กันในมอดูโล m               
(a and b are congruent modulo m) หรือ a คอนกรูเอนซ์กับ b ในมอดูโล m ก็ต่อเมื่อ m|(b−a) เราเขียนแทน
ด้วย a ≡ b (mod m) ในกรณี ท่ี a ไม่คอนกรู เอนซ์กับ b มอดูโล m เราเขียนแทนด้วย a ≡/ b (mod m)              
เราเรียกความสัมพันธ์ ≡ บนเซตของจ านวนเต็มว่าเป็นความสัมพันธ์คอนกรูเอนซ์ (congruence relation)
 ทฤษฎีบท : ให้ a, b, c, d, m เป็นจ านวนเต็มและ m ไม่เท่ากับ 0   

1) a ≡ a (mod m) (สมบัติสะท้อน Reflexive property)  
2) ถ้า a ≡ b (mod m) แล้ว b ≡ a (mod m) (สมบัติสมมาตร Symmetric property)  
3) ถ้า a ≡ b (mod m) และ b ≡ c (mod m) แล้ว a ≡ c (mod m)  
   (สมบัติถ่ายทอด Transitive property)  
4) ถ้า a ≡ b (mod m) และc ≡ d (mod m) แล้ว a + c ≡ b + d (mod m) และ a - c ≡ b – d 
   (mod m) 
5) ถ้า a ≡ b (mod m) และ c ≡ d (mod m) แล้ว ac ≡ cd (mod m) และ ax + cy ≡ bx + dy  
   (mod m) ส าหรับทุก x, y ท่ีเป็นจ านวนเต็ม 
6) k เป็นจ านวนเต็มใดๆ ถ้า a ≡ b (mod m) แล้ว ak ≡ bk (mod m)  
7) ส าหรับ a1,…,ak, b1,…bk ท่ีเป็นจ านวนเต็ม ถ้า ai ≡ bi (mod m) ทุก i =1, 2, …, k แล้ว a1a2…ak ≡   
   b1b2…bk (mod m) 
8) ถ้า a ≡ b (mod m) และ d|m โดย d ไม่เท่ากับ 0 แล้ว a ≡ b (mod d) 
9) ส าหรับ m1, m2, …, mk ท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เท่ากับ 0 จะได้ว่า a ≡ b (mod mi)  
   ส าหรับทุก i = 1, 2,  …, k ก็ต่อเมื่อ a ≡ b (mod [m1, m2, …, mk]) 
10) ให้ a = mq1 + r1 และ b = mq2 + r2 โดยท่ี r1, r2 < |m| แต่มากกว่าหรือเท่ากับ 0  
     ได้ว่า a ≡ b (mod m) ก็ต่อเมื่อ r1 ≡ r2 (mod m) 
11) ให้ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ว่า ถ้า a ≡ b (mod n) แล้ว (a,m)=(b,m) และ ถ้า ac ≡ bc (mod n)  
     แล้ว a ≡ b (mod n/(c,n)) โดย c ไม่เท่ากับ 0 
 
 

-

-

(a,	m)=(b,	m)	และ	ถ้า	ac

(c,	n))	โดย	c	ไม่เท่ากับ	0
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                   ข) แปลง 0.62510 ให้เป็นฐานสอง 
                                                                                                จ านวนเต็มท่ีเก็บ 

            0.625 ´   2 = 1.250    1   
            (MSD หรือ MSB) 

                                 0.250 ´   2 = 0.500    0 
                                 0.5 ´   2 = 1.0    1 
                                 0.0 ´   2 = 0    0 
                   \  0.62510 = 0.1012 
 
2.2 ระบบสมภาค 
 บทนิยาม…ก าหนดจ านวนเต็ม a, b และ  m ไม่ เท่ากับ  0 a และ b คอนกรูเอนซ์กันในมอดูโล m               
(a and b are congruent modulo m) หรือ a คอนกรูเอนซ์กับ b ในมอดูโล m ก็ต่อเมื่อ m|(b−a) เราเขียนแทน
ด้วย a ≡ b (mod m) ในกรณี ท่ี a ไม่คอนกรู เอนซ์กับ b มอดูโล m เราเขียนแทนด้วย a ≡/ b (mod m)              
เราเรียกความสัมพันธ์ ≡ บนเซตของจ านวนเต็มว่าเป็นความสัมพันธ์คอนกรูเอนซ์ (congruence relation)
 ทฤษฎีบท : ให้ a, b, c, d, m เป็นจ านวนเต็มและ m ไม่เท่ากับ 0   

1) a ≡ a (mod m) (สมบัติสะท้อน Reflexive property)  
2) ถ้า a ≡ b (mod m) แล้ว b ≡ a (mod m) (สมบัติสมมาตร Symmetric property)  
3) ถ้า a ≡ b (mod m) และ b ≡ c (mod m) แล้ว a ≡ c (mod m)  
   (สมบัติถ่ายทอด Transitive property)  
4) ถ้า a ≡ b (mod m) และc ≡ d (mod m) แล้ว a + c ≡ b + d (mod m) และ a - c ≡ b – d 
   (mod m) 
5) ถ้า a ≡ b (mod m) และ c ≡ d (mod m) แล้ว ac ≡ cd (mod m) และ ax + cy ≡ bx + dy  
   (mod m) ส าหรับทุก x, y ท่ีเป็นจ านวนเต็ม 
6) k เป็นจ านวนเต็มใดๆ ถ้า a ≡ b (mod m) แล้ว ak ≡ bk (mod m)  
7) ส าหรับ a1,…,ak, b1,…bk ท่ีเป็นจ านวนเต็ม ถ้า ai ≡ bi (mod m) ทุก i =1, 2, …, k แล้ว a1a2…ak ≡   
   b1b2…bk (mod m) 
8) ถ้า a ≡ b (mod m) และ d|m โดย d ไม่เท่ากับ 0 แล้ว a ≡ b (mod d) 
9) ส าหรับ m1, m2, …, mk ท่ีเป็นจ านวนเต็มไม่เท่ากับ 0 จะได้ว่า a ≡ b (mod mi)  
   ส าหรับทุก i = 1, 2,  …, k ก็ต่อเมื่อ a ≡ b (mod [m1, m2, …, mk]) 
10) ให้ a = mq1 + r1 และ b = mq2 + r2 โดยท่ี r1, r2 < |m| แต่มากกว่าหรือเท่ากับ 0  
     ได้ว่า a ≡ b (mod m) ก็ต่อเมื่อ r1 ≡ r2 (mod m) 
11) ให้ n เป็นจ านวนเต็มบวกได้ว่า ถ้า a ≡ b (mod n) แล้ว (a,m)=(b,m) และ ถ้า ac ≡ bc (mod n)  
     แล้ว a ≡ b (mod n/(c,n)) โดย c ไม่เท่ากับ 0 
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ระบบสมภาคเชิงเส้น 

  ทฤษฎีบท..ให้ a, b, n ∈ Z โดยท่ี n > 0 และ (a, n) = d จะได้ว่า 
1. สมภาคเชิงเส้น (linear congruence equation) ax ≡ b (mod m) มีค าตอบ x ∈ Z ก็ตอ่เมือ่ d | b 
2. ถ้า d | b แล้วสมภาคเชิงเส้น ax ≡ b (mod n) มีค าตอบอยู่ d ค าตอบท่ีไม่คอนกรูเอนซ์กันในมอดูโล n  
และค าตอบเหล่านั้นคือ    

x ≡ x0 + tn/d (mod n) เมือ่ t = 0, 1, 2, ..., d - 1  
โดยท่ี x0 คือค าตอบหนึ่งของสมภาค (a/d)x ≡ b/d (mod n/d) 
 

ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน (Chinese Remainder Theorem)  
ให ้a, b ∈ N และ (a, b) = 1 จะได้ว่าสมภาค  
ax ≡ 1 (mod b) และ by ≡ 1 (mod a)  

มีค าตอบ x ∈ {0, 1, 2, ..., b - 1} และ y ∈ {0, 1, 2, ..., a - 1} เพียงสมภาคละ 1 ค าตอบเท่านั้น 
ให้ x0 และ y0 เป็นค าตอบของสมภาค ax ≡ 1 (mod b) และ by ≡ 1 (mod a) ตามล าดับ  

จะได้ว่า ทุกๆ c, d ∈ Z 
ax0c ≡ c (mod b) และ by0d ≡ d (mod a)  

นั่นคือ x0c และ y0d เป็นค าตอบของสมภาค ax ≡ c (mod b) และ by ≡ d (mod a) ตามล าดับ 
ให้ z = ax0c + by0d 
พบว่า z = ax0c + by0d ≡ ax0c + 0  ≡ c (mod b) 
และ  z = ax0c + by0d ≡ 0 + by0d ≡ d (mod a) 

นี่คือการแสดงว่า z = ax1c + by1d เป็นค าตอบของระบบสมภาค 
x ≡ c (mod b) 
x ≡ d (mod a) 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดในหัวข้อนี้ เราสามารถสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้ 
ทฤษฎบีท ให้ n1, n2 ∈ N และ (n1, n2) = 1 จะได้ว่าระบบสมภาค  

x ≡ a1 (mod n1) และ x ≡ a2 (mod n2)  
มีค าตอบของระบบสมภาคเพียงต าตอบเดียวในมอดูโล n = n1n2 

กล่าวคือ จะมี x0 ∈ Z ซึ่ง x0 ≡ ai (mod ni) ทุก i = 1, 2 และถ้า x1 และ x2 เป็นค าตอบของสมภาค 
ax ≡ b (mod n) แล้ว x1 ≡ x2 (mod n1n2) 
 
 
 
 
 
 

ทุก	ๆ 	c,	d
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ในกรณีท่ีระบบสมภาคมีมากกว่า 2 สมภาค เช่นจงหาค าตอบของระบบสมภาค   

x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2) 
x ≡ a3 (mod n3) 
 

เมื่อ (n1, n2) = (n2, n3) = (n3, n1) = 1  
ให้ z = n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 เราพบว่าทุกๆ จ านวนเต็ม x1, x2, x3 
จะได้   z ≡ n2n3x1a1 + 0 + 0 (mod n1) 

≡ 0 + n1n3x2a2 + 0 (mod n2) 
≡ 0 + 0 + n1n2x3a3 (mod n3) 

ดังนั้น ในการหาค าตอบของระบบสมภาคข้างต้น เราอาจเลือก x1, x2, x3 ท่ีสอดคล้องกับสมภาค n2n3x ≡ 1      
(mod n1), n1n3x ≡ 1 (mod n2), n1n2x ≡ 1 (mod n3) ตามล าดับ ซึ่งจะได้  

          z ≡ n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 เป็นค าตอบของระบบสมภาคตามต้องการ   
นอกจากนั้น ถ้า x1, x2 เป็นค าตอบของระบบสมภาคจะได้ว่า x1 ≡ x2 (mod n1n2n3) 
 
จากวิธีการท่ีได้กล่าวข้างต้น ถ้าให้ n = n1n2n3, N1 = n2n3, N2 = n1n3 และ N3 = n1n2 เราก็สามารถเขียนรูปแบบ  
ของสมภาคและค าตอบได้ง่ายข้ึน เช่น ค าตอบของระบบสมภาคข้างต้นท่ีอยู่ในรูป 

x0 ≡ n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 

    ≡ N1x1a1 + N2x2a2 + N3x3a3 

ทฤษฎบีท ให้ n1, n2,….., nr ∈ N และ (ni, nj) = 1 ส าหรับทุก I ≠ j จะได้ว่าระบบสมภาค  
x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2)  
x ≡ a3 (mod n3) 
          : 
x ≡ ar (mod nr) 

มีค าตอบของระบบสมภาคเพียงต าตอบเดียวในมอดูโล n = n1n2…nr 

กล่าวคือ จะมี x0 ∈ Z ซึ่ง x0 ≡ ai (mod ni) ทุก i = 1, 2,…, r และถ้า x1 และ x2 เป็นค าตอบของระบบสมภาคแล้ว 
x1 ≡ x2 (mod n1n2) 
ทฤษฎบีท ให้ n1, n2,….., nr ∈ N และ a1, a2,….., ar ∈ Z จะได้ว่า ระบบสมภาค 

x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2)  
x ≡ a3 (mod n3) 
          : 
x ≡ ar (mod nr) 

เราพบว่าทุก	ๆ	จ�านวนเต็ม	x1,	x2,	x3
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ในกรณีท่ีระบบสมภาคมีมากกว่า 2 สมภาค เช่นจงหาค าตอบของระบบสมภาค   

x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2) 
x ≡ a3 (mod n3) 
 

เมื่อ (n1, n2) = (n2, n3) = (n3, n1) = 1  
ให้ z = n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 เราพบว่าทุกๆ จ านวนเต็ม x1, x2, x3 
จะได้   z ≡ n2n3x1a1 + 0 + 0 (mod n1) 

≡ 0 + n1n3x2a2 + 0 (mod n2) 
≡ 0 + 0 + n1n2x3a3 (mod n3) 

ดังนั้น ในการหาค าตอบของระบบสมภาคข้างต้น เราอาจเลือก x1, x2, x3 ท่ีสอดคล้องกับสมภาค n2n3x ≡ 1      
(mod n1), n1n3x ≡ 1 (mod n2), n1n2x ≡ 1 (mod n3) ตามล าดับ ซึ่งจะได้  

          z ≡ n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 เป็นค าตอบของระบบสมภาคตามต้องการ   
นอกจากนั้น ถ้า x1, x2 เป็นค าตอบของระบบสมภาคจะได้ว่า x1 ≡ x2 (mod n1n2n3) 
 
จากวิธีการท่ีได้กล่าวข้างต้น ถ้าให้ n = n1n2n3, N1 = n2n3, N2 = n1n3 และ N3 = n1n2 เราก็สามารถเขียนรูปแบบ  
ของสมภาคและค าตอบได้ง่ายข้ึน เช่น ค าตอบของระบบสมภาคข้างต้นท่ีอยู่ในรูป 

x0 ≡ n2n3x1a1 + n1n3x2a2 + n1n2x3a3 

    ≡ N1x1a1 + N2x2a2 + N3x3a3 

ทฤษฎบีท ให้ n1, n2,….., nr ∈ N และ (ni, nj) = 1 ส าหรับทุก I ≠ j จะได้ว่าระบบสมภาค  
x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2)  
x ≡ a3 (mod n3) 
          : 
x ≡ ar (mod nr) 

มีค าตอบของระบบสมภาคเพียงต าตอบเดียวในมอดูโล n = n1n2…nr 

กล่าวคือ จะมี x0 ∈ Z ซึ่ง x0 ≡ ai (mod ni) ทุก i = 1, 2,…, r และถ้า x1 และ x2 เป็นค าตอบของระบบสมภาคแล้ว 
x1 ≡ x2 (mod n1n2) 
ทฤษฎบีท ให้ n1, n2,….., nr ∈ N และ a1, a2,….., ar ∈ Z จะได้ว่า ระบบสมภาค 

x ≡ a1 (mod n1) 
x ≡ a2 (mod n2)  
x ≡ a3 (mod n3) 
          : 
x ≡ ar (mod nr) 

วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

59 

 

จะมีค าตอบก็ต่อเมื่อ (ni, nj) | (ai - aj) ส าหรับทุก i, j ∈ 1,2,…,r   
และถ้ามีค าตอบ จะมีค าตอบเดียวในมอดูโล n1, n2,…, nr

 
2.3 การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว 
บทนิยาม 
ก าหนด m และ n เป็นจ านวนเต็มใดๆ โดยท่ี n ≠ 0  
n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อมีจ านวนเต็ม q ท่ีท าให้  m = nq เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n | m 
เรียก n ว่าเป็นตัวหารของ m และ เรียก m ว่าเป็นพหุคูณของ n 
ถ้า n หาร m ไม่ลงตัว แสดงว่าไม่มีจ านวนเต็ม q ท่ีท าให้ m = nq และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ n † m 
ตัวอย่างเช่น 
3 | 213 เพราะ 213 = 3 x 71 
-19 | 532 เพราะ 532 = (-19) x (-28) 
2 † 9999 เพราะไม่มีจ านวนเต็ม q ใดท่ีท าให้ 9999 = 2q 
 
สมบัติการหารลงตัว 
ทฤษฎีบทท่ี 1 
ก าหนด a, b, c เป็นจ านวนเต็มใดๆ ถ้า a | b และ b | c แล้วจะได้ a | c 
 
ทฤษฎีบทท่ี 2 
ก าหนด a, b เป็นจ านวนเต็มบวก ถ้า a | b แล้วจะได้ a ≤ b 
 
ทฤษฎีบทท่ี 3 
ก าหนด a, b, c เป็นจ านวนเต็มใดๆ ถ้า a | b และ b | c แล้วจะได้ a | bx + cy 
เมื่อ x, y เป็นจ านวนเต็มใดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นจ�านวนเต็มใด	ๆ
เป็นจ�านวนเตม็ใด	ๆ

เป็นจ�านวนเตม็ใด	ๆ

+

+
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การจ าแนกจ านวนเต็มบวกโดยใช้สมบัติการหารลงตัว 
1. จ านวนเฉพาะ (Prime Numbers) 
บทนิยาม 
จ านวนเต็ม p จะเป็นจ านวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ p ≠ 0, p ≠ 1, p ≠ -1 และถ้ามีจ านวนเต็มท่ีหาร p ลงตัวจ านวนเต็มนั้น
ต้องเป็นสมาชิกของ {-1, 1, p, -p} 
2. จ านวนประกอบ (Composite Numbers) 
บทนิยาม 
จ านวนเต็ม c เป็นจ านวนเต็มบวกท่ีมากกว่า 1 จะเป็นจ านวนประกอบก็ต่อเมื่อ c ไม่ใช่จ านวนเฉพาะ 
       นั่นคือส าหรับจ านวนเต็มบวก c ใดๆ c จะเป็นจ านวนประกอบก็ต่อเมื่อมีจ านวนเต็ม m และ n ท่ีต่างจาก c    
ท่ีท าให้ c = mn 
 
ตัวหารร่วมมาก 
นิยาม ก าหนดให้ a, b เป็นจ านวนเต็ม a o หรือ b o ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม., greatest common divisor : gcd)
ของ a และ b คือจ านวนเต็มบวก d จ านวนเดียวเท่านั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดซึ่งมีคุณสมบัติว่า d | a  และ d | b 
ต่อไปจะเขียนแทน ห.ร.ม. ของ a และ b ด้วยสัญลักษณ์ gcd (a, b) 
  
ตัวอย่าง จงหา ห.ร.ม. ของ 24 และ 36 
วิธีท า 
ตัวหารร่วมของ 24 และ 36 คือ 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 
ดังนั้น gcd (24, 36) = 12 
  
ตัวอย่าง  จงหา ห.ร.ม. ของ 17 และ 22 
วิธีท า 
ตัวหารร่วมของ 17 และ 22 คือ 1 
ดังนั้น gcd (17, 22) = 1 
  
นิยาม จ านวนเต็ม a และ b จะเรียกว่า relatively prime ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 1 
  
ตัวอย่าง   
เนื่องจาก  gcd (17, 22) = 1 
ดังนั้น 17 และ 22 เป็น relatively prime 
  
นิยาม จ านวนเต็ม a1, a2, … an จะเรียกว่า pairwise relatively prime ถ้า gcd (ai, aj) = 1 
ตัวอย่าง  จงตรวจสอบว่า 10, 17, 21 เป็น pairwise relatively prime หรือไม ่
เนื่องจาก  gcd (10, 17) = 1, gcd (10, 21) = 1, gcd (17, 21) = 1 
ดังนั้น 10, 17 และ 21 เป็น pairwise relatively prime 
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การหา ห.ร.ม. 
a  =  p1 a1 p2 a2…pn an, b = p1 b1 p2 b2…pn bn 
ดังนั้น 
gcd (a, b) = p1min (a1, b1) p2 min (a2, b2)…pn min (an, bn) 
ตัวอย่าง  จงหา ห.ร.ม. ของ 120 และ 500  

\120 = 23.3.5 และ 500 = 22.53 
ดังนั้น gcd (120, 500) = 2 min (3, 2) 3 min (1, 0)…5 min (1, 3) = 223051 = 20 

  
นิยาม  ก าหนดให้ a, b เป็นจ านวนเต็ม a o หรือ b o ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น., least common multiple : lcm) 
ของ a และ b คือจ านวนเต็มบวก m ท่ีเล็กท่ีสุดจ านวนเดียวเท่านั้น ซึ่งมีคุณสมบัติว่า a | m และ b | m 
ต่อไปจะเขียนแทน ค.ร.ม. ของ a และ b ด้วยสัญลักษณ์ lcm (a, b) 
ถ้าก าหนด 

a  =  p1 a1 p2 a2…pn an, b = p1 b1 p2 b2…pn bn 
ดังนั้น 

lcm (a, b) = p1max (a1, b1) p2 max (a2, b2)…pn max (an, bn) 
  
ตัวอย่าง  จงหา ค.ร.น. ของ 23.35.72 และ 24.33 
ดังนั้น   lcm (23.35.72, 24.33) = 2max (3, 4) 3 max (5, 3)…7 max (2, 0) = 243572 
  
Modular Arithmetic 
นิยาม ให้ a เป็นจ านวนเต็ม และ m เป็นจ านวนเต็มบวก เราเขียน a mod m แทนเศษท่ีเหลือจากการหาร a ด้วย m 
จากนิยามของเศษท่ีเหลือจากการหาร คือ a mod m ซึ่งก็คือ จ านวนเต็ม r ซึ่งมีคุณสมบัติว่า a = qm + r  
และ 0 £ r < m 
ตัวอย่าง 

เราพบว่า 17 mod 5 = 2 
                    -133 mod 9 = 2 

2001 mod 101 = 82 
  
นิยาม ให้ a และ b เป็นจ านวนเต็ม และ m เป็นจ านวนเต็มบวก เรากล่าวว่า a congruent to b modulo m ถ้า m 
หาร  a - b ลงตัว เราเขียนสัญลักษณ์ a º b (mod m) แทน a congruent to b (mod m) และเขียน a /º b    
(mod m) แทน a are not congruent to b modulo m 
  
 
 
 

จ�านวนเตม็บวก	c	ใด	ๆ

จงหา	ห.ร.ม.	ของ	17	และ	22

gcd	(17,	22)	=	1

จงตรวจสอบว่า
gcd	(10,	17)
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การจ าแนกจ านวนเต็มบวกโดยใช้สมบัติการหารลงตัว 
1. จ านวนเฉพาะ (Prime Numbers) 
บทนิยาม 
จ านวนเต็ม p จะเป็นจ านวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ p ≠ 0, p ≠ 1, p ≠ -1 และถ้ามีจ านวนเต็มท่ีหาร p ลงตัวจ านวนเต็มนั้น
ต้องเป็นสมาชิกของ {-1, 1, p, -p} 
2. จ านวนประกอบ (Composite Numbers) 
บทนิยาม 
จ านวนเต็ม c เป็นจ านวนเต็มบวกท่ีมากกว่า 1 จะเป็นจ านวนประกอบก็ต่อเมื่อ c ไม่ใช่จ านวนเฉพาะ 
       นั่นคือส าหรับจ านวนเต็มบวก c ใดๆ c จะเป็นจ านวนประกอบก็ต่อเมื่อมีจ านวนเต็ม m และ n ท่ีต่างจาก c    
ท่ีท าให้ c = mn 
 
ตัวหารร่วมมาก 
นิยาม ก าหนดให้ a, b เป็นจ านวนเต็ม a o หรือ b o ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม., greatest common divisor : gcd)
ของ a และ b คือจ านวนเต็มบวก d จ านวนเดียวเท่านั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดซึ่งมีคุณสมบัติว่า d | a  และ d | b 
ต่อไปจะเขียนแทน ห.ร.ม. ของ a และ b ด้วยสัญลักษณ์ gcd (a, b) 
  
ตัวอย่าง จงหา ห.ร.ม. ของ 24 และ 36 
วิธีท า 
ตัวหารร่วมของ 24 และ 36 คือ 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 
ดังนั้น gcd (24, 36) = 12 
  
ตัวอย่าง  จงหา ห.ร.ม. ของ 17 และ 22 
วิธีท า 
ตัวหารร่วมของ 17 และ 22 คือ 1 
ดังนั้น gcd (17, 22) = 1 
  
นิยาม จ านวนเต็ม a และ b จะเรียกว่า relatively prime ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ b คือ 1 
  
ตัวอย่าง   
เนื่องจาก  gcd (17, 22) = 1 
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นิยาม จ านวนเต็ม a1, a2, … an จะเรียกว่า pairwise relatively prime ถ้า gcd (ai, aj) = 1 
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เนื่องจาก  gcd (10, 17) = 1, gcd (10, 21) = 1, gcd (17, 21) = 1 
ดังนั้น 10, 17 และ 21 เป็น pairwise relatively prime 
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การหา ห.ร.ม. 
a  =  p1 a1 p2 a2…pn an, b = p1 b1 p2 b2…pn bn 
ดังนั้น 
gcd (a, b) = p1min (a1, b1) p2 min (a2, b2)…pn min (an, bn) 
ตัวอย่าง  จงหา ห.ร.ม. ของ 120 และ 500  

\120 = 23.3.5 และ 500 = 22.53 
ดังนั้น gcd (120, 500) = 2 min (3, 2) 3 min (1, 0)…5 min (1, 3) = 223051 = 20 

  
นิยาม  ก าหนดให้ a, b เป็นจ านวนเต็ม a o หรือ b o ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น., least common multiple : lcm) 
ของ a และ b คือจ านวนเต็มบวก m ท่ีเล็กท่ีสุดจ านวนเดียวเท่านั้น ซึ่งมีคุณสมบัติว่า a | m และ b | m 
ต่อไปจะเขียนแทน ค.ร.ม. ของ a และ b ด้วยสัญลักษณ์ lcm (a, b) 
ถ้าก าหนด 

a  =  p1 a1 p2 a2…pn an, b = p1 b1 p2 b2…pn bn 
ดังนั้น 

lcm (a, b) = p1max (a1, b1) p2 max (a2, b2)…pn max (an, bn) 
  
ตัวอย่าง  จงหา ค.ร.น. ของ 23.35.72 และ 24.33 
ดังนั้น   lcm (23.35.72, 24.33) = 2max (3, 4) 3 max (5, 3)…7 max (2, 0) = 243572 
  
Modular Arithmetic 
นิยาม ให้ a เป็นจ านวนเต็ม และ m เป็นจ านวนเต็มบวก เราเขียน a mod m แทนเศษท่ีเหลือจากการหาร a ด้วย m 
จากนิยามของเศษท่ีเหลือจากการหาร คือ a mod m ซึ่งก็คือ จ านวนเต็ม r ซึ่งมีคุณสมบัติว่า a = qm + r  
และ 0 £ r < m 
ตัวอย่าง 

เราพบว่า 17 mod 5 = 2 
                    -133 mod 9 = 2 

2001 mod 101 = 82 
  
นิยาม ให้ a และ b เป็นจ านวนเต็ม และ m เป็นจ านวนเต็มบวก เรากล่าวว่า a congruent to b modulo m ถ้า m 
หาร  a - b ลงตัว เราเขียนสัญลักษณ์ a º b (mod m) แทน a congruent to b (mod m) และเขียน a /º b    
(mod m) แทน a are not congruent to b modulo m 
  
 
 
 

จงหา	ห.ร.ม.	ของ	120	และ	500
120	=	23.3.5	c]t	500	=	22.53

นิยาม	 ให้	 a	 และ	 b	 เป็นจ�านวนเต็ม	 และ	m	 เป็นจ�านวนเต็มบวก	 เรากล่าวว่า	 a	 congruent	 to	 b	modulo	m 
ถ้า	m	หาร	a	-	b	ลงตัว	เราเขียนสัญลักษณ์	a	o	b	(mod	m)	แทน	a	congruent	to	b	(mod	m)	และเขียน	a	/o 
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หมายเหตุ 

1. a º b (mod m) ก็ต่อเมื่อ   m | a -b และ a º b (mod m) ก็ต่อเมื่อ  a mod m = b mod m 
2. สัญลักษณ์ท่ีใช้แทน congruent modulo (ie: a º b (mod m)) ผู้ท่ีก าหนด คือ นักคณิตศาสตร์         
ชาวเยอรมัน ช่ือ Karl Freidrich Gauss 

  
ทฤษฎี ให้ m เป็นจ านวนเต็มบวก จะได้ว่า a º b (mod m) ก็ต่อเมื่อมีจ านวนเต็ม k ซึ่งท าให้  a = b + km. 
     พิสูจน์ 
         ถ้า a º b (mod m) ดังนั้น m | ( a - b) 
         นั่นคือมี k ซึ่งท าให้  a - b = km 
                                     a = b + km 
      ถ้ามีจ านวนเต็ม k ซึ่งท าให้ a = b + km 
      ดังนั้น  km = a - b 
      นั่นคือ  m | (a - b) 
  
ทฤษฎี ให้ m เป็นจ านวนเต็มบวกใดๆ ถ้า a º b (mod m) และ c º d (mod m) แล้ว a + c º b + c (mod m) 
และ  ac º bd  (mod m)  
        พิสูจน์ 
          เนื่องจาก a º b (mod m) และ c º d (mod m) 

ดังนั้น มีจ านวนเต็ม s และ t ซึ่งท าให้ b = a + sm และ d = c + tm 
          ดังนั้น b + d = (a + sm) + (c + tm) = (a +c ) + m (s + t) 
          และ bd = (a + sm) (c + tm) = ac  + m (at + cs + stm) 
          นั่นคือ a + c º b + c (mod m) และ ac º bd  (mod m) 
 
ตัวอย่าง 1 จงหาค่าเศษท่ีเหลือจากการหาร 21003 -1  ด้วย 7 
              เราต้องการหา 21003 º r (mod 7)  
               เนื่องจาก 23 º 1 (mod 7) 
               (เราเริ่มต้นท่ีนี่เพราะ 23 คือก าลังท่ีน้อยท่ีสุดของ 2 ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ 7) 
               ดังนั้น (23) 333 º 1 (mod 7) และ 2999 º 1 (mod 7) 
               2999 * 24 º 24 (mod 7) 
               ดังนั้น 21003 º 24 º 2 (mod 7) 
               และ 21003 - 1 º 2 - 1 (mod 7)  

นั่นคือ (21003 - 1) mod 7 = 1 
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Euclidean Algorithm   
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงวิธีการของ Euclidean Algorithm จะขอแสดงถึงวิธีการหา ห.ร.ม. ของจ านวน 91       
และ 287 ดังนี้ หาร 287 ด้วย 91 จะได้ว่า 287 = 91.3 + 14 จะได้ว่า ตัวหารร่วมใดๆ ของ 91 และ 287 จะต้องเป็น
ตัวหารของ 287 - 91.3 = 14 ด้วย และท านองเดียวกันจะได้ว่าตัวหารร่วมของ 91 และ 14 จะต้องเป็นตัวหาร       
ของ 287 = 91.3 + 14 ดังนั้นจะได้ว่า ห.ร.ม. ของ 287 และ 91 จะเป็น  ห.ร.ม. ของ 91 และ 14 ด้วย                  
ซึ่งหมายความว่า สามารถหา ห.ร.ม. ของ 91 และ 14 แทนการหา ห.ร.ม. ของ 287 และ 91 ได้ต่อไปหาร 91 ด้วย 14 
จะได้ 91 = 14.6 + 7 นั่นคือ ตัวหารร่วมของ 91 และ 14 จะสามารถหาร 91 - 14.6 = 7 และตัวหารร่วมของ         
14 และ 7 สามารถหาร 91 ได้  
  ดังนั้น gcd (91, 14) = gcd (14, 7) 

ต่อไปหาร 14 ด้วย 7 จะได้ 14 = 7.2 
เนื่องด้วย 7 | 14 ดังนั้น gcd (14, 7) = 7 
\gcd (287, 91) = gcd (91, 14) = gcd (14, 7) = 7 

  
Euclidean Algorithm เป็นขบวนการในการหา ห.ร.ม. ของจ านวนเต็ม a และ b โดยอาศัยทฤษฎี 

ของ Division Algorithm ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี ้
  

Lemma  ถ้าให้ a = bq + r เมื่อ a, b, q, r เป็นจ านวนเต็มจะได้ว่า gcd (a, b) = gcd (b, r) 
พิสูจน์ จะต้องแสดงว่าตัวหารร่วมของ a และ b เป็นชุดเดียวกับตัวหารร่วมของ b, r สมมุติให้ d  

เป็นตัวหารร่วมของ a, b นั่นคือ d | a และ d | b 
\ d  สามารถหาร a – bq = r ลงตัว 
ดังนั้น d เป็นตัวหารร่วม ของ b และ r 
∴ gcd (a, b) = gcd (b, r) 
สมมุติให้ d เป็นตัวหารร่วมของ b, r นั่นคือ d | b และ d | r 
\ d  สามารถหาร bq + r = a ลงตัว 
ดังนั้น ตัวหารร่วมของ b และ r จะเป็นตัวหารร่วมของ a และ b 
∴ gcd (a, b) = gcd (b, r) 

  
จากทฤษฎีข้างต้น สมมุติให้ a, b เป็นจ านวนเต็มบวก และ a ³ b    
ให้ r0 = a และ r1 = b จาก division algorithm เราจะได้ว่า  มี q,r I ซึ่งมีคุณสมบัติว่า 

r0 = r1 q1+ r2, 0  r2 < r1   
r1 = r2 q2+ r3, 0  r3 < r2 
: 
rn - 2 = rn - 1 qn - 1+ rn, 0  rn < rn - 1 
r0n - 1 = rn qn         

	(mod	m)	ก็ต่อเมื่อ

ดังนั้น	km	=	a	-	b
นั่นคือ	m	|	(a	-	b)

เป็นจ�านวนเตม็บวกใด	ๆ	
และ (mod	m)

ด้วย	7

	c)

(mod	m)	ก็ต่อเมื่อ-
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-

+
+
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จะได้ว่าเศษท่ีเหลือเป็น 0 ในชุดของการหาร a = r0 > r2 > … ³ 0 ซึ่งมีไม่เกนิ a พจน์  
ดังนั้นจาก lemma จะได้ว่า gcd (a, b) = gcd (r0 , r1) = gcd (r1, r2) =…= gcd (rn - 2 , rn - 1 ) = gcd 

(rn - 1, rn) = gcd (rn, r0) = rn 
 
ตัวอย่าง  จงหา ห.ร.ม. ของ 710 และ 68 โดยใช้ Euclidean Algorithm 

  วิธีท า   โดยใช้ Eucliclean algorithm จะได้ 
710 = 10.68 + 30       

        68 = 2.30 + 8         
        30 = 3.8 + 6             
            8 = 1.6 + 2             
            6 = 3.2         
                   gcd (710, 68) = 2             

ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 710 และ 68 คือ 2 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

 

 ในการสร้างรหัสลับเพื่อส่งข้อความต้องมีการแกะรหัสหลายช้ันเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลในการส่งรหัส
ของเรามี อยู่ 4 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 แปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นเลขฐาน 3 4 หลัก 
1. เรียงตัวอักษร a - z A - Z ไว้ รวม 52 ตัวอักษร และ เลข 0 - 9 กับสัญลักษณ์ต่างๆ อีก 19 เครื่องหมาย 
2. แปลงเป็นเลขฐาน 3 4 หลัก  
3. จะได้เลขฐาน 3 แทนตัวอักษรดังนี้ 
a = 00003 b = 00013 c = 00023 d = 00103 e = 00113 f = 00123 g = 00203 h = 00213 i = 00223 

j = 01003 k = 01013 l = 01023 m = 01103 n = 01113 o = 01123 p = 01203 q = 01213 r = 01223 

s = 02003 t = 02013 u = 02023 v = 02103 w = 02113 x = 02123 y = 02203 z = 02213 A = 02223 

B = 10003 C = 10013 D = 10023  E = 10103 F = 10113 G = 10123 H = 10203 I = 10213 J = 10223 

K = 11003 L = 11013 M = 11023 N = 11103 O = 11113 P = 11123 Q = 11203 R = 11213 S = 11223  
T = 12003 U = 12013 V = 12023 W = 12103 X = 12113 Y = 12123 Z = 12203 0 = 12213 1 = 12223 

2 = 20003 3 = 20013 4 = 20023 5 = 20103 6 = 20113 7 = 20123 8 = 20203 9 = 20213 @ = 20223 

# = 21003 * = 21013 ( = 21023 ) = 21103 + = 21113 - = 21123 / = 21203 = = 21213 ? = 21223 

! = 22003 , = 22013 . = 22023 : = 22103 ; = 22113 % = 22123 ^ = 22203 “หรือ”= 22213          
เว้นวรรค = 22223 
4. เวลาส่งรหัสลับให้ตัดตัวเลข 3 แสดงเลขฐานท้ิงเพื่อป้องกันการแปลงข้อมูลจากคนนอก 
ช้ันท่ี 2 แปลงตัวเลขวันท่ี เดือน และเลข 2 หลักท้ายของปีคริสต์ศักราช 
1. ให้ m n p เป็นวันท่ี เดือน และเลข 2 หลักท้ายของปีคริสต์ศักราชตามล าดับ  
2. สร้างระบบสมภาคเพื่อหาค าตอบของ y ≡ x1 (mod m), y ≡ x2 (mod n) และ y ≡ x3 (mod p)     
โดยก าหนด x1, x2, x3 ให้สามารถหาค าตอบได้ ในการส่งรหัสแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใช้ทฤษฎี
จ านวนได้ นั่นคือ ก าหนด x1, x2, x3 ซึ่ง ห.ร.ม.ของ ni, nj หาร xi - xj ทุก i, j ต้ังแต่ 1 - 3 
3. หาค าตอบโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือของจีน 
4. ได้ค าตอบมา ให้เลือกค าตอบท่ีน้อยท่ีสุด เป็น x 
ช้ันท่ี 3 แปลงเลขท้ัง 4 หลักให้อยู่ในความสัมพันธ์ของการหารลงตัว เหลือเศษ หรือสมมูลกันในระบบสมภาค x 
1. ให้ตัวเลขท้ัง 4 หลักเป็นเศษท่ีเหลือจากการหาร x ด้วย c d e f ตามล าดับ หากต้องการให้ x > = c d e f 
2. แปลงเลขท้ัง 4 เป็น c d e f หรือหากต้องการให้ c d e หรือ f > x ใหตั้วเลขในหลักนั้นสมมูลกับ c d e   
   หรือ f ในมอดูโล x 
3. จะได้ข้อความเป็น c d e f 
4. การแปลงข้อความสามารถใช้เลข c d e f ท่ีแตกต่างกันเพื่อป้องกันการแปลงข้อมูลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
   หรือปัญญาประดิษฐ์ไล่ 
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ในการสร ้างรหัสลับเพื่อส ่งข ้อความต้องมีการแกะรหัสหลายชั้นเพ่ือป้องกันข ้อมูลร่ัวไหล 
ในการส่งรหัสของเรามีอยู่	4	ชั้น

สัญลักษณ์ต่าง	ๆ	เป็นเลขฐาน	3	4	หลัก
กับสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	อีก	19	เครื่องหมาย

ซึง่	ห.ร.ม.
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ช้ันท่ี 4 น าแต่ละตัวอักษรมาต่อกันเป็นข้อความ 
1. การแปลงสามขั้นแรก ท าให้ได้ว่าแต่ละตัวอักษรจะต้องใช้รหัสส่งเป็นตัวเลขจ านวน 4 ตัว 
2. น าข้อความท่ีต้องการส่งมาแปลงเป็นตัวเลขท้ังหมด จะได้ว่าต้องมีจ านวนเลขอยู่ในรูป 4n เสมอ 
    โดยเลขแต่ละตัวให้เว้นวรรคระหว่างกนัเพื่อป้องกันการสับสนระหว่างเลข 1 หลัก 2 หลัก 3 หลัก  
    และ 4 หลัก 
3. ใส่วันท่ีส่งในต้นข้อความในรูป dd/mm/yy และ x1 x2 x3 น าหน้า เพื่อท่ีผู้รับจะได้น าข้อมูลสองอย่างนี ้
    ไปแปลงให้ได้ x ก่อนแปลงรหัสต่อไป อีกท้ังการใส่ x1 x2 x3 เป็นการท าให้ผู้ท่ีพยายามไขถอดรหัสลับ 
    เกิดความสับสนขณะพยายามแก้รหัสกับข้อความปกติ 
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บทท่ี 4 

ผลการด าเนินงาน 
 

จากการสร้างรหัสลับ 3 ช้ัน ท าให้เราสามารถส่งข้อความโดยป้องกันการรั่วไหลได้ 
ตัวอย่าง  ข้อความท่ีผู้ส่งต้องการส่ง “Math” ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 
ผู้ส่งต้องแปลงเป็น ตัวเลขในช้ันท่ี 1 ก่อน 
2221 1102 0000 0201 0021 2221  
ช้ันท่ี 2 วันท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ดังนั้นจะได้ m = 6 n = 1 p = 19 
สร้างระบบสมภาค y ≡ 3 (mod 6), y ≡ 38 ≡ 5 (mod 11) และ y ≡ 536 ≡ 4 (mod 19) 
(11) (19) (5) ≡ 1 (mod 6), (6) (19) (3) ≡ 1 (mod 11) และ (6) (11) (17) ≡ 1(mod 19) 
โดยทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน จะได้ว่า x = (11) (19) (5) (3) + (6) (19)(3) (5) + (6) (11) (17) (4) 
 = 3135 + 1710 + 4488 = 9333 = 7 (6, 11, 19) + 555 ≡ 555 (mod 1254) 
ช้ันท่ี 3 ใช้ค่า x = 555 พิจารณา 555 = 3 x 5 x 37 554 = 2 x 277 553 = 7 x 79 
พิจารณา 2221 ให้ c = 79 d = 7 e = 557 f = 277 จะได้รหัสแทนตัวแรกเป็น 79 7 557 277 
พิจารณา 1102 ให้ c = 554 d = 556 e = 555 f = 553 จะได้รหัสแทนตัวที่สองเป็น 554 556 555 553 
พิจารณา 0000 ให้ c = 15 d = 111 e = 1 f = 37 จะได้รหัสแทนตัวที่สามเป็น 15 111 1 37 
พิจารณา 0201 ให้ c = 3 d = 79 e = 5 f = 2 จะได้รหัสแทนตัวที่ส่ีเป็น 3 79 5 2 
พิจารณา 0021 ให้ c = 185 d = 1110 e = 1112 f = 277 จะได้รหัสแทนตัวที่ห้าเป็น 185 1110 1112 
277 
พิจารณา 2221 ให้ c = 79 d = 79 e = 2222 f = 1111 จะได้รหัสแทนตัวที่หกเป็น 79 79 2222 1111 
จะได้รหัสแปลงในขั้นที่ 4 เป็น 06/11/19 3 38 536 79 7 557 277 554 556 555 553 15 111 1 37 3 79 
5 2 185 1110 1112 277 79 79 2222 1111 
ซึ่งผู้รับจะทราบว่าวันท่ีส่งเป็น 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 แล้วผู้ส่งก็จะหาค าตอบของระบบสมภาค  
y ≡ 3 (mod 6), y ≡ 38 (mod 11) และ y ≡ 536 (mod 19) จะได้ x = 555 แปลงกลับไปโดยแบ่งเป็น        
เซตละ 4 ตัวเลข (โดยเริ่มแบ่งจากตัวเลขท่ีไม่ใช่วันท่ีในล าดับท่ี 4) ดังนี้ 
79 7 557 277 | 554 556 555 553 | 15 111 1 37 | 3 79 5 2 | 185 1110 1112 277 |  
79 79 2222 1111 
แล้วจึงน าเลข 555 ไปด าเนินการเพื่อแปลงเป็น 2 2 2 1 | 1 1 0 2 | 0 0 0 0 | 0 2 0 1 | 0 0 2 1 | 2 2 2 1 
แล้วจึงน าไปเทียบตารางแปลงเป็นข้อความ “Math” ข้อความถูกต้องตามเจตนาผู้ส่ง 
สรุปว่าผู้ส่งต้องส่งข้อความเป็น 06/11/19 3 38 536 79 7 557 277 554 556 555 553 15 111 1 37 3 
79 5 2 185 1110 1112 277 79 79 2222 1111 

 
 
 
 

	(mod	19)
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2221 1102 0000 0201 0021 2221  
ช้ันท่ี 2 วันท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ดังนั้นจะได้ m = 6 n = 1 p = 19 
สร้างระบบสมภาค y ≡ 3 (mod 6), y ≡ 38 ≡ 5 (mod 11) และ y ≡ 536 ≡ 4 (mod 19) 
(11) (19) (5) ≡ 1 (mod 6), (6) (19) (3) ≡ 1 (mod 11) และ (6) (11) (17) ≡ 1(mod 19) 
โดยทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน จะได้ว่า x = (11) (19) (5) (3) + (6) (19)(3) (5) + (6) (11) (17) (4) 
 = 3135 + 1710 + 4488 = 9333 = 7 (6, 11, 19) + 555 ≡ 555 (mod 1254) 
ช้ันท่ี 3 ใช้ค่า x = 555 พิจารณา 555 = 3 x 5 x 37 554 = 2 x 277 553 = 7 x 79 
พิจารณา 2221 ให้ c = 79 d = 7 e = 557 f = 277 จะได้รหัสแทนตัวแรกเป็น 79 7 557 277 
พิจารณา 1102 ให้ c = 554 d = 556 e = 555 f = 553 จะได้รหัสแทนตัวที่สองเป็น 554 556 555 553 
พิจารณา 0000 ให้ c = 15 d = 111 e = 1 f = 37 จะได้รหัสแทนตัวที่สามเป็น 15 111 1 37 
พิจารณา 0201 ให้ c = 3 d = 79 e = 5 f = 2 จะได้รหัสแทนตัวที่ส่ีเป็น 3 79 5 2 
พิจารณา 0021 ให้ c = 185 d = 1110 e = 1112 f = 277 จะได้รหัสแทนตัวที่ห้าเป็น 185 1110 1112 
277 
พิจารณา 2221 ให้ c = 79 d = 79 e = 2222 f = 1111 จะได้รหัสแทนตัวที่หกเป็น 79 79 2222 1111 
จะได้รหัสแปลงในขั้นที่ 4 เป็น 06/11/19 3 38 536 79 7 557 277 554 556 555 553 15 111 1 37 3 79 
5 2 185 1110 1112 277 79 79 2222 1111 
ซึ่งผู้รับจะทราบว่าวันท่ีส่งเป็น 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 แล้วผู้ส่งก็จะหาค าตอบของระบบสมภาค  
y ≡ 3 (mod 6), y ≡ 38 (mod 11) และ y ≡ 536 (mod 19) จะได้ x = 555 แปลงกลับไปโดยแบ่งเป็น        
เซตละ 4 ตัวเลข (โดยเริ่มแบ่งจากตัวเลขท่ีไม่ใช่วันท่ีในล าดับท่ี 4) ดังนี้ 
79 7 557 277 | 554 556 555 553 | 15 111 1 37 | 3 79 5 2 | 185 1110 1112 277 |  
79 79 2222 1111 
แล้วจึงน าเลข 555 ไปด าเนินการเพื่อแปลงเป็น 2 2 2 1 | 1 1 0 2 | 0 0 0 0 | 0 2 0 1 | 0 0 2 1 | 2 2 2 1 
แล้วจึงน าไปเทียบตารางแปลงเป็นข้อความ “Math” ข้อความถูกต้องตามเจตนาผู้ส่ง 
สรุปว่าผู้ส่งต้องส่งข้อความเป็น 06/11/19 3 38 536 79 7 557 277 554 556 555 553 15 111 1 37 3 
79 5 2 185 1110 1112 277 79 79 2222 1111 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ  

 

          ในการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง รหัสลับ นี้สามารถสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
5.1 การด าเนินงานจัดท าโครงงาน 

5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
5.1.1.1 เพื่อน าวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์และใช้สร้างรหัสลับ 
5.1.1.2 สร้างรหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูล เพื่อลดการโจรกรรมข้อมูล 

5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา 
          5.1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 
         5.1.2.2 Application ติดต่อส่ือสาร line 

5.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
          สรุปได้ว่าจากการสร้างรหัสลับด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์นั้น ท าให้สามารถรับ - ส่งข้อความท่ีต้องการ     
เก็บเป็นความลับได้ อีกท้ังยังปรากฏให้เห็นว่ายังสามารถเก็บความลับได้ดีระดับหนึ่งอีกด้วย  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 อาจจะท าให้รหัสมีความซับซ้อนมากขึ้น 
5.3.2 ควรท าให้สลับล าดับอักษรในการแก้เพื่อความซับซ้อน 
5.3.3 ปรับปรุงรูปแบบการเข้ารหัส แปลงรหัส ส่งรหัสเพื่อความซับซ้อน อีกท้ังสามารถน าไปเขียนโปรแกรม 
ส่งรหัสได้โดยง่าย 
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โครงงานคณิตศาสตร ์
เรื่อง ทฤษฎีการแนบในของหลายเหลีย่มในวงกลม 

Inscribed polygon of a circle 
ดรณ์ กสิกรรมไพบูลย์1
นรบดี วัชรปรีชานนท์2   
ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์3        

 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดท าโครงงานในครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาไว้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ต่างๆ            

ทางคณิตศาสตร์ในวิชาเรขาคณิตท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายเหล่ียมแนบในวงกลม เพื่อเป็นตัวอย่างการทดลอง   
การสอนวิธีการพิ สูจน์ทฤษฎีบทในวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าในการศึกษาทฤษฎีบท             
ทางคณิตศาสตร์อื่นต่อๆ ไปให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ในการจัดท าโครงงานนี้  ทางผู้จัดท าได้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีบทต่างๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็น        
เช่น ทฤษฎีการ Inversion ผ่านทางหนังสือต่างๆ ท้ัง Textbook และ E - book เพื่อความถูกต้องและชัดเจน    
ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น   

 ผลการศึกษาและจัดท าโครงงานพบว่า ทฤษฎีท่ีได้คาดคะเนและทดลองมีความถูกต้อง โดยผ่าน
วิธีการตรวจสอบท่ีหลากหลาย ท้ังการตรวจสอบผ่าน Application GeoGebra รวมท้ังการลงมือวาดรูปจริง      
และตรวจสอบหลายรอบ รวมถึงการพิสูจน์โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  
2ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
3ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
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โครงงานคณิตศาสตร ์
เรื่อง ทฤษฎีการแนบในของหลายเหลีย่มในวงกลม 

Inscribed polygon of a circle 
ดรณ์ กสิกรรมไพบูลย์1
นรบดี วัชรปรีชานนท์2   
ปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์3        

 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดท าโครงงานในครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาไว้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ต่างๆ            

ทางคณิตศาสตร์ในวิชาเรขาคณิตท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายเหล่ียมแนบในวงกลม เพื่อเป็นตัวอย่างการทดลอง   
การสอนวิธีการพิ สูจน์ทฤษฎีบทในวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าในการศึกษาทฤษฎีบท             
ทางคณิตศาสตร์อื่นต่อๆ ไปให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ในการจัดท าโครงงานนี้  ทางผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็น        
เช่น ทฤษฎีการ Inversion ผ่านทางหนังสือต่างๆ ท้ัง Textbook และ E - book เพื่อความถูกต้องและชัดเจน    
ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น   

 ผลการศึกษาและจัดท าโครงงานพบว่า ทฤษฎีท่ีได้คาดคะเนและทดลองมีความถูกต้อง โดยผ่าน
วิธีการตรวจสอบท่ีหลากหลาย ท้ังการตรวจสอบผ่าน Application GeoGebra รวมท้ังการลงมือวาดรูปจริง      
และตรวจสอบหลายรอบ รวมถึงการพิสูจน์โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  
2ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
3ชั้น ม.5 ห้อง 935 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 

การจัดท�าโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาไว ้ใช ้ในการแก้โจทย์ป ัญหาต่าง	 ๆ 
ทางคณิตศาสตร์ในวิชาเรขาคณิตที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม	 เพื่อเป็นตัวอย่างการทดลอง 
การสอนวิธีการพิสูจน ์ทฤษฎีบทในวิชาคณิตศาสตร์ 	 และเพื่อเป ็นแหล่งค ้นคว ้าในการศึกษาทฤษฎีบท 
ทางคณิตศาสตร์อื่นต่อ	ๆ	ไปให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในการจัดท�าโครงงานนี้	 ทางผู ้จัดท�าได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่างๆ	 ที่ส�าคัญและจ�าเป็น 
เช่น	 ทฤษฎีการ	 Inversion	 ผ่านทางหนังสือต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 Textbook	 และ	 E-book	 เพื่อความถูกต้องและชัดเจน 
ของเนื้อหามากยิ่งขึ้น
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

 การศึกษาโครงงานนี้ ได้มาจากการศึกษารูปหลายเหล่ียมท่ีแนบในวงกลมท่ีมีสมบัติเฉพาะคือ      
ถ้ามีจุดหนึ่งท่ีมีสมบัติว่าเมื่อลากจากจุดนั้นลงมาต้ังฉากกับด้านทุกด้านของหลายเหล่ียมนี้แล้ว  จุดท่ีถูกลากมา      
ต้ังฉากเหล่านั้นมีวงกลมล้อมรอบได้แล้วรูปหลายเหล่ียมท่ีเกิดขึ้นใหม่นี้ จะมีสมบัติเดียวกันกับรูปหลายเหล่ียม      
รูปเดิม 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาไว้ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทางด้านเรขาคณิตให้สะดวก 
     และรวดเร็วขึ้น 

2. เพื่อศึกษาไว้ใช้ในเป็นตัวอย่างการสอนการพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
3. เพื่อศึกษาไว้ใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิตอื่นๆ ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าทฤษฎีนี้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาทางเรขาคณิตได้อย่างง่ายดาย 
2. ได้ทฤษฎีใหม่ท่ีช่วยในการใช้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีบททางเรขาคณิต 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
ในการศึกษาท าโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์ด้านทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ Inversion        

คณะผู้จัดท าได้ใช้ความรู้ด้านเรขาคณิตในค่ายคัดเลือกผู้แทนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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บทท่ี 2 

เอกสารและโครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 Inversion 

Inversion  คือ ฟังก์ชันท่ีส่งระหว่างระนาบ 2 มิติหรือ 3 มิติ โดยเราจะต้องเลือกวงกลม                   
ท่ีมีจุดศูนย์กลางท่ีจุด  รัศมี  โดยฟังก์ชันนี้จะส่งจุด   ไปยังจุด   บนรังสี                   
โดยท่ี  (ฟังก์ชันนี้จะส่งจุด  ไปยังจุดอนันต์) หลังจากนี้เราจะแทน  คือจุดท่ี Inversion              
ท่ีเราเลือกส่ง  ไปหาผ่านฟังก์ชัน  

 จะเห็นได้ชัดว่าฟังก์ชัน  ท่ีเราเลือกเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและมีอินเวิร์สคือตัวมันเอง และจะส่งสลับจุด
ภายใน  กับภายนอก  จากการสังเกตจะพบว่า  ส าหรับทุกจุด     

(เพราะว่า                                และ                                    ) เราจึงได้ว่า 

และ     

 ส่ิงท่ีท าให้การ Inversion น่าสนใจคือคุณสมบัติ  ดังนี ้

1. เส้นตรงท่ีผ่าน  จะส่งไปยังตัวเอง (เห็นได้ชัด)  

2. เส้นตรง  ไม่ผ่าน  จะถูกส่งไปเป็นวงกลม  ท่ีผ่าน  และวงกลม  จะถูกส่งไปเส้นตรง   

พิสูจน์ 

ลากจาก  ไปต้ังฉากกับ  ท่ีจุด  และ          เป็นจุดใดๆ บน  จะเห็นว่า                               
เป็นมุมฉาก ดังนั้น  จะอยู่บนวงกลม  ท่ีมี  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง นั่นคือ               ในท านองเดียวกัน   

 

3. วงกลมท่ีไม่ผ่านจุด  จะถูกส่งไปยังวงกลม 

พิสูจน์ 

เราจะแสดงโดยการบอกว่าการ Inversion จะส่ง 4 จุด ท่ีแนบในวงกลม                    
ไปยัง              4 จุด  ท่ีแนบในวงกลม นั่นคือเราจะแสดงว่า   

จาก                                         
ในท านองเดียวกัน  จึงได้ว่า 

  ตามต้องการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและโครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 Inversion 

Inversion  คือ ฟังก์ชันท่ีส่งระหว่างระนาบ 2 มิติหรือ 3 มิติ โดยเราจะต้องเลือกวงกลม                   
ท่ีมีจุดศูนย์กลางท่ีจุด  รัศมี  โดยฟังก์ชันนี้จะส่งจุด   ไปยังจุด   บนรังสี                   
โดยท่ี  (ฟังก์ชันนี้จะส่งจุด  ไปยังจุดอนันต์) หลังจากนี้เราจะแทน  คือจุดท่ี Inversion              
ท่ีเราเลือกส่ง  ไปหาผ่านฟังก์ชัน  

 จะเห็นได้ชัดว่าฟังก์ชัน  ท่ีเราเลือกเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและมีอินเวิร์สคือตัวมันเอง และจะส่งสลับจุด
ภายใน  กับภายนอก  จากการสังเกตจะพบว่า  ส าหรับทุกจุด     

(เพราะว่า                                และ                                    ) เราจึงได้ว่า 

และ     

 ส่ิงท่ีท าให้การ Inversion น่าสนใจคือคุณสมบัติ  ดังนี ้

1. เส้นตรงท่ีผ่าน  จะส่งไปยังตัวเอง (เห็นได้ชัด)  

2. เส้นตรง  ไม่ผ่าน  จะถูกส่งไปเป็นวงกลม  ท่ีผ่าน  และวงกลม  จะถูกส่งไปเส้นตรง   

พิสูจน์ 

ลากจาก  ไปต้ังฉากกับ  ท่ีจุด  และ          เป็นจุดใดๆ บน  จะเห็นว่า                               
เป็นมุมฉาก ดังนั้น  จะอยู่บนวงกลม  ท่ีมี  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง นั่นคือ               ในท านองเดียวกัน   

 

3. วงกลมท่ีไม่ผ่านจุด  จะถูกส่งไปยังวงกลม 

พิสูจน์ 

เราจะแสดงโดยการบอกว่าการ Inversion จะส่ง 4 จุด ท่ีแนบในวงกลม                    
ไปยัง              4 จุด  ท่ีแนบในวงกลม นั่นคือเราจะแสดงว่า   

จาก                                         
ในท านองเดียวกัน  จึงได้ว่า 

  ตามต้องการ 
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	4	จุด	ที่แนบในวงกลม

เป็นจุดใด	ๆ	บน
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2.2 Isogonal conjugate 

 

 
 

 ก าหนดสามเหล่ียม  มี จุด  เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน จุด  เป็นจุดใดๆ  ได้ว่า
เส้นตรงสามเส้นท่ีเกิดจากการสะท้อน ,  และ  ข้ามเส้นตรง ,  และ  จะตัดกันท่ีจุดเดียว 
ให้จุดนั้นคือจุด  จะได้ว่าจุด  เป็น Isogonal conjugate ของจุด  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยง่ายด้วยการใช้
ทฤษฎีบท Ceva และ Law of Sine 

 

ตัวอย่างของจุดท่ีเป็น Isogonal conjugate กัน 

  
 

  Point           Isogonal Conjugate 

  Orthocenter   Circumcenter 

  Centroid         Point of concurrence of symmedians 

   Gergonne Point Insimilicenter of the circumcircle and the incircle 

  Nagel Point Exsimilicenter of the circumcircle and the incircle 

 In/Excenters Themselves 

 Nine point center Kosnita point 
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บทท่ี 3 

วิธีการจัดท าโครงงาน 
 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ 

1) Application Geogebra ในการวาดรูปเรขาคณิต 

2) อุปกรณ์ส าหรับการท าโจทย์คณิตศาสตร์ 

3.2 วิธีการจัดท าโครงงาน 

โจทย์ 
 ให้     เป็นรูป  เห ล่ียมและจุด  เป็น จุดใดๆ ส าหรับแต่ละ              

ให้   เป็ น จุดบ น   ท่ี ท า ให้   แ ละ ให้   เป็ น จุดบ น   ท่ี ท า ให้                 
เมื่อ  และ  สมมติว่ารูป  เหล่ียม  และ  มีวงกลมล้อมรอบได้  
จะแสดงว่า  มีวงกลมล้อมรอบได้ด้วย 

พิสูจน ์
 ให้   เ ป็ น ว ง ก ล ม ล้ อ ม ร อ บ   มี จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง ท่ี จุ ด   ให้   ตั ด กั บ 

 อีกครั้งท่ีจุด  โดยท่ี  (สามารถเป็นจุดเดียวกันได้เมื่อเป็นการสัมผัส)  
สังเกตว่าจุดสะท้อน  ของ  เทียบกับ  จะอยู่บนเส้นต้ังฉากจากจุด  เทียบกับเส้น  ดังนั้น  

      
นั่นหมายความว่า ,   เป็น Isogonal conjugate เทียบกับ   

เราจะท าการ Inversion ท่ีจุด  จะส่ง   ไปยัง   จะเห็นได้ว่า  

 
 ดังนั้ น   แต่ว่ ารูป   มี วงกลม ล้อมรอบได้        

จะได้ว่ารูป   จะมีวงกลมล้อมรอบได้ด้วยเช่นกัน  จากการ Inversion เราจึงสามารถสรุปได้ว่า           
รูป  เหล่ียม  ก็มีวงกลมล้อมรอบได้ 

 

 

 

 

 

 

เป็นจุดใด	ๆ
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ให้   เป็ น จุดบ น   ท่ี ท า ให้   แ ละ ให้   เป็ น จุดบ น   ท่ี ท า ให้                 
เมื่อ  และ  สมมติว่ารูป  เหล่ียม  และ  มีวงกลมล้อมรอบได้  
จะแสดงว่า  มีวงกลมล้อมรอบได้ด้วย 

พิสูจน ์
 ให้   เป็ น ว ง ก ล ม ล้ อ ม ร อ บ   มี จุ ด ศู น ย์ ก ล า ง ท่ี จุ ด   ให้   ตั ด กั บ 

 อีกครั้งท่ีจุด  โดยท่ี  (สามารถเป็นจุดเดียวกันได้เมื่อเป็นการสัมผัส)  
สังเกตว่าจุดสะท้อน  ของ  เทียบกับ  จะอยู่บนเส้นต้ังฉากจากจุด  เทียบกับเส้น  ดังนั้น  

      
นั่นหมายความว่า ,   เป็น Isogonal conjugate เทียบกับ   

เราจะท าการ Inversion ท่ีจุด  จะส่ง   ไปยัง   จะเห็นได้ว่า  

 
 ดังนั้ น   แต่ว่ ารูป   มี วงกลม ล้อมรอบได้        

จะได้ว่ารูป   จะมีวงกลมล้อมรอบได้ด้วยเช่นกัน  จากการ Inversion เราจึงสามารถสรุปได้ว่า           
รูป  เหล่ียม  ก็มีวงกลมล้อมรอบได้ 

 

 

 

 

 

 

	เป็นจุดใด	ๆ	ส�าหรับแต่ละ
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รูปส าหรับกรณี   
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บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

 จาก การพิ สู จน์ โด ย ใช้ ก าร  Inversion เป็ น แน วท างห ลัก ใน ก ารพิ สู จน์  จะ ได้ ผลว่ า                   
“ถ้ารูปหลายเหล่ียมท่ีแนบในวงกลมมีสมบัติเฉพาะ คือมีจุดหนึ่งท่ีมีสมบัติว่า เมื่อลากจากจุดนั้นลงมาต้ังฉาก       
กับด้านทุกด้านของหลายเหล่ียมนี้แล้ว จุดท่ีถูกลากมาต้ังฉากเหล่านั้นมีวงกลมล้อมรอบได้แล้ว รูปหลายเหล่ียม      
ท่ีเกิดขึ้นใหม่นี้จะมีสมบัติเดียวกันกับรูปหลายเหล่ียมรูปเดิม”  
  
5.2 อภิปรายผล 
 จากการสร้างรูปและอ้างอิงการใช้ทฤษฎีบทต่างๆ จนท าให้ ได้ผลว่า รูปหลายเหล่ียมท่ีแนบ        
ในวงกลมท่ีมีสมบัติเฉพาะ คือ ถ้ามี จุดหนึ่ งท่ีมีสมบัติว่าเมื่อลากจากจุดนั้นลงมาต้ังฉากกับด้านทุกด้าน              
ของหลายเหล่ียมนี้แล้ว จุดท่ีถูกลากมาต้ังฉากเหล่านั้นมีวงกลมล้อมรอบได้แล้ว รูปหลายเหล่ียมท่ีเกิดขึ้นใหม่นี้           
จะมีสมบัติเดียวกันกับรูปหลายเหล่ียมรูปเดิม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรหาทางท าบทกลับของทฤษฎีนี้ 
 2. ควรแสดงการพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการพิสูจน์ 
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การใชภ้าษาสื่อจินตภาพในนวนิยายชดุ Six scream ของภาคินัย1 
 

ศิริณฎา ปิ่นพงษ์2 
อรรคราวุฒิ ประชานันท์3 

 
บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาเรื่อง การใช้ภาษาส่ือจินตภาพและกลวิธีการสร้างความสยองขวัญในนวนิยาย           
ชุด  Six scream  ของภาคินัย  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ได้ทราบถึงการใช้ภาษาเพื่อส่ือจินตภาพ         
ด้านการเลือกสรรค า  การใช้โวหารภาพพจน์  และได้ทราบถึงกลวิธีการสร้างความสยองขวัญ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนวนิยายชุด Six scream ของภาคินัย จ านวน 6 เล่ม  
  ผลการศึกษาพบว่า  ภาคินัยมีการใช้ภาษาเพื่อส่ือจินตภาพโดยใช้การเลือกสรรค าท้ังหมด           
6 ประเภท ได้แก่ การใช้ค าแสดงภาพ การใช้ค าแสดงอาการ การใช้ค าแสดงเสียง การใช้ค าแสดงกล่ิน               
การใช้ค าแสดงอุณหภูมิ  และการใช้ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก ในการใช้โวหารภาพพจน์ ภาคินัยใช้โวหาร
ภาพพจน์ 16 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน นามนัย สัมพจนัย สัญลักษณ์ อติพจน์  อธิพจน์      
อวพจน์ อุทาหรณ์ ปฏิรูปพจน์ ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ ปฏิปุจฉา การแฝงนัย อาวัตพากย์ และสัทพจน์      
และมีการใช้ส านวนเพื่อแสดงภาพเรื่องราวต่างๆ ในนวนิยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้เห็นภาพในจินตนาการ
เช่นเดียวกับท่ีผู้เขียนต้องการส่ือและท าให้เกิดความไพเราะสละสลวย 
  ภาคินัยยังมีการใช้กลวิธีการสร้างความสยองขวัญโดยใช้ความกลัวทางจิตวิทยา ความกลัว      
ทางพระพุทธศาสนา และความกลัวทางวัฒนธรรม ประกอบกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือจินตภาพ ท าให้นวนิยายชุดนี้
สามารถส่ือจินตภาพให้ผู้อ่านเกิดความสยองขวัญได้อย่างดีเย่ียม 

ค าส าคัญ: นวนิยาย สยองขวัญ จินตภาพ โวหารภาพพจน์ ภาคินัย 

 
บทน า  

 นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทหนึ่งท่ีมีการผูกเรื่องให้สมจริง  แสดงเหตุการณ์ 
พฤติกรรมของตัวละครจ าลองจากชีวิตจริงของมนุษย์ในสังคม (ธวัช ปุณโณทก, 2527, 87 อ้างถึงใน กาญจนา      
ต้นโพธิ์, 2549)  เพื่อสร้างความบันเทิงใจให้แก่ผู้อ่าน  และอาจสอดแทรกแนวคิดต่างๆ  ซึ่งสะท้อนทัศนคติของกวี 
และยังสะท้อนสภาพสังคมในสมัยนั้น  การเขียนนวนิยายเป็นศิลปะการสร้างเรื่องราวอันเกิดจากความรู้สึกนึกคิด
ของกวีผ่านการใช้ภาษาบรรยาย  เกิดเป็นภาพให้ผู้อ่านสัมผัสได้  ซึ่งการจะถ่ายทอดภาพในจินตนาการของกวี      
ให้ผู้อ่านได้รับรู้นั้นต้องอาศัยการใช้ภาษาส่ือจินตภาพ  เพราะจินตภาพเป็นภาพในใจของผู้อ่านท่ีเกิดจากการใช้
ถ้อยค าของกวีซึ่งได้ถ่ายทอดหรือสร้างภาพเพื่อส่ือความรู้สึก (ศรีวิไล ดอกจันทร์, 2528, 58 อ้างถึงใน ปาริชาต     
คงสังข์ , 2556) จินตภาพจึงเป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่ ง ท่ีกวีต้องใช้ความสามารถในการเลือกสรรค า            
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเรื่อง “การใช้ภาษาสื่อจินตภาพและกลวิธีการสร้างความสยองขวัญในนวนิยาย 
ชุด Six scream ของภาคินัย” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 222  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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เลือกใช้ประโยค และสร้างโวหารภาพพจน์ ท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของกวีออกมาเป็นภาพให้ผู้อ่าน
มองเห็นและมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวได้อย่างแจ่มชัด ซึ่งจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพในการอ่านวรรณกรรมนั้นๆ      

 นวนิยายสยองขวัญเป็นหนึ่งในประเภทของนวนิยาย เป็นเรื่องภูตผีปีศาจ วิญญาณ อ านาจลึกลับ
น่าสะพรึงกลัว (ประจักษ์ สายแสง, 2522, 221 - 222 อ้างถึงใน ทฤษฎี สีมา, 2541) หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่า 
การทรมานร่างกาย  ท าให้ได้รับความเจ็บปวดและเกิดความหวาดกลัว  ซึ่งนวนิยายสยองขวัญเป็นการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกกลัวอันเป็นอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์  
 หากกล่าวถึงนักเขียนนวนิยายสยองขวัญท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน “ภาคินัย” ซึ่งเป็นนามปากกา   
ของ ภาคินัย กสิรักษ์ นักเขียนนวนิยายจากส านักพิมพ์ Sofa publishing คือหนึ่งในนักเขียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีรู้จัก
มากมาย ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพในนวนิยายของภาคินัยท้ั งในแง่ของการเลือกสรรค า 
ประโยค และการใช้โวหารภาพพจน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาส่ือจินตภาพของภาคินัย     
และเพื่อศึกษาการสร้างความสยองขวัญผ่านการใช้จินตภาพของภาคินัย  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการเลือกสรรค า การใช้โวหารภาพพจน์ส่ือจินตภาพ และการใช้ส านวนในนวนิยาย   
ชุด Six scream ของภาคินัย 

วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องการใช้ภาษาส่ือจินตภาพและกลวิธีการสร้างความสยองขวัญในนวนิยาย           
ชุด Six scream ของภาคินัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพและศึกษากลวิธีการสร้าง        
ความสยองขวัญ ผู้ศึกษามีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
  นวนิยายสยองขวัญชุด Six scream ท่ีภาคินัยเขียนไว้และพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554            
ถึง พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพในนวนิยายสยองขวัญชุด Six scream 
ของภาคินัย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
     2.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับนวนิยายสยองขวัญ 
     2.2 ศึกษาผลงานประเภทนวนิยายสยองขวัญของภาคินัย  
     2.3 รวบรวมข้อมูลจากนวนิยายสยองขวัญชุด Six scream ของภาคินัย                              
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การเลือกสรรค า  
 3.2 การใช้โวหารภาพพจน์  
 3.3 การใช้ส านวน 
 
 
 
 
 

อติพจน์	อธิพจน์

เรื่องราวต่าง	ๆ	

และอาจสอดแทรกแนวคิดต่าง	ๆ

ห้อง	222
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เลือกใช้ประโยค และสร้างโวหารภาพพจน์ ท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของกวีออกมาเป็นภาพให้ผู้อ่าน
มองเห็นและมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวได้อย่างแจ่มชัด ซึ่งจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพในการอ่านวรรณกรรมนั้นๆ      

 นวนิยายสยองขวัญเป็นหนึ่งในประเภทของนวนิยาย เป็นเรื่องภูตผีปีศาจ วิญญาณ อ านาจลึกลับ
น่าสะพรึงกลัว (ประจักษ์ สายแสง, 2522, 221 - 222 อ้างถึงใน ทฤษฎี สีมา, 2541) หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่า 
การทรมานร่างกาย  ท าให้ได้รับความเจ็บปวดและเกิดความหวาดกลัว  ซึ่งนวนิยายสยองขวัญเป็นการถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกกลัวอันเป็นอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์  
 หากกล่าวถึงนักเขียนนวนิยายสยองขวัญท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน “ภาคินัย” ซึ่งเป็นนามปากกา   
ของ ภาคินัย กสิรักษ์ นักเขียนนวนิยายจากส านักพิมพ์ Sofa publishing คือหนึ่งในนักเขียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีรู้จัก
มากมาย ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพในนวนิยายของภาคินัยท้ั งในแง่ของการเลือกสรรค า 
ประโยค และการใช้โวหารภาพพจน์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาส่ือจินตภาพของภาคินัย     
และเพื่อศึกษาการสร้างความสยองขวัญผ่านการใช้จินตภาพของภาคินัย  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการเลือกสรรค า การใช้โวหารภาพพจน์ส่ือจินตภาพ และการใช้ส านวนในนวนิยาย   
ชุด Six scream ของภาคินัย 

วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องการใช้ภาษาส่ือจินตภาพและกลวิธีการสร้างความสยองขวัญในนวนิยาย           
ชุด Six scream ของภาคินัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพและศึกษากลวิธีการสร้าง        
ความสยองขวัญ ผู้ศึกษามีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
  นวนิยายสยองขวัญชุด Six scream ท่ีภาคินัยเขียนไว้และพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554            
ถึง พ.ศ. 2555 รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้ภาษาส่ือจินตภาพในนวนิยายสยองขวัญชุด Six scream 
ของภาคินัย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
     2.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับนวนิยายสยองขวัญ 
     2.2 ศึกษาผลงานประเภทนวนิยายสยองขวัญของภาคินัย  
     2.3 รวบรวมข้อมูลจากนวนิยายสยองขวัญชุด Six scream ของภาคินัย                              
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การเลือกสรรค า  
 3.2 การใช้โวหารภาพพจน์  
 3.3 การใช้ส านวน 
 
 
 
 
 

การอ่านวรรณกรรมนั้น	ๆ

พิมพ ์ครั้ งแรกใน	 พ.ศ.	2554

2555	รวมทั้งหมด	6	เรื่อง

เพื่อศึกษาการเลือกสรรค�า	 การใช้โวหารภาพพจน์สื่อจินตภาพ	 และการใช้ส�านวนในนวนิยาย 
ชุด	Six	scream	ของภาคินัย
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ผลการศึกษา 
 1. การเลือกสรรค า 
 ภาคินัยมีการเลือกสรรค าเพื่อใช้ส่ือความหมายท่ีชัดเจนและเพื่อส่ือจินตภาพให้ผู้อ่านเห็นภาพ
และเกิดจินตนาการเช่นเดียวกับส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือ โดยมีวิธีการเลือกสรรค าดังต่อไปนี้ 
     1.1 การใช้ค าแสดงภาพ 
   1.1.1 การใช้ค าแสดงสี 
   1) การใช้ค าบอกสีด้วยการใช้ค าขยาย 
            2) การใช้ค าบอกสีด้วยการใช้การเปรียบเทียบ 
            3) การใช้ค าบอกสีด้วยการใช้ค าบอกความรู้สึก 
       1.1.2 การใช้ค าแสดงแสง 
            1) การใช้ค าแสดงแสงในการพรรณนาฉาก 
            2) การใช้ค าแสดงแสงในการพรรณนาส่ิงของ 
           3) การใช้ค าแสดงแสงในการบอกลักษณะดวงตาของตัวละคร 
   1.1.3 การใช้ค าแสดงรูปร่าง 
   1.1.4 การใช้ค าแสดงสภาพ 
   1.1.5 การใช้ค าแสดงลักษณะ 
   1.1.6 การใช้ค าแสดงภาพเพื่อบอกอารมณ์ความรู้สึก 
      1.2 การใช้ค าแสดงอาการ 
   1.2.1 การใช้ค าแสดงอาการเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 
       1.2.2 การใช้ค าแสดงอาการเพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
      1.3 การใช้ค าแสดงเสียง 
   1.3.1 การใช้ค าแสดงลักษณะของเสียง 
   1.3.2 การใช้ค าแสดงระดับความดังของเสียง 
   1.3.3 การใช้ค าแสดงเสียงเพื่อส่ืออารมณ์ความรู้สึก 
      1.4 การใช้ค าแสดงกล่ิน 
   1.4.1 การใช้ค าแสดงลักษณะของกล่ิน 
   1.4.2 การใช้ค าแสดงอาการของกล่ิน 
   1.4.3 การใช้ค าแสดงท่ีมาของกล่ิน 
      1.5 การใช้ค าแสดงอุณหภูมิ 
      1.6 การใช้ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึก   
   1.6.1 การใช้ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้ค าขยาย 
   1.6.2 การใช้ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยแสดงอาการท่ีเป็นผล 
   1.6.3 การใช้ค าแสดงอารมณ์ความรู้สึกโดยบอกระดับอารมณ์ความรู้สึก 
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 2. การใช้โวหารภาพพจน์ 
  ภาคินั ยใช้ภาพพจน์ เพื่ อท าให้ เกิดภาพใน จิตใจของผู้อ่ าน  สร้างสรรค์ จินตนาการ                  
และส่ือความหมายแฝงท่ีไม่ต้องการบอกโดยตรง นอกจากนั้น โวหารภาพพจน์ยังท าให้เกิดสุนทรียภาพ                
และความสละสลวยงดงามทางภาษาอีกด้วย โดยภาคินัยมีการใช้โวหารภาพพจน์ ดังนี้ 
     2.1 อุปมา  
     ภาคินัยใช้การอุปมาเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการพรรณนาให้ เห็นภาพชัดเจนยิ่ งขึ้น           
โดยเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งว่าเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง เช่น เปรียบเทียบร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์ท่ีโดนเผาเหมือนกับ
อาหารท่ีถูกท าให้สุก เปรียบเทียบเลือดท่ีพุ่งกระฉูดเหมือนท่อน้ าแตก เป็นต้น      
     2.2 อุปลักษณ์ 
     ภาคินัยใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรียบส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นภาพของส่ิงนั้นชัดเจน
มากขึ้น เช่น การใช้นรกเป็นความทุกข์ทรมานหรือสถานการณ์แห่งความทุกข์อย่างแสนสาหัส  มารร้าย 
เปรียบเทียบกับความช่ัวร้ายในจิตใจของมนุษย์ เป็นต้น 
     2.3 บุคลาธิษฐาน 
     ภาคินัยใช้บุคลาธิษฐานเพื่อพรรณนาส่ิงท่ีไม่ใช่คน เพื่อท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและรู้สึกถึงส่ิงนั้น
ได้ลึกซึ้งขึ้น เช่น ความตายก าลังหายใจรดต้นคอ เสียงฝนฟ้าร้องค ารามด้วยความพิโรธ เป็นต้น 
     2.4 นามนัย 
     ภาคินัยใช้นามนัยเพื่อแสดงถึง ส่ิงหนึ่ งโดยไม่กล่าวโดยตรง ท าให้ ผู้อ่านต้องวิเคราะห์         
ตีความเพื่อให้ทราบถึงความหมายท่ีภาคินัยต้องการจะส่ือ เช่น แดนซากุระ หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
     2.5 สัมพจนัย 
     ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่ิงนั้นชัดเจนขึ้นผ่านการกล่าวถึงส่วนย่อยซึ่งเป็นใจความหลัก          
ท่ีต้องการส่ือความหมาย เช่น เงื้อมือ เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคน การอยู่ในเงื้อมือ ส่ือความหมายถึง การอยู่ใน
การควบคุมของคนผู้นั้น เป็นต้น 
     2.6 สัญลักษณ์ 
  ภาคินัยใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นคนหรือวลีท่ีมีความหมายแทนส่ิงต่างๆ และมีความหมายในตัวเอง 
เพื่อแทนลักษณะนิสัยของตัวละครให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน เช่น แม่มด หมายถึง คนท่ีมีจิตใจโหดร้าย เป็นต้น 
     2.7 อติพจน์ 
     ภาคินัยใช้อติพจน์ในการเน้นความส าคัญ เพิ่มน้ าหนักให้กับเรื่องราว ท าให้เรื่องราวเข้มข้น    
ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น เช่น หัวใจเต้นตูมตามจนแทบจะหลุดออกจากหน้าอก 
ตาเบิกโพลงจนแทบจะถลนออกจากเบ้า เป็นต้น 
     2.8 อธิพจน์ 
  ภาคินัยใช้อธิพจน์ เพื่ อแทรกความตลกเข้าไปใน เนื้ อ เรื่อง นอกจากความตลกแล้ว                     
ภาคินัยยังใช้อธิพจน์ในการบอกความเกินจริงมาก เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร  เช่น วิ่งเร็วกว่านักวิ่ง     
ทีมชาติ จะขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์หรือลงไปถึงขุมนรกก็ไม่เจอมันหรอก เป็นต้น 
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 2. การใช้โวหารภาพพจน์ 
  ภาคินั ยใช้ภาพพจน์ เพื่ อท าให้ เกิดภาพใน จิตใจของผู้อ่ าน  สร้างสรรค์ จินตนาการ                  
และส่ือความหมายแฝงท่ีไม่ต้องการบอกโดยตรง นอกจากนั้น โวหารภาพพจน์ยังท าให้เกิดสุนทรียภาพ                
และความสละสลวยงดงามทางภาษาอีกด้วย โดยภาคินัยมีการใช้โวหารภาพพจน์ ดังนี้ 
     2.1 อุปมา  
     ภาคินัยใช้การอุปมาเพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการพรรณนาให้ เห็นภาพชัดเจนยิ่ งขึ้น           
โดยเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งว่าเหมือนกับอีกส่ิงหนึ่ง เช่น เปรียบเทียบร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์ท่ีโดนเผาเหมือนกับ
อาหารท่ีถูกท าให้สุก เปรียบเทียบเลือดท่ีพุ่งกระฉูดเหมือนท่อน้ าแตก เป็นต้น      
     2.2 อุปลักษณ์ 
     ภาคินัยใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรียบส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นภาพของส่ิงนั้นชัดเจน
มากขึ้น เช่น การใช้นรกเป็นความทุกข์ทรมานหรือสถานการณ์แห่งความทุกข์อย่างแสนสาหัส  มารร้าย 
เปรียบเทียบกับความช่ัวร้ายในจิตใจของมนุษย์ เป็นต้น 
     2.3 บุคลาธิษฐาน 
     ภาคินัยใช้บุคลาธิษฐานเพื่อพรรณนาส่ิงท่ีไม่ใช่คน เพื่อท าให้ผู้อ่านเห็นภาพและรู้สึกถึงส่ิงนั้น
ได้ลึกซึ้งขึ้น เช่น ความตายก าลังหายใจรดต้นคอ เสียงฝนฟ้าร้องค ารามด้วยความพิโรธ เป็นต้น 
     2.4 นามนัย 
     ภาคินัยใช้นามนัยเพื่อแสดงถึง ส่ิงหนึ่ งโดยไม่กล่าวโดยตรง ท าให้ ผู้อ่านต้องวิเคราะห์          
ตีความเพื่อให้ทราบถึงความหมายท่ีภาคินัยต้องการจะส่ือ เช่น แดนซากุระ หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
     2.5 สัมพจนัย 
     ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่ิงนั้นชัดเจนขึ้นผ่านการกล่าวถึงส่วนย่อยซึ่งเป็นใจความหลัก          
ท่ีต้องการส่ือความหมาย เช่น เงื้อมือ เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคน การอยู่ในเงื้อมือ ส่ือความหมายถึง การอยู่ใน
การควบคุมของคนผู้นั้น เป็นต้น 
     2.6 สัญลักษณ์ 
  ภาคินัยใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นคนหรือวลีท่ีมีความหมายแทนส่ิงต่างๆ และมีความหมายในตัวเอง 
เพื่อแทนลักษณะนิสัยของตัวละครให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน เช่น แม่มด หมายถึง คนท่ีมีจิตใจโหดร้าย เป็นต้น 
     2.7 อติพจน์ 
     ภาคินัยใช้อติพจน์ในการเน้นความส าคัญ เพิ่มน้ าหนักให้กับเรื่องราว ท าให้เรื่องราวเข้มข้น    
ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น เช่น หัวใจเต้นตูมตามจนแทบจะหลุดออกจากหน้าอก 
ตาเบิกโพลงจนแทบจะถลนออกจากเบ้า เป็นต้น 
     2.8 อธิพจน์ 
  ภาคินัยใช้อธิพจน์ เพื่ อแทรกความตลกเข้าไปใน เนื้ อ เรื่อง นอกจากความตลกแล้ว                     
ภาคินัยยังใช้อธิพจน์ในการบอกความเกินจริงมาก เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร  เช่น วิ่งเร็วกว่านักวิ่ง     
ทีมชาติ จะขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์หรือลงไปถึงขุมนรกก็ไม่เจอมันหรอก เป็นต้น 
 
 

ต่าง	ๆ 	และมีความหมายในตัวเอง
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     2.9 อวพจน์ 
     ภาคินัยใช้อวพจน์เพื่อแสดงภาพท่ีน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมากขึ้น        
และแฝงการประชดแดกดันในเนื้อความด้วย เช่น หน้าหดเหลือสองนิ้ว เป็นต้น 
     2.10 อุทาหรณ์ 
      ภาคินัยใช้อุทาหรณ์เพื่อเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อท าให้ ผู้อ่านจินตนาการ           
ถึงส่ิงท่ีกล่าวถึงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เปรียบเทียบเด็กก าพร้าเป็นผ้าท่ีเปื้อน ต้องค่อยๆ ซักผ้าให้สะอาด เป็นต้น 
     2.11 ปฏิรูปพจน์ 
 ภาคินัยได้ใช้ปฏิรูปพจน์ คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวและข้อความท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว        
เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวแทนค าอธิบาย เช่น โบราณว่าอย่าเล่นกับไฟ ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย เป็นต้น 
     2.12 ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ 
     ภาคินัยได้ใช้ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ คือข้อความท่ีมีความหมายขัดแย้งกันนี้เพื่อท าให้
เนื้อความโดดเด่น ผู้อ่านจึงรู้สึกสะดุดตาและคิดหาความหมายท่ีแฝงไว้ เช่น ความสวยงามท่ีน่าขนลุก เสียงหัวเราะ
ท่ีแสนมีความสุขบนความตายของคนอื่น เป็นต้น 
     2.13 ปฏิปุจฉา 
     ภาคินัยใช้ปฏิปุจฉา ซึ่งเป็นค าถามทางวาทศิลป์ท่ีไม่ต้องการค าตอบในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องอย่างชัดเจน ดังนี้ 
   2.13.1 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น “แต่คนทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง 
       ไม่ใช่หรือ” เป็นต้น 

   2.13.2 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อถามตนเอง เช่น “นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือ ตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิง 
จริงๆ หรือ” เป็นต้น 

   2.13.3 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น “ท่านคิดว่าท่านเป็นใครถึงได้มาส่ังเรา!” 
    เป็นต้น 
     2.14 การแฝงนัย  
    ภาคินัยใช้การแฝงนัย เพื่อบอกความหมายท่ีไม่ต้องการกล่าวออกมาโดยตรง แต่แสดงออก    
ผ่านการแฝงนัย เช่น “อย่างเธอนี่น่าจะสลบจนตายไปเลยนะ แผ่นดินจะได้สูงขึ้น” เป็นต้น 
     2.15 อาวัตพากย์ 
     ภาคินัยใช้อาวัตพากย์เพื่อเรียกผลของรสสัมผัสท่ีผิดไปจากธรรมดา สร้างความแปลกใหม่     
ในการเล่าเรื่อง และเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน เช่น รสชาติความเจ็บปวด กล่ินความตาย 
เป็นต้น 
     2.16 สัทพจน์ 
     ภาคินัยใช้สัทพจน์หรือค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อสร้างจินตภาพให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าถึง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเรื่องราวร่วมกับตัวละคร เช่น เสียงใบไม้เสียดสีกันดัง ‘ซู่ซ่า’ เสียงหายใจดัง ‘ฟืดฟาด’ 
เสียงปืนดัง ‘ปัง…ปัง…ปัง!’ เป็นต้น 
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 3. การใช้ส านวน 
 ภาคินัยใช้ส านวนเพื่อแสดงเรื่องราว เหตุการณ์ บุคลิก นิสัย หรือความนึกคิดของตัวละคร        
ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น  โดยไม่กล่าวออกไปโดยตรง เช่น วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนท่ีมีความผิดติดตัว           
วัวลืมตีน หมายถึง คนท่ีได้ดีแล้วลืมตัว ลูกไก่ในก ามือ หมายถึง ผู้ท่ีไม่มีทางสู้ เป็นต้น 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การใช้ภาษาส่ือจินตภาพจึงเป็นกลวิธีส าคัญท่ีท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกสยองขวัญตามจุดประสงค์
ของนวนิยายสยองขวัญ ซึ่งกลวิธีท่ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์นั้น ภาคินัยใช้ในการส่ือจินตภาพผ่านภาษา             
ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ได้แก่ การเลือกสรรค า การใช้โวหารภาพพจน์ และการใช้ส านวน ในการเลือกสรรค า    
เพื่อส่ือจินตภาพ ภาคินัยเลือกใช้ค าเพื่อตอบสนองประสาทสัมผัสของมนุษย์ในด้านการมองเห็น การได้ยินเสียง 
การได้กล่ิน การสัมผัสทางกาย และการรับความรู้สึกทางใจ เพื่อท าให้ผู้อ่านรับประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับตัวละคร 
โดยเฉพาะการใช้ค าแสดงภาพ เพราะท าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพของเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ท่ี สุดและชัดเจน ท่ี สุด นอกจากนั้นยั งใช้ โวหารภาพพจน์ ในการท าให้ เกิด จินตภาพ ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น          
โดยเฉพาะอุปมา ซึ่งเป็นโวหารภาพพจน์ท่ีพบมาก รวมถึงโวหารภาพพจน์อื่นๆ เช่น อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน      
อติพจน์ อวพจน์ ปฏิรูปพจน์ ปฏิภาคพจน์ อาวัตพากย์ สัทพจน์ ฯลฯ และการใช้ส านวนมาเปรียบเทียบ            
ท าให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับเป็นตัวละครท่ีอยู่ในเหตุการณ์นั้น ท าให้เกิดจินตภาพ และท าให้รับความรู้สึกสยองขวัญ     
จากนวนิยายได้อย่างลึกซึ้ง อันเป็นสุนทรียภาพและอรรถรสสูงสุดในการอ่านนวนิยายสยองขวัญ 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 1. ควรศึกษาโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา จังหวะการด าเนินเรื่อง และนัยท่ีแฝงอยู่ในเรื่อง  
เพื่อให้เห็นสัมพันธภาพขององค์ประกอบท้ังหมดท่ีใช้ในการสร้างนวนิยายสยองขวัญ  
 2. ควรศึกษาการใช้ภาษาเพื่อสร้างจินตภาพในนวนิยายของนักเขียนท่านอื่นๆ ท่ีมีผลงานประเภท
นวนิยายสยองขวัญ หรือนวนิยายประเภทอื่นๆ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาอื่นๆ 
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ต้องค่อย	ๆ	ซักผ้าให้สะอาด
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     2.9 อวพจน์ 
     ภาคินัยใช้อวพจน์เพื่อแสดงภาพท่ีน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมากขึ้น        
และแฝงการประชดแดกดันในเนื้อความด้วย เช่น หน้าหดเหลือสองนิ้ว เป็นต้น 
     2.10 อุทาหรณ์ 
      ภาคินัยใช้อุทาหรณ์เพื่อเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อท าให้ ผู้อ่านจินตนาการ           
ถึงส่ิงท่ีกล่าวถึงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เปรียบเทียบเด็กก าพร้าเป็นผ้าท่ีเปื้อน ต้องค่อยๆ ซักผ้าให้สะอาด เป็นต้น 
     2.11 ปฏิรูปพจน์ 
 ภาคินัยได้ใช้ปฏิรูปพจน์ คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวและข้อความท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว        
เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวแทนค าอธิบาย เช่น โบราณว่าอย่าเล่นกับไฟ ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย เป็นต้น 
     2.12 ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ 
     ภาคินัยได้ใช้ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ คือข้อความท่ีมีความหมายขัดแย้งกันนี้เพื่อท าให้
เนื้อความโดดเด่น ผู้อ่านจึงรู้สึกสะดุดตาและคิดหาความหมายท่ีแฝงไว้ เช่น ความสวยงามท่ีน่าขนลุก เสียงหัวเราะ
ท่ีแสนมีความสุขบนความตายของคนอื่น เป็นต้น 
     2.13 ปฏิปุจฉา 
     ภาคินัยใช้ปฏิปุจฉา ซึ่งเป็นค าถามทางวาทศิลป์ท่ีไม่ต้องการค าตอบในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องอย่างชัดเจน ดังนี้ 
   2.13.1 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น “แต่คนทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง 
       ไม่ใช่หรือ” เป็นต้น 

   2.13.2 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อถามตนเอง เช่น “นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือ ตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิง 
จริงๆ หรือ” เป็นต้น 

   2.13.3 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น “ท่านคิดว่าท่านเป็นใครถึงได้มาส่ังเรา!” 
    เป็นต้น 
     2.14 การแฝงนัย  
    ภาคินัยใช้การแฝงนัย เพื่อบอกความหมายท่ีไม่ต้องการกล่าวออกมาโดยตรง แต่แสดงออก    
ผ่านการแฝงนัย เช่น “อย่างเธอนี่น่าจะสลบจนตายไปเลยนะ แผ่นดินจะได้สูงขึ้น” เป็นต้น 
     2.15 อาวัตพากย์ 
     ภาคินัยใช้อาวัตพากย์เพื่อเรียกผลของรสสัมผัสท่ีผิดไปจากธรรมดา สร้างความแปลกใหม่     
ในการเล่าเรื่อง และเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน เช่น รสชาติความเจ็บปวด กล่ินความตาย 
เป็นต้น 
     2.16 สัทพจน์ 
     ภาคินัยใช้สัทพจน์หรือค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อสร้างจินตภาพให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าถึง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเรื่องราวร่วมกับตัวละคร เช่น เสียงใบไม้เสียดสีกันดัง ‘ซู่ซ่า’ เสียงหายใจดัง ‘ฟืดฟาด’ 
เสียงปืนดัง ‘ปัง…ปัง…ปัง!’ เป็นต้น 
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 3. การใช้ส านวน 
 ภาคินัยใช้ส านวนเพื่อแสดงเรื่องราว เหตุการณ์ บุคลิก นิสัย หรือความนึกคิดของตัวละคร        
ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น  โดยไม่กล่าวออกไปโดยตรง เช่น วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนท่ีมีความผิดติดตัว           
วัวลืมตีน หมายถึง คนท่ีได้ดีแล้วลืมตัว ลูกไก่ในก ามือ หมายถึง ผู้ท่ีไม่มีทางสู้ เป็นต้น 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การใช้ภาษาส่ือจินตภาพจึงเป็นกลวิธีส าคัญท่ีท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกสยองขวัญตามจุดประสงค์
ของนวนิยายสยองขวัญ ซึ่งกลวิธีท่ี ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์นั้น ภาคินัยใช้ในการส่ือจินตภาพผ่านภาษา             
ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ได้แก่ การเลือกสรรค า การใช้โวหารภาพพจน์ และการใช้ส านวน ในการเลือกสรรค า    
เพื่อส่ือจินตภาพ ภาคินัยเลือกใช้ค าเพื่อตอบสนองประสาทสัมผัสของมนุษย์ในด้านการมองเห็น การได้ยินเสียง 
การได้กล่ิน การสัมผัสทางกาย และการรับความรู้สึกทางใจ เพื่อท าให้ผู้อ่านรับประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับตัวละคร 
โดยเฉพาะการใช้ค าแสดงภาพ เพราะท าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพของเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ท่ี สุดและชัดเจน ท่ี สุด นอกจากนั้นยั งใช้ โวหารภาพพจน์ ในการท าให้ เกิด จินตภาพ ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น          
โดยเฉพาะอุปมา ซึ่งเป็นโวหารภาพพจน์ท่ีพบมาก รวมถึงโวหารภาพพจน์อื่นๆ เช่น อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน      
อติพจน์ อวพจน์ ปฏิรูปพจน์ ปฏิภาคพจน์ อาวัตพากย์ สัทพจน์ ฯลฯ และการใช้ส านวนมาเปรียบเทียบ            
ท าให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับเป็นตัวละครท่ีอยู่ในเหตุการณ์นั้น ท าให้เกิดจินตภาพ และท าให้รับความรู้สึกสยองขวัญ     
จากนวนิยายได้อย่างลึกซึ้ง อันเป็นสุนทรียภาพและอรรถรสสูงสุดในการอ่านนวนิยายสยองขวัญ 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 1. ควรศึกษาโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา จังหวะการด าเนินเรื่อง และนัยท่ีแฝงอยู่ในเรื่อง  
เพื่อให้เห็นสัมพันธภาพขององค์ประกอบท้ังหมดท่ีใช้ในการสร้างนวนิยายสยองขวัญ  
 2. ควรศึกษาการใช้ภาษาเพื่อสร้างจินตภาพในนวนิยายของนักเขียนท่านอื่นๆ ท่ีมีผลงานประเภท
นวนิยายสยองขวัญ หรือนวนิยายประเภทอื่นๆ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาอื่นๆ 
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     2.9 อวพจน์ 
     ภาคินัยใช้อวพจน์เพื่อแสดงภาพท่ีน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมากขึ้น        
และแฝงการประชดแดกดันในเนื้อความด้วย เช่น หน้าหดเหลือสองนิ้ว เป็นต้น 
     2.10 อุทาหรณ์ 
      ภาคินัยใช้อุทาหรณ์เพื่อเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อท าให้ ผู้อ่านจินตนาการ           
ถึงส่ิงท่ีกล่าวถึงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เปรียบเทียบเด็กก าพร้าเป็นผ้าท่ีเปื้อน ต้องค่อยๆ ซักผ้าให้สะอาด เป็นต้น 
     2.11 ปฏิรูปพจน์ 
 ภาคินัยได้ใช้ปฏิรูปพจน์ คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวและข้อความท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว        
เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวแทนค าอธิบาย เช่น โบราณว่าอย่าเล่นกับไฟ ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย เป็นต้น 
     2.12 ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ 
     ภาคินัยได้ใช้ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ คือข้อความท่ีมีความหมายขัดแย้งกันนี้เพื่อท าให้
เนื้อความโดดเด่น ผู้อ่านจึงรู้สึกสะดุดตาและคิดหาความหมายท่ีแฝงไว้ เช่น ความสวยงามท่ีน่าขนลุก เสียงหัวเราะ
ท่ีแสนมีความสุขบนความตายของคนอื่น เป็นต้น 
     2.13 ปฏิปุจฉา 
     ภาคินัยใช้ปฏิปุจฉา ซึ่งเป็นค าถามทางวาทศิลป์ท่ีไม่ต้องการค าตอบในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องอย่างชัดเจน ดังนี้ 
   2.13.1 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น “แต่คนทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง 
       ไม่ใช่หรือ” เป็นต้น 

   2.13.2 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อถามตนเอง เช่น “นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือ ตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิง 
จริงๆ หรือ” เป็นต้น 

   2.13.3 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น “ท่านคิดว่าท่านเป็นใครถึงได้มาส่ังเรา!” 
    เป็นต้น 
     2.14 การแฝงนัย  
    ภาคินัยใช้การแฝงนัย เพื่อบอกความหมายท่ีไม่ต้องการกล่าวออกมาโดยตรง แต่แสดงออก    
ผ่านการแฝงนัย เช่น “อย่างเธอนี่น่าจะสลบจนตายไปเลยนะ แผ่นดินจะได้สูงขึ้น” เป็นต้น 
     2.15 อาวัตพากย์ 
     ภาคินัยใช้อาวัตพากย์เพื่อเรียกผลของรสสัมผัสท่ีผิดไปจากธรรมดา สร้างความแปลกใหม่     
ในการเล่าเรื่อง และเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน เช่น รสชาติความเจ็บปวด กล่ินความตาย 
เป็นต้น 
     2.16 สัทพจน์ 
     ภาคินัยใช้สัทพจน์หรือค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อสร้างจินตภาพให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าถึง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเรื่องราวร่วมกับตัวละคร เช่น เสียงใบไม้เสียดสีกันดัง ‘ซู่ซ่า’ เสียงหายใจดัง ‘ฟืดฟาด’ 
เสียงปืนดัง ‘ปัง…ปัง…ปัง!’ เป็นต้น 
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     2.9 อวพจน์ 
     ภาคินัยใช้อวพจน์เพื่อแสดงภาพท่ีน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมากขึ้น        
และแฝงการประชดแดกดันในเนื้อความด้วย เช่น หน้าหดเหลือสองนิ้ว เป็นต้น 
     2.10 อุทาหรณ์ 
      ภาคินัยใช้อุทาหรณ์เพื่อเปรียบเทียบเรื่องราว เหตุการณ์ เพื่อท าให้ ผู้อ่านจินตนาการ           
ถึงส่ิงท่ีกล่าวถึงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เปรียบเทียบเด็กก าพร้าเป็นผ้าท่ีเปื้อน ต้องค่อยๆ ซักผ้าให้สะอาด เป็นต้น 
     2.11 ปฏิรูปพจน์ 
 ภาคินัยได้ใช้ปฏิรูปพจน์ คือ การยกตัวอย่างเรื่องราวและข้อความท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีอยู่แล้ว        
เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องราวแทนค าอธิบาย เช่น โบราณว่าอย่าเล่นกับไฟ ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย เป็นต้น 
     2.12 ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ 
     ภาคินัยได้ใช้ปฏิทรรศน์หรือปฏิภาคพจน์ คือข้อความท่ีมีความหมายขัดแย้งกันนี้เพื่อท าให้
เนื้อความโดดเด่น ผู้อ่านจึงรู้สึกสะดุดตาและคิดหาความหมายท่ีแฝงไว้ เช่น ความสวยงามท่ีน่าขนลุก เสียงหัวเราะ
ท่ีแสนมีความสุขบนความตายของคนอื่น เป็นต้น 
     2.13 ปฏิปุจฉา 
     ภาคินัยใช้ปฏิปุจฉา ซึ่งเป็นค าถามทางวาทศิลป์ท่ีไม่ต้องการค าตอบในการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องอย่างชัดเจน ดังนี้ 
   2.13.1 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อกระตุ้นความคิด เช่น “แต่คนทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง 
       ไม่ใช่หรือ” เป็นต้น 

   2.13.2 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อถามตนเอง เช่น “นี่มันเป็นเรื่องจริงหรือ ตุ๊กตาตัวนี้มีผีสิง 
จริงๆ หรือ” เป็นต้น 

   2.13.3 การใช้ปฏิปุจฉาเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น “ท่านคิดว่าท่านเป็นใครถึงได้มาส่ังเรา!” 
    เป็นต้น 
     2.14 การแฝงนัย  
    ภาคินัยใช้การแฝงนัย เพื่อบอกความหมายท่ีไม่ต้องการกล่าวออกมาโดยตรง แต่แสดงออก    
ผ่านการแฝงนัย เช่น “อย่างเธอนี่น่าจะสลบจนตายไปเลยนะ แผ่นดินจะได้สูงขึ้น” เป็นต้น 
     2.15 อาวัตพากย์ 
     ภาคินัยใช้อาวัตพากย์เพื่อเรียกผลของรสสัมผัสท่ีผิดไปจากธรรมดา สร้างความแปลกใหม่     
ในการเล่าเรื่อง และเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจน เช่น รสชาติความเจ็บปวด กล่ินความตาย 
เป็นต้น 
     2.16 สัทพจน์ 
     ภาคินัยใช้สัทพจน์หรือค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพื่อสร้างจินตภาพให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าถึง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเรื่องราวร่วมกับตัวละคร เช่น เสียงใบไม้เสียดสีกันดัง ‘ซู่ซ่า’ เสียงหายใจดัง ‘ฟืดฟาด’ 
เสียงปืนดัง ‘ปัง…ปัง…ปัง!’ เป็นต้น 

 

	ๆ	เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาอื่น	ๆ

อืน่	ๆ 	ทีม่ผีลงานประเภท

รวมถึงโวหารภาพพจน์อื่น	ๆ

สัทพจน์ 	 และการใช้ ส� านวนมาเปรี ยบ เที ยบ
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การศึกษาปริจเฉทการสมัภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์”1 
 

ภาสวุฒิ ประสิทธิ์วรนันท์2 
สุธาสินี พลอยขาว3 

 
บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเรื่ อง การศึกษาปริจเฉทการสัมภาษณ์ รายการ “ทอ ล์ก -กะ -เทย  ทู ไน ต์”                   
มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษากลวิ ธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ รายการ “ทอล์ก -กะ -เทย ทู ไนต์”                     
ในการด าเนินการศึกษา  ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทสัมภาษณ์จากรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์”           
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ยกเว้นตอนท่ีไม่มีการสัมภาษณ์       
แขกรับ เชิญ เป็นจ านวน ท้ังส้ิน 50 ตอน ผลการศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ราย การ           
“ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” พบว่าปรากฏคู่ถ้อยค าถาม - ตอบท้ังส้ิน 2 ชนิด คือ คู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบเสร็จส้ิน  
ในหนึ่งคู่ และคู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบยืดเยื้อ ผู้สัมภาษณ์ใช้รูปประโยค 2 ชนิด ได้แก่ รูปประโยคค าถาม        
และรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ และพบว่าปรากฏกลวิธีการถามท้ังหมด 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การถามในลักษณะ
สรุปประเด็น 2) การถามย้ า 3) การถามในลักษณะทวนค าตอบ 4) การถามโดยการอ้างแหล่งข้อมูล 5) การถาม       
โดยการใช้ถ้อยค าส้ันๆ 6) การช้ีน าค าตอบ และ 7) การเปล่ียนค าถาม 

ค าส าคัญ: ปริจเฉท การสัมภาษณ์ กลวิธีการถาม รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” 

บทน า 
 การศึกษาภาษาในปัจจุบันนั้นได้ขยายขอบเขตจากเรื่อง เสียง ค า และประโยคไปสู่ระดับท่ีสูงกว่า

ประโยคในทางภาษาศาสตร์เรียกว่า ปริจเฉท (ประไพพรรณ พึ่งฉิม, 2542 : 16)  ซึ่งจัดเป็นรูปโครงสร้างในระดับ    
ท่ีสูงกว่าประโยค และสูงท่ีสุดในบรรดารูปภาษาท้ังปวงท่ีประกอบข้ึนเป็นกลไกของภาษา 

 การสัมภาษณ์  ถือเป็นปริจเฉทประเภทหนึ่ ง ท่ีสามารถพบเห็นได้มากในชีวิตประจ าวัน         
ชาร์ล บริกส์ (Charles Briggs, 1986 : 6 อ้างถึงในประไพพรรณ พึ่งฉิม , 2542 : 1) กล่าวไว้ว่าการสัมภาษณ์          
มีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน เรียกได้ว่าเกือบจะต้ังแต่เกิดท่ีเราต้องตอบค าถามต่างๆ ไม่ว่าจะจากครู     
จิตแพทย์ ผู้ฝึกหัดงาน หรือนายจ้าง ท้ังนี้เป็นเพราะการสัมภาษณ์เป็นการส่ือสารเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีง่ายวิธีหนึ่ง 
โดยเฉพาะในปัจจุบัน ยุคท่ีส่ือสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชน           
การสัมภาษณ์เพื่อการส่ือสาร จึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากส่ืออย่างโทรทัศน์   
เป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงช่องทางหนึ่ง 

 เราอ าจพ บ เจอก าร สัมภ าษ ณ์ จากรายการโทร ทั ศน์ ต่ าง ๆ  ม ากมายห ลายรายการ                   
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1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเรื่อง “การศึกษาปรจิเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์”” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 59 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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85 

 
ความสามารถพิเศษท่ีไม่เคยแสดงท่ีไหนมาก่อน โดยมีผู้ด าเนินรายการท่ีสนุกสนาน อาจสอดแทรกความบันเทิง 
เช่น การแสดงดนตรี การแสดงตลก เป็นต้น และรายการสนทนาบันเทิงเป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ียังคงได้รับ
ความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนการจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน์ วิชานิเทศศาสตร์, 2530 : 220) 

 รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรต้ีทอล์กโชว์ ผลิตโดย       
จีเอ็มเอ็มทีวี ออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558         
และส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมี นิติ ชัยชิตาทร เป็นพิธีกรผู้ด าเนินรายการในรายการ 
“ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก 22nd Asian Television Awards ในสาขาผู้ด าเนินรายการ
บันเทิงยอดเย่ียม และได้รับรางวัลชนะเลิศจากรางวัลโทรทัศน์ทองค า ครั้งท่ี 32 สาขาพิธีกรประเภทเด่ียวดีเด่น 
นอกจากนี้ยังได้เข้าชิงรางวัลนาฏราช ครั้งท่ี 8 และรางวัลนาฏราช ครั้งท่ี 9 ในสาขาทอล์กโชว์ยอดเยี่ยม         
รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” ประกอบไปด้วยหลายช่วง แต่ท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดคือช่วง “ทอล์ก-กะ-… (ช่ือของ
แขกรับเชิญ)” หรือช่วงท่ีมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญซึ่งจะเปล่ียนไปในทุกๆ ตอน การสัมภาษณ์ท่ีโดดเด่นนี้ท าให้
รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” เป็นท่ีรู้จัก และมียอดการรับชมรายการทาง YouTube เป็นจ านวนถึงหลักล้าน
การรับชม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ารายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” นั้นเป็นรายการโทรทัศน์ท่ีมีกระแสตอบรับดี 
ได้รับความสนใจจากคนจ านวนมาก และประสบความส าเร็จในการผลิตรายการโทรทัศน์ 

 ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นว่า การสัมภาษณ์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม จะบรรลุจุดมุ่งหมาย             
ได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการต้ังค าถามและรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” ท่ีมีจุดเด่นท่ีการสัมภาษณ์               
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้รายการประสบความส าเร็จ ย่อมปรากฏกลวิธีการถามรูปแบบต่างๆ ในการสัมภาษณ์    
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย       
ทูไนต์” ว่ามีลักษณะอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์”  
 

วิธีด าเนินการศึกษา  
1. ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษา 
บทสัมภาษณ์จากรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” ออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25        

ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ยกเว้นตอนท่ีไม่มีการสัมภาษณ์ 
แขกรับเชิญ เป็นจ านวน 50 ตอน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์ศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา 
3.2 รวบรวมข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษา คือ บทสัมภาษณ์จากรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย  

ทูไนต์” ออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ต้ังแต่วัน ท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 27 พฤศจิกายน          
พ.ศ. 2559 ยกเว้นตอนท่ีไม่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ เป็นจ านวน 50 ตอน โดยการสัมภาษณ์ใช้เวลาครั้งละ
ประมาณ 20 นาที รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1,000 นาที 
 

	ๆ	6)	การชี้น�าค�าตอบ	และ	7)	การเปลี่ยนค�าถาม

ต้องตอบค�าถามต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะจากครู

ต่าง	 ๆ	 มากมายหลายรายการ
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พ.ศ. 2559 ยกเว้นตอนท่ีไม่มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ เป็นจ านวน 50 ตอน โดยการสัมภาษณ์ใช้เวลาครั้งละ
ประมาณ 20 นาที รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1,000 นาที 
 

การสัมภาษณ์เพื่อจุดประสงค์ใด	 ๆ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์ 

ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
4.1 คู่ถ้อยค าถาม - ตอบ ได้แก่ คู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบเสร็จส้ินในหนึ่งคู่  

และคู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบยืดเย้ือ 
4.2 การใช้รูปประโยค ได้แก่ รูปประโยคค าถาม และรูปประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่า 
4.3 กลวิธีการถาม ได้แก่ การถามในลักษณะสรุปค าตอบ การถามแบบช้ีน าค าตอบ การรุกไล่ 

ด้วยค าถามต่อเนื่อง การเปล่ียนค าถาม การถามย้ า การถามโดยใช้ข้อความส้ันๆ การซ้ าค าถาม การต้ังค าถาม    
จากเหตุการณ์สมมติ และการตั้งค าถามแย้ง  
 

ผลการศึกษา 
  จากการศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก -กะ-เทย ทูไนต์” 
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

1. คู่ถ้อยค าถาม - ตอบ  
จากการศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” พบว่า 

ปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” ปรากฏคู่ถ้อยค าถาม - ตอบ ท้ังหมด 2 ชนิด ได้แก่         
คู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบเสร็จส้ินในหนึ่งคู่ และคู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบยืดเยื้อ โดยพบคู่ถ้อยค าถาม - ตอบ       
แบบเสร็จส้ินในหนึ่งคู่มากกว่าคู่ถ้อยค าถาม - ตอบแบบยืดเย้ือ 

2. การใช้รูปประโยค 
จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย ทูไนต์” 

ผู้สัมภาษณ์ใช้รูปประโยค 2 ชนิด คือ รูปประโยคค าถามและรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ 
3. กลวิธีการถาม 

 จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการถามท่ีใช้ในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก-กะ-เทย         
ทูไนต์” มีท้ังหมด 7 กลวิธี ได้แก่ การถามในลักษณะสรุปประเด็น การถามย้ า การถามในลักษณะทวนค าตอบ    
การถามโดยการอ้างแหล่งข้อมูล การถามโดยการใช้ถ้อยค าส้ันๆ การช้ีน าค าตอบและการเปล่ียนค าถาม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ “ทอล์ก -กะ -เทย ทูไนต์”                
ผู้ศึกษาพบว่าประเภทของคู่ถ้อยค าถาม - ตอบท่ีพบมากท่ีสุดคือ คู่ถ้อยค าถาม - ตอบประเภทเสร็จส้ินในหนึ่งคู่        
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามได้อย่างตรงประเด็น เพราะพอจะทราบประเด็นท่ีผู้สัมภาษณ์จะถาม
ถึงอยู่แล้ว และผู้สัมภาษณ์เองก็พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เช่นกัน จึงรู้ว่าประเด็นค าถามใดท่ีควรน ามา
ถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ซึ่งคือ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของผู้ให้สัมภาษณ์        
เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเต็มใจท่ีจะตอบค าถามผู้สัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์ก็มักจะได้รับค าตอบทันทีท่ีพูด
จบผลัดการถาม ส่วนคู่ถ้อยค าถาม – ตอบแบบยืดเยื้อนั้นไม่ได้เกิดจากความไม่เต็มใจท่ีจะตอบค าถามของ         
ผู้ให้สัมภาษณ์ เพียงแต่สถานการณ์การสัมภาษณ์อาจท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยินค าถามไม่ชัดเจน หรือบางครั้ง      
ผู้ให้สัมภาษณ์อาจเล่าเรื่องออกนอกประเด็นจนลืมตอบค าถามในประเด็นค าถามนั้น ผู้สัมภาษณ์จึงต้องถามค าถาม
ใหม่อีกครั้ง ท าให้เกิดถ้อยค าถาม - ตอบแบบยืดเย้ือขึ้นแต่เป็นส่วนน้อย 
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 ผู้ศึกษายังพบว่าผู้สัมภาษณ์มีความสามารถในการเลือกใช้รูปประโยคท้ังสองชนิด คือ รูปประโยค

ค าถามและรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธในการถามค าถามผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีครบถ้วน           
และเพื่อควบคุมทิศทางและล าดับของค าตอบได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ประโยคค าถามแบบให้ตอบรับ  - ปฏิเสธ        
เมื่อต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้ชม ใช้ประโยคค าถามแบบให้ตอบเนื้อความ        
เมื่อต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตนเอง และใช้ประโยคบอกเล่าท่ีมีเนื้อความไม่สมบูรณ์แบบ           
ท่ีมีลักษณะให้เติมเต็มเม่ือต้องการรวบรัดประเด็นให้กระชับ โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามเป็นข้อความส้ันๆ       
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์
ทางโทรทัศน์สองประเภท 

 นอกจากนั้นผู้สัมภาษณ์ยังมีความสามารถในการเลือกประโยคค าถามท้ังสองชนิดมาใช้ในกลวิธี
การถามต่างๆ ให้เหมาะสมกับค าถาม โดยเลือกใช้กลวิธีการถามแต่ละกลวิธีเพื่อให้ได้ค าตอบตามท่ี ผู้สัมภาษณ์
ต้องการ กลวิธีการถามท่ีใช้ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะให้ตอบรับโดยการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อควบคุม
ประเด็นการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามท่ีเตรียมไว้ เนื่องจากผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์อยู่แล้ว    
กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ก าหนดประเด็นและควบคุมประเด็นในการสัมภาษณ์  เพราะผู้สัมภาษณ์ต้องการ        
เน้นให้ผู้ชมการสัมภาษณ์เห็นความส าคัญของประเด็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้น           
และยังท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจในตัวผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้สัมภาษณ์ท่ีครบถ้วน 
ท้ังยังน ากลวิธีการถามต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ คือเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์   
ท่ีดีให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้สัมภาษณ์และรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย        
ทูไนต์” จึงได้รับความนิยม 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 1. ศึกษากลวิธีการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์   

แต่ละคนมีวิธีการตอบค าถามท่ีแตกต่างกัน 
  2. ศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ประเภทอ่ืนๆ อาทิ การสัมภาษณ์เพื่อรับบุคคล

เข้าท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถามโดยใช้ข้อความสั้น	ๆ

	ๆ	การชี้น�าค�าตอบและการเปลี่ยนค�าถาม

-
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ค าถามและรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธในการถามค าถามผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีครบถ้วน           
และเพื่อควบคุมทิศทางและล าดับของค าตอบได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ประโยคค าถามแบบให้ตอบรับ  - ปฏิเสธ        
เมื่อต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้ชม ใช้ประโยคค าถามแบบให้ตอบเนื้อความ        
เมื่อต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เล่าเรื่องด้วยตนเอง และใช้ประโยคบอกเล่าท่ีมีเนื้อความไม่สมบูรณ์แบบ           
ท่ีมีลักษณะให้เติมเต็มเมื่อต้องการรวบรัดประเด็นให้กระชับ โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามเป็นข้อความส้ันๆ       
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) ศึกษาเรื่อง กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์
ทางโทรทัศน์สองประเภท 

 นอกจากนั้นผู้สัมภาษณ์ยังมีความสามารถในการเลือกประโยคค าถามท้ังสองชนิดมาใช้ในกลวิธี
การถามต่างๆ ให้เหมาะสมกับค าถาม โดยเลือกใช้กลวิธีการถามแต่ละกลวิธีเพื่อให้ได้ค าตอบตามท่ี ผู้สัมภาษณ์
ต้องการ กลวิธีการถามท่ีใช้ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะให้ตอบรับโดยการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อควบคุม
ประเด็นการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามท่ีเตรียมไว้ เนื่องจากผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์อยู่แล้ว    
กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ก าหนดประเด็นและควบคุมประเด็นในการสัมภาษณ์  เพราะผู้สัมภาษณ์ต้องการ        
เน้นให้ผู้ชมการสัมภาษณ์เห็นความส าคัญของประเด็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้น           
และยังท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจในตัวผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้สัมภาษณ์ท่ีครบถ้วน 
ท้ังยังน ากลวิธีการถามต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ คือเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์   
ท่ีดีให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้สัมภาษณ์และรายการ “ทอล์ก-กะ-เทย        
ทูไนต์” จึงได้รับความนิยม 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 1. ศึกษากลวิธีการตอบค าถามของผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์   

แต่ละคนมีวิธีการตอบค าถามท่ีแตกต่างกัน 
  2. ศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ประเภทอื่นๆ อาทิ การสัมภาษณ์เพื่อรับบุคคล

เข้าท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบค�าถามเป็นข้อความสั้น	ๆ

การถามตา่ง	ๆ

ประเด็นต่าง	ๆ

การถามตา่ง	ๆ

ประเภทอืน่	ๆ
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การศึกษาค าอ้างถึงบุคคลในวรรณคดเีรื่องลิลิตตะเลงพ่าย1 
 

บุณยดา เลาหภักดี2 
สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล3 

 
บทคัดย่อ  

 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค าท่ีใช้อ้างถึงบุคคลท่ีปรากฏในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
โดยเลือกศึกษาเฉพาะค าท่ีใช้อ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชา ผลการศึกษาพบว่า           
มีค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 85 ค า จ าแนกเป็นค าอ้างถึงท่ีเป็นบุรุษสรรพนาม 14 ค า ค าอ้างถึงประเภท
ค าไวพจน์ 20 ค า และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า 51 ค า ส่วนค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาพบ 61 ค า จ าแนก    
เป็นค าอ้างถึงประเภทบุรุษสรรพนาม 12 ค า ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ 19 ค า และค าอ้างถึงประเภท          
การสร้างค า 31 ค า ซึ่งค าท่ีใช้อ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นค าท่ีพบมากท่ีสุดของค าอ้างถึงบุคคล        
ในลิลิตตะเลงพ่าย เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้มี จุดประสงค์เพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช              
อีก ท้ัง ผู้ทรงพระนิพนธ์ยัง ใช้กลวิธีการสร้างวรรณศิลป์ โดยการใช้ค าไวพจน์  ในการหลากค าท่ีอ้างถึ ง               
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาโดยไม่ซ้ ากัน เพื่อท าให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อและเป็นการแสดง      
พระอัจฉริยภาพทางภาษาของผู้ทรงพระนิพนธ์  

ค าส าคัญ: ค าอ้างถึงบุคคล ลิลิตตะเลงพ่าย   

บทน า 
 ค าอ้ า งถึ ง  คื อ  ค า ท่ี ใช้ เรี ย ก แทน ส่ิ ง ต่ างๆ  ไม่ ว่ าจะ เป็ น บุ คคล  สถาน ท่ี  ห รื อ ส่ิ งขอ ง                     

เช่น ค าว่า “ท่ีบ้าน” เป็นค าใช้อ้างถึงครอบครัว หรือเนื้อเพลงจากเพลงใครหนอท่ีร้องว่า “ใครหนอชักชวนดู        
หนังส่ีจอ” ซึ่งค าว่า “หนังส่ีจอ” ใช้อ้างถึง “มุ้ง” ผ้าท่ีใช้กางกันยุงในสมัยโบราณ ซึ่งพ่อกับแม่จะเล่นละครเงา       
จากข้างนอกมุ้ง 4 ด้าน ให้ลูกท่ีอยู่ข้างในมุ้งดูจนหลับไป จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจ าวันของเรา
สามารถพบค าอ้างถึงได้ท่ัวไป ท้ังจากบทสนทนาหรือในบทความ จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา ผู้ศึกษาพบว่า      
ค าอ้างถึงนั้น โดยส่วนใหญ่ในทางภาษาศาสตร์ยังไม่มีใครศึกษาเรื่องค าอ้างถึงกันอย่างลึกซึ้ง และนักภาษาศาสตร์
มักจะให้นิยามของค าอ้างถึงไว้ว่าเป็นค าสรรพนามหรือเป็นค านามกันมากกว่า  

 นอกจากนี้ในวรรณคดีไทยนั้นยังปรากฏค าอ้างถึงให้เห็นอยู่มาก ซึ่งจากงานวิจัยของเอกพล ดวงศรี 
(2560) ผู้วิ จัยศึกษาเรื่องค าอ้างถึงพระสงฆ์ ในเชิงประวัติ โดยผู้วิ จัยพบว่ามีค าอ้างถึงพระสงฆ์ปรากฏอยู่               
เป็นจ านวนมากในจารึกสมัยสุโขทัย ท้ังจากในจารึกพ่อขุนรามค าแหงและจารึกอื่นๆ ในสมัยนั้น ซึ่งวรรณคดี      
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีผู้ศึกษาพบค าอ้างถึงอยู่มากเช่นกัน วรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย          
คืองานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อสดุดีวีรกรรม     
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชแก่สยามประเทศในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 เนื้อเรื่องโดยรวม
เป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 เกี่ยวกับการท าศึกยุทธหัตถี        
กับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี โดยพรรณนาออกมาเป็นลิลิตสุภาพท้ังส้ิน 439 บท ส่ิงหนึ่ง ท่ีท าให้                
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเรื่อง “การศึกษาค าอ้างถึงบุคคลและสถานที่ในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 156 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จารึกอื่น	ๆ



วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

90
90 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
ลิลิตตะเลงพ่ายมีความงดงามสมกับเป็นวรรณคดีของชาตินั่นก็คือภาษาท่ีใช้ในการประพันธ์ ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่     
มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ค าบาลี สันสกฤต เขมร เป็นต้น ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีความสละสลวย แต่แปล              
หรือตีความหมายของค าได้ยาก และแน่นอนว่าค าอ้างถึงท่ีพบในลิลิตตะเลงพ่ายนั้นย่อมเป็นค าท่ีมีคุณสมบัติ         
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ตัวอย่างเช่น “ขัตติเยศเบื้องออกถวัลย์” โดย “ขัตติเยศ” เป็นการสมาสแบบสนธิกัน           
ของ ขัตติยะ ท่ีเป็นค าบาลี และค าว่า อีศ ในสันสกฤต ซึ่งหมายถึง กษัตริย์ “ถวัลย์” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ เมื่อรวม
ค าเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว จะหมายถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นค าท่ีใช้อ้างถึงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ศึกษาได้สังเกตและเล็งเห็นว่าค าท่ีใช้อ้างถึงในวรรณคดีเรื่องนี้มีปรากฏอยู่มาก        
ดังท่ียกตัวอย่างไปข้างต้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาค าอ้างถึงบุคคล โดยศึกษาเฉพาะค าท่ีใช้อ้างถึง       
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชา  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่ อศึกษาค าท่ีใช้อ้างถึงบุคคลในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย โดยเลือกศึกษาเฉพาะ           

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชา  
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
        ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค าอ้างถึงและวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
  2. รวบรวมข้อมูลค าอ้างถึงบุคคลท่ีปรากฏในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าข้อมูลของค าท่ีใช้อ้างถึงบุคคลท่ีปรากฏในแต่ละหน้ามาศึกษาวิเคราะห์บริบทของค านั้น 

ว่าในบริบทนี้ใช้อ้างถึงบุคคลใด  
2. น าค าอ้างถึงบุคคลท่ีวิเคราะห์ได้มาจ าแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ค าอ้างถึงประเภท 

บุรุษสรรพนาม ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า แล้วน าค าอ้างถึงในแต่ละประเภท
มาแบ่งเป็นกลุ่มต่อไป  

 
ผลการศึกษา 

1. ค าอ้างถึงบุคคลในลิลิตตะเลงพ่าย 
 ผลการศึกษาค าอ้างถึงบุคคลท่ีปรากฏในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย พบว่ามีค าอ้างถึงบุคคล
ท้ังหมด 137 ค า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและค าอ้างถึงพระมหาอุปราชา 
ซึ่งในแต่ละประเภทสามารถจ าแนกเป็นประเภทย่อยได้อีกและมีรายละเอียด ดังนี้  
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1.1 ค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
จากการศึกษาพบว่ามีค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท้ังหมด 85 ค า โดยแบ่งเป็นค าอ้างถึง 

ประเภทบุรุษสรรพนามมีค าท้ังหมด 14 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 จ านวน 5 ค า ค าสรรพนาม
บุรุษท่ี 2 จ านวน 1 ค า และค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 จ านวน 8 ค า ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ ซึ่งมีค าไวพจน์         
ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้น มี ท้ังหมด 20 ค า และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า มีท้ังหมด 51 ค า            
ซึ่งประกอบไปด้วย ค าประสม จ านวน 35 ค า ค าสมาส จ านวน 12 ค า และค าซ้อน จ านวน 4 ค า 

1.2 ค าอ้างถึงพระมหาอุปราชา 
จากการศึกษาพบว่ามีค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาท้ังหมด 62 ค า โดยแบ่งเป็นค าอ้างถึงประเภท 

บุรุษสรรพนามมีค าท้ังหมด 12 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 จ านวน 4 ค า ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 
จ านวน 2 ค า และค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 จ านวน 6 ค า ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ มีท้ังหมด 19 ค า ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์ จ านวน 12 ค า ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงศัตรู จ านวน 5 ค า และค าไวพจน์
ท่ีหมายถึงบุตร จ านวน 2 ค า และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า มีท้ังหมด 31 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าประสม 
จ านวน 16 ค า ค าสมาส จ านวน 10 ค า และค าซ้อน จ านวน 5 ค า 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาพบว่าค าท่ีใช้อ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นค าท่ีพบมากท่ีสุดของค าอ้างถึงบุคคล

ในลิลิตตะเลงพ่าย เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้มี จุดประสงค์เพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช              
อีกท้ังผู้ทรงพระนิพนธ์ยังใช้กลวิธีการสร้างวรรณศิลป์ โดยการใช้ค าไวพจน์ในการหลากค าท่ีอ้างถึงสมเด็จ        
พระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาโดยไม่ซ้ ากัน เพื่อท าให้ ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อและเป็นการแสดง             
พระอัจฉริยภาพทางภาษาของผู้ทรงพระนิพนธ์ 

 โดยค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทบุรุษสรรพนามนั้น พบค าอ้างถึงประเภท      
สรรพนามบุรุษ ท่ี 3 มากท่ีสุด เนื่ องจากวรรณคดีเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น                     
ผู้ทรงพระนิพนธ์จึงใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 เพื่อกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อไม่ให้ค าท่ีใช้อ้างถึง   
ซ้ ากัน จึงท าให้พบค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 ได้แตกต่างกันหลายค า เช่น ธ พระพุทธเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระบาท เป็นต้น 

 ส่วนค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทค าไวพจน์นั้น ส่วนมากพบค าไวพจน์ท่ีหมายถึง
พระมหากษัตริย์  เพราะจากเนื้อหาส่วนใหญ่ ในวรรณคดีกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากท่ีสุด            
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของวรรณคดีท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้ น ดังนั้น ผู้ทรงพระนิพนธ์จึงใช้กลวิธี               
การสร้างวรรณศิลป์ โดยการใช้ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์หลายค าโดยไม่ซ้ ากัน เพื่อให้บทประพันธ์        
มีความสละสลวยยิ่งขึ้นและไม่ซ้ ากันจนเกินไป นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบค าไวพจน์ท่ีหมายถึงส่ิงอื่นด้วย แต่พบ         
ในจ านวนน้อย ได้แก่ พี่ชาย เช่น พระองค์ชายเชษฐ์ องค์อดิศวรไทพี่ ท้าวและบุตร เช่น เอารสไทนฤเบศ         
หน่อดนัยนฤเบศ เป็นต้น 

 ส่วนค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทการสร้างค านั้น พบประเภทค าประสมมากท่ีสุด 
เนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษาของผู้ทรงพระนิพนธ์ท่ีพยายามสร้างค าใหม่ โดยใช้ภาษาท่ีหลากหลาย          
เช่น ไทย บาลี สันสกฤต เขมร เป็นต้น มาประสมกันให้เกิดค าอ้างถึงค าใหม่และไม่ซ้ าเดิม ถือเป็นความงาม       
ทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น องค์อดิศวรไทพี่ ท้าว ท่ีเกิดจากการประสมกันของค าว่า องค์อดิศวร         
ท่ีมาจากค าบาลีสันสกฤตกับไท พี่  และท้าว ท่ี เป็นภาษาไทย ค านี้ จึงแปลว่ากษัตริย์ ผู้พี่ และใช้อ้างถึ ง             
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1.1 ค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
จากการศึกษาพบว่ามีค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท้ังหมด 85 ค า โดยแบ่งเป็นค าอ้างถึง 

ประเภทบุรุษสรรพนามมีค าท้ังหมด 14 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 จ านวน 5 ค า ค าสรรพนาม
บุรุษท่ี 2 จ านวน 1 ค า และค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 จ านวน 8 ค า ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ ซึ่งมีค าไวพจน์         
ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้น มี ท้ังหมด 20 ค า และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า มี ท้ังหมด 51 ค า            
ซึ่งประกอบไปด้วย ค าประสม จ านวน 35 ค า ค าสมาส จ านวน 12 ค า และค าซ้อน จ านวน 4 ค า 

1.2 ค าอ้างถึงพระมหาอุปราชา 
จากการศึกษาพบว่ามีค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาท้ังหมด 62 ค า โดยแบ่งเป็นค าอ้างถึงประเภท 

บุรุษสรรพนามมีค าท้ังหมด 12 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าสรรพนามบุรุษท่ี 1 จ านวน 4 ค า ค าสรรพนามบุรุษท่ี 2 
จ านวน 2 ค า และค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 จ านวน 6 ค า ค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ มีท้ังหมด 19 ค า ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์ จ านวน 12 ค า ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงศัตรู จ านวน 5 ค า และค าไวพจน์
ท่ีหมายถึงบุตร จ านวน 2 ค า และค าอ้างถึงประเภทการสร้างค า มีท้ังหมด 31 ค า ซึ่งประกอบไปด้วย ค าประสม 
จ านวน 16 ค า ค าสมาส จ านวน 10 ค า และค าซ้อน จ านวน 5 ค า 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาพบว่าค าท่ีใช้อ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นค าท่ีพบมากท่ีสุดของค าอ้างถึงบุคคล

ในลิลิตตะเลงพ่าย เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้มี จุดประสงค์เพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช              
อีกท้ังผู้ทรงพระนิพนธ์ยังใช้กลวิธีการสร้างวรรณศิลป์ โดยการใช้ค าไวพจน์ในการหลากค าท่ีอ้างถึงสมเด็จ        
พระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาโดยไม่ซ้ ากัน เพื่อท าให้ ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อและเป็นการแสดง             
พระอัจฉริยภาพทางภาษาของผู้ทรงพระนิพนธ์ 

 โดยค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทบุรุษสรรพนามนั้น พบค าอ้างถึงประเภท      
สรรพนามบุรุษ ท่ี 3 มากท่ีสุด เนื่ องจากวรรณคดีเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น                     
ผู้ทรงพระนิพนธ์จึงใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 เพื่อกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อไม่ให้ค าท่ีใช้อ้างถึง   
ซ้ ากัน จึงท าให้พบค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 ได้แตกต่างกันหลายค า เช่น ธ พระพุทธเจ้าอยู่หัว เสด็จ พระบาท เป็นต้น 

 ส่วนค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทค าไวพจน์นั้น ส่วนมากพบค าไวพจน์ท่ีหมายถึง
พระมหากษัตริย์  เพราะจากเนื้อหาส่วนใหญ่ ในวรรณคดีกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากท่ีสุด            
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของวรรณคดีท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้ น ดังนั้น ผู้ทรงพระนิพนธ์จึงใช้กลวิธี               
การสร้างวรรณศิลป์ โดยการใช้ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์หลายค าโดยไม่ซ้ ากัน เพื่อให้บทประพันธ์        
มีความสละสลวยยิ่งขึ้นและไม่ซ้ ากันจนเกินไป นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบค าไวพจน์ท่ีหมายถึงส่ิงอื่นด้วย แต่พบ         
ในจ านวนน้อย ได้แก่ พี่ชาย เช่น พระองค์ชายเชษฐ์ องค์อดิศวรไทพี่ ท้าวและบุตร เช่น เอารสไทนฤเบศ         
หน่อดนัยนฤเบศ เป็นต้น 

 ส่วนค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประเภทการสร้างค านั้น พบประเภทค าประสมมากท่ีสุด 
เนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษาของผู้ทรงพระนิพนธ์ท่ีพยายามสร้างค าใหม่ โดยใช้ภาษาท่ีหลากหลาย          
เช่น ไทย บาลี สันสกฤต เขมร เป็นต้น มาประสมกันให้เกิดค าอ้างถึงค าใหม่และไม่ซ้ าเดิม ถือเป็นความงาม       
ทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น องค์อดิศวรไทพี่ ท้าว ท่ีเกิดจากการประสมกันของค าว่า องค์อดิศวร         
ท่ีมาจากค าบาลีสันสกฤตกับไท พี่  และท้าว ท่ี เป็นภาษาไทย ค านี้ จึงแปลว่ากษัตริย์ ผู้พี่ และใช้อ้างถึ ง             พี่ แ ล ะท้ า ว
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ทรงพระนิพนธ์ใช้ค าท้ังจากบาลี สันสกฤต และไทย 
มาประสมกัน เพื่อสร้างค าใหม่ให้สอดคล้องกับความหมายท่ีต้องการจะส่ือออกไป 
 ในเรื่องของค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาประเภทบุ รุษสรรพนามก็พบค าอ้างถึงประเภท                            
สรรพนามบุรุษท่ี 3 มากท่ีสุดเช่นกัน เนื่องจากฉากของพระมหาอุปราชาส่วนใหญ่ เป็นฉากการเดินทาง             
และชมธรรมชาติ ฉากเตรียมการรบ ฉากในวัง ซึ่งทุกฉากเป็นการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยผู้ทรงพระนิพนธ์ 
ดังนั้นจึงใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 กล่าวถึงพระมหาอุปราชา และมีค าอ้างถึงท่ีเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 หลายค า
แตกต่างกัน เช่น พระองค์ ท่าน ธ พระ เป็นต้น 
 ส่วนค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาประเภทค าไวพจน์ พบค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์       
มากท่ีสุด ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าส่วนใหญ่ฉากของพระมหาอุปราชา มักเป็นฉากการเดินทางชมธรรมชาติ      
หรือการท าศึกและฉากท่ีต้องอาศัยการบรรยายเหล่านี้ นอกจากจะใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 แล้ว ผู้ทรงพระนิพนธ์
ยังใช้ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์เพื่ออ้างถึงพระมหาอุปราชาเช่นกัน และมีการหลากค าของค าไวพจน์ 
เพื่อความสละสลวยของบทประพันธ์ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของพระองค์ ตัวอย่างเช่น ภูธร        
ภูเบนทร์ บดินทร์ ธเรศ เป็นต้น นอกจากประเภทค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์ พี่  และบุตรนั้น                  
ผู้ศึกษาพบค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระสวามีอีกด้วย แต่พบเพียงค าเดียว คือ สมเด็จไท้ภรรดา  
 ส่วนค าอ้างถงึพระมหาอุปราชาประเภทการสร้างค า พบว่ามีค าอ้างถึงประเภทค าประสมมากท่ีสุด 
เหตุผลนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้ังนี้เนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษา     
ของผู้ทรงพระนิพนธ์ในการสร้างค าใหม่ขึ้นมาจากการประสมกันของค าภาษาต่างๆ จึงท าให้ได้ค าอ้างถึง             
ท่ีหลากหลายแตกต่างกันและช่วยเสริมคุณค่าทางวรรณศิลป์ให้แก่งานพระนิพนธ์  
 
ข้อเสนอแนะการศึกษา 

1. ศึกษาค าอ้างถึงบุคคลในวรรณคดีไทยเรื่องอื่น เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ เป็นต้น 
2. ศึกษาวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในบริบทอื่นต่อไป เช่น วิเคราะห์ความงามทางวรรณศิลป์ 

ของวรรณคดี หรือศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณคดีเรื่องนี้ เป็นต้น 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2545). ลิลิตตะเลงพ่าย. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ :  
 องค์การค้าคุรุสภา.  

 

เอกพล ดวงศรี. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบค าอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยกับปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์    
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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กลวิธีการสร้างภาษาระดบัข้อความและการใชภ้าษา                                        
ในหนังสือของนามปากกาคดิมาก1 

ภัทรียา ชาญณรงค์2 
น ้าทิพย์ ชัยวงศ์3 

 
บทคัดย่อ  

 

 กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือของนามปากกาคิดมาก              
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษากลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและกลวิธีการใช้ภาษา โดยข้อมูล          
ท่ีน ามาศึกษาได้รวบรวมมาจากหนังสือ  3 เล่มของนามปากกาคิดมาก ได้แก่ จุดหมายอยู่ในทุกๆ ก้าว               
ไม่มีความเศร้าท่ีสูญเปล่าบนโลกใบนี้ และคิดมากไปหรือเปล่า โดยรวบรวมทั้งส้ิน 118 บทความ 
 จากผลการศึก ษ าพ บ ว่ ากลวิ ธี ก ารสร้ างภ าษ าระ ดับ ข้ อความ  มี ก ลวิ ธี  3 ป ระ เภ ท                   
ได้แก่ การเช่ือมโยงความโดยการอ้างถึง การเช่ือมโยงความโดยค าเช่ือม การเช่ือมโยงความโดยการซ้ า             
และการศึกษากลวิธีการใช้ภาษา ผู้ศึกษาแบ่งการใช้ภาษาเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การใช้ค าและการใช้ภาพพจน์     
ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลวิธีการเขียนท้ังหมดท่ีพบนั้น เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้หนังสือของนามปากกาคิดมาก     
เป็นท่ีนิยมในตลาดของนักอ่าน รวมถึงเป็นอิทธิพลในส่ือของสังคมออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ: ภาษาระดับข้อความ การใช้ภาษา นามปากกาคิดมาก 
 
บทน า  

 สังคมไทยในปัจจุบันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประจวบกับสังคมเมืองท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขัน แต่ในการแข่งขันเมื่อมีผู้ชนะก็ย่อมมีผู้แพ้ ซึ่งสภาวะการแข่งขัน
มักจะน ามาสู่ภาวะท่ีเรียกว่า “ความเครียด” ความเครียดเป็นปัจจัยหลักในการน าไปสู่ภาวะท่ีเรียกว่า “ซึมเศร้า” 
(major depressive disorder) ซึ่งในปี 2560 กรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่ามีคนไทยมากกว่า 1,500,000 คน ท่ีมี
อาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเข้ารับการรักษา แต่มีคนไทยอีกจ านวนมากท่ีก าลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ยอมไป
ปรึกษาจิตแพทย์ เพราะมีค่านิยมท่ีว่าคนท่ีไปพบจิตแพทย์คือ ผู้ท่ีมีอาการทางจิต 

 จากปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึงหนังสือท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับแนวจิตวิทยา     
และการให้ก าลังใจ เพราะหนังสือเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด และเมื่อผู้อ่านได้อ่าน ผู้อ่านจะมองเห็นทัศนคติ
ในหลายๆ แง่มุมและเข้าใจโลกมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ของหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือท่ีเสนอความคิดเชิงบวก 
(Positive thinking) และการให้ก าลังใจ  

 ผลงานของนามปากกาคิดมากจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจต่อผู้ศึกษาอย่างมาก นามปากกาคิดมาก        
ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างมาก คิดมากเป็นนักเขียนท่ีมีภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์     
เขามักจะเสนอในรูปแบบข้อเท็จจริงในชีวิต หรือข้อดีในส่ิงท่ีเราคิดว่าไม่ดี หนังสือของนามปากกาคิดมาก           
มีภาษาเขียนท่ีดี รับรองด้วยยอดขายมากกว่า 1,600,000 คน และตีพิมพ์มากกว่า 10 ครั้ง จากการอ้างอิงยอดขาย
ท่ีกล่าวในหนังสือเล่มล่าสุด 
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเรื่อง “กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือของนามปากกาคิดมาก” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 222 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภู เบนทร์ 	 บดินทร์ 	 ธ เรศ	 นอกจากประเภทค�าไวพจน์ที่หมายถึงพระมหากษัตริย์ 	 พี่ 	 และบุตรนั้น

ภาษาต่าง	ๆ
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ทรงพระนิพนธ์ใช้ค าท้ังจากบาลี สันสกฤต และไทย 
มาประสมกัน เพื่อสร้างค าใหม่ให้สอดคล้องกับความหมายท่ีต้องการจะส่ือออกไป 
 ในเรื่องของค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาประเภทบุ รุษสรรพนามก็พบค าอ้างถึงประเภท                            
สรรพนามบุรุษท่ี 3 มากท่ีสุดเช่นกัน เนื่องจากฉากของพระมหาอุปราชาส่วนใหญ่ เป็นฉากการเดินทาง             
และชมธรรมชาติ ฉากเตรียมการรบ ฉากในวัง ซึ่งทุกฉากเป็นการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยผู้ทรงพระนิพนธ์ 
ดังนั้นจึงใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 กล่าวถึงพระมหาอุปราชา และมีค าอ้างถึงท่ีเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 หลายค า
แตกต่างกัน เช่น พระองค์ ท่าน ธ พระ เป็นต้น 
 ส่วนค าอ้างถึงพระมหาอุปราชาประเภทค าไวพจน์ พบค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์       
มากท่ีสุด ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่าส่วนใหญ่ฉากของพระมหาอุปราชา มักเป็นฉากการเดินทางชมธรรมชาติ      
หรือการท าศึกและฉากท่ีต้องอาศัยการบรรยายเหล่านี้ นอกจากจะใช้ค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 แล้ว ผู้ทรงพระนิพนธ์
ยังใช้ค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์เพื่ออ้างถึงพระมหาอุปราชาเช่นกัน และมีการหลากค าของค าไวพจน์ 
เพื่อความสละสลวยของบทประพันธ์ และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของพระองค์ ตัวอย่างเช่น ภูธร        
ภูเบนทร์ บดินทร์ ธเรศ เป็นต้น นอกจากประเภทค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์ พี่  และบุตรนั้น                  
ผู้ศึกษาพบค าอ้างถึงประเภทค าไวพจน์ท่ีหมายถึงพระสวามีอีกด้วย แต่พบเพียงค าเดียว คือ สมเด็จไท้ภรรดา  
 ส่วนค าอ้างถงึพระมหาอุปราชาประเภทการสร้างค า พบว่ามีค าอ้างถึงประเภทค าประสมมากท่ีสุด 
เหตุผลนั้นเป็นเช่นเดียวกันกับค าอ้างถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้ังนี้เนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพทางภาษา     
ของผู้ทรงพระนิพนธ์ในการสร้างค าใหม่ขึ้นมาจากการประสมกันของค าภาษาต่างๆ จึงท าให้ได้ค าอ้างถึง             
ท่ีหลากหลายแตกต่างกันและช่วยเสริมคุณค่าทางวรรณศิลป์ให้แก่งานพระนิพนธ์  
 
ข้อเสนอแนะการศึกษา 

1. ศึกษาค าอ้างถึงบุคคลในวรรณคดีไทยเรื่องอื่น เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ เป็นต้น 
2. ศึกษาวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในบริบทอื่นต่อไป เช่น วิเคราะห์ความงามทางวรรณศิลป์ 

ของวรรณคดี หรือศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณคดีเรื่องนี้ เป็นต้น 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. (2545). ลิลิตตะเลงพ่าย. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ :  
 องค์การค้าคุรุสภา.  

 

เอกพล ดวงศรี. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบค าอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยกับปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์    
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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น ้าทิพย์ ชัยวงศ์3 

 
บทคัดย่อ  

 

 กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือของนามปากกาคิดมาก              
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษากลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและกลวิธีการใช้ภาษา โดยข้อมูล          
ท่ีน ามาศึกษาได้รวบรวมมาจากหนังสือ  3 เล่มของนามปากกาคิดมาก ได้แก่ จุดหมายอยู่ในทุกๆ ก้าว               
ไม่มีความเศร้าท่ีสูญเปล่าบนโลกใบนี้ และคิดมากไปหรือเปล่า โดยรวบรวมทั้งส้ิน 118 บทความ 
 จากผลการศึก ษ าพ บ ว่ ากลวิ ธี ก ารสร้ างภ าษ าระ ดับ ข้ อความ  มี ก ลวิ ธี  3 ป ระ เภ ท                   
ได้แก่ การเช่ือมโยงความโดยการอ้างถึง การเช่ือมโยงความโดยค าเช่ือม การเช่ือมโยงความโดยการซ้ า             
และการศึกษากลวิธีการใช้ภาษา ผู้ศึกษาแบ่งการใช้ภาษาเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การใช้ค าและการใช้ภาพพจน์     
ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลวิธีการเขียนท้ังหมดท่ีพบนั้น เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้หนังสือของนามปากกาคิดมาก     
เป็นท่ีนิยมในตลาดของนักอ่าน รวมถึงเป็นอิทธิพลในส่ือของสังคมออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ: ภาษาระดับข้อความ การใช้ภาษา นามปากกาคิดมาก 
 
บทน า  

 สังคมไทยในปัจจุบันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประจวบกับสังคมเมืองท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขัน แต่ในการแข่งขันเมื่อมีผู้ชนะก็ย่อมมีผู้แพ้ ซึ่งสภาวะการแข่งขัน
มักจะน ามาสู่ภาวะท่ีเรียกว่า “ความเครียด” ความเครียดเป็นปัจจัยหลักในการน าไปสู่ภาวะท่ีเรียกว่า “ซึมเศร้า” 
(major depressive disorder) ซึ่งในปี 2560 กรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่ามีคนไทยมากกว่า 1,500,000 คน ท่ีมี
อาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเข้ารับการรักษา แต่มีคนไทยอีกจ านวนมากท่ีก าลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ยอมไป
ปรึกษาจิตแพทย์ เพราะมีค่านิยมท่ีว่าคนท่ีไปพบจิตแพทย์คือ ผู้ท่ีมีอาการทางจิต 

 จากปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึงหนังสือท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับแนวจิตวิทยา     
และการให้ก าลังใจ เพราะหนังสือเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุด และเมื่อผู้อ่านได้อ่าน ผู้อ่านจะมองเห็นทัศนคติ
ในหลายๆ แง่มุมและเข้าใจโลกมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ของหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือท่ีเสนอความคิดเชิงบวก 
(Positive thinking) และการให้ก าลังใจ  

 ผลงานของนามปากกาคิดมากจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจต่อผู้ศึกษาอย่างมาก นามปากกาคิดมาก        
ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างมาก คิดมากเป็นนักเขียนท่ีมีภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์     
เขามักจะเสนอในรูปแบบข้อเท็จจริงในชีวิต หรือข้อดีในส่ิงท่ีเราคิดว่าไม่ดี หนังสือของนามปากกาคิดมาก           
มีภาษาเขียนท่ีดี รับรองด้วยยอดขายมากกว่า 1,600,000 คน และตีพิมพ์มากกว่า 10 ครั้ง จากการอ้างอิงยอดขาย
ท่ีกล่าวในหนังสือเล่มล่าสุด 
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเรื่อง “กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือของนามปากกาคิดมาก” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 222 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จุ ดหมายอยู่ ใ นทุ ก ก้ า ว

	 กรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่ามีคนไทยมากกว่า	 1,500,000	 คน
ที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเข้ารับการรักษา	 แต่มีคนไทยอีจ�านวนมากที่ก�าลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ยอม
ไปปรึกษาจิตแพทย์	เพราะมีค่านิยมที่ว่าคนที่ไปพบจิตแพทย์คือ	ผู้ที่มีอาการทางจิต
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 เนื่องจากหนังสือของนามปากกาคิดมากมียอดขายสูงและมีผู้ติดตามผลงานของเขามากกว่า 
1,740,000 คน ท้ังในโลกออนไลน์และงานเขียน ท าให้ผู้ศึกษาสนใจกลวิธีการเขียนของนามปากกาคิดมาก         
จึงน ามาสู่การศึกษาในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความของนามปากกาคิดมาก  และศึกษากลวิธี            
การใช้ภาษาของนามปากกาคิดมาก 

 
วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาเรื่อง กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือของนามปากกา   
คิดมาก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความและกลวิธีการใช้ภาษา          
ในงานเขียนจนได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมากและมีผู้ติดตามผลงานมากกว่า 1,600,000 คน 
  1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
  ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลท่ีมาจากข้อความในหนังสือของนามปากกาคิดมากท้ังหมด 3 เล่ม           
ได้แก่ จุดหมายอยู่ในทุกๆ ก้าว ไม่มีความเศร้าท่ีสูญเปล่าบนโลกใบนี้ คิดมากไปหรือเปล่า โดยการศึกษาของภาษา     
ระดับข้อความจะวิเคราะห์จากเนื้อความท่ีมีลักษณะเป็นข้อความท่ีประกอบด้วยประโยค ต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไป 
และการศึกษาการใช้ภาษาจะมาจากเนื้อความท้ังหมด 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการสร้างภาษาระดับข้อความและการใช้ภาษาในหนังสือ               
ของนามปากกาคิดมาก โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
       2.1 ศึกษาจากการอ่านหนังสือท้ังหมด 3 เล่ม เป็นขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 

2.2 น าข้อมูลมาจ าแนกเป็นกลุ่มเนื้อความท่ีมี ลักษณะเป็นภาษาระดับข้อความ         
และกลุ่มเนื้อความท่ีเป็นประโยคหรือกลุ่มค า 

2.3 วิเคราะห์ เนื้อความท่ีได้จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  กลวิธีการสร้างภาษา      
ระดับข้อความ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์จากทฤษฎีของชลธิชา บ ารุงรักษ์ และวิเคราะห์กลวิธี      
การใช้ภาษา โดยวิเคราะห์จากถ้อยค าและประโยคในหนังสือ ซึ่งจะน าเสนอในรูปแบบปริมาณ
และคุณภาพ 

2.4 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดแล้ว ผู้ศึกษาจะสรุปผลวิเคราะห์จากการศึกษา 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1 กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความ (ปริจเฉท)  

3.2 กลวิธีในการใช้ภาษาโดยแบ่งเป็นการศึกษาถ้อยค าจากเนื้อความท้ังหมด  
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ผลการศึกษา 
 1. กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความ 
 กลวิธีการสร้างภาษาระดับข้อความ คือ การท่ีผู้เขียนใช้ค าเพื่อความเช่ือมโยงต่างๆ เช่ือมประโยค
ระหว่าง 2 ประโยคขึ้นไป เพื่อให้ประโยคนั้นสามารถส่ือสารได้สมบูรณ์และเข้าใจได้อย่างชัดเจน จากการศึกษา 
พบ 3 ประเภท 

1.1 ผลการศึกษาการเช่ือมโยงความระหว่างข้อความโดยการอ้างถึง (Reference) 
1.1.1 การอ้างถึงโดยใช้สรรพนาม 
จากการศึกษาพ บว่ า  มี การ ตีความรูปแทน โดยการใช้บุ รุษ สรรพ นามแทน                 

กับหน่วยนามหลักใช้เพื่อหลีกเล่ียงกล่าวค านามเดิมซ้ าๆ ซึ่งการเลือกใช้บุรุษสรรพนามจะดูจาก
ความเหมาะสมและเจตนาท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือให้ผู้อ่านทราบ 

1.1.2 การอ้างถึงโดยการบ่งช้ี 
  จากการศึกษาพบว่าข้อความท่ีสามารถละสรรพนามได้ จะต้องเป็นข้อความท่ีมีใจความ 
สมบูรณ์อยู่แล้ว จะใส่หรือไม่ใส่สรรพนามก็สามารถท าความเข้าใจได้ และเมื่อใส่บุรุษสรรพนาม   
ลงไปต้องไม่ผิดหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้การละสรรพนามยังเป็นการลดการใช้ค าฟุ่มเฟือย      
อีกด้วย 

1.1.3 การอ้างถึงโดยการแทนท่ี 
  จากการศึกษาพบว่า รูปหลักและรูปแทนนั้นจะเป็นค าชนิดเดียวกันคือค านาม          
การใช้รูปแทนจะเป็นการกล่าวเพื่อหลีกเล่ียงการกล่าวซ้ าค าหนึ่งค าหลายๆ รอบ และอาจเป็นค า
ท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันแต่กว้างหรือชัดเจนกว่า และเป็นการให้ค านิยามค าก่อนหน้าท่ีผู้เขียน
ได้กล่าวมาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 1.2 ผลการศึกษาการเช่ือมโยงความระหว่างข้อความโดยการเช่ือม (Conjunction) 
   1.2.1 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม 
   จากการศึกษาพบว่า ผู้เขียนมีการใช้ค าว่า “และ” “แล้ว” ซึ่งค าเช่ือมท้ัง 2 ค านี้ 
   แสดงถึงความคล้อยตามของเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน   
   1.2.2 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง 

จากการศึกษาการใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง พบว่าหนังสือของนามปากกา   
คิดมาก ปรากฏค าว่า “แต่” เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ท่ีขัดแย้งกัน และการใช้ค าในเนื้อความท่ี      
ตรงข้ามกัน 

   1.2.3 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข 
จากการศึกษาพบว่าปรากฏค าว่า “ถ้า” “หาก” และค าว่า “ถ้า...ก็” ในการเช่ือม      

เพื่อบอกถึงเงื่อนไขท่ีผู้เขียนได้สร้างขึ้นมา พบว่าการแสดงเงื่อนไขบางส่วนผู้เขียนน ามาใช้เพื่อเป็น
การกระตุกความคิดผู้อ่าน 

   1.2.4 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบให้เลือก 
 จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “หรือ” และ “ก็ได้” ซึ่งค าเช่ือมท้ังสองค า   
เป็นค าเช่ือม ท่ีแสดงการให้ เลือก ไม่ ได้ ช้ี เฉพาะเจาะจงว่าเป็น ส่ิงใด ในการถาม ผู้อ่ าน             
เพราะส่วนหนึ่งเป็นการกระตุกความคิดและต้องการถามค าถามปลายปิด 
 
 

ทุกทุกก้าว
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กับหน่วยนามหลักใช้เพื่อหลีกเล่ียงกล่าวค านามเดิมซ้ าๆ ซึ่งการเลือกใช้บุรุษสรรพนามจะดูจาก
ความเหมาะสมและเจตนาท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือให้ผู้อ่านทราบ 

1.1.2 การอ้างถึงโดยการบ่งช้ี 
  จากการศึกษาพบว่าข้อความท่ีสามารถละสรรพนามได้ จะต้องเป็นข้อความท่ีมีใจความ 
สมบูรณ์อยู่แล้ว จะใส่หรือไม่ใส่สรรพนามก็สามารถท าความเข้าใจได้ และเมื่อใส่บุรุษสรรพนาม   
ลงไปต้องไม่ผิดหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้การละสรรพนามยังเป็นการลดการใช้ค าฟุ่มเฟือย      
อีกด้วย 

1.1.3 การอ้างถึงโดยการแทนท่ี 
  จากการศึกษาพบว่า รูปหลักและรูปแทนนั้นจะเป็นค าชนิดเดียวกันคือค านาม          
การใช้รูปแทนจะเป็นการกล่าวเพื่อหลีกเล่ียงการกล่าวซ้ าค าหนึ่งค าหลายๆ รอบ และอาจเป็นค า
ท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันแต่กว้างหรือชัดเจนกว่า และเป็นการให้ค านิยามค าก่อนหน้าท่ีผู้เขียน
ได้กล่าวมาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 1.2 ผลการศึกษาการเช่ือมโยงความระหว่างข้อความโดยการเช่ือม (Conjunction) 
   1.2.1 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม 
   จากการศึกษาพบว่า ผู้เขียนมีการใช้ค าว่า “และ” “แล้ว” ซึ่งค าเช่ือมท้ัง 2 ค านี้ 
   แสดงถึงความคล้อยตามของเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน   
   1.2.2 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง 

จากการศึกษาการใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง พบว่าหนังสือของนามปากกา   
คิดมาก ปรากฏค าว่า “แต่” เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ท่ีขัดแย้งกัน และการใช้ค าในเนื้อความท่ี      
ตรงข้ามกัน 

   1.2.3 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข 
จากการศึกษาพบว่าปรากฏค าว่า “ถ้า” “หาก” และค าว่า “ถ้า...ก็” ในการเช่ือม      

เพื่อบอกถึงเงื่อนไขท่ีผู้เขียนได้สร้างขึ้นมา พบว่าการแสดงเงื่อนไขบางส่วนผู้เขียนน ามาใช้เพื่อเป็น
การกระตุกความคิดผู้อ่าน 

   1.2.4 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบให้เลือก 
 จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “หรือ” และ “ก็ได้” ซึ่งค าเช่ือมท้ังสองค า   
เป็นค าเช่ือม ท่ีแสดงการให้ เลือก ไม่ ได้ ช้ี เฉพาะเจาะจงว่าเป็น ส่ิงใด ในการถาม ผู้อ่ าน             
เพราะส่วนหนึ่งเป็นการกระตุกความคิดและต้องการถามค าถามปลายปิด 
 
 

ต่าง	ๆ 	เชือ่มประโยค

ซ�้า	ๆ	ซึ่งการเลือก

หลายรอบ	 และอาจเป็นค�า
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   1.2.5 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบแสดงเหตุ 

  จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “เพราะ” เพื่อบอกเหตุท่ีท าให้เกิดประโยค    
หน้าค าเช่ือมว่าสาเหตุนี้ เกิดจากอะไร ท าให้ ผู้อ่านทราบถึงปัญหา สาเหตุท่ีแน่ ชัดขึ้นว่า           
เป็นเพราะอะไร ซึ่งการให้เหตุผลประกอบนั้นจะท าให้ข้อความมีความน่าเช่ือถือขึ้นท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเจตนาของผู้เขียนได้ชัดเจนขึ้น  

1.2.6 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบแจกแจงรายละเอียด 
จากการศึกษาพบค าว่า “คือ” ในการใช้เช่ือมเพื่อให้นิยามแก่ค าท่ีผู้เขียนได้กล่าวน า     

มาก่อน ระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนลงไป ซึ่งจะท าให้ใจความนั้นสมบูรณ์มากขึ้น และท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อความอย่างชัดเจน  

   1.2.7 การใช้ค าเช่ือมความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์ 
 จากการศึกษาพบค าเช่ือมท่ีใช้คือค าว่า “เพื่อ” เป็นค าเช่ือมท่ีจะบอกว่าวลีหรือประโยค
ท่ีตามมาข้างหลังเป็นวัตถุประสงค์ของประโยคท่ีน ามาก่อน นอกจากนี้การใช้ค าเช่ือม
ความสัมพันธ์แบบวัตถุประสงค์จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการส่ือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 1.3 ผลการศึกษาการเช่ือมโยงความระหว่างข้อความโดยการซ้ า (Reiteration)  
   1.3.1 การปรากฏซ้ าท้ังหมด 
   จากการศึกษาการปรากฏซ้ าพบการซ้ าทุกส่วนเฉพาะระดับค าเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนต้องการ 
            ท่ีจะเน้นย้ าค าๆ นั้น จึงมีการปรากฏซ้ า   

1.3.2 การปรากฏซ้ าบางส่วน 
จากการศึกษาการปรากฏค าบางส่วน สรุปได้ว่ามีการใช้ส่วนประกอบค าท่ีเหมือนเดิม  

แต่มีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของค า 
  2. กลวิธีการใช้ภาษา 

2.1 กลวิธีการใช้ค า 
   2.1.1 การใช้ค าซ้อน 

การใช้ค าซ้อน คือ ค าเด่ียวท่ีประกอบเข้าด้วยกันมีความหมายเหมือนกัน หรือ        
คล้ายคลึงกัน จากการศึกษาพบการซ้อน 2 ประเภทดังนี้ 

2.1.1.1 การใช้ค าซ้อนเพื่อความหมาย 
2.1.1.2 การใช้ค าซ้อนเพื่อเสียง 

2.1.2 การกล่าวกลุ่มค าซ้ า 
จากการศึกษาพบว่ามีการใช้เพื่อกล่าวกลุ่มค าซ้ าบ่อย ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีสร้างให้

บทความมีความคมคายมากขึ้น มีสัมผัสระหว่างประโยคมากขึ้นและการใช้การกล่าวกลุ่มค าซ้ า   
ยังเป็นการเน้นข้อความเพราะต้องการยกตัวอย่าง แสดงรายละเอียดและการแสดงความสัมพันธ์
ว่าประโยคท่ีซ้ ากันนี้มีความต่อเนื่องกัน 

2.1.3 การใช้ค าคม 
  จากการศึกษาพบว่าค าคมท่ีนามปากกาคิดมาก จะมี ลักษณะส้ันกระชับมี สัมผัส        
และคมคาย สามารถเข้าใจได้เพียงไม่กี่ประโยค ซึ่งค าคมเหล่านี้จะพบในส่วนท้ายของบทความ     
แต่ละตอนๆ เป็นการสรุปความของบทท้ังหมด 
 
แต่ละตอน	ๆ



วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

97วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

97 

 
2.2 กลวิธีการใช้ภาพพจน์ 

2.2.1 การใช้ภาพพจน์ในการเปรียบ 
จากการศึกษาพบว่าผู้เขียนเลือกใช้ค าว่า “เหมือน” “คล้าย” “เป็น” “คือ” ในการบอก

ความเหมือน คล้าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลวิธีท่ีสร้างให้บทความมีความแยบคาย ท าให้ผู้อ่านมีการคิด
และวิเคราะห์  

2.2.2 การใช้บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน 
พบว่าการใช้ค านามคู่กับกริยาในบทความไม่สามารถใช้ในชีวิตจริงเพราะค านามเหล่านั้น

ล้วนเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิตแต่การใช้บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐานน ามาใช้เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก    
แก่ผู้อ่านให้เข้าใจ สร้างจินตภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือท าให้มีชีวิตชีวามากขึ้น  

   2.2.3 การใช้ปฏิปุจฉาหรือค าถามเชิงวาทศิลป์ 
พบว่าการใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ผู้เขียนต้องการใช้เพื่อกระตุกความคิดของผู้อ่าน       

สร้างแนวคิดต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่ งอาจเป็นการถามเพื่อให้ ผู้อ่านถามค าถามนี้แก่ตนเอง            
โดยผู้เขียนไม่ได้สนใจค าตอบหรือต้องการค าตอบเลย 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาและการสร้างภาษาระดับข้อความนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก   

ในงานเขียนแต่ละงาน ซึ่งผู้ศึกษาได้พบว่านามปากกาคิดมากมีการเขียนโดยหลีกเล่ียงการใช้ค าฟุ่มเฟือย บทความ
ท่ีดีไม่ควรจะมีการใช้ค าฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป หรือการกล่าวค านามเดิมซ้ าๆ หลายครั้ง โดยใช้กลวิธีการเช่ือมโยง
ความโดยการอ้างถึง การใช้บุรุษสรรพนามเพื่อสร้างความรู้สึก การใช้บุรุษสรรพนามในการอ้างถึงค านาม           
แต่ละค านั้นก็ถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ เพราะบุรุษสรรพนามท่ีมาแทนค านามแต่ละค าจะสามารถสร้างอารมณ์  
ความรู้สึกให้แก่ผู้อ่านได้ และผู้อ่านจะสามารถเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการจะส่ือ เช่น การใช้ค าว่า “มัน” กับส่ิงท่ี    
ไม่เป็นท่ีต้องการ ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ส่ิงท่ีต่ ากว่า เป็นต้น การท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม ก็คือการใช้ค าท่ีเหมาะสม     
และกินใจ ได้แก่ การใช้ค า การใช้ค าซ้อนท้ังซ้อนเพื่อเสียงและซ้อนเพื่อความหมาย ท าให้บทความนั้นมีสัมผัส   
รับส่งกัน รวมท้ังการใช้ภาพพจน์ในการบรรยาย เพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนกล่าวอย่างชัดเจน บุคคลวัต 
ปฏิรูปพจน์ และปฏิปุจฉาต่างๆ ซึ่งกลวิธีเหล่านี้จะสร้างให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมได้ 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการท่ีหนังสือของนามปากกาคิดมาก เป็นท่ีนิยมในตลาดของนักอ่าน
และเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์นั้น เพราะนามปากกาคิดมากเป็นนักเขียนท่ีเน้นการใช้กลวิธีการเลือกค า         
ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ท่ีคล้อยตามกับบทความ โดยเนื้อหาในงานเขียนเป็นประเภทเข้าใจปัญหาและให้ก าลังใจ  
รวมถึงเสนอการแก้ไข 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษา 
  3.1 ศึกษาการใช้อวัจภาษา สัญลักษณ์ต่างๆ ว่าสอดคล้องกับบทความหรือไม่ 

3.2 ศึกษาการใช้อวัจภาษา สัญลักษณ์ต่างๆ ว่าเกี่ยวข้องกับบทความอย่างไร ผู้เขียนต้องการ 
     จะส่ืออะไร 
3.3 ศึกษารูปแบบโครงสร้างของบทความ การเกริ่นน า เนื้อเรื่อง สรุป แต่ละส่วนเป็นอย่างไร 

 

ซ�้า	ๆ 	หลายครั้ง

ไม่เป็นที่ต ้องการ	 สิ่งที่ไม่มีชีวิต	 สิ่งที่ต�่ากว่า	 การท�าให้ผู ้อ ่านเกิดอารมณ์ร่วม	 ก็คือการใช้ค�าท่ีเหมาะสม

ต่าง	ๆ

ต่าง	ๆ
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 ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2556). ทักษะการเขียนภาษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปิยบุตร บุนนาค. (2555). การศึกษาวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในประมวลกฎหมายอาญา. วิทยานิพนธ ์
    ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

 
 

 

วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 
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99 

 

การวิเคราะห์โครงสรา้งทางภาษาจากชื่อเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (GMM MPI)  

ช่วงป ีพ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 25601                                        
กชพรรณ ก่อสุวรรณวงศ์2 

จักรชัย ศรีวรเวทย์3 
 

บทคัดย่อ  
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 
ถึง พ.ศ. 2560 โดยรวบรวมข้อมูลรายช่ือเพลงจากเว็บไซต์ http://www.gmm-mpi.com/ เป็นจ านวนเพลง     
ท้ังหมด 1,000 เพลง จาก 41 อัลบั้ม เพลง โดยเป็น เพลงช่วงปี พ .ศ. 2557 ถึ ง พ .ศ. 2560 และแบ่ง           
โครงสร้างทางภาษาเป็น  3 ระดับ ได้แก่  โครงสร้างระดับค า วลี  และประโยค โดยศึกษาตามแนวคิด               
ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
  ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างระดับค ามีจ านวนท้ังหมด 86 เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็น 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน และค าอุทาน โครงสร้างระดับวลี มีจ านวนท้ังหมด 761 เพลง 
ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็นนามวลี สรรพนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี และสันธานวลี โครงสร้าง
ระดับประโยคมีจ านวนท้ังหมด 122 เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็นประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
และประโยคความซ้อน โดยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาได้รวมทั้งส้ิน 969 เพลง จากจ านวน 1,000 เพลง 
เนื่องจากบางอัลบั้มเพลงในแต่ละปีเผยแพร่เพลงซ้ ากัน 

 สรุปโครงสร้างทางภาษาท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ โครงสร้างระดับวลี รองลงมาคือ ระดับประโยค 
และระดับค า ตามล าดับ โดยโครงสร้างระดับค าปรากฏเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา         
ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน และค าอุทาน เช่นเดียวกันกับโครงสร้างระดับวลีท่ีไม่ปรากฏอุทานวลีเพียงโครงสร้างเดียว 
ส่วนโครงสร้างระดับประโยคปรากฏครบท้ัง 3 ชนิด ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว  

 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ โครงสร้างทางภาษา เพลงไทยสากล ความรัก บริษัทจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์ 
     เนช่ันแนล จ ากัด  
 
 
 
 
 
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากชื่อเพลงไทยสากลที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 48 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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 เอกสารอ้างอิง  
กาญจนา ปราบปัญจะ. (2555). การศึกษาลีลาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนของว.วชิรเมธี. วิทยานิพนธ ์
 ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2556). ทักษะการเขียนภาษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ปิยบุตร บุนนาค. (2555). การศึกษาวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในประมวลกฎหมายอาญา. วิทยานิพนธ ์
    ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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การวิเคราะห์โครงสรา้งทางภาษาจากชื่อเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (GMM MPI)  

ช่วงป ีพ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 25601                                        
กชพรรณ ก่อสุวรรณวงศ์2 
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 
ถึง พ.ศ. 2560 โดยรวบรวมข้อมูลรายช่ือเพลงจากเว็บไซต์ http://www.gmm-mpi.com/ เป็นจ านวนเพลง     
ท้ังหมด 1,000 เพลง จาก 41 อัลบ้ัมเพลง โดยเป็น เพลงช่วงปี พ .ศ. 2557 ถึ ง พ .ศ. 2560 และแบ่ง           
โครงสร้างทางภาษาเป็น 3 ระดับ ได้แก่  โครงสร้างระดับค า วลี  และประโยค โดยศึกษาตามแนวคิด               
ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 
  ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างระดับค ามีจ านวนท้ังหมด 86 เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็น 
ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน และค าอุทาน โครงสร้างระดับวลี มีจ านวนท้ังหมด 761 เพลง 
ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็นนามวลี สรรพนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี และสันธานวลี โครงสร้าง
ระดับประโยคมีจ านวนท้ังหมด 122 เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเป็นประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
และประโยคความซ้อน โดยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาได้รวมทั้งส้ิน 969 เพลง จากจ านวน 1,000 เพลง 
เนื่องจากบางอัลบั้มเพลงในแต่ละปีเผยแพร่เพลงซ้ ากัน 

 สรุปโครงสร้างทางภาษาท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ โครงสร้างระดับวลี รองลงมาคือ ระดับประโยค 
และระดับค า ตามล าดับ โดยโครงสร้างระดับค าปรากฏเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา         
ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน และค าอุทาน เช่นเดียวกันกับโครงสร้างระดับวลีท่ีไม่ปรากฏอุทานวลีเพียงโครงสร้างเดียว 
ส่วนโครงสร้างระดับประโยคปรากฏครบท้ัง 3 ชนิด ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว  

 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ โครงสร้างทางภาษา เพลงไทยสากล ความรัก บริษัทจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์ 
     เนช่ันแนล จ ากัด  
 
 
 
 
 
                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเร่ือง “การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากชื่อเพลงไทยสากลที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 48 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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บทน า  
 เพลงไทยสากลเป็นเพลงท่ีขับร้องในภาษาไทย โดยเริ่มจากการน าท านองเพลงไทยเดิมใส่เนื้อร้อง

บรรเลงและขับร้องโดยใช้มาตรฐานของโน้ต เพลงแบบสากลจนเป็นเพลงไทยแนวใหม่  ในปี พ.ศ. 2507             
เพลงไทยสากลได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เพลงลูกกรุงและเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องจากเพลงไทยสากลได้รับ
ความนิยมมากท าให้ในปัจจุบันแตกสาขาไปอีกหลากหลายแนวเพลง 

 พรเพ็ญ ตันประเสริฐ (2533) ได้วิเคราะห์เรื่อง “เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2531 : 
การศึกษาในด้านลักษณะภาษาและการสะท้อนวัฒนธรรมไทย” พบว่าเนื้อเพลงไทยสากลสามารถสะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมของสังคมไทยด้านต่างๆ และยังบันทึกปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย                                                      

 จากการวิเคราะห์ของพรเพ็ญ ตันประเสริฐ ข้างต้น ตีความได้ว่าเพลงไทยสากลสามารถสะท้อน
สภาพสังคมและวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากผลงานทางศิลปะอันเกิดจากการสร้างสรรค์
ทางความคิดของมนุษย์หรือการใช้ช่ือบทเพลงหรือเนื้ อเพลงเป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด         
และสะท้อนสภาพสังคมนั้นๆ 

 ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเพลงไทยสากลเป็นเพลงใหม่ของยุคสมัยนิยมในกลุ่มผู้ฟังเด็กและวัยรุ่น        
ท าให้ค่ายเพลงต่างๆ พยายามสร้างแนวเพลงแปลกใหม่ ทันสมัยและดึงดูดกลุ่มผู้ฟัง ค่ายเพลงในประเทศไทย      
มีมากมาย หนึ่ งใน ค่ายเพลงท่ีมี ช่ือเสียง คือ ค่ายเพลงของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์               
เน ช่ันแนล จ ากั ด  (GMM MPI) ซึ่ ง เป็นบริษั ท ในก ลุ่มของบริษัท  จี เอ็ม เอ็ม  แกรมมี่  จ ากั ด (มหาชน )                      
ท่ีมีผลงานโดดเด่นและแพร่หลาย มีศิลปินและวงดนตรีท่ีได้รับความนิยมจ านวนมาก รวมท้ังมีผลงานเพลง            
ท่ีมีช่ือเพลงเป็นเอกลักษณ์สามารถจดจ าได้ง่าย มีความหมายหรือลักษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจ โดยช่ือเพลงนั้น          
มี ท้ัง ท่ี ส่ือความหมายถึงเนื้อเพลงหรือบ่งบอกถึงท่ีมาของช่ือเพลงนั้นๆ ท้ังยังสามารถสะท้อนอารมณ์           
ความรู้สึกนึกคิดหรือสภาพสังคมได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาโครงสร้างทางภาษาของช่ือเพลงไทยสากลจากบริษัท
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560       
ซึ่งเป็นช่วงท่ีบริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก  ท าให้เพลงท่ีผลิตออกมาในช่วงปีนี้        
มีช่ือเพลงท่ีเป็นเอกลักษณ์ ผู้ฟังสามารถจดจ าได้ง่ายและส่ือความหมายได้ดี ท้ังยังมีการใช้ค ายืมภาษาต่างประเทศ
เข้ามาปะปน โดยการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจะท าให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างการใช้ภาษา        
ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจเพลงไทยสากลท่ัวไปและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพลง    
ในยุคสมัยปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ท้ังยังสามารถน าหลักการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษานี้ไปใช้กับแนวเพลงอื่นๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่ อวิ เคราะห์ โครงสร้างทางภาษาจาก ช่ือเพลงไทยสากลท่ีมี เนื้ อหาเกี่ยวกับความรัก               

ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ     

ความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เน ช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557            
ถึง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก 
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 1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gmm-mpi.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 
พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) เป็นจ านวนเพลงท้ังหมด 1,000 เพลง จาก 41 อัลบั้ม
เพลง โดยเป็นเพลงช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

โครงสร้างทางภาษา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล 
2.2 รวบรวมข้อมูลรายช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 ท่ีจะใช้ในการศึกษา
ท้ั งหมดจากเว็บ ไซ ต์ http://www.gmm-mpi.com/ โดยรวบรวมข้อมู ลจาก  41 อั ลบั้ ม เพลง                
ซึ่งเป็นจ านวนท้ังหมด 1,000 เพลง 

การวิเคราะห์การต้ังช่ือเพลงไทยสากลนี้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูล   
ท่ีเก็บรวบรวมรายช่ือเพลงไว้เป็นหมวดหมู่และมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การวิเคราะห์ชนิดของค า 
  3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา  
 

ผลการศึกษา 
  โครงสร้างระดับค า 

1. โครงสร้างที่เป็นค านาม 
ค านาม หมายถึง ค าท่ีใช้เรียกคน สัตว์ ส่ิงของ อาการ สภาพและลักษณะ รวมท้ังส่ิงมีชีวิต      

และไม่มีชีวิต ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
1.1) ที่ รัก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ. 2554 ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า                     

ท่ีรัก หมายถึง คนรัก ค าแบบแสดงถึงความสุภาพ ความเคารพ ความนับถือเวลาพูดในท่ีชุมนุมชน         
หรือในจดหมายท่ีมีไปถึงผู้ท่ีคุ้นเคยกัน โดยแม่ค าของ "ท่ีรัก" คือ ท่ี และเป็นค านามชนิดสามานยนาม    
หรือค านามท่ีไม่ช้ีเฉพาะ   

2. โครงสร้างที่เป็นค าสรรพนาม 
ค าสรรพนาม หมายถึง ค าท่ีใช้แทนค านามท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้วหรือเป็นท่ีเข้าใจกัน

ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อไม่ต้องกล่าวค านามนั้นซ้ าอีก 
2.1) เธอ  พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2554  ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า                 

เธอ หมายถึง ค าใช้แทนผู้ท่ีเราพูดด้วย มักใช้ในระหว่างเพื่อนผู้หญิงด้วยกันหรือใช้กับผู้มีศักด์ิต ่ากว่า      
เช่น ครูพูดกับศิษย์เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 ค าใช้แทนผู้ท่ีเราพูดถึงใช้กับผู้มีศักด์ิต ่ากว่าด้วยความยกย่อง
หรือเอ็นดู เป็นต้น โดยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 

 
 
 
 

	พ.ศ.	2529	ถึง	2531

ต่าง	ๆ	และยังบันทึกปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ต่าง	ๆ

นั้น	ๆ

นั้น	ๆ

เพลงอืน่	ๆ

ในช ่วง	 พ.ศ. 	 2557	 ถึ ง 	 2563

ช่วง	พ.ศ.	2557	ถึง	2560

ช ่วง	 พ.ศ.	 2557
2560	 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครง
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 1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gmm-mpi.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 
พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) เป็นจ านวนเพลงท้ังหมด 1,000 เพลง จาก 41 อัลบั้ม
เพลง โดยเป็นเพลงช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

โครงสร้างทางภาษา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล 
2.2 รวบรวมข้อมูลรายช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 ท่ีจะใช้ในการศึกษา
ท้ั งหมดจากเว็บ ไซ ต์ http://www.gmm-mpi.com/ โดยรวบรวมข้อมู ลจาก  41 อั ลบั้ ม เพลง                
ซึ่งเป็นจ านวนท้ังหมด 1,000 เพลง 

การวิเคราะห์การต้ังช่ือเพลงไทยสากลนี้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูล   
ท่ีเก็บรวบรวมรายช่ือเพลงไว้เป็นหมวดหมู่และมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การวิเคราะห์ชนิดของค า 
  3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา  
 

ผลการศึกษา 
  โครงสร้างระดับค า 

1. โครงสร้างที่เป็นค านาม 
ค านาม หมายถึง ค าท่ีใช้เรียกคน สัตว์ ส่ิงของ อาการ สภาพและลักษณะ รวมท้ังส่ิงมีชีวิต      

และไม่มีชีวิต ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
1.1) ที่ รัก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ. 2554 ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า                     

ท่ีรัก หมายถึง คนรัก ค าแบบแสดงถึงความสุภาพ ความเคารพ ความนับถือเวลาพูดในท่ีชุมนุมชน         
หรือในจดหมายท่ีมีไปถึงผู้ท่ีคุ้นเคยกัน โดยแม่ค าของ "ท่ีรัก" คือ ท่ี และเป็นค านามชนิดสามานยนาม    
หรือค านามท่ีไม่ช้ีเฉพาะ   

2. โครงสร้างที่เป็นค าสรรพนาม 
ค าสรรพนาม หมายถึง ค าท่ีใช้แทนค านามท่ีผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้วหรือเป็นท่ีเข้าใจกัน

ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อไม่ต้องกล่าวค านามนั้นซ้ าอีก 
2.1) เธอ  พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2554  ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า                 

เธอ หมายถึง ค าใช้แทนผู้ท่ีเราพูดด้วย มักใช้ในระหว่างเพื่อนผู้หญิงด้วยกันหรือใช้กับผู้มีศักด์ิต ่ากว่า      
เช่น ครูพูดกับศิษย์เป็นสรรพนามบุรุษท่ี 2 ค าใช้แทนผู้ท่ีเราพูดถึงใช้กับผู้มีศักด์ิต ่ากว่าด้วยความยกย่อง
หรือเอ็นดู เป็นต้น โดยเป็นสรรพนามบุรุษท่ี 3 

 
 
 
 

เว็บไซต ์ 	 www.gmm-mpi .com	 ซึ่ ง เป ็น

ช่วง	พ.ศ.	2557	ถึง	2560

	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล

ช่วง	 พ.ศ.	 2557	 ถึง	 2560	 ที่จะใช ้ในการศึกษา
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3. โครงสร้างที่เป็นค ากริยา 
ค ากริยา หมายถึง ค าท่ีแสดงความหมายว่ากระท า มีอาการหรืออยู่ในสภาพ 
3.1) กอด เป็นค ากริยาชนิดสกรรมกริยาหรือกริยาท่ีต้องมีกรรมมารองรับ พจนานุกรม         

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า กอด หมายถึง โอบไว้ในวงแขน  โดยปริยาย 
หมายถึง อาการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น 

4. โครงสร้างที่เป็นค าวิเศษณ์ 
ค าวิเศษณ์ หมายถึง ค าท่ีใช้ขยายค าอื่นๆ เป็นการเพิ่มความหมายข้ึน 
4.1) น่ารัก เป็นค าวิเศษณ์บอกลักษณะหรือลักษณวิเศษณ์ 
5. โครงสร้างที่เป็นค าสันธาน 
ค าสันธาน หมายถึง ค าท่ีใช้เช่ือมประโยคกับประโยคหรือค ากับกลุ่มค า 
5.1) ถ้า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ถ้า เป็นค าแสดง 

ความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้ ผิ แม้ หาก 
6. โครงสร้างที่เป็นค าอุทาน 
ค าอุทาน หมายถึง ค าท่ีเปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด 
6.1) อ้าว เป็นค าอุทานบอกอาการ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า อ้าว เป็นค าท่ีเปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่ีมุ่งหมายคาดไว้     

โครงสร้างระดับวลี 
1. โครงสร้างที่เป็นนามวลี 
1.1) ฤดูที่ ไม่เปลี่ยน  เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้น ต้นด้วยค านามชนิดสามานยนามหรือนามท่ัวไป             

คือค าว่า “ฤดู” ตามด้วยค าสรรพนามชนิดประพันธสรรพนาม คือ ค าว่า “ท่ี” ซึ่งใช้แทนค านาม “ฤดู” 
และค ากริยา “เปล่ียน” ซึ่งมีค าวิเศษณ์ “ไม่” แสดงความปฏิเสธ จะเห็นได้ว่าวลี “ท่ีไม่เปล่ียนแปลง”     
ท าหน้าท่ีขยายค านาม “ฤดู” 

2. โครงสร้างที่เป็นสรรพนามวลี 
2.1) เขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อน เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วยบุรุษสรรพนาม คือ ค าว่า “เขา”     

ตามด้วยค าสรรพนามชนิดประพันธสรรพนาม คือ ค าว่า “ท่ี” ซึ่งใช้แทนค าบุรุษสรรพนาม “เขา”        
และค ากริยา “เจอ” ท่ีมีค าวิเศษณ์ “เพิ่ง” ขยาย ตามด้วยค าบุพบท “กับ” น าหน้าบุรุษสรรพนาม “เธอ”    
โดยวลี “ท่ีเพิ่งเจอกับเธอ” ท าหน้าท่ีขยายบุรุษสรรพนาม “เขา” ซึ่งกรรมของวลีนั้นมีวลี “ท่ีมาก่อน”    
เป็นส่วนขยายกรรมในวลีนั้นอีกทีหนึ่ง 

3. โครงสร้างที่เป็นกริยาวลี 
3.1) ขอมือเธอหน่อย เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วยค ากริยาชนิดสกรรมกริยาหรือกริยาท่ีต้องมีกรรม

มารองรับ คือค าว่า “ขอ” และตามด้วยกรรม คือค าว่า “มือ” ซึ่งละบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของไว้      
คือค าว่า “ของ” จาก “มือของเธอ” จึงเหลือเพียง “มือเธอ” และมีค าวิเศษณ์ “หน่อย” เป็นส่วนขยาย
ค ากริยา 

 
 

อืน่	ๆ
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4. โครงสร้างที่เป็นวิเศษณ์วลี 
4.1) ท าไมต้องเธอ เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้น ต้นด้วยค าวิเศษณ์แสดงค าถามหรือปฤจฉาวิเศษณ์            

คือค าว่า “ท าไม” ตามด้วยกริยาช่วยแสดงความบังคับ “ต้อง” และบุรุษสรรพนาม “เธอ” 
5. โครงสร้างที่เป็นบุพบทวลี 
5.1) แด่คนๆ นั้น เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วยค าบุพบท คือค าว่า “แด่” ตามด้วยค าสามานยนาม

หรือนามท่ัวไป คือค าว่า “คน” และมีนิยมวิเศษณ์หรือวิเศษณ์ช้ีเฉพาะ “นั้น” ท าหน้าท่ีขยายค านาม 
6. โครงสร้างที่เป็นสันธานวลี 
6.1) เพราะโลกนี้ มี เธอ  เป็นกลุ่มค าท่ีขึ้นต้นด้วยค าสันธานท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผล            

คือค าว่า “เพราะ” ตามด้วยค าสามานยนามหรือนามท่ัวไป คือค าว่า “โลก” ซึ่งมีนิยมวิเศษณ์ “นี้”       
ท าหน้าท่ีขยายค านาม “โลก” และมีค ากริยาชนิดสกรรมกริยาหรือกริยาท่ีต้องมีกรรมมารองรับ           
คือค าว่า “มี” โดย “เธอ” เป็นกรรมของกริยา 

โครงสร้างระดับประโยค 
1. โครงสร้างที่เป็นประโยคความเดียว 
ประโยคความเดียว หมายถึง ประโยคท่ีมีใจความส าคัญเพียงหนึ่งเดียว มีภาคประธานภาคเดียว 

ภาคแสดงภาคเดียว สังเกตได้จากมีกริยาส าคัญเพียงตัวเดียว 
1.1) เธอคือดวงใจของฉัน เป็นประโยคความเดียวท่ีภาคแสดงเพิ่มบทขยายเข้าไป ท าให้เป็น

ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยมีค าว่า “เธอ” เป็นประธานของประโยค ค าว่า “คือ” เป็นค ากริยา
ชนิดวิกตรรถกริยา ตามด้วยส่วนเติมเต็ม คือค าว่า “ดวงใจ” ซึ่งเป็นสามานยนามท่ีมีบุพบทวลี “ของฉัน” 
เป็นส่วนขยาย 

2. โครงสร้างที่เป็นประโยคความรวม 
ประโยคความรวม หมายถึง ประโยคท่ีรวมเอาประโยคความเดียวต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไป         

มารวมกัน โดยใช้สันธานเป็นตัวเช่ือมแต่ก็สามารถแยกออกเป็นประโยคความเดียวท่ีมีใจความสมบูรณ์   
ได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งในประโยค 

2.1) เธอไม่ยอมปล่อย หรือฉันไม่ยอมไป เป็นประโยคความรวมท่ีมีเนื้อความให้เลือกเอา      
ทางหนึ่งโดยใช้ค าสันธาน “หรือ” เช่ือมประโยคเข้ากัน    

3. โครงสร้างที่เป็นประโยคความซ้อน 
ประโยคความซ้ อน  หมายถึ ง ประโยค ท่ีประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุข ยประโยค)                

และประโยคย่อย (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยมีประพันธสรรพนาม (ผู้  ท่ี ซึ่ง อัน)     
ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพบทเป็นบทเช่ือม 

3.1) ฟ้าส่งฉันมา เป็นประโยคความซ้อนชนิดวิเศษณานุประโยค มีประโยคหลัก (มุขยประโยค) 
คือ “ฟ้าส่งฉัน” และประโยคย่อย (วิ เศษณานุประโยค) คือ “ฉันมา” ซึ่ งท าหน้าท่ีขยายกริยา               
ในประโยคหลัก 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาจากช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก           
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560    
จ านวน 1,000 เพลง ปรากฏโครงสร้างทางภาษาแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ โครงสร้างระดับค า วลี และประโยค      
ซึ่งโครงสร้างระดับค าและวลีวิเคราะห์ตามแนวคิดของพระยาอุปกิตศิลปสาร ซึ่งแบ่งค าและวลีเป็น 7 ชนิด       
ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน ส่วนโครงสร้างระดับประโยค 
วิ เคราะห์ตามแนวคิดของพ ระยาอุปกิต ศิลปสารเช่น เดียวกัน  แต่สามารถแบ่ งย่อยได้ เพี ยง 3 ชนิ ด                 
ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อน โครงสร้างทางภาษาท่ีปรากฏมากท่ีสุด         
คือ โครงสร้างระ ดับวลี รองลงมา คือ โครงสร้างระดับประโยค และโครงสร้างระ ดับค า ตามล าดับ                   
โดยโครงสร้างระดับค าปรากฏเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน            
และค าอุทาน เช่นเดียวกันกับโครงสร้างระดับวลีท่ีไม่ปรากฏอุทานวลีเพียงโครงสร้างเดียว ส่วนโครงสร้าง        
ระดับประโยคปรากฏครบท้ัง 3 ชนิด โครงสร้างทางภาษาระดับวลีและประโยคปรากฏเป็นจ านวนมาก              
ในการต้ังช่ือเพลง อาจเนื่องด้วยเป็นโครงสร้างท่ีสามารถครอบคลุมเนื้อความได้มากกว่าโครงสร้างระดับค า        
และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อส่ือถึงเนื้อเพลงได้ดีกว่า ท าให้ผู้ประพันธ์มักต้ังช่ือเพลงด้วยโครงสร้าง
ระดับวลีและประโยคเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างช่ือเพลงท่ีต้ังขึ้นจากเสียงท่ีเลียนแบบธรรมชาติ     
หรือท่ีเรียกกันว่า สัทพจน์ ถือเป็นความแปลกใหม่ในการต้ังช่ือเพลงและมีส่วนช่วยให้เกิดการต้ังช่ือเพลง             
ในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นได้เช่นเดียวกับการต้ังช่ือเพลงเลียนเสียงธรรมชาตินี้  

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
 ผู้ศึกษาเห็นว่าอาจมีการศึกษาช่ือเพลงไทยสากลท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GMM MPI) ในช่วงปีพุทธศักราชอื่น หรือศึกษาแนวเพลงอื่น           
จากบริษัทเพลงต่างๆ ได้ 
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วัจนกรรมการให้ก าลงัใจในภาษาไทย1 
 

สุชญา สุรพนานนชัย2 
สุธาสินี พลอยขาว3 

 
บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษา   
ท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของผู้ใช้ภาษาไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง        
จ านวนท้ังส้ิน 150 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 15 - 25 ปี จ านวน 50 คน ช่วงอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 50 คน     
และช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของ             
ผู้ใช้ภาษาไทย ปรากฏท้ังส้ิน 23 กลวิธี ได้แก่ การอ้างถึง การต้ังค าถาม การเปรียบเทียบ การอวยพร การบอก     
ส่ิงท่ีควรท า การบอกส่ิงท่ีไม่ควรท า การแสดงเหตุผลสนับสนุน ส่ิงท่ีควรท า การแสดงเหตุผลสนับสนุน                
ส่ิงท่ีไม่ควรท า การชักชวนไปท าส่ิงอื่น การเสนอวิธีคิด การให้ข้อคิด การแสดงให้ ผู้ฟังเช่ือมั่นในตัวเอง              
หรือในความสามารถของตัวเอง การแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่ายังมีคนคอยสนับสนุนอยู่  การเสนอความช่วยเหลือ            
การลดความรุนแรงของสถานการณ์ การแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องในอดีต การแสดงให้เห็นว่า         
มีโอกาสให้แก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคต การแสดงทางเลือก การแสดงข้อดีในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังเผชิญ         
การสร้างความมั่นใจให้ผู้ฟังเช่ือว่าจะเกิดส่ิงท่ีดีหรือสถานการณ์จะพลิกกลับมาดีในอนาคต การแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์นั้นไม่ใช่ความผิดของผู้ฟัง การใช้ถ้อยค าแสดงความสุภาพ และการใช้ถ้อยค าแสดงความเป็นกันเอง 

ค าส าคัญ: วัจนกรรม การใหก้ าลังใจ กลวิธีทางภาษา ผู้ใช้ภาษาไทย 

บทน า  
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารและวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ส่งผลให้ประชาชนท้ังเขตเมืองและชนบทเผชิญ        
กับความเครียดทุกวันอย่างไม่รู้ตัวและหลีกเล่ียงได้ยาก โดยอาการมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน          
ทางอารมณ์  สภาพแวดล้อม และความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคน (Unchalee Too, 2561)              
และสังคมไทยในปัจจุบันก็ก าลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชนท่ีมากขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะด าเนิน      
ต่อไปเช่นกัน 

 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการให้ก าลังใจเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยสามารถใช้            
แสดงออกถึงความหวังดี การสนับสนุน เพื่อปลอบใจ หรือสร้างพลังให้แก่บุคคลท่ีรู้สึกท้อถอยหรือรู้สึกแย่กับชีวิต 
เพื่อให้มีความเช่ือมั่น ในตนเอง มีความกระตือรือร้น มีความกล้า ความหวัง หรือแรงบันดาลใจมากขึ้น              
และสามารถใช้เมื่อผู้รับสารเผชิญสถานการณ์ ท่ียากล าบากหรือท้าทาย เช่น ความเครียด ความเจ็บป่วย            
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ในสถานการณ์ท่ีสับสนหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ การสอบ การแข่งขันหรือสถานการณ์
อื่นๆ ท่ีต้องใช้แรงหรือความพยายามเพื่อท่ีจะผ่านพ้นไป เพื่อให้ผู้รับสารข้ามผ่านขีดจ ากัดของตนเองไปได้ด้วย  

                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเร่ือง “วัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทย” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 156 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ของบริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 มิวสิค	 พับลิชช่ิง	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 (GMM	MPI)	 ช่วง	 พ.ศ.	 2557	 ถึง	 2560

ใหม่	ๆ

ต่าง	ๆ
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วัจนกรรมการให้ก าลงัใจในภาษาไทย1 
 

สุชญา สุรพนานนชัย2 
สุธาสินี พลอยขาว3 

 
บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษา   
ท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของผู้ใช้ภาษาไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง        
จ านวนท้ังส้ิน 150 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 15 - 25 ปี จ านวน 50 คน ช่วงอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 50 คน     
และช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของ             
ผู้ใช้ภาษาไทย ปรากฏท้ังส้ิน 23 กลวิธี ได้แก่ การอ้างถึง การต้ังค าถาม การเปรียบเทียบ การอวยพร การบอก     
ส่ิงท่ีควรท า การบอกส่ิงท่ีไม่ควรท า การแสดงเหตุผลสนับสนุน ส่ิงท่ีควรท า การแสดงเหตุผลสนับสนุน                
ส่ิงท่ีไม่ควรท า การชักชวนไปท าส่ิงอื่น การเสนอวิธีคิด การให้ข้อคิด การแสดงให้ ผู้ฟังเช่ือมั่นในตัวเอง              
หรือในความสามารถของตัวเอง การแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่ายังมีคนคอยสนับสนุนอยู่  การเสนอความช่วยเหลือ            
การลดความรุนแรงของสถานการณ์ การแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องในอดีต การแสดงให้เห็นว่า         
มีโอกาสให้แก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคต การแสดงทางเลือก การแสดงข้อดีในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังเผชิญ         
การสร้างความมั่นใจให้ผู้ฟังเช่ือว่าจะเกิดส่ิงท่ีดีหรือสถานการณ์จะพลิกกลับมาดีในอนาคต การแสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์นั้นไม่ใช่ความผิดของผู้ฟัง การใช้ถ้อยค าแสดงความสุภาพ และการใช้ถ้อยค าแสดงความเป็นกันเอง 

ค าส าคัญ: วัจนกรรม การใหก้ าลังใจ กลวิธีทางภาษา ผู้ใช้ภาษาไทย 

บทน า  
 สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารและวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ส่งผลให้ประชาชนท้ังเขตเมืองและชนบทเผชิญ        
กับความเครียดทุกวันอย่างไม่รู้ตัวและหลีกเล่ียงได้ยาก โดยอาการมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐาน          
ทางอารมณ์  สภาพแวดล้อม และความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคน (Unchalee Too, 2561)              
และสังคมไทยในปัจจุบันก็ก าลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชาชนท่ีมากขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะด าเนิน      
ต่อไปเช่นกัน 

 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการให้ก าลังใจเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยสามารถใช้            
แสดงออกถึงความหวังดี การสนับสนุน เพื่อปลอบใจ หรือสร้างพลังให้แก่บุคคลท่ีรู้สึกท้อถอยหรือรู้สึกแย่กับชีวิต 
เพื่อให้มีความเช่ือมั่น ในตนเอง มีความกระตือรือร้น มีความกล้า ความหวัง หรือแรงบันดาลใจมากขึ้น              
และสามารถใช้เมื่อผู้รับสารเผชิญสถานการณ์ ท่ียากล าบากหรือท้าทาย เช่น ความเครียด ความเจ็บป่วย            
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ในสถานการณ์ท่ีสับสนหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ การสอบ การแข่งขันหรือสถานการณ์
อื่นๆ ท่ีต้องใช้แรงหรือความพยายามเพื่อท่ีจะผ่านพ้นไป เพื่อให้ผู้รับสารข้ามผ่านขีดจ ากัดของตนเองไปได้ด้วย  

                                                             
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงงานเร่ือง “วัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทย” 
2ชั้น ม.6 ห้อง 156 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
3ครูที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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 การท่ีได้รับรู้ถึงความห่วงใยและการสนับสนุนจากผู้อื่น จะท าให้ผู้รับสารพร้อมท่ีจะเผชิญอุปสรรค
ในชีวิต มีความกระตือรือร้น ความพยายาม และมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น และช่วยลดปัญหาความเครียด 
ความกังวล หรือโรคซึมเศร้าในสังคมได้ ดังนั้นการช่วยผลักดันผู้อื่นด้วยการให้ก าลังใจจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อสังคม 
ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าลักษณะการให้ก าลังใจในผู้ใช้ภาษาไทยเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของผู้ใช้ภาษาไทย 

วิธีด าเนินการศึกษา  
1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 15 - 45 ปี จ านวนท้ังส้ิน        

150 ชุด โดยประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 15 - 25 ปี จ านวน 50 ชุด กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ    
26 - 35 ปี จ านวน 50 ชุด และกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 50 ชุด 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถาม เรื่อง “แบบสอบถามค าพูดท่ีใช้ ในการให้ก าลังใจในสถานการณ์ ต่างๆ”             

ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ Discourse Completion Test (DCT) ท่ีมีการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามอธิบายถึงส่ิงท่ีตนเองจะท าเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

2.1 ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผู้ ศึกษาจะน าข้อมูลในส่วนนี้มาใช้ประกอบ             
ในการอภิปรายผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงอายุ เพศและอาชีพ  

2.2 ส่วนของการบรรยายสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนท่ีเป็นการอธิบาย
สถานการณ์จ าลอง และส่วนท่ีเป็นทางเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายค าพูดท่ีใช้ในการให้ก าลังใจ               
ในแต่ละสถานการณ์ของตนเอง โดยจะมีสถานการณ์จ าลองท้ังส้ิน 9 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1  
หากเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ท าผิดพลาดในงานส าคัญและรู้สึกโทษตัวเอง       

ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 2 
หากเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ดูถูกตัวเองและผลงาน     

ของตนอยู่เสมอ ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 3 
หากพ่อแม่หรือญาติคนส าคัญของเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ป่วยเป็นโรคร้าย      

และจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 4 
หากครู อาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพสูงกว่าท่าน เกิดอุบัติเหตุ และอาจส่งผลท าให้ท าส่ิงท่ี

ตัวเองถนัดไม่ได้อีกต่อไป ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 5 
หากครู อาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพสูงกว่าท่าน ก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขัน

ครั้งส าคัญ ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
 
 

ต่าง	ๆ

นัน้	ๆ
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 การท่ีได้รับรู้ถึงความห่วงใยและการสนับสนุนจากผู้อื่น จะท าให้ผู้รับสารพร้อมท่ีจะเผชิญอุปสรรค
ในชีวิต มีความกระตือรือร้น ความพยายาม และมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น และช่วยลดปัญหาความเครียด 
ความกังวล หรือโรคซึมเศร้าในสังคมได้ ดังนั้นการช่วยผลักดันผู้อื่นด้วยการให้ก าลังใจจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อสังคม 
ดังนั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าลักษณะการให้ก าลังใจในผู้ใช้ภาษาไทยเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของผู้ใช้ภาษาไทย 

วิธีด าเนินการศึกษา  
1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 15 - 45 ปี จ านวนท้ังส้ิน        

150 ชุด โดยประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 15 - 25 ปี จ านวน 50 ชุด กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ    
26 - 35 ปี จ านวน 50 ชุด และกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 50 ชุด 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถาม เรื่อง “แบบสอบถามค าพูดท่ีใช้ ในการให้ก าลังใจในสถานการณ์ ต่างๆ”             

ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ Discourse Completion Test (DCT) ท่ีมีการจ าลองสถานการณ์ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามอธิบายถึงส่ิงท่ีตนเองจะท าเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

2.1 ส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผู้ ศึกษาจะน าข้อมูลในส่วนนี้มาใช้ประกอบ             
ในการอภิปรายผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงอายุ เพศและอาชีพ  

2.2 ส่วนของการบรรยายสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนท่ีเป็นการอธิบาย
สถานการณ์จ าลอง และส่วนท่ีเป็นทางเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายค าพูดท่ีใช้ในการให้ก าลังใจ               
ในแต่ละสถานการณ์ของตนเอง โดยจะมีสถานการณ์จ าลองท้ังส้ิน 9 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1  
หากเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ท าผิดพลาดในงานส าคัญและรู้สึกโทษตัวเอง       

ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 2 
หากเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ดูถูกตัวเองและผลงาน     

ของตนอยู่เสมอ ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 3 
หากพ่อแม่หรือญาติคนส าคัญของเพื่อนหรือผู้ท่ีมีสถานภาพเดียวกับท่าน ป่วยเป็นโรคร้าย      

และจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 4 
หากครู อาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพสูงกว่าท่าน เกิดอุบัติเหตุ และอาจส่งผลท าให้ท าส่ิงท่ี

ตัวเองถนัดไม่ได้อีกต่อไป ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 5 
หากครู อาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพสูงกว่าท่าน ก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขัน

ครั้งส าคัญ ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
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สถานการณ์ท่ี 6 
หากครู อาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพสูงกว่าท่าน ถูกฉ้อโกงเงินจ านวนมาก ท่านจะใช้ค าพูด 

ในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 7 
หากรุ่นน้อง ลูกศิษย์ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพต่ ากว่าท่าน ท าของส าคัญของท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจ       

หรือของท่ีมีราคามากหาย ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 8 
หากรุ่นน้อง ลูกศิษย์ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพต่ ากว่าท่าน รู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการท างาน       

ขาดความคิดสร้างสรรค์ ท่านจะใช้ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
สถานการณ์ท่ี 9 
หากรุ่นน้อง ลูกศิษย์ หรือผู้ท่ีมีสถานภาพต่ ากว่าท่าน ถูกแฟนนอกใจ หรือเลิกกับแฟน ท่านจะใช้

ค าพูดในการให้ก าลังใจอย่างไร 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษา 
 3.2 รวบรวมข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ คือแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังส้ิน 150 ชุด ซึ่งประกอบด้วยช่วงอายุ 15 - 25 ปี 50 ชุด ช่วงอายุ 26 - 35 ปี    
50 ชุด และช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 50 ชุด โดยแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด้วย 9 สถานการณ์     
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับแบบสอบถามชุดเดียวกัน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผู้ศึกษาจะน าข้อความค าตอบท่ีได้รับจากแบบสอบถามมาแบ่งออกว่าแต่ละข้อความ            

มีกี่ถ้อยค า โดยพิจารณาจากการเว้นวรรคของผู้ตอบแบบสอบถาม และเนื้อความท่ีสมบูรณ์ของถ้อยค า  
4.2 ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในแต่ละถ้อยค า โดยพิจารณาท้ังรูปภาษา            

และเนื้อความของถ้อยค านั้นๆ และอาศัยแนวคิดด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ 
4.3 นับความถี่ในการปรากฏของแต่ละกลวิธีทางภาษาท่ีพบ และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ         

เพื่อใหเ้ห็นแนวโน้มของการใช้กลวิธีต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่าง	ๆ
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ผลการศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน 150 คน ในช่วงอายุ 15 - 45 ปี โดยไม่จ ากัด

เพศ สถาบัน อาชีพ หรือตัวแปรอื่นๆ ผู้ศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจของผู้ใช้ภาษาไทย             
มีท้ังส้ิ 23 กลวิธี จ านวนท้ังส้ิน 2,590 ถ้อยค า และเมื่อน าจ านวนถ้อยค าท่ีปรากฏกลวิธีทางภาษาแต่ละกลวิธีมาคิด
เป็นร้อยละต่อจ านวนถ้อยค าท่ีพบกลวิธีทางภาษาท่ีใช้ในการให้ก าลังใจท้ังหมด ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนถ้อยค าที่พบกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการให้ก าลังใจและผลคิดเป็นร้อยละ 
              ต่อจ านวนถ้อยค าทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกลวิ ธีท างภาษ าท่ี ใช้ ในก ารให้ ก า ลั ง ใจ ท้ั ง หมดพ บว่ า  กลวิ ธี ท่ี ป รากฏมาก ท่ี สุ ด                    
คือ กลวิธีการบอกส่ิงท่ีควรท า ซึ่งปรากฏท้ังส้ินจ านวน 576 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 22.20 รองลงมา คือ กลวิธี     
การบอกส่ิงท่ีไม่ควรท า ปรากฏท้ังส้ิน 225 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 8.67 และกลวิธีการลดความรุนแรง             
ของสถานการณ์ ปรากฏท้ังส้ิน 221 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 8.52 ตามล าดับ และกลวิธีท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด          
คือ กลวิธีการชักชวนไปท าส่ิงอื่น และกลวิธีการแสดงให้ เห็นว่าสถานการณ์นั้น ไม่ ใช่ความผิดของผู้ฟั ง                 
ซึ่งปรากฏในจ านวน 13 ถ้อยค าเท่ากันท้ัง 2 กลวิธี แต่ละกลวิธีคิดเป็นร้อยละ 0.50 

 
 
 

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการให้ก าลังใจ จ านวนถ้อยค า ร้อยละ 
1. การอ้างถึง 116 ถ้อยค า 4.48 
2. การต้ังค าถาม 69 ถ้อยค า 2.66 
3. การเปรียบเทียบ 44 ถ้อยค า 1.70 
4. การอวยพร 32 ถ้อยค า 1.24 
5. การบอกสิ่งที่ควรท า 576 ถ้อยค า 22.24 
6. การบอกสิ่งที่ไม่ควรท า 225 ถ้อยค า 8.69 
7. การแสดงเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ควรท า 55 ถ้อยค า 2.12 
8. การแสดงเหตุผลสนับสนุนสิ่งที่ไม่ควรท า 17 ถ้อยค า 0.66 
9. การชักชวนไปท าสิ่งอ่ืน 13 ถ้อยค า 0.50 
10. การเสนอวิธีคิด 66 ถ้อยค า 2.55 
11. การให้ข้อคิด 89 ถ้อยค า 3.44 
12. การแสดงให้ผู้ฟังเชื่อมั่นในตัวเองหรือในความสามารถของตัวเอง 181 ถ้อยค า 6.99 
13. การแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่ายังมีคนคอยสนับสนุนอยู่ 130 ถ้อยค า 5.02 
14. การเสนอความช่วยเหลือ 61 ถ้อยค า 2.36 
15. การลดความรุนแรงของสถานการณ์ 221 ถ้อยค า 8.53 
16. การแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์น้ันเป็นเร่ืองในอดีต 70 ถ้อยค า 2.70 
17. การแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสให้แก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคต 93 ถ้อยค า 3.59 
18. การแสดงทางเลือก 182 ถ้อยค า 7.03 
19. การแสดงข้อดีในสถานการณ์ที่ผู้ฟังก าลังเผชิญ 66 ถ้อยค า 2.55 
20. การสร้างความมั่นใจให้ผู้ฟงัเชื่อว่าจะเกิดสิ่งที่ดีหรือสถานการณ์          
     จะพลิกกลับมาดีในอนาคต 

156 ถ้อยค า 6.02 

21. การแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์น้ันไม่ใช่ความผิดของผู้ฟงั 13 ถ้อยค า 0.50 
22. การใช้ถ้อยค าแสดงความสุภาพ 73 ถ้อยค า 2.81 
23. การใช้ถ้อยค าแสดงความเป็นกันเอง 42 ถ้อยค า 1.62 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทย จะเห็นได้ว่ากลวิธีทางภาษา                
ท่ีใช้ในการให้ก าลังใจมากท่ีสุด คือ กลวิธีการบอกส่ิงท่ีควรท า ซึ่งส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์          
ท่ีจ าเป็นต้องให้ก าลังใจผู้อื่น คนไทยมักใช้การบอกส่ิงท่ีควรท าและส่ิงท่ีไม่ควรท าในสถานการณ์นั้นมากกว่า        
การเล่ียงไปพูดถึงสถานการณ์หรือส่ิงอื่นๆ โดยอาจเป็นเพราะผู้พูดคิดว่าก าลังใจควรจะเกิดขึ้นจากตัวของผู้ฟังเอง 
เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีอยู่ในใจ ไม่มีใครสามารถสร้างก าลังใจแทนกันได้และผู้พูดไม่สามารถช่วยเหลือผู้ฟังได้โดยตรง    
จึง เสนอความ ช่วยเห ลือทางอ้อมโดยการบอก ส่ิง ท่ี ควรท าซึ่ ง เป็น ส่ิ ง ท่ี ผู้พู ด คิดว่ าจะ เป็นประโยชน์                    
หรือส่งผลดีท าให้ผู้ฟังสร้างก าลังใจด้วยตัวเองได้และเข้มแข็งขึ้นด้วยตัวเอง 

 ค า ท่ีพบมาก ท่ี สุดถึ ง  189 ค า  จาก ท้ั งหมด คือค าว่ า  “ไม่ เป็ น ไร” ซึ่ ง จัดอยู่ ใน กลวิ ธี                    
การลดความรุนแรงของสถานการณ์ โดยจากการศึกษาของทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (2554) พบว่าค าว่า ไม่เป็นไร 
ส่ือความหมายตรงได้  3 ความหมาย คือ “ไม่ ได้รับผลกระทบ” “ยอมรับ ได้” และ “ไม่ ต้อ งกั งวล”                  
และในบทวัฒนธรรมของค าว่า ไม่เป็นไร มีใจความแก่น คือ “ส่ิงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่” และ “ฉันไม่ต้องการให้คุณ      
รู้สึกไม่ดีกับส่ิงนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค าว่า “ไม่เป็นไร” เพื่อท าให้ความโกรธแค้น ความเสียดาย           
ความเศร้าโศกหรือความผิดหวังท่ีมีต่อสถานการณ์นั้นๆ ผ่อนคลายลง จากการท าให้เห็นว่าเป็นเรื่องแค่นี้เอง        
ไม่ท าให้เกิดผลกระทบหรอกเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะในสถานการณ์  ในเพศ หรือว่าในช่วงอายุใดก็ตาม             
และผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับงานเขียนของสุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ ท่ียกมาเป็นบทเรียนในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วนหนึ่ง  ท่ีมีใจความว่าค าว่า “ไม่เป็นไร”        
เป็นค าท่ีคนไทยใช้จนติดปากและแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน 

 นอกจากนี้ จากค าตอบในแบบสอบถามพบว่า มีการใช้วัจนกรรมอื่น ท่ี ไม่ ใช่วัจนกรรม             
การให้ก าลังใจร่วมด้วย คือการซ้ าเติม ซึ่งเป็นการใช้ค าพูดท่ีรุนแรงเพื่อทับถมเพิ่มน้ าหนักหรือเพิ่มความรุนแรง    
ของสถานการณ์ให้มากขึ้น เช่น ค าด่า หรือค าท่ีท าให้ผู้ฟังรู้สึกโทษตัวเองมากยิ่งขึ้น ปรากฏจ านวน 5 ถ้อยค า      
และเนื่องจากการซ้ าเติมเป็นกลวิธีท่ีท าให้ผู้พูดรู้สึกโทษตัวเอง รู้สึกแย่กับตัวเองและหมดก าลังใจมากกว่าเดิม 
ดังนั้นจึงไม่นับรวมอยู่ในวัจนกรรมการให้ก าลังใจเพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์แย่ลง ถึงแม้ผู้พูดอาจจะมี
จุดประสงค์ท่ีดีเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ความผิดของตัวเองและน าไปแก้ไขในอนาคต หรือจะเจตนาสร้างอารมณ์ขัน          
ท าให้สถานการณ์ดูรุนแรงน้อยลงก็ตาม 

 เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์แล้ว มี เพียงไม่กี่สถานการณ์เท่านั้น ท่ีแสดงความแตกต่าง            
ในการใช้อย่างชัดเจน ได้แก่ การอวยพร ท่ีจะพบในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขัน
ครั้งส าคัญเป็นส่วนมากและแทบไม่พบในสถานการณ์อื่นๆ เลย การเสนอวิธีคิด จะพบมากในสถานการณ์            
ท่ีผู้ฟังท าของส าคัญ ของท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจหรือของท่ีมีราคามากหาย และการแสดงให้ผู้ฟังเช่ือม่ันในตัวเอง       
หรือในความสามารถของตัวเอง จะพบมากในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังไม่มีความม่ันใจในตัวเอง ดูถูกตัวเองและผลงาน
ของตนอยู่เสมอ และในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขันครั้งส าคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
สถานการณ์มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการให้ก าลังใจโดยมักจะสอดคล้องกัน อย่างการอวยพรท่ีพบในสถานการณ์
นั้นเพราะเป็นสถานการณ์ในอนาคตและเป็นสถานการณ์ท่ีผู้ฟังควบคุมเองไม่ได้ท้ังหมด จึงต้องอวยพรให้ปัจจัยอื่นๆ 
ช่วยเหลือผู้ฟัง การแสดงให้ ผู้ฟังเช่ือมั่นในตัวเองหรือในความสามารถของตัวเองจะใช้เม่ือผู้ฟังรู้สึกไม่ม่ันใจ         
ส่วนการเสนอวิธีคิดท่ีปรากฏจ านวนมากในสถานการณ์ท่ีของหาย อาจเป็นเพราะเป็นสถานการณ์ในอดีต             
ท่ีไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว ผู้พูดจึงมีการเสนอให้ผู้ฟังคิดอย่างสบายใจกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น 

อื่น	ๆ
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจในภาษาไทย จะเห็นได้ว่ากลวิธีทางภาษา                
ท่ีใช้ในการให้ก าลังใจมากท่ีสุด คือ กลวิธีการบอกส่ิงท่ีควรท า ซึ่งส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์          
ท่ีจ าเป็นต้องให้ก าลังใจผู้อื่น คนไทยมักใช้การบอกส่ิงท่ีควรท าและส่ิงท่ีไม่ควรท าในสถานการณ์นั้นมากกว่า        
การเล่ียงไปพูดถึงสถานการณ์หรือส่ิงอื่นๆ โดยอาจเป็นเพราะผู้พูดคิดว่าก าลังใจควรจะเกิดขึ้นจากตัวของผู้ฟังเอง 
เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีอยู่ในใจ ไม่มีใครสามารถสร้างก าลังใจแทนกันได้และผู้พูดไม่สามารถช่วยเหลือผู้ฟังได้โดยตรง    
จึง เสนอความ ช่วยเห ลือทางอ้ อม โดยการบอก ส่ิง ท่ี ควรท าซึ่ ง เป็น ส่ิ ง ท่ี ผู้พู ด คิดว่ าจะ เป็นประโยชน์                    
หรือส่งผลดีท าให้ผู้ฟังสร้างก าลังใจด้วยตัวเองได้และเข้มแข็งขึ้นด้วยตัวเอง 

 ค า ท่ีพบมาก ท่ี สุดถึ ง  189 ค า  จาก ท้ั งหมด คือค าว่ า  “ไม่ เป็ น ไร” ซึ่ ง จัดอยู่ ใน กลวิ ธี                    
การลดความรุนแรงของสถานการณ์ โดยจากการศึกษาของทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (2554) พบว่าค าว่า ไม่เป็นไร 
ส่ือความหมายตรงได้  3 ความหมาย คือ “ไม่ ได้รับผลกระทบ” “ยอมรับ ได้” และ “ไม่ ต้อ งกั งวล”                  
และในบทวัฒนธรรมของค าว่า ไม่เป็นไร มีใจความแก่น คือ “ส่ิงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่” และ “ฉันไม่ต้องการให้คุณ      
รู้สึกไม่ดีกับส่ิงนี้” ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค าว่า “ไม่เป็นไร” เพื่อท าให้ความโกรธแค้น ความเสียดาย           
ความเศร้าโศกหรือความผิดหวังท่ีมีต่อสถานการณ์นั้นๆ ผ่อนคลายลง จากการท าให้เห็นว่าเป็นเรื่องแค่นี้เอง        
ไม่ท าให้เกิดผลกระทบหรอกเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะในสถานการณ์  ในเพศ หรือว่าในช่วงอายุใดก็ตาม             
และผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับงานเขียนของสุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์ ท่ียกมาเป็นบทเรียนในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ส่วนหนึ่ง  ท่ีมีใจความว่าค าว่า “ไม่เป็นไร”        
เป็นค าท่ีคนไทยใช้จนติดปากและแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน 

 นอกจากนี้ จากค าตอบในแบบสอบถามพบว่า มีการใช้วัจนกรรมอื่น ท่ี ไม่ ใช่วัจนกรรม             
การให้ก าลังใจร่วมด้วย คือการซ้ าเติม ซึ่งเป็นการใช้ค าพูดท่ีรุนแรงเพื่อทับถมเพิ่มน้ าหนักหรือเพิ่มความรุนแรง    
ของสถานการณ์ให้มากขึ้น เช่น ค าด่า หรือค าท่ีท าให้ผู้ฟังรู้สึกโทษตัวเองมากยิ่งขึ้น ปรากฏจ านวน 5 ถ้อยค า      
และเนื่องจากการซ้ าเติมเป็นกลวิธีท่ีท าให้ผู้พูดรู้สึกโทษตัวเอง รู้สึกแย่กับตัวเองและหมดก าลังใจมากกว่าเดิม 
ดังนั้นจึงไม่นับรวมอยู่ในวัจนกรรมการให้ก าลังใจเพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์แย่ลง ถึงแม้ผู้พูดอาจจะมี
จุดประสงค์ท่ีดีเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ความผิดของตัวเองและน าไปแก้ไขในอนาคต หรือจะเจตนาสร้างอารมณ์ขัน          
ท าให้สถานการณ์ดูรุนแรงน้อยลงก็ตาม 

 เมื่อพิจารณาตามสถานการณ์แล้ว มี เพียงไม่กี่สถานการณ์เท่านั้น ท่ีแสดงความแตกต่าง            
ในการใช้อย่างชัดเจน ได้แก่ การอวยพร ท่ีจะพบในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขัน
ครั้งส าคัญเป็นส่วนมากและแทบไม่พบในสถานการณ์อื่นๆ เลย การเสนอวิธีคิด จะพบมากในสถานการณ์            
ท่ีผู้ฟังท าของส าคัญ ของท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจหรือของท่ีมีราคามากหาย และการแสดงให้ผู้ฟังเช่ือมั่นในตัวเอง       
หรือในความสามารถของตัวเอง จะพบมากในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ดูถูกตัวเองและผลงาน
ของตนอยู่เสมอ และในสถานการณ์ท่ีผู้ฟังก าลังจะเข้ารับการทดสอบหรือการแข่งขันครั้งส าคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
สถานการณ์มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการให้ก าลังใจโดยมักจะสอดคล้องกัน อย่างการอวยพรท่ีพบในสถานการณ์
นั้นเพราะเป็นสถานการณ์ในอนาคตและเป็นสถานการณ์ท่ีผู้ฟังควบคุมเองไม่ได้ท้ังหมด จึงต้องอวยพรให้ปัจจัยอื่นๆ 
ช่วยเหลือผู้ฟัง การแสดงให้ ผู้ฟังเช่ือมั่นในตัวเองหรือในความสามารถของตัวเองจะใช้เมื่อผู้ฟังรู้สึกไม่มั่นใจ         
ส่วนการเสนอวิธีคิดท่ีปรากฏจ านวนมากในสถานการณ์ท่ีของหาย อาจเป็นเพราะเป็นสถานการณ์ในอดีต             
ท่ีไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว ผู้พูดจึงมีการเสนอให้ผู้ฟังคิดอย่างสบายใจกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น 

อืน่	ๆ

นัน้	ๆ
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านสถานการณ์ส่งผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการให้ก าลังใจท่ีปรากฏ 
และท าให้ในแต่ละกลวิธีมีการปรากฏไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะในการส่ือสารของคนไทย        
บางประการได้ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
  1. ศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจ โดยมุ่งเน้นปัจจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น ปัจจัยระยะห่าง
ระหว่างสังคมหรือระดับการศึกษาของผู้พูด 
  2.  ศึกษาเปรียบเทียบวัจนกรรมการให้ก าลังใจในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ 
  3. ศึกษาเรื่องวัจนกรรมการให้ก าลังใจในปริจเฉทคอมพิวเตอร์ 
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การเชื่อมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย1 
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บทคัดย่อ  
 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย    
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรัฐธรรมนูญไทย จ านวนท้ังส้ิน 20 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า การจ าแนกประเภท            
ท่ีใช้เกณฑ์การวิเคราะห์การเช่ือมโยงความตามกรอบแนวคิดท่ีใช้ประยุกต์ มีความครอบคลุมในเนื้อหา                
ท่ีใช้ในการศึกษาโครงงานนี้กล่าวคือ 1. การอ้างถึง พบท้ังส้ิน 3 ประเภทหลัก คือ การอ้างถึงด้วยสรรพนาม         
การอ้างถึงด้วยการบ่งช้ีและการอ้างถึงด้วยความเปรียบเทียบ 2. การละ พบเพียง 1 ประเภท คือ การละหน่วยนาม  
3. การซ้ า พบท้ังส้ิน 3 ประเภทหลัก คือ การซ้ ารูป การซ้ าโครงสร้างและการซ้ าความหมาย 4. การแทนท่ี         
พบตามลักษณะเกณฑ์ท่ีได้จ าแนกไว้ 5. การใช้ค าเช่ือม พบท้ังส้ิน 16 ประเภท คือ การใช้ค าเช่ือมแสดงค าอธิบาย  
การใช้ค าเช่ือมแสดงตัวอย่าง การใช้ค าเช่ือมแสดงความเน้นเฉพาะ การใช้ค าเช่ือมแสดงความเพิ่ม การใช้ค าเช่ือม
แสดงความเสริม การใช้ค าเช่ือมแสดงความต่อเนื่องหรือขยายความ การใช้ค าเช่ือมแสดงความสัมพันธ์            
แบบตรงกันข้าม การใช้ค าเช่ือมแสดงความขัดแย้งทางความคิด การใช้ค าเช่ือมแสดงทางเลือก การใช้ค าเช่ือม    
แสดงความล าดับเวลาหรือเหตุการณ์ การใช้ค าเช่ือมแสดงการแจกแจงรายละเอียดตามล าดับเวลา การใช้ค าเช่ือม
แสดงความเป็นเหตุ การใช้ค าเช่ือมแสดงวัตถุประสงค์ การใช้ค าเช่ือมแสดงความเป็นผล การใช้ค าเช่ือมแสดง    
ความท่ี เป็น เรื่องใหม่ และการใช้ค าเช่ือมแสดงเงื่อนไข 6. การเช่ือมโยงค าศัพท์ พบท้ังส้ิน 6 ประเภท               
คือ การใช้ค าพ้องความหมาย การใช้ค าตรงกันข้าม การใช้ค าจ่ากลุ่ม การใช้ค าแสดงองค์ประกอบย่อย             
การใช้ค าปรากฏร่วมและการใช้ค าท่ีอยู่ในท าเนียบภาษาเดียวกัน  
 
ค าส าคัญ: การเช่ือมโยงความ สัมพันธสาร ค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย  
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บทน า 
 การปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศไทย ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 นับเป็นการเปล่ียนผ่านยุคสมัยท่ีมีความส าคัญอย่างมาก               
ส่ิงหนึ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเริ่มต้นของความเปล่ียนแปลงคือรัฐธรรมนูญ ตามค ากล่าวของนิธิ เอียวศรีวงศ์  
(2551 อ้างถึงใน ศราวุฒิ วิสาพรม, 2556 : 12) ว่า “รัฐธรรมนูญท าให้ประชาชนไทยเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย
เป็นครั้งแรกและนับต้ังแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน หลักการข้อนี้ เป็นท่ียอมรับอย่างน้อยโดยทางทฤษฎีเสมอ          
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ารัฐประชาชาติไทยถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475...”    
 ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนั้นย่อมมีค าปรารภเป็นองค์ประกอบ ตามท่ีคาสติกลิโอเน (Castiglione, 
1996 อ้างถึงใน บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ , 2558 : 12) ได้อธิบายถึงค าปรารภรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวไว้ว่า      
“โดยท่ัวไปองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ  ได้แก่ ค าปรารภ (preamble) ท่ีจะเป็นการอ้างหรือแสวงหา             
ฐานสนับสนุนหลักการท่ีจะประกาศ ในบางกรณีจะกล่าวถึงเป้าหมายของรัฐ ส่วนท่ีสองจะเป็นการจัดองค์กรของรัฐ
และการปกครอง ส่วนท่ีสามจะเป็นการกล่าวรับรองสิทธิของปัจเจกชน การรวมกลุ่มและการเข้าถึงกฎหมาย  
ตลอดจนการจ ากัดอ านาจรัฐ ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนท่ีว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” ด้วยเหตุนี้ในรัฐธรรมนูญ
ไทยแต่ละฉบับจึงปรากฏค าปรารภเป็นองค์ประกอบ เพื่อแสดงเหตุผลในการตรารัฐธรรมนูญไทยฉบับนั้นขึ้น       
โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อวางหลักพื้นฐานท่ัวไปของรัฐธรรมนูญไทย ค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยจึงถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีย่อมมีในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ 
 สัมพันธสารเป็นภาษาระดับข้อความ บทสนทนา ย่อหน้า เรียงความ จดหมาย บทความ เรื่องส้ัน  
นิทาน นวนิยาย หนังสือ ต ารา คัมภีร์ ล้วนเป็นหน่วยภาษาระดับสัมพันธสารท้ังส้ิน ถึงแม้ประโยคจะเป็นหน่วย      
ท่ีส าคัญ ท่ีสุดในระบบไวยากรณ์และใช้ส่ือสารกันรู้ เรื่องแต่ในการส่ือสารต้องใช้ภาษาระดับสัมพันธสาร               
ซึ่งประกอบด้วยประโยคหลายประโยค (สถาบันภาษาไทย , 2552 : 117) โดยสัมพันธสารเป็นหน่วยภาษา            
ท่ีใหญ่กว่าระดับประโยค ประกอบด้วยประโยคต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไปท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ค าปรารภ
รัฐธรรมนูญไทย จึงถือเป็นสัมพันธสารประเภทหนึ่งท่ีมีการประกอบด้วยประโยคหลายประโยคท่ีมีความเช่ือมโยง
หรือความเกี่ยวพันกัน 
 การเช่ือมโยงความเป็นคุณสมบัติท่ีท าให้สัมพันธสารมีเอกภาพเป็นหน่วยเดียวกันและเช่ือมโยงกัน
ทางความหมาย เพราะโดยปรกตินั้นสัมพันธสารไม่สามารถส่ือความได้โดยปราศจากการเช่ือมโยงทางความหมาย  
เนื่องจากการจะท าให้ประโยคหนึ่งไปประกอบรวมกับอีกประโยคหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นสัมพันธสารหรือภาษาระดับ
ข้อความนั้น ไม่ใช่การน าประโยคใดๆ มาเรียงต่อกันเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีการเช่ือมโยงความท่ีท าให้ประโยค
เหล่านั้นมีความเช่ือมโยงและความสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในสัมพันธสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการส่ือสาร ดังนั้นหากขาดคุณสมบัติข้อนี้อาจท าให้การส่ือสารขาดประสิทธิภาพ ในสัมพันธสารค าปรารภ
รัฐธรรมนูญไทยจึงปรากฏการเช่ือมโยงความเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่ง 
 ค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยถือเป็นสัมพันธสารประเภทหนึ่ง ท่ีมีการเช่ือมโยงความเป็นคุณสมบัติ    
ท่ีส าคัญในการเรียงร้อยข้อความตามลักษณะของสัมพันธสารประเภทกฎหมาย โดยปรากฏในรูปแบบค าปรารภ    
ในรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งเป็นข้อมูลท่ี ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะการเช่ือมโยงความท่ีปรากฏ             
ในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยว่ามีลักษณะอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษา 
 โครงงานเรื่องการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยเป็นโครงงานท่ีจัดท าขึ้น
เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรัฐธรรมนูญไทย  
จ านวน 20 ฉบับ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่ือมโยงความสัมพันธสาร          
เพื่อน ามาประกอบองค์ความรู้ในการศึกษา 
 2. รวบรวมข้อมูลจากรัฐธรรมนูญไทย จ านวน 20 ฉบับ  
 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย เป็นการศึกษาสัมพันธสาร
ประเภทกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการเช่ือมโยงความ (cohesion) ผู้ศึกษาได้รวบรวมและจ าแนกประเภท         
ของการเช่ือมโยงความท่ีใช้ในการศึกษา โดยสรุปเกณฑ์ ท่ีใช้ในการศึกษาวิ เคราะห์การเช่ือมโยงความ              
เป็น 6 ประเภท คือ การอ้างถึง (reference) การละ (ellipsis) การซ้ า (repetition) ประยุกต์ตามแนวคิด        
ของสุวัฒชัย คชเพต (2553) การแทนท่ี (substitution) ประยุกต์ตามแนวคิดของวิโรจน์ กองแก้ว (2556)         
การใช้ค าเช่ือม (conjunction) และการเช่ือมโยงค าศัพท์ (lexical  cohesion) ประยุกต์ตามแนวทางหนังสือ
บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 : ชนิดของค า วลี ประโยคและสัมพันธสาร (สถาบันภาษาไทย : 2552)               
ของกระทรวงศึกษาธิการและเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การศึกษาความหมาย (ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, 2550) 
และตามแนวคิดของสุวัฒชัย คชเพต (2553) และวิโรจน์ กองแก้ว (2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใด	ๆ
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ของกระทรวงศึกษาธิการและเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การศึกษาความหมาย (ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, 2550) 
และตามแนวคิดของสุวัฒชัย คชเพต (2553) และวิโรจน์ กองแก้ว (2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

114
114 วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย พบว่ามีการเช่ือมโยง ความ 6 ประเภท 
1. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการอ้างถึง 
 1.1 การอ้างถึงด้วยสรรพนาม  

  จากการศึกษาพบว่ามีการอ้างถึงด้วยสรรพนาม 1 ประเภท คือ การใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของ  
โดยการใช้รูปภาษา “ของ” วางน าหน้าค าสรรพนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 

 1.2 การอ้างถึงด้วยการบ่งช้ี 
   จากการศึกษาพบว่ามีการอ้างถึงด้วยการบ่งช้ี เพื่อแสดงความช้ีเฉพาะหรือบ่งบอกต าแหน่ง       
ตามระยะห่างระหว่างผู้พูดกับส่ิงท่ีอ้างถึง โดยเป็นระยะห่างในเชิงระยะทาง เวลา หรือความรู้ สึก                
จ าแนกออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ การอ้างถึงด้วยการบ่งช้ีตัวแสดงหรือบุคคลและการอ้างถึงด้วยการบ่งช้ี
สภาพแวดล้อม  

  1.3 การอ้างถึงด้วยความเปรียบเทียบ 
  จากการศึกษาพบว่ามีการเปรียบเทียบในเชิงความเหมือน ความคล้ายคลึง หรือความแตกต่าง 
และใน เชิง คุณ ภาพ  ปริมาณหรือล า ดับ  จ าแนกออกเป็ น  2 ชนิ ด  ไ ด้แก่  การเปรียบ เทียบ ท่ัวไป                   
และการเปรียบเทียบเฉพาะ 

2. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการละ 
 จากการศึกษาพบการละท่ีเป็นลักษณะส าคัญ 1 ประเภท คือ การละหน่วยนาม ซึ่งเป็นการละ
หน่วยเดิมท่ีเป็นค านาม ซึ่งอาจอยู่ในต าแหน่งประธานหรือกรรม โดยยังสามารถเข้าใจความหมายของนามหลัก
ท่ีละนั้นได้จากประโยคท่ีน ามาก่อน  

3. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการซ  า 
 3.1 การซ้ ารูป 

 จากการศึกษาพบว่ามีการซ้ ารูป ซึ่งเป็นการใช้รูปภาษาเดิมท่ีปรากฏแล้วในตอนต้นมากล่าวซ้ า  
อีกครั้ง สามารถเกิดได้ท้ังในระดับค า กลุ่มค าหรือวลีและประโยค จ าแนกออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ การซ้ ารูป
ท้ังหมดและการซ้ ารูปบางส่วน 

 3.2 การซ้ าโครงสร้าง 
 จากการศึกษาพบว่ามีการใช้รูปแบบโครงสร้างเหมือนกันอย่างต่อเนื่อง แต่ใช้เนื้อหาหรือรูปภาษา 

 ท่ีบรรจุในโครงสร้างต่างกัน โครงสร้างท่ีซ้ าอาจเป็นโครงสร้างวลีซึ่งเป็นวลีประเภทใดก็ได้ 
 3.3 การซ้ าความหมาย 

 จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าซ้ าความหมายซึ่งเป็นการใช้รูปภาษาเดิมท่ีปรากฏแล้วในตอนต้น   
 มากล่าวซ้ าอีกครั้งด้วยรูปภาษาท่ีต่างไป แต่ยังคงมีความหมายเชิงบริบทในท านองเดียวกัน 
4. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการแทนที่ 

  จากการศึกษาการแทนท่ีพบว่ามีการแทนท่ีท่ีข้อความเท่านั้น โดยมีการใช้ข้อความหนึ่ง              
ท่ีมีความสัมพันธ์กันมาแทนท่ีอีกข้อความหนึ่ง โดยยังคงรูปภาษานั้นไว้เช่นเดิมทุกประการ 
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5. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการใช้ค าเชื่อม 
 5.1 การใช้ค าเช่ือมแสดงค าอธิบาย 

   จากการศึกษาพบค าว่า “ได้แก่” “กล่าวคือ” “คือ” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงการอธิบาย 
 ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้าเพื่อให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 
 5.2 การใช้ค าเช่ือมแสดงตัวอย่าง 
      จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “เป็นต้นว่า” “อาทิ” “เช่น” เพื่อแสดงตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ 
 ของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
 5.3 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเน้นเฉพาะ 

      จากการศึกษาพบค าว่า “เฉพาะ” “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” “ก็แต่เฉพาะ” “โดยเฉพาะ”              
ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเจาะจงเน้นเฉพาะส่วนท่ีส าคัญของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

 5.4 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเพิ่ม 
      จากการศึกษาพบค าเป็นต้นว่า “และ” “อีกท้ัง” “รวมท้ัง” “ตลอดจน” “รวมตลอดท้ัง”         
ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้แก่ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า  

 5.5 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเสริม 
      จากการศึกษาพบเพียงการใช้ค าว่า “ท้ังนี้” เพื่อเสริมความให้แก่ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
 5.6 การใช้ค าเช่ือมแสดงความต่อเนื่องหรือขยายความ 

      จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “ก็” “ซึ่ง” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงความต่อเนื่อง              
หรือขยายข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

 5.7 การใช้ค าเช่ือมแสดงความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
      จากการศึกษาพบค าว่า “ตรงกันข้ามกลับ” “แต่” “กลับ” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเช่ือม
ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกับข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

  5.8 การใช้ค าเช่ือมแสดงความขัดแย้งทางความคิด 
       จากการศึกษาพบการใช้กลุ่มค าและค าว่า “ถึงแม้ว่า…แต่…ก็…” “แม้…ก็…” “อย่างไรก็ตาม” 
 “แม…้แต่…ก็…” เพื่อเช่ือมข้อความท่ีมีความขัดแย้งทางความคิดกับข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
  5.9 การใช้ค าเช่ือมแสดงทางเลือก 
  จากการศึกษาพบเพียงการใช้ค าว่า “หรือ” เพื่อแสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  5.10 การใช้ค าเช่ือมแสดงความล าดับเวลาหรือเหตุการณ์ 

   จากการศึกษาการใช้ค าเช่ื อม เพื่ อ เช่ือมข้อความ ท่ี เป็น เห ตุการณ์ ท่ี มี ก ารแสดง       
ความสัมพันธ์กันในเรื่องล าดับเวลา พบการใช้ค าว่า “ต่อมา” “ในท่ีสุด” “ในขณะท่ี” “ในขณะเดียวกัน”  
“ก่อน” 

  5.11 การใช้ค าเช่ือมแสดงการแจกแจงรายละเอียดตามล าดับเวลา 
   จากการศึกษาพบกลุ่มค าว่า “ในระยะส่ีปีแรก…ในระยะส่ีปีท่ีสอง…ในระยะส่ีปีท่ีสาม…”      
“ระยะเฉพาะหน้า…ระยะท่ีสอง…ระยะต่อไป…” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์       
โดยการแจกแจงตามล าดับเวลา 

  5.12 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเป็นเหตุ 
   จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “โดยท่ี” “เนื่องด้วย” “เพราะ” เพื่อเช่ือมข้อความ                    
ท่ีมีลักษณะเป็นสาเหตุของอีกข้อความหนึ่ง 
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5. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการใช้ค าเชื่อม 
 5.1 การใช้ค าเช่ือมแสดงค าอธิบาย 

   จากการศึกษาพบค าว่า “ได้แก่” “กล่าวคือ” “คือ” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงการอธิบาย 
 ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้าเพื่อให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 
 5.2 การใช้ค าเช่ือมแสดงตัวอย่าง 
      จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “เป็นต้นว่า” “อาทิ” “เช่น” เพื่อแสดงตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ 
 ของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
 5.3 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเน้นเฉพาะ 

      จากการศึกษาพบค าว่า “เฉพาะ” “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง” “ก็แต่เฉพาะ” “โดยเฉพาะ”              
ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเจาะจงเน้นเฉพาะส่วนท่ีส าคัญของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

 5.4 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเพิ่ม 
      จากการศึกษาพบค าเป็นต้นว่า “และ” “อีกท้ัง” “รวมท้ัง” “ตลอดจน” “รวมตลอดท้ัง”         
ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้แก่ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า  

 5.5 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเสริม 
      จากการศึกษาพบเพียงการใช้ค าว่า “ท้ังนี้” เพื่อเสริมความให้แก่ข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
 5.6 การใช้ค าเช่ือมแสดงความต่อเนื่องหรือขยายความ 

      จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “ก็” “ซึ่ง” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงความต่อเนื่อง              
หรือขยายข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

 5.7 การใช้ค าเช่ือมแสดงความสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม 
      จากการศึกษาพบค าว่า “ตรงกันข้ามกลับ” “แต่” “กลับ” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเช่ือม
ข้อความท่ีมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกับข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

  5.8 การใช้ค าเช่ือมแสดงความขัดแย้งทางความคิด 
       จากการศึกษาพบการใช้กลุ่มค าและค าว่า “ถึงแม้ว่า…แต่…ก็…” “แม้…ก…็” “อย่างไรก็ตาม” 
 “แม…้แต่…ก็…” เพื่อเช่ือมข้อความท่ีมีความขัดแย้งทางความคิดกับข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
  5.9 การใช้ค าเช่ือมแสดงทางเลือก 
  จากการศึกษาพบเพียงการใช้ค าว่า “หรือ” เพื่อแสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  5.10 การใช้ค าเช่ือมแสดงความล าดับเวลาหรือเหตุการณ์ 

   จากการศึกษาการใช้ค าเช่ื อม เพื่ อ เช่ือมข้อความ ท่ี เป็ น เห ตุการณ์ ท่ี มี ก ารแสดง       
ความสัมพันธ์กันในเรื่องล าดับเวลา พบการใช้ค าว่า “ต่อมา” “ในท่ีสุด” “ในขณะท่ี” “ในขณะเดียวกัน”  
“ก่อน” 

  5.11 การใช้ค าเช่ือมแสดงการแจกแจงรายละเอียดตามล าดับเวลา 
   จากการศึกษาพบกลุ่มค าว่า “ในระยะส่ีปีแรก…ในระยะส่ีปีท่ีสอง…ในระยะส่ีปีท่ีสาม…”      
“ระยะเฉพาะหน้า…ระยะท่ีสอง…ระยะต่อไป…” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์       
โดยการแจกแจงตามล าดับเวลา 

  5.12 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเป็นเหตุ 
   จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “โดยท่ี” “เนื่องด้วย” “เพราะ” เพื่อเช่ือมข้อความ                    
ท่ีมีลักษณะเป็นสาเหตุของอีกข้อความหนึ่ง 
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  5.13 การใช้ค าเช่ือมแสดงวัตถุประสงค์ 

   จากการศึกษาพบเพียงการใช้ค าว่า “เพื่อ” เพื่อเช่ือมข้อความท่ีมีลักษณะบอกวัตถุประสงค์
ของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

  5.14 การใช้ค าเช่ือมแสดงความเป็นผล 
   จากการศึกษาพบค าว่า “เป็นเหตุให้” “จึง” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเช่ือมข้อความท่ีมีลักษณะ 

 เป็นผลของอีกข้อความหนึ่ง 
  5.15 การใช้ค าเช่ือมแสดงความท่ีเป็นเรื่องใหม่ 
   จากการศึกษาการใช้ค าเช่ือมแสดงความท่ีเป็นเรื่องใหม่ พบเพียงค าว่า “อนึ่ง” ในการใช้   

ค าเช่ือมเพื่อเช่ือมขอ้ความท่ีเป็นเรื่องท่ีเปล่ียนไปหรือต่างจากเรื่องท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 
   5.16 การใช้ค าเช่ือมแสดงเงื่อนไข 

    จากการศึกษาพบการใช้ค าว่า “ถ้า” “ก็ต่อเมื่อ” “หาก” ในการใช้ค าเช่ือมเพื่อเช่ือม
ข้อความท่ีมีความหมายแสดงเงื่อนไขของข้อความท่ีกล่าวไปก่อนหน้า 

6. ผลการศึกษาการเชื่อมโยงความด้วยการใช้ค าศัพท์ 
  6.1 การใช้ค าพ้องความหมาย  
   จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือค าไวพจน์ กล่าวคือ ค าท่ีเขียน 

 ต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เพื่อให้สัมพันธสารมีความเช่ือมโยงเป็นเอกภาพ 
  6.2 การใช้ค าตรงกันข้าม 
   จากการศึกษาการเช่ือมโยงความด้วยค าศัพท์พบว่า มีการใช้ค าท่ีมีความหมายขัดแย้งกัน  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในส่ิงท่ีกล่าวถึง 
  6.3 การใช้ค าจ่ากลุ่ม 

   จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าบ่ งชนิดหรือค าจ่ากลุ่มท่ีแสดงความหมายโดยรวม          
หรือโดยท่ัวไปของอีกค าหนึ่ง  

  6.4 การใช้ค าแสดงองค์ประกอบย่อย 
   จากการศึกษาพบว่าปรากฏการใช้ค าท่ีเป็นส่วนประกอบย่อยของอีกค าหนึ่ง 
  6.5 การใช้ค าปรากฏร่วม 

   จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าท่ีอยู่ในวงเรื่องเดียวกัน โดยเป็นค าท่ีมีความหมายเกี่ยวข้อง  
สัมพันธ์กันและสามารถปรากฏร่วมกันได้ 

  6.6 การใช้ค าท่ีอยู่ในท าเนียบภาษาเดียวกัน 
   จากการศึกษาพบว่ามีการใช้ค าท่ีอยู่ในท าเนียบภาษาเดียวกันหรืออยู่ในวงการเดียวกัน  
เพื่อให้สัมพันธสารมีความเช่ือมโยงเป็นเอกภาพ  
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อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญ ไทยช้ีให้ เห็นว่า การอ้ างถึ งท่ีปรากฏ               
ในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น พบท้ังส้ิน 3 ประเภทหลัก คือ การอ้างถึงด้วยสรรพนาม การอ้างถึง
ด้วยการบ่งช้ีและการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ โดยในส่วนของการอ้างถึงด้วยสรรพนามแสดงให้เห็นว่า       
สัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยพบเพียงการใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งพบน้อยมาก ส่วนการใช้        
บุรุษสรรพนามนั้นไม่พบเลย เนื่องจากการอ้างถึงเหล่านี้มักใช้ในสัมพันธสารท่ีไม่เป็นทางการ เมื่อสัมพันธสาร         
ค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย เป็นสัมพันธสารประเภทกฎหมายท่ีมีลักษณะทางการจึงมักใช้การซ้ ารูปภาษาท่ีได้กล่าว
ไปก่อนหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปภาษาเลย หรือเปล่ียนแปลงเพียงบางส่วนแทนการอ้างถึงด้วยสรรพนาม  
เพื่อหลีกเล่ียงการเช่ือมโยงความท่ีอาจท าให้ความหมายในบริบทไม่กระ จ่างชัดเจนหรือเกิดความสับสนได้         
ส่วนการปรากฏการอ้างถึงด้วยการบ่งช้ีและการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสารค าปรารภ
รัฐธรรมนูญไทยมีการเช่ือมโยงความด้วยการเช่ือมโยงความเหล่านี้ค่อนข้างมาก เพื่ออ้างถึงข้อความอื่นโดยแสดง
ระยะห่างระหว่างผู้พูดกับส่ิงท่ีอ้างถึงและเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ ท้ังในแง่ท่ัวไปและเฉพาะเจาะจง เนื่องจากค าปรารภ
รัฐธรรมนูญเป็นสัมพันธสารท่ีมีลักษณะเป็นทางการ จึงต้องมีการอธิบายลักษณะของส่ิงท่ีจะอ้างถึงอย่างชัดเจน  
เพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจในสาระส าคัญของส่ิงท่ีผู้พูดอ้างถึงมากยิ่งขึ้น 
  ในส่วนของการละท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า      
สัมพันธสารประเภทกฎหมายมักพบเพียงการละหน่วยนาม ซึ่งเป็นการละหน่วยนามท่ีกล่าวไปก่อนหน้าไว้ในฐาน    
ท่ีเข้าใจได้ ไม่ท าให้เกิดความสับสนหรือคลาดเคล่ือนในสาระส าคัญของส่ิงท่ีละ ท้ังนี้เนื่องจากการละหน่วยกริยา
และหน่วยอนุพากย์หรือประโยค เป็นการละหน่วยกริยาหรือหน่วยอนุพากย์หรือประโยค ซึ่งถือเป็นส่วนใจความ
ส าคัญของเนื้อเรื่อง หากมีการละหน่วยกริยาหรือหน่วยอนุพากย์หรือประโยคในสัมพันธสารประเภทกฎหมาย        
ท่ีมีความเป็นทางการ อาจท าให้ความหมายในบริบทคลาดเคล่ือนไปได้ ดังนั้นจึงมักพบการละเหล่านี้ในบทสนทนา
ในชีวิตประจ าวันหรือในระดับภาษาท่ีไม่เป็นทางการ 
  ด้านการเช่ือมโยงความด้วยการซ้ าท่ีปรากฏใน สัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญ ไทย             
แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสารประเภทกฎหมายมีการซ้ ารูป การซ้ าโครงสร้างและการซ้ าความหมาย เป็นสาระส าคัญ
โดยปรากฏการซ้ ารูปท้ังหมดเด่นชัดท่ีสุด เนื่องจากในสัมพันธสารประเภทกฎหมายนั้นมักมีการใช้ภาษาเดิม      
หลายครั้งโดยท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาษานั้นเลย ท้ังการออกเสียง โครงสร้างของรูปภาษา  
หรือความหมายของรูปภาษานั้นๆ จึงจ าเป็นต้องใช้การซ้ ารูปท้ังหมดซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างหนึ่ ง           
ของสัมพันธสารประเภทกฎหมายท่ีต้องใช้ความชัดเจนในสาระส าคัญของเนื้อหาและภาษาท่ีสละสลวย 
  ในส่วนของการเช่ือมโยงความด้วยการแทนท่ีท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น 
แสดงให้เห็นว่าค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยใช้การเช่ือมโยงความประเภทการแทนท่ีบ้างเล็กน้อย เนื่องจากพบ         
ใช้เพียงบางฉบับ ด้วยบางฉบับนั้นมีรูปภาษาท่ีมีขนาดเนื้อความยาวมาก จึงต้องใช้การแทนท่ีเพื่อแทนท่ีข้อความนั้น  
โดยยังคงรูปภาษานั้นไว้เช่นเดิมทุกประการ แทนการน าข้อความท่ีมีเนื้อความยาวมากมากล่าวซ้ าอีกครั้ง  
  ด้านการใช้ค าเช่ือมท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า           
ในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย มีการเช่ือมโยงความประเภทการใช้ค าแสดงวัตถุประสงค์เป็นส่วนส าคัญ  
เนื่องจากการจะตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นประกาศใช้นั้น จ าเป็นต้องแสดงจุดประสงค์ท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจได้
ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด     
ของประเทศ ผู้ใดจะกระท าการอันใดอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติท่ีได้มีในรัฐธรรมนูญย่อมมิได้ และการจะยกเลิก
รัฐธรรมนูญนั้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถือให้การนั้นเข้าข่ายสถานะกบฏ ดังนั้นผู้ท่ีตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขึ้นประกาศใช้จึงต้องอาศัยการใช้ค าเช่ือมแสดงวัตถุประสงค์นี้ในการแสดงเจตนารมณ์ และพบว่าการใช้ค าเช่ือม
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อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญ ไทยช้ีให้ เห็นว่า การอ้ างถึ งท่ีปรากฏ               
ในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น พบท้ังส้ิน 3 ประเภทหลัก คือ การอ้างถึงด้วยสรรพนาม การอ้างถึง
ด้วยการบ่งช้ีและการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ โดยในส่วนของการอ้างถึงด้วยสรรพนามแสดงให้เห็นว่า       
สัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยพบเพียงการใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งพบน้อยมาก ส่วนการใช้        
บุรุษสรรพนามนั้นไม่พบเลย เนื่องจากการอ้างถึงเหล่านี้มักใช้ในสัมพันธสารท่ีไม่เป็นทางการ เมื่อสัมพันธสาร         
ค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย เป็นสัมพันธสารประเภทกฎหมายท่ีมีลักษณะทางการจึงมักใช้การซ้ ารูปภาษาท่ีได้กล่าว
ไปก่อนหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปภาษาเลย หรือเปล่ียนแปลงเพียงบางส่วนแทนการอ้างถึงด้วยสรรพนาม  
เพื่อหลีกเล่ียงการเช่ือมโยงความท่ีอาจท าให้ความหมายในบริบทไม่กระ จ่างชัดเจนหรือเกิดความสับสนได้         
ส่วนการปรากฏการอ้างถึงด้วยการบ่งช้ีและการอ้างถึงด้วยการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสารค าปรารภ
รัฐธรรมนูญไทยมีการเช่ือมโยงความด้วยการเช่ือมโยงความเหล่านี้ค่อนข้างมาก เพื่ออ้างถึงข้อความอื่นโดยแสดง
ระยะห่างระหว่างผู้พูดกับส่ิงท่ีอ้างถึงและเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ ท้ังในแง่ท่ัวไปและเฉพาะเจาะจง เนื่องจากค าปรารภ
รัฐธรรมนูญเป็นสัมพันธสารท่ีมีลักษณะเป็นทางการ จึงต้องมีการอธิบายลักษณะของส่ิงท่ีจะอ้างถึงอย่างชัดเจน  
เพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจในสาระส าคัญของส่ิงท่ีผู้พูดอ้างถึงมากยิ่งขึ้น 
  ในส่วนของการละท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า      
สัมพันธสารประเภทกฎหมายมักพบเพียงการละหน่วยนาม ซึ่งเป็นการละหน่วยนามท่ีกล่าวไปก่อนหน้าไว้ในฐาน    
ท่ีเข้าใจได้ ไม่ท าให้เกิดความสับสนหรือคลาดเคล่ือนในสาระส าคัญของส่ิงท่ีละ ท้ังนี้เนื่องจากการละหน่วยกริยา
และหน่วยอนุพากย์หรือประโยค เป็นการละหน่วยกริยาหรือหน่วยอนุพากย์หรือประโยค ซึ่งถือเป็นส่วนใจความ
ส าคัญของเนื้อเรื่อง หากมีการละหน่วยกริยาหรือหน่วยอนุพากย์หรือประโยคในสัมพันธสารประเภทกฎหมาย        
ท่ีมีความเป็นทางการ อาจท าให้ความหมายในบริบทคลาดเคล่ือนไปได้ ดังนั้นจึงมักพบการละเหล่านี้ในบทสนทนา
ในชีวิตประจ าวันหรือในระดับภาษาท่ีไม่เป็นทางการ 
  ด้านการเช่ือมโยงความด้วยการซ้ าท่ีปรากฏใน สัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญ ไทย             
แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสารประเภทกฎหมายมีการซ้ ารูป การซ้ าโครงสร้างและการซ้ าความหมาย เป็นสาระส าคัญ
โดยปรากฏการซ้ ารูปท้ังหมดเด่นชัดท่ีสุด เนื่องจากในสัมพันธสารประเภทกฎหมายนั้นมักมีการใช้ภาษาเดิม      
หลายครั้งโดยท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาษานั้นเลย ท้ังการออกเสียง โครงสร้างของรูปภาษา  
หรือความหมายของรูปภาษานั้นๆ จึงจ าเป็นต้องใช้การซ้ ารูปท้ังหมดซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญอย่างหนึ่ ง           
ของสัมพันธสารประเภทกฎหมายท่ีต้องใช้ความชัดเจนในสาระส าคัญของเนื้อหาและภาษาท่ีสละสลวย 
  ในส่วนของการเช่ือมโยงความด้วยการแทนท่ีท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น 
แสดงให้เห็นว่าค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยใช้การเช่ือมโยงความประเภทการแทนท่ีบ้างเล็กน้อย เนื่องจากพบ         
ใช้เพียงบางฉบับ ด้วยบางฉบับนั้นมีรูปภาษาท่ีมีขนาดเนื้อความยาวมาก จึงต้องใช้การแทนท่ีเพื่อแทนท่ีข้อความนั้น  
โดยยังคงรูปภาษานั้นไว้เช่นเดิมทุกประการ แทนการน าข้อความท่ีมีเนื้อความยาวมากมากล่าวซ้ าอีกครั้ง  
  ด้านการใช้ค าเช่ือมท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า           
ในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย มีการเช่ือมโยงความประเภทการใช้ค าแสดงวัตถุประสงค์เป็นส่วนส าคัญ  
เนื่องจากการจะตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นประกาศใช้นั้น จ าเป็นต้องแสดงจุดประสงค์ท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจได้
ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด     
ของประเทศ ผู้ใดจะกระท าการอันใดอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติท่ีได้มีในรัฐธรรมนูญย่อมมิได้ และการจะยกเลิก
รัฐธรรมนูญนั้นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถือให้การนั้นเข้าข่ายสถานะกบฏ ดังนั้นผู้ท่ีตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขึ้นประกาศใช้จึงต้องอาศัยการใช้ค าเช่ือมแสดงวัตถุประสงค์นี้ในการแสดงเจตนารมณ์ และพบว่าการใช้ค าเช่ือม

ต่าง	ๆ
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แสดงความท่ีเป็นเรื่องใหม่ท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยมีการใช้เพียงฉบับเดียว และปรากฏ
การใช้เพียงครั้งเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น มีการใช้ค าเช่ือมแสดงความท่ีเป็นเรื่องใหม่
น้อยมาก เนื่องจากสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยเป็นสัมพันธสารท่ีมีเนื้อเรื่องและจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร  
อยู่ในวงเรื่องเดียวกันชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องใช้การใช้ค าเช่ือมเพื่อแสดงความท่ีเป็นเรื่องใหม่มากนัก  
  ด้านการเช่ือมโยงความด้วยการใช้ค าศัพท์ท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยนั้น  
แสดงให้ เห็นว่าสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยมีการใช้ค าพ้องความหมาย การใช้ค าตรงกันข้าม              
การใช้ค าจ่ากลุ่ม การใช้ค าแสดงองค์ประกอบย่อย การใช้ค าปรากฏร่วมและการใช้ค าท่ีอยู่ ในท าเนียบ            
ภาษาเดียวกันเป็นสาระส าคัญ โดยการใช้ค าท่ีอยู่ในท าเนียบภาษาเดียวกัน มักพบการใช้ค าศัพท์ท่ีเป็นค าราชาศัพท์
หรืออยู่ในวงการสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโหราศาสตร์ เนื่องจากเป็นลักษณะส าคัญ        
ของสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเป็นสัมพันธสารประเภทกฎหมาย ท่ีมีการกล่าวถึงการเมือง          
การปกครอง กระบวนการออกกฎหมาย สภาพสังคมเศรษฐกิจ การอวยพรแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ    
และประชาชน 
  จากทุกประเภทของการเช่ือมโยงความท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าในสัมพันธสารค าปรารภ
รัฐธรรมนูญไทยปรากฏการเช่ือมโยงความด้วยการละและการซ้ าเด่นชัดมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าสัมพันธสาร
ประเภทกฎหมายมักน ารูปภาษาเดิม ท่ีได้กล่าวไปแล้วมาใช้กล่าวอีก จะด้วยวิธีการละก็ดีหรือการซ้ าก็ ดี            
เพื่อเน้นย้ า เช่ือมโยงข้อมูลหรือขยายความให้รายละเอียดเนื้อหาท่ีมาก่อนหน้า เพื่อให้ผู้รับสารมีความเข้าใจ        
ในสาระส าคัญของเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ศึกษาวาทกรรมท่ีปรากฏในสัมพันธสารค าปรารภรัฐธรรมนูญไทย เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า         
ในค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยแต่ละฉบับ มักมีการแสดงเหตุผลในการตรารัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ ซึ่งล้วนสะท้อน     
วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ส าคัญในสมัยต่างๆ จึงนับว่ามีความน่าสนใจอย่างมากท่ีจะศึกษา เนื่องจาก       
ยังสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีปรากฏ      
ในค าปรารภรัฐธรรมนูญไทยได้อีกด้วย   
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Dystopian Fiction 

The Cage 
By Pribpundao Laocharoenpornkul - GE5/2019 

 Frozen as ice. A tinge of warmth suddenly floods through me and I can 
feel my heart beating. A pumping heart. How odd. It is a familiar sensation yet 
it feels brand new like a machine that has just been fixed. As I am trying to 
open my eyes, I realize I am in some sort of cage. I slowly move into a sitting 
position and take in what surrounds me. Confused, I start standing up and      
my eyes are met with the back of a gigantic being that is five times my size.       
I feel like I’ve seen it in a movie before. It makes a noise I can’t comprehend. 
Then it very slowly turns its head to face me and those eyes are ones I would 
never forget until the day I die. They are so piercing, so sharp, and so 
remarkable. Within them are nothing; just big orbs of abyss. But for some 
weird odd reason I feel like the answers to the universe lie in those 
nothingness. 

 I stare into those eyes, asking for answers. They dig deep into my 
memories and something inside my head starts clicking, and clicking, and 
clicking… 

 The clicking stops. What happens next is a kaleidoscope of memories 
rushing through my head, visions of people dying and being forced into a reign 
of terror flashes right through my eyes. I remember those eyes, those 
pokerfaced eyes, they watched all that happening almost as if they were 
bored. And I am immediately conscious of the situation. There was an Alien 
invasion. Humans were slaves. Humans were tortured. Humans died. Everyone 
died. 

 No, not everyone. I am a breathing living flesh of evidence, aren’t I? 

I look back to those eyes again and I find them tentatively studying me. 
The Alien is holding a clipboard and a pen, and every now and then it jots 
something down. This goes on for a while until I’m too bored and indolent       

Dystopian (adjective) relating to an imagined state or society where there is great suffering or injustice. “If we do not             
do something climate change soon, the world will become a dystopian nightmare.” Dystopian stories offer the chance             
to examine what may be wrong with the world we live in, and to imagine how things will turn out if we don ’t make changes. 
The following is a dystopian fiction created by students from Gifted English Program (2019). 
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to figure out what the hell is going on. I slowly move my eyes around what 
appears to be a laboratory. Right, so I’m in a cage, in a lab, and the Alien seems 
to be observing me… I connect the dots and come to the only plausible 
circumstance: I’m being experimented on. I think.  

The next thing that happens proves my hypothesis because the Alien 
pulls out a needle and injects me with it. It makes me feel very sleepy so I give 
in and let whatever was injected into my body puts me to sleep. 

* 

The sense that those horrific eyes are on me wakes me up. My heart 
skips a beat as I see not just a pair of eyes, but also a bowl of water and a plate 
of food being nudged towards my direction by the Alien. Food. When was       
the last time I had food? Come to think of it, I can’t remember. 

I savor the food. When I’m done I feel like a dog being fed by its own 
owner.  

The Alien, after scribbling something down on a clipboard, puts                 
a hamster wheel in my cage. It lifts me up and puts me on the wheel.                   
I confusingly look back at it. What does it expect me to do? Run on it like a lab 
rat? 

Turns out that is exactly what it wants me to do. Whenever I stop 
running, it just keeps putting me back. Hilarious. I’m a human, I’m much more 
intelligent than that. Testing me out by making me run is just outright insulting.  

The Alien makes me run on a hamster wheel for days and all it does is 
watch and take notes. It makes me tired and bored, and maybe that is what 
the Alien feels too, because one day I wake up and I see no hamster wheel.         
I am about to celebrate when I notice the mischievous look from the eyes.      
Oh, what now?  

It lifts me up like I’m a piece of toy and I detect a maze box before it puts 
me in it. Then it just stares at me. Weird. First, I was forced to run on a hamster 
wheel and now to go through a maze? It is just mocking me at this point. If it’s 
going to do an experiment on me, do something worthy of my human 
brainpower! After finding my way through the maze, it puts me back in my 
cage.  
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Day by day, the Alien does all these kinds of experiments on me and day 
by day, I start to feel so little compared to it. I mean, of course I would, the 
Alien is five times my size. What I mean is I feel so powerless. I am a homo 
sapien, regarded as the most intelligent and advanced species to ever blossom 
this Earth, and I’m the Alien’s toy to experiment on. It just feels so wrong.  

* 

A stick nudges me through my cage and I tamely get up. Another day, 
another animalistic test. I brace myself for what’s to come. However I can 
never expect what happens next. The Alien lifts the cage up and starts walking. 
It passes through the door of the laboratory to a hallway and I see more of      
my people locked up in their cage being held by other Aliens. I feel so 
overwhelmed.  

 At the end of the hallway, I can see sunshine. For a moment I forgot the 
outside world exists. The Alien carrying my cage almost reaches the end of the 
hallway and into the sunlight. I close my eyes and imagine clusters of building 
and chemical smoke. That was what Earth was left with when the Aliens came. 
However once I open my eyes, all I see are huge elevated lands filled with 
strange-looking trees. Below the flying land are roads and gardens so 
immaculate I just want to feel them beneath my feet. Arrays of gigantic 
weirdly-shaped buildings line far up in the back but just within my eyesight.  

 Everything looks like it comes out of a futuristic utopian movie, but only 
if that movie is about giants because I feel like I’m about to be eaten. All that 
surrounds me translates to a civilized giant world. It makes the Earth humans 
once dominated seem so little and bland.  

 How long has it been since the invasion? How did the Aliens flip the 
Earth to something so magical?   

 Before I can try to scout my brain for an answer, the Aliens put my cage 
down and for the first time in forever the cage opens. I’m left in awe into           
a bigger world. I am nothing but a speck of dust in this world.  

 One by one, my people get out of their cages and we gather together 
to stay close. We look up to the Aliens standing before us and shudder in fear. 
The Aliens look down at us, their faces nonchalant, and their shadows eating 
us up. We are so small… 

the Alien does all these kinds ofexperiments on me and
the by day, I start to fell so little compared to it. I mean, of course I would,
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if that movie is about giants because I feel like I’m about to be eaten. All that 
surrounds me translates to a civilized giant world. It makes the Earth humans 
once dominated seem so little and bland.  

 How long has it been since the invasion? How did the Aliens flip the 
Earth to something so magical?   

 Before I can try to scout my brain for an answer, the Aliens put my cage 
down and for the first time in forever the cage opens. I’m left in awe into           
a bigger world. I am nothing but a speck of dust in this world.  
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Fitcher’s bird limerick poem

By Phatadhol Rojrachsombat 35/822 

There once was three beautiful sisters who were most renowned,
The youngest and charmest ones in town.
And there was also the evil wizard,
Who they say could just summon a blizzard,
Who could turn a man into a sheep,
Who could forever put you to sleep.
He was never caught, for he is able to shapeshift,
A skill he learnt from his mother, Fitcher the witch.

He had heard of these fine siblings uphill.
And he wanted one of them as his own to feel fulfilled.
He then shifted into an old frail man
Knocking on their door asking for one soup can
The first sister grabbed and handed the pannier
That is when he pulled her into his small container 

He brought her to his home and let her out
“Dear, fear not for I have to ill will towards you, so do not pout,
Marry me and all you wish will come true,
Gold, beauty, fame, everything I tell you!”
She was shocked but also flattered,
“I mean, he is rich and handsome” she quietly chattered.

“I must go attend some matters elsewhere
I will be back tonight, my love, I swear.
But to ensure you, I give you this key,
It will open all the rooms for you to see.
I will let you explore my mansion, all ten floors.
But I warn you not to open the basement doors.
Another condition is for you to take care of my prized egg”
He then produced a giant white egg as tall as his leg.
“Do not let it shatter, break or taint,
For it is a gift bestowed to me by a local saint.
Thoroughly follow all these provisions,
And we shall marry without any further restrictions.”

The wizard then disappeared out of sight.
Following his orders, she held the egg tight.
She explored the floors from the workshop to the study
From the master bedroom to the bakery.
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Even finding a giant closet holding only sweaters!
And she finally ended up in front of the cellar.
She contemplated long, whether to enter the chamber.
For she fears she may regret it later.

But in the end, curiosity killed that cat.
And she wanted to take a look at.
When the door swung open, indescribable lies.
There lies the corpses of many girls who have died.
She gasped, dropping the egg on the bloody floor.
She feared for her life, for the wizard seeing it will surely abhor.
She brushed and scrubbed to no avail.
When she heard the door opening her face went pale.

He asked for the keys, which she obliged
But when he asked to see the egg, she almost cried.
He inspected every inch of the egg,
And found the bright blood red.

“You went in the basement against my will,
Now you shall return once again against your will!”
When the cellar door is closed, no longer can she be seen.

She was dragged into the cellar to be dismembered
And after that she was never again remembered.
The wizard was flustered and enraged,
He went to bring the second sister who suffered the same faith.

He went back to the sisters’ house,
And the youngest fell for the same roehm.
But the youngest sister was different than the other,
She had the courage of her father and the wit of her mother.
She was brought to the wizard’s mansion,
Where she was offered the same contraption.
Unlike the others tho, she left the egg on a cushion.
Which turned out to be the solution. 
For when she entered the basement and saw her dead sisters,
The egg did not drop, break or litter.

She was shocked, but quickly recomposed.
She held her skirts, so the blood would not soak her clothes.
And cast a reconstruction spell on her sibling,
Who then rose up from the dead and started shilling.
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They came up with a plan to get revenge,
A trap to give a lesson to that wench.

The wizard came back that night,
And oh was he surprised to see the egg completely white.
“You have passed the test,
After we marry, I shall give you only the best”

“I am happy to say I agree,
But whether you can keep your promise, we shall see.
Go to my parents house across town and bring this basket,
Give this to them because it contains some of my assets.
Do not take a peek or stop, for I will watch from our home
If you do you will break your promise and atone.”

Little did the wizard know, the older sisters were in the basket.
They were keeping a watch and noting.
So whenever he sat 
He will hear them yell “keep waking you brat!”

Meanwhile the third sister poured tarred feathers on herself. 
So if the wizard comes across her, he would be confused himself.
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At the same time the wizzare has arrived at their home.
After he left the sisters jumped out and wailed.
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While the wizard and his friends were partying.
The family came knocking.
They boarded up the doors and windows outside.
And set fire to consume the area.
In the end there was nothing but ash.
And the sisters rejoiced to the end of the wizards’ grasp.
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Auch in der Krise geht das Lernen weiter 

Pachrapol  Likasitwatanakul 
Coronavirus führt unser Leben zur schlimmsten Krise in diesem Jahrhundert. Viele Aspekte unseres 
Lebens haben sich verändert. Wir müssen uns an den neuen Lebensstil gewöhnen, sozusagen die neue 
Normalität, um den Schaden des Virus zu verringern und zu vermeiden. Als Schüler, obwohl wir stark 
von dem Virus betroffen sind, müssen wir sicherstellen, dass das Lernen weitergeht. Um das Lernen 
weitergehen zu ermöglichen beteiligen sich die Schüler am Online-Unterricht. 

Wegen des Kontaktverbots müssen alle daheim bleiben. Normaler Unterricht, der normalerweise in der 
Schule stattfindet, muss von Online-Unterricht ersetzt werden. Dafür braucht man aber eine feste 
Internetverbindung und ein passendes Gerät. Solcher Unterricht ist zeit- und ortunabhängig. Das heißt, 
dass mehr Schüler an einem Kurs teilnehmen können und die Schüler lernen können, wenn die Zeit 
passt. Darüber hinaus können die Lernenden Fahrkosten sparen. So geht das Lernen in der Zeit vom 
Coronavirus. 

Allerdings ist das Online-Lernen aus vielen Gründen kein Ersatz für analoges Lernen. Der erste Grund ist, 
dass die Teilnahme am Unterricht eingeschränkt wird. Die Schüler haben keine Gelegenheit, sofort auf 
Lehrer zu reagieren. Außerdem können sich die Schüler nicht ganz auf den Unterricht konzentrieren. Aus 
diesen Gründen ist der Online-Unterricht nicht so gut wie der normale Unterricht, aber auch in der Krise 
muss das Lernen weitergehen. 

Allen ist die Bildung sehr wichtig. Die heutige Krise ist das Virus, das einfach auf andere überträgt wird. 
Wir haben uns darauf vorbereitet, dass alle zu Hause bleiben und den körperlichen Kontakt zwischen 
Menschen vermeiden, um die Ausbreitung des Coronavirus verhindern zu können. Schließlich müssen 
wir uns auf die neue Normalität unter dem Aspekt „Bildung“ vorbereiten und daran anpassen um in 
morgiger Gesellschaft möglichst glücklich leben zu können. 
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Neue Normalität 

Seit dem Ausbruch des Coronavirus, auch bekannt als COVID-19, haben verschiedene Ereignisse 
stattgefunden, woran sich viele Leute nicht gewöhnen. Es stimmt allerdings, dass es zahlreiche Einflüsse 
auf viele Aspekte unseres Lebens gibt, sozusagen „unsere neue Normalität“. Deswegen müssen 
strengere Hygienemaßnahmen als zuvor durchgeführt und der erste Schultag um zwei Monate lang 
verschoben werden. 

Viele Hygienemaßnahmen sind wegen COVID-19 getroffen werden. Eine davon ist soziale Distanzierung 
oder das sogenannte „Kontaktverbot“, die den Kontakt zu anderen Menschen reduziert und die 
Ausbreitung des Coronavirus verhindert oder mindestens verlangsamt. Man darf nicht die anderen 
umarmen oder anfassen wie üblich. Außerdem ist es zwingend, dass alle eine Schutzmaske tragen, sich 
die Hände waschen und daheimbleiben. Wenn die Ausgangssperre verhängt wird, heißt das, dass alle zu 
Hause bleiben müssen und weder zur Schule noch zur Arbeit gehen dürfen. 

Statt am Präsenzunterrichts teilzunehmen muss man online lernen. Ob Online-Lernen eine gute Lösung 
ist, ist noch skeptisch. Lernende können sich nicht gut vor dem Bildschirm konzentrieren. Dahingegen 
beeinflusst die neue Normalität das Bildungssystem auch positiv. Beispielweise gibt es keinen Zeit- und 
Lokalwiderstand mehr. Die neue Normalität bietet Schüler aus den Provinzen die Gelegenheit zur 
Qualitätsbildung. Die Lernenden haben flexiblen Zeitplan und können die Fahrkosten sparen. Diese Art 
der Bildung kann nach der Corona-Krise noch bleiben und zu unserer neuen Normalität gehören. 

Wenn man zu Hause bleiben muss, soll man sich unterhalten. Zum Essen ausgehen, ins Kino gehen und 
viele andere Unterhaltungsaktivitäten sind während der schwierigen Zeit verboten. Indessen kann die 
heutige Technologie die traditionelle Form der Unterhaltungsaktivitäten ersetzen. Es gilt nicht nur für 
Jugendlichen aber auch für die Älteren, die inzwischen mit der zeitgemäßen Technologie 
zurechtkommen oder sich in der neuen Normalität einleben müssen. Darüber hinaus haben soziale 
Medien die Kommunikation zwischen Leuten in anderen Orten erleichtert.  Sowohl Online-Anrufe als 
auch Video-Anrufe sind sogar umsonst. Die meisten haben schon aufgegeben, ins Kino zu gehen, 
stattdessen sieht man sich Filme oder Serien bei Streaming-Anbietern wie Netflix an. Wenn man etwas 
Besonderes essen oder trinken will, kann man das Essen und die Getränke beim Lieferservice wie 
GrabFood bestellen. 

Obwohl die Corona-Krise über viele negative Einflüsse auf unser Leben verfügt, können wir auch die 
positiven Seiten sehen. Einige Maßnahmen werden nach Corona aufgehört, aber manche werden 
bleiben. Die Qualitätsbildung wird möglich für mehrere Schüler. Wegen der Beschleunigung der 
Technologieeinführung werden alle Generationen mit der Technologie vertraut. Nichts in der Welt bleibt 
für immer und ewig. Da können wir sehen, dass gestrige Normalität schon veraltet ist. Schließlich sollten 
wir uns alle auf die neue Normalität vorbereiten und daran anpassen, um in morgiger Gesellschaft 
möglichst glücklich leben zu können. 
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Brief Schreiben  

 

Hallo alle, 

Entschuldigung, dass ich zu spät kommen werde. Wegen den Hygienemaßnahmen muss man immer die 
Maske tragen. Ich habe nämlich meine Schutzmaske zu Hause gelassen. Die muss ich deswegen holen. 
Sollen wir uns vor „Swensens“ wie üblich treffen? Das ist im Untergeschoss in Central-World. Wir sehen 
uns gleich. 

LG 
Mek 

 

Sehr geehrte Frau Tongtaksin, 

ich habe gehört, dass Ihr Online-Kurs mit Zoom stattfindet. Ich habe wenig Erfahrung mit der heutigen 
Technologie. Ich möchte gern fragen, wann Sie den Unterricht geben. Können Sie noch ein paar Tipps 
geben? Zum Beispiel, wo im Haus ich lernen soll oder welches Gerät ich besonders brauche. Sind 
Mikrofon und Webcam notwendig? Bitte empfehlen Sie mir, damit ich darauf vorbereiten kann. 

Danke im Voraus 
Mit freundlichen Grüßen 
Pachrapol Likasitwatanakul 
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