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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
น้ าที่ใช้ในการผลิต ของอุตสาหกรรมชุมชน  ตลอดจนค้นหาขั้นตอนการผลิตและหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นในระหว่างการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ วิธีการด าเนินงานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัย
มีจ านวน 20 คนจากจ านวนประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม  
3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่1 สภาพทั่วไป ตอนที่  2 ด้านลักษณะเฉพาะ ตอนที่3 กระบวนการผลิต
และสภาพปัญหา ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม
ที่อยู่ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบว่า 
 สถานภาพทั่วไป 
 จากการส ารวจกลุ่มผู้ท าอุตสาหกรรมชุมชนทั้งหมด 30 คน พบว่า สถานภาพทั่วไป
ของกลุ่มประชากรได้ดั้งนี้ เพศแบ่งออกเป็นเพศชาย 15 คน หญิง 15 คน ในจ านวนทั้ง 30คน แบ่ง
อายุออกเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ,อายุระหว่าง 41 – 50 ปี /จาก 30 
คน คิดเป็นร้อยละ  60 ,อายุระหว่าง  50 ปีขึ้นไป /จาก 12 คน คิดเป็นร้อยละ  24 ,ระดับอาชีพ 
ข้าราชการ /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ,รัฐวิสาหกิจ  /จาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ  10 ,ค้าขาย /จาก 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 ,พนักงานบริษัทเอกชน  /จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ  14 ,รับจ้างทั่วไป / จาก 20 
คน คิดเป็นร้อยละ  40 ,ระดับรายได้   10,000-20,000 บาท /เดือน /จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ,  
20,000-30,000 บาท /เดือน / จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ20 , 40,000 บาทขึ้นไป /จาก 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4,  ระดับการศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษา  /จาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ประถมศึกษา / จาก 1 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 26, มัธยมศึกษา / จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ  12 ปวช.  /จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8,
ปวส.  (อนุปริญญาตรี) /จาก 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 , ปริญญาตรี /จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
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 ปริมาณการใช้น  าอุปโภค  - บริโภคของชุมชน 
  การใช้น้ าในชีวิตประจ าวัน ซักเสื้อผ้า /จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ  56, อาบ /จาก 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 ,ล้างจาน ชาม /จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32, รดน้ าต้นไม้และการเพาะปลูก  /จาก 
35 คน คิดเป็นร้อยละ  70  ในการลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภายในชุมชนพบว่าการใช้น้ าใน
ชีวิตประจ าวันโดยส่วนใหญ่แล้วจ านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 3,200 คน ใช้น้ าในการรดน้ า
ต้นไม้และการเพาะปลูกมากเป็นอันดับแรกๆในชีวิตประจ าวัน 
 การใช้น้ าในการอุปโภค -บริโภคปริมาณกี่ลิตรต่อวันในครอบครัว  15-20 ลิตร /วัน /จาก
10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 , 20-25 ลิตร /วัน/ จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ,มากกว่า 25 ลิตร /วัน/จาก 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 36   การใช้น้ าอุปโภคและบริโภคภายในจ านวน 30 คน จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด 3,200 คนพบว่าใช้น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคอยู่ที่โดยประมาณ 20-25 ลิตรต่อวัน 
 ปริมาณน้ าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณกี่ลูกบาก์ศเมตรต่อวันใช้  4-5 ลูกบาก์ศเมตร/
วัน จาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10, มากกว่า 5 ลูกบาก์ศเมตร /วัน จาก 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  จาก
การลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพบว่าปริมาณน้ าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 มี
มากกว่า 5 ลูกบาก์ศเมตร /วัน จ านวน 30 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน 
 การวิเคราะห์คุณภาพน  าเสียท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 การทิ้งน้ าเสียจากชีวิตประจ าวัน ปล่อยลงท่อระบายน้ าของเทศบาล /จาก 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16, ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง /จาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 การทิ้งน้ าเสียใน
ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนตลาดน้ าบางน้อยจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 50 คน 
จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง 
 วิธีป้องกันและบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ปลูกผักตบชะวา  /จาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84, 
เติมจุลินทรีย์ (EM) ในแหล่งน้ าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 วิธีป้องกันและ
บ าบัดน้ าเสียใช้วิธีรักษาสภาพแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการปลูกผักตบชะวาไว้ที่หน้าบ้าน
ช่วยในการบ าบัดน้ าเสียระดับหนึ่ง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ าแม่กลอง โดยคิดเป็นร้อยละ 84 จากการลง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 30 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน. 
  ปัญหาอุปสรรคในการก าจัดน้ าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ด้านบุคลากร  /คิดเป็นร้อย
ละ 72ด้านระบบการก าจัดน้ าเสีย /คิดเป็นร้อยละ 80, ด้านงบประมาณ /คิดเป็นร้อยละ 48, ด้าน
สถานที่ก าจัดน้ าเสีย /คิดเป็นร้อยละ 90, ความสามารถในการก าจัดน้ าเสีย  /คิดเป็นร้อยละ  38, การ
ยอมรับของประชาชน  /คิดเป็นร้อยละ  76  
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 ปัญหาและอุปสรรคในการก าจัดน้ าเสียจากการลงเก็บข้อมูลพบว่าสถานที่ก าจัดน้ าเสีย
ในชุมชนเป็นอุปสรรคอันดับแรกในการก าจัดน้ าเสียเพราะต้องใช้งบประมาณสูงในการสร้าง
สถานที่บ าบัดน้ าเสียแล้วไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนการสร้างสถานที่บ าบัดน้ าเสีย 
 ผลกระทบที่เกิดจากน้ าเน่าเสีย ตอบได้มากกว่า) 1 ข้อ) น้ าเน่า  /คิดเป็นร้อยละ 80, ปัญหา
แมลงวัน  /คิดเป็นร้อยละ 92, กลิ่นเหม็น  /คิดเป็นร้อยละ  100, สัตว์น้ าตาย  /คิดเป็นร้อยละ  84, 
ทัศนะอุดจาด  /คิดเป็นร้อยละ  18  จากการลงเก็บข้อมูล เร่ืองผลกระทบที่เกิดจากน้ าเน่าเสียที่ส่งผล
ต่อชุมชนมากคือกลิ่นเหม็นจากน้ าเสียคิดเป็นร้อยละ 100 จากข้อมูลจ านวน 30 คน จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 3,200 คนเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านอาศัยอยู่ติดริมแม่น้ าถ้าเกิดน้ าเสียแล้วกลิ่น
เหม็นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากสุด 
  ศึกษาคุณสมบัติของน  าเสียและแหล่งน  าชุมชน 
  เคยตรวจสอบ /จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6, ไม่เคยตรวจสอบ /จาก 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
9 ในการลงเก็บข้อมูลภายในชุมชนตลาดน้ าบางน้อยเมื่อสอบถามบุคคลภายในชุมชนเคยน าน้ าไป
ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ้างหรือไม่ พบว่าจาก  30 คนในจ านวนประชากรทั้งหมด 3,200 
คนของชุมชนไม่เคยน าน้ าไปตรวจสอบคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 94 ที่เหลือ 6 เปอร์เซ็นมีการน าไป
ตรวจสอบบาง 
 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าใช้วิธีใดในการตรวจสอบ มองด้วยตาเปล่า /
จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ  44, ดมกลิ่น /จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ  56 จาการลงเก็บข้อมูลในชุมชน
ตลาดน้ าบางน้อยเมื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าใช้วิธีใดในการ
ตรวจสอบเบื่องต้นจ านวน 30 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน ใช้การดมกลิ่นคิดเป็น
ร้อยละ 56 ส่วนมองด้วยตาเปล่าคิดเป็นร้อยละ 44 
 จากการสังเกตแหล่งน้ าในชุมชนคุณคิดว่าสมควรตรวจสอบคุณภาพน้ าหรือไม่ ควร
ตรวจคุณภาพ  /จาก 50 คน คิดเป็นร้อยละ  100 จากการลงเก็บข้อมูล จ านวน 30 คน จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 3,200 คน ส่วนใหญ่เห็นสมควรน าน้ าไปตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อที่จะได้ทราบ
ค่าคุณภาพออกซิเจนในน้ าของชุมชนให้อยู่ที่ค่ามาตรฐานสากล 
 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ าบัดน  าเสีย  
 น้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียแล้วมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีกหรือไม่ เน่าเสียได้  / จาก 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 84, ไม่เน่าเสียอีก  /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ  16 จากการลงเก็บข้อมูล
แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากน้ าเน่าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมีโอกาสกลับมา
เน่าเสียได้อีก คิดเป็นร้อยละ 84 จาก 30 คน ในจ านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คนที่สอบถามข้อมูล 
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 หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ า เทศบาล  / จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใน
การลงเก็บข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานทางราชการของอ าเภอ บางคนทีได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ า
ของตลาดน้ าบางน้อยเป็นระยะๆล่าสุดตรวจคุณภาพน้ าเดือนธันวาคม 53 พบว่าค่าออกซิเจนในน้ า
อยู่ที่ได้ 3.6 มก./ล                    
 ค่ามาตรฐานน  าทิ ง  
              ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ในประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 ) วันที่  3  มกราคม 2539   
เร่ือง   ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม   เป็นกฎหมายที่ใช้ก าหนดมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม    
          ได้ก าหนดค่ามาตรฐานบีโอดีไว้  20  มิลลิกรัม / ลิตร  ตามตารางค่ามาตรฐานน้ าทิ้งตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 )   ในข้อที่ 14  อยู่
ใน ภาคผนวก ค  ( มาตรฐานน้ าทิ้ง ) 
 สภาพปัญหา 
            การส่งตัวอย่างน้ าเสียไปตรวจทดสอบหาค่า BOD นั้นใช้ระยะเวลานาน 5-10 วัน เพราะ
กระบวนการทดสอบใช้ระยะเวลานานพอสมควร ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้เวลานานและ
ค่าออกซิเจนในน้ าอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้  เพราะลักษณะของแหล่งน้ าเป็นล าคลองที่มีน้ าไหล
ผ่าน ก่อนไหลลงแม่น้ าแม่กลองดังนั้นปริมาณออกซิเจนในน้ าจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
และยังมีปัจจัยทางด้านการเกษตรที่มีผลท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ได้เน่ืองจากระบบนิเวศถูกท าลาย 
เพราะล าคลองมีการเชื่อมต่อกับแหล่งเพาะปลูกผลไม้ทางเศรษฐกิจมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
และมลพิษทางอากาศจากการฉีดพ้นสารเคมีแหล่งน้ าอาจปนเปื้อนสารเคมีได้ด้วยท าให้ค่า BOD ที่
ตรวจน้ันอาจจะได้ค่าที่ไม่เป็นจริงก็ได้   
 กิจกรรมท าผ้ามัดย้อมในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีอยู่ทั้ง 3 อ าเภอ แต่กิจกรรมที่
ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองพบว่า  
 อยู่ในพื้นที่ของต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา และพื้นที่ของ ต าบลจอมปลวกอ าเภอบาง
คนทีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมฟอกย้อมคิดจากปริมาณน้ าใช้ประมาณ 80-85 เปอร์เซ็นต์ 
ของการย้อมแต่ละคร้ังมีค่าความสกปรกของน้ าเสียรวมทั้ง 3 วัตถุดิบธรรมชาติที่น ามาท าสีย้อม คือ 
พีเอซ เท่ากับ 7.4 ปริมาณของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 185.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งละลาย
น้ าทั้งหมด 1356.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณค่าซีโอดีเท่ากับ 485.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณ
ไนโตรเจนรวมเท่ากับ 58.5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ าเสียเหล่านี้สามารถบ าบัดด้วยการใช้กระบวนการ
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 (ฉ) 

บ าบัดน้ าเสียทางเคมีที่ใช้สารช่วยท าให้เกิดการตกตะกอนของสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสีได้ และใช้
แบบจ าลองชุดบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กที่สมารถบ าบัดน้ าเสียได้คร้ังละ10-20 ลิตร โดยมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบ าบัดค่าซีโอดีที่เป็นสารอินทรีย์ในน้ าเสียได้ 83.61 เปอร์เซ็นต์  
 ส าหรับการประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรม เผยแพร่เทคโนโลยีในการบ าบัด
น้ าเสียจากกิจกรรมผ้ามัดย้อมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในเนื้อหาการอบรม ระดับ
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในการอบรม ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 85 
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การวิจัยเรื่อง  การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  
เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ต  

ช่ือผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมสกุล     จีระศิลป์  

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ปีที่วิจัย  255 5 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  

เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ต   มีวัตถุประสงค์ ( 1) เพื่อ ศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมและลวดลายสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  (2) เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกโดยการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช้และต่อยอด  
 การศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารต่างๆ และข้อมูลจากการส ารวจ
ภาคสนาม ด้วย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  จากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวจ านวน  472  ราย และ  
จากส ารวจรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารพาณิชย์ บันทึกภาพถ่ายและภาพลายเส้นเพื่อ
น ามาวิเคราะห์คุณค่างานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  รูปแบบของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตสามารถแบ่งออกเป็น    4    รูปแบบดังนี้ 

    1.1.รูปแบบของสถาปัตยกรรมช่วงที่1 รูปแบบอาคารจะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนเป็นหลัก  
ลวดลายลักษณะเรียบง่าย  และ หลังคาแบบเก๋งจีน 

    1.2.  รูปแบบของสถาปัตยกรรมช่วงที่  2   มีลักษณะเรียบง่าย   ลวดลายประกอบอาคารก็จะมี 
ลักษณะแบบคลาสสิคและนีโอคลาสสิก ผสมสถาปัตยกรรมแบบจีน มีทางเดินเชื่อมถึงกันที่เรียกว่า อาเขต 
     1.3. รูปแบบของสถาปัตยกรรมช่วงที่  3  ลวดลายประกอบอาคารคล้ายสถาปัตยกรรมช่วงที่  2 
และการก่อสร้างอาคารแบบโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระเบียงคลุมทางเดินแทน   อาเขต 

    1.4. รูปแบบของสถาปัตยกรรมช่วงที่  3   มีลักษณะเรียบง่าย   การก่อสร้างอาคารแบบคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ลวดลายประกอบอาคารแบบ ศิลปะอาร์ตเดคโค   

2)  ลวดลายที่ปรากฏบนสถาปัตยกรรมออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆออกเป็น  4   กลุ่มใหญ่ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.   กลุ่มลวดลายธรรมชาติ   
2.2.   กลุ่มลวดลายแบบเรขาคณิต     
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  2.3.   กลุ่มลวดลายจากการประดิษฐ์    
  2.4.  กลุ่มลวดลายจากอักษร 
 จากการค้นพบดังกล่าวท าให้ทราบถึงรูปแบบและลวดลายสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสที่มีความ
เป็นอัตลักษณ์ และได้น าลักษณะดังกล่าวมาใช้ พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก
จ านวน   8   ชุด ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 
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Research Title   : The development community Participant to promote tourism   
     Cultural community Bang Khonthi Samut Songkhram province 
        
 Author      :  Mr. Witthaya  Mekhum 
Year       :  2012 

………………………………………………………………………… 
Abstract 

 
 This research is a participatory action research. The objective was to explore the 
water used in the production of industrial communities. The search process for the production and 
the release of waste water into the public water supply. How the study was conducted with 20 
people of the total population. The data were collected from documents and interviews with the 
five groups in the district Khonthi Samut Songkhram Province. 
 The results showed that General status. A survey of the industry, community groups 
and all 30 people found the general status of the population as follows. Gender was divided into 
male, 15 female, 15, of the 30 people the age is between 31 to 40 years / from 8 percent 16, 
between the ages of 41 to 50 years / from 30 percent. 60, aged 50 years / from 12 people, 
representing 24 per cent, the career servants / of 8 persons or 16 percent, state / out of 5 persons 
or 10 percent, trading / of 10 people found the hundreds. 20, private companies / from 7 to 14 
percent, general contractor / from 20 to 40 percent, from 10,000 to 20,000 income level. A / C / 
from 22 to 44 percent, from 20,000 to 30,000 Baht / month / from 10 to 20 percent, 40,000 baht / 
2 to 4 percent, the level of education. Less than elementary / 2 percent of 40, elementary / from 13 
to 26 percent, secondary / from 6 to 12 percent Vocational / from 4 to 8 percent,. Education 
(Associate Degree) / from 14 to 28 percent, bachelor's degree / equivalent of 9 to 18. 
Domestic water consumption - consumption of the community. 
 Water use in everyday clothes / of 28 people representing 56 per cent, with / of 22 
people representing 44 per cent, washing dishes / from 16 percent 32, watering plants, and 
planting /. of 35 people, representing 70 percent of the data collected by questionnaires in the 
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community found that the use of water on a daily basis by a majority of 30 out of a total 
population of 3,200 people use the water for watering plants and planting much. First, in 
everyday life. 
 The water consumption - consumption quantity of a few liters per day with 15-20 
liters / day / from 10 to 20 percent, from 20 to 25 liters / day / from 22 to 44 percent, more than 
25 liters. / day / person from 18 to 36 percent of water consumption by 30 people of the total 
population was 3,200 at the water consumption by about 20 to 25 liters per day. 
Wastewater from a few meters per day for the Bari mask Fri 4-5 Sat crazy ball mask m / day from 
5 to 10 percent, more than five meters of the Black Mask s / d of 45 people did. 90 percent of the 
data collected from the questionnaires showed that the amount of water that is more than 5 or 90 
percent since Obama mask m / day were 30 out of a total population of 3,200. 
 Water quality analysis of the impact on the environment. 
 Disposal of waste water daily. Discharged into the sewer of the District / of 8 persons 
or 16 percent, emissions to water directly to / from 42 people representing 84 per cent of the 
waste water in the daily lives of people in the community market a few from the collection. With 
a total population survey of 3203 people, 50 people representing 84 percent of the waste water 
directly into the water. 
 Prevention and treatment in the community. Growing Hyacinth erosion that / of 42 
people representing 84 per cent, adding microorganisms (EM) in the water community regularly 
to / from 8 percent 16 ways to prevent and treat wastewater treat the environment with local 
knowledge. The erosion by planting vegetables at home to Valencia in the wastewater treatment 
level. Before flowing into the Mae Klong River. Accounting for 84 per cent of the survey data, 
with 30 of the total population of 3,200. 
 Problems in wastewater treatment. (More than 1 answer) Personnel / percent. 72 
Wastewater treatment systems. / 80 percent, the budget / accounting for 48 percent, and waste 
places. / 90 percent, the ability to dispose of waste water / 38 percent, the public recognized / 
accounted for 76 percent. 
 Support the creation of a wastewater treatment facility. 
 The effects of water pollution. That apply) 1) sewage / equal to 80 percent, with flies / 
equivalent to 92, bad smell / percent 100, animals die / is 84 per cent, Outlook plug Ahmadinejad 
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/ equivalent. 18 percent of the data. The effects of water pollution affecting the community is very 
smell of sewage was 100 percent based on a total of 30 people of the total population of 3200 
people, because most people living in the river, if any. Wastewater and odor will affect the lives 
of most people in the community. 
 Characterization of water and wastewater community. 
  Always check / of 3 people found the 6 percent, no verification / from 47 percent 
nine in the store within the market are less for individuals within the community to bring water to 
the monitoring and analysis. Water does not find that the total population of 30 people in 3200 to 
bring water to the community's quality inspection. Accounted for 94 percent of the remaining 6 
percent is used to examine some 
 How to determine the water quality of the water used in the investigation. Seen with 
the naked eye / of 22 people representing 44 per cent, smell / of 28 people, representing 56 
percent meeting the data collection in the community market a little question about how to 
determine the quality of water used. Observations of water resources in the community that you 
think deserves a quality check. Should check with / from 50 percent to 100 from a total of 30 
people for a total population of 3,200 people, most appropriate water to determine water quality. 
In order to get the oxygen in the water quality in the standards of the community. 
 Performance analysis of wastewater. Water through water treatment and is likely to 
be spoiled, or other perishable / of 42 people, representing 84 per cent, non-perishable and / of 
eight people representing 16 percent of the data query. Ideas about the impact of untreated sewage 
waste, then it is likely to be more polluted. 30 to 84 percent of the total population in 3200 to 
inquire.  Any agency to monitor water quality, municipal / from 30 to 100 percent of the data 
revealed that the government of the District Khonthi Samut Songkhram  have to check the water 
quality of some of the market from time to time by the water quality in the Dec. 53 shows that the 
oxygen in water is 3.6 mg / l.  
 Effluent standard. A law that set standards for the industry and industrial wastewater 
before discharge to the environment. Has set the standard BOD is 20 mg / L effluent standard 
schedule announced by the Ministry of Science and Technology, No. 3 (2539), in Article 14, in 
Appendix C (the water).Problems. The water samples to determine the BOD test is 5-10 days 
long because the process takes long enough. Impact analysis takes a long time and the oxygen in 
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the water may change the value. Because of the nature of water as the water flows through the 
canal. Before flowing into the Mae Klong river, so the amount of oxygen in the water is subject to 
change at any time. There are also factors that affect agriculture causing water pollution. Because 
the ecosystem is destroyed. The canal is connected with planting fruit economic use of chemical 
pesticides and air pollution from spraying water may be contaminated with chemicals by making 
the BOD of the inspection shall be. a value that cannot be true. 
 All fabric dyed in all three districts of the province, but there are things that can be 
operated continuously found. Mangrove crab in the area of New York and District of District 
anthill Khonthi District wastewater from dyeing the idea of using water for about 80 to 85 percent 
of each dye with the dirty water and three natural ingredients are used to make dyes, p. 7.4 g was 
equal to 185.5 milligrams per liter of suspended solids. Total dissolved solids 1356.2 milligrams 
per liter. COD amount equal to 485.3 milligrams per liter. And total nitrogen was 58.5 mg per 
liter. These wastewater treatment process wastewater treatment using chemical substances to 
cause the precipitation of impurities at the color.For assessing the level of satisfaction of the 
participants. Technology to treat wastewater from tie dye showed that the participants with 
knowledge and training in content. Up to 86 percent of the most satisfied in the training. Up to the 
level of 95 percent and can put that knowledge to practical use in the community. Up to the level 
of 85 percent. 
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Abstract 
 

The research , A Study of  Forms  and  Ornaments  on  Sino-Portuguese Architecture to   Create  
Souvenir  Designs  in  Phuket  Province , has main objectives of:   1)  To search  Identity  of   Forms  and  
Ornaments  on   Phuket  Sino-Portuguese Architecture    2) To development  and  Added  Value for  Souvenir  
Product   by  Creation  of  Forms  and  Architectural Ornaments  
      The study is divided into general information from various documents and specific information  
form  field  study  and  472  Tourists ’ questionnaires &  interview  and  the  survey  in   Form  and  
Ornament ,   Photo  and  Drawing  Records  for  Appreciate  Analysis of  Architecture and  Souvenir  
Product  Design   

Findings indicated that: 
1) The Form of   Buildings  in  this research   are  saperated   in   4   type. 

      1. 1  The First  Type : This Main  Building  form  is  Chinese  Styles.  Forms  and  
ornaments  are  simple  and  the roof  style  is  Chinese  Tradition  Style. . 
      1.2   The Second  Type :  Forms  and  ornaments  are  Classis or  Neo-Classis & Chinese  
Styles  , the Special  Character of  Archictecture  is  the  pathway  that  called  Arcade.   
      1.3  The Thrid  Type  :  The Forms  and  Ornaments Character   that  like  The Second  Type 
Building  but  The Constructions are the  Reinforced Concrete.  
      1.4  The Fourth  type :  This Style group  is  simple Form  and  Ornament  . The Building  
Constructions  are  the  Reinforced Concrete . For, forms  and   ornaments   that  is   Art  Deco Style. 
 2) The Form of  Ornaments on  Architecture in  this research  are saperated   in  4  Groups. 
      2.1  The First  Group :. Natural Ornaments 
      2.2   The Second  Group : Geometric  Ornaments 
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     2.3  The Thrid  Group :  Artificial Ornaments 
     2.4  The Fourth  Group : Alphabets  Ornaments 
  This  discovery  are  The Identity of  Sino-Portuguese Architecture Architectural   in  Old  
Phuket  Area  that  to  be Created  for  New  8  Souvenir  Set  to  development  and  Added  Value .      
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที  จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาครั้งน้ีจะส าเร็จไม่ได้หากขาดความ
ร่วมมือจากชุมชน พัฒนาชุมชน  พาณิชย์จังหวัด  พัฒนาการในแต่ละอ าเภอ  ประธาน  OTOP รอง
ประธาน OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งผู้ผลิตสินค้าชุมชน  ในจังหวัดสมุทรสงคราม  บุคคล
ดังกล่าวหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษาแนะน าความคิดเห็น  และ
ก าลังใจที่เป็นผู้ให้ข้อมูล  เป็นความรู้ที่ส าคัญยิ่งในการสืบค้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมาจากใจจริง มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ให้โอกาสและ
สนับสนุนในการท าวิจัย และขอขอบคุณบุคลากร ทุกท่าน ในสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ช่วย
ประสานงานอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่นเป็น
กันเอง  ทางผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาวิจัยนี้  คงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  ชาวบ้าน  
นักวิชาการ  นักเรียน -นักศึกษา  และผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการการพัฒนา  
การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

       อาจารย์ ดร.วิทยา   เมฆข า 
                            กรกฎาคม 2555 
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บทที1่ 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ผลิตภัณฑ์การเขียนสี และการย้อมผ้า  ในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนของประเทศไทยใน
ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากการเกษตรกรรม 
เน่ืองจากสินค้าเหล่านี้มีต้นทุนในการผลิตต่่า จึงท่าให้มีราคาถูกและเป็นงานหัตถกรรมที่ท่าด้วยมือ 
ซึ่งต้องอาศัยฝีมือและการฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นสินค้าประเภทน้ีจึงได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ แก
ประชาชนภายในชุมชนท้องถิ่นของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเองท่า
เองในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้
โครงการ“หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต่าบล” (คณะกรรมการอ่านวยการหนึ่งต่าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ,  
2554) จึงท่าให้ชุมชนหันมาผลิตสินค้าประเภท การเขียนสีและการย้อมผ้า ภายในอุตสาหกรรม
ระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเช่นที่ อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  มีรายได้จากการ เขียนสี 
และการย้อมผ้าหลาย ล้านบาท  ดังนั้นแนวโน้มของการขยายตัวและความแข็งแกร่งของ
อุตสาหกรรมการเขียนสี การย้อมผ้าในระดับครัวเรือนจึงมีเพิ่มมากขึ้น 
 ขั้นตอนการย้อมสีผ้าในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนมีการใช้น้่าและสารเคมีเป็นจ่านวน
มาก ซึ่งสารเคมีที่ใช้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สีย้อมเคมีสังเคราะห์ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายภายใน
ท้องถิ่น สีย้อมเคมรเหล่านี้เมื่อย้อมแล้วจะท่าให้ผ้ามีสีสันที่สดใสติดทนนานและน่าใช้มากกว่าการ
ย้อม ด้วยสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมใช้สีย้อมเคมีมากกว่า ฉลากของผลิตภัณฑ์
สีย้อมเคมีเหล่านี้ไม่ได้ระบุถึงส่วนประกอบของสารเคมีที่ใช้ผลิตน่าให้ชาวบ้านไม่ทราบถึงข้อควร
ระวังในการใช้และไม่ทราบวิธีการจัดการกับน้่าเสียที่เกิดขึ้นหลังการย้อมผ้า ชาวบ้านจึงไม่ค่านึงถึง
ความส่าคัญของน้่าเสียเหล่านี้ โดยจะน่าไปเททิ้งบริเวณใต้ถุนบ้านหรือพื้นที่ว่างเปล่าภายในบริเวณ
บ้าน โดยไม่ได้ท่าการบ่าบัดก่อนทิ้งและปล่อยให้น้่าทิ้งไหลซึมไปตามธรรมชาติ น้่าทิ้งเหล่านี้จึง
สามารถแพร่กระจายและปนเปื้อนสู่แหล่งน้่าตามธรรมชาติได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพของชาวบ้านและเป็นการท่าลายระบบนิเวศน์ เน่ืองจากสีย้อมเคมีเหล่านี้มีโครงสร้างที่
ซับซ้อนและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติที่สภาวะปกติ ( Aksu, 2005 ) จากการส่ารวจ
ประเด็นการศึกษา และพฤติกรรมของชุมชน ด้านการก่าจัดขยะและน้่าเสียเป็นการส่ารวจหาปริมาณ 
ชนิดแหล่งก่าเนิด วิธีการปฏิบัติ และพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ ที่มีการประกอบอาชีพการ
เขียนสีและย้อมผ้า อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในเร่ืองการจัดการขยะและน้่าเสีย โดย
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วิธีการสุ่มหาปริมาณ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้่าและการ
วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของประชากรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการก่าจัด
น้่าเสียเป็นการน่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น แล้วหาแนวทางในการจัดการให้
เกิดผลในภาคปฏิบัติ อาทิเช่น การสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียก่อนทิ้งลงสู่แม่น้่า เป็นต้น 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส่าคัญและมีความจ่าเป็นในการท่า
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่จะต้องศึกษาวิธีการก่าจัดสีย้อมเคมีออกจากน้่าเสียก่อนน่าไปทิ้งสู่
แหล่งรองรับทางธรรมชาติ  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น่าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของน่้าเสีย ที่เกิดจากการเขียนสีและการย้อมผ้า ในอ่าเภอ
บางคนทีในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 1.2.2 เพื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสีย จากขบวนการผลิตให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในชุมชนก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้่าสาธารณะ ในอ่าเภอบางคนทีในจังหวัดสมุทรสงคราม  
             1.2.3 เพื่อพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่ม
ผ้ามัดย้อม อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ด้านพื้นท่ีการศึกษา 
      1.3.1.1 ส่ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการย้อมสีผ้าในอุตสาหกรรมระดับ
ครัวเรือน ภายในพื้นที่ 4 ชุมชน จากอ่าเภอบางคนทีในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
    1.3.1.1.1 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วัดคริสต์ใน ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม  
    1.3.1.1.2 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที  
    1.3.1.1.3 กลุ่มพัฒนาสตรีต่าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา  
    1.3.1.1. 4 กลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 
1.3.2 ด้านเน้ือหา 
    1.3.2.1 ส่ารวจสภาพปัญหาน่้าเสีย 
    1.3.2.2 วิเคราะห์สภาพน้่าเสีย  
    1.3.2.3 ออกแบบเพื่อสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสีย 
    1.3.2.4 สร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียให้ได้เกณฑ์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้่าสาธารณะ 
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1.3.3 ด้านเวลาที่เร่ิมศึกษา 
 1.3.3.1 การศึกษาอยู่ในชว่งเวลา 3 เดือน 

1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย   
                 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

   

 

 
 
 

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 
1.5.1. ส ารวจสภาพปัญหาน้ าเสีย  
   1.5.1.1 น้่าเสียจากอุสาหกรรมในครัวเรือน 
   1.5.1.2 พฤษติกรรมการใช้น้่าของคนในชุมชน 
   1.5.1.3 น้่าเสียที่เกิดจากการผลิต ผลิตภัณฑ์  
   1.5.1.4 เศษวัสดุที่อยู่ในกระบวนการผลิต   
1.5.2 วิเคราะห์สภาพน้ าเสีย 
    1.5.2.1 สังเกตุสีและความขุ่นของน้่า 
    1.5.2.2 หาค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
    1.5.2.3 หาค่า Dissolved Oxygen (DO) 
    1.5.2.4 หาค่าโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ 
    1.5.2.5 หาค่า COD 
1.5.3 ออกแบบเพื่อสร้างเครื่องบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม 
     1.5.3.1 ค่านึงถึงสภาพน้่าเสียจากแหล่งก่าเนิดว่าเกิดจากสาเหตุใด 
     1.5.3.2 ค่านึงพื้นที่ติดต้ังเคร่ืองบ่าบัด 

1. ลักษณะทั่วไปของอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
2. พฤติกรรมการใช้น้่าที่จะก่อให้เกิดน้่าเสีย 
3. ออกแบบเพื่อสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสีย 
4. คุณภาพน้่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
5. คุณสมบัติของน่้าเสีย 
6. ตรวจสอบคุณภาพน้่าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า 
BOD  
7. แนวทางการพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ่าบัดน้่า
เสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัด
ย้อม อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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     1.5.3.3 ค่านึงต้นทุนในการผลิตเคร่ืองบ่าบัด  
     1.5.3.4 ค่านึงถึงการบ่าบัดน้่าเสียให้เหมาสมกับกลุ่มอาชีพ 
1.5.4 สร้างเคร่ืองบ าบัดน้ าเสียให้ได้เกณฑ์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   
 1.5.4.1 น้่าเสียจากอุตสาหกรรมชุมชน จะมีความสะอาดมากขึ้นก่อนปล่อยถูกออกสู่แหล่งน้่า
สาธารณะ 
1.5.5 พัฒนาและออกแบบเครื่องบ าบัดน้ าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 

 
1.6 ข้อจ ากัดการวิจัย 
   เน่ืองจากชุมชนที่ผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนของอ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
แต่ละอุตสาหกรรมมีการผลิตผลิตภัณฑ์แบบไม่ต่อเน่ืองเพราะว่าไม่ค่อยมีตลาดรองรับสินค้ามาก
เท่าไรจึงมีการผลิตบ้าง หยุดผลิตบ้าง จะผลิตตามค่าสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น  จึงมีข้อจ่ากัดด้าน
ผลิตภัณฑ์ในขณะท่าการวิจัยท่าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนัก 
 
1.7 ค านิยามศัพท ์
  1.7.1.การจัดการน้่าเสีย หมายถึง การน่าน้่าที่ผ่านการใช้งานในอุตสาหกรรมครัวเรือน จาก
อ่าเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ศึกษาและวิจัย 
  1.7.2.ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ผลิตอุตสาหกรรมครัวเรือน ของ อ่าเภอ บางคนที จังหวัด 
สมุทรสงคราม 
  1.7.3.การประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพใน อุตสาหกรรมครัวเรือน ของ 
อ่าเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม 
  1.7.4.การเขียนสี หมายถึง การน่าสีมาตกแตงผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา ให้มีมูลค่ามากขึ้น 
  1.7.5.การยอมผ้า หมายถึง การน่าผ้าขาวมาเพิ่มมูลค่า โดยการน่าผ้ามายอม ของ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผ้ามัดยอมวัดคริสต์ใน อ่าเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม 
  1.7.6. ส่ารวจสภาพปัญหาน่้าเสีย หมายถึง การตรวจสอบน้่าเสียจากการท่าอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนของ อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
  1.7. 7. วิเคราะห์สภาพน้่าเสีย หมายถึง การส่ารวจน้่าเสียที่ปล่อยทิ้งจากการท่าอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนของ อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
  1.7. 8. ออกแบบเพื่อสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียให้เหมาะสม หมายถึง หลังจากที่เราทราบ
ความต้องการที่เราจะต้องสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียแล้วก่อนอ่ืนเราต้องท่าการออกแบบเคร่ืองบ่าบัด
น้่าเสียเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการ 
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  1.7. 9. สร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียให้ได้เกณฑ์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้่าสาธารณะหมายถึง ได้แบบ
ตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องสร้างเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียให้กับอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้ลงพื้นที่
ส่ารวจ 
 1.7.10 BOD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่าที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย หรือเผา
ผลาญสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้่า ใช้เป็นดัชนีที่ชี้ความสกปรกของน้่า 

  1.7.11 COD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ oxidize 
สารอินทรีย์ใน น้่าเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้่า    
  1.7.12 DO หมายถึง ตัวชี้ถึงความสามารถของน้่าที่จะรับการ ถ่ายเทของเสียหรือการฟอก
ตัวเองให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแสดง ถึงความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา
และสัตว์น้่าอ่ืนๆ 
 

 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ท่าให้ทราบประวัติ วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิต
งาน เสื้อผ้าส่าเร็จรูปและมัดย้อม      
 2) ท่าให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตและสภาพปัญหาในการผลิตงานเสื้อผ้าส่าเร็จรูป
และมัดย้อม ในการช่วยบ่าบัดน้่าทิ้งให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้่าชุมชน  
 3) ทราบแนวทางในการลดมลพิษทางน้่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนหลังจากที่น้่าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมชุมชนได้รับการบ่าบัดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้่าสาธารณะ  
 4) สร้างแนวทางที่เหมาะสมในการก่าจัดจัดน้่าเสียแก่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมในชุมชน 
              5) ได้แนวทางในการพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ่าบัดน้่าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรม
ชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ่าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

  ชิโนโปรตุกิส เป็น สถาปัตยกรรมแบบหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างตะวันออกและ
ตะวันตก แถบคาบสมุทรมาลายูในยุคสมัยแห่งจักรวรรดินิยมของตะวันตก ราวปี พ.ศ. 2054  สามารถพบ
เห็นได้ในเมืองปีนัง  เมืองมะละกา  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงคโปร์ หรือ เมืองมาเก๊า รวมไปถึง 
ประเทศไทย   ( วิกิพีเรีย , 2553)  ในประเทศไทย สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสจะพบมากในแถบ 
ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่ถือได้ว่ามีอาคารแบบชิโนโปรตุกิสที่มีความสวยงามทรงคุณค่ามาก
ที่สุด และนับเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างหนึ่งไม่น้อยหน้าไปกว่าเอกลักษณ์ในด้านความงามของ
ทะเลและหมู่เกาะ   ค าว่าชิโนโปรตุกิสเกิดจาก ค าสองค ารวมกันอันได้แก่ค าว่า  Sino  ที่มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละติน  ที่มีความหมายว่า จีน  ส่วนค าว่าPortuguese หมายถึง ชาวโปรตุเกส  ซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติ
แรกที่เข้ามาสู่ดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน  สถาปัตยกรรมดังกล่าวจึงเป็น
ส่วนผสมที่เกิดจากศิลปะแบบจีนและศิลปะแบบตะวันตก ผสมกันอย่างลงตัว  ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด
อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมดังกล่าวได้แก่  ลวดลายประดับอาคารที่มีความสวยงามมีลักษณะเฉพาะตน  
ที่นอกจากด้านความงามแล้วยังสะท้อนถึงความหมาย พุทธิปัญญาและคติความเชื่อ  รวมไปถึงประวัติ
ความเป็นมาด้วย  จากความส าคัญดังกล่าว  ปัจจุบันอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสในหลายเมือง 
จึงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบนเกาะมาเก๊า   ประเทศจีน และในเมืองยอร์จ
ทาวน์ บนเกาะปีนัง   เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์และได้รับการส่งเสริมจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล   โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ทั้งสองเป็น พื้นที่มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม  ในปี พ.ศ.  2548  และ 2551  ตามล าดับ 

 ส าหรับในพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต  ปัจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและองค์กร
เอกชน องค์กรท้องถิ่นในเมืองภูเก็ต ได้ร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าขึ้นมา มีการก าหนดให้
พื้นที่ประมาณ 210 ไร่ ซึ่งครอบคลุมถนนรัษฎา ถนนพังงา ถนนเยาวราช ถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนถลาง 
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ถนนเทพกระษัตรี ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 ได้มีการควบคุมให้พื้นที่อนุรักษ์นี้ ให้มีความสูงอาคารได้ไม่เกิน 12 
เมตร  และยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาคารในรูปแบบดั้งเดิมไว้ อย่างเช่นมีการให้เว้นช่องทางเดิน
ด้านหน้า และคงรูปแบบอาคารลักษณะชิโนโปรตุกีสไว้ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต  ( วิกิพีเรีย , 
2553)   นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตยังได้จัดท าโครงการศึกษาการเสริมสร้าง
กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโนโปรตุกิส  จังหวัดภูเก็ต  ด้วยเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน  เพื่อน าไปสู่การกระตุ้นให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเกิดความเติบโตอย่างสูงสุด  ฟื้นฟูเศรษฐกิจธุรกิจการค้าในเขตเมืองให้
กลับมารุ่งเรือง และสร้างรายได้ให้คนภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน   โดยมีแผนงานการปรับปรุง
เส้นทางประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต  เน้นการสร้างบรรยากาศการชมเมืองเก่าให้เหมือนอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีชีวิตย้อนยุค เส้นทางชมเมืองจะมีเน้ือหาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นการซ้อนภาพ
อดีตบนภาพปัจจุบันของเมืองเก่า รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเมืองเก่า เพื่อจัดแสดงวิถี
ชีวิตและระบบเศรษฐกิจของชาวบาบ๋าและกลุ่มชนเกี่ยวข้องในสมัยก่อตั้งย่านเมืองเก่าภูเก็ต ( ภูเก็ตโพสต์ , 
30 กรกฎาคม  2553 )  

 อาคารตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสในย่านเมืองเก่าภูเก็ต  เป็นอาคารส่วนใหญ่สร้าง
ขึ้นในช่วงที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  ด ารงต าแหน่งเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตในช่วง ปีพ.ศ.  
2444-2456    ด้วยขณะนั้นเมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่าค้าขายที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงในคาบสมุทรมาลายู และผู้คน
ชาวเมืองส่วนใหญ่ชาวจีนโพ้นทะเลรวมตัวกันประกอบเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่  จึงมีความสัมพันธ์
ค้าขายกับเมืองต่างๆในคาบสมุทรมาลายูเป็นอย่างดี  ในจ านวนเมืองท่าต่างๆ ภูเก็ตมีความใกล้ชิดกับ เมือง
จอร์จทาวน์ บนเกาะปีนังมากที่สุด  เนื่องด้วยระยะทาง ความสัมพันธ์ทางการค้าและความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติหรือผู้สนิทสนมกัน   ท าให้อาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต   
ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบอาคารในเมืองจอร์จทาวน์ด้วย  แต่อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของอาคารกลับมี
ลักษณะบางอก็ย่างที่แตกต่างกัน มีโดยเฉพาะในส่วนของลวดลายที่ประกอบอาคารที่มีลักษณะเฉพาะตน   
เน่ืองจากอิทธิพลของรูปแบบในช่วงเวลาสร้างที่แตกต่าง  ความเชื่อและวิถีชีวิต และเทคนิควิธีที่แตกต่าง
ในช่วงเวลาที่แตกต่าง นั่นเอง 

 ในเร่ืองผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจัดเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งเพราะ
นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนแล้วยังเป็นการเน้นย้ าให้ระลึกเร่ืองราวหรือเหตุการณ์และภาพ
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ประทับใจจากการท่องเที่ยวในที่นั้นๆด้วย    ส าหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนั้นควรเป็นสิ่งที่ท าให้
นักท่องเที่ยวเมื่อมีไว้ครอบครองเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนความจ า  โดยควรมีคุณค่าและมี   เอกลักษณ์ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นแฝงอยู่   ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ ละสถานที่ท่องเที่ยวจะแตกต่างกันซึ่งท าให้
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแต่และพื้นที่แตกต่างกันด้วยอิทธิพลของรูปแบบ  วัสดุที่ใช้   เทคนิคการท า 
คุณค่า และค่านิยม หรือ ประเพณีนิยมในท้องถิ่นที่แตกต่าง   จากสถิตจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาพ านักที่
จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนมรกราคม-มิถุนายน  2553  ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่ามีจ านวน
นักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1,504,286 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน  246,082  คน และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศจ านวน  1,258,204 คน ในจ านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมากที่สุด จ านวน 
633,793 คน คิดเป็นร้อยละ 50 .37  (เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ-ตอนกลางมากที่สุด 
รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปตะวันตก-ตอนใต้  )  ถัดมาได้แก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
เอเชีย จ านวน 278,554  คน คิดเป็นร้อยละ 22 .14  และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
จ านวน  206,333  คน คิดเป็นร้อยละ  16 .40  ตามล าดับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2553 )   ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปจึงมีบทบาทต่อการท่องเที่ยวในภูเก็ตมาก   ส าหรับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวนั้นพบว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปตอนเหนือและตอนกลาง
ให้ความส าคัญกับ ความสวยงาม  ความมีเอกลักษณ์  สีสัน ประโยชน์ใช้สอย ขนาด-น้ าหนัก  ราคา   
รูปร่างแปลกใหม่  และความประณีต มากที่สุดตามล าดับ (สมสกุล  จีระศิลป์ , 2552 ,หน้า 98 )   ส าหรับ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนใต้ ก็ให้ความส าคัญกับความสวยงาม  ความมีเอกลักษณ์  
สีสัน ประโยชน์ใช้สอย  ราคาที่เหมาะสม  ความประณีต รูปร่างแปลกใหม่ และขนาด-น้ าหนัก มากที่สุด
ตามล าดับ (สมสกุล  จีระศิลป์ , 2551 ,หน้า 110 )      ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจัยในเร่ืองของความสวยงาม  ความมี
เอกลักษณ์ และสีสัน  จึงมีความส าคัญมากที่สุดโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของ
ภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะให้ความสนใจและประทับใจในเร่ืองของ อาหารไทย   ธรรมชาติท่ี
สวยงาม  และสถาปัตยกรรม มากที่สุด (สมสกุล  จีระศิลป์ , 2552 ,หน้า 87 )     แต่จุดอ่อนท่ีเป็นข้อจ ากัด
ของจังหวัดภูเก็ตก็คือผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกส่วนใหญ่ยังขาดความเป็นเอกลักษณ์  ของท่ีระลึกพื้นเมือง
ค่อนข้างหายาก ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่น ามาจ าหน่ายในภูเก็ตส่วนใหญ่จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากถิ่นอ่ืนๆที่
ขาดเอกลักษณ์ของภูเก็ตและมีจ าหน่ายทั่วไปในท้องที่อื่น    หากเราสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึกของภูเก็ตได้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ กับผลิตภัณฑ์และการท่องเท่ียวในภาพรวมของภูเก็ตและยัง
ช่วยสร้างสีสันและคุณค่าให้กับเมืองเก่าภูเก็ตที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูชีวิตและการอนุรักษ์บ้านเมืองให้
สมบูรณ์   ด ังค ากล่าวของคุณอัญชัญ    แกมเชย     ผู้จัดการ บางกอกฟอร่ัม การประชุมเคร่ือข่ายเครือข่าย
ฟื้นฟูเมืองเก่าให้มีชีวิต  เมื่อวันที่  17  กรกฏาคม  พ.ศ. 2553  ที่พูดถึง ตลาดร้อยปีสามชุก  ว่า แม้ตลาด
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สามชุกจะได้รับรางวัลดีเด่นในด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจากองค์การ
ยูเนสโกก็ตาม   แต่ตลาดสามชุกก็มีจุดอ่อนท่ียังขาดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีบอกความเป็นสามชุกท า
ให้สามชุกความสมบูรณ์ในตัว    ในการวิจัยคร้ังนี้จึงเห็นว่าควรสร้างสรรค์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ที่บอกกล่าวถึงภูเก็ตได้ดี   ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบ
ชิโนโปรตุกิสที่ภู เก็ต เป็นหนึ่งค าตอบ  ที่บอกกล่าวถึงเอกลักษณ์และประวัติความเป็นมาของภูเก็ตได้ดี     
จึงเป็นโอกาส ดีที่ควรต่อยอดและสร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงยิ่งขึ้น 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการค้นหารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับในสถาปัตยกรรม
ชิโนโปรตุกิส  ที่มีความสวยงามที่เหมาะสมและเป็นอัตลักษณ์  โดยน ามาประยุกต์และสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนรากฐานของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น   เพื่อให้เกิดการ
ต่อยอดภูมิปัญญา  สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์สินค้าที่
แตกต่างจากพื้นที่อื่น  ซึ่งจะเป็นการช่วยอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  ช่วยให้ส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างฐานข้อมูลให้กับชุมชนหรือหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะส่งผลให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  ช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ช่วยเสริมสร้างกิจกรรมและการฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าให้มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น  
ทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการผลิตและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจังหวัดภูเก็ตให้มีอัตลักษณ์  และมาตรฐานสามารถแข่งขันกับตลาดในระดับสากลได้และเกิดการพัฒนา
ในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1 เพื่อ ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  
2 เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมและ

ลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช้และต่อยอด 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
                1.เป็นการศึกษาเพื่อค้นหารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารสถาปัตยกรรม  
ชิโนโปรตุกิสเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  

www.ssru.ac.th



 5 

2 พื้นที่ที่ท าการศึกษาเป็นพื้นที่ในส่วน พื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ .2537  โดยน ามาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ
ถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างอัตลักษณ์ในงานออกแบบ 
 3 พื้นที่ที่ท าการศึกษาเป็นพื้นที่เฉพาะในส่วนที่ตั้งของรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลาย
ตกแต่งสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสจ ากัดเฉพาะด้านต่างๆของอาคารที่มองเห็นได้ง่ายเท่านั้น  

4  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ท าการศึกษาและออกแบบจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝาก 
ของขวัญ หรือ ของที่ระลึก ที่มีขนาดที่สามารถพกหรือน าพาได้สะดวก  โดยเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
วัสดุพื้นถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้า วัสดุจากเปลือกหอย-ไข่มุก  หรือ ผลิตภัณฑ์
เซรามิคส์  เป็นต้น   

5      ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนี้  จะเน้นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และ ชาว
ไทย ที่มีระดับรายได้ต้ังแต่ระดับปานกลาง ถึง ระดับสูง 

ค าส าคัญ ( keywords)  ของโครงการวิจัย 
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  ,  ลวดลายประดับ ,    สร้างสรรค์การออกแบบ ,   ผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึก 

 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส าคัญ 3  เร่ือง
หลักได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน   แนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ หลักการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  มาบูรณาการด้วยกันและก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  เป็นการพัฒนาที่มุ่งการสร้างความสมดุลใน 3 มิติได้แก่  สังคม   
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  
 มิติการพัฒนาสังคม  หมายถึง การพัฒนาคน   ชุมชน  และสังคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล  ปรับตัวรู้ทันการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึก
และวิถีที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 มิติทางเศรษฐกิจ  หมายถึง เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเป็นการ
ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและสมดุล    เอ้ือประโยขน์ต่อคนส่วนใหญ่ 

มิติทางสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และเกื้อกูลกับคน
ชุมชนและสังคม   สามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและสืบทอดถึงคนรุ่นหลังได้ 

โดยการพัฒนาทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวเนื่องกัน และแสดงได้โดย
แผนภาพนี้ 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของมิติต่างๆอย่างสมดุลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  
นอกจากนี้พระธรรมปิฎก ( ประยุทธ  ปยุตโต , 2539, หน้า 58-59 ) ยังกล่าวว่าหัวใจของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นประกอบด้วย ค าศัพท์ที่น ามาจับคู่กัน 2 คู่ได้แก่ การพัฒนา กับ สิ่งแวดล้อม และ 
เศรษฐกิจ กับ นิเวศวิทยา  โดยเห็นว่าควรให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม   หมายความว่า การพัฒนาหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมรองรับ 
หรือ เจริญโดยไม่รังแกธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อม 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีลักษณะเป็นการพัฒนาที่เป็นบูรณาการ    คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม  
( holistic)  หมายถึงการน าองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประสานกันครบองค์ และมีดุลยภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ดังนั้นธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน  แล้วจะเกิดสภาพที่เรียกว่า

ยั่งยืนในเศรษฐกิจและในสภาพแวดล้อม หรือพูดอีกความหมายหนึ่งคือ การท าให้กิจกรรมของมนุษย์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การบูรณาการ 

ความสมดุล 

เป้าหมายทางสังคม 
(Social Coals) 

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
(Economic Coals) 

เป้าหมายทางด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Coals) 

การพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนาแบบยั่งยืน  

((SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt) ) 
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สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน( ประยุทธ  ปยุตโต , 2539, 
หน้า 62-63 ) 

จึงอาจสรุปได้ว่า  กรอบ แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 
 1. การพัฒนาท่ีมุ่งการสร้างความสมดุลใน 3 มิติได้แก่  สังคม ( คน ประกอบด้วยคนใน

พื้นที่และนักท่องเท่ียว และ ชุมชน )    เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม    
 2. มีลักษณะการพัฒนาเป็นแบบบูรณาการและเกิดดุลยภาพเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม  
 3. จุดมุ่งหมาย เพื่อ การท าให้กิจกรรมมนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 
 

แนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์    นั้นมีความเชื่อมโยงเป็นอย่างมากในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์   เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ใช้
ความคิด (สร้างสรรค)์ ในการเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี  สังคมและความเป็นอยู่ และ 
บรูณาการเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและลงตัว    

ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค านิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหน่ึงเดียวขึ้นอยู่กับการน าไป
ปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ  โดยความหมายอย่างง่าย
ของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ซึ่งนิยามโดย  John Howkins  คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของ
มนุษย์ส าหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) ซึ่งหมายถึง  กลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ีต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบ
ส าคัญ    เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการ
ใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน  และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี /นวัตกรรมสมัยใหม่  ( ส านักบริการข้อมูล  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2552 )   

  ประเทศในยุโรป เช่น ฝร่ังเศส หรืออิตาลี  ล้วนเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จจากการใช้ การ
ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มาพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างได้ผล   ในแถบเอเชีย   
ประเทศเกาหลี ที่ถือเป็นตัวอย่างของการก้าวกระโดด และมุ่งมั่นใช้ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ " เป็นอาวุธหลัก
ส าหรับการแข่งขันในตลาดโลก จนประสบความส าเร็จอย่างน่าทึ่งและชื่นชม โดยใช้สื่อต่างๆ (Media) ใน
การเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล  ด้วยการจัดระบบและการจัดการ  มองถึงสิ่งที่
มีและพัฒนาเชื่อมโยงเพิ่มมูลของที่เกาหลีมีอยู่  จากภาพยนต์ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มาสู่
สินค้าและบริการ  จนกลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ของการท่องเที่ยวเกาหลีที่สร้างรายได้และดึงเงิน  เข้า
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ประเทศได้เป็นกอบเป็นก า    ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ   นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะที่กล่าวว่า การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ  ต้องหาจุดอ่อนและดึงความเข้มแข็งของประเทศ  ไทยออกมา   โดยผ่านกระบวนการ
ของความคิดท่ีสร้างสรรค์ และดึงทุนท่ีไม่ใช่เป็นตัวเงิน  แต่เป็นความคิดทางประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม  เพื่อดึงความเป็นไทยท่ีหลากหลายออกมา  แล้วมาแปลงหรือต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตไปได้อย่างมากในอนาคต    และวันน้ีสิ่งที่จะ
น าพาเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้า คือ การมองไปในอดีตและมองไปในอนาคต ซึ่งการมองไปในอดีต คือ  การ
น าเอาจุดแข็งของประเทศท่ีถูกละเลย โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
และการมองไปข้างหน้า คือ ดูแนวโน้มความเป็นจริงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในระบบปัจจุบันเป็นระบบทุน
นิยม ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่พร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มกับสินค้าที่มี การออกแบบ  ซึ่งเป็นท่ี
นิยมของคนทั่วไป  (อภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ,  2552) 

 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ในการวิจัยนี้       ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดของ วิบูล  ลี้
สุวรรณ  (2538 , หน้า 90) ซึ่งมีแนวคิดหลักในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องค านึงความ
เหมาะสม  3 ด้านได้แก ่ 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย 
2. ด้านความงาม 
3. ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นกระบวนการท างานด้วยระบบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  คือ  เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ใช้ระบบระเบียบวิธีการทดลองค้นหาเหตุผลข้อแก้ไข  
ปรับปรุงสรุปหาแนวทางปฏิบัติหรือวิธีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์  ดังนั้น
ขั้นตอนกระบวนการออกแบบจึงเป็นไปในลักษณะพัฒนาและสร้างสรรค์    (อุดมศักดิ์   สาริบุตร, 2549 ,
หน้า19) 

ส าหรับกระบวนการออกแบบนั้นมีด้วยกันหลายวิธีการ  แต่วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมนั้นได้
แบ่งการท างานออกเป็น   8    ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (นวลน้อย   บุญวงษ์, 2542 ,หน้า 142-143 ) 

1. การก าหนดขอบเขตของปัญหา (Identifica iont  of the Problem) 
การน าเอาโจทย์หรือปัญหาที่ได้รับในการออกแบบมาศึกษาพิจารณาให้เข้าใจถึงเงื่อนไข

ต่างๆที่เกี่ยวข้องและท าการก าหนดขอบเขตการท างานเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมไม่กว้างหรือแคบ
เกินไป 

2. การค้นคว้าหาข้อมูล ( Imformation) 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ   น ามาจัดจ าแนกอย่างเป็นระบบ  
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ตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา  ข้อมูลมีคุณค่าช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยเสนอแนะ
วิธีการต่างๆส าหรับแก้ปัญหา 
 

3. การวิเคราะห์ ( Analysis) 
การน าข้อมูลที่จ าแนกไว้แล้วมาแยกแยะ  เปรียบเทียบและจัดให้เกิดความสัมพันธ์  ผลจาก 

การวิเคราะห์จะช่วยเสนอแนะตั้งแต่ทางเลือกจนถึงเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหา  
4. การสร้างแนวความคิดหลัก ( Conceptual Design) 

การใช้เทคนิคต่างๆ  เพื่อสร้างสรรค์แนวความคิดหลักในการออกแบบ  แนวความคิดหลัก  
ควรมีลักษณะที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น และมีความกว้างครอบคลุมการแก้ปัญหาย่อย  มี
ความแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับแนวทางที่เคยมีมาก่อนและยังมีลักษณะเป็นความคิด หรือ สมมุติฐานที่อาจจะยัง
เป็นนามธรรม  นอกจากนี้แนวคิดในการออกแบบไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ครั้งเดียวโดยเฉพาะปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน  ในระยะแรกเป็นการสร้างแนวคิดโดยรวมและเมื่อท าการออกแบบก็จะมีการสร้างแนวคิดเสริม
ตามไปแต่ละขั้นตอน หรือทุกระดับของการแก้ปัญหานั้น  เพื่อการออกแบบลึกลงไปทุกขั้นตอนสามารถ
ท าได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 

5. การออกแบบร่าง ( Preliminary  Design) 
การน าแนวความคิดหลักมาตีความ    แปรรูปหรือประยุกต์สร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้  

ให้กลายเป็นรูปธรรม  มีตัวตนมองเห็นและจับต้องได้  ด้วยการร่างเป็นภาพ สอง มิติ หรือ สามมิติ หรือ
เป็นหุ่นจ าลอง 

6. การคัดเลือก ( Selection) 
การน าแบบร่างที่สร้างขึ้นเป็นจ านวนมากมาเปรียบเทียบโดยที่ใช้เกณฑ์จากการวิเคราะห์   

เพื่อคัดเลือกหรือเลือกสรร แบบที่เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาได้ดี   มีความเป็นไปได้ในการผลิตและ
การตลาด 

7. การออกแบบรายละเอียด( Detial Design) 
การน าแบบที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วมาพัฒนาต่อไปจนถึงขั้นรายละเอียดของ  

ส่วนประกอบย่อยๆ  เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น   การออกแบบรายละเอียดจะเกิดขึ้นขณะ
เขียนแบบ  เป็นขั้นตอนส าคัญที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงแบบที่มาจากแนวคิดธรรมดาให้มีความน่าสนใจ
และใช้งานได้ดี  หรือในทางตรงข้ามอาจท าลายแนวคิดที่ดีให้มีคุณค่าด้อยลงได้  

8. การประเมินผล  ( Evaluation) 
การน าแบบที่ส าเร็จทั้งในลักษณะ  สองมิติ และสามมิติ  มาท าการประเมินผลงานนั้นๆ  ว่ามี  
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ความถูกต้องและครบถ้วนตามขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด  การประเมินช่วยให้รู้ระดับ
คุณภาพของงานออกแบบและเป็นการตรวจสอบสุดท้ายก่อนการลงทุนผลิต และจ าหน่าย 

ส าหรับการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นผู้วิจัยจะน าเทคนิคการวิเคราะห์ของ นิรัช   สุด
สังข์ (2547, หน้า 53 )  มาประยุกต์ใช้ ซึ่งการวิเคราะห์สร้างสรรค์เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ 

1.  การศึกษาการทดแทน ( Substitute) 
2.  การศึกษาการผสมผสาน( Combine) 
3. การศึกษาการดัดแปลง ( Adapt) 
4. การศึกษาการจัดใหม่ ( Rearrange) 
5. การขยาย/เพิ่ม/ย่อ/ลด ( Magnify - Minify) 
6. การใช้วิธีอื่นๆ ( Put to other uses) 
7. การตัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออก ( Eliminate) 
8. การต่อเติมให้รายละเอียดเพิ่มเติม ( Elaborate) 
9. การกลับข้าง ( Reverse) 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
       ก)วิธีการด าเนินการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการส ารวจภาคสนามเพื่อ
การศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์  มาเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ดังนี้ 

1.  การค้นหาและรวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิส     
เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกและลักษณะของสถาปัตยกรรมและลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์  ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนดังน้ี 

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ส ารวจ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ  เพื่อน ามาประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษา  
1.3น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนที่  1  และ 2 มาสรุปและประเมินคุณค่า เพื่อทราบถึง 

บุคลิกและลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลาย ประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปร
ตุกิส  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิจัยโดยแยกออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนามจากพื้นที่จริง ในพื้นที่
เป้าหมายโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
   1.1  การเก็บรวบรวม ส ารวจและบันทึกรูปแบบลวดลายและองค์ประกอบที่เป็น
ส่วนตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส โดยวิธีการถ่ายภาพอาคารสถาปัตยกรรม  พร้อมกับรูป
ขยายในส่วนละเอียดของลวดลายและองค์ประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเด่นของอาคาร 
โดยในพื้นที่ศึกษา เพื่อน ามาเปรียบเทียบ  บันทึกเป็นฐานข้อมูลการออกแบบ  และประเมินคุณค่า 
   1.2 การสอบถามและหรือสัมภาษณ์  ความคิดเห็นของผู้อาศัยหรือผู้รู้เกี่ยวกับ
รูปแบบลวดลายและองค์ประกอบตกแต่งอาคารเพื่อให้ทราบถึงประวัติ ที่มา รวมถึงความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง
กับสถาปัตยกรรม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆจาก 

หน่วยงานต่างทั้งในและต่างประเทศ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ประเมินคุณค่า    

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปฐมภูมิเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 

ภาคสนาม  เพื่อทราบถึง  ลักษณะเด่นและแตกต่างของทางกายภาพของรูปแบบสถาปัตยกรรม  ลวดลาย
และองค์ประกอบที่เป็นส่วนดับสถาปัตยกรรม และโดยการเปรียบเทียบจากรูปถ่ายและการสัมภาษณ์ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในเชิงเอกสารและน ามา
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล 

  3. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณค่าของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและลวดลายที่ได้เพื่อประเมินคุณค่าและค้นหาบุคลิกของสถาปัตยกรรมและลวดลายที่
เป็นอัตลักษณ์ 
 2. น าลักษณะและรูปแบบสถาปัตยกรรมและรูปแบบของลวดลายท่ีได้  มาประยุกต์เข้าสู่
กระบวนการการออกแบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 
  2.1   ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการท างานวิจัย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย   
เพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   
  2.2   สรุปข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   
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  2.3   สู่กระบวนการออกแบบในขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ   หลังจากนั้นจึงท าการ
ประเมินรูปแบบ   โดยการผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่มีประสบการณ์ในการออกแบบไม่น้อยกว่า 3  
ปี  จ านวนสามคน  
  2.4   จัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก    
  2.5   สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบ-
ถาม และการเก็บข้อมูลรูปแบบลวดลายด้วยภาพถ่ายและการบันทึกเสียง  ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบส ารวจและ 
 2.  แบบสอบถามและสัมภาษณ์ด้านความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค/ผู้ใช้ 
 3.   กล้องถ่ายภาพและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวในเร่ืองของรูปแบบและลวดลาย  
       ข) สถานท่ีท่ีท าการวิจัยและเก็บข้อมูล 

 พื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต   ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ .2537   
        ค)  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลาง ถึง ระดับสูง  

ผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน ์

  1.   ได้รูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับในสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปตุกิส    สามารถ
น ามาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปตุกิส    
และเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้เพื่องานออกแบบ ต่างๆที่สะท้อนงานศิลปะบนสถาปัตยกรรมแบบชิโน
โปตุกิสที่มีความเป็นเอกลักษณ์    
 2 .    ได้ทราบกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ดีและเหมาะสม มีความเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น จากการประยุกต์ใช้ลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิสมาสร้างสรรค์และต่อยอด   
 3.  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
  
 ข. ความคุ้มค่าของโครงการวิจัย 
 1.  ความคุ้มค่าทางการการอนุรักษ์ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและทราบถึงวิธีการต่อยอดทุน
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สร้างมูลค่าเพิ่ม 
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 2. ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ     งานวิจัยนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่า
ที่มีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต  จากผลดังกล่าวจะน ามาซึ่ง
รายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับชุมชน  จังหวัด และประเทศ  น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 

3. ความคุ้มค่าทางภาพลักษณ์และชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย  จะเป็นการช่วย
เผยแพร่คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้ชาวโลกได้รู้จักและเข้าใจดียิ่งขึ้น 

 

กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ 
 จัดพิมพ์เอกสารผลการวิจัยเผยแพร่ไปยังวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
การออกแบบ  สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยว อาทิเช่น วารสารศิลปวัฒนธรรม  วารสารสารคดี  
วารสารอาษา  ฯลฯ 

จัดพิมพ์เอกสารผลการวิจัยเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เทศบาลนครภูเก็ต    การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมการส่งออก   กรมพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด    ห้องสมุด  สถานบัน
การศึกษาและมหาวิทยาลัย  ฯลฯ  
  จัดการเผยแพร่และอบรมความรู้ที่ได้จากการวิจัยในระดับชุมชนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้  และ
น าเสนอผลการวิจัยเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติ 
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บทที่  2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
         ในการวจิัยคร้ังนีไ้ด้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลการ พัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อม
ผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร ต้าราและงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และท้าให้การวิจัยคร้ังนี้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
           2.1 น้้าเสีย 
           2.2 วิเคราะห์สภาพน้้าเสีย 
       2.3 ออกแบบเพื่อสร้างเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสีย 
      2.4 สร้างเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียให้ได้เกณฑ์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
      2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 น ้าเสีย 
          น้้ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชถ้าขาดน้้าเมื่อใดก็เป็นการยาก
ที่มนุษย์สัตว์และพืชจะด้ารงชีวิตอยู่ได้นาน ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันเราจะพบว่า
มนุษย์ทุกหมู่ สัตว์และพืชจะด้ารงชีวิตอยู่ได้นานดังนั้นตั้งแต่ทุกเหล่า ทุกเผ่าพันธุ์ เลือกตั้งถิ่นฐาน
อยู่ใกล้น้้า น้้าธรรมชาติมีอยู่ทั่วไปทั้งบนผิวดิน ใต้ดิน และในบรรยากาศ น้้าบนผิวดินเป็นแหล่งน้้า
ที่เราจะพบมากที่สุด ได้แก่ แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง ห้วย ล้าธาร ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร 
ส่วนน้้าใต้ดินมีแตกต่างกันเป็น 2 ประเภท คือ น้้าในดิน และน้้าบาดาลถ้าเราขุดบ่อลงไปบริเวณ
แหล่งน้้าในดิน เราเรียกบ่อน้้าชนิดนี้ว่า บ่อน้้าในดิน และถ้าขุดบ่อลึกลงไปมาก ๆ หรือใต้ชั้นหิน
จนถึงระดับน้้าบาดาล เราเรียกบ่อน้้าชนิดนี้ว่า บ่อน้้าบาดาลน้้าธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวพันกับความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ และความเจริญของพืชพันธุ์ ได้แก่ น้้าบนผิวดิน ในแต่ละวัน คนเราต้องใช้
น้้าจ้านวนมากทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เช่น การประมง เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังน้ันจึงจ้าเป็นต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติเหล่านี้ให้สะอาดอยู่เสมอ 
หากปล่อยให้มีสิ่งสกปรก เช่น ขยะ หรือน้้าทิ้ง ลงปะปนอยู่ในน้้าธรรมชาติ ก็จะท้าให้แหล่งน้้านั้น
กลายเป็นน้้าเสียในภายหลัง เมื่อแหล่งน้้าดีกลายเป็นน้้าเสีย ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคน พืช และสัตว์ ไม่เฉพาะแต่พื้นที่เดียวเท่านั้น อาจขยายบริเวณภยันตรายกว้างไกลออกไปทั้ง
ชุมชนละแวกนั้น ๆ ได้ 
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 สาเหตุที่จะท้าให้น้้าในแม่น้้าล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติอื่น ๆ กลายเป็นน้้าเสีย กล่าว
โดยสรุปได้แก่ 
          2.1.1 สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน 
    ที่อยู่อาศัยของชนที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นย่านที่อยู่อาศัย และย่านการค้าขาย ในอาณา
บริเวณดังกล่าวนี้ ย่อมจะมีน้้าทิ้งจากการอุปโภคและบริโภค เช่น น้้าจากการซักล้างและการท้าครัว 
น้้าจากส้วมที่ไม่ได้ผ่านการบ้าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและอยู่ไม่ไกลจากแม่น้้าล้าคลอง น้้าทิ้ง
เช่นน้ีจะท้าให้เกิดน้้าเน่าน้้าเสียได้ 
          2.1.2 สิ่งปฏิกูลจากการเกษตรกรรม 

ในการเพาะปลูกปัจจุบันนี้ เกษตรกรใช้สารเคมีมากขึ้น เช่น ปุ๋ย สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ซึ่ง
บางชนิดสลายตัวยาก สารอาจจะตกค้างอยู่ตามพืชผักผลไม้ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค และ
บางส่วนอาจจะกระจายอยู่ตามพื้นดิน เมื่อฝนตกน้้าฝนจะชะล้างลิ่งเหล่านี้ลงแม่น้้าล้าคลอง เป็นเหตุ
ให้กุ้ง ปลา หอย ปู และสัตว์น้้าอ่ืน ๆ เป็นอันตรายถึงตายได้ ถ้าสัตว์น้้าได้รับสารเคมีบางชนิดใน
ปริมาณไม่มาก ก็อาจสะสมอยู่ในตัวสัตว์ เมื่อคนจับสัตว์น้้าเหล่านี้มาท้าอาหาร สารเคมีนั้นก็จะเข้า
ไปสะสมอยู่ในร่างกายของคนอีกทอดหน่ึง 

บริเวณเพาะปลูกอาจมีมูลสัตว์ปนอยู่ เมื่อฝนตกหรือเมื่อใช้น้้ารดพืชผักผลไม้ น้้าก็จะชะล้าง
สิ่งปฏิกูล คือมูลสัตว์นี้ลงสู่แม่น้้าล้าคลอง ในมูลสัตว์อาจมีเชื้อโรคและพยาธิปนอยู่ เป็นเหตุให้ผู้ใช้
แม่น้้าล้าคลองได้รับเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลนั้นได้ 
             2.1.3 สิ่งปฏิกูลจากการอุตสาหกรรม 
     โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปใช้น้้าในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน น้้าที่ใช้ท้าความสะอาด
เคร่ืองมือและพื้นที่ในโรงงาน และน้้าทิ้งจากโรงงาน จะเป็นน้้าเสียไหลลงสู่แม่น้้าล้าคลอง บาง
โรงงานอาจมีวัสดุเหลือจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางประเภทปนไปกับน้้าทิ้งทั้งหมดนี้ เป็นเหตุ
ให้น้้าในแม่น้้าล้าคลองเน่า ส่งกลิ่นเหม็น มีสารพิษปะปนอยู่กลายเป็นมลภาวะที่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น 

   น้้ามันจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนท้าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หากใช้น้้ามันโดย
ขาดความระมัดระวัง เช่น การเทน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วลงน้้า ตลอดจนการท้าความสะอาดโรงงาน 
น้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงแม่น้้าล้าคลองเช่นน้ี จะมีคราบน้้ามันลอยเป็นฝา ท้าให้
ก๊าซออกซิเจนในอากาศไม่สามารถจะละลายลงไปในน้้า มีผลท้าให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้้าขาด
ก๊าซออกซิเจน ยิ่งกว่านั้นถ้ามีคราบน้้ามันคลุมผิวพื้นน้้า แสงแดดส่องลอดลงไปใต้น้้าไม่ได้ ท้าให้
พืชในน้้าบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารและเจริญเติบโต แล้วยังมีผลเสียต่อเน่ืองท้าให้สัตว์ใน
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น้้าตาด้วย เพราะพืชเล็ก ๆ ในน้้า ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ตายเพราะน้้าเสียสิ่งปฏิกูลจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นเหตุให้น้้าเน่าเสีย 

  เหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทหน่ึงที่ท้าให้คุณภาพของน้้าเสียไป ถ้าเหมืองแร่นั้น
เป็นเหมืองฉีด น้้าจากเหมืองฉีดจะพาตะกอนซึ่งเกิดจากดิน หิน ทราย และเศษแร่ไหลปนไปกับน้้าที่
ชะแร่ลงสู่แม่น้้าหรือทะเล ท้าให้ล้าน้้าตื้นเขิน ทับถมและท้าลายแหล่งอาหารของสัตว์น้้าจะเห็นว่า
ถ้าไม่มีการระมัดระวังในการใช้น้้า ไม่ว่าจะเป็นน้้าประปาหรือน้้าในแม่น้้าล้าคลอง จะก่อให้เกิดน้้า
เสียต่อเน่ืองกันเป็นประดุจลูกโซ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยต่อน้้าธรรมชาติที่
หล่อเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์ ดังจะเห็นได้ว่าทุกแห่งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร จะทรงให้
ความส้าคัญต่อสายน้้าอันเป็นเส้นชีวิตของประชาชนว่าจะอ้านวยประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรมาก
น้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้จึงได้มีค้าว่า "น้้าพระทัยจากในหลวง" 
         2.3.4 น้้าเสียจากอุตสาหกรรมครัวเรือน 
    ในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทครัวเรือน ได้แก่ น้้าทิ้งจากการผลิตอุตสาหกรรม  
ครัวเรือนในอ้าเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม และอาคารบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือใน
ระแวกนั้น สารที่ปะปนมาอาจจะเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กรดด่าง โลหะหนัก สารเคมีต่าง ๆ 
สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ ดินทรายและสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อทิ้งลงในแม่น้้าล้าคลอง จะท้าให้
เพิ่มปริมาณสารเหล่านั้นหรือเกิดการเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตในน้้า เกิดการเน่าเหม็น เกิดสี กลิ่น และ
ความไม่น่าดูน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล 
2.2 วิเคราะห์สภาพน ้าเสีย 
 น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต มนุษย์
ใช้ทรัพยากรน้้าในการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคม การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ้าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน เช่น การชลประทาน การ
ประมง การอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการพลังงาน น้้าจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นยิ่งในการ
ด้ารงชีวิตของประชากร การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท้าให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงในอนาคตเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับมลพิษทางน้้า ซึ่งในการศึกษาทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย การศึกษาทรัพยากรน้้าด้าน
ปริมาณ และด้านคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาด้านคุณภาพมีการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าในดัชนี หรือพารามิเตอร์ต่างๆ ของน้้า 
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คุณสมบัติของน ้า 

        น้้าจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารตา่งๆ ที่ละลายปะปนอยู่ในน้้าการที่มีสารต่าง ๆ 
ละลายปะปนอยู่ในน้้า คุณสมบัติของน้้ามีรายละเอียดดังน้ี 
           1. คุณสมบัติทางกายภาพของน้้า  คือ ลักษณะทางภายนอกที่แตกต่างกัน เช่นความใส ความ
ขุ่น กลิ่น สี เป็นต้น 

- อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของน้้ามีผลในด้านการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะส่งผลต่อ
การลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า 

- สี (color) สีของน้้าเกิดจากการสะท้อนแสงของสารแขวนลอยในน้้า เช่น น้้าตามธรรมชาติ
จะมีสีเหลืองซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย์ น้้าในแหล่งน้้าที่มีใบไม้ทับถมจะมีสีน้้าตาล หรือถ้ามีตะไคร่น้้า
ก็จะมีสีเขียว 

- กลิ่นและรส กลิ่นและรสของน้้าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่
อยู่ในน้้า เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยหรือสารในกลุ่มของฟีนอล เกลือโซเดียมคลอไรด์ซึ่งจะ
ท้าให้น้้ามีรสกร่อยหรือเค็ม 

- ความขุ่น (turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน้้า เช่น ดิน ซากพืช ซากสัตว์ 
- การน้าไฟฟ้า ( electrical conductivity) บอกถึงความสามารถของน้้าที่กระแสไฟฟ้า

สามารถไหลผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอิออนโดยรวมในน้้า และอุณหภูมิขณะท้าการวัด
ค่าการน้าไฟฟ้า 

- ของแข็งทั้งหมด ( total solid: TS) คือ ปริมาณของแข็งในน้้า สามารถค้านวณจากการ
ระเหยน้้าออก ได้แก่  ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด  (Total Dissolved Solids: TDS) จะมีขนาดเล็กผ่าน
ขนาดกรองมาตรฐาน ค้านวณได้จากการระเหยน้้าที่กรองผ่านกระดาษกรองออกไป  ของแข็ง
แขวนลอย  (Suspended Solids: SS) หมายถึง ของแข็งที่อยู่บนกระดาษกรองมาตรฐานหลังจากการ
กรอง แล้วน้ามาอบเพื่อระเหยน้้าออกของแข็งระเหยง่าย  (Volatile Solids: VS) หมายถึง ส่วน
ของแข็งที่เป็นสารอินทรีย์แต่ละลายน้้า สามารถค้านวณได้โดยการน้ากระดาษกรองวิเคราะห์เอา
ของแข็งที่แขวนลอยออก แล้วน้าของแข็งส่วนที่ละลายทั้งหมดมาระเหย อุณหภูมิประมาณ 550 
องศาเซลเซียส น้าน้้าหนักน้้าที่ชั่งหลังการกรองลบด้วยน้้าหนักหลังจากการเผา น้้าหนักที่ได้คือ 
ของแข็งส่วนที่ระเหยไป 
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2. สมบัติทางด้านเคมีของน้้า  คือ ลักษณะทางเคมีของน้้า เช่น ความเป็นกรด - เบส ความ
กระด้าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า เป็นต้น 

- pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของน้้า  ( น้้าดื่มควรมีค่า pH ระหว่าง 6.8-7.3) โดยทั่วไป
น้้าที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า pH ที่ต่้า (PH < 7) ซึ่งหมายถึงมีความเป็นกรดสูงมี
ฤทธิ์กัดกร่อน การวัดค่า pH ท้าได้ง่าย โดยการใช้กระดาษลิตมัสในการวัดค่าความเป็นกรด เบส ซึ่ง
ให้สีตามความเข้มข้นของ [ H+] หรือการวัดโดยใช้ pH meter เมื่อต้องการให้มีความละเอียดมากขึ้น 
สภาพเบส ( alkalinity) คือสภาพที่น้้ามีสภาพความเป็นเบสสูงจะประกอบด้วยไอออนของ OH-, 
CO3

- , H2CO3ของธาตุแคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือแอมโมเนีย ซึ่งสภาพเบสนี้
จะช่วยท้าหน้าที่คล้ายบัฟเฟอร์ต้านการเปลี่ยนแปลงค่า pH ในน้้าทิ้ง สภาพกรด ( acidity) โดยทั่วไป
น้้าทิ้งจากแหล่งชุมชนจะมีบัฟเฟอร์ในสภาพเบสจึงไม่ท้าให้น้้ามีค่า pH ที่ต่้าเกินไป แต่น้้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า pH ต่้ากว่า 4.5 ซึ่งมาจาก CO2 ที่ละลายน้้า 

- ความกระด้าง (hardness) เป็นการไม่เกิดฟองกับสบู่และเมื่อต้มน้้ากระด้างนี้จะเกิดตะกอน 
น้้ากระด้างชั่วคราว เกิดจากสารไบคาร์บอเนต ( CO3

2-) รวมตัวกับ ไอออนของโลหะเช่น Ca2+, 
Mg2+ ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการต้ม นอกจากนี้แล้วยังมีความกระด้างถาวรซึ่งเกิดจากอิออน ของ
โลหะและสารที่ไม่ใช่พวกคาร์บอเนต เช่น SO4

2-- ,NO3
- , CI- รวมตัวกับ Ca+, Fe2+,Mg2+เป็นต้น 

ความกระด้างจึงเป็นข้อเสียในด้านการสิ้นเปลืองทรัพยากร คือต้องใช้ปริมาณสบู่หรือผงซักฟอกใน
การซักผ้าในปริมาณมาก ซึ่งก็จะเกิดตะกอนมากเช่นกัน 

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า ( dissolved oxygen, DO) แบคทีเรียที่เป็นสารอินทรีย์ในน้้า
ต้องการออกซิเจน ( aerobic bacteria) ในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ ความต้องการออกซิเจนของ
แบคทีเรียนี้จะท้าให้จะท้าให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้าลดลง ดังนั้นในน้้าที่สะอาดจะมีค่า DO 
สูง และน้้าเสียจะมีค่า DO ต่้า มาตรฐานของน้้าที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปจะมีค่า DO ประมาณ 5-8 
ppm หรือปริมาณ O2 ละลายอยู่ปริมาณ 5-8 มิลลิกรัม / ลิตร หรือ 5-8 ppm. น้้าเสียจะมีค่า DO ต่้ากว่า 
3 ppm. ค่า DO มีความส้าคัญในการบ่งบอกว่าแหล่งน้้านั้นมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อความ
ต้องการของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ BOD 
  BOD (Biochemical Oxygen Demand):  บีโอดี คือ  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าที่
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย หรือเผาผลาญสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้้า ใช้เป็นดัชนีที่ชี้ความสกปรกของ
น้้าการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้้า เพื่อย่อยสารอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่  1  พวกแป้ง  หรือ  คาร์โบไฮเดรทจะถูกย่อยสลายให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้้า
และถ้าเป็นเนื้อสัตว์  หรือ  โปรตีน  ก็จะถูกย่อยสลายให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์  และ  แอมโมเนีย 

 
Carbohydrate  +  O2                

       Bacteria                     CO2   +  H2O 
Protein            +  O2                

       Bacteria                     CO2   +  NH3 
 

ซึ่งค่าออกซิเจนที่ลดลงจากการย่อยสารอินทรีย์เหล่านี้ก็คือ   ค่าบีโอดี 
ระยะที่   2   เป็นการย่อยสลายของสารอนินทรีย์คือ แอมโมเนีย ( NH3 )   แป้ง ไนไรด์ และ   

ไนเตรต 
2 NH3             +      3O2              Bacteria                2NO2

-   +  2H+   +   2H2O 
              2NO2

-             +      O2                 Bacteria                2NO3
-           

 

กระบวนการในระยะที่2 ค่าออกซิเจนที่ลดลงเราไม่ถือว่าเป็นค่าบีโอดี   เพราะเน่ืองจากการ
ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย  NH3   เป็นสารอนินทรีย์ 

โดยทั่วไปการหาค่าบีโอดีมาตรฐาน  ใช้อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงที่  20  ๐ซ  เป็นเวลา  5  
วัน   เพราะเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของน้้าโดยทั่วไป   และเป็นอุณหภูมิที่การใช้
ออกซิเจนของจุลินทรีย์          ( Nitrifying   Bacteria )   ย่อยสลายสารอนินทรีย์   คือ  NH3   NO2

-   
NO3

-  น้อยมาก   ส่วนที่ใช้เวลาเพียง   5   วัน   ก็เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้้าได้ถึงร้อยละ  70  ( ซึ่งถ้าต้องการให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย  สารอินทรีย์ในน้้าให้หมดไปทั้ง  100  %  
อาจใช้เวลามากกว่า 20วัน  ซึ่งเป็นเวลาที่นานเกินไป )  ดังนั้นจึงเชื่อมสัญลักษณ์ของค่าบีโอดีที่ใช้
เวลาในการเพาะเลี้ยง   5   วัน   เป็น   BOD5 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ DO 
DO( Dissolved   Oxygen ) :   ออกซิเจนละลาย 
        ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ส้าคัญการด้ารงชีวิตของคน  สัตว์  และพืชเพื่อใช้ในกระบวนการต่าง ๆ   
ท้าให้เกิดพลังงานซึ่งกระบวนการใช้ออกซิเจนเรียกว่า แอโรบิก (Aerobic   Process) การละลาย
ออกซิเจน (Oxygen   Dissolution)   ในน้้าขึ้นอยู่กับความดันบรรยายกาศ   (Partial   Pressure) ความ
สกปรก (Impurity)   และอุณหภูมิเช่น ในความดัน 1 บรรยากาศ ที่ 35 ๐C ออกซิเจนละลายในน้้าได้   
7   มก./ล. และถ้าอุณหภูมิลดลงการละลายของออกซิเจนในน้้าก็จะเพิ่มขึ้น 
          ในการบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพปริมาณออกซิเจนละลายหรือดีโอ (DO) ในถังอากาศมี
ความส้าคัญมากถ้ามีออกซิเจนเพียงพอคือไม่น้อยกว่า 2 มก./ล. การบ้าบัดก็จะมีประสิทธิภาพดีถ้า
เติมอากาศมากไปก็จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์   แต่ถ้าขาดออกซิเจนก็จะเกิดปัญหาท้าให้
ระบบบ้าบัดล้มเหลวเกิดก๊าซไข่เน่า ( H2S ) ท้าให้เกิดกลิ่นรบกวนได้  ดังนั้นการเติมอากาศให้มี
ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมจึงมีความส้าคัญมาก 
DO ส้าคัญอย่างไร 
       ค่า DO ในล้าน้้าธรรมชาติ จะเป็นตัวชี้ถึงความสามารถของน้้าที่จะรับการ ถ่ายเทของเสียหรือ
การฟอกตัวเองให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแสดง ถึงความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของปลาและสัตว์น้้าอ่ืนๆ 

- ทีโอซี (Total Organic Carbon: TOC) คือ ปริมาณคาร์บอนในน้้า 
- ไนโตรเจนเป็นธาตุส้าคัญส้าหรับพืช ซึ่งจะอยู่ในรูปของ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท 

ไนเตรต ยิ่งถ้าในน้้ามีปริมาณไนโตรเจนสูง จะท้าให้พืชน้้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
- ฟอสฟอรัสในน้้าจะอยู่ในรูปของสารประกอบพวกออร์โธฟอสเฟต ( Orthophosphate) 

เช่นสาร PO4
3-, HPO4

2- , H2 PO4
-
 และ H3PO4 นอกจากนี้ยังมีสารพวกโพลีฟอสเฟต 

- ซัลเฟอร์มีอยู่ในธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบภายในของสิ่งมีชีวิตสารประกอบซัลเฟอร์
ในน้้าจะอยู่ในรูปของ Organic sulfur เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ สารซัลเฟต เป็นต้น ซึ่งสารพวกนี้จะ
ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า เช่น ที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่า และนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนในสิ่งแวดล้อม
ได้ 

- โลหะหนัก มีทั้งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ ถ้ามากเกินไป
จะเป็นพิษ ได้แก่ โครเมียม ทองแดง เหล็ก แมงกานีสและสังกะสี บางชนิดไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอทและนิกเกิล 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ COD 

การวิเคราะหค์่า การวิเคราะหค์่า CCOODD  ((DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  cchheemmiiccaall  OOxxyyggeenn  DDeemmaanndd)) 
         ค่า COD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ oxidize สารอินทรีย์ใน   
น้้าเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า โดยที่สารอินทรีย์เกือบทั้งหมด (95-100 %) จะถูก 
oxidize โดยตัวเติมออกซิเจนอย่างแรง (Strong oxidizing agent) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด  
ดังสมการที่ 1 
   CnHaObNc + (n + a/4 - b/2 - 3/4c)O2        nCO2 + (a/2 - 3/2c)H2O+NH3…..(1) 
          จะเห็นว่าสมการการเกิดปฏิกิรยิาของ COD คล้ายกับ BOD คือสารอินทรีย์ในน้้าจะถูก 
oxidize จนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้้า ต่างกันตรงที่ BOD นั้นใช้แบคทีเรียในการย่อยสลาย ส่วน 
COD ใช้ตัวเติมออกซิเจน (oxidizer) ดังกล่าวแล้ว โดยปกติค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD ทั้งนี้เพราะ
สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก oxidize อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมทางชีวะ 
(biological assimilation) ของสารเหล่านั้น เช่น กลูโคส ลิกนิน เซลลูโลส โดยเฉพาะถ้าน้้าเสียนั้นมี
สารอินทร์ที่ไม่สามารถถูก oxidize ทางชีวะปนอยู่ด้วย จะท้าให้ค่า COD สูงกว่าค่า BOD มาก ใน
กรณีที่น้้าเสียมีสารอินทรีย์บางพวกเช่น straight-chain aliphatic compound, aromatic hydrocarbon, 
pyridine และ betaine ปะปนอยู่  ซึ่งสารเหล่านี้จะไม่ถูก oxidize ทางเคมี   ค่า COD จะน้อยกว่าค่า 
BOD อิออนของสารอินทรีย์บางตัว เช่น halogen (F-, Cl-, Br-), NO2-, S2- และ Fe2+ มีผลท้าให้ค่า 
COD มีค่ามากกว่าความเป็นจริง การหาค่า COD จะรู้ผลในเวลาไม่เกิน 3 ชม. ดังนั้นจึงเหมาะในการ
ควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสียเพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที และใช้ในการประเมินค่า 
BOD อย่างคร่าว ๆ  
         Strong oxidizing agent ที่ใช้ในการหาค่า COD มีด้วยกันหลายตัวคือ potassium 
permanganate, ferric sulfate, potassium iodate และ potassium dichromate การหาค่า COD โดยใช้
โปแตสเซียมไดโครเมตเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะให้ผลที่น่าเชื่อถือและแน่นอน หลักการของ
วิธีนี้คือ สารอินทรีย์คาร์บอนจะถูก oxidized โดยโปแตสเซียมไดโครเมตในสภาวะที่เป็นกรดอย่าง
รุนแรง ดังนั้นจึงใช้การ reflux เพื่อป้องกันการระเหยสูญหายของสารเคมี จากนั้นจึงไทเทรตหา
ปริมาณโปแตสเซียม 
          -  ไดโดรเมตที่เหลืออยู่ด้วย ferrous ammonium sulfate โดยใช้  ferroin เป็นอินดิเคเตอร์ 
ปฏิกิริยาที่เกิดเป็นดังนี้ 

3 Org.carbon + 2 Cr2O7
2- + 16H+     3CO2 + 4Cr3+ + 8 H2O………(2) 

  Cr2O7 + 6Fe2+ + 14H+   6Fe3+ + 2Cr3+ +7H2O      ….……………(3) 
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มีการเติม AgSO4 เป็นตัว catalyst เพื่อเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดส์ของพวกกรดไขมันที่มีน้้าหนัก
โมเลกุลต่้าๆ (straight chain aliphatic)    นอกจากนี้ AgSO4 ที่ใส่ไปจะไปท้าปฏิกิริยากับ Cl-, Br- 
หรือ I-  ได้    แต่ AgSO4 เป็น catalyst ที่ไม่ได้ผลในการออกซิไดส์สารประกอบพวก aromatic และ 
pyridine    สารรบกวนที่ส้าคัญคือ Cl-  จึงต้องใส่ HgSO4 ลงไปก่อนเพื่อไปจับกับ Cl-  ให้อยู่ในรูป
ของ mercuric chloride complex โดยวิธีนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่า COD ตั้งแต่ 50 มก. /ล 
ขึ้นไปได้และเเน่นอน 
 การ reflux มี 2 วิธี คือ แบบเปิด (Open Reflux) และแบบปิด (Closed Reflux) ทั้งสอง
วิธีการมีหลักการเหมือนกัน ต่างกันตรงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และแบบปิดสารอินทรีย์ที่
ระเหยจะสามารถถูกออกซิไดส์ได้มากกว่าระบบเปิด เพราะมีเวลาในการสัมผัสกับสารออกซิไดส์
ได้นานกว่า 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หา COD แบบ Open Reflux 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. Reflux apparatus ประกอบด้วยขวดรูปชมพู่ก้นแบนขนาด 250-500 มล. ซึ่งต้องมีคอท้าด้วย 

ground glasses 24/40  และ condenser 300 มม. Jacket Liebig ซึ่งต้องมีข้อต่อท้าด้วย ground 
glass 24/40 เช่นกัน 

2. Hot plate 
3. Burette ขนาด 50 มล. 
รีเอเจนต์ 
1. สารละลายมาตรฐาน  Potassium dichromate  0.25 N 
ละลาย K2Cr2O7 12.259 กรัม ซึ่งอบแห้งที่ 103 oC เป็นเวลา 2 ชม.ในน้้ากลั่น แล้วปรับปริมาตรให้
เป็น 1 ลิตร 
2. กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม Ag2SO4   (Sulfuric Acid reagent) 
ละลาย  Ag2SO4 22 กรัมใน Conc. H2SO4 ซึ่งมีน้้าหนัก 4.1 กิโลกรัม (2.5 ลิตร) แล้วตั้งทิ้งไว้      1-2 
วันเพื่อให้สารละลาย 
3. สารละลายมาตรฐาน Ferrous ammonium sulfate (FAS) 0.1 N 
ละลาย  Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 39 กรัมในน้้ากลั่น แล้วเติม conc. H2SO4 ลงไป 20 มล. ท้าให้เย็นแล้ว
ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้มีปริมาตรเป็น 1 ลิตร 
สารละลายนี้ต้องน้ามาหาความเข้มข้นที่แน่นอนด้วยสารละลายมาตรฐาน K2Cr2O7 0.25 N  ดังนี้ คือ 
น้าสารละลายมาตรฐาน K2Cr2O7 0.25 N 10 มล. มาเติมน้้ากลั่น 90 มล. แล้วเติม conc. H2SO4 ลงไป 
30 มล. ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน้ามาไทเทรตกับสารละลาย ferrous ammonium sulfate (FAS) โดยใช้ 
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ferroin จ้านวน 2-3 หยด เป็นอินดิเคเตอร์ สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็น    สีฟ้าอมเขียวและ
เป็นสีน้้าตาลแดงที่จุดยุติ 

 Normality of FAS solution =               ml K2Cr2O7  
      ml Fe (NH4)2(SO4)2 

4. สารละลาย ferroin อินดิเคเตอร์ 
ละลาย 1-10 phenantroline monohydrat 1.485 กรัม และ FeSO4.7H2O 695 มก. ในน้้ากลั่น แล้วเติม
น้้ากลั่นจนมีปริมาตรครบ 100 มล. 
5. Mercuric sulfate (HgSO4) 
6. Silver sulfate (AgSO4) 
วิธีวิเคราะห์ 
   น้้าทิ้งบางชนิดมีค่า COD สูงมาก ถ้าไม่ได้ท้าการทดลองหาปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสมแล้ว 
การวิเคราะห์ COD อาจล้มเหลว เน่ืองจากอัตราส่วน K2Cr2O7 : conc. H2SO4 with AgSO4 ที่ใช้
เพื่อให้เกิดการออกซิไดส์ได้ดีที่สุดคือ 1 : 3 และปริมาณของตัวอย่างน้้า + K2Cr2O7 : conc. H2SO4 
with AgSO4 จะเป็น 1 : 1    ในการทดลองเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองมาก มักใช้ตัวอย่างน้้า 20 มล. + 
K2Cr2O7 : conc. H2SO4 with AgSO4 30 มล.    ดังนั้นถ้าตัวอย่างเข้มข้นมากเกินไปก็สามารถท้าการ
เจือจางตัวอย่างน้้าก่อนด้วยอัตราส่วนหน่ึง แล้วจึงน้าน้้ามาไม่เกิน 20 มล. มาใช้ในการวิเคราะห์ 
1. ใส่ HgSO4 ประมาณ 0.4 กรัม ลงในขวดรีฟลักซ์พร้อมด้วย glass  bead 2-3 เม็ด จากนั้นเติม

ตัวอย่างน้้าที่ได้หาปริมาณที่เหมาะสมแล้วลงในขวด  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน K2Cr2O7 10 
มล.เติมลงไปเขย่าให้เข้ากัน 

2. ค่อย ๆ เติม กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 30 มล. (ไม่ต้องเขย่า) 
3. น้าขวดรีฟลักซ์นี้ไปต่อกับเคร่ืองควบแน่น ค่อยๆหมุนขวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนแล้วจึงท้า

การรีฟลักซ์หรือต้มให้เดือดเป็นเวลานาน 2 ชม. ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น ใช้น้้ากลั่นฉีดล้างเคร่ือง
ควบแน่นก่อนที่จะถอดขวดรีฟลักซ์ออกไปไทเทรต 

4. ท้า Blank โดยใช้น้้ากลั่น 20 มล. และน้้ายาเคมีต่าง ๆ เหมือนที่ใช้วิเคราะห์น้้าตัวอย่าง แล้วท้า
การรีฟลักซ์ไปพร้อมกับตัวอย่าง 

5. ไทเทรตหาปริมาณ K2Cr2O7 ที่เหลือ หรือมาเกินพอด้วยสารละลาย Fe(NH4)2(SO4)2   โดยใช้
สารละลาย ferroin เป็นอินดิเคเตอร์ 2-3 หยด จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียว
และเป็นสีน้้าตาลแดงที่จุดยุติ   อ่านปริมาตรที่ไทเทรตตอนเร่ิมเปลี่ยนสีเป็นสีน้้าตาลแดงทันที 

    
 

X 

0.25 
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การค้านวณ 
   COD, mg / L =  (a – b) x N X 8000 
                     ml sample    
   a = ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต Blank 
   b  = ml ของ Fe (NH4)2(SO4)2ที่ใช้ไทเทรต น้้าตัวอย่าง 
   N = Normality ของ Fe (NH4)2(SO4)2 ที่ใช้ 
 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หา COD แบบ Close Reflux, Titrimetric Method 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. หลอดทดลองชนิด borosilicate ขนาด 25 x 150 มม. พร้อมจุก TFE 
2. ที่ใส่หลอดทดลอง 
3. เตาอบ (oven) ที่อุณหภูมิ 150 ± 2 oC. 
4. ปิเปตขนาด 1,10 มล. 
5. บิวเรตขนาด 50 มล. 
6. ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มล. 
รีเอเจนต์ 
1. สารละลาย digestion reagent   
ละลาย  K2Cr2O7 4.913 กรัม ซึ่งอบแห้งที่ 103 oC เป็นเวลา 2 ชม.ในน้้ากลั่น  500 มล.  ค่อย ๆ เติม 
conc. H2SO4 167 มล. เติม HgSO4 ลงไป 33.3 กรัม คนให้ละลาย ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้ว
ปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้้ากลั่น 
2.  กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 (Sulfuric Acid reagent) 
ละลาย  AgSO4 22 กรัมใน Conc. H2SO4 ซึ่งมีน้้าหนัก 4.1 กิโลกรัม (2.5 ลิตร) แล้วตั้งทิ้งไว้  1-2 วัน
เพื่อให้ละลาย 
3.   สารละลายมาตรฐาน ferrous ammonium sulfate (FAS)  0.1 N 
ละลาย  Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O 39 กรัมในน้้ากลั่นแล้วเติม conc. H2SO4 ลงไป 20 มล. ท้าให้เย็นแล้ว
เติมน้้ากลั่นลงไปจนครบปริมาตร 1 ลิตร สารละลายนี้ต้องน้ามาหาความเข้มข้นที่แน่นอนด้วย
สารละลาย  digestion reagent ดังนี้ คือ เติมน้้ากลั่น 10 มล. สารละลาย  digestion reagent 14 มล.
จากนั้นใช้ปิเปตค่อย ๆ เติม Sulfuric Acid reagent ลงไป 14 มล. ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน้ามาไทเทรตกับ
สารละลาย Ferrous ammonium sulfate (FAS) โดยใช้ ferroin จ้านวน 2-3 หยด เป็นอินดิเคเตอร์   
สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้้าตาลแดงที่จุดยุติ 
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 Normality of FAS solution =       ml K2Cr2O7  
      ml Fe (NH4)2(SO4)2   

4. สารละลาย  ferroin อินดิเคเตอร์  วิธีการเตรียมเช่นเดียวกับการทดลองตอนที่ 1   
วิธีการทดลอง 
1. ล้างหลอดทดลอง และฝาจุกด้วยกรด H2SO4 20 % ก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์ 
2. ปิเปตตัวอย่างน้้ามา 10 มล. ใส่ลงในหลอดทดลอง แล้วเติม digestion reagent ลงไป 6 มล. 
3. ค่อย ๆ เติม กรด sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 14 มล. ให้ไหลลงก้นหลอดแก้ว เพื่อให้ชั้น

ของกรดอยู่ใต้ชั้นของน้้าตัวอย่างและ digestion reagent 
 หมายเหตุ   ภายหลังการเติมกรดซัลฟุริก ให้สังเกตสีของตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

- ถ้าได้สีเขียว แสดงว่าปริมาณ K2Cr2O7 เหลืออยู่มาก  ใช้ปริมาณน้้าตัวอย่างน้อยเกินไป
ต้องเพิ่มปริมาณน้้าตัวอย่างอีก 

- ถ้าได้สีเขียวอมเหลือง แสดงว่าปริมาณน้้าตัวอย่างเหมาะสม สามารถน้าตัวอย่างไปรีฟ
ลักซ์ได้ 

- ถ้าได้สีเขียวอมฟ้า แสดงว่าปริมาณน้้าตัวอย่างมากเกินไป ต้องท้าการเจือจางน้้าตัวอย่าง
ให้มีความเข้มข้นน้อยกว่านี้. 

 โดยจะใช้อัตราส่วนระหว่างน้้าตัวอย่าง : น้้ากลั่น เท่าไหร่ก็ได้ แต่ผลรวมของปริมาตรน้้าตัวอย่าง
ต้องเท่ากับ 10 มล. 
4.  ปิดจุกหลอดแก้วให้แน่น แล้วคว่้าหลอดแก้วไปมาหลาย ๆ ครั้งอย่างทั่วถึงก่อนจะน้าตัวอย่างไป

รีฟลักซ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ก้นหลอด ซึ่งอาจแตกได้ในขณะท้าการรีฟ
ลักซ์ 

5. ให้ท้า blank โดยใช้น้้ากลั่นแทนน้้าตัวอย่างด้วยวิธีการทดลองเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์น้้า
ตัวอย่าง ประมาณ 1-2 หลอด 

6. น้าหลอดแก้วทั้งหมดที่ใส่น้้าตัวอย่างและ Blank วางบนที่ตั้งหลอดทดลอง แล้วเข้าเตาอบที่ท้า
ให้อุณหภูมิสูงถึง 150 ± 2 oC ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อครบเวลา 2 ชม. ให้น้าตัวอย่างออกมาทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเย็น 

7. เทตัวอย่างจากหลอดใส่ลงในขวดรูปชมพู่ แล้ไทเทรตกับสารละลาย FAS จนกระทั้งถึงจุดยุติ จะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอมเขียวและเป็นสีน้้าตาลแดงที่จุดยุติ อ่านปริมาตรที่
ไทเทรตตอนเร่ิมเปลี่ยนสีเป็นสีน้้าตาลแดงทันที 

   การค้านวณ     ค้านวณเช่นเดียวกับการทดลองตอนที่ 1 
    

X 

0.10 

www.ssru.ac.th



18 

 

ตารางที่ 3   แสดงปริมาณของตัวอย่างน้้าและ Reagent ต่าง ๆ ในหลอดทดลอง 
 

Digestion vessel Sample (ml) 
Digestion 
solution (ml) 

H2SO4 reagent 
(ml) 

Total final 
volume (ml) 

 Culture Tube : 
16 x 100 mm 
20 x150  mm 
25 x 150 mm 
Standard      10- 
ml ampule 

 
2.5 
5.0 
10.0 
 
2.5 

 
1.5 
3.0 
14.0 
 
1.5 

 
3.5 
7.0 
14.0 
 
3.5 

 
7.5 
15.0 
30.0 
 
7.5 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์หา COD แบบ Close Reflux, Colorimetric Method 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1 หลอดทดลองชนิด borosilicate ขนาด 16 x 100 มม. พร้อมจุก TFE 
2 ที่ใส่หลอดทดลอง 
3 COD Reactor ที่อุณหภูมิ 150 ± 2 oC. 
4 Spectrophotometer  ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 
5 ปิเปตขนาด 1,10 มล. 
6 บิวเรตขนาด 50 มล. 
รีเอเจนต์ 
1. Digestion reagent   
ละลาย K2Cr2O7 10.216 กรัม ซึ่งอบแห้งที่ 103 oC เป็นเวลา 2 ชม.ในน้้ากลั่น  500 มล. ค่อย ๆ เติม 
conc. H2SO4 167 มล. เติม HgSO4 ลงไป 33.3 กรัม คนให้ละลาย ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้ว
ปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้้ากลั่น 
2.  กรด Sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 
ละลาย  AgSO4 22 กรัมใน conc. H2SO4 ซึ่งมีน้้าหนัก 4.1 กิโลกรัม (2.5 ลิตร) แล้วตั้งทิ้งไว้       1-2 
วันเพื่อให้ละลาย 
3. สารละลายมาตรฐาน Potassium hydrogen phthalate( KHP) 
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ละลาย Potassium hydrogen phthalate (KHP)  (HOOCC6H4COOK) 0.425 กรัม ซึ่งอบแห้งที่     120 
oC เป็นเวลา 2 ชม. ในน้้ากลั่น  500 มล. คนให้ละลาย แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตรด้วยน้้ากลั่น  
โดย KHP 1 กรัม จะให้ค่า COD = 1176 mg   
วิธีการทดลอง 
1. ล้างหลอดทดลอง และฝาจุกด้วยกรด H2SO4 20 % ก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์ 
2. ปิเปตตัวอย่างน้้ามา 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดทดลอง แล้วเติม digestion reagent ลงไป 1.5 มล. 
3. ค่อย ๆ เติม กรด sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 3.5 มล. ให้ไหลลงก้นหลอดแก้ว เพื่อให้

ชั้นของกรดอยู่ใต้ชั้นของน้้าตัวอย่างและ digestion reagent 
 หมายเหตุ   ภายหลังการเติมกรดซัลฟุริก ให้สังเกตสีของตัวอย่างเช่นเดียวกับการทดลองตอนที่ 2 
4. ปิดจุกหลอดแก้วให้แน่น แล้วคว่้าหลอดแก้วไปมาหลาย ๆ ครั้งอย่างทั่วถึงก่อนจะน้าตัวอย่างไป

ใส่ใน Block heater ของเคร่ือง COD Reactor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ที่ก้น
หลอด  

5. ให้ท้า blank โดยใช้น้้ากลั่นแทนน้้าตัวอย่างด้วยวิธีการทดลองเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์น้้า
ตัวอย่าง ประมาณ 1-2 หลอด  

6. การเตรียม Calibration curve 
6.1 เตรียม  standard potassium hydrogen phthalate( KHP)  ประมาณ 5 จุด โดยให้ค่าความ

เข้มข้นอยู่ในช่วง 20-900 mg / L   
6.2 ปิเปต สารละลายมาตรฐาน KHP ในแต่ละความเข้มข้นมา 2.5 มล. ใส่ลงในหลอด

ทดลอง แล้วเติม digestion reagent ลงไป 1.5 มล. 
6.3 ค่อย ๆ เติม กรด sulfuric เข้มข้นที่ผสม AgSO4 ลงไป 3.5 มล. ให้ไหลลงก้นหลอดแก้ว 

เพื่อให้ชั้นของกรดอยู่ใต้ชั้นของน้้าตัวอย่างและ  digestion reagent 
6.4 ปิดจุกหลอดแก้วให้แน่น แล้วคว่้าหลอดแก้วไปมาหลาย ๆ ครั้งอย่างทั่วถึงก่อนจะน้า

ตัวอย่างไปใส่ใน Block heater ของเคร่ือง COD Reactor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
ร้อนสะสมอยู่ที่ก้นหลอด ซึ่งอาจแตกได้ในขณะท้าการทดลอง 

5. น้าหลอดแก้วทั้งหมดที่ใส่น้้าตัวอย่าง  Blank และ Standard KHP ที่เตรียมได้ทั้ง 5 จุด ไปใส่ใน 
Block heater ของเคร่ือง COD Reactor ที่ท้าให้อุณหภูมิสูงถึง 150 ± 2 oC ก่อนหน้านี้แล้ว  เมื่อ
ครบเวลา     2 ชม. ให้น้าตัวอย่างออกมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเย็น 

6. เทตัวอย่างจากหลอดใส่ลงใน cuvette   วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร  
7. น้าค่า % Absorbance ของ standard KHP ไปพล๊อตกับค่าความเข้มข้นของ KHP จะได้กราฟเป็น

เส้นตรง   
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 การค้านวน 
   COD as mg O2 / ml  =  mg O2 final volume  x 1000 
  
                    ml sample 

 
2.3 ออกแบบเพื่อสร้างเครื่องบ้าบัดน ้าเสีย 

- หลังจากที่เราทราบความต้องการที่เราจะต้องสร้างเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียแล้วก่อนอ่ืนเราต้อง
ท้าการออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการ 
2.4 สร้างเคร่ืองบ้าบัดน ้าเสียให้ได้เกณฑ์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

 - ได้แบบตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องสร้างเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียให้กับอุตสาหกรรม
ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่ส้ารวจก่อนหน้านี้ 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุพรรณี   จันทสร (2547) ได้ท้าการวิจัย เร่ือง “การลดค่า COD ของน้้าเสียโดยวิธีการ
ตกตะกอนด้วยโคโลไมท์” โดยมีปัจจัยที่ท้าการศึกษา ดังนี้ การวิเคราะห์   COD, ความหมายของน้้า
เสีย, ลักษณะของน้้าเสีย, การบ้าบัดน้้าเสีย 
 วันดี นิลส้าราญจิต  (2543)  ได้ท้าการวิจัย  เร่ือง “คุณภาพน้้าและความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนี   การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าระหว่าง   BOD5 และ  COD ของแม่น้้าบางประกง ”   โดยมี
ปัจจัยที่ท้าการศึกษา ดังนี้ การวิเคราะห์ค่า BOD และ COD ของแม่น้้าบางประกง 
 อชิระ วังไรสง  (2548)  ได้ท้าการวิจัย  เร่ือง  “การศึกษาความสามารถในการรองรับ
ปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบ BOD และ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในลุ่มน้้าปิง ” โดยมีปัจจัยที่
ท้าการศึกษา ดังนี้ ความสามารถของสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูป BOD ว่าจะสามารถรองรับได้ขนาดไหน  
 ประสาท     ฉัตรไชยรับฑ์  (2542)  ได้ท้าการวิจัยเร่ือง  “การประมาณค่า BOD 5 วัน ของน้้า
เสียจากโรงพยาบาลด้วยวิธี เอชบีโอดี” โดยมีปัจจัยที่ท้าการศึกษา ดังนี้ การวิเคราะห์หาค่าของ BOD 
ของโรงพยาบาล, กระบวนการทดลอง BOD 
 สุภาภรณ์  จาริยุวัฒน์  และ  สมทิพย์     ด่านธีรวนิชย์  ( 2543)  ได้ท้าการวิจัยเร่ือง “การ
บ้าบัดของเสีย COD และของเสีย BOD ด้วยของเสีย TKN” วิเคราะห์ของเสีย COD, BOD และ TKN 
และ การบ้าบัดของเสีย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทั้งเอกสาร  ตํารา  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย  ได้แก่  ศิลปะและสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส    ข้อมูลพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต        การอนุรักษ์  
การฟื้นฟู   รวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์  และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ 
 1.    สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส 
 1.     ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต         

2.    การอนุรักษ์ โบราณสถาน และงานทางสถาปัตยกรรม 
3.      กฏเกณฑ์และแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
4.      กรณีศึกษาพื้นที่ที่ได้รับความสําเร็จจากการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
5.      งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส 
 สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  เป็น สถาปัตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่าง
จีนกับตะวันตกที่เกิดขึ้นและแพร่หลายในบนคาบสมุทรมลายู และบริเวณโดยรอบ   สถาปัตยกรรมดังกล่าว
เชื่อว่าเกิดขึ้นในยุคแรกๆในแถบเมืองมะละกาทั้งนี้เพราะมะละกาเป็นจุดที่แรกของชาวโปรตุเกส  รวมถึง
ฝร่ังชาวตะวันตกที่ข้ามามีอิทธิพลในฐานะสถานีการค้าและเมืองท่าแห่งแรกในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียง
ใต้และคาบสมุทรมลายูและยังเป็นที่ต้ังของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดในแถบคาบสมุทรมลายู
ด้วย  คําว่า  Sino เป็นคําที่ใช้เรียกจีนในภาษาละติน  ส่วน Portuguese  หมายถึง ชาวโปรตุเกส ที่เป็นฝร่ัง
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในประเทศแถบนี้  จึงเป็นตัวแทนของฝร่งชาวตะวันตกชาติต่างๆทั้งหมดด้วย 
ดังนั้น ชิโนโปรตุกิส  จึงเป็นรูปแบบของผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสานขอ งวัฒนธรรมของชาวจีนหรือ
ศิลปะวัฒนธรรมทางตะวันออกกับฝรั่งชาวตะวันตกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ผลผลิตดังกล่าวยังมีการเรียกใน
ชื่ออ่ืนๆอีก  อาทิเช่น  ในมาเลเซียมักเรียกว่า  Sino-Malay  Colonial   บ้างก็เรียกว่า  Sino-Malay  Palladian   
หรือ  Tropical  Renaissance  หรือ  Towkay  Italianate ( Khoo  Joo  Ee, 1998, p. 133 )  หรือ   Peranakan   
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หรือ  Shophouse   Rafflesia ( ปรียชนัน  สายสาคเรศ,  2547  )    สําหรับในประเทศไทยนั้นนิยมเรียกว่า  
Sino-Portuguese  นั่นเอง  
 สําหรับอาคารชิโนโปรตุกิส  ในภูเก็ตส่วนใหญ่เกิดจากผลงานของชาวจีนยุคแรกที่ตั้งรากปักฐาน
ในแถบช่องแคบมะละกา  ซึ่งชาวจีนกลุ่มดังกล่าวถูกเรียกว่าจีนช่องแคบ  เป็นชาวจีนที่ได้รับการว่าจ้างมา
จาก ปีนัง   ในช่วงที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  หรือ  ราวสมัยรัชกาลที่ 5 
รวมถึงความเกี่ยวเนื่องทางการการค้า และเชื้อชาติสายสัมพันธ์ดังเดิมที่ติดต่อกันในลักษณะเครือญาติที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเน่ืองจากชาวไทยเชื่อสายจีนที่ภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่สืบเชื้อสายจากชาวจีน
ฮกเกี้ยน  เช่นเดียวกับชาวจีนในเมืองจอร์จทาวน์  ของ รัฐปีนัง  นั่นเอง   ดังนั้นตึกแถวและสถาปัตยกรรมใน
ย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับตึกแถวและสถาปัตยกรรมที่ปลูกสร้างในเมืองจอร์จทาวน์  
ในปีนัง  และในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงเมืองในแถบช่องแคบมะละกาด้วย   กล่าวคือเป็นอาคารส่วนใหญ่
จะเป็นตึกแถวที่มีความสูง  2  ชั้น  ก่ออิฐฉาบปูน  หลังคามุงกระเบื้องดินเผา  การเจาะช่องประตูหน้าต่างหัว
เสา และรอยต่อระหว่างชั้นเหมือนกัน  และมีการยื่นอาคารส่วนบนมาปกคลุมกันแดดและฝนให้กับช่อง
ทางเดินในชั้นล่าง  เป็นต้น  
 สําหรับอิทธิพลหลักของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีต่อสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส  จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย   2   ใหญ่ๆ ได้แก่ 
  1.  อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีน  เป็นอิทธิพลที่ได้แบบอย่างจากชาวจีน  โดยเฉพาะจาก
สายสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติจากชาวจีนโพ้นทะเลสายจีนฮกเกี้ยน  โดยเฉพาะชาวจีนที่ปีนัง  ลักษณะ
เด่นของสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้แก่  สถาปัตยกรรมห้องแถวโดยกําหนดให้ใช้เป็นทั้งส่วนทําการค้าและที่
พักอาศัย  โดยกําหนดให้ชั้นล่างเป็นส่วนร้านค้า   ชั้นบนเป็นที่พักอาศัย   ภายในมีการเปิดช่องแสงให้แสง
เข้ามาสู่ภายในอาคาร   มีการใช้วัสดุและการตกแต่งแบบจีน   เช่น  การตกแต่งด้วยภาพและแฝงความหมาย
มงคลตามแบบฉบับของชาวจีน    การนํากระเบื้องดินเผาเป็นลอนกาบกล้วยแบบจีน  เป็นต้น  
  2.  อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล   สถาปัตยกรรมดังกล่าวส่วนหน่ึงรับจาก
การส่งผ่านจากสิงคโปร์ โดยนายช่างอังกฤษที่เข้ามาอาศัยในสิงค์โปร์   เนื่องด้วยในช่วงนั้นสิงคโปร์เป็น
อาณานิคมที่สําคัญที่สุดในคาบสมุทรมลายู   ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมดังกล่าวได้แก่  สถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิก  ซึ่งได้แก่ การทําช่องหรือประตูโค้ง  การตกแต่งลวดลายหัวเสาแบบม้วนคล้ายขดหอยทั้งสอง
ข้าง  หรือ  ลายใบพืช  นิยมทําหลังคาจั่วเต้ียหน้าต่างยาวจดพื้น  และทําลูกกรงทรงคนโทกั้นระเบียง    เป็น
ต้น  ( Charies , 1990 ,  p. 14-15)  และอีกส่วนมาจากอินเดียโดยนํามาเผยแพร่ที่ปีนัง  และส่งผ่านมาถึงภูเก็ต    
จากนายช่างอังกฤษที่อยู่อินเดีย   นายช่างอังกฤษได้นํารูปแบบตะวันตกที่ดัดแปลงแล้วในอินเดียมาเผยแพร่
ในปีนัง    ลักษณะที่สังเกตได้ได้แก่  การทําเพดานสูงโปร่ง   การทําหน้าต่างไม้บานเกร็ดแบบปรับได้ที่
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ความเหมาะสมสําหรับสภาพภูมิประเทศแบบร้อนชื้น   เป็นต้น ( ปัญญา  เทพสิงห์ และ วุฒิ  วัฒนสิน , 2547,  
หน้า  33-34 ) 
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ข้อมูลพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต  
ภูเก็ต แต่เดิมใช้ชื่อว่า ภูเก็จ  แปลว่า  เมืองแก้ว  ตามหลักฐานที่ปรากฏเมื่อ  พ.ศ.  1568   ภูเก็ตเป็น

เมืองที่มีประวัติศาสตร์มานานนับพันปีเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางเดินเรือระหว่างจีนและอินเดีย 
โดยเดินเรือผ่านแหลมมลายู   สําหรับหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบนั้นพบจากคํากล่าวของ   ปโตเลมี  เมธีชาว
กรีกที่มีชื่อเสียงที่สุดได้กล่าวว่า  การเดินทางจากสุวรรณภูมิมายังคายสมุทรมลายู  ต้องผ่านแหลม จังซีลอน 
ซึ่งก็คือชื่อดั่งเดิมของ   ภูเก็ต  นั่นเอง  ( เทศบาลนครภูเก็ต,  ม.ป.พ. ) 

หากย้อนไปในอดีตเกาะภูเก็ต หรือ จังซีลอน  นักเดินเรือหากหลายเชื้อชาติ นิยมเดินทางเข้ามาทํา
การค้าเนื่องด้วยทําเลที่เหมาะสม  เป็นเกาะที่มีสันเขากําบังลมมรสุมจึงเป็นจุดที่เหมาะที่จะเป็นที่จอดพักเรือ    
นอกจากการที่เป็นจุดที่เหมาะกับการเป็นเมืองที่ใช้เป็นที่พักของเรือสินค้าแล้ว  เกาะภูเก็ตยังอุดมไปด้วยแร่
ดีบุกอย่างมากมายด้วย    อุตสาหกรรมแร่ดีบุกได้เร่ิมเกิดเป็นล่ําสันต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยมีชาว
โปรตุเกสเป็นฝร่ังชาติแรกที่เดินทางเข้ามาทําการค้าขาย   ต่อมามีฝรั่งชาติอ่ืนเข้ามาทําการค้าเช่น ชาติ
ฮอลันดาเข้ามาค้าขายและทําสัญญาผูกขาดการซื้อขายแร่ดีบุก  กิจการแร่ดีบุกเฟื่องฟูจนกระทั่งถึงสมัยพระ
เพทราชา ได้มีการปิดประเทศ  การติดต่อทําการค้ากับฝรั่งชาติตะวันตกจึงหยุดลง    จวบจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ได้มีการเปิดประเทศอีกครั้ง   ชาวอังกฤษเร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําธุรกิจเหมืองแร่
แทนอีกครั้ง   ในขณะนั้นเกาะภูเก็ตมีเชุมชนใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของเมืองอยู่ที่ถลางเท่านั้นทางตอนเหนือของ
เกาะ   ในขณะที่ที่ตั้งเมืองภูเก็ตปัจจุบันเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ค่อนไปทางตะวันออกของ
เกาะ   ด้วยทําเลที่ตั้งของชุมชนดังกล่าวอุดมไปด้วยแหล่งแร่ดีบุกอย่างมาก    ประกอบกับต่อมาแร่ดีบุกได้
ทวีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในวงการบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง  เนื่องจากการคิดค้นเหล็กวิลาศที่เกิดจาก
การนําแผ่นเหล็กเคลือบด้วยดีบุกทําให้เหล็กไม่เกิดสนิม  นอกเหนือจากการนําแร่ดีบุกไปผสมกับทองแดง
ในการทําทองสัมฤทธิ์ในอดีต   ทําให้พื้นที่ดังกล่าวเติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแร่ดีบุกและกลาย
สภาพเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่และกลายเป็นเมืองในที่สุดมีฐานะเทียบได้กับเมืองถลางมีเจ้าเมืองที่มี
ตําแหน่งเป็นพระยาครองเมืองเช่นเดียวกับเมืองถลางในเวลาต่อมา    จากความสําคัญในฐานะศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่สําคัญมาขึ้นทําให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาตั้งหลักย้ายถิ่นฐานมาทําการค้าเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  
ในขณะที่เมืองถลางเดิมถูกลดบทบาทลงจนในที่สุดกลายเป็นเมืองรองที่ขึ้นตรงกับเมืองภูเก็ตที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง  ในปี  พ. ศ .  2404     จนกระทั่งในปี  พ.ศ. 2433  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เสด็จประพาสบริเวณคาบสมุทรมลายู    พระองค์โปรดให้มีการยกเลิกตําแหน่งเจ้าเมืองถลางโดยการสืบสาย
สกุล  และในอีก 4  ปีต่อมาคือในปี พ.ศ. 2437  ทรงให้มีการจัดต้ังมณฑลภูเก็ตขึ้นมา  มีเมืองที่ขึ้นตรงกับ
มณฑลภูเก็ต ประกอบด้วย เมืองถลาง  เมืองพังงา  เมืองตะกั่วป่า  เมืองกระบี่   เมืองระนอง  เมืองตรังและ
เมืองสตูล   หรือ อาจกล่าวว่าหัวเมืองชายฝั่งอันดามันทั้งหมดขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต    และโปรดเกล้าให้
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แต่งตั้งพระยาทิพโกษา ( โต   โชติกเสถียร) ดํารงตําแหน่งเทศาภิบาลคนแรกของมณฑลภูเก็ต  มีการแบ่ง
การปกครองออกเป็น  อําเภอ  ตําบล  และหมู่บ้าน  มีการสร้างโรงเรียน  โรงพยาบาลขึ้นช่วง พ .ศ. 2437-
2444 ( กรมศิลปากร, 2532,  หน้า  115 ) 

หลังจากชํวง พ.ศ. 2544  เป็นต๎นมา  เมืองภูเก็ตได๎มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วและเจริญอยํางสูงสุดทั้ง
ด๎านการปกครองและเศรษฐกิจ   มีการโปรดเกล๎าแตํงต้ังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี   ให๎ด ารง
ต าแหนํงข๎าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี   ได๎มีการวางระบบผังเมือง
ภูเก็ตขึ้นมาใหมํซึ่งปัจจุบันได๎แกํพื้นที่ที่เป็นเมืองเกําภูเก็ตที่ก าหนดในโครงการวิจัยนี้   พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี้)  ทํานนี้เป็นบุตรคนที่ 6  ที่เป็นบุตรคนสุดท๎องของ พระยารัตนเศรษฐี ผู๎เป็น
ชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตั้งถิ่นฐานอยูํที่เกาะปีนัง   ได๎น าระบบการวางผังเมืองของเมืองจอร์จทาวน์  บนเกาะปีนัง 
มาใช๎ในการวางผังเมืองภูเก็ตด๎วย   และเพราะความคุ๎นเคยที่ใกล๎ชิดกับชาวจีนบนเกาะปีนัง และชาวจีนใน
ประเทศสิงคโปร์  ท าให๎เกิดสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงที่มีตํอกันอยํางมากทั้งด๎านการเศรษฐกิจการค๎า การศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรมที่มีตํอกันอยํางใกล๎ชิดในเวลาตํอมา   

อีกสาเหตุหนึ่งที่เมืองเกําภูเก็ตมีความเจริญรํุงเรืองเหนือเมืองอื่นๆบนชายฝั่งทะเลอันดามัน  ได๎แกํ
การค๎นพบแหลํงแรํดีบุกขนาดใหญํใกล๎กับบริเวณเมืองเกําภูเก็ต  แรํดีบุกดังกลําวในขณะนั้นทวีความส าคัญ
เป็นอยํางยิ่งเน่ืองจากการค๎นพบเหล็กวิลาศที่เป็นเหล็กที่ป้องกันสนิมได๎เป็นอยํางดีเป็นที่ต๎องการของฝรั่ง
ชาวตะวันตกเพราะเหล็กดังกลําวเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการท าบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องนั่นเอง ท าให๎
อุตสาหกรรมเหมืองแรํดีบุกเฟื่องฟูสูงสุด   การท าเหมืองแรํเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต๎องการแรงงาน
จ านวนมากดังนั้น จึงเป็นแมํเหล็กส าคัญในการดึงดูดให๎ชาวจีนจ านวนมากเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกลําว
อยํางรวดเร็ว พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีจึงจัดให๎มีเรือไปรับชาวจีนเพื่อเป็นแรงงานในเหมือง ถึง
เมืองเอหมึง  มณฑลฟูเจี้ยน  ถึงปีละ  3   คร้ัง  จนในที่สุดกลุํมชาวจีนกลายเป็นกลุํมชุมชนที่มีขนาดใหญํบน
เกาะภูเก็ต  จากการขยายตัวของกลุํมชาวจีนอยํางรวดเร็วบนเกาะภูเก็ตจึงท าให๎มีบทบาทและอิทธิพลอยําง
มากตํอการพัฒนาเมืองภูเก็ตให๎รุํงเรือง  ประกอบกับในขณะนั้นเมืองจอร์นทาวน์  บนเกาะปีนัง  และเมือง
สิงค์โปร์  ที่เป็นเมืองในอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองทําที่มีความส าคัญที่ส าคัญและเป็นสถานีการค๎า
ของอังกฤษเป็นศูนย์การค๎าที่ท าการค๎าแรํดีบุกและยางพาราใหญํที่สุดบนคาบสมุทรมะละกาที่ท าให๎ภูเก็ต 
และ ปีนัง  รวมถึงสิงค์โปร์ มีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดในขณะนั้น    จากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในการท า
เหมืองแรํของนายเหมืองสํงผลตํอสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตกกับ
สถาปัตยกรรมจีนที่น าแบบอยํางจากสถาปัตยกรรมในเมืองจอร์จทาวน์  บนเกาะปีนัง  มาใช๎เพื่อแสดงถึง
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเจ๎าของ   นอกจากนี้ยังมีการแขํงขันโดยการน าชํางจีนบางสํวนจากเกาะ
ปีนังมาใช๎ในการกํอสร๎างด๎วย   สาเหตุที่มีการน าชํางมาจากเกาะปีนังมาใช๎ในการกํอสร๎างเพื่อต๎องการแสดง
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ให๎คนในชุมชนอ่ืนๆเห็นถึงความร่ ารวยและทันสมัยของชาวยํานเมืองเกําภูเก็ตที่มีมากกวําที่อ่ืนๆ    และเชื่อ
วําชํางกํอสร๎างที่เกาะปีนังมีความช านาญในการกํอสร๎างสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะผสมผสานสถาปัตยกรรม
ตะวันตกได๎ดี   ประกอบกับในสมัยนั้นการเดินทางระหวําเกาะภูเก็ต และ เกาะปีนัง  รวมถึง สิงคโปร์   
สะดวกสบายกวําการเดินทางจากเกาะภูเก็ตมายัง กรุงเทพมหานครเป็นอยํางมาก  จึงท าให๎อิทธิพลดังกลําวมี
ผลตํอรูปแบบสถาปัตยกรรมเมืองเกําภูเก็ตเป็นอยํางมากนั่นเอง  
 

การอนุรักษ์มรดก โบราณสถาน และงานสถาปัตยกรรม 
 การอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรม  

การอนุรักษ์คืออะไร? 
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได๎ให๎อรรถาธิบายไว๎วํา “การอนุรักษ์คือ การ
รักษาให๎คงเดิม” (การอนุรักษ์ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติก็คือ การร๎ูจักใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎ได๎
นานที่สุด เกิดประโยชน์มากที่สุด และสูญเสียน๎อยที่สุด การอนุรักษ์ที่เกี่ยวข๎องกับมรดกทางวัฒนธรรมคือ 
การร๎ูจักรักษาไว๎มิให๎สูญเสียไปหรือให๎อยูํในสภาพคงเดิม) 
 โบราณสถานคืออะไร? และงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมคืออะไร? 
 ในพระราชบัญญัติวําด๎วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาต ิ
พ.ศ.2504 มาตรา 4 ได๎กลําวไว๎วํา “โบราณสถานหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแหํง
การกํอสร๎าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์และมีคุณคําทางด๎าน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณดดี” ตามเกณฑ์ที่ถือกันโดยทั่วไป โบราณสถานจะต๎องมีอายุเกํากวํา 100 
ปีขึ้นไป 
 สํวนสิ่งกํอสร๎างที่มีคุณสมบัติดังที่ได๎กลําวไว๎แล๎วในมาตรา 4  แตํมีอายุยังไมํถึง 100 ปี อาจอนุโลม
เรียกวํา “งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําทางวัฒนธรรม” 
 ท าไมจึงต้องมีการอนุรักษ์โบราณสถาน และงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม? 

 ความมุํงหมายที่จะต๎องให๎มีการอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําทาง
วัฒนธรรม ก็เพราะ 

1.  การอนุรักษ์เป็นการสงวนรักษาไว๎ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคาอยํางมาก เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม (cultural heritage) ของชาติที่จะต๎องรักษาไว๎ตราบนานเมํานาน ทั้งนี้เพื่อให๎อนุชนรํุนหลังได๎เห็น
และศึกษาหาความรู๎จากสิ่งเหลํานั้น 
โบราณสถานก็ดี งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําทางวัฒนธรรมก็ดี แม๎จะเลียนแบบสร๎างขึ้นใหมํอยํางเหมือน
ของเกําทุกประการ แตํก็ไร๎ซึ่ง “วิญญาณ” ที่เคยมีอยูํในของเกํานั้น 
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2.  โบราณสถานเป็นสิ่งเกําแกํที่มีคุณคํา เราไมํบังควรที่จะสร๎างสิ่งใหมํขึ้นมาแขํงขันหรือทดแทน 
เพราะถ๎าสร๎างขึ้นมาใหมํ สิ่งนั้นก็ไมํใชํโบราณสถาน ดังนั้นจึงต๎องมีการอนุรักษ์งานของเกําที่มีคุณคําเอาไว๎  

3.  งานสถาปัตยกรรมเกําแกํบางชิ้น เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได๎กํอสร๎างเอาไว๎เพื่อเป็นอนุสรณ์แหํงคุณ
งามความดีของบรรพบุรุษ 
  งานสถาปัตยกรรมเกําแกํบางชิ้นได๎กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กํอให๎เกิดความรักและความสามัคคีรา
หวํางกลุํมชนในชาติ 

4.  งานสถาปัตยกรรมเกําแกํบางชิ้น เป็นหลักฐานที่ดีในการศึกษาทางด๎านศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดี 

5.  งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําดังกลําว สํวนใหญํสามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ การ
ทํองเที่ยว และทัศนศึกษา 

อะไรบ้างที่ท่ีเป็นอุปสรรค์ในการอนุรักษ์และเป็นภัยท่ียังเกิดต่อโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรม? 

1.  ภัยธรรมชาติ ได๎แกํน้ าทํวม แผํนดินไหว พายุ ฝุ่น ควัน ความชื้น สัตว์ตํางๆ เชํน นก ค๎างคาว 
ปลวก พืชตํางๆ ตะไคร ํรา และจุลชีพตํางๆ 

2.  ภัยอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากคน โดยประมาทหรือโดยเจตนา 
3.  การพัฒนาบ๎านเมือง การพัฒนาซึ่งแฝงมาในรูปการสร๎างความเจริญ บางคร้ังก็เป็นอันตรายอยําง

มหันต์ตํอการอนุรักษ์ 
4.  การแสวงหาผลประโยชน์ด๎วยความเห็นแกํตัว เชํน การลักลอบขุดเจาะเพื่อเอาของมีคําใน

โบราณสถาน ท าให๎โบราณสถานช ารุดเสียหาย 
5.  ขาดก าลังเจ๎าหน๎าที่ที่ท างานด๎านการอนุรักษ์ 
6.  ความขัดแย๎งระหวํางผู๎รับผิดชอบ เชํนการขัดแย๎งระหวํางกรมศิลปากรและกรมการศาสนาใน

เร่ืองการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เป็นต๎น 
วิธีการอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสังเขปมีอะไรบ้าง? 

1.  การออกกฎหมายคุ๎มครอง 
2.  ก าหนดให๎มีมาตรการลงโทษสถานหนัก 
3.  ต๎องบ ารุงรักษาโบราณสถานฯด๎วยการดูแลอยํางถูกวิธี 
4.  ถ๎าจะมีการซํอมแซม ต๎องด าเนินการเป็นขั้นตอนอยํางถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักวําต๎อง

ให๎คงสภาพเดิมให๎มากที่สุด 
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5.  ถ๎าจ าเป็นต๎องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ (restoration) ใหมํทั้งหมด ก็ต๎องเลือกคณะกรรมการจาก
กลุํมวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง โดยมี “ความเข๎าใจ” และมี “วิญญาณ” เข๎าถึงการอนุรักษ์ และต๎องมีงบประมาณ
อยํางเพียงพอ 

6.  สํวนประกอบหรือสํวนตกแตํงโบราณสถานฯที่ยังน าไปประกอบเข๎าไมํได๎ ต๎องมีการรวบรวม
จัดเก็บใว๎ในที่ที่เหมาะสม 

7.  ถ๎างานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําตํอการอนุรักษ์เป็นของเอกชน  ต๎องกระตุ๎นให๎เจ๎าของเห็นคุณคํา 
มีความภาคภูมิใจ โดยมีการยกยํองหรือสนับสนุนตํางๆ เชํน การให๎รางวัล การลดหยํอนภาษี การให๎ความ
ชํวยเหลือในการซํอมแซม 

8.  อาคารหรือกลุํมอาคารที่มีคุณคํา แตํไมํสามารถสนองประโยชน์ใช๎สอยเดิมได๎ จ าเป็นจะต๎อง
ได๎รับการปรับปรุงให๎สนองประโยชน์ใช๎สอยใหมํได๎ เพื่อความอยูํรอดของอาคารนั้น 

9.  จัดให๎มีการศึกษาไว๎ในหลักสูตร เพื่อปลูกฝังนิสัยรักมรดกวัฒนธรรมแกํเยาวชน 
10. จัดให๎มีการอบรม เผยแพรํความร๎ูแกํผู๎สนใจและประชาชนทั่วไป 
11. จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ขึ้น 
12. จัดทัศนศึกษา 

ความหมายของการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรม (Preservation) 
 การอนุรักษ์  หมายถึง  การดูแล  รักษา เพื่อให๎คงคุณคําไว๎  และยังรํวมถึงการป้องกัน  การรักษา 
การสงวน  การปฏิสังขรณ์  และการบูรณะด๎วย  ดังนั้นค าวํา  อนุรักษ์โดยทั่วๆไปจึงเป็นค ารวมใหญํๆที่กิน
ความถึง การดูแล  รักษา  เพื่อให๎งานโบราณคดีและสถาปัตยกรรมคงคุณคําไว๎  แตํหากแยกประเภทการ
อนุรักษ์เป็นประเภทยํอยๆแล๎วยังสามารถแบํงได๎ดังตํอไปนี้ 
 การอนุรักษ์ ( Conservation ) 
 คือการกระท า หรือ าระบวนการใช๎ในการใช๎มาตรการตํางๆ ที่เหมาะสม เพื่อจะด ารงรักษาสภาพ
ของอาคารและสํวนที่ละเอียดปราณีต ศิลปสถาปัตยกรรมให๎คงรูปแบบเดิมไว๎ด๎วยวัสดุกํอสร๎างแบบเดิม 
และวิธีการสร๎างอยํางเดิมที่เคยท ามาในอดีต เชํน การกํออิฐโดยใช๎ปูนหนังหรือปูนน้ าอ๎อย การใช๎รักและจืน
ในการประดับหน๎าบันเกําแบบเดิม ฯลฯ โดยวิธีการปฏิบัติงานแบบนี้อาจมีการเสริมสร๎างความมั่นคงของ
ฐานหรือสํวนตํางๆ ในเบื้องต๎นเทําที่จ าเป็น เพื่อให๎สมบูรณ์ การอนุรักษ์นี้ต๎องมีของเดิม 70-80 %  อาจ
เพิ่มเติมเพียง 20-30% เทํานั้น   
 การปฏิสังขรณ์ (Restoration) 
 เป็นการกระท าหรือกระบวนการที่ท าให๎รูปทรงของอาคาร  หรือรายละเอียดสํวนปลีกยํอยตํางๆ 
ของสถาปัตยกรรม และที่ตั้งซึ่งเคยมีอยูํในประวัติศาสตร์นั้น กลับคืนมาสูํรูปเดิมที่เคยเป็นมา ในที่นี้อาจต๎อง
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เอาสํวนซึ่งตํอเติมภายหลังออก หรือเสริมสํวนทดแทนด้ังเดิมที่หายไปตามบันทึกหรือจดหมายเหตุจาก
ประวัติศาสตร์ จากข๎อสันนิษฐานของรํองรอยเดิมที่ยังอยูํ โดยวิธีการเชํนน้ีของเดิมอาจมีเพียงซากหรือฐาน
ของอุโบสถ วิหาร เพียง 20-30% เทํานั้น สํวนปฏิสังขรณ์น้ันมีถึง 70-80 % 
 การฟื้นฟูสภาพ (Re-construction) 
 เป็นการกระท า หรือ กระบวนการในการใช๎มาตรการตํางๆ ที่เหมาะสมในการน าสถานที่ส าคัญ
ของประวัติศาสตร์กลับมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์สํวนสมัยกับปัจจุบันเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยการซํอมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แตํจะต๎องมีการอนุรักษ์สํวนส าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

และวัฒนธรรมของเดิม ณ สถานที่นั้น เชํน มีของเดิมอยํางน๎อย 50-60 % จะฟื้นฟู 
เพียง 40-50 % เทํานั้น เพื่อจะท าให๎อาคารนั้นๆ มีชีวิตขึ้นมาใหมํและคงไว๎ซึ่งลักษณะสภาพแบบเดิมที่เคย
เป็นมาในอดีต 
 การปรับปรุงอาคาร ( Renovation ) 
 คือ  การกระท าหรือ กระบวนการในการน าอาคารเดิมหรือ โบราณสถานมาปรับปรุงให๎ใช๎
ประโยชน์ดีขึ้น หรือ รํวมสมัยเทําที่จะเป็นได๎  อาจใช๎วิธีซํอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดย
พยายามอนุรักษ์สํวนส าคัญทางประวัติศาสตร์ และคุณคําทางศิลปะไว๎ให๎มากที่สุด 
 การสร้างขึ้นใหม่ (Reconstruction) 
 คือ กระบวนการในการสร๎างหรือท าโดยเลียนแบบขึ้นมาใหมํทั้งหมด  โดยมีรูปทรงและรายละเอียด
ตํางๆ ของสํวนปราณีตสถาปัตยกรรมเหมือนของเดิมที่เคยมีมาในอดีต  แตํได๎สูญหายไป และมีเค๎าของเดิม
จากรูปถํายในอดีต แสดงที่ตั้งเดิมประกอบข๎อสันนิษฐานแสดงความเป็นไปได๎ของรูปแบบในอดีตจาก
ประวัติศาสตร์การสร๎างอาคารนั้นๆ มีความส าคัญท าให๎รักษาแนวทางความถูกต๎องของประวัติศาสตร์ไว๎ได๎ 
และเป็นประโยชน์ตํอสังคมชุมชนนั้น 
 การเสริมความมั่นคง (Stabilization) 
 คือ การกระท า หรือกระบวนการตํางๆ ในการใช๎มาตราการที่เหมาสม ท าให๎สถานที่ส าคัญในทาง
ประวัติศาสตร์มีความสามารถตํอการเปลี่ยนแปลง สภาพทางภูมิศาสตร์ หรือ เป็นการท าให๎โครงสร๎างทาง
สถาปัตยกรรมที่ไมํแข็งแรงปลอดภัย หรือเสื่อมสภาพมีความแข็งแรงปลอดภัย มั่คง ด๎วยการใช๎ค้ ายัน ตั้งให๎
ได๎รูปทรงตามสภาพเดิม ดังที่เคยปรากฏมาแตํในอดีต 
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กฏเกณฑ์และแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
 การศึกษากฏเกณฑ์และแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม    เป็นการศึกษาให้เห็นถึง
ตัวอย่างการดําเนินการอนุรักษ์ในสถานที่ต่างๆ  เพื่อนํามาประกอบเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาและการ
อนุรักษ์โบราณสถานต่อไป  
 แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานตามกฎบัตรเวนิส ( Venice  Chater)  เป็นกฎบัตรสากลวําด๎วย
การอนุรักษ์และการบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารโบราณสถาน และพื้นที่ประวัติศาสตร์  ในปี ค.ศ. 1964  โดย
สรุปสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  ดังตํอไปนี้ 
 1.  โบราณสถานนั้นมิได๎มีความหมายถึงเฉพาะอาคารเพียงอยํางเดียว แตํหมายถึงบริเวณพื้นที่
หลักฐานทางอารยธรรมหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด๎วย  
 2.    การอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์อาคารโบราณน้ัน  มีจุดประสงค์ในแงํความส าคัญทาง
ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์  ดังนั้นอาคารบางหลังจะด๎อยคุณคําทางด๎านความ หากมีคุณคําด๎าน
ประวัติศาสตร์ก็จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลรักษาด๎วย 
 3. การดูแลรักษาจ าเป็นต๎องท าอยํางตํอเน่ืองสม่ าเสมอเป็นถาวร  
 4. การอนุรักษ์จะต๎องค านึงถึงบริเวณที่ตั้งในขนาดที่เหมาะสมด๎วย  
 5. การปฏิสังขรณ์จะต๎องใช๎ความเชี่ยวชาญชั้นสูง  เพื่อมุํงรักษาสุนทรียภาพและคุณคําทาง
ประวัติศาสตร์  ตลอดจนวัสดุกํอสร๎างดั่งเดิม   ถ๎ามีการตํอเติมสํวนใหมํในการบูรณะ  จะต๎องเป็นการตํอเติม
ขึ้นในปัจจุบัน 
 6. ห๎ามท าการตํอเติมสํวนใดๆ นอกจากการตํอเติมนั้นจะไมํท าให๎สํวนอื่นๆของอาคารดูด๎อยลง 
หรือท าลายองค์ประกอบอาคารและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อม 
 7. บริเวณพื้นที่ตั้งโบราณสถานจะต๎องตั้งอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดี  ปราศจากมลภาวะ เพื่อให๎เกิด
ความสมบูรณ์ในการบูรณะ 
 จากหลักการกาอนุรักษ์ตามกฎบัตรเวนิส  จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์โบราณสถานตามหลักสากลจะ
ค านึงถึง  อาคารท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นส าคัญ นอกเหนือจากความงดงามของอาคาร โดย
การบรูณะปฏิสังขรณ์ควรค านึงถึงสุนทรียภาพและคุณค่าของอาคาร  ตลอดจนวัสดุท่ีใช้  หากต่อเติมจะต้อง
ไม่ท าให้ส่วนอื่นๆของอาคารด้อยลงทั้งในส่วนอาคาร  องค์ประกอบอาคารตลอดจนความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อม   โดยอาคารดังกล่าวควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม  มีการปฏิสังขรณ์และ
บ ารุงรักษาอย่าสม่ าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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กรณีศึกษาพื้นที่ที่ได้รับความส าเร็จจากการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
            กรณีศึกษาการอนุรักษ์อาคารตึกแถวในประเทศสิงคโปร์ 
 1.การอนุรักษ์อาคาร   ในประเทศสิงคโปร์แบํงระยะเวลาการอนุรักษ์อาคารได๎เป็น  4  ระยะ ได๎แกํ  
 ระยะที่ 1  ระยะก่อตัว  ซึ่งเป็นระยะเร่ิมแรกโดยเร่ิมในชํวงปี ค.ศ. 1970-1983  เป็นระยะการฟื้นฟู
เมืองของประเทศสิงคโปร์ โดย องค์การ Urban  Redevelopment  Authority ( URA) ได๎ท าการบูรณะฟื้นฟู
ตึกแถวเกําของรัฐบาล    บริเวณถนน Murray  และตํอมาได๎มีการประกาศให๎บริเวณ  Emerald  Hill  ซึ่งเป็น
ที่พักอาศัยยํานถนน  Orchard   เป็นพื้นที่อนุรักษ์  โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมตํางๆ  เชํน ทางเดินเท๎า  
การจัดภูมิทัศน์  จนปัจจุบันนี้เป็นแหลํงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์  
 
 ระยะที่  2  ระยะจัดท าแผน    อยูํในชํวงปี ค.ศ. 1983-1988 เป็นระยะที่มีการจัดท าแผนอนุรักษ์
ครอบคลุมทุกด๎าน   ในปีปี ค.ศ. 1986  ได๎ประกาศให๎พื้นที่ 10   แหํง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และในปี ปี ค.ศ. 
1987 ได๎บูรณะอาคารตึกแถวจ านวน 32  คูหาในยําน Tanjong  Pager   เพื่อเป็นแบบอยํางในการอนุรักษ์   
 
 ระยะที่ 3  ระยะด าเนินการ  อยูํในชํวงปี ค.ศ. 1989-1992  องค์การ Urban  Redevelopment  
Authority ได๎จัดท าแผนแมํบทส าหรับการอนุรักษ์เมือง  และประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ทั้งอาคาร
ตึกแถว และอาคารบ๎านเดี่ยวทั้งของราชการและเอกชน  ในปีค.ศ. 1991  ได๎ผลักดันให๎เอกชนเสนออาคาร
ของตนเองเข๎าใน โครงการอนุรักษ์ของประเทศและประสบความส าเร็จอยํางมาก  
 
 ระยะที่ 4  ระยะการปรับแผนให้สมบูรณ์  อยูํในชํวงปี ค.ศ. 1992  เป็นต๎นมา  องค์การ Urban  
Redevelopment  Authority  ได๎มีการปรับปรุงมาตรฐานการอนุรักษ์ให๎ดียิ่งขึ้น   พร๎อมทั้งมีประชาสัมพันธ์
มากขึ้น  และมีโครงการอนุรักษ์อาคารที่เหมาะสม  โดยใช๎อาคารที่ยําน  Little  India  และยําน  Kampong  
Glam  เป็นตัวอยํางในการอนุรักษ์ 
 
 2. หลักการอนุรักษ์อาคาร    ในประเทศสิงคโปร์ได๎แบํงระดับการอนุรักษ์ออกเป็น  7  ระดับ 
ดังตํอไปนี้ 
 ระดับท่ี 1    รักษารูปลักษณ์อาคารที่เดํนชัดและจ าเป็นของอาคาร 
 ระดับท่ี2    ป้องกันการเสื่อมโทรมของอาคาร 

ระดับท่ี 3    เสริมความมั่นคงของอาคาร  
ระดับท่ี 4    บูรณะ  คือการรักษาอาคารโดยใชัความรู๎และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เข๎าชํวย  
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ระดับท่ี 5  การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) คือกระบวนการปรับปรุงอาคารที่ไมํใช๎ประโยชน์ให๎
กลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ในปัจจุบัน   โดยต๎องมีการรักษาอาคารบางสํวนให๎คงคุณคําทางสถาปัตยกรรม   
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ระดับท่ี 6   การผลิตขึ้นใหมํ (Reproduction ) คือ การผลิตซ้ าขึ้นใหมํ ในสํวนประกอบอาคารเดิมที่
ช ารุดทรุดโทรมหรือเสียหายไป  โดยใช๎วัสดุเกําหรือใหมํก็ได๎  

ระดับท่ี 7  การสร๎างใหมํ ( Reconstruction)  คือการกํอสร๎างอาคารให๎เหมือนอาคารเดิม  โดยใช๎
วัสดุเกําหรือใหมํก็ได๎  แตํการสร๎างใหมํนี้จะไมํใชํเป็นการสร๎างอาคารใหมํหมดทั้งหลัง 

3.  การควบคุมแบบของอาคาร  ได๎ก าหนดข๎อก าหนด  เป็นแนวทางการพัฒนาอาคาร ( Guidelines 
for  Envelope  Control  Sites )   มีการควบคุมสิ่งตํางๆตํอไปนี้ 

 3.1  การควบคุมการใช๎อาคาร 
 3.2  การควบคุมความสูงของอาคาร 
 3.3   วัสดุมุงหลังคา 
 3.4    สัดสํวนของที่ดิน  
 3.5    ระยะถอยรํนอาคาร 
 3.6    รูปด๎านและโครงรํางอาคาร (ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติที่ 12,     

2541, หน๎า 7-10 ) 
  ในระยะที่ 1  ระยะก่อตัวของโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมของสิงค์โปร์   
ซึ่งเป็นระยะเร่ิมแรกโดยเร่ิมในชํวงปี ค.ศ. 1970-1983  เป็นระยะการฟื้นฟูเมืองของประเทศสิงคโปร์ โดย 
องค์การ Urban  Redevelopment  Authority ( URA) ได๎ท าการบูรณะฟื้นฟูตึกแถวเกํา และตํอมาได๎มีการ
ประกาศให๎บริเวณ  Emerald  Hill  ซึ่งเป็นที่พักอาศัยยํานถนน  Orchard   เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดยจัดให๎ยําน
ดังกลําวเป็นยํานพักอาศัย   ทางรัฐบาลเห็นวําการพัฒนาชุมชนเมืองยํานนี้ควรพัฒนาในลักษณะของการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรม    โดยยังมีการใช๎งานที่มีประสิทธิภาพต๎องการให๎เห็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณคําใน
อดีตยังใช๎งานได๎ในปัจจุบัน  การอนุรักษ์ไมํต๎องการเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์เทํานั้น  แตํต๎องการให๎อาคาร
ดังกลําวเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณคําตํอคนในรํุนปัจจุบันและอนาคต      การกระท าดังกลําวไมํเพียงสํงผล
ตํอการพัฒนาสังคมชุมชนเมืองแล๎ว  และยังสํงผลตํอเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก  
เป็นการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวที่ผูกโยงกับประวัติการตั้งถิ่นฐาน  การผสมผสานของวัฒนธรรมของ
ชาวสิงคโปร์ยุคบุกเบิกที่เป็นการหลอมรวมของวัฒนธรรมทั้งสองชาติ ได๎แกํ  จีน และมาเลเซียได๎อยํางดี  
 ยําน Emerald  Hill   เป็นยํานพักอาศัยที่เกําแกํของคนจีนในสิงคโปร์  ซึ่งเป็นอาคารตํอเน่ืองตาม
แนวโค๎งของถนน  เร่ิมกํอสร๎างในปี ค.ศ.  1901  เป็นอาคารในลักษณะทาวเฮ๎าส์ ประมาณ  30  หลัง  และใน
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ปี ค.ศ. 1901-1925  ได๎สร๎างอาคารพาณิชย์ หรือ  ตึกแถวยาวตํอเน่ืองกัน  มีความสูงเทําๆกัน  มีสํวนประกอบ
ที่ประณีตงดงาม   (  อรศิริ    ปาณินท์ , 2528 ,หน๎า 61-65  )  
 

 
 

   
   
 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพระนครศรีอยุธยาและเกียวโต 
จากรายงานวิจัยเร่ืองแนวทางการออกแบบร๎านค๎าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยากรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองเกําพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยและเมืองเกําเกียวโต ประเทศ
ญ่ีปุ่น  พบวําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีความหลากหลายแตกตํางกันแตํหากน ามาจัดกลุํมสามารถจะแบํงประเภท
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได๎ดังตํอไปนี้  ( สมสกุล  จีระศิลป์ และ จง  บุญประชา ,  2553 , หน๎า  329-343 ) 

1.หมวดของที่ระลึกประเภทหมวดของใช๎   จุดที่พบจะเห็นวําผลิตภัณฑ์ของอยุธยาจะมีความ
หลากหลายในการออกแบบที่มีสีสันและรูปทรงที่สวยงามสะท๎อนภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในด๎านของที่ระลึก
เกียวโต จะมีการน าลวดลายที่เน๎นย้ าความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น และการออกแบบหน๎าที่ใช๎สอยที่ค านึงถึง
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รายละเอียดแนวความคิดแปลกใหมํมาประยุกต์ใช๎ด๎วย  ตัวอยํางเชํน  การประยุกต์ตะกร๎อเป็นที่วางปลาย
ตะเกียบในตะกร๎อสาน เป็นต๎น 
 

   
 
2. หมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหาร การเปรียบเทียบจะเห็นข๎อแตกตํางที่  

เดํนชัดมากในของที่ระลึกประเภทนี้คือ บรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึกที่เป็นหมวดขนมและอาหารในเกียวโต หรือ
ในญี่ปุ่นโดยทั่วไป จะมีการเน๎นการออกแบบ ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดดเดํน และเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น สํวนทางอยุธยาจะเน๎นเฉพาะรสชาติ  ไมํมีการเน๎นหรือให๎ความส าคัญตํอการออกแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับอาหาร มีการบรรจุใสํกลํองภาชนะพลาสติคส าเร็จรูป  ขาดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแตํละประเภทอาหารและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและขาดตราสินค๎า ( Brand ) เพื่อขยายผลในเชิง
พาณิชย์ตํอไป 

   
 

3. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดเคร่ืองดนตรี  ในหมวดนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหลํงจะมีสํวนที่ 
คล๎ายกันนั่นคือ เป็นของที่ระลึกแบบยํอสํวนซึ่งสามารถเลํนออกมาเป็นเสียงดนตรีได๎บ๎างแตํไมํสมบูรณ์
แบบเทําของจริง จะมีบางชนิดบ๎าง เชํน ขลุํย ที่มีขนาด  น้ าหนักเบา เหมาะสมจะเป็นของที่ระลึก  
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 4. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดของการละเลํนและกีฬา เป็นหมวดของที่ระลึกที่มีรูปทรงและ
สีสันสดใส เพราะสํวนใหญํเน๎นเป็นของฝากที่ระลึกส าหรับเด็ก และสะท๎อนถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ โดยภาพรวมของที่ระลึกประเภทนี้ในอยุธยาจะโดดเดํนในการมีรูปแบบที่เป็นการละเลํน
แบบพื้นถิ่น สํวนของเกียวโตจะมีการตํอยอดในเชิงเอกลักษณ์ ที่มีความรํวมสมัยในการผสมผสานรูปแบบ
ใหมํที่กํอให๎เกิดคุณคําเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 

      
 

 
  5. ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง ในหมวดนี้จะเห็นรูปแบบผสมผสานของการ  
น าความดั้งเดิมกับปัจุบันสมัย มาสูํการออกแบบที่มีความรํวมสมัย ที่นอกจากดูแปลกตาแล๎วยังได๎ประโยชน์
ใช๎สอยที่หลากหลายตรงกับวิถีการใช๎ชีวิตของคนปัจจุบันในเกียวโต มากกวําในอยุธยาที่ยังเห็นการ
เปลี่ยนแปลงคํอนข๎างน๎อยสํวนใหญํจะยังคงเอกลักษณ์เดิมขาดการตํอยอดในการน าภูมิปัญญาชุมชนมา
ประยุกต์ให๎ตรงกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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 6. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดสถาปัตยกรรมและยวดยาน ในหมวดนี้ผลิตภัณฑ์ของอยุธยาจะ
เป็นการออกแบบของที่ระลึกในรูปแบบของการยํอสํวน ที่มีความหลากหลาย แตกตํางกันในสํวนที่เป็นวัสดุ 
เชํน ดินปั้น กะลามะพร๎าว ไม๎ และปูนปลาสเตอร์ เป็นต๎น แตํยังขาดการน าเสนอในรูปแบบการน า
แนวความคิดที่เป็นลูกเลํน ในการตํอประกอบ การสร๎างสรรค์ที่จะท าให๎ของที่ระลึกในหมวดนี้เป็นที่
นําสนใจและมีคุณคําตํอการเก็บสะสม หรือเป็นของฝากที่นําประทับใจ  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเกียวโต 
หลายชิ้นน าลูกเลํนเร่ืองของการติดตํอและประกอบชิ้นงานเป็นหุํนจ าลองทางสถาปัตยกรรมที่นําสนใจมาใช๎   
นอกจากนี้ยังใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ทางแสงและเลนส์มาชํวยให๎ภาพสถานที่มีมิติเหมือนจริงเป็นต๎น  
 

    
 
 

7.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง วัตถุมงคล ในสํวนผลิตภัณฑ์ของอยุธยา
สํวนใหญํจะเน๎นไปที่วัตถุมงคลที่มีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ดูมีความขลัง และคงรูปแบบเดิมที่มี
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การอนุรักษ์และสืบทอดตํอกันมา  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เกียวโตสํวนใหญํจะเน๎นเป็นเคร่ืองราง มีการสร๎าง
เร่ืองราวเสริมเฉพาะ ความเชื่อไปได๎เป็นหมวดตําง ๆ เชํน ความโชคดี ความรัก วาสนา หน๎าที่การงาน เป็น
ต๎น ดังนั้นจึงสามารถที่จะออกแบบให๎มีความตํอเน่ือง หรือท าเป็นชุดความเชี่อในโชคลางได๎มาก และ
บางคร้ังมีอิสระในการใช๎สื่อทางด๎านการออกแบบกราฟิกมาใช๎ได๎อยํางมีความงามและสนองตํอรูปแบบ
ความเชื่อได๎เป็นอยํางดี 

    
 

   
 8.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในหมวดประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหลํง
สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกได๎ดีและอยํางหลากหลายแตํอยุธยาได๎เปรียบที่มีความหลากหลาย
ของวัสดุในการท าผลิตภัณฑ์มากกวํา อาทิเชํน กะลามะพร๎าว  ในขณะที่ที่เกียวโตจะเป็นวัสดุไม๎ไผํ ซึ่งเป็น
วัสดุธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาใช๎  
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 9.ของที่ระลึกในรูปของสัตว์สัญลักษณ์ ของที่อยุธยาจะเป็น ช๎าง  และปลาตะเพียน สํวนของเกียว
โตจะเป็นแมวและกระตําย ในสํวนของอยุธยาจะเป็นของที่ระลึกที่มีหน๎าที่ใช๎สอยท าเป็นของประดับตกแตํง
ที่มีความประณีตและสวยงาม ของที่ระลึกที่เป็นช๎างจะเป็นของส าหรับการจัดวางประดับตกแตํง สํวนปลา
ตะเพียนจะใช๎ในการแขวนประดับ สํวนของเกียวโตจะมีการประยุกต์เป็นของใช๎ได๎ด๎วย เชํน แก๎วน้ า 
แมํเหล็กติดต๎ูเย็น นอกเหนือไปจากนั้นจะเป็นการใช๎ประโยชน์ที่เป็นการท าเป็นสัตว์น าโชค (mascot) ที่
น ามาใช๎เป็นสื่อตัวแทนในการออกแบบของที่ระลึกตําง ๆ จัดวางเป็นชุด เหมือนการจัดงานมหกรรมกีฬา โอ
ลิมปิค เอเซียนเกมส์ ที่จะใช๎สัตว์น าโชคเป็นสัญญลักษณ์ของเกมส์กีฬา  
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10. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท๎อนงานฝีมือ-ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นงานที่มีเอกลักษณ์ที่สะท๎อนถึง

ภูมิปัญญาได๎อยํางประณีตสวยงาม  ผลิตภัณฑ์ทั้งอยุธยาและเกียวโต สามารถน ามาเป็นของที่ระลึกได๎อยําง
นําภาคภูมิใจแกํผู๎รับและผู๎ได๎รับ โดยมีความประณีตสวยงามด๎วยรูปแบบและคุณภาพ แตํผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกประเภทนี้ทางเกียวโตจะมีการประยุกต์ที่สามารถเข๎าถึงให๎ได๎ทุกกลุํมเป้าหมายและประเภทการใช๎งาน
ได๎หลากหลายและเข๎ากับสภาพชีวิตในปัจจุบันได๎มากกวํา  นอกจากนี้ยังมีการค านึงบรรจุภัณฑ์ที่มาชํวย
เสริมคุณคําด๎วย 
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จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์เปรียบเทียบท าให๎สามารถประมวลและเสนอ
แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ที่จะน ามาใช๎เป็นข๎อเสนอแนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับ
จังหวัดอยุธยาดังนี้ 

1. ความเป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น  เมื่อมีผู๎กลําวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แล๎วทุกคนต๎องรู๎จัก
แหลํงที่มาของสิ่งนั้นได๎ ซึ่งถือวําเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดมาจากประวัติความเป็นมาของท๎องถิ่นนั้นๆ    กิโมโน  
รองเท๎าฟาง พัดญี่ปุ่น ขนมเงินโตเกียว ตุ๏กตาเกียวโต หมวดที่ควรเน๎นให๎ความส าคัญกับองค์ประกอบนี้ใน
สินค๎าที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น  มากที่สุด 2  อันดับแรก ได๎แกํ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกสะท๎อนงาน
ฝีมือ-ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกประเภทวัสดุจากธรรมชาติและพื้นถิ่น 
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2 .การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่นอกจากจะมีหน๎าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ์แล๎ว ยังมีหน๎าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ตัวเองให๎เป็นที่รู๎จักได๎งํายและมีประสิทธิภาพ สามารถสร๎างเอกลักษณ์ทางความงามที่มี
คุณคํา ซึ่งจะเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากการส ารวจและศึกษา ทุกหมวด
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกควรเน๎นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แตํในหมวดที่ควรเน๎นมากที่สุด 2 อันดับแรก  
ได๎แกํ   อันดับ 1  หมวดขนมและอาหาร และ อันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง 
ของขลัง 
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3 . การออกแบบเป็นชุด (series)เป็นการสร๎างงานออกแบบที่มี “ครอบครัว” เพื่อสร๎างเอกภาพของ
ผลงาน 1 ชุด ซึ่งให๎ผลตํอการวางตลาดมากกวําผลิตภัณฑ์เดี่ยว สามารถสร๎างจินตนาการแบบตํอเน่ือง และ
ท าให๎เกิดการติดตาม และอยากสะสมให๎ครบเป็นชุด และสร๎างทางเลือกในการเลือกซื้อให๎กับผู๎ซี้อได๎เป็น
อยํางดี หมวดที่ควรเน๎นการออกแบบเป็นชุดมากที่สุด 2 อันดับแรก ได๎แกํ อันดับ  1 หมวดของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับของประดับและตกแตํง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎  
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4  .  การผูกและสร๎างเร่ืองราวเนื้อหาให๎แกํผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นการโยงเร่ืองราวและแบํง
หมวดหมูํในการมีเน้ือหาและคุณคําของผลิตภัณฑ์ในด๎านความเชื่อประเภทตําง ๆ อาจจะมาจากบริบทใน
ความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของชุมชนที่มีเอกลักษณ์และความนําสนใจที่แตกตํางกันไปตามภูมิภาคท๎องถิ่น ท า
ให๎ผู๎ซื้อมีความเข๎าใจและระลึกได๎วัฒนธรรมที่แตกตําง หมวดที่ควรเน๎นการออกแบบการผูกและสร๎าง
เร่ืองราวเนื้อหาให๎แกํผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก มากที่สุด 2 อันดับแรก ได๎แกํ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่ผลิต
ขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เป็นหมวดในรูปของสัตว์สัญลักษณ์ 

 

   
 

 .  5 การน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช๎รํวม เป็นการดึงดูดความสนใจให๎กับผู๎ซื้อได๎เป็นอยํางดีใน
การผนวกรวมการน าความทันสมัยที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาใช๎กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชํน การน า
เคร่ืองหยอดเหรียญมาใช๎กับการขายของที่ระลึก หรือการน าคอมพิวเตอร์มาเพื่อการท าเหรียญที่ระลึก เป็น
ต๎น หมวดที่ควรเน๎นการน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช๎รํวม มากที่สุด 2 อันดับแรก ได๎แกํ อันดับ 1 หมวด

www.ssru.ac.th



 37 
 

ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความเชื่อ เคร่ืองราง ของขลัง และอันดับ 2 หมวด ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของ
ประดับและตกแตํง 

 

 
 

6  . การออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ  และแนวความคิดที่จะสร๎างสรรค์ผลงาน
นั้นๆให๎มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไมํย่ าอยูํกับกฎและกติกาเดิม ๆ ที่มักจะผลิตออกมาซ้ า ๆ และเกิดการ
ลอกเลียนแบบกันงําย หมวดที่ควรเน๎นการน าการออกแบบอันมีผลมาจากความริเร่ิม  จิตนาการ มาใช๎มาก
ที่สุด 2 อันดับแรก คือ อันดับ 1 หมวดของการละเลํนและกีฬา และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกในหมวด
สถาปัตยกรรมและยวดยาน และอาคารสถานที่ตํางๆ 
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7. การออกแบบเพื่อสร๎างรสนิยมใหมํ  เป็นการผสานแนวความคิดของการน าเอกลักษณ์และ
รูปแบบดั้งเดิมเฉพาะถิ่นมาประยุกต์ให๎เกิดรูปแบบของประโยชน์ใช๎สอยที่รํวมสมัย หรือก าลังได๎รับความ
นิยมในปัจจุบันและอนาคต หมวดที่ควรเน๎นการออกแบบเพื่อสร๎างรสนิยมใหมํ มาใชม๎ากที่สุด 2   อันดับ
แรก คือ อันดับ 1 หมวดของที่ระลึกที่เป็นหมวดของใช๎ และอันดับ 2 หมวดของที่ระลึกที่เกี่ยวกับของ
ประดับและตกแตํง 
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 8. การประยุกต์ให๎มีหน๎าที่ประโยชน์ใช๎สอยมากขึ้น เป็นการประยุกต์ให๎ตัวผลิตภัณฑ์มีประโยชน์
มากขึ้น  

 
 

9.  การประยุกต์น าสัตว์สัญลักษณ์ (mascot) มามีสํวนรํวมในการท าประชาสัมพันธ์ ให๎เกิด
ความรู๎สึกรํวม และความเป็นเอกภาพและการจดจ าได๎ในพื้นที่เฉพาะถิ่น โดยการน าสัตว์สัญลักษณ์เป็น
ตัวน าและเชื่อมตํอ ระหวํางความเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบริบทการเป็นตัวแทนของชุมชน  
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รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรม 
 จากพัฒนาการและประวัติตึกแถวในกรุงรัตนโกสินทร์จะพบวํา  ตึกแถวของชุมชนชาวจีนยําน    
ไชนําทาวน์กรุงเทพ ฯ เป็นตึกแถวที่มีการกํอสร๎างกันต้ังแตํยุคแรกเร่ิม   แตํมารํุงเรืองที่สุดจะเป็นตึกแถวที่
สร๎างในชํวงรัชสมัยรัชกาลที่ 5  ถึง  รัชกาลที่ 6  ตึกแถวดังกลําวมีการน าลวดลายแบบตะวันตกเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประดับด๎านหน๎าของสถาปัตยกรรม   ตามเสา  วงกบประตู หน๎าตําง ขอบระเบียงชาน 
เป็นลักษณะเดํนอยํางหนึ่งของอาคาร  ซึ่งลวดลายและรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบอยํางดังกลําว
ในชํวงสมัยนั้น  สามารถแบํงรูปแบบตามยุคสมัยที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

 รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบบาโรคและรอกโกโค  บาโรคเป็นสถาปัตยกรรมที่บํงถึงความ
หรูหราโออําและมีอ านาจของสถาบันศาสนาและการปกครอง  และจะเน๎นเร่ืองแสง  สี เงา  และคุณคําของ
ประติมากรรม ( วิกิพีเรีย  สารานุกรม , 1991  )   โดยศิลปะบาโรคโคจะมีรูปแบบที่มีการตกแตํงลวดลาย
ประดับอยํางวิจิตรบรรจงจนเกินงาม   มีการจัดองค์ประกอบที่เน๎นรายละเอียดสํวนยํอยอยําฟุ่มเฟือย  มีการ
ใช๎สํวนโค๎งมนมาตกแตํงด๎วยลวดลายที่อํอนช๎อย  งดงาม  ลวดลายคล๎ายเกียวคลื่น หรือ คล๎ายก๎นหอย  ศิลปะ
แบบบารอคจะเน๎นไปทางธรรมชาติ    แสดงความอํอนไหว มีลวดลายประดิษฐ์มากซับซ๎อน   ค าวํา  บาโรค 
เป็นค าที่มาจากภาษาโปรตุเกส ที่แปลวําวํา รูปรํางของไขํมุกที่มีสัณฐานเบี้ยว  ส าหรับรอคโกโค จะมี
ลักษณะที่คล๎ายคลึงกับ บาโรค  แตํมีการเน๎นที่ความร๎ูสึกยิ่งขึ้น ในขณะที่รอคโกโคจะมีลวดลายที่เน๎นลาย
ละเอียดอํอนแตํในขณะที่บาโรคจะเน๎นลวดลายที่ยิ่งใหญํทรงพลัง  แตํเมื่อดูแล๎วจะมีความรู๎สึกใกล๎เคียงกัน  
มีบางคนได๎เปรียบเปรยวํา  ถ๎าบาโรค เป็นบุรุษเพศที่ดูองอาจ   สงํางาม   รอคโกโคก็เปรียบกับสตรีเพศที่มี
ความงดงาม  นุํมนวล  และอํอนช๎อย  เป็นค ากลําวเปรียบเปรยรูปแบบศิลปะทั้งสองให๎เห็นภาพได๎ดียิ่งขึ้น 
( http://www.facebook.com/note.php?note_id=189190604450842 ) 
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 รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค    เป็นรูปแบบสถาปัยกรรมที่ได๎รับอิทธิพลที่
สืบเนื่องจาก การเผด็จการทางการเมือง การตํอต๎านการแบํงชนชั้นในฝรั่งเศสและการที่ประชาชนได๎รับ
ความเจ็บปวดจากการเมืองในครั้งนั้น ประกอบกับการที่การพัฒนาด๎านวิทยาการวิทยาศาสตร์ด๎าน
โบราณคดีที่มีการพัฒนามากขึ้น มีการขุดค๎นพบเมืองกรีกโบราณ คือ เมืองเฮอคูลาเนียน (1738) และเมือง
ปอมเปอี (1748) ท าให๎ชาวยุโรปตะวันตกหันมาสนใจในศิลปะแบบคลาสสิคอีกคร้ัง ซึ่งกํอนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสมัยนั้น  สถาปัตยกรรมตํางๆนิยมสร๎างในแบบศิลปะรอคโคโค และแบบบาโรค ซึ่งมีลักษณะ
ที่หรูหราเกินงามและมีรายละเอียดมากมายสะท๎อนถึงอ านาจและความฟุ้งเฟ้อของชนชั้นปกครอง  งาน
สถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสสิคนี ้จึงมีแนวคิดและการสร๎างงานโดยการน างานแบบโบราณมาปรับปรุง
เกิดเป็นรูปแบบใหมํแตํยังเคารพในกฏเกณฑ์แนวคิดที่เป็นแบบแผนนั้น ศิลปะในยุคนี้จะย๎อนกลับไประลึก
งานสมัยโรมัน และโดยเฉพาะศิลปะในรูปแบบอุดมคติของกรีก และยังได๎รับหลักการที่คงความเป็นเหตุ
เป็นผลของชํวงยุคเรเนสซองมาใช๎ 

www.ssru.ac.th



 42 
 

 งานสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค มีรูปลักษณะ น ามาใช๎และสังเกตได๎ (ซึ่งอาจไมํน ามาใช๎
ทั้งหมด) ดังนี ้(http://ducksecret.blogspot.com/2010/09/neo-classic-style.html , 14 Sep. 2553 ) 

1.รูปรํางที่สมมาตรSymmetrical shape (Symmetrical shape)  
2. เสาที่สูงขี้นไปจนเต็มความสูงอาคาร (Tall column that rise the full height of building)  
3. สามเหลี่ยมจั่วด๎านหน๎าอาคาร (Triangular pediment)  
4. หลังคายอดโดมDomed  roof (Domed  roof)  
ตัวอยํางงานสถาปัตยกรรมแบบ นีโอคลาสสิก  ที่ปรากฏในประเทศไทยมีด๎วยกันหลายที่  ที่เรา

คุ๎นเคยได๎แกํ    พระที่นั่งอนันตสมาคม   สถานีรถไฟหัวล าโพง   พระที่นั่งวโรภาษพิมานในพระราชวังบาง
ปะอิน  อาคารศุลกสถาน  ตึกอาคารกระทรงกลาโหม  ฯลฯ 

         

 

  
  

รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมยุควิคตอเรียน   เป็นสถาปัตยกรรมที่สร๎างในชํวงปี (1837-1901) ซึ่ง
เป็นชํวงที่สมเด็จพระนางเจ๎าพระนางเจ๎าวิคตอเรียปกครองอังกฤษ  ซึ่งเป็นยุคที่อังกฤษได๎ขยายขอบเขต
ประเทศเป็นประเทศเจ๎าอาณานิคมแพรํขยายออกไปทุกสํวนของโลก     สถาปัตยกรรมแบบยุควิคตอเรีย
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ฟื้นฟูสถาปัตยกรรมของยุคคลาสิกและกรีก และ การฟื้นฟูสถาปัตยกรรมยุคโกธิคมาใช๎   โดยมีปัจจัยหลัก
ของรูปแบบงาน ที่แสดงออกมาในเร่ืองของความรักและความอบอํุนของบ๎านมาใช๎  
 ลักษณะงานออกแบบของยุควิคตอเรียนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ ลักษณะการฟื้นฟูการออกแบบ
แบบกรีก ซึ่งจเห็นได๎ในอาคารสาธรณะขนาดใหญํ ซึ่งในยุคสมัยนี้บ๎านได๎มีการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
โครงสร๎างและการกํอสร๎างเน๎นไปที่งานในรูปแบบของชิ้นสํวนส าเร็จรูป ในประเทศอังกฤษ  มีรากฐาน
ทางด๎านประวัติศาสตร์  ธรรมชาติ  รูปทรแรขาคณิต  ทฤษฎี และความชอบในการออกแบบ ในยุควิตอเรียน
ตอนต๎นนั้นลักษณะการออกแบบยังเป็นได๎ในรูปแบบที่เรียบงําย      แตํภายหลังจากการเกิดสงครามกลาง
เมืองขึ้นในประเทศ สถาปัตยกรรมก็ได๎มีความซับซ๎อนมากขึ้น    ในบ๎านแบบวิกตอเรียนอาจประกอบไป
ด๎วยรายละเอียดจากหลาย ๆ สไตล์ หลาย ๆ ยุค ดังที่กลําวข๎างต๎นมาดัดแปลงใช๎รํวมกัน ซึ่งในสมัยนั้นเป็นท่ี
นิยมมาก เรียกกันว่า "Eclecticism" ซึ่งหมายถึง การเลือกใช้ให้ผสมผสานกลมกลืนตามความเหมาะสม 
บรรยากาศการตกแตํงภายในบ๎านแบบวิกตอเรียน จะเน๎นเร่ืองความรักบ๎านและครอบครัวอบอุํน  คํอนข๎าง 
โรแมนติก เร่ิมตั้งแตํประตูทางเข๎า จะท าให๎เดํนด๎วยการใช๎กระจกสี  "สเตนกลาส" ประดับแตํงด๎วยลวดลาย
ตําง ๆ เชํน รูปแบบโกธิค แบบดอกไม๎ หรืออาจใช๎กระจกเจียระไนแตํละชิ้นประดับเป็นลวดลายงดงาม   
 

 
 ร  
 รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโวและอาร์ตเดคโค   รูปแบบอาร์ตนูโว เป็นลักษณะศิลปะ 
สถาปัตยกรรม และศิลปะประยุกต์ ซึ่งได๎รับความนิยมสูงสุดในชํวงค.ศ. 1890 ถึง 1905  โดยมีจุดเดํนคือใช๎
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รูปแบบธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม๎และพืชอื่นๆ มาท าเป็นลวดลายเส๎นโค๎งที่อํอนช๎อย   ลักษณะรูปแบบจะ
เป็นการลดทอนรูปแบบจากรุกขชาติ  แมลง และเปลือกหอย ใบไม๎ เถาวัลย์ ตามธรรมชาติ น ามาประดิษฐ์
เป็นลวดลายประดับทั้งภายในภายนอก อาคารตลอดจนเคร่ืองใช๎ ของประดับบ๎านและเคร่ืองแตํงกายท าให๎
อาร์ตนูโว เป็นรูปแบบที่น ากลับมาใช๎ตกแตํงเสมอๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายในอาคารพาณิชย์          โดยแรง
บันดาลใจจากรูปทรง คือ สีจากธรรมชาติ ของฤดูใบไม๎รํวง ได๎แกํ สีจากฤดูกาล เชํน สีโทนส๎มและน้ าตาล สี
จากพืชพันธุ์ตําง ๆ เชํน สีเขียวเข๎ม สีเขียวตอง และ สีของดอกไม๎ เชํน สีขาวนวลดอกมะลิ สีมํวงดอกไอริส 
สีแดงดอกป๊อบบี้ เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังมีการหาวัสดุและแรํธาตุจากธรรมชาติ ได๎แกํ งาช๎าง  เงิน  ทองแดง 
น ามาใช๎ด๎วย (วิกิพีเรีย  สารานุกรม, 1991)   
 ส าหรับอิทธิพลที่สํงผลตํอรูปแบบอาร์ตนูโวได๎แกํการน า อิทธิพลจากศิลปะหลายอยํางมาใช๎อาทิ
เชํน  จากศิลปะโกธิคได๎จากหํวงอารมณ์ที่เร๎นลับในการใช๎เส๎นที่มาจากลวดลายของธรรมชาติ  เชํน ลาย
ดอกกุหลาบ และ กระจกสี  เป็นต๎น  จากศิลปะรอกโกโค โดยการน ารูปทรงของพฤกษา, ธรรมชาติ,เกลียว
คลื่น, ลักษณะให๎สีนุํมนวลชวนฝัน    จากน าอิทธิพลของศิลปะเซลติกในเร่ืองของ การใช๎เส๎นโค๎งบิดไปมา 
แม๎จะเป็นเส๎นที่เกิดจากธรรมชาติ แตํก็ผิดรูปรํางไปจากธรรมชาติ  รวมถึงการน าศิลปะแบบตะวันออกมาใช๎
เชํน การจัดระเบียบและองค์ประกอบศิลปะแบบตะวันออก  งานภาพพิมพ์ไม๎แกะตามแบบญ่ีปุ่น เป็นต๎น 

 

 
 ส าหรับศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค  เป็นขบวนการการออกแบบนานาชาติระหวําง ค .ศ. 
1925 -1939 ที่มีผลตํอศิลปะการตกแตํงในแขนงตํางๆมากมาย  ขบวนการนี้เป็นการผสมผสานระหวําง
ลักษณะศิลปะและขบวนการหลายแบบในต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่รวมทั้งศิลปะฟื้นฟูคลาสสิก, ลัทธิเค๎า
โครง (Constructivism), ลัทธิบาศกนิยม, ลัทธิสมัยใหม,ํ อาร์ตนูโว และลัทธิอนาคตนิยม  อาร์ตเดคโคนิยม
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กันอยํางสูงสุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในสมัยร๎ูจักกันวํา “Roaring Twenties” และนิยมกันอยําง
กว๎างขวางในสหรัฐอเมริกาตลอดคริสต์ทศวรรษ 1930    ในขณะนั้นทัศนคติตํออาร์ตเดคโคถือกันวําเป็น
ศิลปะของความหรู ความมีประโยชน์ทางการใช๎สอยและความเป็นสมัยใหมํ ความนิยมในอาร์ตเดคโคเร่ิม
ลดถอยลงในปลายคริสต์ทศวรรษ 1930 และต๎นคริสต์ทศวรรษ 1940 และในที่สุดก็หมดความนิยมไป  จน
มาในคริสต์ทศวรรษ 1980 ก็เร่ิมมีความนิยมกันขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อาร์ตเดคโคมีอิทธิพลลึกซึ้งตํอขบวนการ
ศิลปะหลายขบวนการตํอมาเชํนกลุํมเม็มฟิส (Memphis Group) และ ศิลปะประชานิยม (Pop art) ตัวอยําง
ของงานยังเห็นได๎ทั่วไปในเกือบทุกประเทศตั้งแตํสหรัฐอเมริกา,อังกฤษ,สเปน, คิวบา, ประเทศฟิลิปปินส์, 
ประเทศโรมาเนีย และบราซิล  รวมถึงประเทศไทย ตัวอยํางศิลปะสถาปัตยกรรมดังกลําวเชํน  ตึกไครสเลอร์ 
ตึกเอ็มไพร์สเตท  เป็นต๎น (วิกิพีเรีย  สารานุกรม, 1991)   
 

 
 อาร์ต เดคโค (Art Deco) เร่ิมๆ เติบโตมาเคียงคูํกับการก าเนิดอาร์ต นูโว หรือราวๆ ต๎นศตวรรษที่
ยี่สิบ แตํความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของอาร์ต เดคโค ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางสูงสุด  กลับอยูํในยุค โม
เดร์ิน   และ ได๎รับอิทธิพลจากกลุํม อะวองการ์ดอยํางเต็มที่   แนวนิยมของการอาร์ตเดคโค (Art Deco) คือ 
การใช๎เส๎นกราฟฟิก ที่ได๎รับอิทธิพลจากเส๎นเรขาคณิตของอียิปต์ จะเห็นได๎วํา อาร์ต เคคโค  ใช๎เส๎นกราฟฟิก
นี้ มาประดับตกแตํงในงานของเขาทุกชนิด ที่แตกตํางจาก อาร์ตนูโวที่ใช๎เส๎นโค๎ง พลิ้วไหว มักเลียนแบบ
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ธรรมชาติสีสันดูชวนฝัน  จนบางทํานอดจะเปรียบเปรยวําหากอาร์ตเดคโคเป็นบุรุษเพศที่วํองไวกระชับ   
กระเฉง   อาร์ตนูโวก็เปรียบกับ สตรีเพศที่ดูนุํมนวลสงํางาม ทันสมัย   
ตารางที่  2.1    การเปรียบเทียบความแตกตํางของรูปแบบศิลปะแบบอาร์ตนูโวและอาร์ตเดคโค  

ศิลปะแบบอาร์ตนูโว ศิลปะแบบอาร์ตเดคโค 
1.มักใช๎เส๎นโค๎ง, เส๎นม๎วนและพริ้วไหว  เส๎นที่ลอก
มาจากรูปแบบของธรรมชาติ  
2.องค์ประกอบสลับซับซ๎อน อัดแนํนไปด๎วย
เร่ืองราว 
 
3. แรงบันดาลใจ จากความโรแมนติกในสีและเส๎น 
 
4.การใช๎สีกลมกลืน อํอนหวาน 

1.ใช๎เส๎นซิกแซก, เส๎นเชิงเรขาคณิตเน๎นความเป็น
เหลี่ยม 
 
2.องค์ประกอบเรียบงําย,เป็นรูปรํางของนามธรรม
เสียเป็นสํวนใหญํ 
3.แรงบันดาลใจมาจากความบึกบึน,ฉับไว,ผลมาจาก
โลกของเทคโนโลยี 
4.การใช๎ใสีสด,จัดจ๎าน 
 

  

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและพัฒนา 
ความคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สําคัญที่สุดที่มีผลและรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ 

ละบุคคล    ถ้าแต่ละคนมีความคิดดี  คิดถูกต้อง  คิดเหมาะสม  การดําเนินชีวิตและความเป็นไปของสังคมก็
จะดําเนินไปอย่างมีคุณค่า  ความคิดจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญของมนุษย์   สังคมจะก้าวต่อไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลใน
สังคมต้องมีความคิด   รู้จักคิดป้องกัน  คิดแก้ปัญหา  และคิดปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น 

 ความคิดเป็นกระบวนการทางจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง มีความสําคัญต่อการเรียนรู้  แม้ว่า
ทุกคนจะมีความคิดแต่ก็มองไม่เห็นได้ตรงกัน  ต้องอาศัยการสังเกต  พฤติกรรม  การแสดงออกและการ
กระทํา  ความคิดไม่มีขอบเขตจํากัด  กระบวนการความคิดของมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เร่ิมจาก
สิ่งเร้ามากระตุ้นทําให้จิตใส่ใจกับสิ่งเร้าและสมองนําข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มา  ประมวล เพื่อให้ได้ผลของ
การคิดออกมา เหตุของการคิด  ต้นเหตุของการคิดคือสิ่งเร้าที่เป็นปัญหา หรือ สิ่งเร้าที่เป็นความต้องการ 
หรือ สิ่งเร้าที่ชวนสงสัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. สิ่งเร๎าที่เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร๎าประเภทสถานการณ์  เหตุการณ์  หรือ สภาวะที่มากระทบแล๎ว  
จ าเป็นต๎องคิดเพื่อกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าให๎ปัญหานั้นลดลงหรือหมดไป  
 2. สิ่งเร๎าที่เป็นความต๎องการ    เป็นความต๎องการสิ่งที่ดีขึ้นกวําเดิมในแงํมุมตํางๆ   จึงต๎องการ
ความคิดมาเพื่อท าให๎ความต๎องการดังกลําวหมดไป 
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 3. สิ่งเร๎าที่ชวนสงสัย  เป็นสิ่งเร๎าแปลกๆใหมํๆ ที่มากระตุ๎นให๎สงสัยอยากรู๎  ซึ่งในสภาพการณ์
เดียวกัน  สิ่งเร๎าเดียวกัน  บางคนก็ไมํมีความอยากร๎ูและก็ไมํมีความคิด  แตํก็มีบางคนก็มีความอยากรู๎จาก
บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความแตกตํางกัน  คนที่ชํางคิดชํางสงสัยจะน าไปสูํการหาค าตอบที่จะสามารถ
น าไปพัฒนาสิ่งใหมํๆได๎   
 ความคิดหากแบํงตามความสนใจของนักจิตวิทยาสามารถแบํงออกได๎เป็น 3   ลักษณะดังตํอไปนี้ 
 1.  ความคิดรวบยอด  ( Concept ) เป็นความคิดได๎จากการรับรู๎โดยจัดเอาของอยํางเดียวกันไว๎
ด๎วยกัน  มีการเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือนและแตกตํางกัน 
 2.  ความคิดหาเหตุผล ( Reasoning ) การคิดหาเหตุผลแบบนี้เป็นความคิดทางวิทยาศาสตร์และการ
ทดสอบสมมุติฐาน 
 3.  ความคิดสร๎างสรรค์ ( Creative Thinking ) เป็นความคิดเพื่อสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆขึ้นมาโดยอาศัย
การหยั่งเห็นเป็นส าคัญ  หรือ การค๎นหา  ความสัมพันธ์ใหมํๆ  ระหวํางสิ่งตํางๆท าให๎สามารถแก๎ปัญหา คิด
ประดิษฐ์เคร่ืองมือหรือคิดหาวิธีการใหมํๆมาแก๎ปัญหา   

ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูํ  สูํ
ความคิดใหมํๆที่ไมํเคยมีมากํอน เพื่อค๎าหาค าตอบที่ดีที่สุดให๎กับปัญหาที่เกิดขึ้น     ความคิดสร๎างสรรค์
เปรียบเสมือนกับการที่เราถูกบิดล๎อมด๎วยข๎าศึก  แล๎วหาหนทางออกไมํได๎หากใช๎การแก๎ปัญหาแบบเดิมๆ   
จ าเป็นที่เราต๎องหาวิธีการหรือหนทางใหมํๆที่แตกแตกจากวิธีการแบบเดิมๆเพื่อแหวกวงล๎อมข๎าศึกไปให๎ได๎   
หรือ อีกนัยหนึ่งคือความคิดที่กล๎าแหวกแนวจากระเบียบปฏิบัติแบบเดิมๆเพื่อค๎นหาแนวทางใหมํๆ   ผลผลิต
ของแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์จะน าไปสูํการประดิษฐ์  หรือ การสร๎างระบบ ใหมํๆ  รวมถึง การค๎นพบวิธี
แก๎ปัญหาในแนวทางใหมํที่ยังไมํเคยปฎิบัติมากํอน 

ล าดับขั้นตอนของความคิดสร้างสรรค์    ความคิดสร๎างสรรค์เป็นกระบวนการแก๎ปัญหาซึ่ง
ประกอบด๎วยขั้นตอนใหญํๆ ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการคิด   ความคิดสร๎างสรรค์เป็นความคิดที่มีเป้าหมายชัดเจนไมํใชํ
เป็นเพียงจินตนาการที่ไร๎จุดหมาย   ต๎องเร่ิมจากการก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต๎องการแก๎ไขด๎วยการ
คิดเชิงสร๎างสรรค์  โดยการต้ังค าถามที่ชัดเจนเพื่อให๎ได๎ค าตอบที่ตรงประเด็น  

2.  ขั้นตอนการแสวงหาแนวคิดใหม่  หลังจากขั้นตอนแรกแล๎ว ก็สูํขั้นตอนการแสวงหาแนวทาง
หรือวิธีการที่จะน าพาไปสูํวัตถุประสงค์  โดยการคิดค าตอบจากค าถามให๎มากที่สุดไมํวําวิธีการดังกลําวจะ
เป็นไปได๎หรือเป็นไปไมํได๎และบันทึกค าตอบหรือวิธีการดังกลําวไว๎  เพื่อน ามาใครํคราญในทางปฏิบัติ
ตํอไป   จึงเป็นขั้นตอนการคิดหาวิธีการตํางๆเพื่อน าไปสูํการแก๎ปัญหา  โดยให๎ความส าคัญกับแนวความคิด
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ที่แปลกใหมํ  เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความคิดใหมํๆทางเลือกใหมํๆ  จินตนาการใหมํสูํกระบวนการความคิด
สร๎างสรรค์   ในขั้นตอนดังกลําวหากคิดอะไรออกก็ให๎จดบันทึกหรือวาดภาพไว๎ให๎ได๎มากที่สุด  

3. ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด  ความคิดสร๎างสรรค์ที่ถูกสร๎างขึ้นมาในขั้นตอนที่สองจะ
น ามาประเมินและคัดเลือกด๎วยเหตุผลตํางๆ  เพื่อให๎ความคิดดังกลําวเป็นจริงได๎ไมํเพียงเป็นความคิดที่เป็น
เพียงจินตนาการ สามารถน าความคิดดังกลําวไปสูํการปฏิบัติจริงได๎    เร่ิมจากการรวบรวมแนวความคิดที่ถูก
สร๎างขึ้นมาอยํางมากเพียงพอแล๎วน ามากลั่นกรองพิจารณาวําใช๎ได๎จริงหรือไมํ  เกิดปัญหาหรือไมํ  
สมเหตุสมผลหรือไมํ  ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์มาน๎อยเพียงไร  กํอนตัดสินใจเลือกความคิดที่ใช๎การได๎
เหมาะสมมากที่สุด  หรือท าการผสานแนวคิดตํางๆให๎เหมาะสม  หรือ สังเคราะห์เพื่อดึงสํวนที่ใช๎การได๎ของ
แตํละแนวคิดมาใช๎  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต๎องใช๎แนวคิดในมิติตํางๆเข๎ามาชํวย  เชํน ความคิดเชิงวิเคราะห์  
ความคิดเชิงสังเคราะห์   ความคิดเชิงอนาคต  ความคิดเชิงบูรณาการ  เป็นต๎น  ( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 
2549, หน๎า 14-17 )    

องค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์   แม๎วํามนุษย์ทุกคนจะมีสมองซีกขวาเหมือนกัน 
แตํก็มิได๎หมายความวําทุกคนจะมีความคิดสร๎างสรรค์เหมือนๆกัน   ผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค์ได๎ดีมากน๎อย
ยํอมขึ้นกับองค์ประกอบที่แตกตํางกันหลายประการดังตํอไปนี้  ( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2549,  หน๎า 
20- 25  )    
 1. องค์ประกอบด้านบุคลิกลักษณะและทัศนคติ   นักดิดสร๎างสรรค์ที่ประสบความส าเร็จสํวนใหญํ
มักมีบุคลิกลักษณะดังตํอไปนี้ เป็นบุคคลที่เปิดกว๎างยอมรับแนวคิดและประสบการณ์ใหมํๆ   มีอิสระใน
ความคิดและตัดสินใจ  กล๎าเผชิญกับความเสี่ยง  มีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเอง  มีทัศนคติในเชิงบวก
ตํอสถานการณ์ตํางๆ  มีแรงจูงใจเพื่อให๎บรรลุสูํความส าเร็จ  ท างานหนัก  อดทนตํอปัญหาและความ
สลับซับซ๎อนที่อาจมองไมํเห็นค าตอบ   มีความบากบั่นและวิริยะพากเพียรอุตสาหะ  เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์และความล๎มเหลวได๎ดี  และมีความสามารถปรับตัวได๎กับสุนทรียภาพได๎ดี  เป็นต๎น( Maslow , 
1968  และ Barron& Harrington , 1981 )   
 2.  องค์ประกอบด้านความสามารถและสติปัญญา  ผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค์มักไมํมองการแก๎ปัญหา
ด๎วยมุมมองเดิมๆ แตํมักมีมุมมองใหมํในแนวคิดการแก๎ปัญหาที่แตกตํางที่จะน าไปสูํเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ด๎วยวิธีการใหมํๆ  ความสามารถดังกลําวมักเกิดจากความสามารถหลายๆด๎านในการบูรณาการ
เข๎าด๎วยกัน  อาทิเชํน  ความสามารถในด๎านจินตนาการ  ความสามารถในการคัดเลือกอยํางมียุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมตามแตํละสภาพการณ์  ความสามารถในการประเมินอยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นต๎น 
 3. องค์ประกอบด้านความรู้   ความรู๎นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ชํวยให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ ใน
ขณะเดียวกันก็มีสํวนเป็นอยํางยิ่งในการปิดกั้นความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยหากผู๎นั้นยึดติดกับความร๎ูดังกลําว
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มากเกินไปจนท าให๎ขาดความยืดหยุนในการคิดนอกกรอบที่แตกตํางหรือมุมมองอื่นจากความร๎ูที่ได๎รับมา 
ท าให๎ขาดการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ  ดังนั้นความร๎ูจึงเป็นดาบสองคมขึ้นอยูํกับแนวคิดหรือองค์ประกอบ
ภายในของด๎านบุคลิกลักษณะทัศนะคติของผู๎นั้นๆด๎วย 
 4. องค์ประกอบด้านรูปแบบการคิด  รูปแบบการคิดของแตํละบุคคลขึ้นอยูํกับการรับรู๎และ
บุคลิกลักษณะของบุคคล   แม๎วําคนสองคนจะมีระดับสติปัญญาที่เทํากันแตํรูปแบบการคิดอาจแตกตํางกัน
ได๎  บางคนคิดแก๎ปัญหาจากมุมแคบแบบเจาะลึก  แตํบางคนมักถนัดที่จะแก๎ปัญหาหรือมองในมุมกว๎าง
มากกวํา  แตํอยํางไรก็ตามนักคิดสร๎างสรรค์มักมองการแก๎ปัญหาในมุมกว๎างกํอนแล๎วจึงมองในรายละเอียด
ในมุมปลีกยํอยทีหลัง เพื่อให๎ความคิดสร๎างสรรค์นั้นมีความสมบูรณ์ที่สุด 
 5. องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ   แรงจูงใจมักเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ชํวยกระตุ๎นให๎มีแรงผลักดันใน
ความคิดสร๎างสรรค์    แรงจูงใจนั้นมีทั้งแรงจูงใจจากภายใน เชํน ความชอบ ความถนัดความสนใจที่เป็น
ทุนเดิมอยูํแล๎ว และแรงจูงใจจากภายนอกเชํน รางวัลหรือรายได๎ รวมถึงความก๎าวหน๎าที่จะได๎รับ ซึ่ง
แรงจูงใจจากภายในมักจะมีภาษีมากกวําในด๎านแรงผลักดันให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ แตํอยํางไรก็ตาม
แรงผลักดันตํอความคิดสร๎างสรรค์ที่ดี ควรเกิดขึ้นจากแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่ผสมผสานกันอยําง
สมดุลมากกวํา 
 6. องค์ประกอบด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมก็มีผลอตํอการ
ท าให๎ผู๎นั้นมีความคิดสร๎างสรรค์   เชํน  สภาพแวดล๎อมของสังคมที่สํงเสริมสิทธิในการแสดงออกอยํางเสรี   
สภาพแวดล๎อมและสังคมที่ยกยํองให๎รางวัลแกํผู๎ที่สร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ    สังคมและสภาพแวดล๎อมที่
สํงเสริมให๎เกิดการแขํงขันทางความคิด  เป็นต๎น  ทั้งหมดยํอมเป็นแรงผลักดันเป็นอยํางดีให๎เกิดความคิด
สร๎างสรรค์ได๎ 
 

 แนวทางออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์     
อเล็กซานเดอร์  ออสบอร์น  ( Osborn , 1963 ) นักคิดและสร๎างสรรค์ที่มีชื่อเสียงได๎น าเสนอเทคนิค

การคิดและสร๎างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นในหนังสือที่ชื่อวํา  จินตนาการประยุกต์ ( Applied  
Imagination )  เรียกวํา แผํนตรวจสอบของออสบอร์นเพื่อการสร๎างสรรรค์และหาแนวทางใหมํๆเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมํ  แตกแขนงรูปแบบสินค๎าใหมํ  การพัฒนาโครงสร๎างการบริหาร  
และการคิดหาแนวทางใหมํๆ  หรือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมๆให๎เกิดสิ่งใหมํๆ  โดยแนวทางดังกลําว
สามารถแบํงออกได๎เป็น  9  แนวทางด๎วยกันดังตํอไปนี้ 
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 1. แนวทางพัฒนาให้สามารถน าไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ (  Put  to other uses ?)   คือ แนวทางการ
พัฒนารูปแบบโดยน ามาแก๎ไข  ดัดแปลง หรือ เพิ่มเติม ให๎สามารถใช๎สอยได๎มากกวํา หรือแตกตําง จาก
รูปแบบเดิมๆ 
 2. แนวทางโดยการดัดแปลงใช้อย่างอื่นได้หรือไม่   ( Adapt ? )   อาจต้ังค าถามวํา มีอะไรอีกบ๎างที่
เหมือนกับสิ่งนี้ ?  อะไรบ๎างที่พอจะสามารถลอกเลียนแบบได๎ ?  มีอะไรที่จะเลียนแบบได๎ ? หรือ  มีแนวคิด
ใดที่จะประยุกต์และดัดแปลงได๎ ?  แม๎กระทั่งการใช๎ใครเพื่อเลียนแบบได๎ ? 
 3. แนวทางโดยการปรับแก้ ให้แตกต่างจากเดิมได้หรือไม่  (  modify ?)   โดยการบิด  ปรับเปลี่ยน
รูปรําง   เปลี่ยนสี   เติมแตํงกลิ่น  หรือ  ท าให๎มีลักษณะที่การเคลื่อนไหวแตกตําง  
 4. แนวทางโดยการเพิ่มหรือขยายได้หรือไม่  ( magnify ?)   สามารถยืดขยายขนาดให๎ใหญํขึ้น   เพิ่ม
ความหนา    เพิ่มน้ าหนัก   เพิ่มสํวนประกอบให๎มากขึ้น    เพิ่มเวลาหรือความถี่ ให๎มากขึ้น  เป็นต๎น  
 5.  แนวทางโดยการลดหรือหดให้เล็กลงหรือน้อยลงได้หรือไม่ ( minifly ?)  ลองปรับให๎มีขนาดเล็ก
ลง   ลดหรือยํอขนาดลง  ท าให๎หนาแนํนน๎อยลง   ให๎ความถี่น๎อยลง   สํวนประกอบน๎อยลง  ลดราคาให๎
น๎อยลง  ท าให๎เคลื่อนที่ช๎าลง  เป็นต๎น 
 6. แนวทางโดยการทดแทนได้หรือไม่  ( substitute ?)  สามารถใช๎อะไรแทนได๎บ๎าง ?  เชํน วัสดุอ่ืน
ทดแทน  สํวนประกอบอื่น  พลังงานอื่น   สถานที่อื่น  แนวคิดอ่ืน   ส าเนียงอ่ืน  บุคคลอ่ืน  ทฤษฏีอ่ืนมา
ทดแทน 
 7. แนวทางโดยการจัดใหม่ได้หรือไม่  ( rearrange ? )  สามารถน ามาจัดองค์ประกอบใหมํ  น ามา
จัดเรียงใหมํ   น ามาเรียบเรียงใหมํ   จัดล าดับความส าคัญใหมํ   ปรับเปลี่ยนต าแหนํงใหมํ  เปลี่ยนแปลง
หน๎าที่ใหมํ   น ามาจัดคูํใหมํ   เป็นต๎น 
 8. แนวทางโดยการสลับกลับด้านได้หรือไม่ ( reverse ? )  ลองน ามาสลับกลับด๎าน   สลับหัวท๎าย   
บนลําง   หน๎าหลัง   สลับจากดีเป็นไมํดี   สลับจากด๎านในเป็นด๎านนอก   สลับเปลี่ยนขั้ว  สลับเปลี่ยน
บทบาท  เป็นต๎น 
 9. แนวทางโดยการผสมหรือรวมได้หรือไม่  ( combine ? )  เป็นแนวทางโดยการน ามารวมหรือ
ผนวกกันได๎หรือไมํ    การน าการใช๎สอยที่แตกตํางมารวมกันเป็นหน่ึงเดียวได๎หรือไมํ  การน าแนวคิดตํางๆ
มารวมหรือผนวกเข๎าด๎วยกัน   การน าวัตถุประสงค์มาผนวกรวมกันได๎หรือไมํ   การรวมผลิตภัณฑ์อื่นเข๎า 
เป็นสํวนหน่ึงของผลิตภัณฑ์นี้ได๎หรือไมํ    เป็นต๎น 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การดําเนินการวิจัย เร่ืองการศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์ยํานทําน้ าราชวงศ์และถนนทรงวาด 

เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเกํากรุงเทพฯ  นั้นผู๎วิจัยได๎รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎ประกอบและพิจารณา  
ในการวิจัยดังตํอไปนี้ 
 ปรียชนัน   สายสาคเรศ ( 2547, บทคัดยํอ ) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง  อิทธิพลที่สํงตํอสถาปัตยกรรม
ยํานเมืองเกําภูเก็ต   ตึกแถวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจีนผสมตะวันตกในยํานเมืองเกําภูเก็ต ได๎รับการถํายทอด
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมจากตึกแถวชาวจีนในเมืองจอร์จทาวน์  บนเกาะปีนัง เน่ืองจาก ปีนังเคยเป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษ   การถํายทอดลักษณะของสถาปัตยกรรมระหวํางยํานเมืองเกาะภูเก็ต และ เมืองจอร์จ
ทาวน์ เป็นผลจากความสัมพันธ์ของกลุํมชาวจีนของเมืองทั้งสอง  และการศึกษาประวัติของชาวตะวันตก
ชาติตํางๆที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐาน หรือ เข๎ามามีความสัมพันธ์กับเกาะภูเก็ต และ เมืองทําบนคาบสมุทรมลายู เพื่อ
สรุปอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีผลตํอสถาปัตยกรรมในยํานเมืองเกําภูเก็ต  
 กฤษณ์  ภูมิสุวรรณ (2546, หน๎า ง )ได๎ท าการศึกษาวิจัย แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ศิลปกรรม ศึกษากรณีเฉพาะอาคารพาณิชย์ถนนทรงวาด  กรุงเทพมหานคร   มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมอาคารพาณิชย์บริเวณถนนทรงวาด  กรุงเทพมหานคร 
พบวํา  อาคารพาณิชย์บริเวณดังกลําวเป็นอาคารพาณิชย์ในยุคแรกๆของกรุงเทพมหานคร  มีอายุประมาณ 
100  ปี  เป็นอาคารที่มีลักษณะตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงาม  
รวมทั้งเป็นทําเรือขนสํงและยํานการค๎าทางการเกษตรที่ส าคัญในอดีต    ปัจจุบันอาคารเหลํานี้อยูํในสภาพ
ช ารุดทรุดโทรมเป็นอยํางมาก  เน่ือจากขาดการบูรณะซํอมแซมอยํางถูกหลักวิชาการ      การศึกษาพบข๎อ
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญได๎แกํ   ข๎อจ ากัดทางกฎหมายหรือข๎อบังคับที่เอ้ือตํอการอนุรักษ์และพัฒนาอยําง
เหมาะสม  ความซ้ าซ๎อนตํอหนํวยงานที่ดูแล  การขาดความรํวมมือของประชาชน  ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ 
การใช๎ประโยชน์ของพื้นที่ในปัจจุบัน  รวมถึงการขาดความรู๎และความเข๎าใจของการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมของประชาชนในพื้นที่     จึงท าให๎เกิดความจ ากัดของความรํวมมือของประชาชน  
โดยรัฐควรออกกฎหมายหรือข๎อบังคับที่เอ้ือตํอการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมที่เหมาะสมกวํา
ในปัจจุบัน    ตั้งหนํวยงานหลักเพียงหนํวยเดียวที่รับผิดชอบเพื่อดูแลการอนุรักษ์  และต๎องสร๎างความ
รํวมมือของประชาชนในพื้นที่ส าหรับการฟื้นฟูชุมชนของตนเอง  โดยการด าเนินการแบบไตรพาคี หรือ พหุ
พาคี  ควรจัดสัมมนาให๎ความร๎ูและความเข๎าใจตํอประชาชนในเร่ืองของการอนุรักษ์และพัฒนาอยํางถูกต๎อง 
ควรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ให๎มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปัจจุบัน  โดยอาจเปลี่ยน
หรือทรงเสริมให๎เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางการทํองเที่ยวเป็นหลัก  เพราะพื้นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนา
เป็นแหลํงทํองเที่ยวได๎ 
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 ปัญญา  เทพสิงห์ และ วุฒิไกร   วัฒนสิน ( 254 7, หน้า ก) ได้ทําโครงการวิจัยเร่ือง  ลวดลายตก
แต่งหน้าอาคารชิโนโปรตุกิส  ในจังหวัดภูเก็ต  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ือง  ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิ
โนโปรตุกิส  ในจังหวัดภูเก็ต  สัญลักษณ์และความหมายที่แฝงอยู่ในลวดลาย   ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ
บันทึกภาพ  การสัมภาษณ์   ศึกษาจากเอกสารและการเขียนภาพลายเส้นเพื่อประกอบการวิเคราะห์หา
ผลสรุป    จากการวิจัยพบว่า  ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิโนโปรตุกิส ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จะสร้าง
ในช่วงปลายคริสศตวรรษที่ 19  ถึงต้นคริสศตวรรตที่ 20   ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกตามแนวคิดสรรผสาน
และมีสถาปัตยกรรมและศิลปะตกแต่งแบบวิกตอเรียน   จนในช่วงคริสศตวรรตที่ 20 จึงได้รับอิทธิพล
สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค   ระยะหลังนี้ยังมีการผสมทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน  ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผ่านมา
จากปีนัง      ลวดลายส่วนใหญ่เป็นแบบพรรณพฤกษากึ่งประดิษฐ์   ลายตะวันตกที่พบมากได้แก่ลายช่อระย้า
หัวเสาในแบบคลาสิค  และลวดลายเรขา๕ณิตในแบบอาร์ตเดคโค   ลวดลายจีนที่พบมากได้แก่ลวดลายใน
สัญลักษณ์มงคลต่างๆ  เช่น  ลายโบตั๋น   เบญมาศ   สัตว์หรือสัญลักษณ์มงคลต่างๆ   วิธีการสร้ายลวดลายมี
ทั้งการปั้นปูนและเกาะสลักด้วยไม้      การปั้นปูนใช้สูตรผสมปูนขาว   ทราย  และน้ํา  ้ตาลแดง ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏบนผนังปูนชั้นบนและเสาอิง  ส่วนการเกาะสลักไม้ใช้ไม้เน้ืออ่อนเป็นพื้นลายใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นโครง 
ปรากฏอยู่บริเวณบนบานประตู  ช่องแสงบนขอบหน้าต่างเป็นต้น  
 จินตนา  ฐีติวรพงษ์ ( 2546,หน้า I-II  )  ได้ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาหาแนวทางการออกแบบ
พื้นที่ใช้สอย และสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่พักอาศัยของชาวจีน   กรณีศึกษาย่านเยาวราช ( ไชน่าทาวน์)  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีการปฏิบัติตามประเพณีของชาวจีนอย่างเคร่งครัด โดย
พื้นที่สังสรรค์ของสมาชิกในครอบครัวได้แก่พื้นที่ทําการค้าและพื้นที่รับประทานอาหาร   และพื้นที่
สังสรรค์สําหรับบุคคลภายนอกได้แก่พื้นที่ประกอบการค้าและพื้นที่รับแขก   สอดคล้องกับพื้นที่ที่เจ้าของ
บ้านที่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้   ตําแหน่งส่วนต่างๆภายในบ้านขึ้นอยู่กับการใช้งาน   ในพื้นที่
ทางวัฒนธรรมศาลเจ้าที่และเทพแห่งโชคลาภจะเป็นพื้นที่ที่ให้ความสําคัญมาก   การตั้งรูปเคารพและโต๊หมู่
บูชาจะให้ความสําคัญมากรองลงมา   โดยความเชื่อในเร่ืองของศาสตร์ฮวงจุ้ยจะให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง  โดยที่ตั้งพื้นที่ทางวํฒนธรรมจะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อที่ส่งผลต่อความมีศิริมงคลการค้าขาย  และ
ความร่ํารวยเป็นหลัก   จํานวนชั้นของอาคารจะส่งผลต่อตําแห่งการจัดวางหิ้งบรรพบุรุษ  โดยพื้นที่ดังกล่าว
จะมีรูปแบบและหลักเกณฑ์เฉพาะตัว 
 สมสกุล  จีระศิลป์ และคณะ( 2553,บทคัดยํอ  ) ได๎ท าการการวิจัยเร่ือง  แนวทางการออกแบบ
ร๎านค๎าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมือง
เกําพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยและ เมืองเกําเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น   มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการออกแบบร๎านค๎าและของที่ระลึก และการวางโซนร๎านค๎าของที่ระลึกของเมืองเกํา
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พระนครศรีอยุธยา ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาแบบบูรณาการเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์(2) เพื่อสํงเสริม
ภาพลักษณ์ของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในรูปของร๎านค๎าและของที่ระลึก  
 การศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็นส่วนข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารต่างๆ และข้อมูลจากภาคสนาม จาก
การศึกษาสํารวจเปรียบเทียบด้วยเพื่อนํามาวิเคราะห์คุณค่าทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การ
เปรียบเทียบวิเคราะห์ SWOT จากสถานที่จริงและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และการแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  1395  ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่มได้แก่ (1 ) นักท่องเที่ยวชาวไทย
จํานวน  533  คน ( 2 )  ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จํานวน 90  คน  และ( 3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
จํานวน 739 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ และตอบแบบสอบถาม เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ร้านค้า การจัดพื้นที่ร้านค้า สภาพแวดล้อมร้านค้า การสัญจร ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก และตอบแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับร้านค้าและของที่ระลึกในพื้นที่ทําการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและร้านค้า  กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ควรเพิ่มขนาดพื้นที่กว้าง
ของทางเท้า ควรจัดเป็นถนนคนเดิน  ควรกําหนดเส้นทางเดินให้ผ่านกิจกรรมและสถานที่สําคัญ  กําหนดทิศ
ทางการเข้าออกของเส้นทางสัญจร กําหนดชนิดและความเร็วของพาหนะเพื่อเข้าสู่พื้นที่ในแต่ละจุด ควร
เน้นการสัญจรโดยการเดินและพาหนะที่จัดให้เช่นรถราง กําหนดเส้นทางสัญจรที่ไม่วกวนและสับสนและมี
ความต่อเน่ืองกัน เร่ืองการจัดระเบียบร้านค้า  ควรจัดร้านค้าให้สอดคล้องกับเส้นทางเดิน  และควรโยกย้าย
ร้านค้าในส่วนที่กระทบมุมมองของโบราณสถาน  จัดกลุ่มร้านค้าให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง  มีการกระจาย
ร้านค้าไม่ให้กระจุกตัวเป็นกลุ่มใหญ่  และควรมีตําแหน่งที่ตั้งใกล้จุดจอดรถ  รูปแบบร้านค้าควรมีรูปแบบ
ไทยโบราณ  รองลงมาได้แก่ ไทยร่วมสมัย   โดยความสูงของร้านค้าอยู่ระหว่าง 1-3 ชั้นหรือไม่เกินยอด
ปราสาท สําหรับในพื้นที่ด้านในส่วนอนุรักษ์ร้านค้าควรมีความสูง 1  ชั้น  วัสดุก่อสร้างร้านค้า สี กราฟิก 
ลวดลาย ควรเลือกใช้อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด   สายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ควรนําลงใต้
ดิน หรือ นําลงใต้ดินในจุดที่มีความจําเป็นและกระทบมุมมอง  และควรสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่โดย
การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น และอาจจัดให้มีทางเดินที่มีหลังคาคลุมในบางจุด 
  2.  ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  พบว่าหมวดรูปแบบที่ได้รับความพอใจ/นิยมสูงสุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ หมวดขนมและอาหาร หมวดรูปแบบจากสัตว์สัญลักษณ์และหมวดรูปแบบจาก
สถาปัตยกรรมและยวดยาน  สไตล์ของผลิตภัณฑ์ฯที่ได้รับพอใจ/นิยมสูงสุดได้แก่ สไตล์ไทยประเพณี  
สไตล์ไทยพื้นบ้าน   ปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  เรียงลําดับจากมากไป
น้อยได้แก่ ความสวยงาม  สีสันและวัสดุ  ความมีเอกลักษณ์ไทย  ประโยชน์ใช้สอย รูปร่างแบบแปลกใหม่ 
ราคาที่เหมาะสม    ความละเอียดประณีตของผลิตภัณฑ์   และขนาด-น้ําหนักของผลิตภัณฑ์ 
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ส าหรับแนวทางการออกแบบร๎านและของที่ระลึกฯ สามารถแบํงออกเป็นสํวนตํางๆดังนี้ 
1. การจัดโซนพื้นที่ที่ทําการศึกษา  จะเป็นพื้นสองฝั่งที่ที่เร่ิมตั้งแต่จุดตัดของถนน  

ศรีสรรเพชรญ์กับถนนป่าโทน  มาตามแนวถนนนเรศวรจนถึงจุดตัดกับถนนชีกุน ซึ่งเป็นเส้นทางพระราช
ดําเนินในอดีต  กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่วนใน ที่ใช้การสัญจรด้วยการเดินเท้าและทางรถรางเป็นหลัก  และ
พื้นที่บริเวณสองฝั่งถนนชีกุนบริเวณ หน้าวัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ  เป็นพื้นที่ส่วนนอกที่กําหนดให้
เข้าถึงด้วยพาหนะอ่ืนที่ควบคุมความเร็ว เช่น  รถส่วนบุคคล  รถประจําทาง  ฯลฯ 
  2. การจัดร้านค้า  มีแนวคิดการจัดร้านค้าเป็นย่านการค้าเฉพาะที่มีลักษณะความแตกต่าง
และสอดคล้องตามทําเลที่ตั้ง  ย่านร้านค้าจะเกาะไปตามแนวเส้นทางสัญจรหลักและจุดจอดรถ/สถานีรถราง  
  3.  รูปแบบร้านค้าจะเน้นรูปแบบตามสถาปัตยกรรมไทยที่สอดคล้องกับทําเลที่ตั้ง  เช่น 
เรือนไทย  ศาลาไทย  แพริมน้ํา  เรือขายของ   อาคารพาณิชย์  ฯลฯ  โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวม 
  4.  รูปแบบร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์  กําหนดจากจากรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมร้านค้าที่แตกต่างในแต่ละที่ตั้ง เสริมด้วยเทคนิคการตกแต่งหน้าร้าน การออกแบบและใช้
บรรจุภัณฑ์  การใช้กราฟิก  การสร้างสัญลักษณ์และป้ายร้านค้า  รวมถึงการออกแบบและนําผลิตภัณฑ์ที่
เลือกสรรมาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ มาจัดจําหน่าย 
  5.  เอกลักษณ์ของย่านการค้า   จากทําเลที่ตั้งและการกําหนดให้มีการวางจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละย่าน  กําหนดให้มีกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริม
บรรยากาศในแต่ละย่านเป็นการเฉพาะ 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 การด้าเนินการวิจัยการส้ารวจน้้าเสียจากอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาและออกแบบเคร่ือง
บ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม   ครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้น้าเสนวิธีด้าเนินการวิจัย และขั้นตอนต่างๆ  เป็นล้าดับ
ดังต่อไปนี้     
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 30 คนจากประชากรทั้งหมด 300 คน ในอ้าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องจากทั้งหมด 4 กลุ่มดังนี้ 
            1.) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วัดคริสต์ใน ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม 3 คน 
        2.) กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที 13 คน  
        3. ) กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา  11 คน 
        4.) กลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 3 คน     
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของกลุ่มน้้าเสียของชุมชนจากการประกอบอาชีพ การเขียนสี, การ
ย้อมผ้า แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ตอน ดังน้ีคือ  
         3.2.1 ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ (Interview form) 
         3.2.2 ข้อมูลตอนที่ 2 ด้านข้อมูลเกียวกับปริมาณน้้าเสียจากอุตสาหกรรมครัวเรือนจาก อ้าเภอ
บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
(Interview form) 
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 3.2.3 ข้อมูลตอนที่ 3 การวิเตราะห์คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form) 
 3.2.4 ข้อมูลตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ (Interview form) 
         3.2.5 ข้อมูลตอนที่ 5 พัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรม
ชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
บันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form) 
3.3 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
            คณะผู้วิจัยได้วางแนวทางการสร้างเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจาก
สีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามใช้ในการวิจัย
ที่เป็นแบบสอบถาม ไว้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   3.3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                3.3.2 น้าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า มาก้าหนดกรอบแบบสอบถาม 
                3.3.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย   
                3.3.4 น้าแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบภาษาและความ
เที่ยงตรง ตลอดจนความครอบคลุมของข้อค้าถาม 
                3.3.5 น้าแบบสอบถามไปพบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบข้อความ ค้าถาม 
            3.3.6 น้าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
อ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

                3.3.7 น้าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้ตรวจสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability)            
ของแบบสอบถาม    
                3.3.8 น้าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ก้าหนดไว้
แล้ว  
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                              แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ก้าหนดแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น้าแบบสอบถามมาทดลองใช้ 
(Try Out) 

น้าแบบสอบถามที่ได้หา 
ความเชื่อมั่น(Reliability) 

 

พิมพ์แบบสอบถามฉบับ 
สมบรูณ์ น้าไปใช้งาน 

น ำแบบสอบถำมไปพบ 
   

ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือตรวจสอบ   

            

ข้อความค า
ถ า ม  

ใหอ้ำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจ
สอบควำมถูกต้อง 

N 

N 

Y 

Y 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         3.4.1 คณะผู้วิจัยจะด้าเนินการลงพื้นที่อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อส้ารวจน้้าเสีย
ของชุมชนจากการประกอบอาชีพ การเขียนสี, การย้อมผ้า แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตัวเอง  
        3.4.2 ตรวจสอบจ้านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล  
        3.4.3 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้า
มัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้  
          3.5.1 น้าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อน้ามาวิเคราะห์ 
    3.5.2 น้าข้อมูลที่ท้าการส้ารวจ โดยแยกแต่ละตอนดังน้ี 
                   3.5.2.1 ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของท้องถิ่น ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form)      
                3.5.2.2 ข้อมูลตอนที่ 2 ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form)      
                    3.5.2.3 ข้อมูลตอนที่ 3 กระบวนการผลิต และผลกระทบ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form)  
                     3.5.2.4 ข้อมูลตอนที่ 4 พัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าใน
อุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจสอบคุณภาพน้้าเสีย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ (Interview form) 
 3.6 สูตรการค านวณในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         การหา  ค่าร้อยละ 
   X = (∑X .100) / N 
   X = ค่าร้อยละ 
   ∑X = จ้านวนประชากร 
   N = จ้านวนประชากรทั้งหมด 
   การหา ค่าเฉลี่ย  
    X = ∑X 
                                                         N 
    X = ค่าเฉลี่ย 
    ∑X = ผลรวมทั้งหมดในกลุ่ม 
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    N = จ้านวนในกลุ่ม  
   การหา  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  S.D.     =  Σ (X  – X) 2  
                     N  - 1 
    X = คะแนนในกลุ่ม 
    N-1 = จ้านวนตัวแปรอิสระ 
    N = จ้านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
สรุปการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าเหมาะสมกับในแบบสอบถาม ดังจะแสดงในตารางท่ี 3.1 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ลักษณะการวิเคราะห์ 

ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตอนท่ี  1. สถานภาพทั่วไป 

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- ระดับการศึกษา 

 
 
 

    การสัมภาษณ์ 
( Interview form ) 

 
 
 
 
 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกียวกับปริมาณน้ าเสียจาก
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

- สถานที่ก้าจัดน้้าเสีย 
- ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้เป็นระบบ 
- แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชน 
- การใช้น้้าในชีวิตรประจ้าวัน 
- การใช้น้้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
- ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น 

 
    การสัมภาษณ์ 

( Interview form ) 
  

 

 
 
 
 
 
 
   

- การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
- หาข้อสรุปเชิงนามธรรม  

- สรุปเป็นข้อความ 

 

- การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
- หาข้อสรุปเชิงนามธรรม  

- สรุปเป็นข้อความ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียท่ีส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- การทิ้งน้้าเสียจากชีวิตรประจ้าวัน 
- วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียใน

อุตสาหกรรมชุมชน 
- ปัญหาอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสีย 
- ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย 

 
 
การสัมภาษณ์ 

( Interview form ) 
 

 

ตอนท่ี 4 ศึกษาคุณสมบัติของน้ าเสีย 
- น้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมีค่าดี

แค่ใหน 
- มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบ

แหล่งน้้าบ้าง 

 
 
       การสัมภาษณ์ 

( Interview form ) 
 

 

ตอนท่ี 5 พัฒนาและออกแบบเครื่องบ าบัด
น้ าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน
กลุ่มผ้ามัดย้อม 

       
      การสัมภาษณ์ 

( Interview form ) 
 

 

ตารางท่ี 3.1 สรุปการใช้วิธีทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม 
 

- การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
- หาข้อสรุปเชิงนามธรรม  

- สรุปเป็นข้อความ 

 

- การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
- หาข้อสรุปเชิงนามธรรม  

- สรุปเป็นข้อความ 

 

- การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
- หาข้อสรุปเชิงนามธรรม  

- สรุปเป็นความเรียง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเพื่อ ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรม 
ชิโนโปรตุกิสเพื่อสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ต  ผู้วิจัยได้รวบรวม 
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการส ารวจภาคสนามเพื่อการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย  
ส าหรับการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ๆออกเป็น 2  ขั้นตอนได้ดังน้ี 
 1.  การค้นหาและรวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิส   

    1.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลและวรรณกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    1.2   ส ารวจ   และวิเคราะห์  ประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษา 
    1.3    น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนที่  1  และ 2 มาสรุปและจัดท าเพื่อทราบถึง 

บุคลิกและลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลาย 
 2. น าลักษณะและรูปแบบสถาปัตยกรรมและรูปแบบของลวดลายที่ได้  มาประยุกต์เข้าสู่

กระบวนการการออกแบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
  2.1   ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการท างานวิจัย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย   
เพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   
  2.2   สรุปข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   
  2.3   สู่กระบวนการออกแบบในขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ   หลังจากนั้นจึงท าการ
ประเมินรูปแบบ   โดยการผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่มีประสบการณ์ในการออกแบบไม่น้อยกว่า 3  
ปี  จ านวนสามคน  
  2.4   จัดท ารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก    
  2.5   สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน 
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สถานท่ีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้จะด าเนินการวิจัยที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่เฉพาะด้านหน้าของตึกแถวและอาคาร
พาณิชย์ในสไตล์ชิโนโปรตุกิสที่ปลูกสร้างในย่านเมืองเก่าภูเก็ต    เทศบาลนครภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต    
ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ .2537   

 

ส ารวจประเมินคุณค่าจากกรณีศึกษา 
ก่อนที่จะกล่าวถึงการส ารวจเปรียบเทียบและประเมินคุณค่าจะขอกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมและชุมชนให้ทราบพอสังเขป 
การอนุรักษ์ หมายถึงการสงวนรักษา  คงสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อฟื้นฟูการใช้งานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  ในอดีตส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยมักเน้นการอนุรักษ์อาคารเป็นส าคัญ  ไม่ว่าเป็น
อาคารเก่าประเภทวัง  วัด   บ้าน   หรือ โบราณสถาน ที่มีความส าคัญ  แต่ในปัจจุบันการรักษา
สถาปัตยกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอจ าเป็นต้องให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
คนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ 

ก่อนที่จะด าเนินการอนุรักษ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องท าการศึกษาและท าความรู้จักกับสิ่งนั้นเป็นอย่าง
ดี  เพื่อที่จะประเมินความส าคัญของสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เร่ืองราวดังกล่าวก็คือการ
ประเมินคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและชุมชน คุณค่าในงานด้านอนุรักษ์สามารถสรุปเป็นรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ (Bernard M. Feilden , 1995 ) 

1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และความต่อเน่ือง  สถาปัตยกรรมหรือชุมชน ที่ท าการอนุรักษ์
ควรเป็นอาคารหรือพื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  กล่าวคือ เป็นสิ่งที่สืบสานถ่ายทอดเร่ืองราว
ความเป็นมา  เป็นเอกสารทางสายตาที่เป็นเคร่ืองยืนยันถึงประวัติและการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่
ต่อเน่ืองได้เป็นอย่างดี  คุณค่าในส่วนนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความงามทางสถาปัตยกรรม แต่
คุณค่าดังกล่าวจะเน้นส่วนส่งเสริม ความส าคัญในเร่ืองของเร่ืองราวที่มีการเล่าขานแก่สายตาของผู้มาเยือน
จากภายนอก  มีความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ของพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรม หรือ พฤติกรรม
ของวิถีชีวิต เพราะหลักฐานทางเอกสารสามารถสร้างกันได้ง่ายแต่รูปแบบของสิ่งดั่งเดิมเมื่อสร้างใหม่อาจ
ทดแทนความรู้สึกแบบเดิมๆได้ยาก 

2.คุณค่าทางด้านจิตใจ  คุณค่าในส่วนน้ีมีอิทธิพลกระทบต่อการรับรู้สึกสัมผัสโดยตรงซึ่งสามารถ
แยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ดังนี้ 

 2.1  คุณค่า ทางความงาม  เป็นคุณค่าที่นอกจากความงดงามทางสุนทรียศาสตร์แล้วยัง
อาจหมายถึงคุณค่าทางความงามทางจิตใจที่ท าให้เกิดความรู้สึกดีๆเมื่อพบเห็น 
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 2.2   คุณค่าทางด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์พื้นที่  โดยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดแต่อดีต  เป็นการบอกเล่าขานกัน จนก่อให้เกิดเอกลักษ์เฉพาะส าหรับพื้นที่ได้  ในบางพื้นที่เมื่อดูแล้ว
อาจไม่ปรากฏสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ส่งเสริมพื้นที่แต่ปรากฏวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างเกิดเป็นเอกลักษ์ก็
ถือเป็นคุณค่าส่งเสริมเอกลักษณ์พื้นที่ได้ 

3. คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยและเศรษฐกิจร่วมสมัย  คุณค่าในส่วนนี้มีความส าคัญในการ
รักษาสถาปัตยกรรมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง   เมื่อสถาปัตยกรรมและชุมชนได้ก่อตั้งขึ้น กาลเวลาเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรที่เปลี่ยนไป  รูปแบบที่สามารถประยุกต์หรือร่วมสมัยได้ก็จะ
สืบทอดต่อเน่ืองไป  ในขณะที่รูปแบบที่ไม่สามารถปรับให้ร่วมสมัยกับวิถีและกาลเวลาได้ก็มักจะเสื่อม
ถอยลงในที่สุด  อาคารที่เคยรุ่งเรืองจากการมีประโยชน์ต่อยุคสมัยหนึ่งอาจเปลี่ยนไปหมดความส าคัญได้
ในอีกสมัยหนึ่งได้   เร่ืองราวดังกล่าวไม่ได้เกิดแต่อาคารหรือสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่เกิดกับ
สภาพแวดล้อมด้วยตัวอย่างที่พบเห็นได้เช่น  สภาพการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตท าให้แม่น้ า
หลายในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป  จากสภาพหรือวิถีชีวิตที่เคยคึกคักเป็นสภาพที่เศร้าสร้อยขาด
ชีวิตชีวาอันเนื่องจากประโยชน์ใช้สอยและการปรับสภาพให้ร่วมสมัยกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปได้  ดังนั้น
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันจึงควรค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ปรับและ
น ามาใช้งานหลังการปรับปรุงด้วย  มิใช่เป็นการอนุรักษ์ที่เป็นการอนุรักษ์เพียงเปลือกนอกอย่างผิวเผิน  
มิใช่เป็นเพียงการอนุรักษ์ให้คงอยู่แบบแช่แข็งแต่ต้องเติมชีวิตและลมหายใจให้กับสถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมด้วย    ส าหรับการอนุรักษ์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์  จะต้องมีระดับการอนุรักษ์ตามล าดับ
ความส าคัญของอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความกลมกลืนของบรรยากาศโดยรอบ  
น้อยอาคารที่สามารถกลับสภาพสมบูรณ์เหมือนกับอาคารในยุคเร่ิมแรก   ดังนั้นอาคารที่อนุรักษ์ใหม่จึงอาจ
มีการทดแทนบางสิ่งที่มีความคล้าย หรือ จ าลองสภาพให้ใกล้เคียงสภาพเดิมที่สุด โดยระดับการอนุรักษ์ใน
โครงการน้ีจึงควรน ามาพิจารณาในการอนุรักษ์ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น  

1. การฟื้นฟู หรือ ปฏิสังขรณ์ ( Restoration) เป็นรูปแบบของการฟื้นฟูน ากลับไปสู่สภาพเดิม 
ได้แก่ การร้ือถอนและทดแทนส่วนที่ถูกท าลายเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม 

2. การน ากลับมาใช้ประโยชน์ (Renovation) การด าเนินงานในส่วนนี้จะมีความยืดหยุ่นกว่าการ 
ฟื้นฟูหรือปฏิสังขรณ์  การด าเนินงานเป็นในรูปการน าสถาปัตยกรรมดังเดิมมาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 
โดยยังต้องเคารพประวัติศาสตร์เดิมด้วย 

3. การลอกเลียนแบบ หรือ การจ าลอง ( Replication ) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและมีการ 
สร้างขึ้นมาใหม่ตามข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องหรือกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิม 
 

www.ssru.ac.th



 58 

ส ารวจในพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
พื้นย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
การส ารวจรูปแบบและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเน้นการ

ถ่ายภาพด้านหน้าของอาคารที่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก โดยจะให้ความส าคัญกับการตกแต่ง
ลวดลายประดับอาคารหรือสถาปัตยกรรม   โดยเป็นลวดลายที่ปรากฏอาจเป็นลวดลายเก่าดั่งเดิม หรือ 
ลวดลายที่ตกแต่งซ่อมแซมใหม่ให้มีสภาพสมบูรณ์โดยมีความพยายามรักษารูปแบบให้กลมกลืนกับของ
ดั่งเดิม ตามวัฒนธรรมการตกแต่งในแบบชิโนโปรตุกิส          ส าหรับอาคารดังกล่าวที่ศึกษาจะมีขอบเขต
โดยตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าภูเก็ต  โดยมีอาณาบริเวณประมาณ  210  ไร่  ที่เรียงรายอยู่ตามแนวถนน
ถลาง  ถนนดีบุกและซอยรมณีย์   ถนนกระบี่   ถนนพังงา   ถนนรัษฎา   ถนนระนอง  และถนนเยาวราช   
รวมถึงพื้นที่รอยต่อโดยรอบ  เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประกอบด้วยตึกแถวหรืออาคาร
พาณิชย์สองฟากฝั่งถนน  ลักษณะของอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย อาคาร
พาณิชย์ที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่จากการร้ือถอนของเก่า     อาคารที่ปรับปรุงแก้ไขและต่อเติมใหม่   อาคารเก่าที่
คงสภาพและมีการใช้สอย   และอาคารเก่าหลายหลังที่ปล่อยทิ้งร้างและทรุดโทรมคละกันอยู่   ส าหรับ
อาคารพาณิชย์ที่เป็นอาคารอนุรักษ์ในปัจจุบันมีทั้งอาคารที่มีสภาพและยังมีการใช้สอยอยู่โดยจะเป็น
ร้านค้าและหรือที่พักอาศัยในตัวเอง   และอาคารที่ปล่อยทิ้งร้างทรุดโทรมไม่มีการใช้สอย    

ถนนถลางจะเป็นถนนที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดกว่าร้อบปีของเมืองภูเก็ต  ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ความสูงสองชั้นหนาแน่นตลอดแนวถนน    ลักษณะอาคารชั้นล่างประกอบ
กิจการค้า  ชั้นบนใช้พักอาศัย  อาคารมีทั้งแบบเก่า  แบบใหม่   และแบบเก่าแต่ปรับปรุงใหม่ ด้านบนชั้น
สองมีการตกแต่งลวดลายประดับอาคารไว้อย่างสวยงาม    ทางเดินใต้อาคารของอาคารชุดนี้ยังมีร่องรอย
ของทางเดินที่เรียกว่า  หง่อคงขี่  หรือ  อาเขต  หลงเหลืออยู่  แทนชายคายื่นออกมาจากอาคารที่เป็น
ลักษณะหนึ่งที่ส าคัญของรูปแบบสถาปัตยกรรมดังเดิมที่เป็นแบบฉบับของสถาปัตยกรรมแบบนี้  
นอกจากนั้น เสารับอาคารยังมีหลายแบบทั้งแบบเสากลม  เสาสี่เหลี่ยม  เสาย่อมุม  มีซุ้มหน้าต่างทั้ง
ลักษณะโค้งครึ่งวงกลม   โค้งเสี้ยว ซุ้มสี่เหลี่ยม   ซุ้มสี่เหลี่ยมยอดจ่ัว   โดยอาคารบางหลังจะมีหน้ากว้าง
กว่าปกติ  สามารถสร้างซุ้มโค้งหน้าต่างประกอบถึง  4  ช่อง เมื่อเทียบกับคูหาอาคารพาณิชย์ปกติที่มีเพียง  
2- 3  ช่องเท่านั้น   
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ถนนดีบุกและซอยรมณีย์  ลักษณะอาคารโดยทั่วไปจะเป็นที่พักอาศัย  มีบางส่วนเป็นอาคาร

พาณิชย์แต่ไม่หนาแน่นนัก   อาคารส่วนใหญ่มีความสูง  2   ชั้น   สภาพค่อนข้างสมบูรณ์   อาคารบนถนน
ดีบุกหลายหลังนายเหมืองสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวที่มักจะมีภรรยาหลายคนอยู่เป็น
คูหาติดกัน  มีทั้งทั้งแบบเก่า   แบบใหม่   และแบบเก่าปรับปรุงใหม่  ชั้นล่างมีอาเขตยาวติดต่อถึงกัน   โดย
กลุ่มอาคารเลขคี่ทางตอนใต้ถนนพบว่าเป็นกลุ่มอาคารที่ยังคงมีรูปแบบการจัดช่องประตูและหน้าต่างแบบ
ดั่งเดิม   นอกจากนี้ยังมีลวดลายแกะสลักบานประตูและช่องแสงมากที่สุดด้วย   ผนังก่ออิฐฉาบปูน  
ด้านบนชั้นสองมีซุ้มหน้าต่างทั้งลักษณะโค้งครึ่งวงกลม   โค้งเสี้ยว  ซุ้มสี่เหลี่ยม   ซุ้มสี่เหลี่ยมยอดจ่ัว   
อาคารที่มีความน่าสนใจบนถนนดีบุก ได้แก่  อาคารพาณิชย์ของตระกูล เอกวานิช  ที่มีอายุกว่า  ร้อยปี  
เป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและจีน  และ ตึกสมาคมฮกเกี้ยน
สามัคคี    อาคารดังกล่าวเคยใช้เป็นโรงเรียนและโรงพยาบาลมาแล้ว  เป็นต้น  

ส าหรับซอยรมณีย์  เป็นซอยเล็กๆที่เชื่อมระหว่างถนนถนนถลางกับถนนดีบุก  ในอดีตซอยนี้เป็น
ที่ตั้งของแหล่งเริงรมย์มีหญิงงามเมืองที่เป็นที่รวมของหญิงบริการจากที่ต่างๆเช่น  มาเก๊า   จีน   ญ่ีปุ่น  
และมลายู  เป็นต้น  โดยถูกรวบรวมให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อสะดวกในการดูแลและควบคุม  ลักษณะ
สถาปัตยกรรมในย่านดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีการบูรณะดูแลจนมีสภาพดีขึ้นและหลายหลังได้น ากลับมา
ประกอบธุรกิจอีกครั้ง  เช่น  โรงแรม   ร้านอาหาร   สถานบริการ  ผับ   เป็นต้น  อาคารส่วนใหญ่เป็น
อาคารพาณิชย์ความสูง  2   ชั้น มีการทาสีใหม่   ลักษณะลวดลายประดับสถาปัตยกรรมได้มีการบูรณะให้มี
สภาพดีขึ้น   กลุ่มอาคารที่ยังคงมีรูปแบบการจัดช่องประตูและหน้าต่างแบบดั่งเดิม     อาคารบางหลังมี
ทางเดินใต้อาคารที่เป็นร่องรอยของทางเดินที่เรียกว่า  หง่อคงขี่  หรือ  อาเขต  หลงเหลืออยู่  แทนชายคายื่น
ออกมาจากอาคารที่เป็นลักษณะหนึ่งที่ส าคัญของรูปแบบสถาปัตยกรรมดังเดิมที่เป็นแบบฉบับของ
สถาปัตยกรรมแบบนี้  มีการใช้ซุ้มหน้าต่างทั้งลักษณะโค้งครึ่งวงกลม   โค้งเสี้ยว ซุ้มสี่เหลี่ยม   ซุ้ม
สี่เหลี่ยมยอดจ่ัว  อาคารบางหลังในส่วนของชั้นล่าง  ช่องแสงและรูปแบบประตูและหน้าต่างได้น ารูปแบบ
ตามสถาปัตยกรรมแบบจีนมาใช้    การตกแต่งลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมีด้วยกันหลายแบบแต่
โดยรวมแล้วจะมีรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก กับสถาปัตยกรรม
แบบจีนมาใช้   
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ถนนเยาวราช   อาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์หนาแน่นอยู่บริเวณหัวติดกับวงเวียน 
และถนนดีบุก  ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูง 2  ชั้น แต่มีบางหลังสูง  3 ชั้น  และมีแบบอาคารชั้นเดียวแต่มีชั้น
ลอยอยู่ประปราย   ในกลุ่มอาคารเก่าส่วนของอาเขตยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แต่มักถูกปิดใช้เป็นพื้นที่
ท าการค้า  ชั้นล่างก่ออิฐขึ้นเสาขนาดใหญ่  ชั้นบนก่ออิฐฉาบปูนมีซุ้มหน้าต่างทั้งลักษณะโค้งครึ่งวงกลม   
โค้งเสี้ยว 3  ช่อง มีการตกแต่งลวดลายประดับอาคารคล้ายคลึงกัน บางอาคารบนถนนสายนี้มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค  แต่มีการประดับด้วยลวดลายและปูนปั้นประดับอาคารตามแบบจีนเป็น
ลักษณะเด่นของอาคาร 

 

 
 
ถนนกระบี่  ลักษณะโดยทั่วไปอาคารไม่หนาแน่นนัก  อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะหนาแน่นอยู่

บริเวณหัวถนนบริเวณสี่แยกตัดกับถนนเยาวราช   ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัย   อาคารมีทั้งแบบ
เก่า   แบบใหม่   และแบบเก่าปรับปรุงใหม่  ชั้นล่างมีอาเขตยาวติดต่อถึงกัน  มีบางส่วนท าร้ัวปิดกั้น  ผนัง
ส่วนใหญ่ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ   ด้านบนชั้นสองมีซุ้มหน้าต่างทั้งลักษณะโค้งครึ่งวงกลม   โค้งเสี้ยว ซุ้ม
สี่เหลี่ยม   ซุ้มสี่เหลี่ยมยอดจ่ัว  มีการตกแต่งลวดลายประดับซุ้มหน้าต่างบ้างเป็นบางหลัง  บ้านพักอาศัยที่มี
มีความสมบูรณ์และมีชื่อเสียงที่สุด  เช่น  บ้านชินประชา  ก็ตั้งอยู่ที่ถนนสายนี้ 
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ถนนรัษฎา   ถนนพังงา  และ ถนนระนอง  ย่านดังกล่าวเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของตัวจังหวัด  
การจราจรจึงค่อนข้างคับคั่งประกอบด้วยอาคารพาณิชย์หนาแน่น   อาคารส่วนใหญ่จะเป็นอาคารความสูง 
2  ชั้น  ชั้นล่างเป็นพื้นที่ท าการค้า   ชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย     อาคารมีทั้งทั้งแบบเก่า แบบใหม่   และแบบ
เก่าปรับปรุงใหม่   ส าหรับอาคารเก่ายังปรากฏอาคารที่ทรงคุณค่าที่มีการตกแต่งลวดลายประดับอาคารอยู่
โดยอาคารดังกล่าวมักจะเกาะตัวอยู่บริเวณสี่แยกถนนพังงาตัดกับถนนภูเก็ต และบริเวณใกล้วงเวียน
บริเวณถนนรัษฎาตัดกับถนนเยาวราช   ส่วนถนนระนองถือว่าเป็นถนนที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดเพราะ
เป็นที่ต้ังของตลาดสดและต้นทางของรถประจ าทางออกสู่นอกเมือง  กลุ่มอาคารเก่ายังคงมีให้เห็นบริเวณ
ใกล้วงเวียนสี่แยก ถนนระนองตัดกับถนนเยาวราช  ซึ่งถนนระนองก็เป็นถนนที่อยู่ในแนวเดียวกับถนน
พังงาแต่อยู่คนละฟากของแยกวงเวียนที่ตัดกับถนนเยาวราชนั่นเอง  
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ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น  ได้แก่  
  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลาง ถึง ระดับสูง  
 ในกาวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้อยูอาศัยจากการค านวณขนาดของ
ตัวอย่างขั้นต่ าเพื่อให้เป็นตัวแทนประชากรที่สามารถ เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้   ในตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane( Glenn D,2004 )   โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของการสุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับร้อยละ 95 
คิดเป็นไม่น้อยกว่า  400 ตัวอย่าง   การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ และตอบแบบสอบถาม  และ ผู้เชี่ยวชาญ
หรือมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน   3   ท่าน มาให้ให้ค าปรึกษาในส่วน
ของการวิเคราะห์คุณค่าในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบ-
ถาม และการเก็บข้อมูลรูปแบบและลวดลายด้วยภาพถ่ายและการบันทึกเสียง  ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
 1.  แบบส ารวจ 
 2.  แบบสอบถามและสัมภาษณ ์

 3.   กล้องถ่ายภาพเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวในเร่ืองของรูปแบบและลวดลาย 
เนื้อหาและเค้าโครงของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  3  ตอนใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  ลักษณะค าถามเช่น  สัญชาติ  เพศ อายุ  การศึกษา  อาชีพ   

  รายได้    ศาสนา    สถานภาพและระยะเวลาการครอบครอง  ฯลฯ 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับรูปแบบ  ลวดลาย  และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม  
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือบอกถึงรายระเอียดและหรือข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆนอกเหนือจากที่
กล่าวถึง  เป็นต้น 

การส ารวจ-สอบถาม  จะเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถาปัตยกรรมรวมถึงรูปแบบ
ลวดลายและสไตล์ของสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่ท าการศึกษาเป็นหลักประกอบการ ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ   
เพื่อให้ทราบรูปแบบของลวดลายประดับอาคารเพื่อน ามาสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
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ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  การเก็บข้อมูลจะมีทั้งการบันทึกด้วยภาพ  การจดบันทึก  และหรือ การ
วิเคราะห์ลวดลายจากภาพลายเส้น   ฯลฯ 
 ตัวอย่างภาพถ่าย   ภาพประกอบลายเส้นอาคาร  เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์และหรือ
แบบสอบถามเพื่อหารูปแบบลวดลายอาคารและสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถแยกแยะออกเป็นขั้นตอนต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมภาพ ถ่ายอาคารและลวดลายประดับอาคารจากการถ่ายภาพและลงพื้นที่ที่ท าท าการ 
ศึกษา  ภาพภ่ายจากการเผยแพร่และตีพิมพ์  รวมถึงจากกรณีศึกษาใกล้เคียงเป็นต้น  

2. ศึกษา และส ารวจ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพตึกแถวและอาคารพาณิชย์ในพื้นที่โครงการ   
 เพื่อมาศึกษาเปรียบเทียบประเมินคุณค่า  และวิเคราะห์งานออกแบบและลวดลายประดับอาคาร 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาประกอบ และสอบถามถึงรูปแบบที่ความชื่นชอบและ  
ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย 

4. น าผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและตีความมารวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูล  
ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 5.  น าข้อมูลจากส่วนที่ 4   มาใช้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะเน้นการวิเคราะห์จากการส ารวจเปรียบเทียบ
รูปแบบประกอบการส ารวจและสอบถาม ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาประเมินคุณค่าของรูปแบบสถาปัตยกรรม จากการส ารวจ ในส่วนของการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของรูปแบบสถาปัตยกรรมลวดลายประกอบอาคาร      มาท าการวิเคราะห์
เน้ือหา และน าเสนอด้วยการเปรียบเทียบและพรรณนา  
 2.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแล้วน ามาประมวลผล  
 โดยในการวิเคราะห์นั้นจะใช้ จะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ และวัดค่าเฉลี่ยของข้อมูล
และการกระจายข้อข้อมูล เสนอในรูปการวิเคราะห์ประกอบการพรรณนา 
  3.น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วจากส่วนต่างๆมาประมวลสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการ
ออกแบบสร้างสสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.  น าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
            จากการศึกษาสภาพการพัฒนาและแนวโน้มการเกิดน้้าเสียจากอุตสาหกรรมในชุมชน อ.บาง
คนที จ.สมุทรสงคราม โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธี
วิเคราะห์หาค่า BOD และศึกษาพัฒนาออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรม
ชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม บริเวณอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ข้อมูลที่ได้น้าเสนอคร้ังนี้ได้มาจากการลง
พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพจ้านวน 30 คน 
จากจ้านวนประชากรภายในชุมชน เลือกสุ่มสอบถาม ดังนี้    
 4.1 ประวัติชุม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 4.2 ลักษณะท่ัวไปของอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
        4.2.1 สภาพภูมิศาสตร์ 
                     4.2.2 การคมนาคม 
              4.3 ข้อมูลทั่วไป 
        4.3.1 เพศ  
        4. 3.2 อายุ 
        4. 3.3 อาชีพ 
        4. 3.4 รายได้ 
        4. 3.5 ระดับการศึกษา 
              4.4  ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้้าท่ีจะก่อให้เกิดน้้าเสีย 
                    4.4.1  สถานที่ก้าจัดน้้าเสียของอุตสาหกรรมครัวเรือน  
       4.4.2  ระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสีย  
                    4.4.3 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชน 
                    4.4.4 การใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน 
                    4.4.5 การใช้น้้าในการอุปโภค-บริโภคในปริมาณกี่ลิตรต่อวันในครอบครัว  
                    4.4.6 ปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นกี่ลูกบาก์ศเมตรต่อวัน 
 4.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.5.1  การทิ้งน้้าเสียจากชีวิตประจ้าวัน  
  4.5.2  วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียในอุตสาหกรรมชุมชน  
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  4.5.3  ปัญหาอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสีย  
                    4.5.4   ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย 
             4.6   ศึกษาคุณสมบัติของน้้าเสียและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย  
  4.6.1  แหล่งน้้าชุมชนได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าหรือไม่  
  4.6.2 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าใช้วิธีใดในการตรวจสอบ  
                    4.6.3 จากการสังเกตแหล่งน้้าในชุมชนควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้้าหรือไม่  
                     วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย 
                     4.6.4 น้้าที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียแล้วมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีกหรือไม่ 
                     4.6.5 มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้าในชุมชน 
              4.8 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BOD บริเวณ อ.บางคนที 
  4.8.1  สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.8.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                    4.8.3   ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
                    4.8.4   ปัญหาการวิเคราะข้อมูล 
               4.9 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเครื่องบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่ม
ผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
       4.1 ประวัติ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 
ภาพที่ 4.1.1 แผนที่อ้าเภอบางคนที  
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                อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร.2 อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชน ปาก
คลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก เคยเป็นย่านการค้าทางน้้า ที่ส้าคัญมาก จุดหนึ่งในลุ่มน้้าแม่กลอง 
สินค้าที่จ้าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน ซึ่งมีทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง 
ชมพู่ กล้วยเป็นต้น รวมทั้งอาหารคาวหวาน อันขึ้นชื่อของสมุทรสงคราม อย่างกะปิคลองโคลน 
และ มะนาวดอง ที่ชาวตลาด จะซื้อมะนาว จาก ชาวสวนมาดองเอง สามารถเดินเลียบคลองชม
บรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ ริมคลองบางน้อย และ นั่งเรือแจว ที่ให้บริการฟรี เพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร 
วัดเก่าแก่แห่งคลองบางน้อย ชุมชน ปาก คลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก เป็นชุมชนริมน้้าเก่าแก่
ที่สุด แห่งหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ บริเวณจุดตัดของแม่น้้า แม่กลองกับ  คลองบางน้อย 
              ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน้้าที่ส้าคัญ ของโครงข่าย ลุ่มน้้าแม กลอง-ท่าจีน 
ว่ากันว่า (ตลาด)นัด ที่คลองบางน้อย เคยเป็น ตลาดนัด ที่คึกคักมาก มีเรือมา ติดนัดทีละหลายร้อยล้า 
ตั้งแต่ หน้าวัดเกาะแก้ว เร่ือยไป ตาม คลอง จนถึงวัดไทร โดยบริเวณด้านหน้า วัดเกาะแก้ว เป็นนัด
น้้าตาล ที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าว และ สินค้าทั่วไป  
พ่อค้า แม่ค้า ที่มานัดบางน้อย นอกจากจะเป็น ชาวสวนใน ละแวกนั้น เช่น ด้าเนินสะดวก  ดอนมะ
โนรา ท่าคา ก็ยังมาจากถิ่นอ่ืนด้วย เช่น ราชบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี  สุพรรณบุรีและกรุงเทพ 
แต่ละถิ่นก็ต่างน้าผลิตผลในท้องถิ่น ของตนมาขาย หรือ แลกเปลี่ยนกันความเจริญรุ่งเรือง ของ
ชุมชนบางน้อยนอกแม้ว่าในปัจจุบัน  
               ชุมชนบางน้อยจะเปลี่ยนสภาพจากย่านการค้าทางน้้าที่จอแจเป็นเพียง  ชุมชนอยู่อาศัยที่
เงียบสงบ ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที่ท้าให้ความเจริญย้ายจากล้าคลองสู่ริมถนนเมื่อ ประมาณ  
30ปี ที่ผ่านมาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้้าดั้งเดิม  
ไว้ได้เป็นอย่าดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต  ตลอดจนสภาพแวดล้อม
คลองและสวน ผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และศึกษาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 
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ภาพที่ 4.1.2 ภาพกลุ่มที่ท้างานอุตสาหกรรมครัวเรือน 

 
4.2 ลักษณะท่ัวไปของอ้าเภอบางคนที 
       4.2.1 สภาพภูมิศาสตร์ 
            ตั้งอยู่ที่  อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร. 2 อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชน 
ปากคลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก  เคยเป็นย่านการค้าทางน้้า ที่ส้าคัญมาก จุดหนึ่งในลุ่มน้้าแม่
กลอง สินค้าที่จ้าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน 
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ภาพที่ 4.2.1 แม่น้้าที่อ้าเภอบางคนที 

       4.2.2 การคมนาคม 
         1. โดยรถยนต์ส่วนตัว 
ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว เพียงขับรถตรงมาตามทางที่มา จ. สมุทรสาคร แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมือง
สมุทรสาคร ให้ขับตรง ต่อ มาที่สมุทรสงครามเข้าทางเดียวกับตลาดน้้าอัมพวา แต่เพียงแค่ขับรถเลย
ออกมาประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึง 
          2.รถสาธารณะ 
จากสายใต้ใหม่ มีรถทัวร์มาลงที่ จ.สมุทรสงคราม- จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มีรถตู้มาลงแม่กลอง คิวรถ
อยู่บริวเวณใต้ ทางด่วน และสามารถต่อรถสาย 333 จากแม่กลองไปลงได้เลย 
      4.3 ข้อมูลทั่วไป 
           จากการลงส้ารวจด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมชุมชน อ.
บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ้านวน 30 คน จากจ้านวนทั้งหมด 300 คนดังนี้  
 4. 3.1 เพศ  
   -  ชาย  15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
   -  หญิง  15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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                 4.3.2 อายุ 
   -  อายุระหว่าง  31 – 40 ปี /จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
   -  อายุระหว่าง  41 – 50 ปี /จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
   -  อายุระหว่าง  50 ปีขึ้นไป /จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
 4. 3.3 อาชีพ  
   -กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วัดคริสต์ใน ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม / จาก 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3 
                           - กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที /จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
                            - กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้งผลิตภัณฑ์ อ่งหรรษา /จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
                            - กลุ่มพัฒนาสตรี (สร้อยแหวน เคร่ืองประดับ)  /จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
                            - กลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด/ จาก 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 
   4. 3.4 รายได้ 
   -  10,000-20,000 บาท/เดือน/จาก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
   -  20,000-30,000 บาท/เดือน/ จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
 4.3.5 ระดับการศึกษา 
   -  ต่้ากว่าประถมศึกษา / จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
   - ประถมศึกษา /จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
                            - มัธยมศึกษา /จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
                            - ปวช. / จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
                            - ปวส. (อนุปริญญาตรี) /จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
                            - ปริญญาตรี /จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
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ภาพที่ 4.1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

 
4.4 ลักษณะพฤติกรรมการใช้น้้าท่ีจะก่อให้เกิดน้้าเสียในอุตสาหกรรมชุมชน 
  4.4.1  สถานที่ก้าจัดน้้าเสียในอุตสาหกรรมชุมชน  
              - ไม่สถานที่ก้าจัดน้้าเสีย / จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 300 คน พบว่ามีสถานที่ก้าจัดน้้า
เสียไม่มีสถานที่ก้าจัดน้้าเสียส่วนมากปล่อยน้้าเสียลงแหล่งน้้า 
         

www.ssru.ac.th



  34 

 

         4.4.2  ระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสีย 
              - ไม่มีระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสีย / 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
       จากการลงเก็บข้อมูลในชุมชนตลาดน้า้บางน้อยจ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 300 คน 
พบว่าไม่มีระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสียในอุตสาหกรรม แต่พบเพียงท่อน้้าทิ้งที่ยื่นลงคลอง
เพื่อระบายน้้าในช่วงเวลาฝนตกและน้้าท่วม 
 

 
ภาพที่ 4.4.3 ระบบท่อระบายน้้าในอตสาหกรรมชุมชน 

 
    4.4.4 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในอุตสาหกรรมชุมชน 
         - การย้อมผ้า /จาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 300 คน 
พบว่าสถานที่ส่งผลกระทบท้าให้เกิดน้้าเสียภายในอุสาหกรรมชุมชนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการ
ย้อมผ้า 
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ภาพที่ 4.4.4 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชน 

ปริมาณการใช้น้้าอุปโภค - บริโภคของชุมชน 
         4.4.5 การใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน 
             - ซักเสื้อผ้า /จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 
             - อาบ /จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
               - ล้างจาน ชาม /จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
               - รดน้้าต้นไม้และการเพาะปลูก / จาก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
           ในการลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภายในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยพบว่าการใช้น้้าใน
ชีวิตประจ้าวันโดยส่วนใหญ่แล้วจ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 300 คน ใช้น้้าในการรดน้้า
ต้นไม้และการเพาะปลูกมากเป็นอันดับแรกๆในชีวิตประจ้าวัน 
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ภาพที่ 4.4.5 การใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน 

 
         4.4.6 การใช้น้้าในอุสาหกรรมชุมชน 
         -  มากกว่า 25 ลิตร/วัน/จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         การใช้น้้าในอุตสาหกรรมชุมชนจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 300 คนพบว่าใช้
น้้าเพื่อท้าอุตสาหกรรมชุมชนอยู่ที่โดยประมาณ 20-25 ลิตรต่อวัน 
             4.4.7 ปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณกี่ลูกบาก์ศเมตรต่อวันใช้ 
                    -  4-5 ลูกบาก์ศเมตร/วัน จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
                    -   มากกว่า 5 ลูกบาก์ศเมตร/วัน จาก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
          จากการลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพบว่าปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
90 มีมากกว่า 5 ลูกบาก์ศเมตร/วัน จ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 300 คน 
4.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                4.5.1  การทิ้งน้้าเสียจากชีวิตประจ้าวัน 
                         - ปล่อยลงท่อระบายน้้าของเทศบาล /จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
                         - ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง /จาก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
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          การทิ้งน้้าเสียในชีวติประจ้าวันของคนในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยจากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 300 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ปล่อยน้้าเสีย
ลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง 
                 4.5.2  วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียในชุมชน 
                         - ปลูกผักตบชะวา / จาก 26 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
                         - เติมจุลินทรีย์ (EM) ในแหล่งน้้าชุมชนอย่างสม่้าเสมอ /จาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
             วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียใช้วิธีรักษาสภาพแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการปลูก
ผักตบชะวาไว้ที่หน้าบ้านช่วยในการบ้าบัดน้้าเสียระดับหนึ่ง ก่อนไหลลงสู่แม่น้้าแม่กลอง โดยคิด
เป็นร้อยละ 84 จากการลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 
300 คน 
ข้อเสนอแนะ 
 น้้าเสียที่เกิดจากการด้ารงชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชน อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกิด
คนในชุมชนเองยังมองไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องช่วยกัน
รักษาแหล่งน้้า ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนและให้สถานศึกษาในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งน้้า  และให้ความรู้เร่ืองผลกระทบจากน้้าเน่าเสียและหาวิธีป้องกันแก้ไข  หน่วยงานของรัฐเอง
ก็ต้องมีบทบาทในการให้ความรู้เร่ืองน้้าเสียปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นความส้าคัญจากผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นด้วย  และรัฐก็ต้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้าล้าคลองสม่้าเสมอ 
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ภาพที่ 4.5.2 วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียในชุมชน 

 
               4.5.3  ปัญหาอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                      -  ด้านบุคลากร / คิดเป็นร้อยละ 72 
                      -  ด้านระบบการก้าจัดน้้าเสีย /คิดเป็นร้อยละ 80 
                      - ด้านงบประมาณ /คิดเป็นร้อยละ 48 
                      - ด้านสถานที่ก้าจัดนน้้าเสีย /คิดเป็นร้อยละ 90 
                       - ความสามารถในการก้าจัดน้้าเสีย / คิดเป็นร้อยละ 38 
                       -  การยอมรับของประชาชน / คิดเป็นร้อยละ 76 
             ปัญหาและอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสียภายในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยจากการลงเก็บข้อมูล
พบว่าสถานที่ก้าจัดน้้าเสียในชุมชนเป็นอุปสรรคอันดับแรกในการก้าจัดน้้าเสีย   เพราะต้องใช้
งบประมาณสูงในการสร้างสถานที่บ้าบัดน้้าเสียแล้วไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนการสร้างสถานที่
บ้าบัดน้้าเสีย 
               4.5.4   ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                   - น้้าเน่า / คิดเป็นร้อยละ80 
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                   - ปัญหาแมลงวัน / คิดเป็นร้อยละ92 
                   - กลิ่นเหม็น / คิดเป็นร้อยละ 100 

      - สัตว์น้้าตาย / คิดเป็นร้อยละ 84 
                   - ทัศนะอุดจาด / คิดเป็นร้อยละ 18 
               จากการลงเก็บข้อมูลชุมเร่ืองผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสียที่ส่งผลต่อชุมชนมากคือกลิ่น
เหม็นจากน้้าเสียคิดเป็นร้อยละ 100 จากข้อมูลจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 300คน
เพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านอาศัยอยู่ติดริมแม่น้้าถ้าเกิดน้้าเสียแล้วกลิ่นเหม็นจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากสุด 
 
4.6 ศึกษาคุณสมบัติของน้้าเสียและ 
 4.6.1  แหล่งน้้าชุมชนได้เคยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าบ้างหรือไม่  
                        - ไม่เคยตรวจสอบ /จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                 ในการลงเก็บข้อเมื่อสอบถามบุคคลภายในชุมชนเคยน้าน้้าไปตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพน้้าบ้างหรือไม่  พบว่าจาก 30 คนในจ้านวนประชากรทั้งหมด 300 คนของชุมชนไม่เคยน้า
น้้าไปตรวจสอบคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  
                 4.6.2  วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าใช้วิธีใดในการตรวจสอบ  
                         -  มองด้วยตาเปล่า /จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
                         -  ดมกลิ่น /จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56 
                    จาการลงเก็บข้อมูลในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยเมื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าใช้วิธีใดในการตรวจสอบเบื่องต้นจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากร
ทั้งหมด 300 คน ใช้การดมกลิ่นคิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนมองด้วยตาเปล่าคิดเป็นร้อยละ 44 
            4.6.3 จากการสังเกตแหล่งน้้าในชุมชนคุณคิดว่าสมควรตรวจสอบคุณภาพน้้าหรือไม่  
                   - ควรตรวจคุณภาพ/ จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           จากการลงเก็บข้อมูลจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่
เห็นสมควรน้าน้้าไปตรวจสอบคุณภาพน้้า เพื่อที่จะได้ทราบค่าคุณภาพออกซิเจนในน้้าของชุมชน
ให้อยู่ที่ค่ามาตรฐานสากล 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย 
            4.6.4 น้้าที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียแล้วมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีกหรือไม่ 
                   - เน่าเสียได้ / จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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          จากการลงเก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสียที่ผ่านการ
บ้าบัดแล้วมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีก คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 30 คน ในจ้านวนประชากรทั้งหมด 
300 คนที่สอบถามข้อมูล 
             4.6.5 หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้าในอุตสาหกรรมชุมชนบ้างหรือไม่ 
                    - เทศบาล / จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
        ในการลงเก็บข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานทางราชการของอ้าเภอบางคนทีได้เข้ามาตรวจสอบ
คุณภาพน้้าของตลาดน้้าบางน้อยเป็นระยะๆล่าสุดตรวจคุณภาพน้้าเดือน ธันวาคม 53 พบว่าค่า
ออกซิเจนในน้้าอยู่ที่ได้ 3.6 มก./ล 
 
  4.7 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BOD บริเวณ อ้าเภอบางคนที 
                4.7.1  สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOD ( mg / L )   =   [ ( DO0 – DO5 ) X 100 ] /  ( % ท่ีเจือจาง ) 
               DO0  =  ปริมาตร  Na2S2O3  ท่ีไทเทรตในวันแรก 
  DO5  =  ปริมาตร  Na2S2O3  ท่ีไทเทรตในวันท่ี 5 
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        4.7.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
        บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) 
       หลักการทั่วไป  
        การวเิคราะห์หาค่าบีโอดีเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้้าเช่น  น้้า
ในแม่น้้าล้าคลอง น้้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้นเพื่อประโยชน์ในการ
ออกแบบระบบบ้าบัด ควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งและประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ โดยคิดเปรียบเทียบ
ในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์  
         การวเิคราะห์หาค่าบีโอดี โดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้หมดไปในเวลา  5 วัน 
ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 
          เน่ืองจากออกซิเจนในอากาศสามารถละลายน้้าในปริมาณจ้ากัด คือ ประมาณ 9 มก./ลบ.ดม.
ในน้้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 ดังนั้นในน้้าเสียซึ่งมีความสกปรกมากจ้าเป็นจะต้องท้าให้ปริมาณความ
สกปรกเจือจางลงอยู่ในระดับซึ่งสมมูลพอดีกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ การวิเคราะห์นี้เกี่ยวข้องกับ
จุลินทรีย์ในน้้า จึงจ้าเป็นต้องท้าให้มีสภาพที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนของ
จุลินทรีย์ กล่าวคือไม่มีสารพิษ แต่มีอาหารเสริมเพียงพอส้าหรับจุลินทรีย์ เช่น ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส เป็นต้น นอกจากนี้การย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้้ากระท้า
โดยจุลินทรีย์หลายชนิด ในตัวอย่างน้้าที่ท้าการวิเคราะห์จึงจ้าเป็นต้องมีปริมาณ จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ  
เหล่านี้อยู่อย่างพอเพียง ถ้าไม่มีหรือมีปริมาณน้อยไปควรเติมจุลชีพซึ่งเรียกว่า  หัวเชื้อ (Seed) ลงไป 
วัสดุและอุปกรณ์  

1. ขวดอินคิวเบท (Incubation bottles) หรือขวดบีโอดี (BOD) ขนาด 30 ลบ.ซม. ซึ่งมี
จุกเป็นจุกแก้วปิดสนิท พร้อมฝาครอบพลาสติก (BOD cap) เพื่อป้องกันไม่ให้
อากาศผ่านเข้าไปในขวดบีโอดีในระหว่างกรเพาะเชื้อ สามารถท้าได้โดยใช้น้้า
หล่อปากขวดไว้โดยกลับขวดบีโอดีคว่้าลงในอ่างน้้าอุ่น (water bath) หรือหล่งน้้า
ไว้รอบๆ ปากขวดบีโอดี และใช้ถ้วยกระดาษหรือถ้วยพลาสติกครอลปากขวดไว้
เพื่อลดการระเหยของน้้าหล่อ ก่อนที่จะน้าขวดบีโอดีมาใช้ จะต้องน้าขวดมาล้าง
ให้สะอาดปราศจากอินทรีย์สารต่างๆ การล้างควรล้างด้วยสารละลายของกรด
โครมิก (chromic acid solution) หลักจากนั้นน้าขวดมาล้างด้วยน้้าให้สะอาด คร้ัง
สุดท้ายล้างด้วยน้้ากลั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วท้าให้แห้ง  
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2. ตู้อินคิวเบท (incubator) ชนิดใช้อากาศน้้า ซึ่งสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิได้
เองโดยอัตโนมัติ 20 1 และต้องเป็นตู้ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้แสงผ่านเข้าไปได้ 
เพื่อป้องกันการเกิดดีโอโดยการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis)  

3. อุปกรณ์เคร่ืองแก้วต่างๆ เช่น บิวเรตต์ขนาด 25 ลบ.ซม ขวดเออร์เมเยอร์ขนาด 500 
ลบ.ซม. กระบอกตวงขนาด 1,000 ลบ.ซม 

สารเคมี  

1. น้้ากลั่น จะต้องมีคุณภาพดี กลั่นจากเคร่ืองกลั่นที่ท้าด้วยแก้วและต้องเป็นน้้ากลั่น
ซึ่งมีปริมาณของทองแดงน้อยกว่า 0.01 มก./ลบ.ดม. และต้องปราศจากคลอรีน 
คลอรามีน ความเป็นด่าง เน่ืองจากไฮดรอกไซด์  อินทรีย์สาร และกรด  

2. สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์  
 ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 8.5 กรัม ได

โพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4) 21.75 กรัม ไดโซเดียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปต้าไฮเดรต (Na2HPO4.7H2O) 33.4 กรัม และ
แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) 1.7 กรัม ในน้้ากลั่น 500 ลบ.ซม. แล้วเจือ
จางเป็น 1,000 ลบ.ซม สารละลายนี้จะมีค่าพีเอชเท่ากับ 7.2 ข้อควรระวัง 
ให้เททิ้งทันทีถ้าพบเห็นการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในขวดเก็บ
สารละลาย (stock bottle)  

3. สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต  
 ละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปต้าไฮเดรต (MgSO4.7H2O)22.5 กรัมในน้้า

กลั่นแล้วท้าให้เจือจางเป็น 1,000 ลบ.ซม.  
4. สารละลายแคลเซียมคลอไรด์  

 ละลายแอนไฮดรัสแคลเซียมคลอไรด์ (anhydrous CaCl2) 27.5 กรัมในน้้า
กลั่น แล้วท้าให้เจือจางเป็น1,000 ลบ.ซม.  

5. สารละลายไอร์ออน(III) คลอไรด์  
 ละลายไอร์ออน (III) คลอไรด์เฮกซาไฮเรต (FeCl3.6H2O) 0.25 กรัมใน

น้้ากลั่น แล้วท้าให้เจือจางเป็น1,000 ลบ.ซม.  
6. สารละลายกรดและด่างเข้มข้น 1 โมล/ลบ.ดม. ใช้ส้าหรับปรับตัวอย่างน้้าที่เป็น

กรดและด่างให้เป็นกลางก่อนที่จะน้ามาวิเคราะห์  
7. สารละลายโซเดียมซัลไฟต์ 0.0125โมล/ลบ.ซม.  
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 ละลายแอนไฮดรัสโซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) 1.575 กรัมในน้้ากลั่น1,000 
ลบ.ซม. (สารละลายนี้ไม่อยู่ตัว ต้องเตรียมในวันที่จะใช้เท่านั้น)  

8. ไนตริฟิเคชั่น อินฮิบิเตอร์ (nitification inhibitor)  
 ได้แก่ คลอโร2.2%- 2-คลอโร-6-ไตรคลอโรเมซิลไพร์ดีน (2-choloro-6-

(trichloromethyl) pyridine หรือTCMP  
9. สารละลายกลูโคสและกรดกลูตามิก (Glucose –glutamic acid solution)  

 น้ากลูโคสและกรดกลูตามิกซึ่งอบแห้งที่ 130 เป็นเวลา 1ชั่วโมง อย่างละ
150 มก. ละลายในน้้ากลั่น และเจือจางเป็นปริมาตร 1,000 ลบ.ซม. 
(สารละลายนี้ต้องเตรียมใหม่ทุกครั้งก่อนใช้)  
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แผนภูมิกรรมวิธีการทดลอง 
 
 
 
 

10.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทน้้าใส่ขวด  โดยน้้าแต่ละตัวอย่างเทลงขวดบีโอดี  2  ขวด   เทโดยอย่าให้
เกิดฟองอากาศ 

เบอร์ 1 , 2 เป็นน้้าจากแหล่งชุมชน
ตลาดน้้าบางน้อยส่วนที่ 1 

 
 
 
 
 

น้า 2 ขวดนี้ มาหาค่า BOD 
 
 
 
 
 

 

1 
 

3 

 
 
 
 
 
น้า  2 ขวดนี้ น้าไปเข้าตู้อบอุณหภูมิ 20 ๐C เป็นเวลา  

 5  วัน 

 

2 
 

4 

เติมสาร   Manganese Sulfate   ลงในน้้า 2 มิลลิลิตร 

เติม Alkali – Iodide – Azide ลงในน้้า 2 มิลลิลิตร 
 

เบอร์ 3, 4 เป็นน้้าจากแหล่งชุมชน
ตลาดน้้าบางน้อยส่วนที่ 2 
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วิธีทดลอง 
1.   เตรียมขวดบีโอดี มา 4 ขวด จดหมายเลยขวดลงใน ใบบันทึกค่า BOD 
2.   น้าน้้าทั้ง 2 ส่วน ที่ได้ผ่านการเตรียมน้้าเจือแล้ว เทใส่ขวด โดยน้้าแต่ละตัวอย่างเทลง

ขวดบีโอดี 2 ขวด   เทโดยอย่าให้เกิดฟองอากาศ 
3.   แบ่งน้้าเป็น  2  ชุด  โดยชุดหนึ่งจะน้าไปไทเทรต  และอีกชุดจะน้าไปเก็บไว้ที่ตู้

อุณหภูมิ 
4.   น้้าที่เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิ  ตู้ควรมีอุณหภูมิ  20 ๐C เป็นเวลาทั้งหมด 5 วัน 
5.   ส่วนน้้าที่จะน้ามาไทเทรต  ขั้นตอนแรกให้เติมสารละลาย   Manganese Sulfate ลงไป

ในน้้าตัวอย่าง ทั้ง 2 ขวด อย่างละ 2 มิลลิลิตร 

ปิดจุกระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ  เขย่า  โดยกลับขวดไปมา  15  คร้ัง  ปล่อย
ให้ตะกอนนอนก้น 

เติมกรด   Sulfuric conc ลงไป   2   มิลลิลิตร 

ปิดจุกแล้วเขย่าจนกว่าตะกอนที่อยู่ในขวดจะหายไปหมด 

น้าน้้าตัวอย่างทั้ง 2 ส่วน ใช้ในการไทเทรต แค่ 203 มิลลิลิตร 

ไทเทรตโดยการ  หยดน้้าแป้งลงไปในขวด 1 – 2 มิลลิลิตร เป็นอินดิเคเตอร์ 

เติมสารละลายมาตรฐาน   Sodium   Thiosulfate 0.025 นอร์มัล ไทเทรตจนสี
น้้าเงินหายไป จุดยุติของการไทเทรตอยู่ที่น้้าในขวดนั้นใส ไม่มีสี  

จดปริมาตรที่ใช้ไปของ   สารละลายมาตรฐาน   Sodium   Thiosulfate 
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6.   แล้วตามด้วยเติมสารละลาย   Alkali – Iodide – Azide ลงไปในน้้าตัวอย่างทั้ง 2 ขวด 
อย่างละ 2 มิลลิลิตร 

7.   ปิดจุกระวังอย่าให้มีฟองอากาศ  เขย่า  โดยกลับขวดไปมา  15  คร้ัง    
8.   ทิ้งไว้สักพักปล่อยให้ตะกอนนอนก้น 
9.   เมื่อตะกอนนอนก้นแล้ว  เราก็เติมกรด   Sulfuric conc ลงไป   2   มิลลิลิตร 
10.  ปิดจุกแล้วเขย่าจนกว่าตะกอนที่อยู่ในขวดจะหายไปหมด 
11.  ตั้งทิ้งไว้ให้ไอโอดีนกระจายไปทั่วขวด 
12.  น้าน้้าตัวอย่างทั้ง 2 ใช้ในการไทเทรต แค่   203 มิลลิลิตร 
 * ในการไทเทรตด้วย  Na2S2O3 นั้นที่น้าน้้าตัวอย่างมา 203 มิลลิลิตร เน่ืองจาก

ยึดถือปริมาตรเร่ิมต้นของตัวอย่าง 200มิลลิลิตร เป็นหลักดังนั้นถ้าขวดขนาด 300 มิลลิลิตรซึ่ง
เติมสาร Manganese Sulfate และ Alkali – Iodide – Azide ลงไปอีกอย่างละ 2 มิลลิลิตร จะได้
ว่าปริมาตรที่ต้องน้ามาไทเทรตจะเป็น 

  ( 200 X 300) / (300 – 4) =   203 มิลลิลิตร 
   น้าตัวอย่างที่เติมน้้ายาเรียบร้อยแล้วมา 203 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วย 0.025  N  Na2S2O3   

ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรที่ใช้ในการไทเทรต ใช้บอกความเข้มข้นเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ DOได้
โดยตรง 

13. น้าน้้าตัวอย่างมาไทเทรตโดยการ  หยดน้้าแป้งลงไปในขวด 1 – 2  มิลลิลิตร  เป็นอินดิ
เคเตอร์ 

14. แล้วเติมสารละลายมาตรฐาน   Sodium   Thiosulfate  0.025  นอร์มัล ไทเทรตจนสีน้้า
เงินหายไป  จุดยุติของการไทเทรตอยู่ที่น้้าในขวดนั้นใส  ไม่มีสี   

15. จดปริมาตรที่ใช้ไปของสารละลายมาตรฐาน  Sodium   Thiosulfate   
16. เมื่อเวลาผ่านไป  5  วัน  น้าน้้าตัวอย่าง ทั้ง 2 ขวดที่ เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิออกมาไทเทรต  

ท้าเหมือนเดิมตั้งแต่ขั้นตอนที่  5 – 15 
17. แล้วน้าค่าที่ได้มาทั้งหมดมาค้านวณหาค่า  BOD 
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 ค่าวิเคราะห์  BOD ของเดือน พ.ค 2554 
ตารางที่ 4.7.2.1 แสดงผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า  BOD 

DATE Name 

BOD 

No. % DO0 DO5 BOD 

22/05/2554 ส่วนที่ 1 221 20 8   

  238   7.5 2.5 

  ส่วนที่ 2 218 100 9.3   

    237   8.1 5.2 

   จากตาราง 4.8.2.1 แสดงผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า  BOD 
           บริเวณแหล่งน้้าชุมชนตลาดน้้าบางน้อยในเดือน พ.ค 2554 โดยรวมพบว่าระดับค่า BOD 
ของน้้าส่วนที่ 2 ในวันที่ 22/05/54 ค่า BOD ที่วิเคราะห์มาได้ คือ 5.2 มิลลิกรัม / ลิตร อยู่ในระดับต่้า
โดยมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิกรัม / ลิตร ฉะนั้นหากพิจารณาจากค่า BOD ของน้้าส่วนที 2 ไม่เกิน
ตามที่กรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก้าหนดไว้ 
         4.7.3 ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
                ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ใน
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 ) วันที่  3  
มกราคม 2539   เร่ือง   ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม   เป็นกฎหมายที่ใช้ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุจสาหกรรมก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม    
 ได้ก้าหนดค่ามาตรฐานบีโอดีไว้  20  มิลลิกรัม / ลิตร  ตามตาราง ค่ามาตรฐานน้้าทิ้งตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 )  ในข้อที่ 14  อยู่
ใน ภาคผนวก ค  ( มาตรฐานน้้าทิ้ง ) 
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มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าท้ิงจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
 

 

พารามิเตอร ์ มาตรฐาน 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)  5.5 -9.0 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) *   ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. น้้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร  

6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร  
 

   
 

หมายเหตุ : * กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี 
ของน้้าที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้้าเพื่อหาค่าบีโอด ีให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษ
กรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) ก่อนท้าการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่ก้าหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ฉบับล่าสุด 
** กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for 
the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซ่ึง American Public Health Association, American 
Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันก้าหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้้า  

แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจาก
ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 

 

 

 
4.7.4   ปัญหาการวิเคราะข้อมูล 
         - การส่งตัวอย่างน้้าเสียไปตรวจทดสอบหาค่า BOD นั้นใช้ระยะเวลานาน 5-10 วัน เพราะ
กระบวนการทดสอบใช้ระยะเวลานานพอสมควร ส่งผลต่อการวิเคราะข้อมูลต้องใช้เวลานานและค่า
ออกซิเจนในน้้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้  เพราะลักษณะของแหล่งน้้าเป็นล้าคลองที่มีน้้าไหล
ผ่าน ก่อนไหลลงแม่น้้าแม่กลองดังนั้นปริมาณออกซิเจนในน้้าจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
และยังมีปัจจัยทางด้านการเกษตรที่มีผลท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย ได้เน่ืองจากระบบนิเวศถูกท้าลาย 
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เพราะล้าคลองมีการเชื่อมต่อกับแหล่งเพาะปลูกผลไม้ทางเศษฐกิจมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และ
มลพิษทางอากาศจากการฉีดพ้นสารเคมีแหล่งน้้าอาจปนเปื้อนสารเคมีได้ด้วยท้าให้ค่า BOD ที่ตรวจ
นั้นอาจจะได้ค่าที่ไม่เป็นจริงก็ได้ 
4.7.5 รายชื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน อ้าเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม  
4.7.5.1 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วัดคริสต์ใน ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม 
ขั้นตอนการผลิต  
1 เตรียมผ้าที่จะย้อม 

 
2.) เตรียมอุปกรณ์การย้อมผ้า เช่น ต้มน้้า มัดผ้าเพื่อที่จะระบุลายที่จะย้อม  
3.) เตรียมสีย้อมผ้าเท่ลงในน้้าที่ต้มไว้ 
4.) น้าผ้าที่เตรียมไว้มาย้อมแช่ไวประมาณ 20-30 นาที 
5.) น้าผ้าที่ย้อมขึ้นจากการย้อม 

 
6.) น้าผ้าที่ถูกย้อมไปตาก  
7.) เทน้้าที่ย้อม ทิ้งลงสู่แม่น้้าสาธารณะ 
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ขั้นตอนการท้าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  มีดังนี ้ 
1. ต้มน้้าให้เดือดในภาชนะที่ใหญ่พอประมาณ (ขึ้นอยู่กับจ้านวนผ้า ที่จะย้อมด้วย) ใส่เกลือ

ลงไปพร้อมกับน้้าเพื่อให้สีติดทนนานและสีสดขึ้น  
2. น้าวัตถุดิบให้สีที่เตรียมไว้มาสับ ๆ ให้เล็กพอประมาณ แล้วใส่ ใน ถุงผ้าหรือ   

ตาข่ายที่เตรียมไว้ แล้วน้าเอาไปต้มกับน้้าที่เดือดเพื่อสกัดเอาสารที่มี อยู่ในนั้นออกมาให้สังเกตสีที่
ออกมาจากถ้าสีเข้มแล้วจึง  
  3. น้าผ้าที่ผูกลายเสร็จลงไปในหม้อต้มสี ให้กลับด้านผ้าหรือกวน ให้ตลอดเพื่อให้สีผ้าดูดสี
สม่้าเสมอกันทั้งผืน  ให้สังเกตสีที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ถ้าพอใจหรือเหมาะสมแล้วจึงน้าออกมา วาง
ให้เย็นก่อน (ประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้้า)  

4.  แล้วค่อยเอาลงล้างขยี้เบาๆ ในน้้าตัวท้าปฏิกิริยาเพื่อท้าให้เกิดสีใหม่   เช่น   น้้าสนิม  น้้า
สารส้ม   น้้าปูนใส น้้าด่างขี้เถ้า  (ในขณะที่แช่ผ้าในตัวท้าปฏิกิริยาแต่ละชนิดให้สังเกตถึงความต่าง
และการเปลี่ยนแปลงสีของแต่ละชนิดไว้ด้วยเพราะแต่ละตัวจะให้สีแตกต่างกัน) ถ้าพอใจแล้วให้
แกะลายออกแล้วน้าไปตากแดดให้แห้ง หรือถ้ายังไม่พอใจในสีที่ปรากฏให้น้าไปล้างน้้า สะอาดแล้ว
น้ากลับไปย้อมกับตัวท้าปฏิกิริยาชนิดอ่ืนๆ อีก   แต่ข้อควรระวัง คือในระหว่างที่น้าผ้าเปลี่ยนตัวท้า
ปฏิกิริยาให้ล้างน้้าเปล่าก่อน เพื่อไม่ให้ผสมกัน หรือถ้าไม่พอใจอีกอาจน้าไปต้มกับน้้าเปลือกไม้อีก
คร้ัง เพื่อย้อมใหม่ จนเป็นที่พอใจแล้วแก้ผ้าที่มัดไว้น้าไปตากแดดให้แห้ง   
 
สภาพปัญหาจากการผลิตผ้ามัดย้อม 
      -  มีสภาพปัญหาที่พบจากขั้นตอนการผลิต จ้านวน1 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 7 เทน้้าที่ย้อม ทิ้งลงสู่
แม่น้้าสาธารณะ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
      - สร้างเครืองบ้าบัดน้้าเสียโดยวิธีการกรองก่อนทิ้งลงสู่แม่น้้าสาธารณะ  
4.7.5.2 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที  
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ขั้นตอนการผลิต 
1. ) เตรียมผ้าที่จะท้าการเย็บ 

 
2.) ตัดผ้าตามขนาดที่จะเย็บ 

 
 
3.) เย็บผ้า 
4.)  ตรวจสอบผ้าที่เย็บเสร็จแล้ว 
สภาพปัญหากลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที  
    -ไม่พบสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
    - ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
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4.7.5.3 กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา 
ขั้นตอนการผลิต  
1.) เตรียมอุปการณ์ในการท้าโอ่งหรรษา 

 

 
2.) แปะภาพหรือวัสดุที่ต้องการลงบนโอ่งหรรษา 
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3.) เคลือบสีผลิตภัณฑ์ 

 
4.)  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

 
 
สถาพปัญหากลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา 
     - ไม่พบสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย 
แนวทางการแก้ไข 
     - ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
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4.7.5.4 กลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 
ขั้นตอนการผลิต 
1.) เตรียมดินที่จะท้าการปั้น 

 
 
2.) ปั้นดินตามแบบ 
3.) ลงสีดินที่ปั้นเสร็จแล้วตามแบบ 
4.) เขียนลายตามแบบ 
5.)  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

 
 
สภาพปัญหากลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด  
      - ไม่พบปัญหาจากหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 
แนวทางการแก้ไข 
      - ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
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     4.8 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเครื่องบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
         จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองบ้าบัดน้า้เสียจากสีมัดย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชนการใช้ระบบบึง
ประดิษฐ์บ้าบัดน้้าเสียเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ที่เกิดจากสีย้อมผ้าใน
อุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland) เป็นระบบบ้าบัดน้้า
เสียที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ทั้ง
แบบบนบกและในน้้าผสมกันมีความหลากหลายในด้านของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ลักษณะในการ
บ้าบัดน้้าเสียตามธรรมชาตินี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมากขึ้น      
โดยที่ระบบบึงประดิษฐ์สามารถก้าจัดมลสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบนี้มลสารจะถูก
ก้าจัดหลายกระบวนการด้วยกันได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ เช่น การตกตะกอน การดูดซับกับ
อนุภาคของตัวกลางและชีวภาพเคมีเช่น การน้าไปใช้โดยพืชและการเปลี่ยนรูปมลสารโดยจุลินทรีย์
ข้อดีของบึงประดิษฐ์  
        ในการบ้าบัดน้้าเสียเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆคือเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างและบ้ารุงรักษาต่้าใช้
พลังงานน้อยใช้เทคโนโลยีง่ายๆไม่จ้าเป็นต้องใช้บุคลากรผู้ช้านาญงานในการด้าเนินการระบบมี
ความยืดหยุ่นสูงเมื่อถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาระบรรทุกต่างๆ 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียบึงประดิษฐ์แบบน้้าไหลใต้ผิว 
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รูปภาพ 4.8 บ้าบัดขั้นต้นด้วยบึงประดิษฐ์แบบน้้าไหลแนวดิ่ง (VF) 

 

 
รูปภาพที่ 4.8 ข แสดงหน้าตัดของบ่อบ้าบัดที่ใช้ในการและจุดเก็บตัวอย่างน้้าเสีย 

ขั้นตอนการด้าเนินการ 
          ก. การปรับสภาพพืช 
              น้าต้นกกรังกามาปลูกลงในกระถางเพาะก่อน เมื่อต้นกล้าเร่ิมแตกหน่อใหม่ จึงเลือกเอา 
ต้นที่ มีขนาดใกล้เคียงกัน ไปปลูกในแปลงทดลองให้มีความหนาแน่นประมาณ 5 ต้น ต่อหนึ่งกอ 
ห่างกันทุก ๆ 0.25 เมตร หลังจากนั้นเลี้ยงพืชเพื่อให้พืชปรับตัว และมีความคุ้นเคยกับน้้าเสียโดย 
การขังน้้าทิ้งจากสีย้อมผ้าที่ผสมกับน้้าบ่อต้ืนให้ความเข้มข้นน้้าเสียประมาณ 10% เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ หลังจากนั้นระบายน้้าออกแล้วเติมน้้าเสียที่ผสมกับน้้าบ่อต้ืนมีความเข็มข้นน้้า เสียประมาณ 
20 % ขังทิ้งไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงระบายน้้าออก แล้วเพิ่มความเข้มข้นน้้าเสียเป็น 
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50 % ขังทิ้งไว้อีก 2 สัปดาห์ จึงระบายน้้าเสียออก พร้อมทั้งเร่ิมสูบน้้าเสียที่เกิดจากการผลิตสีย้อมผ้า 
เข้าระบบบึงประดิษฐ์ 
         ข. การจ่ายน้้าเสียเข้าระบบ 
             สูบน้้าเสียจากถังพักไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร ซึ่งท้าการสูบน้้าเข้าระบบแบบครั้ง 
คราว คือ สูบน้้าเสียเข้าระบบเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 16.00 น.โดยใช้เคร่ืองตั้ง 
เวลาอัตโนมัติควบคุมการท้างานของเคร่ืองสูบน้้า  น้้าเสียจะถูกส่งผ่านบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลตาม 
แนวดิ่งด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านชั้นตัวกลาง แล้วไหลไปยังระบบที่มีการไหลตามแนวนอน 
และออกจากระบบบึงประดิษฐ์สู่รางระบายน้้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเข้าระบบของ
น้้าเสียที่ 40, 120 และ 1,800 ลิตรต่อวัน 
          ค. การเก็บตัวอย่างน้้าเสีย 
            ได้ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าเสียแบบ Grab Sample จากจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 จุด ดัง 
แสดงในรูปที่ 4.8 ข โดยเก็บสัปดาห์ละ 1 คร้ัง จุดต่าง ๆที่ท้าการเก็บน้้าตัวอย่าง คือ 
              - จุดเก็บที่ 1 ถังพักน้้าเสียก่อนเข้าระบบ 
             - จุดเก็บที่ 2 น้้าที่ออกจากระบบที่มีการไหลตามแนวดิ่ง 
             - จุดเก็บที่ 3 ทางน้้าออกเข้าระบบที่มีการไหลตามแนวนอน 
          ง. การวิเคราะห์น้้าตัวอย่าง 
การวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ วิเคราะห์ตามวิธีของ Standard method for the 
examination of water and wastewater (APHA, AWWA and WPCF, 1992) 
        สรุป : ประสิทธิภาพระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดินในแนวด่ิงตามด้วยการไหลใน
แนวนอนมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่อภาระบรรทุกทางชลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยที่ประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถท้าให้น้้าทิ้งมีค่าซีโอดี และบีโอดี ผ่าน
มาตรฐานน้้าทิ้งอุตสาหกรรมได้ ในส่วนการควบคุมไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและเดินระบบไม่สูงมากนัก ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างและดูแลระบบได้ด้วย
ตนเอง จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นเพื่อลดมลพิษทางน้้าจากการผลิต
ผ้ามัดย้อมก่อนปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 
      อ้างอิงจาก :  เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2543).การบ้าบัดน้้าเสีย (Wastewater treatment) . 
กรุงเทพฯ. มิตรนราการพิมพ์, 2543. 
       ธงชัย พรรณสวัสดิ์. (2544). การก้าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ. สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. 
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       สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2542). ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระดาษสา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
         มาตรฐานการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง  
 ส่วนที่ 1 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
4.8.1 ตะแกรงราง และตะแกรง BAR RACKS AND SCREENS  
          1.1) ตะแกรงราง (Bar Racks)  
          1.2 ) ตะแกรง (Screens)  
4.8.2 หน่วยแยกกรวดทราย GRIT REMOVAL UNITS  
          2.1) รางดักกรวดทราย (Grit Chambers)  
          2.2) ถังดักกรวดทรายแบบกระแสวน (Vortex - Type Grit Chambers)  
          2.3) ถังเดไทรทัส (Detritus' Tanks)  
4.8.3 ถังตกตะกอนขั้นต้น PRIMARY SEDIMENTATION TANKS  
          3.1) ข้อแนะน้าทางชลศาสตร์  
          3.2) ข้อแนะน้าทางกายภาพ  
4.8.4 กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ACTIVATED SLUDGE PROCESSES  
          4.1) สัมประสิทธิ์จลน์ (Kinetic Coefficients)  
          4.2) ประเภทของกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์  
                    (4.2.1) แบบธรรมดาไหลตามกัน (Conventional Plug Flow)  
                    (4.2.2) แบบผสมสมบูรณ์ (Complete Mix)  
                    (4.2.3) แบบป้อนน้้าเสียแบบเป็นขั้น (Step Feed)  
                    (4.2.4) แบบเติมอากาศแบบดัดแปลง (Modified Aeration)  
                    (4.2.5) แบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization)  
                    (4.2.6) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended Aeration)  
                    (4.2.7) แบบเติมอากาศดัวยอัตราเร็ว (High Rate Aeration)  
                    (4.2.8) แบบกระบวนการแบบเคราส์ (Kraus' Process)  
                    (4.2.9) แบบออกซิเจนบริสุทธิ์ (High - Purity Oxygen)  
                    (4.2.10) แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)  
                    (4.2.11) แบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR)  
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4.8.5 ระบบโปรยกรอง TRICKLING FILTERS  
          5.1) แบบอัตราต่้า (Low - Rate)  
          5.2) แบบอัตราปานกลาง (Intermediate - Rate)  
          5.3) แบบอัตราสูง (High - Rate)  
4.8.6 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพหรืออาร์บีซี ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS, RBC  
4.8.7 กระบวนการก้าจัดไนโตรเจน NITROGEN REMOVAL PROCESSES  
          7.1) สัมประสิทธิ์จลน์ (Kinetic Coefficients)  
          7.2) เกณฑ์ก้าหนดการออกแบบ (Design Criteria)  
4.8.8 กระบวนการก้าจัดฟอสฟอรัส PHOSPHORUS REMOVAL PROCESSES  
          8.1) กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Processes)  
          8.2) กระบวนการทางเคมี (Chemical Processes)  
4.8.9 กระบวนการก้าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมกันทางชีวภาพ COMBINED 
BIOLOGICAL REMOVAL OF NITROGEN AND PHOSPHORUS  
          9.1) กระบวนการ เอทูโอ (A2/O)  
          9.2) กระบวนการบาร์เดนโฟ 5 ขั้น ( 5 - Stage Bardenpho's Process)  
          9.3) กระบวนการยูซีที (UCT Process)  
          9.4) กระบวนการวีไอพี (VIP Process)  
4.8.10 เคร่ืองกวนและเครื่องเติมอากาศ MIXERS AND AERATORS  
          10.1) พลังงานในการผสม  
          10.2) ตัวประกอบการปรับแก้ (Correction Factors)  
          10.3) สัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนของเคร่ืองเติมอากาศ  
4.8.11 ถังตกตะกอนขั้นสอง SECONDARY SEDIMENTATION TANKS  
          11.1) ข้อแนะน้าทางชลศาสตร์  
          11.2) ข้อแนะน้าทางกายภาพ  
4.8.12 บ่อปรับเสถียร STABILIZATION PONDS  
          12.1) พารามิเตอร์ที่ส้าคัญ  
          12.2) หน่วยบ้าบัด  
                    (12.2.1) บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Ponds)  
                    (12.2.2) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Ponds)  
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                    (12.2.3) บ่อบ่ม (Maturation Ponds)  
                    (12.2.4) บ่อผักตบชวา (Water Hyacinth Ponds)  
                    (12.2.5) สระเติมอากาศ (Aerated Lagoons)  
4.8.13 บึงวิศวกรรม (ENGINEERED WETLANDS)  
          13.1) บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetlands)  
          13.2) บึงธรรมชาติ (Natural Wetlands)  
4.8.14 การฆ่าเชื้อโรค (DISINFECTION)  
          14.1) การเติมคลอรีน (Chlorination)  
          14.2) การก้าจัดคลอรีน (Dechlorination)  
          14.3) การเติมโอโซน (Ozonation)  
          14.4) การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี (UV Disinfecting)  
4.8.15 การท้าข้น THICKENING  
          15.1) ถังท้าข้นด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Thickeners)  
          15.2) ถังลอยตัวด้วยอากาศละลาย (Dissolved Air Flotation Tanks)  
4.8.16 ถังย่อยสลัดจ์ SLUDGE DIGESTERS  
          16.1) ถังย่อยสลัดจ์แบบใช้อากาศ (Aerobic Sludge Digesters)  
          16.2) ถังย่อยสลัดจ์แบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Sludge Digesters)  
4.8.17 ลานตากแห้งสลัดจ์ SLUDGE DRYING BEDS  

4.8.1 ตะแกรงรางและตะแกรง (Bar Racks and Screens)  
        วัตถุประสงค์หลักในการบ้าบัดเบื้องต้น คือ  
               1) เพื่อปรับสภาพน้้าเสียให้เข้ากับกระบวนการบ้าบัดในขั้นต่อไป  
               2) เพื่อแยกกากวัสดุขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในกระบวนการและเเก่อุปกรณ์การ
บ้าบัดในขั้นต่อไป  
               3) เพื่อลดการสะสมของขยะในกระบวนการบ้าบัดในขั้นต่อไป  
          การบ้าบัดเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับตะแกรงหยาบ การบดละเอียด การแยกกรวดทราย การแยก
น้้ามันและไขมัน การปรับสภาพน้้า และการขจัดของแข็งแขวนลอย  
          ตะแกรงราง มีไว้เพื่อป้องกันเคร่ืองสูบ วาวล์ ท่อ และส่วนประกอบอื่น ๆ  จากการเสียหาย 
หรืออุดตัน จากเศษขยะ หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ ตะแกรงรางและตะแกรงสามารถท้าความสะอาดได้
ด้วยมือหรือกลไก การท้าความสะอาดตะแกรงรางด้วยมือมักใช้ในโรงบ้าบัดขนาดเล็ก  ซึ่งขยะที่ถูก
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ดักจะน้ามาวางบนตะแกรงเพื่อขับน้้าออก การท้าความสะอาด โดยกลไกใช้ลูกโซ่ หรือสายเคเบิล
เพื่อขับเดินเคร่ืองในการแยกขยะ 
ตารางที่ 4.8.1 ค่าก้าหนดการออกแบบตะแกรงรางและตะแกรง 

รายการ  
ค่าแนะน้า  

ช่วง ค่าท่ัวไป 
1.1 ตะแกรงราง (Bar Racks)   
1.1.1 แบบท้าความสะอาดด้วยแรงคน   
 ขนาดของซี่ตะแกรง (ซม.)   
- ความกว้าง 0.4 – 1.5  
 - ความลึก 2.5 – 5.0  
 ช่องว่างระหว่างซี่ตะแกรง (ซม.) 2.5 – 7.5  
 ความชันจากแนวนอน (องศา) 45 – 60  
 ความเร็วของน้้าเมื่อเร่ิมผ่านตะแกรง (ม./วินาท)ี 0.3 – 0.7  
การสูญเสียเฮดที่ยอมรับได้ (ซม.)  15 
1.1.2 แบบท้าความสะอาดด้วยเครื่องกล   
ขนาดของซี่ตะแกรง (ซม.)   
- ความกว้าง 0.5 – 1.5  
- ความลึก 2.5 – 7.5  
ช่องว่างระหว่างซี่ตะแกรง (ซม.) 1.0– 7.5  
ความชันจากแนวนอน (องศา) 60 – 90  
ความเร็วของน้้าเมื่อเร่ิมผ่านตะแกรง (ม./วินาท)ี 0.6 – 1.0  
การสูญเสียเฮดที่ยอมรับได้ (ซม.)  15 
1.2 ตะแกรง (Screens)   
ขนาดของรูตะแกรง (มม.) 0.2 – 6.0  
 การสูญเสียเฮดที่ยอมรับได้ (ซม.) 10 – 15  
 

 

www.ssru.ac.th



  62 

 

4.8.2 หน่วยแยกกรวดทราย (Grit Removal Unit)  
          วัตถุประสงค์หลักในการแยกกรวดทรายก็เพื่อ  
          1) ป้องกันอุปกรณ์กลไกจากการเสียดสี และสึกหรอ  
          2) ลดการเกิดตะกอนหนักในขั้นตอนการบ้าบัดในขั้นต่อ ๆ ไป   
          3) ลดความถี่ของการล้างเครื่องย่อยที่เกิดจากการสะสมของกรวดทรายมากเกินไป 

 ตารางที่ 4.8.2 ค่าก้าหนดการออกแบบหน่วยแยกกรวดทราย 

รายการ  
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
2.1 รางดักกรวดทราย (Grit Chambers)   
2.1.1 แบบน้้าไหลแนวนอนในรางส่ีเหลี่ยมผืนผ้า   
 เวลากักพักที่อัตราไหลสูงสุด (นาที) 0.8 – 1.5 1 
ความเร็วของน้้าในแนวนอน (ม./วินาที) 0.2 – 0.4 0.3 
 ความเร็วจมตัวส้าหรับการแยก (ม./ นาที)   
 - กรวดทรายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.21 มม. (65 – mesh)ก 1.0 – 1.3 1.2 
- กรวดทรายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.15 มม.  (100 – mesh)ก 0.6 – 0.9 0.8 
การสูญเสียเฮดในการควบคุมความเร็วของน้้าในราง (% ของความลึกน้้าใน
ราง)ข  

30 – 40 36 

 ความลึกของน้้าในราง (ม.) 0.6 – 1.5 1 
 ความยาวของราง (ม.) 10 – 25 15 
2.1.2 แบบเติมอากาศ ค   
เวลากักพักที่อัตราไหลสูงสุด (นาที) 2 - 5 3 
ขนาด :   
- ความลึก (ม.) 2 – 5  
- ความยาว (ม.) 8 – 20  
- ความกว้าง (ม.) 2.5 – 7.0  
- อัตราส่วนของความกว้างต่อความลึก 1:1 – 5:1 1.5 : 1 
- อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้าง 3:1 – 5:1 4 : 1 
การเติมอากาศ (ลบ.ม./นาที – ม. ความยาว) 0.2 – 0.8  
ปริมาณของกรวดทราย (ลบ.ม./1000 ลบ.ม. น้้าเสีย) 0.004 – 0.2 0.015 
2.2 ถังดักกรวดทรายแบบกระแสวน   
(Vortex – type Grit Chambers)   
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เวลากักพักที่อัตราไหลเฉลี่ย (วินาที)  30 
ขนาด :   
- เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.)   
- ส้าหรับส่วนบนของถัง 1.2 – 7.2  
- ส้าหรับส่วนล่างของถัง 0.9 – 1.8  
- ความสูง (ม.) 2.7 - 5.8  
ประสิทธิภาพในการแยกกรวดทราย (%)   
- กรวดทรายขนาด 0.3 มม. (50 mesh) >95  
- กรวดทรายขนาด 0.24 มม. (70 mesh) >85  
- กรวดทรายขนาด 0.15 มม. (100 mesh) >65  
2.3 ถังไดไทรทัส (Detritus Tanks)   
อัตราน้้าล้นสูงสุดที่ยอมให้ทางทฤษฎี (ลบ.ม./ตร.ม. – วัน)   
- กรวดทรายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.21 มม.   
(65 – mesh) ง และมีความถ่วงจ้าเพาะ   
- เท่ากับ 2.65  1,890 
- เท่ากับ 2.0  1,140 
- เท่ากับ 1.5   570 
- กรวดทรายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.15 มม.   
(100 – mesh) ง และมีความถ่วงจ้าเพาะ   
- เท่ากับ 2.65  1,320 
- เท่ากับ 2.0  800 
- เท่ากับ 1.5  400 

หมายเหตุ : ก ส้าหรับกรวดทรายที่มีค่าความถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 2.65 และน้้าเสียมีอุณหภูมิเท่ากับ 
15.5 0 C (จาก Stokes’ law เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วจมตัวจะเพิ่มขึ้น) 
                    ข ส้าหรับการควบคุมรางพาร์แชลล์ 
                     ค หากใช้ส้าหรับระบบ Biogical Nutrient Removal ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
                     ง ส้าหรับน้้าเสียที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 15.5 0 C 

4.8.3 ถังตกตะกอนขั้นต้น (Primary Sedimentation Tank)  
          วัตถุประสงค์ของการใช้ถังตกตะกอนก็เพื่อขจัดกากตะกอน และวัสดุลอยตัว เพื่อลดปริมาณ
ของแข็ง แขวนลอย การตกตะกอนขั้นต้นเป็นขั้นตอนของการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้น   
พื้นฐานการออกแบบ  
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          เวลากักพัก (Detention time) โดยทั่วไปถังตกตะกอนขั้นต้นถูกออกแบบเพื่อกักพักน้้าได้ 1.5- 
2.5 ชั่วโมง โดยใช้อัตราค่าเฉลี่ยของการไหลของน้้าเสียเป็นหลัก  
          อัตราภาระผิว (Surface loading rate หรือ Surface overflow rate) มีหน่วยเป็น m3/m2-d (ลบ.
ม. / ตร.ม. - วัน) การเลือกอัตราภาระผิวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของสารแขวนลอยที่จะแยก   
         อัตราภาระฝาย (Weir Loading Rate) โดยทั่วไปอัตราภาระฝายส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อ
ประสิทธิภาพของถังตกตะกอนขั้นต้น แต่หากกระแสน้้าไหลแรงเน่ืองจากความยาวของฝายถูก
จ้ากัดก็จะมีผลกระทบมากขึ้น ต้าแหน่งฝาย และการออกแบบถังมีผลกระทบมากกว่าอัตราภาระฝาย
ตารางที่ 4.8.3 ค่าก้าหนดการออกแบบถังตกตะกอนขั้นต้น 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง  ค่าทั่วไป 
3.1 ข้อแนะน้าทางชลศาสตร ์   
3.1.1 ถังตกตะกอนขั้นต้นตามด้วยระบบบ้าบัดขั้นสอง   
เวลากักพัก (ช่ังโมง) 1 – 4 2 
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม. –วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 30 - 50 40 
- อัตราไหลสูงสุด 70 – 130 100 
อัตราภาระฝาย (ลบ.ม./ม. – วัน) 125 – 500 250 
3.1.2 ถังตกตะกอนขั้นต้นส้าหรับน้้าเสียที่ผ่านกระบวนการสร้างตะกอน   
อัตราน้้าล้นที่อัตราไหลเฉลี่ย (ลบ.ม./ตร.ม.– วัน)   
- ส้าหรับตะกอนสารส้มและสารประกอบเหล็ก 24 - 48  
- ส้าหรับตะกอนปูนขาว 30 – 60  
3.1.3 ถังตกตะกอนขั้นต้นที่รับสลัดจ์ส่วนเกินจากกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
เวลากักพัก (ช่ัวโมง) 1.5 – 2.5 2 
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม.- วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 25 – 35 30 
- อัตราไหลสูงสุด 45 – 80 60 
อัตราภาระฝาย (ลบ.ม./ม.- วัน) 125 – 500 250 
3.2 ข้อแนะน้าทางกายภาพ   
3.2.1 ถังแบบส่ีเหลี่ยมพื้นผ้า   
ความยาว (ม.) 15 – 90 25 – 40 
ความกว้าง (ม.) 3 – 24 5 – 10 
ความลึกของระดับน้้าที่ขอบถัง (ม.) 2.0 – 4.5 3.5 
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อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้าง 1.0 – 7.5 4 
อัตราส่วนของความยาวต่อความลึก 4 - 25 7 – 18 
ความชันของพื้นด้านล่างของถังตกตะกอน (%)  1 
ความเร็วของใบกวาดสลัดจ์ (ม./นาที) 0.6 – 1.2 0.9 
3.2.2 ถังแบบกลม   
ความลึกของระดับน้้าที่ขอบถัง (ม.) 2 – 6 4 
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.) 3 - 60 12 – 45 
ความชันของพื้นด้านล่างของถังตกตะกอน (%) 6 – 17 8 
อัตราเร็วที่ปลายสุดของใบกวาดสลัดจ ์ 1.5 – 2.1  
(tip speed) (ม./นาที)   

 

4.8.4 กระบวนการบ้าบัดแบบตะกอนเร่ง  
กระบวนการบ้าบัดแบบตะกอนเร่ง สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ดังต่อไปนี้   
1.) Conventional Plug Flow น้้าเสียที่ผ่านการตกตะกอน ตะกอนจากถังตกตะกอนจะถูก
ส่งกลับเข้ามายังส่วนแรกของถังเติมอากาศ และผสมให้เข้ากันโดยฟองอากาศหรือใบพัดกวน 
โดยปกติแล้วการเติมอากาศกระท้าอย่างทั่วถึงตลอดความยาวของถัง ในช่วงระหว่างการเติม
อากาศจะเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ กากตะกอนจะถูกแยกออกในถังตกตะกอนขั้นที่ 2  
2.) Complete - mix เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงมาจาก complete - mix reactor โดยที่น้้าเสียที่
ผ่านการตกตะกอนบางส่วน และตะกอนจากถังตกตะกอนจะถูกส่งเข้ามายังหลาย ๆ จุดของถัง
เติมอากาศโดยที่ organic load และ Oxygen Demand จะมีลักษณะสม่้าเสมอตลอดความยาง
ของถัง  
3.) Step Feed เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงจาก Conventional plug - flow ซึ่งน้้าเสียที่ผ่านการ
ตกตะกอนแล้วจะ ถูกป้อนเข้าสู่ถังเติมอากาศหลาย ๆ จุดพร้อมกันให้อัตราส่วน F/M เท่ากัน
ทั่วทั้งถัง จึงลด Oxygen Demand สูงสุดได้ กระบวนนี้มีความยืดหยุ่นในการเดินระบบสูง  
4.) Modified Aeration มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Conventional Plug Flow เว้นแต่ว่าใช้เวลาใน
การเติมอากาศน้อยกว่า และใช้ค่าอัตราส่วน F/M ที่สูงกว่าประสิทธิภาพในการก้าจัด
สารอินทรีย์หรือการลดค่า BOD น้อยกว่ากระบวนการตะกอนเร่งชนิดอ่ืน ๆ  
5.) Contact Stabilization กระบวนการน้ีใช้ 2 ถังแยกส้าหรับการบ้าบัดน้้าเสียและการ 
Stabilize (ปรับเสถียร) ของตะกอน ตะกอนที่ได้รับการปรับเสถียรแล้วจะถูกผสมกับน้้าเสียที่
เข้าระบบใน Contact Tank จากนั้นจะถูกผ่านเข้าถังตกตะกอน โดยที่ตะกอนจะถูกแยกออก
เพื่อปรับเสถียรด้วยการเติมอากาศ กระบวนการน้ีจะใช้อากาศน้อยกว่ากระบวนการ 
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Conventional Plug Flow ประมาณครึ่งหนึ่ง  
6.) Extended Aeration กระบวนการน้ีคล้ายคลึงกับ Conventional Plug Flow เว้นแต่ว่าใน
ระบบต้องมี Organic Loading ต่้าและต้องใช้เวลาในการเติมอากาศนาน นิยมใช้มากกับระบบ
บ้าบัดแบบส้าเร็จรูปที่ใช้ส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก  
7.) High - rate Aeration เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงโดยต้องมีระดับความเข้มข้นของ MLSS 
สูงและมีปริมาณน้้าเสียมาก ซึ่งจะท้าให้มีค่าอัตราส่วน F/M สูงและมี Mean Cell Residence 
Time นานแต่ใช้ระยะเวลาน้อย  
8.) Kraus Process เป็นแบบหนึ่งของกระบวนการ Step Aeration ใช้บ้าบัดน้้าเสียที่มี
ไนโตรเจนน้อยโดยใช้ Digester Supernatant ผสมกับ Return Sludge บางส่วนในถังเติมอากาศ
แยกเพื่อเปลี่ยนแอมโมเนียในน้้าเสียเป็น ไนเตรท  จากนั้นจึงป้อนส่วนผสมเข้าสู่ถังเติมอากาศ
หลักของระบบ Plug - Flow  
9.) High - Purity Oxygen ใช้ก๊าซออกซิเจนแทนอากาศโดยที่ก๊าซออกซิเจนจะถูก diffused เข้า
สู่ถังเติมอากาศที่ปิดมิดชิด แล้วมีการหมุนเวียนกลับไป  
10.) Oxidation Ditch ระบบนี้ประกอบด้วยคูเวียนรูปวงกลมหรือวงรีซึ่งมีเคร่ืองกลส้าหรับเติม
อากาศ น้้าเสียที่ผ่าน ตะแกรงแล้วจะเข้าสู่คูเวียนเพื่อเติมอากาศและไหลเวียนด้วยความเร็ว
ประมาณ 0.25 ถึง 3.5 เมตรต่อวินาที ปกติจะใช้เวลาในการเติมอากาศนานในลักษณะ 
Extended Aeration และมีถังตกตะกอน Secondary ด้วย  
11.) Sequencing Batch Reactor, SBR เป็นระบบที่เติมน้้าเสียเข้าไปใน Complete - mix reactor 
1 หรือ 2 ตัว เพื่อเติมอากาศในลักษณะ ของระบบตะกอนเร่งที่สมบูรณ์แล้วถ่ายออก เนื่องจาก 
Mixed liquor อยู่ใน reactor ตลอดช่วงเวลาการบ้าบัดจึงไม่จ้าเป็นต้องมีถังตกตะกอน 
Secondary โดยทั่วไปจะใช้ Reactor 2 ตัว  

ตารางที่ 4.8.4 ค่าก้าหนดการออกแบบกระบวนการ Activated sludge 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
4.1 สัมประสิทธิ์จลน์ (Kinetic Coefficients)   
4.1.1 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด ( m) (วัน – 1 )   
น้้าเสียชุมชนในรูปของ : บีโอด ี 0.6 – 5.6 2.0 
ซีโอดี 0.16 – 4.00 1.6 
น้้าเสียจากโรงฆ่าเป็ดไก่ในรูปของบีโอด ี  3 
น้้าเสียจากโรงงานที่ใช้ถ่ัวเหลืองในรูปของบีโอด ี  0.5 
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น้้าเสียจากโรงงานย้อมผ้าในรูปของบีโอด ี  0.29 
4.1.2 ความเข้มข้นที่ครึ่งความเร็ว (K S ) (มก./ล.)   
น้้าเสียชุมชนในรูปของบีโอด ี 40 – 120 80 
น้้าเสียจากโรงฆ่าเป็ดไก่ในรูปของบีโอด ี  500 
น้้าเสียจากโรงงานที่ใช้ถ่ัวเหลืองในรูปของบีโอด ี  355 
น้้าเสียจากโรงงานย้อมผ้าในรูปของบีโอด ี  86 
4.1.3 สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y)   
(มก. VSS แบกทีเรียที่เพิ่มขึ้น/มก. สับสเทรตที่ใช)้    
- ในรูปของบีโอด ี 0.3 – 0.7 0.5 
- ในรูปของซีโอด ี 0.2 – 0.5 0.4 
4.1.4 สัมประสิทธิ์อัตราปฏิกิริยาเฉลี่ย    
(Ke =  m/ Y. Ks ) (ล./ ม.ก. *ช่ัวโมง)    
น้้าเสียชุมชน (ในรูปของบีโอดี)  1.1*10 –3–1.4*10-3   
น้้าเสียที่มีแอมโมเนียเป็นสารพื้นฐาน (ในรูปของบีโอดี)   4.6*10-4 
น้้าเสียจากโรงงานเคมีทั่วไป (ในรูปของบีโอดี)  1.4*10 –4–2.0*10-4   
น้้าเสียจากโรงงานเคมีอินทรีย ์(ในรูปของบีโอดี)  0.5*10 –4–0.7*10-4   
น้้าเสียจากโรงงานปิโตรเคม ี(ในรูปของบีโอดี)  2.4*10 -4–2.8*10-4   
น้้าเสียจากโรงงานผลิตเบียร ์(ในรูปของบีโอดี)   2.2*10-4 
น้้าเสียจากโรงงานผลิตน้้ามันพืช (ในรูปของบีโอดี)   3.1*10-4 
น้้าเสียจากโรงงานผลิตยา (ในรูปของบีโอดี)  2.1*10 -4–5.7*10-4  
น้้าเสียจากโรงงานผลิตฟีนอล (ในรูปของบีโอดี)   0.92*10-4 
น้้าเสียจากโรงงานเยื่อและกระดาษ (ในรูปของบีโอดี)   4.17*10-4 
น้้าเสียจากโรงกล่ันน้้ามัน (ในรูปของบีโอดี)  3.5*10 -4–1.0*10-3  
น้้าเสียที่มีตะกั่วเททราเอทิล (tetraethyl lead)(ในรูปของบีโอดี)  7.1*10-4 
น้้าเสียจากโรงงานย้อมผ้าหรือพิมพ์ผ้า (ในรูปของบีโอดี)  1.5*10-4 
น้้าเสียที่มีไธโอซัลเฟต (thiosulfate) (ในรูปของบีโอดี) 1.1*10 -4–2.1*10-4  
น้้าเสียจากโรงกล่ันแอมโมเนีย (ในรูปของบีโอดี)  11.0*10-4 
4.1.5 สัมประสิทธิ์การสลายตัวจ้าเพาะ (Kd) (วัน-1)   
- น้้าเสียชุมชน  0.03 – 0.07 0.05 
- น้้าเสียจากโรงงานฆ่าเป็ดไก่   0.72 
- น้้าเสียจากโรงงานกระดาษและเยื่อ 0.036 – 0.2  
- น้้าเสียจากโรงงานกล่ันน้้ามัน   0.24 
- น้้ามันจากโรงงานแปรรูปกุ้ง   1.61 

www.ssru.ac.th



  68 

 

- น้้าเสียจากโรงงานถั่วเหลือง   0.14 
- น้้าเสียจากโรงงานย้อมหรือพิมพ์ผ้า 0.033 – 1.2  
- น้้าเสียที่มีไธโอซัลเฟต  0.010 – 0.02  
- น้้าเสียจากโรงงานแปรรูปผักและผลไม ้ 0.029 – 0.19  
- น้้าเสียจากโรงงานผลิตเนย   0.055 
4.2 ประเภทของกระบวนการแอททิเวเต็ดสลัดจ ์   
4.2.1 แบบธรรมดาไหลตามกัน (Conventional Plug-Flow)    
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(F/M) (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.2 – 0.4  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 5 – 15  
- อัตราภาระอินทรีย์ (OLR) (กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน)  0.3 – 0.6  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (MLSS) (มก./ล.)  1,500 – 3,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (HRT) (ช่ัวโมง) 4 – 8  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.25 – 1.0  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. บีโอดีที่ถูกก้าจัด)  0.8 – 1.1  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%)  85 – 95  
4.2.2 แบบผสมสมบูรณ ์(Complete-Mix)    
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.2 – 0.6  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน)  5 – 15  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.8 – 1.9  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 2,500 – 4,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง)  3 – 5  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.25 – 1.0  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. บีโอดีที่ถูกก้าจัด)  0.8 – 1.1  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%)  85 – 95  
4.2.3 แบบป้อนน้้าเสียแบบเป็นขั้น (Step-Feed)    
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.2 – 0.5  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 5 – 15  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน)  0.6 – 1.0  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.)  2,000 – 3,500  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง)  3 – 5  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ  0.25 – 0.75  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%)  85 – 95  
4.2.4 แบบเติมอากาศแบบดัดแปร (Modified Aeration)    
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- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  1.5 - 5.0  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน)  0.2 - 0.5  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 1.2 - 2.4  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.)  200 - 1,000   
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 1.5 - 3.0  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.05 - 0.24  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. บีโอดีที่ถูกก้าจัด)  0.4 - 0.6  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 60 - 75  
4.2.5 แบบปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.2 – 0.6  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 5 - 15  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน)  0.9 – 1.2  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.)   
- ในถังสัมผัส  1,000 - 3,000  
- ในถังปรับเสถียร 4,000 - 10,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง)   
- ในถังสัมผัส 0.5 – 1.0  
- ในถังปรับเสถียร 3 – 8  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.25 – 1.50  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. บีโอดีที่ถูกก้าจัด)   
- ในถังสัมผัส 0.4 – 0.6  
- ในถังปรับเสถียร 0.3 – 0.5  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 80 - 90  
4.2.6 แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended Aeration)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.05 - 0.15 0.1 
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 20 - 30  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.1 - 0.4  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 3,000 - 6,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 18 - 36  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.5 - 1.5  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออซิเจน/กก. บีโอดีที่ถูกก้าจัด) 1.4 - 1.6  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 75 - 95  
4.2.7 แบบเติมอากาศด้วยอัตราเร็ว (High-Rate Aeration)   
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- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 1.5 - 3.0  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) <2  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 1.6 - 16  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 4,000 - 10,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 0.5 – 2.0  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  1.0 – 2.0  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก.บีโอดีที่ถูกก้าจัด) 0.7 – 0.9  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดี (%) 75 – 90  
4.2.8 แบบกระบวนการแบบเคราส์ (Kraus Process)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี5/กก. MLVSS*วัน) 0.3 - 0.8  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 5 -15  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.6 - 1.6  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 2,000 - 3,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 4 - 8  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.5 - 1.0  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 85 - 95  
4.2.9 แบบออกซิเจนบริสุทธ ์(High-Purity Oxygen)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.25 - 1.0  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 3 -10  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 1.6 - 3.2  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 2,000 - 8,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 1 - 3  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.25 - 0.5  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 85 - 95  
4.2.10 แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.05 - 0.30  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 10 - 30  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.1 - 0.5  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 3,000 - 6,000  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 8 - 36  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (Qr/Q)  0.75 – 1.50  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%)  75 – 95  
4.2.11 แบบเอสบีอาร ์(Sequencing Batch Reactor,SBR)   
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- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย ์(กก.บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.05 – 0.30  
- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 8 - 20  
- อัตราภาระอินทรีย ์(กก.บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.1 - 0.3  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (มก./ล.) 1,500 - 5,000  
- ความจุถังต่ออัตราไหลของน้้าเข้า (ช่ัวโมง) 12 - 50  
- ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอด ี(%) 85 - 95  
- สัดส่วนระยะเวลาในการควบคุม (%)   
- ช่วงเติมน้้าเสีย (fill) 5 - 25  
- ช่วงปฏิกิริยา (react) 35 - 50  
- ช่วงตกตะกอน (settle) 10 - 20  
- ช่วงระบายน้้าออก (draw) 10 - 20  
- ช่วงพักหรือทิ้งสลัดจ์ส่วนเกิน (idle) 0 - 5  

 

4.8.5 ระบบโปรยกรอง (Trickling Filters)  
         หลักการของระบบโปรยกรองอาศัยการก่อตัวของชั้นเมือกบนพื้นผิวตัวกลางหนาประมาณ  2-
3 มม. ซึ่ง เท่ากับความหนาของการแทรกซึมของออกซิเจนจากอากาศ หากชั้นหนากว่านี้บางส่วนก็
จะไม่ได้รับออกซิเจนและท้าให้มีกลิ่นเหม็น เพื่อให้ภาระสารอินทรีย์และปริมาณน้้าเข้าระบบ
สมดุลย์กัน จ้าเป็นต้องหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วบางส่วนกลับมา ระบบโปรยกรองจะถูก
แยกออกเป็นแบบอัตราต่้า กลาง และสูง ขึ้นอยู่กับอัตราของภาระสารอินทรีย์ปริมาณน้้าเข้าระบบ
และอัตราการหมุนเวียน การกรองแบบอัตราต่้า มักใช้กับการบ้าบัดที่สมบูรณ์ รวมถึงไนตริฟิเคชั่น  
(Nitrification) การกรองแบบอัตราปานกลางคล้ายกับการออกแบบของแบบอัตราต่้าแต่แตกต่างกัน
ที่การควบคุมอัตราการหมุนเวียน การกรองแบบอัตราสูงใช้ส้าหรับการบ้าบัดเบื้องต้น  ภาระ
สารอินทรีย์ที่ยิ่งสูงเน่ืองจากการหมุนเวียนจะขจัดปัญหาการอุดตันได้          
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ตารางที่ 4.8.5 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบโปยกรอง 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
5.1 แบบอัตราต่้า (Low-Rate)   
-ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 1 - 4  
-อัตราภาระบีโอดี (กก./ลบ.ม.*วัน) 0.08 - 0.30  
ความลึก (ม.) 1.5 - 3.0  
การป้อนกลับ (เท่า) 0  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดี (%) 75 - 90  
5.2 แบบอัตราปานกลาง (Intermediate-Rate)   
ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน) 4 - 10  
อัตราภาระบีโอดี (กก./ลบ.ม.-วัน) 0.24 - 0.48  
ความลึก (ม.) 1.25 - 2.50  
การป้อนกลับ (เท่า) 0 - 1  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดี (%) 60 - 80  
5.3 แบบอัตราสูง (High-Rate)   
ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน) 10 - 40  
อัตราภาระบีโอดี (กก./ลบ.ม.-วัน) 0.32 - 1.00  
ความลึก (ม.) 1 - 2  
การป้อนกลับ (เท่า) 1.0 - 2.5  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดี (%) 50 - 80  

 

   
 

4.8.6 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพหรือ RBC (Rotating Biological Contactors)  
          ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ เป็นระบบหนึ่งที่ใช้กันมากในระบบแอโรบิกซึ่งมีแผ่นจานพลาสติก
กลม ๆ หลายแผ่นติดตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเพลา แผ่นจานจะจมน้้าอยู่ 40-80 เปอร์เซ็นต์ และหมุนอยู่
ในถังบ้าบัดน้้าเสีย จุลินทรีย์ที่ท้าหน้าที่ในการบ้าบัดจะเกิดและเกาะติดอยู่กับแผ่นจาน แผ่นจานจะ
หมุนขึ้นมารับอากาศเหนือน้้าเสีย และหมุนกลับลงไปในน้้าเสียเพื่อให้จุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่ย่อย
สารอินทรีย์ในน้้าเสีย  
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ตารางที่ 4.8.6 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 

รายการ 
ค่าแนะน้า  

ช่วง ค่าทั่วไป  
ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./1000 ตร.ม.*วัน) 80 – 160  
อัตราภาระอินทรีย ์   
-กก. บีโอดี ละลาย/1000 ตร.ม.*วัน 4 – 10  
-กก. บีโอดี ทั้งหมด/1000 ตร.ม.*วัน 10 – 17  
อัตราภาระอินทรีย์สูงสุดที่ตอนแรก (first stage)   
-กก. บีโอดี ละลาย/1000 ตร.ม.*วัน 12 – 30  
-กก. บีโอดี ทั้งหมด/1000 ตร.ม.*วัน 30 – 60  
เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 0.7 - 1.5  
บีโอด ีในน้้าออก (มก./ล.)  15 – 30  

  
4.8.7 กระบวนการขจัดไนโตรเจน (Nitrogen Removal Processes)  
          ไนโตรเจนมีอยู่ในน้้าเสียหลายรูปแบบ (เช่น สารอินทรีย์  แอมโมเนียมไนเตรทหรือไนไตรท์ ) 
ไนโตรเจน ส่วนใหญ่ในน้้าเสียจากบ่อเกรอะและน้้าเสียจากชุมชนจะอยู่ในรูปแบบของสารอินทรีย์
และแอมโมเนียไนโตรเจน ในการบ้าบัดน้้าเสียไนโตรเจนจะถูกก้าจัดในการตกตะกอนขั้นต้น
ประมาณ 20% อีก 20% จากการบ้าบัดแบบชีวภาพอีก 60% ของไนโตรเจนที่เหลือจะถูกปล่อยสู่
แหล่งน้้า เราสามารถขจัดไนโตรเจนออกจากน้้าเสียโดยขจัดเซลของแบคทีเรียหรือตะกอน
แบคทีเรียออกจากระบบ แต่ในน้้าเสียจะมีไนโตรเจนมากกว่าจ้านวนซึ่งสามารถซึมซับเข้าสู่เยื่อเซล
ได้ ในกระบวนการ nitrification - denitrification การขจัดไนโตรเจนท้าได้โดยการเปลี่ยนสภาพใน 
2 ขั้นตอน  
          ขั้นที่ 1 - แอมโมเนียจะถูก oxidize โดยชีวภาพเคมีกลายเป็นไนเตรท  
          ขั้นที่ 2 - ไนเตรทจะถูก reduce เป็นแก๊ซไนโตรเจน ซึ่งจะถูกระบายออกจากระบบ  
ในขั้นที่ 1 แอมโมเนียจะถูก oxidize ในสองขั้นตอน ขั้นแรกเป็นไนไตรท์โดย Nitrosomonas ขั้น
สองเป็น ไนเตรทโดย Nitrobacter แบคทีเรียที่ท้าการเปลี่ยนสภาพไนโตรเจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ปฏิกิริยาไวและถูกยับยั้งการท้างานได้โดยหลายปัจจัย เราพบว่าปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการ nitrification  
          1) ความเข้มข้นของแอมโมเนียและไนไตรท์  
          2) สัดส่วน BOD / TKN  
          3) ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้้า (DO)  
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          4) อุณหภูมิ  
          5) ค่า pH  
          กระบวนการ Denitrification แบคทีเรียในกระบวนการ Denitrification ได้พลังงานเพื่อการ
เติบโตจาก การเปลี่ยนไนเตรท nitrate เป็นแก๊ซไนโตรเจน แต่ต้องการคาร์บอนเพื่อสร้างเซล 
ไนโตรเจนในน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมีค่าคาร์บอนต้่า  เซลจึงต้องการคาร์บอนจากภายนอก ใน
ระบบ denitrification แบบชีวภาพ น้้าเสียที่ไหลเข้ามาหรือเยื่อเซลจะเป็นแหล่งคาร์บอนที่ต้องการ  

ตารางที่ 4.8.7 ค่าก้าหนดการออกแบบกระบวนการบ้าบัดไนโตรเจน  

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
7.1 สัมประสิทธิ์จลน์ (Kinetic Coefficients)   
7.1.1 กระบวนการไนตริฟิเคช่ัน (Nitrification Process)   
7.1.1.1 ไนโตรโซโมนัส (Nitrosomonas)   
- อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด ( m) (วัน-1) 0.3 - 2.0 0.7 
- ความเข้มข้นที่ครึ่งความเร็ว (Ks) (มก. NH4

+-N/ล.) 0.2 - 3.6 0.6 
- สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y) (มก. VSS แบกทีเรียที่เพิ่มขึ้น/มก. NH4

+-N ที่ใช้) 0.03 - 0.13  
7.1.1.2 ไนโตรแบกเทอร์ (Nitrobacter)   
- อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด ( m) (วัน-1) 0.14 - 3.0 1.0 
- ความเข้มข้นที่ครึ่งความเร็ว (Ks) (มก. NH4

+-N/ล.) 0.2 - 5.0 1.4 
- สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y) (มก. VSS แบกทีเรียที่เพิ่มขึ้น/มก. NO2

+-N ที่ใช้) 0.02 - 0.07  
7.1.1.3 ไนตริไฟอิงแบกทีเรีย (Nirifying Bacteria)   
- อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด ( m) (วัน-1) 0.3 - 3.0 1.0 
- ความเข้มข้นที่ครึ่งความเร็ว (Ks) (มก. NH4

+-N/ล.) 0.2 - 5.0 1.4 
- สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y) (มก. VSS แบกทีเรียที่เพิ่มขึ้น/มก. NH4

+-N ที่ใช้) 0.05 - 0.3 0.2 
- สัมประสิทธิ์การสลายตัวจ้าเพาะ (Kd) (วัน-1) 0.03 - 0.06 0.05 
7.1.2 กระบวนการดีไนตริฟิเคช่ัน (Denitrification Process)   
- อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด ( m) (วัน1-) 0.3 - 0.9 0.3 
- ความเข้มข้นที่ครึ่งความเร็ว (Ks) (มก. NO3

+-N/ล.) 0.06 - 0.20 0.1 
- สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y) (มก. VSS แบกทีเรียที่เพิ่มขึ้น/มก. NO3

- -N ที่ใช้) 0.4 - 0.9 0.8 
- สัมประสิทธิ์การสลายตัวจ้าเพาะ (Kd) (วัน-1) 0.04 - 0.08 0.04 
- อัตราดีไนตริฟิเคช่ัน (มก.NO3 

- -N/มก. VSS*วัน)   
- แหล่งของคาร์บอน - เมทานอล (250 C) 0.21 - 0.32  
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- เมทานอล (200 C) 0.12 - 0.20  
- น้้าเสีย (15-270 C) 0.03 - 0.11  
- เอนโดจีเนียส เมแทบอลิซึม (12-200 C) 0.017 - 0.048  
7.2 เกณฑ์ก้าหนดการออกแบบ (Design Criteria)   
- ปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ (มก.ออกซิเจน/มก. TKN ที่ออกซิไดส์) 4.33 - 4.57  
7.2.1 กระบวนการไนตริฟิเคช่ัน (Nitrification Process)   
7.2.1.1 ไนตริฟิเคช่ันแบบขั้นเดียว (Single-Stage Nitrification)   
(การก้าจัดคาร์บอนและไนตริฟิเคชันเกิดขึ้นในถังปฏิกรณ์ใบเดียวกัน)   
7.2.1.1.1. ถังปฏิกรณ์แบบไหลตามกัน (Plug-Flow Reactor)   
- อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.05 - 0.15  
- อัตราส่วนของเจลดาห์ลไนโตรเจนทั้งหมดต่อจุลินทรีย์ (กก. TKN/กก. 
MLVSS*วัน) 

0.02 - 0.15  

- อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 8 – 20  
- เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 6 – 15  
- ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (MLSS) (มก./ล.) 1,500 - 6,000  
- พีเอช 7.0 - 8.0  
- ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. บีโอดี ที่ก้าจัด) 1.1 - 1.5  
- อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (เท่า) 0.3 - 1.0  
7.2.1.1.2 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactors)   
ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./1000 ตร.ม.*วัน) 30 – 80  
อัตราภาระอินทรีย ์   
- กก. บีโอดีละลาย/1000 ตร.ม.*วัน 2.5 - 7.0  
- กก. บีโอดีทั้งหมด/1000 ตร.ม.*วัน 7 – 15  
อัตราภาระอินทรีย์สูงสุดที่ตอนแรก (first stage)   
- กก. บีโอดีละลาย/1000 ตร.ม.*วัน 12 – 30  
- กก. บีโอดีทั้งหมด/1000 ตร.ม.*วัน 30 – 60  
อัตราภาระแอมโมเนีย (กก./1000 ตร.ม.*วัน) 0.7 - 1.5  
เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 1.5 - 4.0  
บีโอดีในน้้าออก (มก./ล.) 7 – 15  
แอมโมเนียในน้้าออก (มก./ล.) <2  
7.2.1.2 ไนตริฟิเคช่ันแบบแยก (Separate-Stage Nitrification)   
(การก้าจัดคาร์บอนและไนตริฟิเคช่ันไม่ได้เกิดขึ้นในถังปฏิกรณ์ใบเดียวกัน)   
7.2.1.2.1 ถังปฏิกรณ์แบบไหลตามกัน (Plug-Flow Reactor)   
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อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.05 - 0.20  
อัตราส่วนของเจลดาห์ลไนโตรเจนทั้งหมดต่อจุลินทรีย์ (กก. TKN/กก. MLVSS*
วัน) 

0.04 - 0.15  

อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 10 – 20  
อัตราภาระอินทรีย์ (กก. บีโอดี/ลบ.ม.*วัน) 0.05 - 0.15  
ของแข็งแขวนลอยในของเหลวผสม (มก./ล.) 1,500 - 3,000  
เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 3 – 6  
อัตราส่วนการสูบสลัดจ์กลับ (เท่า) 0.5 - 2.0  
7.2.1.2.2 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactors)   
ภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./1000 ตร.ม.*วัน) 40 – 100  
อัตราภาระอินทรีย ์   
- กก. บีโอดีละลาย/1000 ตร.ม.*วัน 0.5 - 1.5  
- กก. บีโอดีทั้งหมด/1000 ตร.ม.*วัน 1 – 3  
อัตราภาระแอมโมเนีย (กก./1000 ตร.ม.*วัน) 1 – 2  
เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 1.2 - 2.9  
บีโอดีในน้้าออก (มก./ล.) 7 – 15  
แอมโมเนียในน้้าออก (มก./ล.) 1 – 2  
7.2.2 กระบวนการดีไนตริฟิเคช่ัน (Denitrification Process)   
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 1 – 5  
เวลากักพักชลศาสตร์ (ช่ัวโมง) 0.2 – 2  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตะกอน (MLSS) (มก./ล.) 1,000 - 2,000  
พีเอช 6.5 - 7.0   

หมายเหตุ : กระบวนการก้าจัดไนโตรเจนทางฟิสิกส์เคมีไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  เน่ืองจากปัญหา
ของตะกรันในหอไล่ก๊าซแอมโมเนีย (Ammomia Stripping Tower) 
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4.8.8 กระบวนการก้าจัดฟอสฟอรัส (Phosphorus Removal Processes)  
          ฟอสฟอรัสมีอยู่ในน้้าเสียชุมชนในรูปแบบสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์  orthophosphate 
หรือในรูป แบบ complex phosphate ซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งของฟอสเฟสในน้้าเสียชุมชนเป็น 
complex phosphate ซึ่งมาจากผงซักฟอก การก้าจัดฟอสฟอรัสท้าได้โดยก้าจัดเซลที่มีฟอสฟอรัส
มากเกินไป การก้าจัดฟอสฟอรัสโดยการบ้าบัดชีวภาพ อาจจะขจัดได้ถึง 30% ฟอสฟอรัสส่วน
ใหญ่ที่ถูกก้าจัดโดยวิธีทางชีวภาพจะถูกรวมอยู่ในกากตะกอนน้้าเสียที่ปล่อยทิ้งไป กากตะกอนที่
ถูกท้าให้ขาดออกซิเจนระยะเวลาหนึ่งจะสามารถลดปริมาณฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น  เมื่อเวียนกลับเข้า
ไปในถังเติมอากาศกากตะกอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงจะถูกทิ้งไป (ในขบวนการ A/O) หรือ
จะถูกบ้าบัดแยกต่างหาก เพื่อแยกฟอสฟอรัสออกมา (ในขบวนการ Phos Strip)  

 ตารางที่ 4.8.8 ค่าก้าหนดการออกแบบกระบวนการก้าจัดฟอสฟอรัส 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
8.1 กระบวนการทางชีวภาพ (Biological Processes)   
8.1.1 กระบวนการโฟรีดอกซ์หรือเอโอ (Phoredox or A/O Processes)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.2 - 0.7  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 2 – 8  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (MLSS) (มก./ล.) 2,000 - 4,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนเอโรบิก 0.5 - 1.5  
- ช่วงแอโรบิก 1 – 3  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 25 – 40  
8.1.2 กระบวนการโฟสตริพ (PhoStrip Process)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.1 - 0.5  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 10 – 30  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (MLSS) (มก./ล.) 600 - 5,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนเอโรบิก 8 – 12  
- ช่วงแอโรบิก 4 – 10  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 20 – 50  
อัตราการหมุนเวียนภายในของสลัดจ์จาก ถังสตริพเปอร์ (stripper) (% ของน้้า
เข้า) 

10 – 20  
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8.1.3 กระบวนการเอสบีอาร ์(Sequencing Batch Reactor, SBR)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน) 0.15 - 0.5  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 2 – 8  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (MLSS) (มก./ล.) 2,000 - 3,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนเอโรบิก 1.8 - 3.0  
- ช่วงแอโรบิก 1 – 4  
8.2 กระบวนการทางเคมี (Chemical Processes)   
8.2.1 โดยใช้สารส้ม   
อัตราส่วนโมลของอลูมินัมต่อฟอสฟอรัสที่ต้องการ   
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 75% .25:1 - 1.5:1 1.4:1 
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 85% 1.6:1 - 1.9:1 1.7:1 
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 95% 2.1:1 - 2.6:1 2.3:1 
พีเอชที่เหมาะสม 5.5 - 6.5  
8.2.2 โดยใช้เฟอร์ริกคลอไรด ์(FeCl3)   
อัตราส่วนโมลของอลูมินัมต่อฟอสฟอรัสที่ต้องการ   
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 75%  1.4:1 
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 85%  2.0:1 
ที่ประสิทธิภาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 95%  3.0:1 
พีเอชที่เหมาะสม 4.5 - 5.0  
8.2.3 โดยใช้ปูนขาว   
อัตราส่วนโมลของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส ที่ต้องการ 1.3:1 – 2.0:1 1.7:1 
พีเอชที่เหมาะสม >9.5  

4.8.9 กระบวนการขจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมกันทางชีวภาพ (Combined Biological 
Removal of Nitrogen and Phosphorus) 
           การใช้กรรมวิธีรวมจะขจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้พร้อมกัน กรรมวิธี  A2/O ช่วยให้มี 
anoxic zone เพื่อการเกิด denitrification MLSS ที่มีไนเตรทจะถูกน้ากลับมาเข้าสู่ขั้นตอน anoxic ใน
กระบวนการบาร์เดนโฟ 5 ขั้น จะใช้ 3 กระบวนการต่อเน่ืองกัน คือ แอนาโรบิก anoxic และแอโร
บิก เพื่อขจัดทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ไนโตรเจนจะถูกขจัดโดย nitrification - denitrification 
และฟอสฟอรัสจะถูกขจัดโดยน้าสลัดจ์ออกจากระบบ 
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ตารางที่ 4.8.9 ค่าก้าหนดการออกแบบกระบวนการขจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมกันทาง
ชีวภาพ 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
9.1 กระบวนการเอ-ทู-โอ (A2/O)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. (MLVSS*วัน)  0.15 - 0.25  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 4 – 27  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (มก./ล.) 3,000 - 5,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนแอโรบิก 0.5 - 1.5  
- ช่วงแอน็อกซิก 0.5 - 1.0  
- ช่วงแอโรบิก 3.5 - 6.0  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 20 – 50  
อัตราการหมุนเวียนภายใน (internal recycle) 100 – 300  
(% ของน้้าเข้า)   
9.2 กระบวนการบาร์เดนโฟ 5 ขั้น (5 stage Bardenpho Process)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.1 - 0.2  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 10 – 40  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (มก./ล.) 2,000 - 4,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนแอโรบิก 1 – 2  
- ช่วงแอน็อกซิก-1 2 – 4  
ช่วงแอโรบิก-1 4 – 12  
ช่วงแอน็อกซิก-2 2 – 4  
ช่วงแอโรบิก-2 0.5 – 1  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 50 – 100  
อัตราการหมุนเวียนภายใน (internal recycle)  400 
(% ของน้้าเข้า)   
9.3 กระบวนการยูซีที (UCT Process)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.1 - 0.2  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 10 – 30  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (มก./ล.) 2,000 - 4,000  
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เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนเอโรบิก 1 – 2  
- ช่วงแอน็อกซิก-1 2 – 4  
- ช่วงแอโรบิก-1 4 – 12  
- ช่วงแอน็อกซิก-2 2 – 4  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 50 – 100  
อัตราการหมุนเวียนภายใน (internal recycle) (% ของน้้า-เข้า) 100 – 600  
9.4 กระบวนการวีไอพี (VIP Process)   
อัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ (กก. บีโอดี/กก. MLVSS*วัน)  0.1 - 0.2  
อายุสลัดจ์ ( c) (วัน) 5 – 10  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าตกตะกอน (มก./ล.) 1,500 - 3,000  
เวลาปฏิบัติการ (ช่ัวโมง)   
- ช่วงแอนแเอโรบิก 1 – 2  
- ช่วงแอน็อกซิก-1 1 – 2  
- ช่วงแอโรบิก-1 2.5 - 4.0  
อัตราการสูบกลับของแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (% ของน้้าเข้า) 50 – 100  
อัตราการหมุนเวียนภายใน (internal recycle) 200 – 400  
(% ของน้้าเข้า)   

 4.8.10 เคร่ืองกวนและเครื่องเติมอากาศ (Mixers and Aerators)  
          ระบบเติมอากาศมีหลายประเภทแต่จุดประสงค์หลักของระบบ คือ   
          1) เพื่อให้มีออกซิเจนพอเพียงต่อการขจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้และให้มีชีวชาติแบบใช้
อากาศเจริญเติบโต  
          2) เพื่อให้เกิดการผสมเพื่อให้ของแข็งแขวนลอยอยู่  
          ระบบเติมอากาศแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
          1) เติมอากาศแบบฟู่ (Diffused aeration)  
          2) เติมอากาศแบบกลไก (Mechanical aeration)  
          ในระบบเติมอากาศแบบฟู่ อากาศจะถูกเป่าสู่บ่อเติมอากาศผ่านแผ่นฟู่ หรือท่อฟู่ที่พื้นของบ่อ
โดยฟอง อากาศจะผ่านขึ้นมาทางรูของแผ่นฟู่หรือท่อฟู่   
          ในการเติมอากาศแบบกลไก จะมีอุปกรณ์หมุนเวียนเพื่อกวนผสมน้้าในบ่อเติมอากาศและเติม
ออกซิเจน โดยการกระจายน้้าหรือตีน้้าผสมกับอากาศเพื่อการดูดซึมออกซิเจน  
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ตารางที่ 4.8.10 ค่าก้าหนดการออกแบบเคร่ืองกวนและเครื่องเติมอากาศ  

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
10.1 พลังงานในการผสม   
10.1.1 ส้าหรับเครื่องเติมอากาศแบบฟู ่(ลบ.ม./นาที-1000 ลบ.ม. ของปริมาณน้้า
ในถัง) 

  

ส้าหรับการเติมอากาศแบบหมุนควง (Spiral Roll Aeration) 20 – 30  
ส้าหรับการติดตั้งแบบสม่้าเสมอ (Uniform Aeration) 10 – 15  
10.1.2 ส้าหรับเครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล 15 – 25  
(แรงม้า/1000 ลบ.ม. ของปริมาตรน้้าในถัง)   
10.2 สัมประสิทธิการปรับแก้ (Correction Factors)   
สัมประสิทธิ์การปรับแก้อุณหภูมิ ( ) .015 - 1.04 1.024 
สัมประสิทธิ์การปรับแก้การผสมและรูปร่างถัง ( )   
- การเติมอากาศแบบฟู ่ 0.70 - 0.98 0.95 
- การเติมอากาศแบบเครื่องกลความเร็วช้าที่ผิวน้้าส้าหรับน้้าเสีย   
- ชุมชน  0.82 
- โรงงานเยื่อและกระดาษ  0.68 
- โรงงานผลิตกระดาษสีน้้าตาล (Kraft Paper) 0.48 - 0.68  
- โรงงานผลิตกระดาษฟอก (Bleached Paper) 0.83 - 1.98  
- โรงงานยา 1.65 - 2.15  
- โรงงานผลิตไยสังเคราะห ์ 1.88 - 3.25  
ส้าหรับการเติมอากาศแบบเครื่องกลประเภทอื่น  ๆ 0.6 - 1.2  
สัมประสิทธิ์การปรับแก้ Salinity-surface tension( ) 0.70 - 0.98 0.95 
10.3 สัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนของเครื่องเติมอากาศ (กก. ออกซิเจน/
แรงม้า/ช่ัวโมง) 

  

10.3.1 เครื่องเติมอากาศแบบฟู ่   
แบบฟองอากาศหยาบ (coarse bubble) 0.6 - 1.0  
แบบฟองอากาศละเอียด (fine bubble) 1.0 - 2.6  
แบบยกด้วยลม (air-lift) 1.1 - 1.3  
10.3.2 เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล   
แบบความเร็วต่้า (low speed) 0.9 - 2.2  
แบบความเร็วสูง (high speed) 0.6 - 1.6  
แบบแกนในแนวนอน (horizontal shaft) 1.0 - 1.4  
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แบบแกนจมน้้า (submerged shaft) 0.8 - 1.2  
แบบหลอดดูดลากลงล่าง (downdraft tube) 0.9 - 1.5  
แบบจมน้้า (submersible) 0.5 - 1.2  
แบบเครื่องอัดพ่น (ejector) 0.5 - 1.7  
แบบดูดพ่น (jet) 0.5 - 1.0  
แบบหลอดสถิต (static tube) 0.8 - 1.2  

 

4.8.11 ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Sedimentation Tanks)  
          ของแข็งแขวนลอยในน้้าเสียละเอียดเกินกว่าที่จะแยกได้ด้วยตะแกรงและหนักเกินไปที่จะ
ขจัดโดยการ ลอยตัวและช้อนหน้าผิว แต่ส่วนใหญ่ของแข็งแขวนลอยจะถูกขจัดโดยการตกตะกอน  
การตกตะกอนในโรงบ้าบัดใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตลอดกระบวนการบ้าบัด เช่น   
          1) ในรางดักกรวดทรายในช่วงต้นการบ้าบัดหลังจากแยกของแข็งชิ้นใหญ่ออกโดยตะแกรง
ดักขยะจะเป็นการแยกตะกอนหนักพวกดินทรายออก  
          2) ในถังตกตะกอนขั้นต้น สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนและของแข็งละเอียดจะถูกขจัดก่อนการ
บ้าบัดชีวภาพขั้นสูง  
          3) ในถังตกตะกอนขั้นที่สอง ตะกอนชีวภาพจะถูกขจัดออกจากน้้าทิ้งหลังการบ้าบัดก่อน
ปล่อยสู่แหล่งน้้า สาธารณะ 

ตารางที่ 4.8.11 ค่าก้าหนดการออกแบบถังตกตะกอนขั้นที่สอง 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
11.1 ข้อแนะน้าทางชลศาสตร ์   
11.1.1 ส้าหรับกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
(ยกเว้นแบบเติมอากาศยืดเวลา)   
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 16 – 33  
- อัตราไหลสูงสุด 40 – 60  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*ชม.)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 3 – 6  
- อัตราไหลสูงสุด 10  
- ความลึก (ม.) 3 – 6  
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- อัตราภาระฝ่าย (ลบ.ม./ม.*วัน) 250  
11.1.2 ส้าหรับกระบวนการแอททิเวเต็ดสลัดจ ์   
แบบเติมอากาศยืดเวลา   
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 8 – 16  
- อัตราไหลสูงสุด 24 – 32  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*ชม.)   
อัตราไหลเฉลี่ย 1 – 5  
อัตราไหลสูงสุด 7  
ความลึก (ม.) 3 –6   
- อัตราภาระฝาย (ลบ.ม./ม.*วัน) 250  
11.1.3 ส้าหรับระบบโปรยกรอง   
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 16 – 24  
- อัตราไหลสูงสุด 40 – 48  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*ชม.)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 3 – 5  
- อัตราไหลสูงสุด 8  
- ความลึก (ม.) 3.0 - 4.5  
- อัตราภาระฝาย (ลบ.ม./ม.*วัน) 250  
11.1.4 ส้าหรับระบบแผ่นหมุนชีวภาพ   
อัตราน้้าล้น (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 16 – 32  
- อัตราไหลสูงสุด 40 – 48  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*ชม.)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 3 – 6  
- อัตราไหลสูงสุด 10  
- ความลึก (ม.) 3.0 - 4.5  
- อัตราภาระฝ่าย (ลบ.ม./ม.*วัน) 250  
11.2 ข้อแนะน้าทางกายภาพ   
11.2.1 ถังแบบส่ีเหลี่ยมผืนผ้า   
- ความยาว (ม.)   
- ความกว้าง (ม.)   
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- ความลึก (ม.) 3.0 - 3.6  
- อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้าง >3  
- อัตราส่วนของความกว้างต่อความลึก 1 - 2.25  
- ความชันของพื้นด้านล่างของถังตกตะกอน (%)  1 
- ความเร็วของใบกวาดสลัดจ์ (ม./นาที) 0.6 - 1.2 0.9 
11.2.2 ถังแบบกลม   
- ความสูงด้านข้าง (ม.) 3 – 4  
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) 3 – 60 12 - 45 
- ความชันของพื้นด้านล่างของถังตกตะกอน (%) 6 – 17 8 
อัตราเร็วที่ปลายสุดของใบกวาดสลัดจ์ (tip speed) (ม./นาที) 0.6 - 1.2   

 

4.8.12 บ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds)  
            บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Pond) บ่อแอนแอโรบิก เป็นบ่อที่นิยมใช้ในชนบทใช้บ้าบัดน้้า
เสียที่มีความสกปรกสูง เช่น น้้าเสียอุตสาหกรรมจ้าเป็นต้องเป็นบ่อปิด หรืออยู่ห่างไกลจากบริเวณ
ชุมชนเพราะมีกลิ่นเหม็น  
             บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) เป็นบ่อที่พบมากที่สุดและสามารถดัดแปลงได้ง่าย เป็น
การบ้าบัดโดยใช้แบคทีเรีย ชั้นน้้าตอนบนเป็นชั้นที่มีสภาพมีอากาศหรือออกซิเจน  ชั้นล่างมี
ออกซิเจนต้่าหรือไม่มีออกซิเจนเลย ของแข็งหรือตะกอนจะตกอยู่ก้นบ่อ   
              บ่อบ่ม Maturation Pond (บ่อขัดแต่ง Polishing Pond) มักใช้เป็นบ่อพักน้้าจากการบ้าบัดขั้น
ที่ 2 อัตราการสะสมของสลัดจ์ในบ่อต้่า การท้าความสะอาดบ่ออาจท้า 2-3 ปีต่อคร้ัง ควรออกแบบ
บ่อเป็น 2 บ่อหรือมากกว่า 2 บ่อต่อ ๆ กันและเติมอากาศในน้้าที่ไหลล้นจากบ่อโดยการใช้ฝายหรือ
ขั้นบันได       
               บ่อผักตบชวา (Water Hyacinth Ponds) บ่อผักตบชวาถูกพัฒนามาประมาณ 20 ปีแล้ว และ
มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้้าเขตร้อน ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้ในอากาศหนาว 
บ่อที่ใช้ควรมีขนาดยาวและมีความลึกประมาณ 0.5 เมตรโดยมีผักตบชวาปรกคลุมทั่วผิวน้้า ส่วน
ใหญ่ใช้ในการก้าจัดธาตุอาหาร ใช้ควบคุมปริมาณไนโตรเจนและปรับสภาพน้้าทิ้งหลังการบ้าบัด  
               สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) สระเติมอากาศจะลึกกว่าและสามารถรับปริมาณ
สารอินทรีย์หรือความสกปรกได้มากกว่าบ่อแฟคัล - เททีฟ Facultative Pond มีการเติมออกซิเจน
ผ่านเคร่ืองเติมอากาศกลไกแบบลอยหรือเคร่ืองการเติมอากาศ แบบฟู่  ข้อดีของสระเติมอากาศ คือใช้
ที่ดินน้อยกว่าระบบสระแบบอ่ืน 
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ตารางที่ 4.8.12 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบบ่อปรับเสถียร 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
12.1 พารามิเตอร์ที่ส้าคัญ   
แฟกเตอร์การกระจาย (Dispersion Factor) (วัน)   
บ่อแอโรบิก 0.1– 2.0 1.0 
บ่อแฟคัลเททีฟ 0.3 – 1.0  
- ค่าคงที่ของอัตราการก้าจัดบีโอดีล้าดับที่ 1 (วัน-1) 0.05 – 1.00  
12.2 หน่วยบ้าบัด   
12.2.1 บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic Ponds)   
เวลากักพักชลศาสตร์ (วัน) 20 – 50  
ความลึก (ม.) 2 – 5  
พีเอช 6.5 – 7.2  
อุณหภูมิ (0C) 6 – 50  
อัตราภาระบีโอดี (กรัม/ตร.ม.*วัน) 20 – 55  
(กรัม/ลบ.ม.*วัน) 100 – 400  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดีละลาย (%) 50 – 85  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าออก (มก./ล.) 80 – 160  
12.2.2 บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Ponds)   
เวลากักพักชลศาสตร์ (วัน) 5 – 30  
ความลึก (ม.) 1.0 – 2.5  
พีเอช 6.5 – 8.5  
อุณหภูมิ (0C) 0 – 50  
อัตราภาระบีโอดี (กรัม/ตร.ม.*วัน) 5 – 25  
(กรัม/ลบ.ม.*วัน) 20 – 100  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดีละลาย (%) 80 – 95  
ความเข้มข้นของสาหร่าย (มก./ล.) 100 – 200  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าออก (มก./ล.) 40 – 60  
12.2.3 บ่อบ่ม (Maturation Ponds)   
เวลากักพักชลศาสตร์ (วัน) 5 – 20  
ความลึก (ม.) 1.0– 1.5  
พีเอช 6.5 – 10.5  
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อุณหภูมิ (0C) 0 – 30  
อัตราภาระบีโอดี (กรัม/ตร.ม.*วัน) < 2  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดีละลาย (%) 60 – 80  
ความเข้มข้นของสาหร่าย (มก./ล.) 5 – 10  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าออก (มก./ล.) 10 – 30  
12.2.4 บ่อผักตบชวา (Water Hyacinth Ponds)ก   
เวลากักพักชลศาสตร์ (วัน) 5 – 10  
ความลึก (ม.) 1.0 – 1.5  
อัตราภาระบีโอดี (กรัม/ตร.ม.*วัน) 20 – 40  
(กรัม/ลบ.ม.*วัน) 100 – 200  
12.2.5 สระเติมอากาศ (Aerated Lagoons)   
เวลากักพักชลศาสตร์ (วัน) 3 – 10  
ความลึก (ม.) 2 – 6  
พีเอช 6.5 – 8.0  
อุณหภูมิ (0C) 0 – 30  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดบีโอดีละลาย (%) 80 – 95  
ของแข็งแขวนลอยในน้้าออก (มก./ล.) 80 – 250  
ความต้องการออกซิเจน (กรัม ออกซิเจน/กรัม บีโอดีที่ถูกก้าจัด)  0.7 – 1.4  

หมายเหตุ ก ควรมีการเก็บเกี่ยวผักตบชวา 50% ของพื้นที่ทุก 1 – 3 เดือน 

4.8.13 บึงวิศวกรรม (Engineered Wetlands)  
          บึงประดิษฐ์  ใช้วัชพืชและสัตว์น้้าในการบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและน้้าเสียจากอุตสาหกรรม ใน
บึงประดิษฐ์  แบบน้้าไหลเหนือผิว ( Free - water - surface system) ระบบผิวหน้าน้้าที่ไหลอิสระ
ประกอบไปด้วยร่องหรือบ่อที่มีคันกั้นธรรมชาติหรือเคร่ืองกีดขวางที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการร่ัวซึม  
น้้าเสียจะถูกบ้าบัดขณะไหลผ่านวัชพืชโดยแบคทีเรียและกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี  ใน
บ่อประดิษฐ์แบบ subsurface - flow น้้าจะถูกบ้าบัดขณะซึมผ่านบ่อกรวดหรือทราย  ซึ่งปลูกวัชพืช
น้้าไว้ 
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ตารางที่ 4.8.13 ค่าก้าหนดการออกแบบบึงวิศวกรรม 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
13.1 บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetlands)   
13.1.1 แบบน้้าไหลบนดิน (Free Water Surface)   
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการขั้นต่้า (เฮกตาร/์1000 ลบ.ม.*วัน) 2 – 7  
ความลึกสูงสุดของระดับน้้า (ม.)  0.5 
สัดส่วนขั้นต่้าของความยาวต่อความกว้างของบึง  2:1 
เวลากักพักชลศาสตร์ขั้นต่้า (วัน) 4 – 15  
อัตราภาระชลศาสตร์สูงสุด (ซม./วัน) 1.5 - 5.0  
อัตราภาระบ้าบัดสูงสุด   
- กก. บีโอดี/เฮกตาร*์วัน < 110  
- กก. ไนโตรเจนทั้งหมด/เฮกตาร*์วัน  60 
13.1.2 แบบน้้าไหลใต้ดิน (Subsurface Flow)   
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการขั้นต่้า (เฮกตาร/์100 ลบ.ม.*วัน) 1.2 - 1.7  
ความลึกของบึง (ม.) 0.3 - 0.9  
เวลากักพักชลศาสตร์ขั้นต่้า (วัน) 5 – 10  
อัตราภาระชลศาสตร์สูงสุด (ซม./วัน) 6 – 8  
อัตราภาระบ้าบัดสูงสุด   
- กก. บีโอดี/เฮกตาร*์วัน 80 – 120  
- กก. ไนโตรเจนทั้งหมด/เฮกตาร*์วัน  60 
13.2 บึงธรรมชาติ (Natural Wetlands)   
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการขั้นต่้า (เฮกตาร/์100 ลบ.ม.*วัน) 5 – 10  
ความลึกสูงสุดของระดับน้้า (ม.)   
- ส้าหรับพืชโผล่พ้นน้้า เช่น ต้นกก ต้นอ้อ ต้นธูปฤาษ ี  0.5 
- ส้าหรับพืชลอยน้้า เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง ผักกระเฉด  1.0 
เวลากักพักชลศาสตร์ขั้นต่้า (วัน) 5 – 15  
อัตราภาระชลศาสตร์สูงสุด (ซม./วัน) 1 – 2  
อัตราภาระบ้าบัดสูงสุด   
- กก. บีโอดี/เฮกตาร*์วัน  4 
- กก. ไนโตรเจนทั้งหมด/เฮกตาร*์วัน  3 

หมายเหต:ุ ควรมีการเก็บเกี่ยวพืชที่ปลูกในบึงวิศวกรรมทุก 1-5 ป ี
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4.8.14 การฆ่าเชื้อ (Disinfection)  
          การฆ่าเชื้อในน้้าเสียที่บ้าบัดแล้วเป็นส่วนส้าคัญในการจัดการทรัพยากร  การใช้คลอรีน เป็น
วิธีที่ใช้กัน แพร่หลายในการฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สารคลอรีนที่ใช้กันมากในการบ้าบัด
น้้าเสียได้แก่ แก๊สคลอรีน Cl2, แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ Ca(OCl)2, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ NaOCl, 
และ คลอรีนไดออกไซค์ ClO2 แคลเซี่ยมหรือโซเดียม ไฮโปคลอไรท์ใช้กับระบบขนาดใหญ่เพื่อ
ความปลอดภัยของสภาพท้องถิ่น Dechlorination คือการขจัดสารคลอรีนตกค้างเพื่อลดสารพิษจาก
น้้าทิ้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ (SO2) เพื่อขจัด
แอมโมเนียไนโตรเจน  
          โอโซนใช้เพื่อฆ่าเชื้อในน้้าประปาและน้้าเสีย การใช้โอโซนไม่ก่อให้เกิดของแข็งที่ละลายน้้า
และไม่ถูกกระทบจากสารประกอบแอมโมเนีย และค่า pH ของน้้าทิ้ง ดังนั้นโอโซนจึงเป็นทางเลือก
ที่ไม่ท้าให้เกิดสารเคมีตกค้าง  

          การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ได้มีการพัฒนาการใช้แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อในช่วง  10 ปีหลังโดยการ
น้าอุปกรณ์ ใหม่ ๆ มาทดลองใช้ แสง UV สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในน้้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่เป็นพิษ 

ตารางที่ 4.8.14 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบฆ่าเชื้อโรค  

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
14.1 การเติมคลอรีน (Chlorination)   
ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการ (มก./ล.)   
- น้้าเสียดิบ (ส้าหรับการเติมคลอรีนก่อนการบ้าบัด (Prechlorination) 6 – 25  
- น้้าออกจากการบ้าบัดขั้นต้น 5 – 24  
- น้้าออกจากการตกตะกอนผลึกทางเคมี (chemical precipitation)  3 – 10  
- น้้าออกจากระบบโปรยกรอง 3 – 20  
- น้้าออกจากกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์ 2 – 15  
- น้้าออกจากการบ้าบัดขั้นสองรวมกับจากบ่อปรับเสถียร  6 
- น้้าออกจากกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ผ่านการกรอง 1 – 5  
- น้้าออกจากการบ้าบัดขั้นสาม (ไม่เกิดไนตริฟิเคชัน) 4 – 7  
เวลาสัมผัส (นาที)   
- อัตราไหลเฉลี่ย  30 

www.ssru.ac.th



  89 

 

- อัตราไหลสูงสุด  10 
คลอรีนคงเหลือทั้งหมด (Total Residual Chlorine) (มก./ล.)   
- ขั้นต่้า  0.3 
- ขั้นสูง  2.0 
14.2 การลดคลอรีน (Dechlorination)   
14.2.1 ซัลเฟอร์ไดออกไซค์   
- ความเข้มข้นที่ต้องการ (มก./ล. ต่อ มก./ล. คลอรีนอิสระ)   
- อัตราไหลเฉลี่ย 1.0 – 1.6 1.3 
- อัตราไหลสูงสุด 2 – 5 4 
- เวลาสัมผัสในช่วงผสมเร็วที่อัตราไหลสูงสุด (วินาที)  30 – 60 45 
14.2.1 ถ่านกัมมันต ์   
- อัตราภาระ (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน) 120 – 160 150 
- เวลาสัมผัส (นาที) 15 – 25 20 
14.3 การเติมโอโซน (Ozonation)   
ความเข้มข้นของโอโซน (มก./ล.) ที่ต้องการเพื่อให้ได้ค่า MPN = 100/100 มล. 5 – 8  
เวลาสัมผัส (นาที) >2  
14.4 การฆ่าเช้ือโรคด้วยรังสียูวี (UV Disinfection)   
ความเข้มของแสง (มิลลิวัตต์-วินาที/ตร.ซม.)   
- น้้าออกจากระบบโปรยกรอง 15 – 130  
- น้้าออกจากระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์ 15 – 130  
- น้้าออกจากระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ผ่านการกรองเวลาที่สัมผัส (วินาที) 40 – 200  
- น้้าออกจากระบบโปรยกรอง 7 – 14  
- น้้าออกจากระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์ 7 – 14  
- น้้าออกจากระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ผ่านการกรอง 14 – 21  

 
4.8.15 การท้าให้ข้น (Thickening)  
          เป็นการท้าสลัดจ์ให้ข้นเพื่อให้ง่ายต่อการบ้าบัดต่อไป การท้าให้ข้นจะใช้ใบกวนแนวต้ังหมุน
กวนผสมเพื่อ ขจัดแก๊สในสลัดจ์ การท้าให้ข้นเป็นขั้นตอนในการเตรียมสลัดจ์เพื่อการรีดน้้าออก
โดยการกรองและบีบอัดหรือการบ้าบัดวิธีอ่ืน  
           Dissolved - air flotation (DAF) เป็นระบบลอยตัวที่ใช้บ่อยสุดในการบ้าบัดน้้าเสียเพื่อแยก
ของแข็งออกจากน้้า  การแยกออกท้าได้โดยใช้ฟองอากาศเพื่อให้เศษต่าง ๆ ติดขึ้นมากับผิว
ฟองอากาศ สารที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้้าก็จะลอยขึ้นมากับฟองอากาศ 
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ตารางที่ 4.8.15 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบการท้าให้ข้น 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
15.1 ถังท้าข้นด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Thickeners)   
15.1.1 สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้น   
ความถ่วงจ้าเพาะของของแข็งในสลัดจ ์  1.40 
ความถ่วงจ้าเพาะของสลัดจ ์  1.02 
ความเข้มข้นของสลัดจ์เข้าถังท้าข้น (%) 1.0 - 7.0  
ความเข้มข้นของสลัดจ์หลังจากผ่านถังท้าข้น (%) 5.0 – 10.0  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 16 – 33  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 90 – 150  
ของแข็งที่ถูกก้าจัด (%) 85 – 98 90 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 80 - 1,000 200 
บีโอด ีในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 100 – 400 250 
ความชันของพื้นด้านล่างของถังท้าข้น (%) 16 – 25  
15.1.2 สลัดจ์จากระบบโปรยกรองหรือระบบแผ่นหมุนชีวภาพ   
ความถ่วงจ้าเพาะของของแข็งในสลัดจ ์  1.45 
ความถ่วงจ้าเพาะของสลัดจ ์  1.025 
ความเข้มข้นของสลัดจ์เข้าถังท้าข้น (%) 1.0 - 4.0  
ความเข้มข้นของสลัดจ์หลังจากผ่านถังท้าข้น (%) 2.0 - 6.0  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 2.0 - 6.0  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 35 – 50  
ของแข็งที่ถูกก้าจัด (%) 80 – 92  
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 200 - 1,000  
ความชันของพื้นด้านล่างของถังท้าข้น (%) 16 – 25  
15.1.3 สลัดจ์จากกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
ความถ่วงจ้าเพาะของของแข็งในสลัดจ ์  1.25 
ความถ่วงจ้าเพาะของสลัดจ ์  1.005 
ความเข้มข้นของสลัดจ์เข้าถังท้าข้น (%) 0.5 - 1.5  
ความเข้มข้นของสลัดจ์หลังจากผ่านถังท้าข้น (%) 2.0 - 4.0  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 2.0 - 4.0  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 10 – 35  
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ของแข็งที่ถูกก้าจัด (%) 60 – 85  
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 200 - 1,000  
ความชันของพื้นด้านล่างของถังท้าข้น (%) 16 – 25  
15.1.4 สลัดจ์รวมจากถังตกตะกอนขั้นต้นและกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   

ความเข้มข้นของสลัดจ์เข้าถังท้าข้น (%) 0.5 - 5.0  

ความเข้มข้นของสลัดจ์หลังจากผ่านถังท้าข้น (%) 2.0 - 8.0  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 4.0 - 10.0  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 25 – 30  
ของแข็งที่ถูกก้าจัด (%) 80 – 92 85 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 100 – 800 250 
บีโอด5ี ในน้้าล้นจากถังท้าข้น (มก./ล.) 60 – 400 300 
ความชันของพื้นด้านล่างของถังท้าข้น (%) 16 – 25  
15.2 ถังลอยตัวด้วยอากาศละลาย (Dissolved Air Flotation (DAF) Tanks)   
15.2.1 สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้น   
อัตราส่วนของอากาศต่อของแข็ง (มล./มก.) 0.04 - 0.07  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 90 – 200  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 90 – 250  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดของแข็ง (%) 80 – 95  
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าออก (มก./ล.) 100 – 600  
ความเข้มข้นของสลัดจ์ภายหลังการท้าข้น (%) 3 – 6 4 
15.2.2 สลัดจ์ส่วนเกินจากกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
อัตราส่วนของอากาศต่อของแข็ง (มล./มก.) 0.03 - 0.05  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 50 – 90  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 60 – 180  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดของแข็ง (%) 80 – 95  
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าออก (มก./ล.) 100 – 600  
ความเข้มข้นของสลัดจ์ภายหลังการท้าข้น (%) 3 – 6 4 
15.2.3 สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นและกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
อัตราส่วนของอากาศต่อของแข็ง (มล./มก.) 0.02 - 0.05  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 60 – 150  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 90 – 250  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดของแข็ง (%) 90 – 25  
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าออก (มก./ล.) 100 – 600  
ความเข้มข้นของสลัดจ์ภายหลังการท้าข้น (%) 3 – 6 4 
15.2.4 สลัดจ์จากระบบโปรยกรองหรือระบบแผ่นหมุนชีวภาพ   
อัตราส่วนของอากาศต่อของแข็ง (มล./มก.) 0.02 - 0.05  
อัตราภาระของแข็ง (กก./ตร.ม.*วัน) 50 – 120  
อัตราภาระชลศาสตร์ (ลบ.ม./ตร.ม.*วัน) 90 – 250  
ประสิทธิภาพในการก้าจัดของแข็ง (%) 90 – 98  
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้้าออก (มก./ล.) 100 – 600  
ความเข้มข้นของสลัดจ์ภายหลังการท้าข้น (%) 3 – 6 4 

 
4.8.16 ถังย่อยสลัดจ์ (Sludge Digesters)  
          สลัดจ์จากการตกตะกอน หรือการบ้าบัดชีวภาพต้องถูกปรับเสถียรก่อนจะน้าไปทิ้ง สลัดจ์ถูก
บ้าบัดเพื่อ  
               1) ขจัดกลิ่น  
               2) ลดการเน่าเสีย  
               3) ลดเชื้อโรค  
          การย่อยแบบเติมอากาศ ใช้ย่อยเพื่อปรับเสถียรของสลัดจ์จากโรงบ้าบัดขนาดเล็กที่เป็นแอกทิ
เวเต็ด สลัดจ์ การย่อยสลายแบบเติมอากาศในโรงบ้าบัดขนาดเล็กนิยมมากกว่าแบบไม่เติมอากาศ
เพราะ  
               1) ค่าด้าเนินการง่ายกว่า  
               2) ต้นทุนต่้ากว่า  
               3) จะได้ผลผลิตที่ไม่มีกลิ่นและไม่ท้าปฏิกิริยาต่อไป  
               4) ค่า BOD ในของเหลวส่วนบนจะต่้ากว่า  
           การย่อยแบบไม่เติมอากาศส่วนมากไม่ใช้กับระบบขนาดเล็กเพราะระบบซับซ้อน  การย่อย
แบบนี้ต้องมี การกวนผสม ท้าให้ร้อน และต้องควบคุมค่า pH นอกจากนี้ต้องมีการน้าแก๊สมาใช้ใหม่ 
หรือท้าการเผาทิ้ง ดังนั้นการย่อยแบบไม่เติมอากาศมักใช้กับโรงบ้าบัดขนาดใหญ่ 
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ตารางที่ 4.8.16 ค่าก้าหนดการออกแบบถังย่อยสลัดจ์ 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
16.1 ถังย่อยสลัดจ์แบบแอโรบิก (Aerobic Sludge Digesters)   
เวลากักพักของแข็ง (วัน)   
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้น 10 – 15  
- สลัดจ์จากกระบวนการแอทิเวเต็ดสลัดจ ์ 10 – 18  
- สลัดจ์จากระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ไม่มีการตกตะกอนขั้นต้น 12 – 20  
- สลัดจ์รวมจากถังตกตะกอนขั้นต้นและกระบวนการแอกทิเว 10 – 20  
เต็ดสลัดจ์หรือระบบโปรยกรอง   
อัตราภาระของแข็ง (กก. VS/ลบ.ม./วัน) 0.4 - 4.8  
ความต้องการออกซิเจน (กก. ออกซิเจน/กก. ของแข็งที่ถูกย่อยสลาย)    
- ส้าหรับการย่อยสลายเซลล์ของแบกทีเรีย  2.3 
- ส้าหรับการย่อยสลายบีโอดีในสลัดจ์ขั้นต้น 1.6 - 1.9  
ความต้องการพลังงานในการผสม   
- เครื่องเติมอากาศแบบเครื่องกล (กิโลวัตต์/1000 ลบ.ม.) 20 – 40  
- เครื่องเติมอากาศแบบฟู่ (ลบ.ม./1000 ลบ.ม.*นาที)   
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้น 20 – 40  
- สลัดจ์รวมจากถังตกตะกอนขั้นต้นและกระบวนการ >60  
แอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในถังย่อย (มก./ล.) 1 – 2  
ประสิทธิภาพในการก้าจัด ASS (%) 35 – 50  
ความเข้มข้นของสลัดจ์ภายหลังการย่อย (%) 1 – 8  
ลักษณะของของเหลวส่วนบน (Supernatant)   
- พีเอช 5.9 – 7.7 7.0 
- บีโอดีทั้งหมด (มก./ล.) 9 - 5,000 500 
- บีโอดีหลังกรอง (มก./ล.) 4 – 183 50 
- ซีโอดี (มก./ล.) 300 - 8,200 2,600 
- ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 50 - 11,500 3,400 
- เจลดาห์ลไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) (มก./ล.) 10 – 400 170 
- ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 20 – 240 100 
- ฟอสฟอรัสละลาย (มก./ล.) 2.5 - 64 25 

www.ssru.ac.th



  94 

 

16.2 ถังย่อยสลัดจ์แบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Sludge Digesters)   
สัมประสิทธิ์จลน ์   
- สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต (Y) (มก. VSS/ม.ก.บีโอดี) 0.04 – 0.10 0.06 
- สัมประสิทธิ์การสลายตัวจ้าเพาะ (kd) (วัน-1) 0.02 – 0.04 0.03 
เวลากักพักของแข็ง (วัน)   
- แบบอัตราปกติก 30 – 60  
- แบบอัตราเร็วข 10 – 20  
อัตราภาระสลัดจ์ (กก. VSS/ลบ.ม.*วัน)   
- แบบอัตราปกต ิ 0.64 – 1.60  
- แบบอัตราเร็ว 1.60 – 6.41  
ความเข้มข้นของสลัดจ์เข้าถังย่อยส้าหรับสลัดจ์ขั้นต้นรวมกับแอกทิเวเต็ดสลัดจ ์   
- แบบอัตราปกติ (% น้้าหนักแห้ง) 2 – 4  
- แบบอัตราเร็ว (% น้้าหนักแห้ง) 4 – 6  
ความเข้มข้นของแข็งที่ผ่านการย่อยสลาย (% น้้าหนักแห้ง)   
- แบบอัตราปกต ิ 4 – 6  
- แบบอัตราเร็ว 4 – 6  
อุณหภูมิของของน้้าตะกอน (oC)   
- ช่วงเมโซฟิลิก 30 – 38 35 
- ช่วงเทอร์โมฟิลิก 49 – 57 54 
อัตราส่วนความต้องการธาตุอาหารต่อสัมประสิทธิ์ปริมาณผลิต(Y)   
- ไนโตรเจน (มก.ไนโตรเจน/มก. ซีโอดีที่ก้าจัด)  0.105 
- ฟอสฟอรัส (มก.ฟอสฟอรัส/มก. ซีโอดีที่ก้าจัด)  0.021 
ความต้องการพลังงานในการผสม   
- เครื่องผสมแบบเครื่องกล (กิโลวัตต์/1000 ลบ.ม.) 5 – 8  
- เครื่องผสมแบบใช้ก๊าซ (ลบ.ม./1000 ลบ.ม.*นาที) 4.5 – 7  
ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น   
- ลบ.ม./กก. ภาระ VS 0.5 - 0.75  
- ลบ.ม./กก. VS ที่ลดลง 0.75 - 1.13  
ลักษณะของเหลวส่วนบน (Supernatant)   
- ของแข็งทั้งหมด (มก./ล.) 3,000 - 15,000  
- บีโอด ี(มก./ล.) 1,000 - 10,000  
- ซีโอดี (มก./ล.) 3,000 - 30,000  
- แอมโมเนียไนโตรเจน (มก./ล.) 400 - 1,000  
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- ฟอสฟอรัสทั้งหมด (มก./ล.) 300 - 1,000  
ลักษณะทางกายภาพของถังย่อยสลัดจ ์   
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) 6 – 38  
- ความลึก (ม.) 7 – 14  
- ความลาดชันของก้นถัง (%)  >25  

 หมายเหต:ุ ก อัตราปกติคือการย่อยสลายแบบไม่มีการเพิ่มความร้อนและไม่มีการกวน 
                    ข อัตราเร็วคือการย่อยสลายแบบที่มีการเพิ่มความร้อนและมีการกวน  

4.8.17 ลานตากสลัดจ์ (Sludge Drying Beds)  
           การตากสลัดจ์บนทรายเป็นวิธีแยกน้้าในสลัดจ์ที่มักใช้กันในระบบขนาดเล็ก  พื้นที่ตากแห้ง
ด้วยทราย ง่ายต่อการใช้งาน ดักของแข็งได้มาก ราคาต่้า  และไม่ต้องดูแลมาก โดยมีชั้นทรายหนา
ประมาณ 15-30 ซม. บนชั้นหินและกรวด 20-46 ซม. และมีท่อพลาสติกปรุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
100 มม. เอียงลาด 1% เพื่อให้น้้าไหลออกด้านล่าง   

ตารางที่ 4.8.17 ค่าก้าหนดการออกแบบลานตากสลัดจ์ 

รายการ 
ค่าแนะน้า 

ช่วง ค่าทั่วไป 
ความหนาของชั้นทรายในลานตาก (ซม.) 15 – 30  
ลักษณะของทรายกรอง   
- สัมประสิทธิ์ความสม่้าเสมอ (uniformity coefficient) <4  
- ขนาดประสิทธิผล (effective size (mm) 0.3 - 0.75  
ความเร็วภายในท่อน้าสลัดจ์เข้าสู่ลานตากแห้งสลัดจ ์(ม./วินาที) >0.75  
ระยะเวลาในการตากสลัดจ์ (วัน) 10 – 15  
ความหนาของชั้นสลัดจ์บนลานตาก (ซม.) 20 – 30  
อัตราภาระสลัดจ์ (กก. สลัดจ์แห้ง/ตร.ม.*ปี)   
- ลานตากแห้งสลัดจ์แบบไม่มีหลังคา (uncovered bed)   
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นที่ย่อยแล้ว 120 – 150  
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นและระบบโปรยกรองที่ย่อยแล้ว 90 – 300  
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นและกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ย่อยแล้ว 60 – 300  
- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นและถังตกตะกอนทางเคมีที่ย่อยแล้ว 100 – 160  
- ลานตากแห้งสลัดจ์แบบมีหลังคา (covered bed)   
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- สลัดจ์จากถังตกตะกอนขั้นต้นและถังตกตะกอนขั้นสองที่ย่อยแล้ว 150 – 400  
ปริมาณความช้ืนของสลัดจ์ (%) 60 – 70  
ปริมาณของแข็งในสลัดจ์ (%) 20 – 40  

ศึกษาข้อมูลจาก  
 1. สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย "ค่าก้าหนดการออกแบบระบบบ้าบัดน้้า
เสีย" พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540  
 2.กรมควบคุมมลพิษและสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  "ศัพท์บัญญัติและ
นิยาม- สิ่งแวดล้อมน้้า" พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2538 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้ามัดย้อม ในขั้นตอนที่ 7
เน่ืองจากมีปริมาณน้้าเสีย จากกระบวนการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้้าเสียที่เราจะต้องหาวิธีในการก้าจัด
น้้าเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งน้้าเสียดังกล่าวส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชนและของประเทศ 
โดยเฉพาะการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะโดยตรงทั้งที่ยังไม่มีวิธีการบ้าบัดที่ดีส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ 
จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบ้าบัดน้้าเสียซึ่งใช้เทคโนโลยีการบ้าบัดน้้าเสียแบบไม่ใช้ 
อากาศ  
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บทที่ 4 
การวิเคราะห ์ ประมวลและอภิปรายผลการวิจัย 

 
จากการศึกษา  ส ารวจ และลงพื้นที่ที่ท าการศึกษาได้แก่พื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต  เห็นได้ว่าสภาพอาคาร

พาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิม มีการปลูกสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม   จากภาพข้างล่างเป็น
ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเมืองเก่าภูเก็ต   ที่ก าหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมศิลปกรรม   ที่อาณา
บริเวณกว้างขวางถึง  210  ไรํ  กินพื้นที่ตามแนวถนนถลาง   ถนนดีบุก   ถนนเยาวราช  ถนนรัษฎา  ถนน
พังงา  ถนนกระบี่    เป็นต้น 

 
จากภาพด้านบนเป็นภาพถ่ายบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์  ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่เก่าแก่ที่สุด

บนเกาะภูเก็ต ราวปี พ ศ.  2430  จากภาพจะเห็นอาคารธนาคารชาร์เตอร์ โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งใน
ส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย   และตรงข้ามกับอาคารชาร์เตอร์ที่เป็นหอนาฬิกาปัจจุบันเป็นอาคาร
ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพโดดเด่นด้วยหอนาฬิกาความสูง 4 ชั้นคลุมด้วยซุ้มหลังคาคล้ายหมวกต ารวจใน
สมัยก่อน  มีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับการติดตั้งนาฬิกาที่จะมีขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2457ชาวภูเก็ต
ได๎เร่ียไรเงินเพื่อซื้อนาฬิกาจากยุโรป  แตํในระหวํางเดินทางเพื่อน ามาติดต้ังเรือบรรทุกนาฬิกาได๎จมลง 
หอนาฬิกาจึงเป็นชํองวํางจนถึง ปี พ.ศ. 2519  สโมสรไลออนส์ภูเก็ตจึงได๎บูรณะและติดต้ังนาฬิกาจน
สมบูรณ์ปัจจุบันอาคารดังกล่าวถือเป็นหนึ่งของสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของภูเก็ตในอดีต                
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จากภาพข้างล่าง เป็นภาพถ่ายในปัจจุบันบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์  อาคารที่ปลูกสร้างใน
บริเวณดังกล่าวหลายหลังยังคงได้รับการอนุรักษ์ให้เห็นสภาพของอาคารเป็นอย่างดี    อาคารส่วนใหญ่
เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นตึกแถวที่มีความสูง   2  ชั้น เป็นโครงสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน  รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก(นีโอคลาสสิก) ผสมจีนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกาะปีนัง คาบสมุมรมลายู
และสิงค์โปร์   ที่ชาวภูเก็ตนิยมเรียกสถาปัตยกรรมดังกล่าวว่า  ชิโนโปรตุกิส  
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การวิเคราะห์และอภิปรายคุณค่างานออกแบบและสถาปัตยกรรม 
จากการส ารวจพื้นที่ดังกลําวและน ามาศึกษาวิเคราะห์อภิปรายผลเทียบเคียงรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม จากเอกสาร  หนังสือ  การส ารวจพื้นที่   และการปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญ  พบวํารูปแบบของอ
สถาปัตยกรรมบริเวณเมืองเกําภูเก็ต  ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์สภาพแวดล๎อมทางศิลปกรรม สามารถแบํงตาม
ชํวงเวลาได๎ดังนี้ 

1.  สถาปัตยกรรมในช่วงแรก    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1880- 1900หรือ
ในชํวงสมัยรัชกาลที่  4  ถึงชํวงต๎นรัชกาลที่ 5   อาคารดังกลําวสํวนใหญํจะได๎รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมจีนเป็นหลัก   ลักษณะอาคารจะเป็นอาคารที่มีความสูง 1-2  ชั้น  ตัวอาคารชั้นบนและลํางจะ
ตรงกันไมํมีระเบียงหรือชานยื่นล้ าออกมาคลุมทางเดิน  โครงสร๎างกํออิฐฉาบปูนแบบเสาและคานรับ
น้ าหนัก โครงหลังคาเป็นไม๎  หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบจีน   บานประตูหน๎าตํางเป็นไม๎   หากเป็น
อาคารชั้นเดียวมักสูงโปรํงมีชั้นลอยอยูํภายใต๎หลังคาเดียวกัน  
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ภาพด๎านลํางเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีรูปแบบผสมระหวํางสถาปัตยกรรมจีนกับตะวันตกในสมัย
แรกที่ได๎รับการบูรณะและอนุรักษ์เป็นอยํางดี บนถนนถลาง 
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2.  สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสอง    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1890- 1920
หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่  5 ถึงชํวงต๎นรัชกาลที่ 6    อาคารในชํวงดังกลําวเป็นชํวงที่ได๎เร่ิมปรากฏวําได๎รับ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีน รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่
ได๎รับมาได๎แกํ  สถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์   บาโรค   นีโอคลาสสิก และ อาร์ตนูโว  มีการท าหัวเสา
ในแบบคลาสสิก  มีการตกแตํงลวดลายปูนปั้นตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในขณะเดียวกันมีการ
ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของจีนด๎วยเชํน  รูปแบบชํองแสงและการใช๎ประตูแบบจีนด๎านหน๎า   ชั้นลําง
มีทางเดินทางเชื่อมถึงกันรองรับด๎วยโครงสร๎างโค๎งยาวติดตํอถึงกันที่เรียกวํา     อาเขต  โครงสร๎างสํวน
ใหญํจะเป็นอาคารความสูง 2   ชั้น  กํออิฐฉาบปูนบ๎านทั้งเสาและผนัง  ความสูงของอาคารในชํวงดังกลําว
จะมีความสูงมากกวําอาคารที่ปลูกสร๎างในชํวงแรก   เป็นอาคารที่ปลูกสร๎างและพบได๎มากที่สุดในบริเวณ
เมืองเกําภูเก็ต   
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3.  สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสาม    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1910- 1930

หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่   6        เป็นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่ได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
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ตะวันตกเชํนเดียวกับสถาปัตยกรรมในชํวงที่สอง   อาคารอาจมีความสูงเพิ่มขึ้น   บางอาคารมีสูง  3  ชั้น   
ลักษณะที่แตกตํางที่เห็นได๎คือชั้นสองมีการใช๎ระเบียงยื่นออกมาจากโครงสร๎างหลักของอาคารเพื่อใช๎คลุม
ทางเดิมแตกตํางจากลักษณะของอาเขตที่ใช๎คลุมทางเดิมแบบเดิม  มีการตกแตํงลวดลายซุ๎มประตูหน๎าตําง
น๎อยลง  ทั้งนี้เพราะผนังอาคารชั้นบนอยูํลึกเข๎าไปจากแนวระเบียงนั่นเอง  จึงหันมาตกแตํงความงามที่แนว
ขอบของระเบียงด๎านหน๎าแทน   ส าหรับโครงสร๎างมีการน าคอนกรีตมาใช๎กับเสาแทนการกํออิฐฉาบปูน
รับน้ าหนักอาคารแบบเดิมกํอนหน๎านี้  
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4.     สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสี่    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1925- 1940

หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่   7       เป็นชํวงที่ได๎รับรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข๎ามาผสมกับ
สถาปัตยกรรมแบบจีนเชํนเดียวกับอาคารกํอนหน๎านี้  ลักษณะเดํนของอาคารในชํวงดังกลําวที่เห็นได๎ชัด
ได๎แกํไมํนิยมโชว์โครงสร๎างให๎เห็นความลาดชันของหลังคา แตํมีการท าผนังหรือราวลูกกรงปิดในสํวน
หน๎าของหลังคา ( Parapet)  นิยมน าลวดลายตามศิลปะแบบอาร์ตเดคโคมาใช๎และตกแตํงอาคาร 
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 การวิเคราะห์เร่ืองรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีส่งผลต่ออาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต    พบวํา
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลดังตํอไปนี้ 
 1.  สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์  เป็นรูปแบบที่เกิดจากการร้ือฟื้นศิลปวิทยาในยุคคลาสสิก หรือ  
กรีก  หรือ  โรมัน มาใช๎ใหมํ  รูปแบบดังกลําวเป็นรูปแบบที่ยึดถือระเบียบของรูปแบบสถาปัตยกรรมมาใช๎   
ที่เห็นได๎บํอยเชํน  การใช๎เสาแบบคลาสสิกมาใช๎  เชํน  เสาดอริก   เสาไอโอนิก  เสาคอรินเธียน  หรือ  เสา
คอมโพสิท     การน าชํองโค๎งมน (Round  Arch )   การน าลักษณะของหินสลักยอดโค๎ง ( Key stone )   
การท าหน๎าตํางยาวจดพื้นหรือมีราวลูกกรงเป็นตัวสกัด  การจัดท าผนังเซาะรํองของชั้นลํางอาคาร (Ground 
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Floor Rustication)  การเลํนพื้นผิวแตํละชั้นแตกตํางกันโดยพื้นชั้นลํางจะมีความหยาบ และ  คํอยๆเรียบใน
ชั้นบน ( Three  Story  Scheme)   ส าหรับดังกลําวมักมีระเบียบของกฏเกณฑ์และสัดสํวนที่เหมาะสม   
อาคารตามแบบเรอเนสซองส์จึงเน๎นความสม่ าเสมอและระเบียบของรูปทรงมีการเน๎นแกนสมดุลเป็นหลัก
โดยเฉพาะ  สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์ ที่เรียกวํา  พัลลาเดียน ( Palladian Style ) เป็นต๎น ตัวอยํางอาคาร
ชิโนโปรตุกิสที่อิทธิพลดังกลําวมีผลตํอการรูปแบบเชํน  บ๎านของพระพิทักษ์ชินประชา     
 

 

 2.  สถาปัตยกรรมแบบบารอก และโรโกโก   สถาปัตยกรรมดังกลําวเร่ิมขึ้นในชํวงคริสต์ศตวรรษที่ 
17-18  เป็นชํวงที่สืบตํอจากเรอเนสซองส์   ยังนิยมน าศิลปในแบบคลาสสิกมาใช๎แตํมีความแตกตํางใน
เร่ืองของการใสํใจในลายละเอียดและลวดลายที่วิจิตรหรูหราลงบนพื้นผิวมากกวําสัดสํวนโครงสร๎าง จน
บ๎างคร้ังอาจจะมีลายละเอียดมากมายจนเกินงาม   ลวดลายที่ปรากฏในบางคร้ังไมํเน๎นความสมดุล 
สม่ าเสมอจนอาจดูบิดเบี้ยวได๎   มีการจัดองค์ประกอบที่เน๎นรายละเอียดสํวนยํอยอยําฟุ่มเฟือย  มีการใช๎
สํวนโค๎งมนมาตกแตํงด๎วยลวดลายที่อํอนช๎อย  งดงาม  ลวดลายคล๎ายเกียวคลื่น หรือ คล๎ายก๎นหอย  ศิลปะ
แบบบารอคจะเน๎นไปทางธรรมชาติ    แสดงความอํอนไหว มีลวดลายประดิษฐ์มากซับซ๎อน   ค าวํา  บา
รอค  เป็นค าที่มาจากภาษาโปรตุเกส ที่แปลวําวํา รูปรํางของไขํมุกที่มีสัณฐานเบี้ยว  ส าหรับโรโกโก จะมี
ลักษณะที่คล๎ายคลึงกับ บาโรค  แตํมีการเน๎นที่ความร๎ูสึกยิ่งขึ้น ในขณะที่รอคโกโคจะมีลวดลายที่เน๎นลาย
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ละเอียดอํอนแตํในขณะที่บารอคจะเน๎นลวดลายที่ยิ่งใหญํทรงพลัง  แตํเมื่อดูแล๎วจะมีความรู๎สึกใกล๎เคียง
กัน  มีบางคนได๎เปรียบเปรยวํา  ถ๎าบารอก เป็นบุรุษเพศที่ดูองอาจ   สงํางาม   รอคโกโคก็เปรียบกับสตรี
เพศที่มีความงดงาม  นุํมนวล  และอํอนช๎อย  เป็นค ากลําวเปรียบเปรยรูปแบบศิลปะทั้งสองให๎เห็นภาพได๎
ดียิ่งขึ้น ( http://www.facebook.com/note.php?note_id=189190604450842 )  ส าหรับลวดลายประดับ
นอกจากลวดลายคล๎ายเกียวคลื่น หรือ คล๎ายก๎นหอย  แล๎วยังปรากฏลวดลายแบบพรรณพฤกษาพืชพันธุ์
ธรรมชาติน ามาดัดแปลงให๎ดูชดช๎อยฉวัดเฉวียน  พลิ้วอํอนไหวคล๎ายการเคลื่อนไหวไปมาสอดทะลุ
ทะลวงไปในที่วํางและพื้นผิว  แตํยังคงความแข็งแรงและมีอ านาจทรงพลัง  ท าให๎การตกแตํงลวดลายดูมี
อิสระมากกวําเรอเนสซองส์  ท าให๎อาคารดูหรูหราและสงํางาม   ส าหรับงานดังกลําวจะปรากฏกับอาคาร
แบบชิโนโปรตุกิสในบ๎างหลังของภูเก็ต  ซึ่งจะพบในสํวนของลวดลายประดับหน๎าบัน  และ ลวดลาย
ตกแตํงอาคาร   อาทิเชํน  ลวดลายตกแตํงหน๎าบันของอาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  เป็นต๎น  
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3. สถาปัตยกรรมแบบ นีโอคลาสสิก    เร่ิมขึ้นตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18  ต๎นคริสต์ศตวรรษที่ 

19  ที่เป็นชํวงของการปฎิวัติระบบการปกครองล๎มเลิกระบอบกษัตริย์ในฝร่ังเศส   ประชาชนไมํเห็นด๎วย
กับศิลปะการตกแตํงที่ฟุ้งเฟืองหรูหราเกินไปอยําง บารอกและโรโกโก  และกลับมาชื่นชอบศิลปะแบบ
คลาสสิก หรือ  แบบกรีก และ โรมัน อีกคร้ัง   หากเปรียบเทียบกับศิลปะการตกแตํงแบบเรเนสซองส์ดูจะ
ไมํแตกตํางกันมากนักในรายละเอียดและการน าลักษณะแบบอยํางของศิลปะคลาสสิกมาใช๎  แตํหากดู
ขนาดในการน ามาใช๎จะเห็นได๎วํา งานนีโอคลาสสิกมักจะรองรับสถาปัตยกรรมที่มีขนาดเล็กกวําเชํน 
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บ๎านพักอาศัย   อาคารพาณิชย์   ที่ท าการ  มากกวําสถาปัตยกรรมขนาดใหญํที่ต๎องรองรับงานใน
พระราชส านัก  หรือ  สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาหรือศาสนา ทั้งนี้เพราะเป็นความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากความลํมสลายของระบอบกษัตริย์ในแถบประเทศยุโรป  ลักษณะของลวดลายการ
ตกแตํงนิยมลวดลายนูนที่ไมํลึกและหรูหรามากนักแตํจะเน๎นองค์ประกอบที่เป็นทรงเรขาคณิต (Ching , 
1995 , p.13)    รูปแบบสถาปัตยกรรมดังกลําวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เห็นแพรํหลายทั่วไปในภูเก็ตทั้งนี้เพราะ
เป็นรูปแบบหนึ่งของอาคารที่น าแบบอยํางมาจากเกาะปีนังมาและได๎รับความนิยมปลูกสร๎างที่ภูเก็ต  
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 4. สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน   เป็นแบบอยํางสถาปัตยกรรม  ศิลปะ  การตกแตํง ที่อยูํในชํวง
ที่สมเด็จพระนางเจ๎าวิกตอเรียครองราชย์ในชํวง  ค.ศ. 1837-1 901   ซึ่งเป็นประมุขที่ครองราชย์ยาวนาน
ที่สุดในประเทศอังกฤษ  รูปแบบวิกตอเรียนมีลักษณะที่สืบสานจากศิลปะในอดีต  เชํน  โกธิค     เรอเนส
ซองส์   นีโอคลาสสิก   แตํรูปแบบดังกลําวมิได๎เน๎นการน าแบบอยํางหรือการลอกเลียนแบบอยํางในอดีต
อยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎อยํางเครํงขรัด   สํวนใหญํจะมีลักษณะตามแนวคิดคตินิยมสรรผสาน(Eclecticism) 
ได๎เข๎ามามีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอยํางยิ่งตํอศิลปกรรมในยุคนั้น  กลําวคือแนวการสร๎างสรรค์ที่มิได๎ยึด
มั่นถือมั่นในปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งอยํางแนํวแนํ   โดยการน ารูปแบบของสํวนประกอบในรูปแบบตํางๆ
น ามาหลอมรวมหรือผสมกันโดยเลือกสํวนตํางๆให๎เหมาะสมและสร๎างสรรค์เพื่อให๎เกิดอัตลักษณ์ที่เป็น
รูปแบบใหมํและเพื่อให๎เกิดภาพรวมที่มีคุณคําทางความงาม  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี )  จากแนวความคิด
นี้จึงถูกแพรํขยายและน าไปใช๎ในงานศิลปกรรมในแขนงตํางๆ  โดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบได๎น าแนวคิดดังกลําวมาใช๎อยํางแพรํหลาย    รวมถึงดินแดนในอาณัติหรือดินแดนที่ได๎รับ
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อิทธิพลจากประเทศอังกฤษด๎วย   นอกจากนี้ในชํวงดังกลําวเป็นชํวงที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ
ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นมหาอ านาจที่ยิ่งใหญํ  ได๎มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จึงเป็นแรงผลักดันให๎ประเทศตะวันตกต๎องขยายอาณาเขตหรือลําอาณานิคมในสํวนตํางๆของโลกในเวลา
ตํอมา  รูปแบบวิกตอเรียน จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลและถูกน าไปแพรํขยายยังดินแดนอาณานิคม
เหลํานี้ จนบางคนเรียก สถาปัตยกรรมในดินแดนอาณานิคมวํา  Colonial   Style   หรือเป็นการน าเอา
รูปแบบสถาปัตยกรรมของประเทศแมํไปกํอสร๎างในดินแดนอาณานิคม นั่นเอง  ดังนั้นสถาปัตยกรรม
ดังกลําว จึง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตํออาคารชิโนโปรตุกิสและแพรํหลายในภูเก็ต  
ซึ่งเกิดจากการได๎รับอิทธิพลจากรูปแบบอาคารบนเกาะปีนังที่ในขณะนั้นเป็นดินแดนที่เป็นอาณานิคมของ
อังกฤษในขณะนั้น     รูปแบบหนึ่งที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในสมัยวิกตอเรีย  ได๎แกํการน าลวดลายไม๎
ฉลุตกแตํงอาคารบ๎านเรือนที่เรียกวํา  ลายขนมปังขิง มาติดตามขอบจั่ว  ระเบียง  เชิงชายของบ๎าน คล๎าย
บ้านติดลูกไม้  หรือ  เรือนขนมปังขิง  ลวดลายดังกลําวสันนิฐานวําอาจดัดแปลงหรือประยุกต์มาจาก
ลวดลายในศิลปะแบบโกธิค หรือ  การประยุกต์ลวดลายในเรือนมุสลิมในแถบภาคใต๎หรือ ประเทศ
มาเลเซียมาประยุกต์ใช๎ก็อาจเป็นได๎ 
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5. สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว    เป็นแบบอยํางสถาปัตยกรรมที่เร่ิมในชํวงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่  19  ถึงชํวงต๎นศตวรรษที่  20    รูปแบบของลวดลายของอาร์ตนูโว มักมีลวดลายในลักษณะลวดลาย
พันธุ์พฤกษา    ลายเครือเถา  เมื่อมองดูในบางคร้ังจะดูคล๎ายกับลวดลายของบารอก  หรือ  รอกโกโก  แตํ
เมื่อดูสัดสํวนของลวดลายจะพบวํา ลวดลายตามแบบอาร์ตนูโวจะคํอนข๎างดูเรียวยาว   ในขณะที่ลวดลาย
แบบบารอกและรอกโกโก จะดูอวบหนาและสมสํวนกวํา  โดยเฉพาะแบบบารอกที่ดูทรงพลังในที่ของ
ลวดลายมากกวํา    จากการเรียวยาวของลวดลายแบบอาร์ตนูโวจึงอาจดูคล๎ายเส๎นยาวตวัดไปมาคล๎ายเส๎น
หมี่ที่เรียกวํา  Noodle  Style      ส าหรับสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว  ที่ใช๎กับอาคารชิโนโปรตุกิส ใน
ภูเก็ตจะพบเห็นไมํมากนัก   สํวนใหญํมักจะเป็นสํวนประกอบในสถาปัตยกรรมมากกวํา เชํน  ลวดลาย
กระเบื้องประดับสถาปัตยกรรม หรือ ของตกแตํงบ๎านมากกวําจะเป็นโครงสร๎างหลักในสถาปัตยกรรม   
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5. สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค    เป็นแบบอยํางสถาปัตยกรรมที่เร่ิมในชํวงต๎นศตวรรษที่  20  
ถึง  ราวสงครามโลกคร้ังที่ 2    อาร์ตเดคโค เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของศิลปะจากการฟื้นฟูสังคมซึ่ง
เป็นชํวงกํอนเข๎าสูํยุคสมัยใหมํในปัจจุบัน    ซึ่งชํวงดังกลําวศิลปะที่เข๎ามามีบทบาทตํอรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมและลวดลายตกแตํงสถาปัตยกรรม    จากการศึกษาและวิเคราะห์จะพบวําอาร์ตเดคโคเป็น
ศิลปะดังกลําวเกิดขึ้นในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  รูปแบบดังกลําวจึงมีความสัมพันธ์กับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี และแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         ด๎วยการ
ปกครองที่เปลี่ยนแปลงจากระบบพระมหากษัตริย์เป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐในประเทศตํางๆยุโรป  
รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เข๎ามามีบทบาทในชีวิตของผู๎คน   อิทธิพลดังกลําวมิใชํเพียงเกิดขึ้นใน
ประเทศทางตะวันตกเทํานั้นแตํก็แพรํหลายเข๎ามาสูํประเทศในโลกตะวันออกด๎วย    ท าให๎เป็นรูปแบบ
และสถาปัตยกรรมที่ดูหรูหราฟุ่มเฟื่อยเกินความจ าเป็นถูกตัดทอนให๎เรียบงํายจากการบูรณาการของ
รูปแบบและลวดลายในอดีตมาพัฒนาให๎ดู เรียบงํายแตํทรงพลังซึ่งอ านาจ  ผนวกกับการใช๎เทคโนโลยีการ
กํอสร๎างแบบใหมํ   ลวดลายประดับแบบอาร์ตเดคโค นอกจากเป็นการบูรณาการของรูปแบบและลวดลาย
ในอดีตมาใช๎แนวคิดการสร๎างรูปแบบและลวดลายแล๎ว  คงปฏิเสธไมํได๎ในการที่ลัทธิศิลปะแบบบาศก
นิยม (Cubism ) โดยการปรับแตํงลวดลายให๎มีลักษณะเป็นเหลี่ยมและเรขาคณิตเขามามีบทบาทตํอการ
สร๎างสรรค์รูปแบบและลวดลายตามอยํางศิลปะนิยมในยุคดังกลําวด๎วย   ส าหรับอาคารชิโนโปรตุกิสใน
ภูเก็ตจะพบสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโคได๎ในอาคารที่สร๎างในยุคสุดท๎าย กํอนจะเป็นอาคารที่ปลูก
สร๎างในแบบสมัยใหมํในยุคปัจจุบัน  สิ่งที่เห็นได๎จะพบวําลวดลายที่ประดับสถาปัตยกรรมจะอิงรูปทรงที่
เรียบงํายแบบเรขาคณิตมาใช๎แทนรูปแบบลวดลายที่หรูหรากํอนหน๎านี้   ลักษณะของอาคารมีการเร่ิมใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็กกับโครงสร๎างแทนการปลูกสร๎างโครงสร๎างในลักษณะกํออิฐฉายปูน  สํวนของหลังคา
มักไมํนิยมโชว์ความลาดชันของหลังคาแตํนิยมท าในรูปของพื้นคอนกรีตเรียบแทน หรือ การท าผนังหรือ
ราวลูกกรงปิดในสํวนหน๎าของหลังคา ( Parapet)  แทน 
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การวิเคราะห์และอภิปรายคุณค่าลวดลายประดับสถาปัตยกรรม 
 จากส ารวจศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส   ภูเก็ต  พบวํา
ลวดลายที่ปรากฏบนสถาปัตยกรรมสามารถจัดแบํงเป็นหมวดหมูํตํางงๆออกเป็น  4   กลุํมใหญํ ๆ 
ดังตํอไปนี้ 
 1.  กลุ่มลวดลายธรรมชาติ  เป็น กลุํมลวดลายที่เกิดจากรูปรํางและรูปทรงตามธรรมชาติมา
สร๎างสรรค์หรือลอกเลียนแบบ  เชํน  ลวดลายประเภทพันธุ์พฤกษา   ลวดลายดอกไม๎ใบไม๎   ลวดลายสัตว์   
ลวดลายวิวทิวทัศน์  ลายกลีบเมฆ  ลายคลื่น  ลายเปลวไฟ  เป็นต๎น  ลวดลายดังกลําวนี้เป็นลวดลายที่พบ
เห็นได๎มากที่สุดส าหรับอาคารแบบชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต โดยเฉพาะลวดลายที่น าเอาสํวนประกอบของ
ใบ  กิ่ง  ก๎าน  ดอก และเถาไม๎ มาจัดองค์ประกอบและผูกเป็นลวดลายให๎เกิดจังหวะและลีลาในรูปแบบที่
เป็นตะวันตก   หรือ  แบบจีน  รวมถึง การประยุกต์แบบแผนลวดลายตะวันตกเข๎ากับแบบจีนด๎วย   
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 2. กลุ่มลวดลายแบบเรขาคณิต    เป็นลวดลายที่มีการจัดระเบียบแบบแผนตามหลักเรขาคณิต  
กลําวคือมีการน ารูปรํางและรูปทรงทางเรขาคณิตมาใช๎และจัดองค์ประกอบเชิงศิลปะเพื่อให๎เกิดความงาม  
รูปรํางรูปทรงดังกลําวมักเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบงํายๆ  เชํน  รูปทรงเหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  
เส๎นตรง  เส๎นโค๎ง  เส๎นคดไปมา  เส๎นซิกแซก  มาจัดในจังหวะตํางๆ  อาจจะเป็นจังหวะซ้ า   สลับ   จังหวะ
ก๎าวหน๎า   จังหวะตํอเนื่อง  หรือจังหวะผสมผสานกัน  โดยค านึงถึงหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบเพื่อให๎เกิดสุนทรียในการมอง  เป็นลวดลายที่ดูเรียบงํายไมํมีรายละเอียดวับซ๎อนนักแตํแฝง
ถึงความงามที่ดูรํวมสมัย  ส าหรับอาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตที่น าลวดลายตามแนวนี้มาใช๎ในการตกแตํง
อาคารมักเป็นอาคารที่ปลูกสร๎างในยุคหลังที่เป็นรอยตํอเข๎าสูํอาคารในยุคปัจจุบัน  เชํน อาคารชิโนโปรตุ
กิสที่ได๎รับอิทธิพลแบบศิลปะแบบอาร์ตเดคโคเข๎ามามีสํวนรํวมในการตกแตํงลวดลายในอาคารเป็นต๎น  

 

 
 3. กลุ่มลวดลายจากการประดิษฐ์   เป็นลวดลายที่เกิดจากการประดิษฐ์หรือสร๎างสรรค์ขึ้นมา  ตาม
จินตนาการของผู๎ออกแบบ  หรือ นายชํางผู๎สร๎างงาน  อาจเป็นลวดลายที่สร๎างสรรค์ขึ้นมาและหรือมีการ
ผูกลวดลายที่สอดคล๎องกับที่วํางของพื้นผิวจนลงตัว   และหากสวยงามและประสบความส าเร็จในการใช๎
อาจท าให๎เกิดเป็นระเบียบของลวดลายที่นิยมใช๎ในยุคนั้นๆได๎  เชํน  ลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์มงคลตํางๆ  
อาทิเชํน  ลายหยินหยาง  ลายประแจจีน   ลายสวัสติกะ ลายเหรียญจีน  เป็นต๎น  รวมถึงลวดที่พัฒนาและ
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ผูกโยงจากการน าสัตว์มงคลหรือสัตว์ในวรรณคดีมาสร๎างสรรค์เพื่อกํอให๎เกิดลวดลายใหมํๆที่เกิดจากการ
สร๎างสรรค์และจินตนาการ เชํน  ลายมังกร  ลายหงส์   ลายคางค๎าว   เป็นต๎น  ลวดลายที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์นี้ก็เป็นอีกลักษณะที่พบได๎มาในอาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต  โดยชํางฝีมือในยุคสมัยดังกลําวมี
ความสามารถสร๎างสรรค์และผูกเร่ืองราวเพื่อให๎เกิดความหมายมงคลตํอเจ๎าของและผู๎อยูํอาศัย ซึ่งโดยมาก
จะเป็นลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์มงคลและสื่อความหมายดีๆตามแบบคติจีน แตํมีลักษณะพิเศษที่ดูจะ
มีอัตตลักษณ์กลําวคือสามารถน าแนวคิดแบบตะวันออกมาผูกลวดลายและท าให๎กลมกลืนได๎กับรูปแบบ
ลวดลายแบบตะวันตกได๎เป็นอยํางดีจนบางคร้ังหากไมํสังเกตจะไมํรู๎  ตัวอยํางเชํน  การน ารูปค๎างคาวกาง
ปีกมาใช๎และดัดแปลงให๎เหมาะสมส าหรับลวดลายหัวเสาในสไตล์คลาสสิก เป็นต๎น 
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 4. กลุ่มลวดลายจากอักษร  เป็นลวดลายที่เกิดจากการน าอักษรมาประดิษฐ์เกิดเป็นลวดลายในการ
ตกแตํงอาคาร  ส าหรับอาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตก็พบวําได๎มีการน าลวดลายจากอักษรประดิษฐ์มาใช๎
บ๎าง  ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นอักษรจีนที่สามารถสื่อความหมายที่เป็นมงคลส าหรับเจ๎าบ๎าน   ผู๎อยูํอาศัย  หรือ ผู๎
พบเห็น  เป็นต๎น  การน าอักษรประดิษฐ์มาใช๎ถือเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู๎ออกแบบหรือนายชํางที่
สามารถสร๎างสรรค์ลวดลายจากอักษรที่สอดรับเข๎าได๎กับที่วํางของพื้นผิวและการสื่อสารทางความหมาย
ผํานทางตัวอักษรได๎  
 

 

 
 

 จากการส ารวจและเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลจากลวดลายตกแตํงอาคารชิโนโปรตุกิส ใน
ภูเก็ต ทั้ง 4  กลุํมลวดลายใหญํๆ ดังที่กลําวมาแล๎วนั้นพบวํา มีมูลเหตุในการสร๎างสรรค์ที่บํงบอกถึงเหตุผล
ในการสร๎างสรรค์ดังตํอไปนี้ 
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 1 . เพื่อให้เกิดความงานและสุนทรียศาสตร์   มูลเหตุดังกลําวจะเห็นได๎วําเป็นมูลเหตุที่เป็นความ
ต๎องการพื้นฐานหลักที่ได๎น าลวดลายดังกลําวเพื่อน ามาใช๎และตกแตํงอาคารที่มีลักษณะเรียบเกลี้ยงให๎ดู
สวยงามและเพิ่มคุณคําให๎กับงานสถาปัตยกรรมยิ่งขึ้น 
 2.  เพื่อแสดงถึงสถานะของเจ้าของและสังคม    มูลเหตุของการสร๎างสรรค์ลวดลายนี้ก็เป็นอีก
หนึ่งที่เป็นการแสดงออกเพื่อแสดงถึงสถานะความมั่งคั่งของเจ๎าของ  ชุมชน และ สังคม ที่เหนือกวําชุมชน
ในละแวกข๎างเคียง   
 3.  เพื่อ แสดงออกถึงความเป็นสิริมงคล    จากมูลเหตุดังกลําวจะเห็นวําอาคารแบบชิโนโปรตุกิส
ในภูเก็ต  ได๎น าความหมายที่เป็นสิริมงคลตามความเชื่อของสังคม  วัฒนธรรม และ เชื้อสายประเพณี   มา
สร๎างสรรค์ลวดลายเพื่อให๎เกิดคุณคําในงานและจิตใจของผู๎เป็นเจ๎าของ เกิดเป็นลวดลายที่มีลักษณะเดํนที่
มีความงาม แสดงสถานะสังคม และยังเป็นการอวยพร มอบสิ่งดีๆแดํเจ๎าของและผู๎อาศัยด๎วย 
 4. เพื่อแสดงบันทึกทางประวัติ  นอกจากเหตุผลดังที่กลําวแล๎ว  การสร๎างสรรค์ลวดลายยังมีสํวน
ให๎ทราบถึงบันทึกทางประวัติศาสตร์อีกด๎วย  อาจจะเป็นการผูกเร่ืองราวลงไปในลวดลายโดยตรง   หรือ 
การบอกเร่ืองราวยุคสมัยผํานระเบียบของลวดลายที่นิยมสรรสร๎างในยุคสมัยนั้นๆ  หรือ การบันทึกบอก
ชํวงเวลาของอาคารนั้นๆโดยตรง  เชํนการระบุถึงปีที่สร๎างเข๎ากับสํวนหน่ึงของลวดลายตกแตํง
สถาปัตยกรรม 
 5.  เพื่อแสดงให้เห็นถึง การสร้างสรรค์ และงานฝีมือภูมิปัญญาช่าง     การสร๎างสรรค์ลวดลายที่
วิจิตรบรรจงนั้นที่เกิดขึ้นมาได๎นั้นยํอมแสดงให๎เห็นถึงความสามารถ   การสร๎างสรรค์  ฝีมือรวมถึงภูมิ
ปัญญาของชํางที่ได๎สะสมมา และความสามารถเฉพาะตนที่สามารถจินตนาการและมีทักษะเพียงพอ
เพื่อให๎เกิดคุณคําของงานซึ่งจะกํอให๎เกิดเอกลักษณ์ที่แตกตําง  และจะเป็นอีกเหตุผลที่มีความส าคัญยิ่งตํอ
การสร๎างสรรค์ลวดลายตกแตํงสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตดังที่กลําวมานี้  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม 
 จากการวิจัยภาคสนามโดยลงพื้นที่กรณีศึกษาและน ารูปแบบสถาปัตยกรรมจากพื้นที่บริเวณ
คาบสมุทรมลายูและสิงค์โปร์น ามาเปรียบเทียบเพื่อหาอัตลักษณ์และได๎ผลดังตํอไปนี้ 
ตารางที่  4.1 การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตและบริเวณชํองแคบมลายูและสิงค์โปร์ 

สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 
1.รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงแรก 

   
 
  อาคารยุคดังกลําวสํวนใหญํจะได๎รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมจีนเป็นหลัก   ลักษณะอาคารเป็น
แบบเรียบงํายมีความสูง 1-2  ชั้น  ตัวอาคารชั้นบน
และลํางจะตรงกันไมํมีระเบียงหรือชานยื่นล้ า
ออกมาคลุมทางเดิน  โครงสร๎างกํออิฐฉาบปูนแบบ
เสาและคานรับน้ าหนัก โครงหลังคาเป็นไม๎  
หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบจีน   บานประตู
หน๎าตํางเป็นไม๎    
 

1.รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงแรก 

   
 
อาคารยุคดังกลําวสํวนใหญํจะได๎รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมจีนเป็นหลัก   ลักษณะอาคารจะมี
ลักษณะที่ใกล๎เคียงหรือไมํแตกตํางจากอาคาร
สถาปัตยกรรมชํวงแรกแบบชิโนโปรตุกิส ในภูเก็ต 
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สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 
2.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 2 

       
 

อาคารในชํวงดังกลําวเป็นชํวงที่ได๎เร่ิม
ปรากฏวําได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก
เข๎ามาผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีน รูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ได๎รับมาได๎แกํ  เรเนส
ซองส์      นีโอคลาสสิก   มีการท าหัวเสาในแบบ
คลาสสิก  มีการตกแตํงลวดลายตามแบบตะวันตก 
เน๎นความเรียบงํายประดับประกอบในโครงสร๎าง
หลักอาคารโดยเฉพาะในสํวนของชั้นบนและมีการ
น าสถาปัตยกรรมและลวดลายแบบจีนมาใช๎และ
นิยมน ามาใช๎ในสํวนของชั้นลํางอาคาร  ใน
ต าแหนํงของชํองแสงและ ประตูทางเข๎า  ด๎านหน๎า
มีชั้นลํางมีทางเดินทางเชื่อมถึงกันรองรับด๎วย
โครงสร๎างโค๎งยาวติดตํอถึงกันที่เรียกวํา  อาเขต  
โครงสร๎างสํวนใหญํจะเป็นอาคารความสูง 2   ชั้น  
กํออิฐฉาบบ๎านทั้งเสาและผนัง  ความสูงของอาคาร
ในชํวงดังกลําวจะมีความสูงมากกวําอาคารที่ปลูก
สร๎างในชํวงแรก   เป็นอาคารที่ปลูกสร๎างและพบ
ได๎มากที่สุดในบริเวณเมืองเกําภูเก็ต   

 
 

2.1รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 2 

   
 

      อาคารในชํวงดังกลําวมีลักษณะที่ได๎รับอิทธิพล
จากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอยํางเห็นได๎ชัดเจน
กวําอาคารในยุคแรก  เห็นได๎จากองค์ประกอบหลัก
ของอาคารเป็นต๎นวํา  การใช๎อาร์คโค๎งในวงกบ
หน๎าตําง  ลักษณะหน๎าตํางนิยมท ายาวลงมาจดขอบพื้น
เพื่อสามารถรับลมระบายอากาศได๎อีส าหรับบ๎านใน
เขตร๎อนชื้น  ลักษณะลวดลายสถาปัตยกรรมจะเน๎น
ความงามเรียบงําย  โครงสร๎างสํวนใหญํจะเป็นอาคาร
ความสูง 2   ชั้น  กํออิฐฉาบบ๎านทั้งเสาและผนัง  ความ
สูงของอาคารในชํวงดังกลําวจะมีความสูงมากกวํา
อาคารที่ปลูกสร๎างในชํวงแรก  ลักษณะโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะคล๎ายคลึงกันกับอาคารที่ปลูกสร๎างในชํวง
เดียวกันในเมืองเกําภูเก็ต   
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สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 
2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

  
 

   
     อาคารพาณิชย์หรือตึกแถวในชํวงดังกลําวเป็น
ชํวงที่ได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก
เชํนเดียวกับสถาปัตยกรรมในชํวงที่สองแตํมีการ
ตกแตํงลวดลายประกอบอาคารอยํางสวยงาม
ละเอียดอํอนแฝงความเชื่อที่เป็นมงคลตามแบบคติ
ชาวจีนด๎วย  ด๎วยเป็นชํวงที่สภาพเศรษฐกิจของ
เมืองรุํงเรืองที่สุด  ดังนั้นการปลูกสร๎างอาคารจึง
เป็นการสะท๎อนถึงสถานะภาพของผู๎เป็นเจ๎าของ
ด๎วย   ลักษณะลวดลายและรูปแบบอาคารในยุค
ดังกลําวจึงมีลักษณะที่โดดเดํนและมีความเป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง ถือเป็นยุคทอง ของ
สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต 

2.2รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

  
 

  
   สถาปัตยกรรมในชํวงดังกลําวถือเป็นยุคทองหรือ
ยุคเฟื่องฟูของสถาปัตยกรรมในแบบโคโลเนียนใน
สิงค์โปร์และชํองแคบมะละกา     กลําวคืออาคาร
ในชํวงดังกลําวเป็นชํวงที่สภาพเศรษฐกิจของเมือง
รํุงเรืองที่สุดจึงรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ตะวันตกมาอยํางเต็มที่  มีการตกแตํงลวดลาย
ประกอบอาคารอยํางงดงามละเอียดอํอนและแฝง
ด๎วยรูปแบบที่สะท๎อนถึงความเชื่อตามแบบจีนด๎วย 
เพื่อให๎เกิดความเป็นมงคลและสะท๎อนสถานะภาพ
ของผู๎เป็นเจ๎าของ  ลักษณะลวดลายและรูปแบบ
อาคารถือได๎วํามีลักษณะที่โดดเดํนและมีความ
เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
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สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 
2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

 
 

 
   ลักษณะสถาปัตยกรรม ที่ภูเก็ตที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ที่เห็นได๎ชัด ได๎แกํลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมจะมีความละเอียดและอํอนช๎อย  มี
ความประณีต มีการน าลวดลายตามแบบคติจีนมา
ประยุกต์ให๎ดูผสมกลมกลืนเข๎ากันกับสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกได๎ดีกวําไมํแปลกแยกตามแบบฉบับ
ของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต  
 

2.2รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

 
 

 
  ลักษณะสถาปัตยกรรมในชํวงดังกลําว  มีการ
ลักษณะเดํนที่การตกแตํงลวดลายประดับ
สถาปัตยกรรมที่ดูหรูหรามีความเดํนชัดทั้งลวดลาย
และลายละเอียด  เชิงชายอาคารมีการน ารูปแบบ
ของการฉลุไม๎คล๎ายเรือนขนมปังขิง หรือ บ๎านเรือน
ของมุสลิมมลายูมาประดับอาคาร นิยมใช๎กระเบื้อง
เคลือบสี มาใช๎ตกแตํงอาคาร มีการน าลวดลายตาม
แบบคติจีนมาใช๎  แตํมักมีลักษณะหรือขนาดที่ใหญํ
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หรือมีมวลที่ดูโดดเดํน( โฉํงฉาง) มากกวําแบบ
ภูเก็ต  ที่มีน าลักษณะดังกลําวมาประยุกต์และผูก
ลวดลายได๎กลมกลืนกัน  และนําจะเป็นรูปแบบที่
มีอัตลักษณ์ที่แตกตํางกัน 
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สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 
  3 รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

 
 

  
    ลักษณะสถาปัตยกรรมในชํวงดังกลําวเร่ิมมี
ความก๎าวหน๎าในการปลูกสร๎างอาคารจึงอาจเห็น
อาคารที่มีความสูงมากกวํา 2   ชั้น  แม๎วําจะได๎
รูปแบบสถาปัตยกรรมจะได๎รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกแตํการสร๎างสํวนใหญํยังเป็นชํางจีนหรือ
ชํางพื้นถิ่นที่ยังมีประสบการณ์ในด๎านรูปแบบ
ตะวันตกที่จ ากัดท าให๎สัดสํวนอาจดูแตกตํางจาก
รูปแบบที่เป็นแบบต๎นฉบับเดิม 

  3รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3 

 
 

   
    ลักษณะรูปแบบอาคารในชํวงดังกลําวจะมีความ
สูงโปรํงมากขึ้นกวําอาคารในยุคแรกซึ่งอาจเห็น
อาคารที่มีความสูงมากกวํา 2   ชั้น    รูปแบบ
สถาปัตยกรรมหรือ อาคารในแถบชํองแคบมลายู 
โดยเฉพาะบนเกาะสิงค์โปร์ที่เห็นและแตกตํางจาก
อาคารในเมืองเกําภูเก็ตอีกอยํางได๎แกํ  อาคารมักจะ
มีสัดสํวนที่ดีตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ทั้งนี้
เป็นเพราะในคาบสมุทรมลายูในขณะนั้นตกเป็น
อาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์  หัวหน๎านาย
ชํางการกํอสร๎างจึงมักเป็นชาวตะวันตกรวมถึงชําง
พื้นถิ่นที่ได๎รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ตาม
แบบตะวันตกเป็นอยํางดี 
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สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต สถาปัตยกรรมฯบริเวณช่องแคบมลายูและสิงค์โปร์ 

  4   รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 4 

 
 

 
 

 
  เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในชํวงสมัย
รัชกาลที่  7    เทคโนโลยีการกํอสร๎างในยุคนี้มี
ความก๎าวหน๎าขึ้นจากเดิม  นิยมโครงสร๎างแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถือเป็นยุคเร่ิมต๎นเข๎าสูํยุคสมัย
ปัจจุบัน ลักษณะเดํนของอาคารในชํวงดังกลําวที่
เห็นได๎ชัดได๎แกํความเรียบงํายของรูปแบบไมํนิยม
โชว์ความลาดชันของหลังคา แตํมีการท าผนังหรือ
ราวลูกกรงปิดในสํวนหน๎าของหลังคา ( Parapet)  
นิยมน าลวดลายตามศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและ
อาร์ตเดคโคมาใช๎และตกแตํงอาคาร 

  4   รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 4 

 
 

 
   

 
     รูปแบบสถาปัตยกรรมในชํวงสมัยนี้ จะมี
ลักษณะที่เรียบงําย  มักใช๎โครงสร๎างแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก จึงดูโปรํงเบาขึ้นจากรูปแบบเดิมที่ดูทึบ
และหนักจากตามโครงสร๎างแบบเกํา  ไมํเน๎นการ
ตกแตํงด๎วยลวดลายที่ดูหรูหราเกินพอดีแตํเน๎น
ความเรียบงําย  หลังคามีลักษณะเป็นลักษณะพื้น 
สแลบหรือท าผนังหรือราวลูกกรงปิดในสํวนหน๎า
ของหลังคาถือเป็นรูปแบบเร่ิมต๎นเข๎าสูํยุคสมัย
ปัจจุบัน  
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การวิเคราะห์  ประมวล และอภิปรายผลข้อมูล 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตจ านวนทั้งสิ้น 472  คน  เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะ
น ามาวิเคราะห์ ประมวลและอภิปรายผลพร้อมกับการอธิบายในรูปของการพรรณาเป็นเนื้อหาที่
ต่อเน่ืองกัน 

ในส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผล  จากการศึกษาจะเป็นการศึกษาเพื่อใช้ประกอบส าหรับ
เป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกฯ   
 จากข้อมูลแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 472 คน แบํงออกเป็นเพศชาย 256 คน และ
เพศหญิง 216 คน คิดเป็นร๎อยละ54.2 และ 45.8 ตามล าดับ โดยมีช่วงอายุที่ได้ข้อมูลมากที่สุด 3 ชํวงได๎แกํ 
16-25 ปี 26-40 ปี และ 41-60 ปีมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 33.7 ,30.7 และ 24.5 โดยมีคําเฉลี่ยอายุ และฐาน
นิยมอยูํในชํวงอายุ 26-40ปี ที่ท าการศึกษาเป็นนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติ  โดยมีนักทํองเที่ยว
ชาวไทยจ านวน 320 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.8 นอกเหนือจากนั้นเป็นนักทํองเที่ยวตํางชาติจ านวน 152 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 32.2 โดยกลุํมตัวอยํางดังกลําวมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดเกือบร๎อยละ 
48 รองลงมาเป็นกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรีร๎อยละ 28 และต่ ากวําปริญญาตรีร๎อย
ละ 19 ตามล าดับโดยกลุํมตัวอยํางมีสถานภาพโสดมากกวําสมรสคิดเป็นสถานภาพโสดร๎อยละ 57 ส าหรับ
อาชีพของกลุํมตัวอยํางที่ได๎ข๎อมูลมากที่สุดได๎แกํ นักศึกษา เจ๎าของธุรกิจ และผู๎ท างานในหนํวยงานเอกชน 
คิดเป็นร๎อยละ 28, 21.6 และ 19.2 ตามล าดับ  

การวัดคําเฉลี่ยได้แบ่งค่าระดับความเห็นด้วย/พอใจหรือต้องการออกเป็น 5 ระดับ  ได้แก่ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง เห็นด้วยที่สุด  / พอใจที่สุด หรือ ต้องการที่สุด 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก / พอใจมาก หรือ ต้องการมาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง เห็นด้วย  / พอใจ หรือ ต้องการ 
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง ไม่เห็นด้วย  / ไม่พอใจน้อย หรือ ไม่ต้องการ 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยเลย  / ไม่พอใจเลย หรือ ไม่ต้องการอย่างยิ่ง 
การค านวณค่าอันตรภาคชั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่าระดับคะแนน 
 อันตรภาคชั้น =  คําระดับคะแนนสูงสุด – คําระดับคะแนนต่ าสุด 
     จ านวนระดับคะแนน  

=      5  –  1 =  0.80 
    5  
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แปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วย/ พอใจ หรือต้องการ ได้ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21- 5.00   หมายถึง  เห็นด้วยที่สุด / พอใจที่สุด หรือ ต้องการที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41- 4.20   หมายถึง  เห็นด้วยมาก / พอใจมาก หรือ ต้องการมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61-3.40   หมายถึง  เห็นด้วย / พอใจ หรือ ต้องการ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81- 2.60   หมายถึง เห็นด้วยน้อย / พอใจน้อย หรือ ต้องการน้อย 
คําเฉลี่ยระหวําง   1.00-1.80  หมายถึง  เห็นด๎วยน๎อยที่สุด /พอใจน๎อยที่สุด หรือ ต๎องการน๎อยที่สุด   

ตารางที่ 4.2  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
ของที่ระลึกจากนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD.) 

หมายถึง 

1.รูปแบบทที่เน๎นนาฏศิลป์และดนตรี 
2.รูปแบบที่เน๎นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
3.รูปแบบที่เน๎นลวดลายประดับ 
4.รูปแบบที่เน๎นสถาปัตยกรรม 
5.รูปแบบที่เน๎นปรัชญา-ความเชื่อ 
6.รูปแบบที่เน๎นธรรมชาติ 
7.รูปแบบที่เน๎นสัตว์และความหมายมงคล 
8.รูปแบบที่เน๎นวัสดุพื้นถิ่น 

3.30 
3.40 
3.94 
3.97 
3.42 
3.75 
3.87 
3.36 

1.215 
1.127 
0.846 
0.865 
1.125 
0.803 
0.826 
1.160 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 

 

จากตารางที่4.2 แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ของที่ระลึกจากนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตพบวําในด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ์      กลุํม
ตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 3.97       
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.865 รองลงมาได๎แกํรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เน๎นในเร่ืองของลวดลาย
ประดับตกแตํง และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์และความหมายมงคลโดยมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน
เทํากับ 3.94 และ  3.87 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.846 และ 0.826  ตามล าดับโดยมีระดับ
ความพอใจในระดับพอใจมากทั้งสามรูปแบบ   
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ตารางที่ 4. 3       แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในโทนสีของผลิตภัณฑ์  
จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต     
 

โทนสีของผลิตภัณฑ์ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.โทนสีเย็น 
2.โทนสีอุ่น 
3.โทนสีเขรํงขรึม 
4.โทนสีนุ่มนวล 
5.โทนสีคลาสสิก 
6.โทนสีสดใส 
7.โทนสีท่ีเป็นธรรมชาติ 
 

3.76 
4.05 
3.53 
3.93 
3.90 
3.75 
4.03 

1.065 
0.918 
1.194 
0.980 
1.005 
0.892 
0.951 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

จากตารางที่4. 3  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในโทนสีของผลิตภัณฑ์จาก
ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต    พบวําในโทนสีของผลิตภัณฑ์     
กลุํมตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับโทนอํุน มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 4.05   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ   0.918            รองลงมาได๎แกํโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติและโทนสีนุํมนวล โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ4.03 
และ  3.93 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.951 และ 0.980  ตามล าดับ  โดยมีระดับความพอใจใน
ระดับพอใจมากทั้งสามโทนสี   

 
ตารางที่ 4.4         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล์ของผลิตภัณฑ์  

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต 
สไตล์ของผลิตภัณฑ์ฯ คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) หมายถึง 
1.สไตล์คลาสสิก 
2.สไตล์พื้นถิ่น 
3.สไตล์รํวมสมัย 
4.สไตล์ไทยสมัยใหม่ 
 

4.03 
3.84 
3.70 
3.75 

 

0.958 
0.982 
1.100 
0.998 

 

พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
พอใจมาก 
 

จากตารางที่4.4  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและความพอใจในสไตล์ของผลิตภัณฑ์จาก
ความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต พบวําในสไตล์ของผลิตภัณฑ์     กลุํม
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ตัวอยํางดังกลําวจะพอใจกับสไตล์คลาสสิก มากที่สุดคิดเป็นคําเฉลี่ย 4.03   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.958            รองลงมาได๎แกํสไตล์พื้นถิ่น และสไตล์สมัยใหมํโดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.84 และ  3.75 
และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.982 และ 0.998  ตามล าดับโดยมีระดับความพอใจในระดับพอใจ
มากทั้งสามสไตล์   
 
ตารางที่4.5        แสดงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลตอํความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ์ฯจาก 

จากความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต  
 

ล าดับที่ ชํวงคะแนนที่เลือก คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.) 
1.ความสวยงาม 
2.ความมีเอกลักษณ์ 
3.สีสัน 
4.ประโยชน์ใช๎สอย 
5.ราคา 
6. ความประณีต 
7.รูปรํางแปลกใหมํ 
8.ขนาด-น้ าหนัก 

2-8 
1-8 
1-7 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 

6.90 
6.38 
5.81 
5.77 
5.78 
5.19 
5.12 
5.07 

0.989 
1.062 
1.243 
1.106 
1.407 
1.460 
1.747 
1.365 

 
จากตารางที่ 4.5  จะเห็นได๎วําปัจจัยหลักที่มีผลตํอความพอใจและการเลือกผลิตภัณฑ์จากความ

คิดเห็นของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในยํานเมืองเกําภูเก็ต   เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ  ความสวยงาม  
ความมีเอกลักษณ์    สีสัน  ราคา  ประโยชน์ใช๎สอย   ความประณีต  รูปรํางแปลกใหมํ และ ขนาด-น้ าหนัก   
โดยที่ปัจจัยในด๎านสวยงาม และความมีเอกลักษณ์ไทยจะมีผลมากที่สุดและโดดเดํนกวําปัจจัยอื่นด๎วย
คําเฉลี่ยถึง6.90  และ 6.38  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.989 และ 1.062  ตามล าดับ รองลงมา
ได๎แกํ เร่ืองของสีสัน ราคา  ประโยชน์ใช๎สอย   ความประณีต รูปรํางแปลกใหมํ และขนาด-น้ าหนัก โดยมี
คําเฉลี่ยที่ 5.81 5.78   5.77   5.19  5.12  และ 5.07   ตามล าดับ  และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  1..243  
1.407  1.106  1.460  1.747   และ 1.365  ตามล าดับ 
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การอภิปรายและสรุปผลเพื่อน าเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และออกแบบ 
     จากการวิเคราะห์  อภิปรายและสรุปผลการข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น  สามารถน าผลดังกลําวมาสรุปเพื่อใช๎
เป็นแนวทางเพื่อก าหนดเป็นทางคิดและข๎อมูลที่ใช๎ประกอบการสร๎างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกในยํานเมืองเกําภูเก็ตได๎เป็นอยํางดี   จากการวิเคราะห์ในเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเห็นวํารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะน าไปใช๎สร๎างสรรค์หรือออกแบบควรเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได๎น ารูปแบบ
ที่เกี่ยวข๎องกับสถาปัตยกรรมหรือลวดลายประกอบสถาปัตยกรรม หรือศิลปะแบบชิโนโปรตุกิสรวมถึง
รูปแบบและลวดลายที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่มีความหมายมงคล มาประยุกต์  ตกแตํง หรือประกอบใช๎อาทิเชํน 
ภาพสัตว์มงคล  สัญลักษณ์มงคลตํางๆ  รวมถึงลวดลายที่มีความงดงามดูเป็นธรรมชาติอาทิ เชํนลวดลาย
พรรณพฤกษา ฯลฯ มาใช๎และเสริมมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์  โดยเน๎นรูปแบบที่เป็นสไตล์ที่สะท๎อนถึงความ
คลาสสิกผสมผสานความเป็นชนบทพื้นบ๎าน    หรือ  สไตล์แบบสมัยใหมํโดยน ารูปแบบสถาปัตยกรรม
หรือลวดลายในอดีตมาประยุกต์เพื่อให๎ได๎กลิ่นอายในอดีต    สํวนโทนสีที่เหมาะสมได๎แกํโทนสีเย็นหรือ
อํุนที่ดูสดใสแตํอํอนหวานในแนวแบบ Pastel  และโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติและดูคลาสสิก   ส าหรับ
พิจารณาและค านึงในการสร๎างสรรค์และออกแบบได๎แกํ   ความสวยงาม   ความมีเอกลักษณ์ที่สะท๎อนถึง
พื้นถิ่น เป็นประเด็นส าคัญ  โดยเสริมด๎วยสีสันที่สวยงามนํารักสะดุดตา  ในสํวนของนักทํองเที่ยวชาวไทย
จะค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นประเด็นส าคัญด๎วย  ในขณะที่นักทํองเที่ยวตํางชาติจะค านึงถึงการใช๎งานใน
ผลิตภัณฑ์ด๎วย  จากรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่สะท๎อนถึงความเป็นพื้นถิ่นของชิโนโปรตุกิส  ภูเก็ตน้ัน จะ
เห็นวํา รูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเดํนของภูเก็ตจะเป็นรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3  เป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดในยุคที่ภูเก็ตรํุงเรืองสุด รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกในแบบนีโอคลาสสิกที่ผสมกับศิลปะและความเชื่อแบบจีนอยํางลงตัวอยํางมีเอกลักษณ์   
ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมีความโดดเดํนสวยงามแตกตํางจากอาคารในยุคเดียวกันในแหลํงอื่นๆ ที่
เห็นได๎ชัดได๎แกํ  ลวดลายประกอบอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร๎าง จะมีความละเอียดอํอนช๎อย โดย
ไมํเน๎นขนาดลวดลายที่ใหญํมีมวลสารที่หนักหรือโดดเดํนดูโฉํงฉางอลังการณ์    แตํเน๎นความละเอียด
ประณีต มีการน าลวดลายตามแบบคติจีนมาประยุกต์ใช๎ได๎อยํางดีดูผสมกลมกลืนเข๎ากันได๎กับสัดสํวน
สถาปัตยกรรม  ไมํแปลกแยกตามแบบฉบับของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต   
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและการประเมินผล 
 การสร๎างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในสํวนนี้ จะเป็นการออกแบบสร๎างสรรค์ 
หรือ จ าลองผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และน าไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านตํางๆ จ านวน  3  ทํานประเมินผลการ
ออกแบบ เพื่อทราบถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เหมาะสม   

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด๎วยสํวนตํางๆดังตํอไปนี้ 
1 .ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของลวดลายและหรือสีกับผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ 
3 .ความชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวม 

ได้มีการแบ่งระดับความคิดเห็นที่มีตํองานออกแบบออกเป็น 5 ระดับ ดังตํอไปนี้  
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง ดีเด่น  
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง ดีมาก 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง ดี  
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง พอใช๎  
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ควรปรับปรุง 
การค านวณค่าอันตรภาคชั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่าระดับคะแนน  
 อันตรภาคชั้น =  คําระดับคะแนนสูงสุด – คําระดับคะแนนต่ าสุด 
     จ านวนระดับคะแนน  

=      5  –  1 =  0.80 
    5  
แปลความหมายของคําเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่มีตํอการออกแบบ ได๎ดังตํอไปนี้ 

คําเฉลี่ยระหวําง 4.21- 5.00   หมายถึง  ดีเดํน 
คําเฉลี่ยระหวําง 3.41- 4.20   หมายถึง  ดีมาก 
คําเฉลี่ยระหวําง  2.61-3.40   หมายถึง  ดี 
คําเฉลี่ยระหวําง  1.81- 2.60   หมายถึง พอใช๎ 
คําเฉลี่ยระหวําง   1.00-1.80  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและประเมินผล 
การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 1 
 เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายผลและวิเคราะห์มาในตอนต๎น มาสร๎างสรรค์และออกแบบ
โดยน าหลักการออกแบบมาใช๎ประกอบบูรณาการและสร๎างสรรค์  การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดของ
ความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาผนวกกับความงดงามทางธรรมชาติ  ที่เป็นลักษณะเดํนของภูเก็ตที่
ส าคัญในสายตานักทํองเที่ยว   โดยความงามทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมได๎ดึงเอาลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายจากชํองแสงเหนือบานหน๎าตํางมาใช๎โดยใช๎เทคนิค
การกลับด๎านและประกบเข๎าด๎วยกันเกิดเป็นรูปรํางลายเส๎นของดอกโบตั้นที่เป็นดอกไม๎มงคลตามความ
เชื่อของจีนที่สะท๎อนถึงความสงํางามเหนือมวลดอกไม๎ทั้งมวล และยังน าพาความร่ ารวยและยศศักดิ์ด๎วย
ภายใต๎วงกลมที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ที่ไมํมีวันสิ้นสุดที่อยูํภายใต๎กรอบสามเหลี่ยมที่แสดงถึงการเติบโตมุํง
สูํจุดสุดยอดและเมื่อน าสามเหลี่ยมมาประกบกันบนลํางจะเป็นรูปดาวที่เป็นความหมายมงคลด๎วย  ในเร่ือง
ธรรมชาติได๎น าความงามของชายหาด ท๎องฟ้า และน้ าทะเลมาใช๎โดยแทนที่ด๎วยโทนสีฟ้าใสภายใต๎
ข๎อความวํา PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection   จากนั้นจึงน ามาผนวกกับลวดลายที่สื่อ
ความหมายที่เป็นมงคล  และน ามาสร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจ านวน  3  ชนิด ที่ใช๎คูํกันได๎แกํ  
ผ๎าเช็ดหน๎า  เสื้อ  และ ผ๎าพันคอ  
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ตารางที่  4.6   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                         ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  1 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.33 

0.577 
 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

  ดีเดํน 
 
 ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
 
    ดีมาก 
  
    ดีเดํน 
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จากตารางที่ 4.6     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ
ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านความสอดคล๎องของลวดลายและหรือสีกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4. 00  และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.000     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญ
ให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ใน
ด๎านการชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.577   
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 2 
  เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายผลและวิเคราะห์มาในตอนต๎น มาสร๎างสรรค์และ
ออกแบบโดยน าหลักการออกแบบมาใช๎ประกอบบูรณาการและสร๎างสรรค์  การออกแบบดังกลําวได๎ดึง
แนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎  โดยดึงเอาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิ
สมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายประกอบหน๎าบรรณและลายประกอบบนสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสมา
ใช๎งานโดยใช๎เทคนิคการกลับ  สลับบนลําง  ตัดตํอ  ผสมผสาน ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลาย
ใหมํที่ยังคงบุคลิกและอัตลักษณ์ได๎เป็นอยํางดี  ลวดลายดังกลําวยังมีอักษรภาษาจีนที่มีความความหมาย
มงคลแกํผู๎ที่ที่ได๎รับเหมาะสมจะใช๎เป็นของฝากหรือของที่ระลึกเป็นอยํางยิ่ง  ประกอบกับข๎อความวํา 
PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection   โดยสีที่ใช๎จะน าเอาสีที่แสดงถึงบุคคลิกและลักษณะที่แสดง
ถึงความเป็นจีนมาใช๎ในงานสร๎างสรรค์  จากนั้นจึงน ามาสร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นชุด
น้ าชาซึ่งประกอบด๎วย  ถ๎วยน้ าชาพร๎อมจานรอง  และ กาน้ าชา  
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ตารางที่  4.7   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  2 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 

4.00 
 

4.00 
 

4.33 
 

3.67 
 

0.000 
 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

  ดีมาก 
 
 ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
 
    ดีมาก 
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5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.00 0.000 
 

    ดีมาก 
 

 
จากตารางที่ 4.7     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ

ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านความสอดคล๎องของของวัสดุและการใช๎งาน  
ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  
0.000     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมิน
ในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านการชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  3.67   และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.000   
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 3 
  เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายผลและวิเคราะห์มาในตอนต๎น มาสร๎างสรรค์และออกแบบ
โดยน าหลักการออกแบบมาใช๎ประกอบบูรณาการและสร๎างสรรค์  การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดของ
ความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎ โดยได๎ดึงเอาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ จาก
การดึงเอาลวดลายประกอบหน๎าบรรณและชํองแสงประกอบบนสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสมาใช๎งาน
โดยใช๎เทคนิคการตัดสํวนที่ไมํส าคัญออก  ซ๎อนทับ   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํที่ยังคง
บุคลิกเดิมและเสริมด๎วยรูปแบบที่ดูรํวมสมัยยิ่งขึ้น และมีบุคคลิกที่อํอนวัยและดูสดใสยิ่งขึ้นด๎วยสีสันและ
รายละเอียดเสริมในลวดลายลวดลาย เพื่อให๎เหมาะกับบรรยากาศกาศของวันทํองเที่ยวที่ภูเก็ตที่สดใส 
จากนั้นจึงน ามาสร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งประกอบด๎วย  เสื้อยืด  กระเป๋าสะพาย และหมวก  
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ตารางที่  4.8   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  3 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.00 
 

3.67 
 

4.00 
 

4.33 
 

4.00 

0.000 
 

0.577 
 

0.000 
 

0.577 
 

0.000 
 

  ดีมาก 
 
 ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
 
    ดีเดํน 
  
    ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4.8     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ
ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านความสอดคล๎องของลวดลายและหรือสีกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  3.67   และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.577     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญ
ให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ใน
ด๎านการชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.000   
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 4 
 การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรม โดยความงามทาง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมได๎ดึงเอาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายจาก
ชํองแสงเหนือบานประตูหน๎าตําง  ลวดลายจากระเบียงชานและเสามาใช๎โดยใช๎เทคนิคตัดสํวนที่ไมํส าคัญ
ออก  ซ๎อนทับ   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํที่ยังคงบุคลิกเดิมในสํวนของลวดลายตอนใน 
ใสํข๎อความ PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection   ขนาดเล็กๆตํอเน่ืองเป็นแถวยาวเพื่อให๎ดู
กลมกลืนกับลวดลายที่ละเอียดอํอนอยํางกลมกลืนไมํแปลกแยก  สํวนวงกลมตอนนอกมีการน าเอาขนนก
มาใช๎สลับกับสามเหลี่ยมปลายแหลมเป็นลักษณะของรัศมีแฉกล๎อมรอบ   ส าหรับขนนกที่ใช๎จะแทนหงส์
เพราะความงามของสัตว์ปีกทั้งปวงจะอยูํที่ขน  ซึ่งหงส์ถือเป็นเจ๎าของสัตว์ปีกทั้งหลายซึ่งสอดคล๎องกับ
หงส์ที่เป็นสัตว์มงคลของจีน  เป็นสัญลักษณ์แหํงฤกษ์งามยามดีในวิถีชีวิตของคนจีน เป็นสัญลักษณ์แหํง
ดวงอาทิตย์และความอบอํุนน ามาซึ่งความมั่งคั่งโภคทรัพย์ในชีวิตด๎วย จากนั้นจึงน ามาผนวกกับลวดลายที่
สื่อความหมายที่เป็นมงคล  และน ามาสร๎างสรรค์ลงบนชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ใช๎คูํกันได๎แกํ   เสื้อ  
ผ๎าเช็ดหน๎า  พวงกุญแจ และ กระเป๋าถือ  
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ตารางที่  4.9   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  3 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.33 
 

4.33 
 

4.33 

0.577 
 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

  ดีเดํน 
 
 ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
 
    ดีเดํน 
  
    ดีเดํน 
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จากตารางที่ 4. 9     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ
ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน 
ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  
0.00     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินใน
ระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านการชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.577   
การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 5 
  เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายผลและวิเคราะห์มาในตอนต๎น มาสร๎างสรรค์และ
ออกแบบโดยน าหลักการออกแบบมาใช๎ประกอบบูรณาการและสร๎างสรรค์  การออกแบบดังกลําวได๎ดึง
แนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎  โดยดึงเอาองค์ประกอบภายในของลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมมาใช๎ โดยดึงเอาวงกลมจากลวดลายของชํองแสงเหนือบานหน๎าตํางมาใช๎จัดใหมํ โดยน า
หลักการออกแบบในเร่ืองของจังหวะมาจัดองค์ประกอบใหมํ  ตรงกลางลวดลายน าอัญญมณีสีน้ าเงินมาใช๎  
รวมถึงจังหวะเส๎นโค๎งของชํอง Arch มาใช๎เกิดเป็นงานสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ด๎วยรูปที่เรียบงํายแตํให๎ความร๎ูสึกหรูหราและเก๋ไก๋  จากแนวคิดดังกลําวน ามาลงบนผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกประเภทเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ แหวน   
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ตารางที่ 4.10         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  5 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.00 
 

4.33 
 

4.00 

0.577 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.577 
 

0.00 
 

  ดีเดํน 
 
 ดีมาก 
 
    ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
  
    ดีมาก 
 

 
จากตารางที่ 4.10     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ

ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน 
ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  
0.00     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินใน
ระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านการชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.000   
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 6 
  เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎จากการอภิปรายผลและวิเคราะห์มาในตอนต๎น มาสร๎างสรรค์และ
ออกแบบโดยน าหลักการออกแบบมาใช๎ประกอบบูรณาการและสร๎างสรรค์  การออกแบบดังกลําวได๎ดึง
แนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎  โดยดึงเอาองค์ประกอบภายในของลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมมาใช๎ โดยดึงเอาสํวนโค๎งของลวดลายประดับอาคารมาใช๎และดัดแปลงและจัด องค์ - 
ประกอบใหมํ และเลือกเอาไขํมุกอันดามันที่เป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตและจังหวัดในแถบชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกมาใช๎เพื่อเป็นจุดเดํนและเสริมคุณคําของงานออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ 
เกิดเป็นงานสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด๎วยรูปที่เรียบงํายแตํให๎ความร๎ูสึกเรียบ
หรูและสงํางาม  จากแนวคิดดังกลําวน ามาลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ แหวน   
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ตารางที่ 4.11         แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                             ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  6 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.00 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.00 
 

3.67 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.577 
 

  ดีมาก 
 
 ดีเดํน 
 
    ดีมาก 
 
    ดีมาก 
  
    ดีมาก 
 

 
จากตารางที่  4.11    แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ

ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน 
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ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  
0.577     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมิน
ในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านการชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  3.67   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.577   

 
 

การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 7 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับชุดนี้  ได๎น าแนวคิดจากการใช๎องค์ประกอบ และ
โครงสร๎างสถาปัตยกรรมแบบที่สงํางาม  อาทิเชํน  ลักษณะโค๎งของซุ๎มหน๎าตําง และ รูปแบบเสาและหัว
เสามาใช๎ โดยใช๎เทคนิคการตัดสํวนที่ไมํส าคัญออก ยํอสํวน   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํ
น ามาประกอบและรวมกันเป็นชิ้นงานออกแบบใหมํ  และพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับที่มี
ความภูมิฐานและสงํางาม จากแนวคิดดังกลําวน ามาลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  
และ แหวน   
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ตารางที่  4.12   แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  7 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.00 
 

3.67 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.00 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

0.000 
 

0.000 
 

  ดีมาก 
 
 ดีมาก 
 
    ดีเดํน 
 
    ดีมาก 
  
    ดีมาก 
 

จากตารางที่ 4.12     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ
ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านความสอดคล๎องของลวดลายและหรือสีกับ
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  โดยมีคําเฉลี่ย  3.67   และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.577     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญ
ให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ใน
ด๎านการชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ  0.000   
 
การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 8 
  การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับโดยน าแนวคิดจากการใช๎ลวยลายประดับบนอาคาร
สถาปัตยกรรมที่มีความอํอนช๎อยละเอียดอํอนดูเป็นธรรมชาติ  ผูกลายตํอเน่ืองกันเป็นจังหวะงดงามมาใช๎ 
มีการน าอัญมณีสีน้ าเงินเม็ดเล็กๆมาใช๎ประกอบเป็นรูปพวงองุํนตัดกับตัวเรือนที่เป็นแพตตินั่มเดํนชัดใน
สํวนของตัวเรือนสร๎อย สํวนตรงกลางจะเป็นอัญมณีสีแดงสดในสํวนของจื้  ตุ๎มหู และเรือนแหวน   ดู
เดํนชัด สะดุดตา ท าให๎ได๎รูปแบบเคร่ืองประดับที่อํอนช๎อยงดงามแตํเดํนสะดุดตาด๎วยลวดลาย การก าหนด
ต าแหนํงอัญญมณี  และโครงสีที่ตัดกันของวัสดุท าตัวเรือนและสีของอัญญมณี  จากแนวคิดดังกลําวน ามา
ลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ แหวน   
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ตารางที่ 4.13  แสดงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินจากความคิดเห็นของ  
                      ผู๎เชี่ยวชาญในลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุดที่  5 
ลักษณะและความเหมาะสม คําเฉลี่ย ( Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)   ผลการประเมิน 
1 .ความสวยงามของลักษณะ
ลวดลายและหรือสีที่ใช๎ 
2 .ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน 
3 .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
ความหมายกับผลิตภัณฑ์ 
4 .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 
5.ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวม 
 

4.33 
 

4.33 
 

4.00 
 

4.00 
 

4.33 

0.577 
 

0.577 
 

0.000 
 

0.577 
 

0.577 
 

  ดีเดํน 
 
 ดีเดํน 
 
    ดีมาก 
 
    ดีมาก 
  
    ดีเดํน 
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จากตารางที่ 4.13     แสดงให๎เห็นถึงคําเฉลี่ย-คําเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินส าหรับ
ลักษณะและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ  ในด๎านความ
สวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  
4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   ในด๎านความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน   
ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4 .33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  
0.577     ในด๎านการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมิน
ในระดับดีเดํน  โดยมีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.000   ในด๎านการชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีมาก  มีคําเฉลี่ย  4.00   และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ  0.577   และความคิดเห็นในด๎านความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม ผู๎เชี่ยวชาญให๎ผลการประเมินในระดับดีเดํน  มีคําเฉลี่ย  4.33   และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ  0.577   
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

จากงานวิจัยเร่ืองแนวโน้มการเกิดน้้าเสียอุตสาหกรรมในครัวเรือนและศึกษาพัฒนาออกแบบ
เคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมอ .บางคนที จ .สมุทรสงคราม โดย
ใช้แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BOD ผู้วิจัยได้
ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วจึงได้ท้างานน้าเสนอผลการวิจัยตามล้าดับ ดังนี้ 
 5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.2   วิธีการด้าเนินงานการวิจัย 
 5.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.4   สรุปผลการวิจัย 
 5.5  อภิปรายผล 
 5.6  ข้อเสนอแนะ 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรม
การใช้น้้าในการท้าอุตสาหกรรมครัวเรือน วิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ศึกษาคุณสมบัติของน้้าเสียโดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียจากอุตสาหกรรมครัวเรือน  
5.2 วิธีการด าเนินงานการวิจัย 
     5.2.1 รายชื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน อ้าเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม 
     5.2.1.1 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วัดคริสต์ใน ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม 
     5.2.1.2 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัด
ย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ขั้นตอนการผลิต  
    1. เตรียมผ้าที่จะย้อม 
    2. เตรียมอุปกรณ์การย้อมผ้า เช่น ต้มน้้า มัดผ้าเพื่อที่จะระบุลายที่จะย้อม 
    3. เตรียมสีย้อมผ้าเท่ลงในน้้าที่ต้มไว้ 
    4. น้าผ้าที่เตรียมไว้มาย้อมแช่ไวประมาณ 20-30 นาที 
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    5. น้าผ้าที่ย้อมขึ้นจากการย้อม 
    6. น้าผ้าที่ถูกย้อมไปตาก  
    7. เทน้้าที่ย้อม ทิ้งลงสู่แม่น้้าสาธารณะ 
สภาพปัญหาจากการผลิตผ้ามัดย้อม 
       มีสภาพปัญหาที่พบจากขั้นตอนการผลิต จ้านวน 1 ขั้นตอนคือ   ขั้นตอนที่ 7 เทน้้าที่ย้อม ทิ้งลงสู่
แม่น้้าสาธารณะ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 น้้าเสียที่เกิดจากการด้ารงชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชน อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดคน

ในชุมชนเองยังมองไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องช่วยกันรักษา

แหล่งน้้า ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนและให้สถานศึกษาในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้้า  

และให้ความรู้เร่ืองผลกระทบจากน้้าเน่าเสียและหาวิธีป้องกันแก้ไข  หน่วยงานของรัฐเองก็ต้องมี

บทบาทในการให้ความรู้เร่ืองน้้าเสียปลูกฝังให้คนในชุมชนเห็นความส้าคัญจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้วย  และรัฐก็ต้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้าล้าคลองสม่้าเสมอ  ดังนั้นควรสร้างเครืองบ้าบัด

น้้าเสียโดยวิธีการกรองก่อนทิ้งลงสู่แม่น้้าสาธารณะ 

5.2.2 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที  
ขั้นตอนการผลิต 
        1. เตรียมผ้าที่จะท้าการเย็บ 
        2. ตัดผ้าตามขนาดที่จะเย็บ 
        3. เย็บผ้า 
        4. ตรวจสอบผ้าที่เย็บเสร็จแล้ว 
สภาพปัญหากลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรมชุมชนบ้านบางคนที  
         ไม่พบสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
          ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
5.2.3 กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา 
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ขั้นตอนการผลิต  
         1. เตรียมอุปการณ์ในการท้าโอ่งหรรษา 
         2. แปะภาพหรือวัสดุที่ต้องการลงบนโอ่งหรรษา 
         3. เคลือบสีผลิตภัณฑ์ 
          4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
สถาพปัญหากลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลบางกุ้ง ผลิตภัณฑ์ โอ่งหรรษา 
       ไม่พบสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย 
แนวทางการแก้ไข 
        ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 

5.2.4 กลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 
ขั้นตอนการผลิต 
        1 .เตรียมดินที่จะท้าการปั้น 
        2. ปั้นดินตามแบบ 
        3. ลงสีดินที่ปั้นเสร็จแล้วตามแบบ 
        4 .เขียนลายตามแบบ 
        5 .ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
สภาพปัญหากลุ่มหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด 
 ไม่พบปัญหาจากหัตถกรรมดินไทยงานปั้นมือจากดินไทยและภาพวาด  
แนวทางการแก้ไข 
   ไม่พบปัญหาที่จะต้องแก้ไข 
         วิธีการด้าเนินงานวิจัยครั้งน้ีดา้เนินการวิจัย จ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน 
(โดยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 4 ตอน 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา   ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรม

การใช้น้้าที่จะก่อให้เกิดน้้าเสียและปริมาณการใช้น้้าอุปโภค-บริโภคของชุมชน ตอนที่ 3 การวิเคราะห์
คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพน้้าเสีย ตลอดจนเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
)In – depth – Interview)โดยมีแนวค้าถามในการเข้าไปสัมภาษณ์ตามที่ได้ตั้งไวล้้วงหน้า (Interview Guide) 
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แนวค้าถามการสัมภาษณ์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์
ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติชุมชน 
วิถีการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชน การอุปโภค  – บริโภคน้้า และสภาพปัญหาการเกิดภาวะน้้าเน่าเสีย
จากแหล่งน้้าชุมชน รวมถึงได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   วิธีการสร้างเคร่ืองมือได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
ได้รับมอบหมายของกลุ่มและรับค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อหาความเที่ยงตรงของข้อมูลเพื่อ
น้าไปเก็บข้อมูลและน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต รวมถึงการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
           5.3.1  สถานภาพทั่วไป จากการส้ารวจกลุ่มผู้ท้าอุตสาหกรรมชุมชนทั้งหมด 30 คน ในจ้านวน
ประชากรทั้งหมด 3,200 คน สรุปสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรได้ดั้งนี้ เพศแบ่งออกเป็นเพศชาย  
15 คน หญิง 15 คน ในจ้านวนทั้ง 30คน แบ่งอายุออกเป็นอายุระหว่าง 31 – 40 ปี /จาก 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 ,อายุระหว่าง 41 – 50 ปี /จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ  60 ,อายุระหว่าง  50 ปีขึ้นไป /จาก 12 คน คิด
เป็นร้อยละ  24 ,ระดับอาชีพ  ข้าราชการ /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ,รัฐวิสาหกิจ  /จาก 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ,ค้าขาย /จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ,พนักงานบริษัทเอกชน  /จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ  14 ,
รับจ้างทั่วไป / จาก 20 คน คิดเป็นร้อยละ  40 ,ระดับรายได้   10,000-20,000 บาท /เดือน /จาก 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 44 ,  20,000-30,000 บาท /เดือน / จาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 , 40,000 บาทขึ้นไป /จาก 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4,  ระดับการศึกษา ต่้ากว่าประถมศึกษา  /จาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ประถมศึกษา  

/จาก 1 3 คน คิดเป็นร้อยละ 26, มัธยมศึกษา / จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ  12 ปวช.  /จาก 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ8,ปวส. ( อนุปริญญาตรี/ )จาก 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 , ปริญญาตรี /จาก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
         5.3.2 คุณลักษณะเฉพาะ 
              5.3.2.1  ประวัติชุมชน  
              อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร .2 อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชน ปากคลอง
บางน้อย หรือ บางน้อยนอก  เคยเป็นย่านการค้าทางน้้า ที่ส้าคัญมาก จุดหนึ่งในลุ่มน้้าแม่กลอง สินค้าที่
จ้าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน ซึ่งมีทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง ชมพู่  กล้วย
เป็นต้น รวมทั้งอาหารคาวหวาน อันขึ้นชื่อของสมุทรสงคราม อย่างกะปิคลองโคลน และ  มะนาวดอง ที่
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ชาวตลาด จะซื้อมะนาว จาก ชาวสวนมาดองเอง สามารถเดินเลียบคลองชมบรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ ริม
คลองบางน้อย และ นั่งเรือแจวที่ให้บริการฟรี เพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร วัดเก่าแก่แห่งคลองบางน้อย 
ชุมชน ปาก  คลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก เป็นชุมชนริมน้้าเก่าแก่ที่สุด  แห่งหน่ึงของจังหวัด
สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ บริเวณจุดตัดของแม่น้้า แม่กลองกับ คลองบางน้อย 
              ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน้้าที่ส้าคัญ ของโครงข่าย ลุ่มน้้าแม่กลอง -ท่าจีน ว่ากัน 

ว่า (ตลาด)นัด ที่คลองบางน้อย เคยเป็น  ตลาดนัดที่คึกคักมากมีเรือมาติดนัดทีละหลายร้อยล้า ตั้งแต่ หน้า
วัดเกาะแก้ว  เร่ือยไป ตาม คลอง จนถึงวัดไทรโดยบริเวณด้านหน้า วัดเกาะแก้วเป็นนัดน้้าตาลที่ใหญ่
ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าวและสินค้าทั่วไป  พ่อค้า แม่ค้า ที่มานัด
บางน้อยนอกจากจะเป็นชาวสวนในละแวกนั้น เช่น ด้าเนินสะดวก  ดอนมะโนรา ท่าคา ก็ยังมาจากถิ่น
อ่ืนด้วย เช่น ราชบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี  สุพรรณบุรีและกรุงเทพ แต่ละถิ่นก็ต่างน้าผลิตผลใน
ท้องถิ่นของตนมาขาย หรือ แลกเปลี่ยนกันความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบางน้อยนอกแม้ว่าในปัจจุบัน  
               ชุมชนบางน้อยจะเปลี่ยนสภาพจากย่านการค้าทางน้้าที่จอแจเป็นเพียง  ชุมชนอยู่อาศัยที่เงียบ
สงบ ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที่ท้าให้ความเจริญย้ายจากล้าคลองสู่ริมถนนเมื่อ ประมาณ 30ปี  
ที่ผ่านมาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้้าดั้งเดิม  ไว้ได้
เป็นอย่าดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต  ตลอดจนสภาพแวดล้อมคลองและ
สวน ผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และศึกษาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 
         5.3.2.2 ลักษณะทั่วไปของอ้าเภอบางคนที 
                (1) สภาพภูมิศาสตร์ 
          ตั้งอยู่ที่อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร .2 อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนปาก
คลองบางน้อยหรือบางน้อยนอก  เคยเป็นย่านการค้าทางน้้าที่ส้าคัญมากจุดหน่ึงในลุ่มน้้าแม่กลองสินค้า
ที่จ้าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน 
                 (2) การคมนาคม 
                 (2.1) โดยรถยนต์ส่วนตัว 
 ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว เพียงขับรถตรงมาตามทางที่มา  จ.สมุทรสงคราม แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมือง
สมุทรสาคร ให้ขับตรง ต่อ  มาที่สมุทรสงครามเข้าทางเดียวกับตลาดน้้าอัมพวา แต่เพียงแค่ขับรถเลย
ออกมาประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึง อ้าเภอบางคนที 
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                   (2.2) รถสาธารณะ 
 จากสายใต้ใหม่ มีรถทัวร์มาลงที่ จ .สมุทรสงคราม-  จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มีรถตู้มาลงแม่กลอง 
คิวรถอยู่บริวเวณใต้ ทางด่วน และสามารถต่อรถสาย 333 จากแม่กลองไปลงได้เลย 
       5.3.3 ลักษณะพฤติกรรมการใช้น้้าที่จะก่อให้เกิดน้้าเสียและ 
                    5.3.3.1 ระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสีย  ไม่มีระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสีย / 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการลงเก็บข้อมูลจ้านวน  30 คน จากประชากรทั้งหมด 3,200 คน พบว่าไม่มี
ระบบท่อระบายและรวบรวมน้้าเสียในชุมชน แต่พบเพียงท่อน้้าทิ้งที่ยื่นลงคลองบางน้อยเพื่อระบายน้้า
ในช่วงเวลาฝนตกและน้้าท่วม 
              5.3.3.2 แหล่งก้าเนิดน้้าเสียในชุมชน     ตลาดสด /จาก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74, ร้านอาหาร /
จาก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ,บ้านเรือน /จาก 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86 , ที่พักอาศัยให้เช่า / จาก 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48 ,สถานที่ราชการ / จาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ,จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้ว
แบบสอบถามภายในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยจ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 3,200 คน พบว่า
สถานที่ส่งผลกระทบท้าให้เกิดน้้าเสียภายในชุมชนมากที่สุดคือบ้านเรือน เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนภายในชุมชนนั้นอยู่ติดกับแหล่งน้้าจึงอาจส่งผลท้าให้เกิดน้้าเสียได้  น้้าเสียมาจากการล้างท้าความ
สะอาดบ้านเรือน ล้างจาน อาบน้้า เลี้ยงสัตว์น้้า 
      5.3.4 ปริมาณการใช้น้้าอุปโภค - บริโภคของชุมชน 
             5.3.4.1 การใช้น้้าในชีวิตประจ้าวัน  ซักเสื้อผ้า /จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ  56, อาบ /จาก 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 ,ล้างจาน ชาม /จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ  32, รดน้้าต้นไม้และการเพาะปลูก  /จาก 35 
คน คิดเป็นร้อยละ  70  ในการลงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภายในชุมชนพบว่าการใช้น้้าใน
ชีวิตประจ้าวันโดยส่วนใหญ่แล้วจ้านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 3,200 คน ใช้น้้าในการรดน้้า
ต้นไม้และการเพาะปลูกมากเป็นอันดับแรกๆในชีวิตประจ้าวัน 
              5.3.4.2 การใช้น้้าในการอุปโภค -บริโภคปริมาณกี่ลิตรต่อวันในครอบครัว  15-20 ลิตร /วัน /จาก
10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 , 20-25 ลิตร /วัน /จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ,มากกว่า 25 ลิตร /วัน/จาก 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 36   การใช้น้้าอุปโภคและบริโภคภายในจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 
3,200 คนพบว่าใช้น้้าเพื่ออุปโภคและบริโภคอยู่ที่โดยประมาณ 20-25 ลิตรต่อวัน 
              5.3.4.3 ปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณกี่ลูกบาก์ศเมตรต่อวันใช้  4-5 ลูกบาก์ศเมตร/
วัน จาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10, มากกว่า 5 ลูกบาก์ศเมตร /วัน จาก 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  จากการลง
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เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามพบว่าปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90 มีมากกว่า 5 
ลูกบาก์ศเมตร /วัน จ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน 
         5.3.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
                 5.3.5.1 การทิ้งน้้าเสียจากชีวิตประจ้าวัน  ปล่อยลงท่อระบายน้้าของเทศบาล  /จาก 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 16, ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง  /จาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 การทิ้งน้้าเสียใน
ชีวิตประจ้าวันของคนในชุมชนตลาดน้้าบางน้อยจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ้านวน 50 คน 
จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง 
                 5.3 .5.2 วิธีป้องกันและบ้าบัดน้้าเสียในชุมชน  ปลูกผักตบชะวา  /จาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
84, เติมจุลินทรีย์  (EM) ในแหล่งน้้าชุมชนอย่างสม่้าเสมอ   /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 วิธีป้องกันและ
บ้าบัดน้้าเสียใช้วิธีรักษาสภาพแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการปลูกผักตบชะวาไว้ที่หน้าบ้านช่วย
ในการบ้าบัดน้้าเสียระดับหนึ่ง ก่อนไหลลงสู่แม่น้้าแม่กลอง โดยคิดเป็นร้อยละ 84 จากการลงเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน 
                   5.3 .5.3 ปัญหาอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ด้านบุคลากร   /คิดเป็น
ร้อยละ 72ด้านระบบการก้าจัดน้้าเสีย  /คิดเป็นร้อยละ 80, ด้านงบประมาณ  /คิดเป็นร้อยละ 48, ด้าน

สถานที่ก้าจัดนน้้าเสีย  /คิดเป็นร้อยละ 90, ความสามารถในการก้าจัดน้้าเสีย   /คิดเป็นร้อยละ  38, การ
ยอมรับของประชาชน  /คิดเป็นร้อยละ  76  ปัญหาและอุปสรรคในการก้าจัดน้้าเสียจากการลงเก็บข้อมูล
พบว่าสถานที่ก้าจัดน้้าเสียในชุมชนเป็นอุปสรรคอันดับแรกในการก้าจัดน้้าเสียเพราะต้องใช้งบประมาณ
สูงในการสร้างสถานที่บ้าบัดน้้าเสียแล้วไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนการสร้างสถานที่บ้าบัดน้้าเสีย 
                   5.3.5.4   ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย  ตอบได้มากกว่า) 1 ข้อ) น้้าเน่า  /คิดเป็นร้อยละ 80, 
ปัญหาแมลงวัน   /คิดเป็นร้อยละ 92, กลิ่นเหม็น   /คิดเป็นร้อยละ  100, สัตว์น้้าตาย   /คิดเป็นร้อยละ  84, 
ทัศนะอุดจาด   /คิดเป็นร้อยละ  18  จากการลงเก็บข้อมูล เร่ืองผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสียที่ส่งผลต่อ
ชุมชนมากคือกลิ่นเหม็นจากน้้าเสียคิดเป็นร้อยละ 100 จากข้อมูลจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากร
ทั้งหมด 3,200 คนเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านอาศัยอยู่ติดริมแม่น้้าถ้าเกิดน้้าเสียแล้วกลิ่นเหม็นจะส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากสุด 
          5.3 .6 ศึกษาคุณสมบัติของน้้าเสียและ 
   5.3.6.1แหล่งน้้าชุมชนได้เคยตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้าบ้างหรือไม่  เคยตรวจสอบ /
จาก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6, ไม่เคยตรวจสอบ /จาก 47 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ในการลงเก็บข้อมูลภายใน

ชุมชนตลาดน้้าบางน้อยเมื่อสอบถามบุคคลภายในชุมชนเคยน้าน้้าไปตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้้า
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บ้างหรือไม่ พบว่าจาก  30 คนในจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คนของชุมชนไม่เคยน้าน้้าไป
ตรวจสอบคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 94 ที่เหลือ 6 เปอร์เซ็นมีการน้าไปตรวจสอบบาง 
                  5.3.6.2 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าใช้วิธีใดในการตรวจสอบ  มองด้วยตาเปล่า  

/จาก 22 คน คิดเป็นร้อยละ  44, ดมกลิ่น /จาก 28 คน คิดเป็นร้อยละ  56 จาการลงเก็บข้อมูลในชุมชน
ตลาดน้้าบางน้อยเมื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าใช้วิธีใดในการ
ตรวจสอบเบื่องต้นจ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คน ใช้การดมกลิ่นคิดเป็นร้อยละ  
56 ส่วนมองด้วยตาเปล่าคิดเป็นร้อยละ 44 
                    5.3.6.3 จากการสังเกตแหล่งน้้าในชุมชนคุณคิดว่าสมควรตรวจสอบคุณภาพน้้าหรือไม่  ควร
ตรวจคุณภาพ  /จาก 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากการลงเก็บข้อมูล จ้านวน 30 คน จากจ้านวนประชากร
ทั้งหมด 3,200 คน ส่วนใหญ่เห็นสมควรน้าน้้าไปตรวจสอบคุณภาพน้้า เพื่อที่จะได้ทราบค่าคุณภาพ
ออกซิเจนในน้้าของชุมชนให้อยู่ที่ค่ามาตรฐานสากล 
             5.3.7 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย 
                    5.3.7.1 น้้าที่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียแล้วมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีกหรือไม่ เน่าเสียได้  / จาก 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 84, ไม่เน่าเสียอีก  /จาก 8 คน คิดเป็นร้อยละ  16 จากการลงเก็บข้อมูล
แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมีโอกาสกลับมาเน่า
เสียได้อีก คิดเป็นร้อยละ 84 จาก 30 คน ในจ้านวนประชากรทั้งหมด 3,200 คนที่สอบถามข้อมูล 
                    5.3.7.2 หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้า  เทศบาล  / จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ในการลงเก็บข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานทางราชการของอ้าเภอ บางคนทีได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้้า
ของตลาดน้้าบางน้อยเป็นระยะๆล่าสุดตรวจคุณภาพน้้าเดือนธันวาคม 53 พบว่าค่าออกซิเจนในน้้าอยู่ที่
ได้ 3.6 มก./ล                    
              5.3.8 วิธีตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BODบริเวณชุมชนตลาดน้้าบางน้อย 
                 (1)   เตรียมขวดบีโอดี มา 4 ขวด จดหมายเลยขวดลงในใบบันทึกค่า BOD 

   (2)   น้าน้้าทั้ง 2 ส่วน ที่ได้ผ่านการเตรียมน้้าเจือแล้ว เทใส่ขวด โดยน้้าแต่ละตัวอย่างเทลงขวด
บีโอดี 2 ขวด   เทโดยอย่าให้เกิดฟองอากาศ  

   (3)   แบ่งน้้าเป็น  2  ชุด  โดยชุดหนึ่งจะน้าไปไทเทรต  และอีกชุดจะน้าไปเก็บไว้ที่ตู้อุณหภูมิ  
    (4)   น้้าที่เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิ  ตู้ควรมีอุณหภูมิ  20 ๐C เป็นเวลาทั้งหมด 5 วัน  
    (5)   ส่วนน้้าที่จะน้ามาไทเทรต  ขั้นตอนแรกให้เติมสารละลาย   Manganese Sulfate ลงไป

ในน้้าตัวอย่าง ทั้ง 2 ขวด อย่างละ 2 มิลลิลิตร  
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    (6)   แล้วตามด้วยเติมสารละลาย   Alkali – Iodide – Azide ลงไปในน้้าตัวอย่างทั้ง 2 ขวด 
อย่างละ 2 มิลลิลิตร  

     (7)   ปิดจุกระวังอย่าให้มีฟองอากาศ  เขย่า  โดยกลับขวดไปมา 15   คร้ัง  
      (8)   ทิ้งไว้สักพักปล่อยให้ตะกอนนอนก้น 
      (9)   เมื่อตะกอนนอนก้นแล้ว  เราก็เติมกรด   Sulfuric conc ลงไป 2    มิลลิลิตร  
     (10)  ปิดจุกแล้วเขย่าจนกว่าตะกอนที่อยู่ในขวดจะหายไปหมด 
     (11)  ตั้งทิ้งไว้ให้ไอโอดีนกระจายไปทั่วขวด 
     (12)  น้าน้้าตัวอย่างทั้ง 2 ใช้ในการไทเทรต แค่ 203 มิลลิลิตร 
  *ในการไทเทรตด้วย  Na2S2O3 นั้นที่น้าน้้าตัวอย่างมา 203 มิลลิลิตร  เน่ืองจากยึดถือ

ปริมาตรเร่ิมต้นของตัวอย่าง 200มิลลิลิตร เป็นหลักดังนั้นถ้าขวดขนาด 300 มิลลิลิตรซึ่งเติมสาร 
Manganese Sulfate และ Alkali – Iodide – Azide ลงไปอีกอย่างละ 2 มิลลิลิตร จะได้ว่าปริมาตรที่
ต้องน้ามาไทเทรตจะเป็น 

(200 X 300( / )300 –  4 ) =   203 มิลลิลิตร  

น้าตัวอย่างที่เติมน้้ายาเรียบร้อยแล้วมา 203 มิลลิลิตร  ไทเทรตด้วย 0.025  N  Na2S2O3   ปริมาตร
เป็นมิลลิลิตรที่ใช้ในการไทเทรต ใช้บอกความเข้มข้นเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ DOได้โดยตรง 

                     (13) น้าน้้าตัวอย่างมาไทเทรตโดยการ หยดน้้าแป้งลงไปในขวด  1 – 2 มิลลิลิตร เป็นอินดิ
เคเตอร์ 
                      (14) แล้วเติมสารละลายมาตรฐาน   Sodium   Thiosulfate 0.025 นอร์มัล ไทเทรตจนสีน้้า
เงินหายไป จุดยุติของการไทเทรตอยู่ที่น้้าในขวดนั้นใส ไม่มีสี   
                      (15)  จดปริมาตรที่ใช้ไปของสารละลายมาตรฐาน Sodium   Thiosulfate   

               (16) เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน น้าน้้าตัวอย่าง  ทั้ง 2 ขวดที่ เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิออกมาไทเทรต 
ท้าเหมือนเดิมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 –  15  

                       (17) แล้วน้าค่าที่ได้มาทั้งหมดมาค้านวณหาค่า BOD 
          5.3.9 ค่ามาตรฐานน้้าทิ้ง 
              ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ในประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 ) วันที่  3  มกราคม 2539   
เร่ือง   ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ
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นิคมอุตสาหกรรม   เป็นกฎหมายที่ใช้ก้าหนดมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุจสา
หกรรมก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม    

          ได้ก้าหนดค่ามาตรฐานบีโอดีไว้  20  มิลลิกรัม / ลิตร  ตามตารางค่ามาตรฐานน้้าทิ้งตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3  ( พ.ศ. 2539 )   ในข้อที่ 14  อยู่ใน 
ภาคผนวก ค  ( มาตรฐานน้้าทิ้ง ) 

          5.3.10 สภาพปัญหา 
            การส่งตัวอย่างน้้าเสียไปตรวจทดสอบหาค่า BOD นั้นใช้ระยะเวลานาน 5-10 วัน เพราะ
กระบวนการทดสอบใช้ระยะเวลานานพอสมควร ส่งผลต่อการวิเคราะข้อมูลต้องใช้เวลานานและค่า
ออกซิเจนในน้้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้  เพราะลักษณะของแหล่งน้้าเป็นล้าคลองที่มีน้้าไหลผ่าน 
ก่อนไหลลงแม่น้้าแม่กลองดังนั้นปริมาณออกซิเจนในน้้าจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และยังมี
ปัจจัยทางด้านการเกษตรที่มีผลท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย ได้เน่ืองจากระบบนิเวศถูกท้าลาย เพราะล้าคลองมี
การเชื่อมต่อกับแหล่งเพาะปลูกผลไม้ทางเศษฐกิจมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และมลพิษทางอากาศจาก
การฉีดพ้นสารเคมีแหล่งน้้าอาจปนเปื้อนสารเคมีได้ด้วยท้าให้ค่า BOD ที่ตรวจน้ันอาจจะได้ค่าที่ไม่เป็น
จริงก็ได้   
             5.3.11 วัสดุและอุปกรณ์ 

                  1. ขวดอินคิวเบท)Incubation bottles) หรือขวดบีโอดี )BOD)ขนาด 30 ลบ .ซม.  ซึ่งมีจุกเป็น
จุกแก้วปิดสนิท พร้อมฝาครอบพลาสติก )BOD cap) เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดบีโอดี
ในระหว่างกรเพาะเชื้อ สามารถท้าได้โดยใช้น้้าหล่อปากขวดไว้โดยกลับขวดบีโอดีคว่้าลงในอ่างน้้าอุ่น  
(water bath) หรือหล่งน้้าไว้รอบๆ ปากขวดบีโอดี  และใช้ถ้วยกระดาษหรือถ้วยพลาสติกครอลปากขวด
ไว้เพื่อลดการระเหยของน้้าหล่อ ก่อนที่จะน้าขวดบีโอดีมาใช้  จะต้องน้าขวดมาล้างให้สะอาดปราศจาก
อินทรีย์สารต่างๆ  การล้างควรล้างด้วยสารละลายของกรดโครมิก )chromic acid solution) หลักจากนั้น
น้าขวดมาล้างด้วยน้้าให้สะอาด คร้ังสุดท้ายล้างด้วยน้้ากลั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วท้าให้แห้ง  
                  2. ตู้อินคิวเบท )incubator)ชนิดใช้อากาศน้้า  ซึ่งสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิได้เองโดย
อัตโนมัติ 20 1 และต้องเป็นตู้ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้แสงผ่านเข้าไปได้  เพื่อป้องกันการเกิดดีโอโดย
การสังเคราะห์แสง)Photosynthesis)  
                   3. อุปกรณ์เคร่ืองแก้วต่างๆ เช่น บิวเรตต์ขนาด 25 ลบ .ซม ข วดเออร์เมเยอร์ขนาด 500 ลบ.

ซม .กระบอกตวงขนาด 1,000 ลบ .ซม  
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             5.3.12 สารเคมี 
(1) น้้ากลั่น  
(2) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์  
(3) สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต  
(4) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์  
(5) สารละลายไอร์ออน)III) คลอไรด์  
(6) สารละลายกรดและด่างเข้มข้น  
(7) สารละลายโซเดียมซัลไฟต์  
(8) ไนตริฟิเคชั่น อินฮิบิเตอร์)nitification inhibitor) 
(9)  สารละลายกลูโคสและกรดกลูตามิก (Glucose –glutamic acid solution)  

              5.3.13 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้า
มัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมาตรฐานการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับชุมชน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
 ส่วนที่ 1 ค่าก้าหนดการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
                   5.3.13.1 ตะแกรงรางและตะแกรง (Bar Racks and Screens)  
                      วัตถุประสงค์หลักในการบ้าบัดเบื้องต้น คือ  
                       1) เพื่อปรับสภาพน้้าเสียให้เข้ากับกระบวนการบ้าบัดในขั้นต่อไป  
                       2) เพื่อแยกกากวัสดุขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในกระบวนการและเเก่อุปกรณ์การ
บ้าบัดในขั้นต่อไป  
                      3) เพื่อลดการสะสมของขยะในกระบวนการบ้าบัดในขั้นต่อไป  
         การบ้าบัดเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับตะแกรงหยาบ การบดละเอียด  การแยกกรวดทราย การแยกน้้ามัน
และไขมัน การปรับสภาพน้้า และการขจัดของแข็งแขวนลอย  
          ตะแกรงราง มีไว้เพื่อป้องกันเคร่ืองสูบ วาวล์ ท่อ และส่วนประกอบอื่น ๆ จากการเสียหาย หรืออุด
ตัน จากเศษขยะ หรือวัสดุชิ้นใหญ่ ๆ  ตะแกรงรางและตะแกรงสามารถท้าความสะอาดได้ด้วยมือหรือ
กลไก การท้าความสะอาดตะแกรงรางด้วยมือมักใช้ในโรงบ้าบัดขนาดเล็ก  ซึ่งขยะที่ถูกดักจะน้ามาวาง
บนตะแกรงเพื่อขับน้้าออก การท้าความสะอาด โดยกลไกใช้ลูกโซ่  หรือสายเคเบิลเพื่อขับเดินเคร่ืองใน
การแยกขยะ 
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               5.3.13.2 หน่วยแยกกรวดทราย (Grit Removal Unit)  
                วัตถุประสงค์หลักในการแยกกรวดทรายก็เพื่อ  
                 1) ป้องกันอุปกรณ์กลไกจากการเสียดสี และสึกหรอ  
                 2) ลดการเกิดตะกอนหนักในขั้นตอนการบ้าบัดในขั้นต่อ ๆ ไป  
                 3) ลดความถี่ของการล้างเครื่องย่อยที่เกิดจากการสะสมของกรวดทรายมากเกินไป 

            5.3.13.3 ถังตกตะกอนขั้นต้น (Primary Sedimentation Tank)  
                  วัตถุประสงค์ของการใช้ถังตกตะกอนก็เพื่อขจัดกากตะกอน และวัสดุลอยตัว  เพื่อลดปริมาณ
ของแข็ง แขวนลอย  การตกตะกอนขั้นต้นเป็นขั้นตอนของการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้น  พื้นฐานการ
ออกแบบ  
           เวลากักพัก (Detention time) โดยทั่วไปถังตกตะกอนขั้นต้นถูกออกแบบเพื่อกักพักน้้าได้ 1.5- 2.5 
ชั่วโมง โดยใช้อัตราค่าเฉลี่ยของการไหลของน้้าเสียเป็นหลัก  
          อัตราภาระผิว ( Surface loading rate หรือ Surface overflow rate) มีหน่วยเป็น m3/m2-d (ลบ.ม. / 
ตร.ม. - วัน) การเลือกอัตราภาระผิวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของสารแขวนลอยที่จะแยก  
         อัตราภาระฝาย ( Weir Loading Rate) โดยทั่วไปอัตราภาระฝายส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อ
ประสิทธิภาพของถังตกตะกอนขั้นต้น  แต่หากกระแสน้้าไหลแรงเน่ืองจากความยาวของฝายถูกจ้ากัดก็
จะมีผลกระทบมากขึ้น ต้าแหน่งฝาย และการออกแบบถังมีผลกระทบมากกว่าอัตราภาระฝาย 

            5.3.13.4 กระบวนการบ้าบัดแบบตะกอนเร่ง  
                   กระบวนการบ้าบัดแบบตะกอนเร่ง สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ดังต่อไปนี้  
                  1.) Conventional Plug Flow น้้าเสียที่ผ่านการตกตะกอน  ตะกอนจากถังตกตะกอนจะถูก
ส่งกลับเข้ามายังส่วนแรกของถังเติมอากาศ  และผสมให้เข้ากันโดยฟองอากาศหรือใบพัดกวน  โดยปกติ
แล้วการเติมอากาศกระท้าอย่างทั่วถึงตลอดความยาวของถัง  ในช่วงระหว่างการเติมอากาศจะเกิดการ
ย่อยสลายของสารอินทรีย์ กากตะกอนจะถูกแยกออกในถังตกตะกอนขั้นที่ 2  
                    2.) Complete - mix เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงมาจาก complete - mix reactor โดยที่น้้า
เสียที่ผ่านการตกตะกอนบางส่วน และตะกอนจากถังตกตะกอนจะถูกส่งเข้ามายังหลาย  ๆ จุดของถังเติม
อากาศโดยที่ organic load และ Oxygen Demand จะมีลักษณะสม่้าเสมอตลอดความยางของถัง  
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                    3.) Step Feed เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงจาก Conventional plug - flow ซึ่งน้้าเสียที่ผ่าน
การตกตะกอนแล้วจะ ถูกป้อนเข้าสู่ถังเติมอากาศหลาย ๆ  จุดพร้อมกันให้อัตราส่วน F/M เท่ากันทั่วทั้ง
ถัง จึงลด Oxygen Demand สูงสุดได้ กระบวนนี้มีความยืดหยุ่นในการเดินระบบสูง  
                    4.) Modified Aeration มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Conventional Plug Flow เว้นแต่ว่าใช้เวลา
ในการเติมอากาศน้อยกว่า และใช้ค่าอัตราส่วน F/M ที่สูงกว่าประสิทธิภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์หรือ
การลดค่า BOD น้อยกว่ากระบวนการตะกอนเร่งชนิดอ่ืน ๆ  
                  5.) Contact Stabilization กระบวนการน้ีใช้ 2 ถังแยกส้าหรับการบ้าบัดน้้าเสียและการ 
Stabilize (ปรับเสถียร)  ของตะกอน ตะกอนที่ได้รับการปรับเสถียรแล้วจะถูกผสมกับน้้าเสียที่เข้าระบบ
ใน Contact Tank จากนั้นจะถูกผ่านเข้าถังตกตะกอน  โดยที่ตะกอนจะถูกแยกออกเพื่อปรับเสถียรด้วย
การเติมอากาศ  กระบวนการน้ีจะใช้อากาศน้อยกว่ากระบวนการ Conventional Plug Flow ประมาณ
คร่ึงหนึ่ง  
                   6.) Extended Aeration กระบวนการน้ีคล้ายคลึงกับ Conventional Plug Flow เว้นแต่ว่าใน
ระบบต้องมี  Organic Loading ต่้าและต้องใช้เวลาในการเติมอากาศนาน  นิยมใช้มากกับระบบบ้าบัด
แบบส้าเร็จรูปที่ใช้ส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก  
                   7.) High - rate Aeration เป็นกระบวนการที่ดัดแปลงโดยต้องมีระดับความเข้มข้นของ 
MLSS สูงและมีปริมาณน้้าเสียมาก ซึ่งจะท้าให้มีค่าอัตราส่วน F/M สูงและมี Mean Cell Residence 
Time นานแต่ใช้ระยะเวลาน้อย  
                   8.) Kraus Process เป็นแบบหนึ่งของกระบวนการ Step Aeration ใช้บ้าบัดน้้าเสียที่มี
ไนโตรเจนน้อยโดยใช้  Digester Supernatant ผสมกับ Return Sludge บางส่วนในถังเติมอากาศแยกเพื่อ
เปลี่ยนแอมโมเนียในน้้าเสียเป็น ไนเตรท  จากนั้นจึงป้อนส่วนผสมเข้าสู่ถังเติมอากาศหลักของระบบ 
Plug - Flow  
                  9. ) High - Purity Oxygen ใช้ก๊าซออกซิเจนแทนอากาศโดยที่ก๊าซออกซิเจนจะถูก diffused 
เข้าสู่ถังเติมอากาศที่ปิดมิดชิด แล้วมีการหมุนเวียนกลับไป  
                 10. ) Oxidation Ditch ระบบนี้ประกอบด้วยคูเวียนรูปวงกลมหรือวงรีซึ่งมีเคร่ืองกลส้าหรับ
เติมอากาศ น้้าเสียที่ผ่าน ตะแกรงแล้วจะเข้าสู่คูเวียนเพื่อเติมอากาศและไหลเวียนด้วยความเร็วประมาณ 
0.25 ถึง 3.5 เมตรต่อวินาที ปกติจะใช้เวลาในการเติมอากาศนานในลักษณะ Extended Aeration และมี
ถังตกตะกอน Secondary ด้วย  
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                  11.) Sequencing Batch Reactor, SBR เป็นระบบที่เติมน้้าเสียเข้าไปใน Complete - mix 
reactor 1 หรือ 2 ตัว เพื่อเติมอากาศในลักษณะ ของระบบตะกอนเร่งที่สมบูรณ์แล้วถ่ายออก เนื่องจาก 
Mixed liquor อยู่ใน reactor ตลอดช่วงเวลาการบ้าบัดจึงไม่จ้าเป็นต้องมีถังตกตะกอน Secondary 
โดยทั่วไปจะใช้ Reactor 2 ตัว 
            5.3.13.5 ระบบโปรยกรอง (Trickling Filters)  
                     หลักการของระบบโปรยกรองอาศัยการก่อตัวของชั้นเมือกบนพื้นผิวตัวกลางหนา
ประมาณ 2-3 มม. ซึ่ง เท่ากับความหนาของการแทรกซึมของออกซิเจนจากอากาศ  หากชั้นหนากว่านี้
บางส่วนก็จะไม่ได้รับออกซิเจนและท้าให้มีกลิ่นเหม็น เพื่อให้ภาระสารอินทรีย์และปริมาณน้้าเข้าระบบ
สมดุลย์กัน  จ้าเป็นต้องหมุนเวียนน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วบางส่วนกลับมา  ระบบโปรยกรองจะถูกแยก
ออกเป็นแบบอัตราต่้า กลาง และสูง  ขึ้นอยู่กับอัตราของภาระสารอินทรีย์ปริมาณน้้าเข้าระบบและอัตรา
การหมุนเวียน การกรองแบบอัตราต่้า มักใช้กับการบ้าบัดที่สมบูรณ์ รวมถึงไนตริฟิเคชั่น  (Nitrification) 
การกรองแบบอัตราปานกลางคล้ายกับการออกแบบของแบบอัตราต่้าแต่แตกต่างกันที่การควบคุมอัตรา
การหมุนเวียน  การกรองแบบอัตราสูงใช้ส้าหรับการบ้าบัดเบื้องต้น  ภาระสารอินทรีย์ที่ยิ่งสูงเน่ืองจาก
การหมุนเวียนจะขจัดปัญหาการอุดตันได้                   

             5.3.13.6 ระบบแผ่นหมุนชีวภาพหรือ RBC (Rotating Biological Contactors)  
                      ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ  เป็นระบบหนึ่งที่ใช้กันมากในระบบแอโรบิกซึ่งมีแผ่นจาน
พลาสติกกลม ๆ  หลายแผ่นติดตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของเพลา แผ่นจานจะจมน้้าอยู่ 40-80 เปอร์เซ็นต์  และ
หมุนอยู่ในถังบ้าบัดน้้าเสีย จุลินทรีย์ที่ท้าหน้าที่ในการบ้าบัดจะเกิดและเกาะติดอยู่กับแผ่นจาน  แผ่นจาน
จะหมุนขึ้นมารับอากาศเหนือน้้าเสีย  และหมุนกลับลงไปในน้้าเสียเพื่อให้จุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่ย่อย
สารอินทรีย์ในน้้าเสีย 
              5.3.13.7 กระบวนการขจัดไนโตรเจน (Nitrogen Removal Processes)  
                      ไนโตรเจนมีอยู่ในน้้าเสียหลายรูปแบบ (เช่น สารอินทรีย์  แอมโมเนียมไนเตรทหรือไน
ไตรท์ ) ไนโตรเจน  ส่วนใหญ่ในน้้าเสียจากบ่อเกรอะและน้้าเสียจากชุมชนจะอยู่ในรูปแบบของ
สารอินทรีย์และแอมโมเนียไนโตรเจน  ในการบ้าบัดน้้าเสียไนโตรเจนจะถูกก้าจัดในการตกตะกอน
ขั้นต้นประมาณ 20% อีก 20% จากการบ้าบัดแบบชีวภาพอีก 60% ของไนโตรเจนที่เหลือจะถูกปล่อยสู่
แหล่งน้้า  เราสามารถขจัดไนโตรเจนออกจากน้้าเสียโดยขจัดเซลของแบคทีเรียหรือตะกอนแบคทีเรีย
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ออกจากระบบ  แต่ในน้้าเสียจะมีไนโตรเจนมากกว่าจ้านวนซึ่งสามารถซึมซับเข้าสู่เยื่อเซลได้  ใน
กระบวนการ nitrification - denitrification การขจัดไนโตรเจนท้าได้โดยการเปลี่ยนสภาพใน 2 ขั้นตอน  
                           ขั้นที่ 1 - แอมโมเนียจะถูก oxidize โดยชีวภาพเคมีกลายเป็นไนเตรท  
                           ขั้นที่ 2 - ไนเตรทจะถูก reduce เป็นแก๊ซไนโตรเจน ซึ่งจะถูกระบายออกจากระบบ  
ในขั้นที่ 1 แอมโมเนียจะถูก oxidize ในสองขั้นตอน ขั้นแรกเป็นไนไตรท์โดย  Nitrosomonas ขั้นสอง
เป็น ไนเตรทโดย Nitrobacter แบคทีเรียที่ท้าการเปลี่ยนสภาพไนโตรเจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิกิริยาไว
และถูกยับยั้งการท้างานได้โดยหลายปัจจัย  เราพบว่าปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 
nitrification  
          1) ความเข้มข้นของแอมโมเนียและไนไตรท์  
          2) สัดส่วน BOD / TKN  
          3) ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้้า (DO)  
          4) อุณหภูมิ  
          5) ค่า pH  
          กระบวนการ Denitrification แบคทีเรียในกระบวนการ Denitrification ได้พลังงานเพื่อการเติบโต
จาก การเปลี่ยนไนเตรท nitrate เป็นแก๊ซไนโตรเจน  แต่ต้องการคาร์บอนเพื่อสร้างเซล  ไนโตรเจนในน้้า
เสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมีค่าคาร์บอนต่้า  เซลจึงต้องการคาร์บอนจากภายนอก ในระบบ denitrification 
แบบชีวภาพ น้้าเสียที่ไหลเข้ามาหรือเยื่อเซลจะเป็นแหล่งคาร์บอนที่ต้องการ 
          5.3.13.8 กระบวนการก้าจัดฟอสฟอรัส (Phosphorus Removal Processes)  
                   ฟอสฟอรัสมีอยู่ในน้้าเสียชุมชนในรูปแบบสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์  orthophosphate 
หรือในรูป แบบ complex phosphate ซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งของฟอสเฟสในน้้าเสียชุมชนเป็น complex 
phosphate ซึ่งมาจากผงซักฟอก การก้าจัดฟอสฟอรัสท้าได้โดยก้าจัดเซลที่มีฟอสฟอรัสมากเกินไป  การ
ก้าจัดฟอสฟอรัสโดยการบ้าบัดชีวภาพ อาจจะขจัดได้ถึง 30% ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ที่ถูกก้าจัดโดยวิธี
ทางชีวภาพจะถูกรวมอยู่ในกากตะกอนน้้าเสียที่ปล่อยทิ้งไป  กากตะกอนที่ถูกท้าให้ขาดออกซิเจน
ระยะเวลาหนึ่งจะสามารถลดปริมาณฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น  เมื่อเวียนกลับเข้าไปในถังเติมอากาศกาก
ตะกอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงจะถูกทิ้งไป  (ในขบวนการ A/O) หรือจะถูกบ้าบัดแยกต่างหาก เพื่อ
แยกฟอสฟอรัสออกมา (ในขบวนการ Phos Strip) 
            5.3.13.9 กระบวนการขจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมกันทางชีวภาพ ( Combined 
Biological Removal of Nitrogen and Phosphorus)  การใช้กรรมวิธีรวมจะขจัดไนโตรเจนและ
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ฟอสฟอรัสได้พร้อมกัน กรรมวิธี  A2/O ช่วยให้มี anoxic zone เพื่อการเกิด denitrification MLSS ที่มีไน
เตรทจะถูกน้ากลับมาเข้าสู่ขั้นตอน anoxic ในกระบวนการบาร์เดนโฟ 5 ขั้น จะใช้  3 กระบวนการ
ต่อเน่ืองกัน คือ แอนาโรบิก anoxic และแอโรบิก  เพื่อขจัดทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ไนโตรเจนจะ
ถูกขจัดโดย nitrification - denitrification และฟอสฟอรัสจะถูกขจัดโดยน้าสลัดจ์ออกจากระบบ 
              
          5.3.13.10 เคร่ืองกวนและเครื่องเติมอากาศ (Mixers and Aerators)  
                 ระบบเติมอากาศมีหลายประเภทแต่จุดประสงค์หลักของระบบ คือ  
                    1) เพื่อให้มีออกซิเจนพอเพียงต่อการขจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้และให้มีชีวชาติแบบใช้
อากาศเจริญเติบโต  
                    2) เพื่อให้เกิดการผสมเพื่อให้ของแข็งแขวนลอยอยู่  
                   ระบบเติมอากาศแบ่งได้ดังต่อไปนี้  
                      2.1) เติมอากาศแบบฟู่ (Diffused aeration)  
                      2.2) เติมอากาศแบบกลไก (Mechanical aeration)  
          ในระบบเติมอากาศแบบฟู่ อากาศจะถูกเป่าสู่บ่อเติมอากาศผ่านแผ่นฟู่  หรือท่อฟู่ที่พื้นของบ่อโดย
ฟอง อากาศจะผ่านขึ้นมาทางรูของแผ่นฟู่หรือท่อฟู่  
          ในการเติมอากาศแบบกลไก  จะมีอุปกรณ์หมุนเวียนเพื่อกวนผสมน้้าในบ่อเติมอากาศและเติม
ออกซิเจน โดยการกระจายน้้าหรือตีน้้าผสมกับอากาศเพื่อการดูดซึมออกซิเจน 

                  5.3.13.11 ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary Sedimentation Tanks)  
                         ของแข็งแขวนลอยในน้้าเสียละเอียดเกินกว่าที่จะแยกได้ด้วยตะแกรงและหนักเกินไปที่
จะขจัดโดยการ  ลอยตัวและช้อนหน้าผิว แต่ส่วนใหญ่ของแข็งแขวนลอยจะถูกขจัดโดยการตกตะกอน  
การตกตะกอนในโรงบ้าบัดใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตลอดกระบวนการบ้าบัด เช่น  
                         1) ในรางดักกรวดทรายในช่วงต้นการบ้าบัดหลังจากแยกของแข็งชิ้นใหญ่ออกโดย
ตะแกรงดักขยะจะเป็นการแยกตะกอนหนักพวกดินทรายออก  
                        2) ในถังตกตะกอนขั้นต้น  สารอินทรีย์ที่ตกตะกอนและของแข็งละเอียดจะถูกขจัดก่อน
การบ้าบัดชีวภาพขั้นสูง  
                        3) ในถังตกตะกอนขั้นที่สอง ตะกอนชีวภาพจะถูกขจัดออกจากน้้าทิ้งหลังการบ้าบัดก่อน
ปล่อยสู่แหล่งน้้า สาธารณะ 
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                 5.3.13.12 บ่อปรับเสถียร (Stabilization Ponds)  
                         บ่อแอนแอโรบิก ( Anaerobic Pond) บ่อแอนแอโรบิก  เป็นบ่อที่นิยมใช้ในชนบทใช้
บ้าบัดน้้าเสียที่มีความสกปรกสูง เช่น  น้้าเสียอุตสาหกรรมจ้าเป็นต้องเป็นบ่อปิด  หรืออยู่ห่างไกลจาก
บริเวณชุมชนเพราะมีกลิ่นเหม็น  
                        บ่อแฟคัลเททีฟ ( Facultative Pond) เป็นบ่อที่พบมากที่สุดและสามารถดัดแปลงได้ง่าย  
เป็นการบ้าบัดโดยใช้แบคทีเรีย ชั้นน้้าตอนบนเป็นชั้นที่มีสภาพมีอากาศหรือออกซิเจน  ชั้นล่างมี
ออกซิเจนต้่าหรือไม่มีออกซิเจนเลย ของแข็งหรือตะกอนจะตกอยู่ก้นบ่อ  
                       บ่อบ่ม Maturation Pond (บ่อขัดแต่ง Polishing Pond) มักใช้เป็นบ่อพักน้้าจากการบ้าบัด
ขั้นที่ 2 อัตราการสะสมของสลัดจ์ในบ่อต้่า การท้าความสะอาดบ่ออาจท้า 2-3 ปีต่อคร้ัง ควรออกแบบ
บ่อเป็น 2 บ่อหรือมากกว่า 2 บ่อต่อ ๆ  กันและเติมอากาศในน้้าที่ไหลล้นจากบ่อโดยการใช้ฝายหรือ
ขั้นบันได  
                       บ่อผักตบชวา ( Water Hyacinth Ponds) บ่อผักตบชวาถูกพัฒนามาประมาณ 20 ปีแล้ว 
และมีประสิทธิภาพในการบ้าบัด ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้้าเขตร้อน  ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้ในอากาศหนาว 
บ่อที่ใช้ควรมีขนาดยาวและมีความลึกประมาณ 0.5 เมตรโดยมีผักตบชวาปรกคลุมทั่วผิวน้้า ส่วนใหญ่
ใช้ในการก้าจัดธาตุอาหาร ใช้ควบคุมปริมาณไนโตรเจนและปรับสภาพน้้าทิ้งหลังการบ้าบัด  
                      สระเติมอากาศ ( Aerated Lagoon) สระเติมอากาศจะลึกกว่าและสามารถรับปริมาณ
สารอินทรีย์หรือความสกปรกได้มากกว่าบ่อแฟคัล  - เททีฟ Facultative Pond มีการเติมออกซิเจนผ่าน
เคร่ืองเติมอากาศกลไกแบบลอยหรือเคร่ืองการเติมอากาศ แบบฟู่  ข้อดีของสระเติมอากาศ คือใช้ที่ดิน
น้อยกว่าระบบสระแบบอ่ืน 
              5.3.13.13 บึงวิศวกรรม (Engineered Wetlands)  
                 บึงประดิษฐ์  ใช้วัชพืชและสัตว์น้้าในการบ้าบัดน้้าเสียชุมชนและน้้าเสียจากอุตสาหกรรม ใน
บึงประดิษฐ์  แบบน้้าไหลเหนือผิว ( Free - water - surface system) ระบบผิวหน้าน้้าที่ไหลอิสระ
ประกอบไปด้วยร่องหรือบ่อที่มีคันกั้นธรรมชาติหรือเคร่ืองกีดขวางที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการร่ัวซึม  น้้า
เสียจะถูกบ้าบัดขณะไหลผ่านวัชพืชโดยแบคทีเรียและกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี  ในบ่อ
ประดิษฐ์แบบ subsurface - flow น้้าจะถูกบ้าบัดขณะซึมผ่านบ่อกรวดหรือทราย ซึ่งปลูกวัชพืชน้้าไว้ 
             5.3.13.14 การฆ่าเชื้อ (Disinfection)  
                  การฆ่าเชื้อในน้้าเสียที่บ้าบัดแล้วเป็นส่วนส้าคัญในการจัดการทรัพยากร  การใช้คลอรีน เป็น
วิธีที่ใช้กัน แพร่หลายในการฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สารคลอรีนที่ใช้กันมากในการบ้าบัดน้้า
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เสียได้แก่ แก๊สคลอรีน Cl2, แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์ Ca(OCl)2, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ NaOCl, และ 
คลอรีนไดออกไซค์  ClO2 แคลเซี่ยมหรือโซเดียม  ไฮโปคลอไรท์ใช้กับระบบขนาดใหญ่เพื่อความ
ปลอดภัยของสภาพท้องถิ่น Dechlorination คือการขจัดสารคลอรีนตกค้างเพื่อลดสารพิษจากน้้าทิ้งที่
ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ( SO2) เพื่อขจัดแอมโมเนีย
ไนโตรเจน  โอโซนใช้เพื่อฆ่าเชื้อในน้้าประปาและน้้าเสีย  การใช้โอโซนไม่ก่อให้เกิดของแข็งที่ละลาย
น้้าและไม่ถูกกระทบจากสารประกอบแอมโมเนีย และค่า pH ของน้้าทิ้ง ดังนั้นโอโซนจึงเป็นทางเลือกที่
ไม่ท้าให้เกิดสารเคมีตกค้าง  
                  การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ได้มีการพัฒนาการใช้แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อในช่วง  10 ปีหลังโดยการ
น้าอุปกรณ์ ใหม่ ๆ มาทดลองใช้ แสง UV สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในน้้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่เป็นพิษ 
15 การท้าให้ข้น (Thickening)  
                  เป็นการท้าสลัดจ์ให้ข้นเพื่อให้ง่ายต่อการบ้าบัดต่อไป การท้าให้ข้นจะใช้ใบกวนแนวต้ังหมุน
กวนผสมเพื่อ ขจัดแก๊สในสลัดจ์ การท้าให้ข้นเป็นขั้นตอนในการเตรียมสลัดจ์เพื่อการรีดน้้าออกโดยการ
กรองและบีบอัดหรือการบ้าบัดวิธีอ่ืน  
                    Dissolved - air flotation (DAF) เป็นระบบลอยตัวที่ใช้บ่อยสุดในการบ้าบัดน้้าเสียเพื่อแยก
ของแข็งออกจากน้้า  การแยกออกท้าได้โดยใช้ฟองอากาศเพื่อให้เศษต่าง ๆ ติดขึ้นมากับผิวฟองอากาศ  
สารที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้้าก็จะลอยขึ้นมากับฟองอากาศ 

              5.3.13.16 ถังย่อยสลัดจ์ (Sludge Digesters)  
                      สลัดจ์จากการตกตะกอน หรือการบ้าบัดชีวภาพต้องถูกปรับเสถียรก่อนจะน้าไปทิ้ง สลัดจ์
ถูกบ้าบัดเพื่อ  
                          1) ขจัดกลิ่น  
                          2) ลดการเน่าเสีย  
                          3) ลดเชื้อโรค  

               การย่อยแบบเติมอากาศ ใช้ย่อยเพื่อปรับเสถียรของสลัดจ์จากโรงบ้าบัดขนาดเล็กที่เป็นแอกทิเว
เต็ด สลัดจ์ การย่อยสลายแบบเติมอากาศในโรงบ้าบัดขนาดเล็กนิยมมากกว่าแบบไม่เติมอากาศเพราะ  
               1) ค่าด้าเนินการง่ายกว่า  
               2) ต้นทุนต่้ากว่า  
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               3) จะได้ผลผลิตที่ไม่มีกลิ่นและไม่ท้าปฏิกิริยาต่อไป  
               4) ค่า BOD ในของเหลวส่วนบนจะต่้ากว่า  
              การย่อยแบบไม่เติมอากาศส่วนมากไม่ใช้กับระบบขนาดเล็กเพราะระบบซับซ้อน  การย่อยแบบ
นี้ต้องมี การกวนผสม ท้าให้ร้อน และต้องควบคุมค่า pH นอกจากนี้ต้องมีการน้าแก๊สมาใช้ใหม่ หรือท้า
การเผาทิ้ง ดังนั้นการย่อยแบบไม่เติมอากาศมักใช้กับโรงบ้าบัดขนาดใหญ่ 

              5.3.13.17 ลานตากสลัดจ์ (Sludge Drying Beds)  
                      การตากสลัดจ์บนทรายเป็นวิธีแยกน้้าในสลัดจ์ที่มักใช้กันในระบบขนาดเล็ก  พื้นที่ตาก
แห้งด้วยทราย ง่ายต่อการใช้งาน ดักของแข็งได้มาก ราคาต่้า  และไม่ต้องดูแลมาก โดยมีชั้นทรายหนา
ประมาณ 15-30 ซม. บนชั้นหินและกรวด 20-46 ซม. และมีท่อพลาสติกปรุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 
มม. เอียงลาด 1% เพื่อให้น้้าไหลออกด้านล่าง   
 
 5.4 สรุปผลการวิจัย 
                ผลจากการส้ารวจลักษณะวิถีชีวิตและ แนวโน้มการเกิดน้้าเสียของชุมชนตลาดน้้าบางน้อย  อ.
บางคนที จ .สมุทรสงคราม  พบว่าการด้ารงชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังผูกพันกับสายน้้าใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย แต่ยังไม่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการท้าลายแหล่งน้้ามากนัก   
             ตลาดน้้าคลองบางน้อยมีประจ้าทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ09.00 – 1500 น .
ตั้งอยู่ที่ ปากคลองบางน้อยหน้าวัดเกาะแก้ว ต้าบลกระดังงา อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร .2 
อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนปากคลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอกเคยเป็นย่านการค้าทาง
น้้า ที่ส้าคัญมากจุดหน่ึงในลุ่มน้้าแม่กลองสินค้าที่จ้าหน่ายจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร จากชาวสวน ซึ่ง
มีทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง ชมพู่  กล้วยเป็นต้น รวมทั้งอาหารคาวหวานอันขึ้นชื่อ                    
ของสมุทรสงครามอย่างกะปิคลองโคลน และ มะนาวดอง ที่ชาวตลาดจะซื้อมะนาวจากชาวสวนมาดอง
เอง สามารถเดินเลียบคลองชมบรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ ริมคลองบางน้อย และ นั่งเรือแจวที่ให้บริการ
ฟรีเพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร วัดเก่าแก่แห่งคลองบางน้อยชุมชนปากคลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอกเป็น
ชุมชนริมน้้าเก่าแก่ที่สุด  แห่งหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของแม่น้้าแม่กลองกับ  
คลองบางน้อย 
             ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน้้าที่ส้าคัญ ของโครงข่าย ลุ่มน้้าแม กลอง -ท่าจีน ว่า กัน
ว่า (ตลาด)นัดที่คลองบางน้อย เคยเป็นตลาดนัดที่คึกคักมาก มีเรือมาติดนัดทีละหลายร้อยล้า ตั้งแต่ หน้า
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วัดเกาะแก้ว  เร่ือยไป ตาม คลอง จนถึงวัดไทรโดยบริเวณด้านหน้าวัดเกาะแก้วเป็นตลาดนัดน้้าตาล  ที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าวและ สินค้าทั่วไปพ่อค้า แม่ค้า ที่มา
นัดบางน้อยนอกจากจะเป็นชาวสวนในละแวกนั้น เช่น ด้าเนินสะดวก  ดอนมะโนรา ท่าคา ก็ยังมาจาก
ถิ่นอ่ืนด้วยเช่น ราชบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี  สุพรรณบุรีและกรุงเทพ แต่ละถิ่นก็ต่างน้าผลิตผลใน
ท้องถิ่นของตนมาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน 
               ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบางน้อยนอกแม้วา่ในปัจจุบันชุมชนบางนอ้ย  จะเปลี่ยนสภาพ
จากย่านการค้าทางน้้าที่จอแจเป็นเพียงชุมชนอยู่อาศัยที่เงียบสงบซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที่ท้าให้
ความเจริญย้ายจากล้าคลองสู่ริมถนนเมื่อ ประมาณ  30ปี ที่ผ่านมาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้้าดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่าดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต้ังถิ่น
ฐานสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมคลองและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีคุณค่าควร
แก่การอนุรักษ์และศึกษาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 
               ผลการศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพน้้าเสียชุมชนตลาดน้้าบางน้อย โดยวิธีวิเคราะห์หา
ค่า BOD บริเวณแหล่งน้้าชุมชนตลาดน้้าบางน้อย ในเดือน พ .ค 2554 ได้ส่งน้้าเสียตรวจหาค่าปริมาณ
ออกซิเจนในน้้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าระดับค่า  
BOD ของน้้าส่วนที่ 2 ในวันที่ 22/05 /5 4 ค่า BOD ที่วิเคราะห์มาได้ คือ 5.2 มิลลิกรัม  /ลิตร อยู่ในระดับ

ต่้าโดยมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิกรัม  /ลิตร ฉะนั้นหากพิจารณาจากค่า BOD ของน้้าส่วนที 2 ไม่เกิน
ตามที่กรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก้าหนดไว้ 
           จากผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิถีการด้ารงชีวิตของคนในชุมชนมีผลท้าให้
คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะถ้าเกิดทุกคนเอาใจใส่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดจากปัญหา
น้้าเน่าเสียภายในชุมชน คุณภาพน้้าก็จะมีค่าออกซิเจนในน้้าตามค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
          5.4.1 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 กิจกรรมท้าผ้ามัดย้อมในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีอยู่ทั้ง 3 อ้าเภอ แต่กิจกรรมที่ยังมี
การด้าเนินการอย่างต่อเน่ืองพบว่า อยู่ในพื้นที่ของต้าบลยี่สาร อ้าเภออัมพวา และพื้นที่ของ ต้าบลจอม
ปลวกอ้าเภอบางคนทีปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมฟอกย้อมคิดจากปริมาณน้้าใช้ประมาณ 80-85 
เปอร์เซ็นต์ ของการย้อมแต่ละคร้ังมีค่าความสกปรกของน้้าเสียรวมทั้ง 3 วัตถุดิบธรรมชาติที่น้ามาท้าสี
ย้อม คือ พีเอซ เท่ากับ 7.4 ปริมาณของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 185.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็ง
ละลายน้้าทั้งหมด 1356.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณค่าซีโอดีเท่ากับ 485.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณ
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ไนโตรเจนรวมเท่ากับ 58.5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้้าเสียเหล่านี้สามารถบ้าบัดด้วยการใช้กระบวนการบ้าบัด
น้้าเสียทางเคมีที่ใช้สารช่วยท้าให้เกิดการตกตะกอนของสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสีได้ และใช้แบบจ้าลองชุด
บ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็กที่สมารถบ้าบัดน้้าเสียได้คร้ังละ 10-20 ลิตร โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บ้าบัดค่าซีโอดีที่เป็นสารอินทรีย์ในน้้าเสียได้ 83.61 เปอร์เซ็นต์  
 ส้าหรับการประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรม เผยแพร่เทคโนโลยีในการบ้าบัดน้้าเสีย
จากกิจกรรมผ้ามัดย้อมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าในเนื้อหาการอบรม ระดับมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในการอบรม ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95 และสามารถน้าความรู้
ไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 85 
          จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีมัดย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชน การใช้ระบบบึง
ประดิษฐ์บ้าบัดน้้าเสียเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ที่เกิดจากสีย้อมผ้าใน
อุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม ระบบบึงประดิษฐ์  (Constructed wetland) เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียที่
สร้างขึ้นเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ทั้งแบบบน
บกและในน้้าผสมกันมีความหลากหลายในด้านของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ลักษณะในการบ้าบัดน้้าเสียตาม
ธรรมชาตินี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมากขึ้น  โดยที่ระบบบึงประดิษฐ์
สามารถก้าจัดมลสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบนี้มลสารจะถูกก้าจัดหลายกระบวนการ
ด้วยกันได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ  เช่น การตกตะกอน  การดูดซับกับอนุภาคของตัวกลางและ
ชีวภาพเคมีเช่น การน้าไปใช้โดยพืชและการเปลี่ยนรูปมลสารโดยจุลินทรีย์ข้อดีของบึงประดิษฐ์  ในการ
บ้าบัดน้้าเสียเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆคือเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างและบ้ารุงรักษาต่้าใช้พลังงานน้อยใช้
เทคโนโลยีง่ายๆไม่จ้าเป็นต้องใช้บุคลากรผู้ช้านาญงานในการด้าเนินการระบบมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อถูก
กระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาระบรรทุกต่างๆ 
          ประสิทธิภาพระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดินในแนวด่ิงตามด้วยการไหลในแนวนอนมี

แนวโน้มที่จะลดลงเมื่อภาระบรรทุกทางชลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  โดยที่ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถท้าให้น้้าทิ้งมีค่าซีโอดี  และบีโอดี  ผ่านมาตรฐานน้้าทิ้ง

อุตสาหกรรมได้ ในส่วนการควบคุมไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเดินระบบไม่

สูงมากนัก  ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างและดูแลระบบได้ด้วยตนเอง  จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้
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เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นเพื่อลดมลพิษทางน้้าจากการผลิต ผ้ามัดย้อมก่อนปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่ง

น้้าสาธารณะ 

5.5  อภิปรายผล 
                      ผลจากการส้ารวจลักษณะวิถีชีวิตและ แนวโน้มการเกิดน้้าเสีย ของอุสาหกรรมชุมชน  อ.
บางคนที จ.สมุทรสงคราม  พบว่าการด้ารงณ์ชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังผูกพันกับสายน้้าใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย แต่ยังไม่ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการท้าลายแหล่งน้้ามากนัก   
                 อ้าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร .2 อ้าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนปากคลอง
บางน้อย หรือ บางน้อยนอกเคยเป็นย่านการค้าทางน้้า ที่ส้าคัญมากจุดหน่ึงในลุ่มน้้าแม่กลองสินค้าที่
จ้าหน่ายจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร จากชาวสวน ซึ่งมีทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง ชมพู่  กล้วย
เป็นต้น รวมทั้งอาหารคาวหวานอันขึ้นชื่อ ของสมุทรสงครามอย่างกะปิคลองโคลน และ  มะนาวดอง ที่
ชาวตลาดจะซื้อมะนาวจากชาวสวนมาดองเอง  สามารถเดินเลียบคลองชมบรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ ริม
คลองบางน้อย และ นั่งเรือแจวที่ให้บริการฟรีเพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร วัดเก่าแก่แห่งคลองบางน้อยชุมชน
ปากคลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอกเป็นชุมชนริมน้้าเก่าแก่ที่สุด  แห่งหน่ึงของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของแม่น้้าแม่กลองกับ คลองบางน้อย 
                  ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน้้าที่ส้าคัญ ของโครงข่าย ลุ่มน้้าแม กลอง -ท่าจีน ว่า
กันว่า (ตลาด)นัดที่คลองบางน้อย เคยเป็นตลาดนัดที่คึกคักมาก มีเรือมาติดนัดทีละหลายร้อยล้า ตั้งแต่ 
หน้าวัดเกาะแก้ว เร่ือยไป ตาม คลอง จนถึงวัดไทรโดยบริเวณด้านหน้าวัดเกาะแก้วเป็นตลาดนัดน้้าตาล  
ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าวและ สินค้าทั่วไปพ่อค้า แม่ค้า 
ที่มานัดบางน้อยนอกจากจะเป็นชาวสวนในละแวกนั้น เช่น ด้าเนินสะดวก  ดอนมะโนรา ท่าคา ก็ยังมา
จากถิ่นอ่ืนด้วยเช่น ราชบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี  สุพรรณบุรีและกรุงเทพ แต่ละถิ่นก็ต่างน้า
ผลิตผลในท้องถิ่นของตนมาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน 
                ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนบางน้อยนอกแม้วา่ในปัจจุบันชุมชนบางนอ้ย  จะเปลี่ยนสภาพ
จากย่านการค้าทางน้้าที่จอแจเป็นเพียงชุมชนอยู่อาศัยที่เงียบสงบซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที่ท้าให้
ความเจริญย้ายจากล้าคลองสู่ริมถนนเมื่อ ประมาณ  30ปี ที่ผ่านมาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้้าดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่าดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต้ังถิ่น
ฐานสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมคลองและสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีคุณค่าควร
แก่การอนุรักษ์และศึกษาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 
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                  น้าน้้าเสียบริเวณแหล่งน้้าชุมชนตลาดน้้าบางน้อย ในเดือน ก .ค 2554 ตรวจววิเคราะห์หาค่า  
BOD และ DO ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยรวมพบว่าระดับค่า  BOD ของน้้า
ส่วนที่ 2 ในวันที่ 28/07/54 ค่า BOD ที่วิเคราะห์มาได้ คือ 1.90 มิลลิกรัม  /ลิตร อยู่ในระดับต่้าโดยมี

ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิกรัม  /ลิตร ฉะนั้นหากพิจารณาจากค่า BOD ของน้้าส่วนที 2 ไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ส่วนค่า ดีโอ (DO) เป็นปกติไม่ต่้ากว่า 4.0 mg/l  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ .ศ 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งผิวดินตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
               จากผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิถีการด้ารงณ์ชีวิตของคนในชุมชนมีผลท้า
ให้คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะถ้าเกิดทุกคนเอาใจใส่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก
ปัญหาน้้าเน่าเสียภายในชุมชน คุณภาพน้้าก็จะมีค่าออกซิเจนในน้้าตามค่ามาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ 
          5.4.1 ศึกษาพัฒนาและออกแบบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
         จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองบ้าบัดน้า้เสียจากสีมัดย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน 
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชน การใช้ระบบบึง
ประดิษฐ์บ้าบัดน้้าเสียเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะในการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย ที่เกิดจากสีย้อมผ้าใน
อุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อม ระบบบึงประดิษฐ์  (Constructed wetland) เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียที่
สร้างขึ้นเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยระบบนิเวศน์ทั้งแบบบน
บกและในน้้าผสมกันมีความหลากหลายในด้านของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ลักษณะในการบ้าบัดน้้าเสียตาม
ธรรมชาตินี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมากขึ้น       โดยที่ระบบบึง
ประดิษฐ์สามารถก้าจัดมลสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบนี้มลสารจะถูกก้าจัดหลาย
กระบวนการด้วยกันได้แก่ กระบวนการทางกายภาพ  เช่น การตกตะกอน  การดูดซับกับอนุภาคของ
ตัวกลางและชีวภาพเคมีเช่น  การน้าไปใช้โดยพืชและการเปลี่ยนรูปมลสารโดยจุลินทรีย์ข้อดีของบึง
ประดิษฐ์ ในการบ้าบัดน้้าเสียเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆคือเป็นระบบที่มีค่าก่อสร้างและบ้ารุงรักษาต่้าใช้
พลังงานน้อยใช้เทคโนโลยีง่ายๆไม่จ้าเป็นต้องใช้บุคลากรผู้ช้านาญงานในการด้าเนินการระบบมีความ
ยืดหยุ่นสูงเมื่อถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาระบรรทุกต่างๆ 
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          ประสิทธิภาพระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดินในแนวด่ิงตามด้วยการไหลในแนวนอนมี

แนวโน้มที่จะลดลงเมื่อภาระบรรทุกทางชลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  โดยที่ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน

เกณฑ์ที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถท้าให้น้้าทิ้งมีค่าซีโอดี  และบีโอดี  ผ่านมาตรฐานน้้าทิ้ง

อุตสาหกรรมได้ ในส่วนการควบคุมไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเดินระบบไม่

สูงมากนัก  ท้าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างและดูแลระบบได้ด้วยตนเอง  จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้

เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นเพื่อลดมลพิษทางน้้าจากการผลิต ผ้ามัดย้อมก่อนปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่ง

น้้าสาธารณะ 

5.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
               1) เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ผลกระทบที่เกิดจากน้้าเน่าเสีย  ควรก้าหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้้าให้ชัดเจนเช่นกี่เดือนเข้าตรวจสอบน้้า แล้วควรประชาสัมพันธ์
กระตุ้นคนในชุมชนให้เกิดการรักษาสภาพแหล่งน้้าให้ความส้าคัญต่อสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 2) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมาให้ความรู้แก่ชุมชน ชาวบ้านเพราะจากการลงส้ารวจพื้นที่
ชาวบ้านบางคนยังไม่ทราบเลยว่ามีหน่วยงานทางราชการเข้ามาเก็บตัวอย่างน้้า ควรแจ้งบริเวณแสดง
ป้ายการตรวจสอบคุณภาพน้้าให้ชัดเจน  
 3) ให้ความรู้เร่ืองผลกระทบที่เกิดจากน้้าเสียร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้้า ส่งเสริมการให้ความรู้
เร่ืองคุณภาพน้้าหา เพราะชาวบ้านเองยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากน้้าเสีย ข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตผ้ามัดย้อมในขั้นตอนที่ 7 เน่ืองจากมีปริมาณน้้าเสีย จาก
กระบวนการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้้าเสียที่เราจะต้องหาวิธีในการก้าจัดน้้าเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งน้้าเสียดังกล่าว
ส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชนและของประเทศ โดยเฉพาะการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า
สาธารณะโดยตรงทั้งที่ยังไม่มีวิธีการบ้าบัดที่ดีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบ้าบัดน้้าเสียซึ่งใช้
เทคโนโลยีการบ้าบัดน้้าเสียแบบไม่ใช้ อากาศ  
 4) ควรส่งเสริมให้แกนน้าหมู่บ้านใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการจัดอบรมโครงการต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน 
โดยเฉพาะแกนน้าหมู่บ้านใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะแหล่งน้้าและ
กิจกรรมทางการเกษตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเองให้ยั่งยืน 
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 5) ควรศึกษาชุมชนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรสนับสนุนและต่อยอดในโครงการที่ชุมชน
ด้าเนินการด้วยตัวเองแล้วประสบความส้าเร็จ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่
ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้จากข้างนอก 
 6) ควรส่งเสริมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ้าเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นการใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนหรือที่ไม่ใช้แล้วน้ามาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็น
การใช้ประโยชน์แบบบูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
 7) ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนมีจิตส้านึก รักบ้านเกิดพร้อมทั้งต้องส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนด้วย 
 8) สร้างแกนน้าเครือข่าย แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองที่มีความพร้อม และสมัครใจทุกระดับให้
ก้าวไปสู่การเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาแผนชุมชนคุณภาพ ยกระดับเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนที่เหมาะสมพอดี สอดคล้องกับวิถีชุมชน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเชื่อมประสานแผนกับภาคี พัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และผลักดันเชิงนโยบายให้
แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือที่ส้าคัญเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายน้าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาทุกด้าน
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสเพื่อ

สร๎างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ต ส าหรับในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเนื้อหาออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่    การสรุปผลการวิจัยในส่วนต่างๆ  และข้อเสนอแนะการวิจัย ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
จากการส ารวจพื้นที่จากการส ารวจพื้นที่ดังกลําวและน ามาศึกษาและวิเคราะห์เทียบเคียงรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรม จากเอกสาร  หนังสือ  และสัมภาษณ์-สอบถาม  พบวํารูปแบบของอาคารพาณิชย์
ตึกแถว ในบริเวณยํานถนนทรงวาด ที่ก าหนดในขอบเขตที่ท าการศึกษา  สามารถแบํงตามรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ออกได๎เป็น  4   รูปแบบใหญํๆดังนี้ 

1.  สถาปัตยกรรมในช่วงแรก    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1880- 1900 
หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่  4  ถึงชํวงต๎นรัชกาลที่ 5   อาคารดังกลําวสํวนใหญํจะได๎รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมจีนเป็นหลัก   ลักษณะอาคารจะเป็นอาคารที่มีความสูง 1-2  ชั้น  ตัวอาคารชั้นบนและลํางจะ
ตรงกันไมํมีระเบียงหรือชานยื่นล้ าออกมาคลุมทางเดิน  โครงสร๎างกํออิฐฉาบปูนแบบเสาและคาน  รับ
น้ าหนัก โครงหลังคาเป็นไม๎  หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบจีน   บานประตูหน๎าตํางเป็นไม๎   หากเป็น
อาคารชั้นเดียวมักสูงโปรํงมีชั้นลอยอยูํภายใต๎หลังคาเดียวกัน  
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2.  สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสอง    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1890- 1920
หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่  5 ถึงชํวงต๎นรัชกาลที่ 6    อาคารในชํวงดังกลําวเป็นชํวงที่ได๎เร่ิมปรากฏวําได๎รับ
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีน  มีการท าหัวเสาในแบบคลาสสิก  มี
การตกแตํงลวดลายปูนปั้นตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในขณะเดียวกันมีการผสมผสานกับ
สถาปัตยกรรมของจีนด๎วย เชํน  รูปแบบชํองแสงและการใช๎ประตูแบบจีนด๎านหน๎า  ชั้นลํางมีทางเดินที่
เรียกวํา  อาเขต  โครงสร๎างสํวนใหญํจะเป็นอาคารความสูง 2   ชั้น  กํออิฐฉาบปูนบ๎านทั้งเสาและผนัง    
เป็นอาคารที่ปลูกสร๎างและพบได๎มากที่สุดในบริเวณเมืองเกําภูเก็ต   

 
3.  สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสาม    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1910- 1930

หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่   6        เป็นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่ได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ตะวันตกเชํนเดียวกับสถาปัตยกรรมในชํวงที่สอง   อาคารอาจมีความสูงเพิ่มขึ้น   บางอาคารมีสูง  3  ชั้น   
ลักษณะที่แตกตํางที่เห็นได๎คือชั้นสองมีการใช๎ระเบียงยื่นออกมาจากโครงสร๎างหลักของอาคารเพื่อใช๎คลุม
ทางเดิมแตกตํางจากลักษณะของอาเขตที่ใช๎คลุมทางเดิมแบบเดิม  มีการตกแตํงลวดลายซุ๎มประตูหน๎าตําง
น๎อยลง  นิยมตกแตํงความงามที่แนวขอบของระเบียงด๎านหน๎า   ส าหรับโครงสร๎างมีการน าคอนกรีตมาใช๎
กับเสาแทนการกํออิฐฉาบปูนรับน้ าหนักอาคารแบบเดิมกํอนหน๎านี้   
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4.     สถาปัตยกรรมในช่วงท่ีสี่    เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการปลูกสร๎างในราว ค .ศ. 1925- 1940
หรือในชํวงสมัยรัชกาลที่   7       เป็นชํวงที่ได๎รับรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข๎ามาผสมกับ
สถาปัตยกรรมแบบจีนเชํนเดียวกับอาคารกํอนหน๎านี้  ลักษณะเดํนของอาคารในชํวงดังกลําวที่เห็นได๎ชัด
ได๎แกํไมํนิยมโชว์โครงสร๎างให๎เห็นความลาดชันของหลังคา แตํมีการท าผนังหรือราวลูกกรงปิดในสํวน
หน๎าของหลังคา ( Parapet)  นิยมน าลวดลายตามศิลปะแบบอาร์ตเดคโคมาใช๎และตกแตํงอาคาร 

      

 
 

 รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีส่งผลต่ออาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต    พบวํารูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลดังตํอไปนี้ 
 1.  สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์  อาคารตามแบบเรอเนสซองส์จะเน๎นความสม่ าเสมอและระเบียบ
ของรูปทรงมีการเน๎นแกนสมดุลเป็นหลักโดยเฉพาะ  สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์ ที่เรียกวํา  พัลลาเดียน   
( Palladian Style ) เชํน  บ๎านของพระพิทักษ์ชินประชา   เป็นต๎น 
 2.  สถาปัตยกรรมแบบบารอก และโรโกโก นิยมน าศิลปในแบบคลาสสิกมาใช๎แตํมีความแตกตําง
ในเร่ืองของการใสํใจในลายละเอียดและลวดลายที่วิจิตรหรูหราลงบนพื้นผิวมากกวําสัดสํวนโครงสร๎าง 
จนบ๎างคร้ังอาจจะมีลายละเอียดมากมายจนเกินงาม   
 3. สถาปัตยกรรมแบบ นีโอคลาสสิก ลักษณะของลวดลายการตกแตํงนิยมลวดลายนูนที่ไมํลึกและ
หรูหรามากนักแตํจะเน๎นองค์ประกอบที่เป็นทรงเรขาคณิต (Ching , 1995 , p.13)    รูปแบบสถาปัตยกรรม
ดังกลําวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เห็นแพรํหลายทั่วไปในภูเก็ตทั้งนี้เพราะเป็นรูปแบบหนึ่งของอาคารที่น า
แบบอยํางมาจากเกาะปีนังมาและได๎รับความนิยมปลูกสร๎างที่ภูเก็ต 
 4. สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน    รูปแบบวิกตอเรียนมีลักษณะที่สืบสานจากศิลปะในอดีต  เชํน  
โกธิค     เรอเนสซองส์   นีโอคลาสสิก   แตํรูปแบบดังกลําวมิได๎เน๎นการน าแบบอยํางหรือการ
ลอกเลียนแบบอยํางในอดีตอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎อยํางเครํงขรัด   สํวนใหญํจะมีลักษณะตามแนวคิดคติ
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นิยมสรรผสาน(Eclecticism) ได๎เข๎ามามีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอยํางยิ่งตํอศิลปกรรมในยุคนั้น  รูปแบบ
หนึ่งที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในสมัยวิกตอเรีย  ได๎แกํการน าลวดลายไม๎ฉลุตกแตํงอาคารบ๎านเรือนที่
เรียกวํา  ลายขนมปังขิง 
 5. สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว  ลวดลายประดับสถาปัตยกรรมจะพบวํา ลวดลายตามแบบ
อาร์ตนูโวจะคํอนข๎างดูเรียวยาว จากการเรียวยาวของลวดลายแบบอาร์ตนูโวจึงอาจดูคล๎ายเส๎นยาวตวัดไป
มาคล๎ายเส๎นหมี่ที่เรียกวํา  Noodle  Style      ส าหรับสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว  ที่ใช๎กับอาคารชิโนโปร
ตุกิส ในภูเก็ตจะพบเห็นไมํมากนัก   สํวนใหญํมักจะเป็นสํวนประกอบในสถาปัตยกรรมมากกวําเชํน  
ลวดลายกระเบื้องประดับผนังและพื้น เป็นต๎น   
 5. สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค    สิ่งที่เห็นได๎จะพบวําลวดลายที่ประดับสถาปัตยกรรมจะอิง
รูปทรงที่เรียบงํายแบบเรขาคณิตมาใช๎แทนรูปแบบลวดลายที่หรูหรา   ลักษณะของอาคารมีการเร่ิมใช๎
คอนกรีตเสริมเหล็กกับโครงสร๎างแทนการปลูกสร๎างโครงสร๎างในลักษณะกํออิฐฉายปูน  สํวนของหลังคา
มักไมํนิยมโชว์ความลาดชันของหลังคาแตํนิยมท าในรูปของพื้นคอนกรีตเรียบแทน หรือ การท าผนังหรือ
ราวลูกกรงปิดในสํวนหน๎าของหลังคา ( Parapet)  แทน  
 การวิเคราะห์และอภิปรายคุณค่าลวดลายประดับสถาปัตยกรรม  

จากส ารวจศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายประดับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส   ภูเก็ต  พบวําลวดลาย
ที่ปรากฏบนสถาปัตยกรรมสามารถจัดแบํงเป็นหมวดหมูํตํางงๆออกเป็น  4   กลุํมใหญํ ๆ ดังตํอไปนี ้

1.  กลุ่มลวดลายธรรมชาติ  เป็น กลุํมลวดลายที่เกิดจากรูปรํางและรูปทรงตามธรรมชาติมา
สร๎างสรรค์หรือลอกเลียนแบบ  เชํน  ลวดลายประเภทพันธุ์พฤกษา   ลวดลายดอกไม๎ใบไม๎   ลวดลายสัตว์   
ลวดลายวิวทิวทัศน์  ลายกลีบเมฆ  ลายคลื่น  ลายเปลวไฟ  เป็นต๎น  ลวดลายดังกลําวนี้เป็นลวดลายที่พบ
เห็นได๎มากที่สุดส าหรับอาคารแบบชิโนโปรตุกิสในภูเก็ต 

 
 2. กลุ่มลวดลายแบบเรขาคณิต    เป็นลวดลายที่มีการจัดระเบียบแบบแผนตามหลักเรขาคณิต  
กลําวคือมีการน ารูปรํางและรูปทรงทางเรขาคณิตมาใช๎และจัดองค์ประกอบเชิงศิลปะเพื่อให๎เกิดความงาม  
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รูปรํางรูปทรงดังกลําวมักเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบงํายๆ  โดยค านึงถึงหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบ เป็นลวดลายที่ดูเรียบงํายไมํมีรายละเอียดวับซ๎อนนักแตํแฝงถึงความงามที่ดูรํวมสมัย   

   
 3. กลุ่มลวดลายจากการประดิษฐ์   เป็นลวดลายที่เกิดจากการประดิษฐ์หรือสร๎างสรรค์ขึ้นมา  ตาม
จินตนาการของผู๎ออกแบบ  อาจเป็นลวดลายที่สร๎างสรรค์ขึ้นมาและหรือมีการผูกลวดลายที่สอดคล๎องกับ
ที่วํางของพื้นผิวจนลงตัว   และหากสวยงามและประสบความส าเร็จในการใช๎อาจท าให๎เกิดเป็นระเบียบ
ของลวดลายที่นิยมใช๎ในยุคนั้นๆได๎  เชํน  ลายหยินหยาง  ลายประแจจีน   ลายสวัสติกะ  เป็นต๎น  โดย
ชํางฝีมือในยุคสมัยดังกลําวมีความสามารถสร๎างสรรค์และผูกเร่ืองราวเพื่อให๎เกิดความหมายมงคลตํอ
เจ๎าของและผู๎อยูํอาศัย ซึ่งโดยมากจะเป็นลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์มงคลและสื่อความหมายดีๆตามแบบคติ
จีน  

 
 4. กลุ่มลวดลายจากอักษร  เป็นลวดลายที่เกิดจากการน าอักษรมาประดิษฐ์เกิดเป็นลวดลายในการ
ตกแตํงอาคาร  มาใช๎ในการผูกเร่ืองราวหรือตกแตํงลวดลายในอาคารหรือสถาปัตยกรรมนั่นเอง   ส าหรับ
อาคารชิโนโปรตุกิสในภูเก็ตก็พบวําได๎มีการน าลวดลายจากอักษรประดิษฐ์มาใช๎บ๎าง  ซึ่งสํวนใหญํจะเป็น
อักษรจีนที่สามารถสื่อความหมายที่เป็นมงคลส าหรับเจ๎าบ๎าน   ผู๎อยูํอาศัย  หรือ ผู๎พบเห็น  เป็นต๎น  
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การอภิปรายและสรุปผลเพื่อน าเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และออกแบบ   
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตจ านวนทั้งสิ้น 472  คน แบํงออกเป็นเพศชาย 256 คน และเพศ
หญิง 216 คน คิดเป็นร๎อยละ54.2 และ 45.8 ตามล าดับ คิดเป็นร๎อยละ52.25 และ 47.75 ตามล าดับ  สามารถ
น าผลดังกลําวมาสรุปเพื่อใช๎เป็นแนวทางเพื่อก าหนดเป็นทางคิดและข๎อมูลที่ใช๎ประกอบการสร๎างสรรค์
และออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดภูเก็ต     จากการวิเคราะห์ในเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเห็นวํา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ควรน าไปใช๎สร๎างสรรค์หรือออกแบบได๎แกํแนวคิดของความงาม
เอกลักษณ์วัฒนธรรมมาผวนกกับความงดงามทางธรรมชาติ  ที่เป็นลักษณะเดํนของภูเก็ตที่ส าคัญใน
สายตานักทํองเที่ยว โดยเร่ืองรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเห็นวํารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะน าไปใช๎
สร๎างสรรค์หรือออกแบบควรเป็นรูปแบบที่เกี่ยวข๎องกับสถาปัตยกรรมหรือลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรม หรือศิลปะแบบชิโนโปรตุกิสรวมถึงรูปแบบและลวดลายที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่มีความหมาย
มงคล มาประยุกต์  ตกแตํง หรือประกอบใช๎อาทิเชํน ภาพสัตว์มงคล  สัญลักษณ์มงคลตํางๆ  รวมถึง
ลวดลายที่มีความงดงามดูเป็นธรรมชาติ อาทิ เชํนลวดลายพรรณพฤกษา ฯลฯ มาใช๎และเสริมมูลคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ์  โดยเน๎นรูปแบบที่เป็นสไตล์ที่สะท๎อนถึงความคลาสสิกผสมผสานความเป็นชนบทพื้นบ๎าน    
หรือ  สไตล์แบบสมัยใหมํโดยน ารูปแบบสถาปัตยกรรมหรือลวดลายในอดีตมาประยุกต์เพื่อให๎ได๎กลิ่น
อายในอดีต    สํวนโทนสีที่เหมาะสมได๎แกํโทนสีเย็นหรืออํุนที่ดูสดใสแตํอํอนหวานในแนวแบบ Pastel  
และโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติและดูคลาสสิก   ส าหรับพิจารณาและค านึงในการสร๎างสรรค์และออกแบบ
ได๎แกํ   ความสวยงาม   ความมีเอกลักษณ์ที่สะท๎อนถึงพื้นถิ่น เป็นประเด็นส าคัญ  โดยเสริมด๎วยสีสันที่
สวยงามนํารักสะดุดตา  ในสํวนของนักทํองเที่ยวชาวไทยจะค านึงถึงเร่ืองราคาเป็นประเด็นส าคัญด๎วย  
ในขณะที่นักทํองเที่ยวตํางชาติจะค านึงถึงการใช๎งานในผลิตภัณฑ์ด๎วย  จากรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่
สะท๎อนถึงความเป็นพื้นถิ่นของชิโนโปรตุกิส  ภูเก็ตน้ัน จะเห็นวํา รูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเดํนของ
ภูเก็ตจะเป็นรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมในชํวงที่ 3  เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดในยุคที่ภูเก็ตรํุงเรือง
สุด รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในแบบนีโอคลาสสิกที่ผสมกับศิลปะ
และความเชื่อแบบจีนอยํางลงตัวอยํางมีเอกลักษณ์   ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมีความโดดเดํน
สวยงามแตกตํางจากอาคารในยุคเดียวกันในแหลํงอื่นๆ ที่เห็นได๎ชัดได๎แกํ  ลวดลายประกอบอาคาร
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร๎าง จะมีความละเอียดอํอนช๎อย โดยไมํเน๎นขนาดลวดลายที่ใหญํมีมวลสารที่
หนักหรือโดดเดํนดูโฉํงฉางอลังการณ์    แตํเน๎นความละเอียดประณีต มีการน าลวดลายตามแบบคติจีนมา
ประยุกต์ใช๎ได๎อยํางดีดูผสมกลมกลืนเข๎ากันได๎กับสัดสํวนสถาปัตยกรรม  ไมํแปลกแยกตามแบบฉบับของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต   
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 จากแนวทางดังกลําวข๎างต๎นได๎น ามาใช๎ในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกเป็น    
เป็น 8  ชุด โดยน าเลือกน าลวดลายประกอบอาคารและองค์ประกอบตํางๆมาบูรณาการกับการออกแบบและ
เทคนิคการสร๎างสรรค์และออกแบบดังตํอไปนี้ 

1.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 1 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาผวนกกับ

ความงดงามทางธรรมชาติ  ที่เป็นลักษณะเดํนของภูเก็ตที่ส าคัญในสายตานักทํองเที่ยว   โดยความงามทาง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมได๎ดึงเอาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายจาก
ชํองแสงเหนือบานหน๎าตํางมาใช๎โดยใช๎เทคนิคการกลับด๎านและประกบเข๎าด๎วยกันเกิดเป็นรูปรํางลายเส๎น
ของดอกโบตั้น ภายใต๎วงกลมที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ที่ไมํมีวันสิ้นสุดที่อยูํภายใต๎กรอบสามเหลี่ยมที่แสดง
ถึงการเติบโตมุํงสูํจุดสุดยอดและเมื่อน าสามเหลี่ยมมาประกบกันบนลํางจะเป็นรูปดาวที่เป็นความหมาย
มงคล  ในเร่ืองธรรมชาติได๎น าความงามของชายหาด ท๎องฟ้า และน้ าทะเลมาใช๎โดยแทนที่ด๎วยโทนสีฟ้า
ใสภายใต๎ข๎อความวํา PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection จากนั้นจึงน ามาผนวกกับลวดลายที่สื่อ 
ความหมายที่เป็นมงคล  และน ามาสร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจ านวน  3  ชนิด ที่ใช๎คูํกันได๎แกํ  
ผ๎าเช็ดหน๎า  เสื้อ  และ ผ๎าพันคอ 

    
 
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบอยูํที่การน าลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมาใช๎และ  

สร๎างสรรค์ตํอยอดและเสริมความหมายมงคลผนวกกับการน าธรรมชาติที่เป็นความงดงามของท๎องทะเล
ภูเก็ตมาใช๎ถือเป็นอัตตลักษณ์โดดเดํนที่ส าคัญงานออกแบบชิ้นนี้โดยท าได๎อยํางลงตัวเหมาะสม และ
สอดคล๎องกับการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได๎แกํ แนวคิดของความงามเอกลักษณ์
วัฒนธรรมมาผนวกกับความงดงามทางธรรมชาติ ด๎วยรูปแบบและโครงสี    ที่เป็นลักษณะเดํนของภูเก็ตที่
ส าคัญในสายตานักทํองเที่ยว   นอกจากนี้ยังสอดรับกับจากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลการประเมินอยูํในระดับดีเดํนในเร่ืองของความนําสนใจและความสวยงาม
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ของรูปแบบโดยรวม  . .ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎และ การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์
หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ ส าหรับในด๎านความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน และ .การชํวย
สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์อยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎ 
 2.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 2 

การออกแบบและสร๎างสรรค์  ได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎  โดยดึงเอา
ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายประกอบหน๎าบรรณและลาย
ประกอบบนสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสมาใช๎งานโดยใช๎เทคนิคการกลับ  สลับบนลําง  ตัดตํอ  
ผสมผสาน ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํที่ยังคงบุคลิกและอัตลักษณ์ได๎เป็นอยํางดี  ลวดลาย
ดังกลําวยังมีอักษรภาษาจีนที่มีความความหมายมงคลแกํผู๎ที่ที่ได๎รับเหมาะสมจะใช๎เป็นของฝากหรือของที่
ระลึกเป็นอยํางยิ่ง  ประกอบกับข๎อความวํา PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection   โดยสีที่ใช๎จะ
น าเอาสีที่แสดงถึงบุคคลิกและลักษณะที่แสดงถึงความเป็นจีนมาใช๎ในงานสร๎างสรรค์  จากนั้นจึงน ามา
สร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นชุดน้ าชาซึ่งประกอบด๎วย  ถ๎วยน้ าชาพร๎อมจานรอง  และ 
กาน้ าชา 
 

   
 
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบอยูํที่การจ าลองและรักษาลักษณะดังเดิมในบรรยากาศเกํา  

ของชาวจีนภูเก็ตไว๎ด๎วยรูปแบบและโครงสีที่ใช๎จากการแบบน าลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมาใช๎และ  
ผูกลายและจัดใหมํสร๎างสรรค์ตํอยอดและเสริมความหมายมงคลลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อให๎ได๎อัตตลักษณ์ใน
งานออกแบบชิ้นนี้  สามารถน ามาใช๎งานจริงเพื่อเสริมคุณคําผลิตภัณฑ์อยํางงํายในเชิงปฏิบัติโดยท าได๎
อยํางลงตัวเหมาะสม และสอดคล๎องกับการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได๎แกํ แนวคิดของ
ความงามจากลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผนวกกับความหมายมงคล   
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นอกจากนี้ยังสอดรับกับจากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผล
การประเมินอยูํในระดับดีเดํนในเร่ืองของการชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์  . .
ส าหรับ  .ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน  .การ
ชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์ ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวมอยูํในเกณฑ์ดี
มาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับ
ตํอไปได๎ 
 3.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 3 

การออกแบบและสร๎างสรรค์ ได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎ โดยได๎ดึงเอา
ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ จากการดึงเอาลวดลายประกอบหน๎าบรรณและชํอง
แสงประกอบบนสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสมาใช๎งานโดยใช๎เทคนิคการตัดสํวนที่ไมํส าคัญออก  
ซ๎อนทับ   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํที่ยังคงบุคลิกเดิมและเสริมด๎วยรูปแบบที่ดูรํวมสมัย
ยิ่งขึ้น และมีบุคคลิกที่อํอนวัยและดูสดใสยิ่งขึ้นด๎วยสีสันและรายละเอียดเสริมในลวดลายลวดลาย เพื่อให๎
เหมาะกับบรรยากาศกาศของวันทํองเที่ยวที่ภูเก็ตที่สดใส จากนั้นจึงน ามาสร๎างสรรค์ลงบนผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกซึ่งประกอบด๎วย  เสื้อยืด  กระเป๋าสะพาย และหมวก 
 

  
 
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบอยูํที่การปรับเปลี่ยนบรรยากาศที่ธรรมดาความงามทาง  

วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมักเป็นบรรยากาศเร่ืองเลําในอดีตแตํส าหรับการสร๎างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได๎
แตํงแต๎มชิ้นงานในอดีตให๎ดูความสดใสเยาว์วัย  มีอิสระ และมีชีวิตชีวา สอดคล๎องกับบรรยากาศทํองเที่ยว
โดยรวมของภูเก็ตได๎อยํางลงตัวด๎วยรูปแบบโครงสีและองค์ประกอบยํอยที่ใช๎จากบนชิ้นงานการออกแบบ  
โดยท าได๎อยํางลงตัวเหมาะสม   นอกจากนี้ยังสอดรับกับจากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลการประเมินอยูํในระดับดีเดํนในเร่ืองของ .การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
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ผลิตภัณฑ ์. .ส าหรับ  .ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎  ความสอดคล๎องของวัสดุและ
การใช๎งาน การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ . ความนําสนใจและความสวยงาม
ของรูปแบบโดยรวมอยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควร
น าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎ 
 4.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 4 

การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรม โดยความงามทาง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมได๎ดึงเอาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสมาใช๎ โดยดึงเอาลวดลายจาก
ชํองแสงเหนือบานประตูหน๎าตําง  ลวดลายจากระเบียงชานและเสามาใช๎โดยใช๎เทคนิคตัดสํวนที่ไมํส าคัญ
ออก  ซ๎อนทับ   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํที่ยังคงบุคลิกเดิมในสํวนของลวดลายตอนใน 
ใสํข๎อความ PHUKET  CHINO ที่เป็นชื่อของ Collection   ขนาดเล็กๆตํอเน่ืองเป็นแถวยาวเพื่อให๎ดู
กลมกลืนกับลวดลายที่ละเอียดอํอนอยํางกลมกลืนไมํแปลกแยก  สํวนวงกลมตอนนอกมีการน าเอาขนนก
มาใช๎สลับกับสามเหลี่ยมปลายแหลมเป็นลักษณะของรัศมีแฉกล๎อมรอบ   ส าหรับขนนกที่ใช๎จะแทนหงส์
เพราะความงามของสัตว์ปีกทั้งปวงจะอยูํที่ขน  ซึ่งหงส์ถือเป็นเจ๎าของสัตว์ปีกทั้งหลายซึ่งสอดคล๎องกับ
หงส์ที่เป็นสัตว์มงคลของจีน  เป็นสัญลักษณ์แหํงฤกษ์งามยามดีในวิถีชีวิตของคนจีน เป็นสัญลักษณ์แหํง
ดวงอาทิตย์และความอบอํุนน ามาซึ่งความมั่งคั่งโภคทรัพย์ในชีวิตด๎วย จากนั้นจึงน ามาผนวกกับลวดลายที่
สื่อความหมายที่เป็นมงคล  และน ามาสร๎างสรรค์ลงบนชุดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ใช๎คูํกันได๎แกํ   เสื้อ  
ผ๎าเช็ดหน๎า  พวงกุญแจ และ กระเป๋าถือ 
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จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบอยูํที่อยูํที่การน าลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมา  
ใช๎และผูกลายและจัดใหมํสร๎างสรรค์ตํอยอด และเสริมความหมายมงคล  โดยการสร๎างบรรยากาศใหมํให๎
ดูทันสมัยและมีความเป็นสากลแตํได๎ผนวกความงามและความหมายที่เป็นมงคลในอดีตมาประยุกตืใช๎
อยํางลงตัวสอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายหลักของการศึกษาลงบนผลิตภัณฑ์ สอดคล๎องกับบรรยากาศ
ทํองเที่ยวโดยรวมของภูเก็ตได๎อยํางลงตัวด๎วยรูปแบบโครงสีและองค์ประกอบยํอยที่ใช๎จากบนชิ้นงานการ
ออกแบบโดยท าได๎อยํางลงตัวเหมาะสม   นอกจากนี้ยังสอดรับกับจากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลการประเมินอยูํในระดับดีเดํนในเร่ืองของ.ความสวยงามของ
ลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎  การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์ . การชํวยสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ.์ ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวม ส าหรับ ความสอคล๎อง
ของวัสดุและการใช๎งาน อยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่
ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎ 
 5.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 5 

การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดของความงามเอกลักษณ์วัฒนธรรมมาใช๎  โดยดึงเอา
องค์ประกอบภายในของลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมาใช๎ โดยดึงเอาวงกลมจากลวดลายของชํองแสง
เหนือบานหน๎าตํางมาใช๎จัดใหมํ โดยน าหลักการออกแบบในเร่ืองของจังหวะมาจัดองค์ประกอบใหมํ  ตรง
กลางลวดลายน าอัญญมณีสีน้ าเงินมาใช๎  รวมถึงจังหวะเส๎นโค๎งของชํอง Arch  มาใช๎เกิดเป็นงาน
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด๎วยรูปที่เรียบงํายแตํให๎ความร๎ูสึกหรูหราและเก๋
ไก๋  จากแนวคิดดังกลําวน ามาลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  
ตุ๎มหู  และ แหวน   
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จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบอยูํที่อยูํที่การน าลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมมา  
ใช๎และผูกลายและจัดใหมํสร๎างสรรค์ตํอยอด   โดยการสร๎างรูปแบบที่ให๎ดูทันสมัย  หรูหรา และดูเป็น
สากล  สามารถน ามาใช๎ได๎หลายโอกาส  และสอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายหลักของการศึกษาได๎อยํางลงตัว
ด๎วยรูปแบบโครงสี และวัสดุ ในงานการออกแบบโดยท าได๎อยํางลงตัวเหมาะสม    นอกจากนี้ยังสอดรับ
กับจากการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลการประเมินอยูํในระดับ
ดีเดํนในเร่ืองของ.ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ . การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ.์  ส าหรับ ความสอคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมาย
กับผลิตภัณฑ์ ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวม . อยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎  
 6.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 6 

การออกแบบดังกลําวได๎ดึงแนวคิดจากการดึงเอาองค์ประกอบภายในของลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมมาใช๎ โดยดึงเอาสํวนโค๎งของลวดลายประดับอาคารมาใช๎และดัดแปลงและจัดองค์ประกอบ
ใหมํ และเลือกเอาไขํมุกอันดามันที่เป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตและจังหวัดทะเลตะวันตกมาใช๎เพื่อเป็น
จุดเดํนและเสริมคุณคําของงานออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ เกิดเป็นงานสร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด๎วยรูปที่เรียบงํายแตํให๎ความร๎ูสึกเรียบหรูและสงํางาม  จาก
แนวคิดดังกลําวน ามาลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ แหวน   

   
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบชิ้นนี้อยูํที่การเสริมมูลคําวัสดุพื้นถิ่นได๎แกํ ไขํมุกอันดามัน  

ให๎ดูงดงามและเสริมมูลคําให๎สูงยิ่งขึ้น โดยการใช๎ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมที่ดูอํอนช๎อยพลิ้วไหว
มาประกบต าแหนํงในสํวนที่เป็นมุก  ภายใต๎ตัวเรือนสีทองชํวยขับให๎เกิดความโดดเดํนและหรูหราส าหรับ
เคร่ืองประดับชุดนี้ยื่งขึ้น  นอกจากนี้ผลการการประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได๎ประเมินให๎ผลงานดังกลําวอยูํในระดับดีเดํนในเร่ืองของความสอคล๎องของวัสดุและการใช๎
งาน  ส าหรับความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎  การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อ
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ความหมายกับผลิตภัณฑ ์. การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์. ความนําสนใจและความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม  อยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควร
น าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎ 
 7.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 7 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับชุดนี้  ได๎น าแนวคิดจากการใช๎องค์ประกอบ และโครงสร๎าง
สถาปัตยกรรมแบบที่สงํางาม  อาทิเชํน  ลักษณะโค๎งของซุ๎มหน๎าตําง และ รูปแบบเสาและหัวเสามาใช๎ 
โดยใช๎เทคนิคการตัดสํวนที่ไมํส าคัญออก ยํอสํวน   ดัดแปลง  และจัดใหมํ เกิดเป็นลวดลายใหมํน ามา
ประกอบและรวมกันเป็นชิ้นงานออกแบบใหมํ  และพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับที่มีความ
ภูมิฐานและสงํางาม จากแนวคิดดังกลําวน ามาลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ 
แหวน   

    
 
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบชิ้นนี้อยูํที่การเสริมมูลคําจากชิ้นงานขององค์ประกอบทาง  

สถาปัตยกรรมและน ามาจัดวางและประกอบขึ้นใหมํ  ได๎ชุดเคร่ืองประดับที่ดูสงํางามมีเอกลักษณ์ดูนํา 
เกรงขาม แบบเชํนเดียวกับ  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช๎เป็นแบบต๎นคิด การใช๎ในงานเหมาะส าหรับงานที่
ต๎องการความหรูหราหรืองานที่ดูเป็นพิธีการ เชํน งานราตรีสโมสร เป็นต๎น  นอกจากนี้ผลการการประเมิน
ของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได๎ประเมินให๎ผลงานดังกลําวอยูํในระดับดีเดํนใน
เร่ืองของ .การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือสื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์  ความสอคล๎องของวัสดุและการใช๎
งาน  ส าหรับความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎ ความสอคล๎องของวัสดุและการใช๎งาน   . 
การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์. ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวม  อยูํใน
เกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าใน
ล าดับตํอไปได๎ 
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 8.การสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกกรณีศึกษาท่ี 8 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับชุดนี้  ได๎น าแนวคิดจากการใช๎ลวยลายประดับบนอาคาร

สถาปัตยกรรมที่มีความอํอนช๎อยละเอียดอํอนดูเป็นธรรมชาติ  ผูกลายตํอเน่ืองกันเป็นจังหวะงดงามมาใช๎ 
มีการน าอัญมณีสีน้ าเงินเม็ดเล็กๆมาใช๎ประกอบเป็นรูปพวงองุํนตัดกับตัวเรือนที่เป็นแพตตินั่มเดํนชัดใน
สํวนของตัวเรือนสร๎อย สํวนตรงกลางจะเป็นอัญมณีสีแดงสดในสํวนของจื้  ตุ๎มหู และเรือนแหวน   ดู
เดํนชัด สะดุดตา ท าให๎ได๎รูปแบบเคร่ืองประดับที่อํอนช๎อยงดงามแตํเดํนสะดุดตาด๎วยลวดลาย การก าหนด
ต าแหนํงอัญญมณี  และโครงสีที่ตัดกันของวัสดุท าตัวเรือนและสีของอัญญมณี  จากแนวคิดดังกลําวน ามา
ลงบนเคร่ืองประดับประกอบด๎วย  สร๎อยคอ  ตุ๎มหู  และ แหวน   

  
 
จุดเดํนการสร๎างสรรค์ของการออกแบบเคร่ืองประดับชิ้นนี้อยูํที่การน าลวดลายที่อํอนช๎อยของ  

สถาปัตยกรรมไปใช๎และสามารถประยุกต์โดยลดสัดสํวนและขนาดได๎อยํางเหมาะสมกับการใช๎งาน
ส าหรับเคร่ืองประดับสตรี  ที่ให๎ความรู๎สึกที่หรูหราแตํคงความนํารักและอํอนช๎อยเชํนบุคลิกของสตรีเพศ
ได๎เป็นอยํางดี  ประกอบกับการเลือกใช๎สีของอัญมณีที่เป็นสีแดงกล่ าคูํกับสีน้ าเงินเข็มตัดกับตัวเรือนสีขาว
ของแพตติน่ัม ชํวยสํงให๎งานออกแบบเคร่ืองประดับชุดนี้ดูเดํนและสะดุดตายิ่งขึ้น  นอกจากนี้ผลการการ
ประเมินของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได๎ประเมินให๎ผลงานดังกลําวอยูํในระดับ
ดีเดํนในเร่ืองของ ความสวยงามของลักษณะลวดลายและหรือสีที่ใช๎  ความสอดคล๎องของวัสดุและการใช๎
งาน  และ.ความนําสนใจและความสวยงามของรูปแบบโดยรวม   ส าหรับ การชํวยสร๎างอัตตลักษณ์หรือ
สื่อความหมายกับผลิตภัณฑ์. และ การชํวยสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์  อยูํในเกณฑ์ดีมาก ซึ่ง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  จึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ควรน าไปพัฒนาเป็นสินค๎าในล าดับตํอไปได๎  
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ผลของงานวิจัยในคร้ังนี้นั้นมีข๎อควรเสนอแนะหลายประการดังตํอไปนี้ 

1.ข้อเสนอแนะด้านกายภาพ 
 1.1   ผลการวิจัยที่ได๎ศึกษาท าให๎ทราบถึงลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประกอบ
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสในจังหวัดภูเก็ต ที่มีลักษณะโดดเดํนและมีความเป็นอัตตลักษณ์ในตนเอง ที่
นอกจากควรคํากับการอนุรักษ์แล๎ว   ยังสามารถน ามาตํอยอดและสร๎างสรรค์เพื่อให๎เกิดมูลคําเพิ่มในแขนง
งานในอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และการทํองเที่ยวในแขนงตํางๆได๎  ไมํเพียงแตํงานการออกแบบ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได๎อีกมากมาย  เชํน การออกแบบกราฟฟิก   การออกแบบตกแตํงภายใน  
การออกแบบเพื่อสํงเสริมเอกลักษณ์องค์กร  การออกแบบสื่อและโฆษณา  การออกแบบระบบสัญลักษณ์
และเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ประกอบถนนและสถานที่สาธารณะภายในเมืองเกําภูเก็ต   ฯลฯ  
 1.2   นอกจากการศึกษาเร่ืองรูปแบบและลวดลายแล๎ว  หากมีผู๎วิจัยตํอยอดอาจท าการตํอยอดและ
ท าการศึกษาในเร่ืองที่มา  ลักษณะของลวดลายและความหมายมงคลของลวดลายและการประยุกต์ใช๎ด๎วย  
จะท าให๎เข๎าใจถึงวิถีชีวิตของผู๎คนในอดีต  ความรํุงเรืองของสังคมและชุมชน  ตลอดจนสามารถน ามาตํอ
ยอดและประยุกต์ใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์และเป็นอีกแนวทางที่จะชํวยเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของชุมชน
และชํวยเพิ่มมูลคําในเชิงเศรษฐกิจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและอุตสาหกรรมการสร๎างสรรค์ใน
แขนงตํางๆให๎เสริมคุณคําสูงยิ่งขึ้นอีกแนวทางหนึ่งได๎ 
 1.3  เพื่อให๎เกิดผลส าเร็จยิ่งขึ้น หนํวยงานสํวนกลางและท๎องถิ่น อาทิเชํน การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย   เทศบาลนครภูเก็ต  และ จังหวัดภูเก็ต  ควรสํงเสริมการตลาดและก าหนดให๎มีจุดจ าหนําย
สินค๎าและของที่ระลึกให๎มีการกระจายและทั่วถึงในแหลํงทํองเที่ยวตํางๆภายในจังหวัด  รวมถึงการ
สํงเสริมภาพลักษณ์ภูเก็ตให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวธรรมชาติควบคูํวัฒนธรรมยิ่งขึ้น  ให๎มีการสร๎างสรรค์ 
Collection  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหมํๆ รํวมกับกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเทศกาลตํางๆ 

2.ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 
2.1   อุปสรรคหนึ่งของการท าการวิจัยในคร้ังนี้คือ การจัดสรรเงินชํวยเหลือและสนับสนุน

โครงการที่ได๎รับน๎อยมาก  โดยได๎รับจัดสรรเพียง 1.ใน 3 ของงบประมาณที่เสนอขอ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
เน้ือหาและประโยชน์ของการวิจัยควรได๎รับ  จึงท าให๎ในการวิจัยดังกลําว ขาดแคลนทรัพยากร  และทุนใน
การสนับสนุนการวิจัยซึ่งอาจสํงผลตํอคุณภาพของงานวิจัยนี้ได๎ 

2.2   การอนุมัติหัวเร่ืองและงบประมาณเพื่อด าเนินการคํอนข๎างช๎า   ท าให๎ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัยจ ากัด  ท าให๎ต๎องเรํงรัดในขั้นตอนตํางๆจึงเป็นอีกอุปสรรคตํอการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  
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2.3   ควรสํงเสริมและสนับสนุนในด๎านการศึกษาวิจัยรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากร
ตํางๆ เพื่อการศึกษาวิจัยในพื้นที่ดังกลําวและบริเวณโดยรอบ  รวมถึงพื้นที่ที่เชื่อมโยงในแงํมุมตํางๆ   
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพตํอการอนุรักษ์และพัฒนาไปในระดับนานาชาติและประชาคมอาเซียนได๎เป็น
อยํางดียิ่ง 
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)ประวัติชุมชนและสภาพภูมิศาสตร(์ 
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1.ประวัติชุมชน 

           อ าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร.2 อ าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชน ปากคลองบาง

น้อย หรือ บางน้อยนอก  เคยเป็นย่านการค้าทางน้ า ที่ส าคัญมาก จุดหนึ่งในลุ่มน้ าแม่กลอง สินค้าที่

จ าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน ซึ่งมีทั้ง ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ มะเฟือง ชมพู่  กล้วย

เป็นต้น รวมทั้งอาหารคาวหวาน อันขึ้นชื่อของสมุทรสงคราม อย่างกะปิคลองโคลน และ  มะนาวดอง ที่

ชาวตลาด จะซื้อมะนาว จาก ชาวสวนมาดองเอง สามารถเดินเลียบคลองชมบรรยากาศบ้านไม้เก่าแก่ ริม

คลองบางน้อย และ นั่งเรือแจว  ที่ให้บริการฟรี เพื่อไปเยี่ยมชม วัดไทร วัดเก่าแก่แห่งคลองบางน้อย 

ชุมชน ปาก  คลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก เป็นชุมชนริมน้ าเก่าแก่ที่สุด  แห่งหน่ึงของจังหวัด

สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ บริเวณจุดตัดของแม่น้ า แม่กลองกับ คลองบางน้อย 

              ในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลาง การค้าทางน้ าที่ส าคัญ  ของโครงข่าย ลุ่มน้ าแม กลอง -ท่าจีน  ว่า
กันว่า (ตลาด)นัด ที่คลองบางน้อย เคยเป็น  ตลาดนัด ที่คึกคักมาก มีเรือมา ติดนัดทีละหลายร้อยล า ตั้งแต่ 
หน้าวัดเกาะแก้ว  เร่ือยไป ตาม คลอง จนถึงวัดไทร โดยบริเวณด้านหน้า วัดเกาะแก้ว เป็นนัดน้ าตาล  ที่
ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนด้านในคลองเป็นนัดกับข้าว และ สินค้าทั่วไป  พ่อค้า แม่ค้า 
ที่มานัดบางน้อย นอกจากจะเป็น ชาวสวนใน ละแวกนั้น เช่น ด าเนินสะดวก ดอนมะโนรา ท่าคา ก็ยังมา
จากถิ่นอ่ืนด้วย เช่น ราชบุรี นครปฐม อยุธยา ปทุมธานี  สุพรรณบุรีและกรุงเทพ แต่ละถิ่นก็ต่างน า
ผลิตผลในท้องถิ่น ของตนมาขาย หรือ  แลกเปลี่ยนกันความเจริญรุ่งเรือง ของชุมชนบางน้อยนอกแม้ว่า
ในปัจจุบัน  

               ชุมชนบางน้อยจะเปลี่ยนสภาพจากย่านการค้าทางน้ าที่จอแจเป็นเพียง  ชุมชนอยู่อาศัยที่เงียบ
สงบ ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างถนนที่ท าให้ความเจริญย้ายจากล าคลองสู่ริมถนนเมื่อ ประมาณ  30ปี ที่
ผ่านมาหากแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนริมน้ าดั้งเดิม  ไว้ได้เป็น
อย่าดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต  ตลอดจนสภาพแวดล้อมคลองและ
สวน ผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และศึกษาเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 
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2. สภาพภูมิศาสตร์ 

       ตั้งอยู่ที่  อ าเภอบางคนที อยู่ห่างจากอุทยาน ร .2 อ าเภออัมพวา ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนปาก
คลองบางน้อย หรือ บางน้อยนอก  เคยเป็นย่านการค้าทางน้ า ที่ส าคัญมาก จุดหนึ่งในลุ่มน้ าแม่กลอง 
สินค้าที่จ าหน่าย จะเป็นผลผลิต ทางการเกษตร จากชาวสวน 

3. การคมนาคม 

         3.1 โดยรถยนต์ส่วนตัว 

 ถ้ามารถยนต์ส่วนตัว เพียงขับรถตรงมาตามทางที่มา  จ  .สมุทรสาคร แต่ไม่ต้องเข้าตัวเมือง
สมุทรสาคร ให้ขับตรงต่อมาที่สมุทรสงครามเข้าทางเดียวกับตลาดน้ าอัมพวา แต่เพียงแค่ขับรถเลย

ออกมาประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึง ตลาดน้ าบางน้อย 

          3.2 รถสาธารณะ 
 จากสายใต้ใหม่ มีรถทัวร์มาลงที่ จ .สมุทรสงคราม-  จากอนุสาวรีย์ชัยฯ มีรถตู้มาลงแม่กลอง 
คิวรถอยู่บริวเวณใต้ ทางด่วน และสามารถต่อรถสาย 333 จากแม่กลองไปลงตลาดน้ าบางน้อยได้เลย 
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)วิธีตรวจสอบคุณภาพน ้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BOD( 
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   วิธีตรวจสอบคุณภาพน ้าเสียโดยวิธีวิเคราะห์หาค่า BODบริเวณชุมชนตลาดน ้าบางน้อย 
            (1)   เตรียมขวดบีโอดี มา 4 ขวด จดหมายเลยขวดลงในใบบันทึกค่า BOD 

(2)   น าน้ าทั้ง 2 ส่วน ที่ได้ผ่านการเตรียมน้ าเจือแล้ว เทใส่ขวด โดยน้ าแต่ละตัวอย่างเทลงขวดบี
โอดี 2 ขวด   เทโดยอย่าให้เกิดฟองอากาศ  

(3)   แบ่งน้ าเป็น  2  ชุด  โดยชุดหนึ่งจะน าไปไทเทรต  และอีกชุดจะน าไปเก็บไว้ที่ตู้อุณหภูมิ  
(4)   น้ าที่เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิ  ตู้ควรมีอุณหภูมิ  20 ๐C เป็นเวลาทั้งหมด 5 วัน  
(5)   ส่วนน้ าที่จะน ามาไทเทรต  ขั้นตอนแรกให้เติมสารละลาย   Manganese Sulfate ลงไปใน

น้ าตัวอย่าง ทั้ง 2 ขวด อย่างละ 2 มิลลิลิตร  
(6)   แล้วตามด้วยเติมสารละลาย   Alkali – Iodide – Azide ลงไปในน้ าตัวอย่างทั้ง 2 ขวด อย่าง

ละ 2 มิลลิลิตร  
(7)   ปิดจุกระวังอย่าให้มีฟองอากาศ  เขย่า  โดยกลับขวดไปมา  15  คร้ัง    
(8)   ทิ้งไว้สักพักปล่อยให้ตะกอนนอนก้น 
(9)   เมื่อตะกอนนอนก้นแล้ว  เราก็เติมกรด   Sulfuric conc ลงไป   2   มิลลิลิตร  
(10)  ปิดจุกแล้วเขย่าจนกว่าตะกอนที่อยู่ในขวดจะหายไปหมด 
(11)  ตั้งทิ้งไว้ให้ไอโอดีนกระจายไปทั่วขวด 
(12)  น าน้ าตัวอย่างทั้ง 2 ใช้ในการไทเทรต แค่   203 มิลลิลิตร  
  *ในการไทเทรตด้วย  Na2S2O3 นั้นที่น าน้ าตัวอย่างมา 203 มิลลิลิตร  เน่ืองจากยึดถือ

ปริมาตรเร่ิมต้นของตัวอย่าง 200มิลลิลิตร เป็นหลักดังนั้นถ้าขวดขนาด 300 มิลลิลิตรซึ่งเติมสาร 
Manganese Sulfate และ Alkali – Iodide – Azide ลงไปอีกอย่างละ 2 มิลลิลิตร จะได้ว่าปริมาตรที่
ต้องน ามาไทเทรตจะเป็น 

                                  (200 X 300( / )300 –  4 ) =   203 มิลลิลิตร  
         น าตัวอย่างที่เติมน้ ายาเรียบร้อยแล้วมา 203 มิลลิลิตร  ไทเทรตด้วย 0.025  N  Na2S2O3   
ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรที่ใช้ในการไทเทรต ใช้บอกความเข้มข้นเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ DOได้
โดยตรง 

               (13) น าน้ าตัวอย่างมาไทเทรตโดยการ หยดน้ าแป้งลงไปในขวด  1 – 2 มิลลิลิตร เป็นอินดิเค
เตอร์ 
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              (14) แล้วเติมสารละลายมาตรฐาน   Sodium   Thiosulfate 0.025 นอร์มัล ไทเทรตจนสีน้ าเงิน
หายไป จุดยุติของการไทเทรตอยู่ที่น้ าในขวดนั้นใส ไม่มีสี   
              (15)  จดปริมาตรที่ใช้ไปของสารละลายมาตรฐาน Sodium   Thiosulfate   

       (16) เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน น าน้ าตัวอย่าง ทั้ง 2 ขวดที่ เก็บไว้ในตู้อุณหภูมิออกมาไทเทรต ท า
เหมือนเดิมตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 –  15  

              (17) แล้วน าค่าที่ได้มาทั้งหมดมาค านวณหาค่า BOD 
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)ใบบันทึกค่า  BOD ( 
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ใบบันทึกค่า  BOD 

รายงานการตรวจวิเคราะห์(Analysis/Test Report) 

หมายเลขตัวอย่าง(Ref.No.) :………………………………………………………………………………………….. 

ส าหรับ(For Customer) :……………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู(่Adress) :………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมลล(์E-mail adress) :………………………………………………………………………………………………. 

ตัวอย่าง(Sample) :…………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่รับตัวอย่าง (Date Received) :……………………………………………………………………………………. 

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) :…………………………………………………………………………………… 

เก็บโดย (Collected by) :……………………………………………………………………………………………….. 

สถานที่เก็บ (Collected from) :…………………………………………………………………………………………. 

สภาวะของตัวอย่าง(Condition of Sample) :……………………………………………………………………………. 

พารามิเตอร์ 

(Parameter) 

หน่วย 

(Unit) 

ผลการวิเคราะห์ 

(Result) 

ค่ามาตรฐาน* 

(Standard) 

วิธีอ้างอิง 

(Reference Method) 
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ภาคผนวก ง 

)มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน( 
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มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
 

 

พารามิเตอร์ มาตรฐาน 

1.ความเป็นกรดและด่าง )pH)  5.5 -9.0 

2. บีโอดี )Biochemical Oxygen Demand) *   ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งแขวนลอย)Suspended Solids )** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. น้ ามันและไขมัน )Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด )Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร  

6. ไนโตรเจนทั้งหมด )Total Nitrogen)  ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร  
 

 

หมายเหตุ : * กรณีหน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร )Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง )Oxidation Pond )

ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้ าที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้ าเพื่อหาค่าบีโอดี ให้ใช้วิธี

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว )Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็ง

แขวนลอย)Suspended Solids)ก่อนท าการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่ก าหนดไว้ใน Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 

** กรณีหน่วยบ าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง )Oxidation Pond) ไม่

เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard 

Methods for the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health 

Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันก าหนด
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ไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธี

วิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ า 

แหล่งที่มา :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การเกิดน ้าเสียในอุตสาหกรรมชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค้าชี แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่อง              ค้าตอบที่ท่านเลือก    

1. เพศ                                                                            2. อายุ 

      ชาย                                                                        20-30 ป ี                            31-40 ปี 

                      หญิง                                                                      41-50 ป ี                            50 ปีขึ้นไป 

 3. อาชีพ                                                                                                         4. รายได้ 

              โอ่งหรรษา                                  บ้านเทียนหอม                             ต่ ากว่า 10,000บาท/เดือน 

              ผ้ามัดย้อม                                    กลุ่มเย็บจักร                                10,000 – 20,000บาท/เดือน 

              กลุ่มสตรีสร้อย แหวน                                                                     20,000 – 30,000บาท/เดือน 

               อ่ืนๆ…………………………                                                        40,000 บาทขึ้นไป 
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5. ระดับการศึกษา 

                       ต่ ากว่าประถมศึกษา                      ประถมศึกษา 

                       มัธยมศึกษา                                   ปวช. 

                       ปวส. (อนุปริญญาตรี)                    ปริญญาตรี  

                       สูงกว่าปริญญาตรี 

ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้น ้าที่จะก่อให้เกิดน ้าเสียและปริมาณการใช้น ้าอุปโภค - 
บริโภคของชุมชน 

ค้าชี แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่อง             สามารถเลือกค้าตอบได้มากกว่าหนึ่งค้าตอบ 

1. คุณสร้างบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ าบ้างหรือไม่ 

                                           ใกล้                                                             ไม่ใกล้ 

2. ท่านมีสถานที่ก าจัดน้ าเสียหรือไม่ 

                                           มี                                                                  ไม่มี 

3. ในพื้นที่บ้านของท่านมีระบบท่อระบาย /รวบรวมน้ าเสีย           มี              ไม่มี 

ถ้ามี มีความยาวของท่อระบาย /รวบรวมน้ าเสียประมาณ...............................กิโลเมตร  

สามารถรวบรวมน้ าเสียได้ประมาณ .............................หลังคาเรือน  

รวบรวมน้ าเสียได้ประมาณ .....................ลูกบาก์ศเมตรต่อวัน  

ครอบคลุมร้อยละ  ..................ของจ านวนค รัวเรือนทั้งหมด 
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 4. ถ้ามี ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้เป็นระบบ    

                   เติมอากาศ                            บ่อพึ่ง                              อ่ืน ๆ  ....................... 

5. สถานที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย (ระบุ)....................................................................................... 

6. แหล่งรองรับน้ าเสีย (ระบุ)...................................................................................................... 

  7. ถ้ายังไม่มีระบบ าบัดน้ าเสีย ท่านจัดการกับน้ าเสียโดยวิธี (ระบุ).............................................. 

           และท่านมีแผนการจัดการน้ าเสียในอนาคตอย่างไร .......................................................... 

8. แหล่งก าเนิดน้ าเสียในชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ 

          ตลาดสด                                   โรงงานอุตสาหกรรม                              อาคารพานิชย์    
 

                        ร้านอาหาร                                ที่พักอาศัยให้เช่า                                     บ้านเรือน 
 

                         สถานที่ราชการ                       หมู่บ้านจัดสรร                                        อื่นๆ……… 
 
9. คุณใช้น้ าอย่างไรในชีวิตประจ าวันของคุณ 
                       ดื่ม /กิน                                      ซักเสื้อผ้า                             ล้างจานชาม 

                         อาบ                                          เลี้ยงสัตว์น้ า                        รดน้ าต้นไม้และเพาะปลูกพืช 

                        อ่ืนๆ………………… 

10.คุณใช้น้ าในการอุปโภค-บริโภคปริมาณกี่ลิตรต่อวันในครอบครัว 

                 น้อยกว่า 5 ลิตร/วัน                            5-10 ลิตร/วัน                            10-15 ลิตร/วัน 

                 15-20 ลิตร/วัน                                   20-25 ลิตร/วัน                           มากกว่า 25 ลิตร/วัน 
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 11. ปริมาณน้ าเสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นกี่ลูกบาก์ศเมตรต่อวัน 

         น้อยกว่า 1 ลูกบาก์ศเมตร/วัน               1-2 ลูกบาก์ศเมตร/วัน                     2-3 ลูกบาก์ศเมตร/วัน 

         3-4 ลูกบาก์ศเมตร/วัน                         4-5 ลูกบาก์ศเมตร/วัน                มากกว่า 5ลูกบาก์ศเมตร/วัน 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1. คุณทิ้งน้ าเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของคุณด้วยวิธีใด 

                จัดท าบ่อพักน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า                      ปล่อยลงท่อระบายน้ าของเทศบาล 

                ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง                                                อ่ืนๆ……………………. 

2. คุณมีวิธีป้องกันบ าบัดน้ าเสียในชุมชนของคุณอย่างไร 

                ปลูกผักตบชะวา/ผักบุ้ง/ผักกะเฉด                             เติมจุลินทรีย์ (EM) ในแหล่งน้ าชุมชน 

                 ใช้เคร่ืองเติมออกซิเจนให้แหล่งน้ า                           อ่ืนๆ…………………….. 

 3. ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการน้ าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ( 
ด้านบุคลากร         ด้านระบบการก าจัดน้ าเสีย 
 
ด้านงบประมาณ         ด้านสถานที่ก าจัดนน้ าเสีย 
 
ความสามารถในการก าจัดน้ าเสีย                    การยอมรับของประชาชน 
 
อ่ืนๆ (ระบุ) …………… 
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4. ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากระบบก าจัดน้ าเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ( 
            น้ าเน่า                                           ปัญหาแมลงวัน 

           กลิ่นเหม็น                สัตว์น้ าตาย 

                         ทัศนะอุดจาด                           ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ.................. )  

ตอนที่ 4 ศึกษาคุณสมบัติของน ้าเสียและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสีย 

 1.คุณเคยน าน้ าจากแหล่งน้ าของชุมชนได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ าหรือไม่  
                     เคย                                             ไม่เคย                            อ่ืนๆ…………… 

2.คุณจะมีวิธีตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ าโดยวิธีใดบ้าง 

                   มองด้วยตาเปล่า                            ดมกลิ่น                        ตรวจ BOD              ตรวจ DO 

4.จากการสังเกตุแหล่งน้ าของคุณคุณคิดว่าสมควรตรวจสอบคุณภาพน้ าหรือไม่  

                                          ตรวจ                                                                ไม่ตรวจ 

5. น้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียแล้วจะมีโอกาสกลับมาเน่าเสียได้อีกหรือไม่  

                                           ได้                                                                   ไม่ได้ 

6. มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของน้ าในชุมชนบ้างหรือไม่  

                                 อบต.                                                        เทศบาล                              

                                  สาธารณะสุขจังหวัด                               หน่วยงานอื่นๆ…………… 

 

ตอนที่ 5  ศึกษาพัฒนาและออกแบบเครื่องบ้าบัดน ้าเสียจากสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมชุมชน
กลุ่มผ้ามัดย้อม อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สอบถามและสัมภาษณ์

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
ลักษณะของวัสดุธรรมชาติท่ีน ามาท าสีย้อม 
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มะเกลือ  
          มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.)  มะเกลือเป็นพันธุ์ไม้วงศ์เดียวกับมะพลับและตะโก  เป็นไม้ต้นไม่
ผลัดใบ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไป พบมากในภาคกลาง ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ต้นที่โต
เต็มที่ สูงได้ถึง ๒๐ เมตร  เปลือกต้นสีด าแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบเด่ียว รูปรี ปลายแหลมยาวเพียง ๔-๕ ซม.  
ดอกสีเหลืองมี ๔ กลีบขนาดเล็ก มีกลิ่นหอมมาก แยกเป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ผลกลม  ผิวเกลี้ยง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม. สีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีด าเมื่อแก่  มะเกลือออกดอกระหว่างเดือน
มกราคมถึงกันยายน และติดผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม  ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด  ใน
สมัยก่อน ผ้าสีด าที่คนไทยใช้ จะย้อมด้วยมะเกลือ โดยชาวบ้านย้อมกันเอง  ผ้าย้อมมะเกลือสีด าสนิทสวยงาม 
ถ้ายิ่งซักหลายคร้ังจะยิ่งด าเป็นมัน ลักษณะดังแสดงในภาพที่ ก-1 

 
ภาพ ก-1 แสดงลักษณะของมะเกลือที่น ามาท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ 

ฝาง  
           ฝาง (Caesalpinia sappan Linn.) ฝางเป็นไม้พุ่มใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ซึ่งผลัดใบในช่วงเวลาสั้นๆ 
และแตกใบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีหนามแข็งโค้งทั่วไปทั้งต้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกคล้ายหางนกยูง
ไทยดอกสีเหลือง ๕ กลีบ ออกดอกเป็นช่อที่ยอดและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ฝักกว้างสั้นรูปขอบขนานปลายตัด  
และมีติ่งจะงอยแหลมอยู่มุมหนึ่งขนาดยาว ๗-๑๒ ซม. เมื่อแก่ ฝักจะมีสีน้ าตาลแกมแดง  พบขึ้นเป็นกลุ่มตาม
ภูเขาหินปูนที่แห้งแล้ง และชายป่าดิบแล้งทั่วๆ ไป  ฝางออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน หลังจาก
นั้นประมาณ ๓ เดือน ฝักก็จะแก่  ชื่ออ่ืนๆ ที่ใช้เรียก ได้แก่ ฝางส้ม ฝางเสน  และหนามโค้งการขยายพันธุ์ท า
ได้ทั้งเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง   คนไทยรู้จักใช้แก่นและเนื้อไม้ฝางซึ่งมีสีเหลืองอมส้ม ย้อมผ้าฝ้าย  และผ้าไหม
ให้เป็นสีแดงอย่างสวยงามมาแต่โบราณลักษณะดังแสดงในภาพที่ ก-2 
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ภาพ ก-2 แสดงลักษณะของฝางที่น ามาท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ 

ต้นตะบูน 
ชื่อวิทยาศาสตร์Xylocapus  granatum Koen วงศ์ Meliaceae  
ลักษณะหรือลักษณะพิเศษ  
 เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น ลักษณะโคนต้นมีรากแผ่ออกเป็นพูพอนขนาดใหญ่  ผลมีขนาดและรูปร่างคล้าย
มะตูม เมื่อผลแห้งจะแตกออกมีเมล็ดขนาดใหญ่อยู่ภายในลักษณะใบเรียวเล็กมีจ านวนมากแหล่งที่พบ  พบ
ขึ้นอยู่ทางป่าด้านในถัดจากโกงกางเข้าไปซึ่งเป็นเขตตะบูน และโปรง  ตะบูนเป็นพืชน้ าเค็ม จึงพบอยู่ตามริม
ฝั่งทะเลหรือที่ที่มีน้ าทะเลท่วมถึง  และจะพบขึ้นอยู่ตามริมน้ าเสมอ ที่จังหวัดสมุทรสาครพบต้นตะบูนที่
บริเวณป่าโกงกาง ป่าชายเลน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
ลักษณะดังแสดงในภาพ ก-3  

 
ภาพ ก-3 แสดงลักษณะของต้นตะบูนที่น ามาท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ 

ต้นหูกวาง 
ชื่อสามัญ - Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond ชื่อวิทยาศาสตร์ - Terminalia catappa L. 
วงศ์ - COMBRETACEAE ชื่ออ่ืนๆ - โคน ดัดมือ ตัดมือ , ตาปัง , ตาแปห์ , หูกวาง , หลุมปัง ถิ่นก าเนิด - ป่า
ชายหาด ตามโขดหินริมทะเล 
 เป็นไม้ผลัดใบ เปลือกล าต้นเรียบ เน้ือไม้สีน้ าตาล  ส่วนที่น ามาใช้เป็นยาคือทั้งต้น ราก ใบ และผล  
โดยทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมานแก้ท้องเสีย แก้บิด ลดไข้ ขับน้ านม  ให้ประจ าเดือนมาปกติ ซึ่งท่าน
ผู้อ่านสามารถเตรียมยาได้ด้วยตนเองโดยน าทั้งต้น  (สดหรือแห้ง) มาล้างให้สะอาด ใส่น้ าน าไปต้ม น าน้ าที่
ได้มาดื่ม  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์  ส่วนเปลือกของต้นก็สามารถใช้เป็นยาสมุนไพรได้โดยมี
สรรพคุณคือใช้รักษาอาการตกขาวที่ผิดปกติ  แก้อาการท้องเดินได้ โดยน าเปลือกมาล้างให้สะอาด น าไปใช้
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ส าหรับใบช่วยขับเหงื่อ รักษาอาการผื่นคันทางผิวหนัง รักษาโรคเร้ือน รักษาอาการไขข้อ  ช่วยลดการอักเสบ
ของทอนซิล และช่วยลดน้ าตาลในเลือดได้  โดยใบใช้เป็นทั้งยาภายนอกและยาภายในได้ เมื่อใช้เป็นยา
ภายนอกก็น าใบมาล้างให้สะอาด  น าไปต าและใส่น้ าสะอาด น าไปทาบริเวณผิวหนังที่เป็นหรือบริเวณไขข้อ
ที่ปวด และถ้าใช้เป็นยาภายในก็น าใบมาล้างให้สะอาด ใส่น้ า น าไปต้ม น าน้ าที่ได้มาดื่ม  ถ้าอาการไม่ดีขึ้น
ควรหยุดและไปพบแพทย์ ส าหรับผลน ามารับประทานช่วยระบายได้ ต้ม  น าน้ าที่ได้มาดื่ม กิ่งแตกเวียนรอบ
ล าต้น กิ่งอ่อนมีขนสีน้ าตาลปกคลุม  และเมื่อแก่จะหลุดร่วงไป  ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบางอย่าง   คือ 
เปลือกและผล   มีสารฝาดมากสามารถใช้ในอุตสาหกรรมย้อนสีผ้าได้ ฟอกหนังสัตว์ ท าหมึก ลักษณะดัง
แสดงในภาพ ก-4 
 

 
ภาพ ก-4แสดงลักษณะของต้นหูกวางที่น ามาท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ 
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ภาคผนวก ช 

ลักษณะของกิจกรรมการท าผ้ามัดย้อม 
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ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  มีดังนี ้ 

1. ต้มน้้าให้เดือด  ในภาชนะที่ใหญ่พอประมาณ (ขึ้นอยู่กับจ้านวนผ้า ที่จะย้อมด้วย) ใส่เกลือลงไป
พร้อมกับน้้าเพื่อให้สีติดทนนานและสีสดขึ้น  

2. น้าวัตถุดิบให้สีที่เตรียมไว้มาสับๆ ให้เล็กพอประมาณ แล้วใส่ ใน ถุงผ้าหรือ   

ตาข่ายที่เตรียมไว้ แล้วน้าเอาไปต้มกับน้้าที่เดือด  เพื่อสกัดเอาสารที่มี อยู่ในนั้นออกมา ให้สังเกตสีที่ออกมา
จากถ้าสีเข้มแล้วจึง  

  3. น้าผ้าที่ผูกลายเสร็จลงไปในหม้อต้มสี ให้กลับด้านผ้าหรือกวน ให้ตลอดเพื่อให้สีผ้าดูดสี
สม่้าเสมอกันทั้งผืน  ให้สังเกตสีที่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ถ้าพอใจหรือเหมาะสมแล้วจึงน้าออกมา วางให้เย็น
ก่อน (ประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้้า)  

4.  แล้วค่อยเอาลงล้างขยี้เบาๆ ในน้้าตัวท้าปฏิกิริยาเพื่อท้าให้เกิดสีใหม่   เช่น   น้้าสนิม  น้้าสารส้ม   
น้้าปูนใส   น้้าด่างขี้เถ้า  (ในขณะที่แช่ผ้าในตัวท้าปฏิกิริยาแต่ละชนิดให้สังเกตถึงความต่างและการ
เปลี่ยนแปลงสีของแต่ละชนิดไว้ด้วยเพราะแต่ละตัวจะให้สีแตกต่างกัน) ถ้าพอใจแล้วให้แกะลายออกแล้ว
น้าไปตากแดดให้แห้ง หรือถ้ายังไม่พอใจในสีที่ปรากฏให้น้าไปล้างน้้า สะอาดแล้วน้ากลับไปย้อมกับตัวท้า
ปฏิกิริยาชนิดอ่ืนๆ อีก   แต่ข้อควรระวัง คือในระหว่างที่น้าผ้าเปลี่ยนตัวท้าปฏิกิริยาให้ล้างน้้าเปล่าก่อน เพื่อ
ไม่ให้ผสมกัน หรือถ้าไม่พอใจอีกอาจน้าไปต้มกับน้้าเปลือกไม้อีกครั้ง  เพื่อย้อมใหม่ จนเป็นที่พอใจแล้วแก้
ผ้าที่มัดไว้น้าไปตากแดดให้แห้ง ดังแสดงดังภาพที่ ข-1 

 

 

ภาพ ข- 1 กิจกรรมการท้าผ้ามัดย้อมในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ภาคผนวก ซ 

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน 
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 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การบ้าบัดน้้าเสียจากกิจกรรมฟอกย้อมผ้ามัดย้อมด้วยระบบบ้าบัดน้้า

เสียขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้าน การบ้าบัดน้้าเสียจากกิจกรรมฟอกย้อมผ้ามัด

ย้อมด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้าง

แนวทางในการด้ารงชีพได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สถานที่จัดฝึกอบรม ภาพที่ 2 ป้ายโครงการบริการวิชาการ 

ภาพที่ 3 เอกสารประกอบการฝึกอบรม ภาพที่ 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียน 

ภาพที่ 5 ผู้น้าชุมชนแนะน้าวิทยากร คือ 
ผศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการฝึกอบรม 

ภาพที่ 6 ผศ.ชัยศรี ธาราสวสดิ์พิพัฒน์ 
    วิทยากรบรรยาย 
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ภาพที่ 11  การสาธิตการวิเคราะห์คุณภาพน้้า                      ภาพที่ 12 การฝึกวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม 

 

 

 

ภาพที่ 9 บรรยากาศในการฝึกอบรม ภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมให้ความสนใจ 
ในการฝึกอบรม 
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ภาพที่ 13 การบรรยายการใช้เคร่ืองบ้าบัดน้้าเสีย                       ภาพที่ 14 เคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การสาธิตการใช้เคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก           ภาพที่ 16 การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  

 

ภาพที่ 17 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท้าแบบประเมินโครงการบริการ      ภาพที่ 18 วิทยากรกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  
วิชาการจากการฝึกอบรม                     และการมอบเคร่ืองบ้าบัดน้้าเสียให้ชุมชน  
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ภาคผนวก ฒ 
ประวัติผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



154 
 

 ประวัต ิ
         

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัว 
1.1 ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร.วิทยา    เมฆข า  
1.2 วันเดือนปีเกิด 27  เมษายน  2512  
1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 29/116 ซอย4 หมู่ 3 หมู่บ้านชวนช่ืนปิ่นเกล้าวงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก ซ.อัจฉริยะ 

ประสิทธ์ิ(วัดส้มเกลี้ยง) ต.ปลายบาง อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 11130 
โทรศัพท:์ บ้าน 0-2403-4089 มือถือ 08-9774-5898     
E-mail mekhum@yahoo.com, wit_mk@hotmail.com  

1.4 สถานที่ท างาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท์ 0-2160-1413 ต่อ 33  โทรสาร 0-2160-1440 

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รหัสที่ 51090012  
1.5 ต าแหน่งปัจจุบัน         ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.5.1 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการกองบทุนฝ่ายลูกจ้าง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 เม.ย. 2555 
 - ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 26 ม.ค.2554  

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 30 ม.ีค.2554 
 - กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 17 ต.ค.2554 
 - กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 2555  
 - กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี 2553-2555 
 - กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ี 1120/2554 ลงวันท่ี 3 พ.ค.2554 
 - กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ากัด 2553-2555 
 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย                     

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (วาระที่ 3) 2554 
1.5.2 ต าแหน่งในอดีต - กรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2555 

 - กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลย ี2553-2555 
 - กรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2555 
 - กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ากัด 2553-2555 
 - กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 ต.ค.2554 

 - รองประธานศูนย์ให้การศึกษาบางละมุงอินเตอร์เทค จังหวัดชลบุร ี2550-2554 
 - รองประธานศูนย์ให้การศึกษาสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง 2550-2554 
 - กรรมการและเลขานุการศูนย์ให้การศึกษาภาคตะวันออก 2550-2554 
 - ที่ปรึกษาสโมสรอาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553-2554 
 - กรรมการและเลขานุการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2553-2554 
 - ผู้ช านาญการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 2553-2554

กระทรวงศึกษาธิการ 
 - กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 ต.ค.54 
 - กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ท่ี 1120/2554 ลงวันท่ี 3 พ.ค.54 
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 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (วาระที่ 3) 2552 - 2554  
 - กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วาระที2่) 2551-2553 
 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา 8 ต.ค.2553 
 - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2550-2552 
 - หัวหน้าประชาสัมพันธ์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2545-2548 

1.5.3 ผลงานดีเด่นใน
ต าแหน่งงานบริหาร 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- ผู้ริเริ่มโครงการพัฒนานักวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ในความร่วมมือการวิจัยแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับ DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER  
ณ ประเทศอังกฤษ ทุน สกอ. ปี 2554 

 - ผู้ริเริ่มจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพื่อการน าเสนอในระดับนานาชาติ 
(ICEMT 2012) วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2555 ณ เกาะเจจู เกาหลีใต้ จ านวน 18 ราย 

 - ผู้ริเริ่มจัดท าเข็มรางวัลและใบประเกียรติบัตรให้นักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกและงบประมาณ
แผ่นดินป2ี554 

 - ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1 จากพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีสถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน รวม 121 บูธ มีผลงาน 697 ผลงาน ที่ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand 
Research Expo 2011 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน ปี 2554 

 - ผู้ริเริ่มจัดจัดท าระบบประกันคุณภาพการบริหารจัดการ เข้าสู่ระบบ ISO9001: 2008 ปี 2554 
 - ได้รับรางวัลดีเด่นผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ปี 2554 
 - ผู้ริเริ่มจัดท าคลินิกการเขียนหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนภายนอก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 
 - พัฒนาชุดโครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณแผ่นดิน วช. และแหล่งทุนภายนอก ปี 2554 
 - ผู้ริเริ่มจัดโครงการพัฒนานักวิจัย เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปี 2554 
 - ผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จังหวัด

สมุทรสงคราม ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที ปี 2554 
 - ผู้ริเริ่มจัดท า MOU ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกท้ัง 4 พื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม 

ระนอง และนครปฐม ปี 2554 
 - ผู้เสนอขอปรับสัญญาค้ าประกันงานวิจัยให้พนักงานประเภทประจ าสามารถเป็นผู้ค้ าประกันได้ 

ปี 2554 
 - ผู้เสนอขอปรับประกาศระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การน าเสนอระดับ

นานาชาติ และการตีพิมพ์ ตัวช้ีวัด สมศ. กพร. PMQA ปี 2555 
 - ผู้ริเริ่มแต่งเพลงประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา “โครงการเพลงเพื่อนักวิจัยและบุคคลทั่วไป” 22 

มี.ค. 2555 
 - ผู้ริเริ่มจัดท าตราประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2554 
 - ผู้ริเริ่มจัดท าวารสารวิชาการเข้าสู่ฐาน TCI ให้เป็นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ ปี 2554 
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1.5.4 ผู้เสนอชื่อปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

- ผู้เสนอช่ือ นายสุชล สุขเกษม ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2554          
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

 - ผู้เสนอช่ือ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2553             
สาขาการจัดการเทคโนโลย ี

 - ผู้เสนอช่ือ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจ าปี 2552              
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
1.6 วุฒิการศึกษา 

 

ปริญญาเอก 2550 - ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ปริญญาโท   2544 - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาตร ี 2535 - วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง - ปวส. (ก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ปวช. (เครื่องจักรกลงานไม้)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ (ประสบการณ์ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของอุดมศึกษาและ
การด าเนินการของคณะ รวมท้ังเอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ) 
        2.1 การสอนระดับปริญญาเอก 
               - ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารการพัฒนา 
               - สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        2.2 การสอนระดับปริญญาโท 
               - โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  
               - การบริหารการผลิต  
               - สัมมนาทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
               - นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการบริหารสมัยใหม่ 
               - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับองค์กรการปกครองท้องถิ่น 
        2.3 การสอนระดับปริญญาตรี 
               - การบริหารงานวัสดุ  
               - การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
               - การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
               - สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
               - การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 
               - การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
               - ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
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        2.4 ผลงานต ารา/เอกสารประกอบการสอน รวมจ านวน 9 เล่ม 

2552 - วิทยา เมฆข า. ผู้เขียนต าราและคู่มือครูการออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี . โครงการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2550 - เคร่ืองมือคุณภาพ, การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และการบริหารงานวัสดุ  (จัดพิมพ์
และเผยแพร่หนังสือ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการต าราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ) 

2548 - วิทยา เมฆข า. การวิจัยเพ่ือการบริหารงานอุตสาหกรรม.  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-471-6) 

2547 - วิทยา เมฆข า. เคร่ืองมือคุณภาพ. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
(ISBN 974-421-473-2) 

2547 - วิทยา เมฆข า. สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-477-5) 

2546 - วิทยา เมฆข า. การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-472-4) 

2546 - วิทยา เมฆข า. การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN 974-421-476-7) 

2545 - วิทยา เมฆข า. การบริหารงานวัสด.ุ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
 (ISBN 974-421-470-8) 

2545 - วิทยา เมฆข า. การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา. (ISBN 974-421-171-7) 

        2.5 วิจัยเด่ียว และหัวหน้าโครงการวิจัย รวมจ านวน 39 เร่ือง 
2555 -  

 - การหาต าแหน่งท่ีเสี่ยงในการบุกรุกต่อระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปฏิเสธการให้บริการ เพื่อต่อยอดงานวิจัย 
สู่ระดับนานาชาต ิ(ผู้ร่วมวิจัย) ทุนแลกเปลี่ยนโครงการส่งเสริมการวิจัย (สกอ.) ในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ(DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER) ประเทศอังกฤษ ทุน (สกอ.) 

2555 - การประยุกต์ใช้แนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
ตลาดสากล (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนแลกเปลี่ยนโครงการส่งเสริมการวิจัย (สกอ.) ในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ(DE MONTFORT UNIVERSITY LEICESTER) ประเทศอังกฤษ ทุน (สกอ.) 

2555 - การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

2555 
 

- การการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน อย. เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2555 - การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในจังหวัดนนทบุรี               
ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2555 - แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทุนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

2554 - ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ าในเขตทางทะเลของประเทศไทย 29 ก.ค.2554  
(363,000 บาท) ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา โดยนายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รอง
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ตามส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี 
1985/2553 ลงวันท่ี 17 พ.ย.53 
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2554 - ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจโฮมสเตย์ 29 ก.ค.2554  (470,000 บาท) ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา โดยนายสมศักดิ์  มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการวุฒิสภา ตามส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี 1985/2553 ลงวันท่ี 17 พ.ย.53 

2554 - การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบน
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2554 
 

- การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนเพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2554 
 

- รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตของกลุ่ม OTOP ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2553 - การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (พ.ศ.2552) ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2553 - การก่อตัวของภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ท่ีน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อการเพิ่ม
ศักยภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม ทุนมรภ.สวนสุนันทา 

2552 - ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีโครงการย่อย 4 เรื่องทุน มรภ.สวนสุนันทา 

1) การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตขี้ผึ้งสมุนไพร เขตดุสิต 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
2) การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตกล้วยอบม้วน             
เขตพระนคร ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  
3) เรื่องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตภาพนูน
กระดาษรีไซเคิล เขตบางซื่อ ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
4) เรื่องที่ 4 การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ 
เขตคลองสาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2552 - การวิจัยและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้า (OTOP) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2551 - การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2551 - การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2551 - ชุดโครงการการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ด้านกระบวนการผลิต กรุงรัตนโกสินทร์ มีโครงการย่อย 6 เรื่อง ทุนมรภ.สวนสุนันทา  

1)  สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 5 เรื่อง เรื่องการศึกษาผลกระทบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี            
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์  

    2)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขลุ่ย     
           ชุมชนบ้านลาวบางไสไ้ก่  แขวงหริญัรจู ีเขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร (พ.ศ.2551) 
    3)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต หัวโขน ชุมชนบางไส้ไก่   
           แขวงหริญัรจู ีเขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร (พ.ศ.2551) 
    4)  การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีน          
           ชุมชนกลุ่มบ้านขนมกุฎจีนี แขวงวัดกัลยา เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 
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5) การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตผ้านูนต่ า                   
    ชุมชนบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
6) การศึกษาผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตขนมกาละแม 

           ชุมชนตรอกข้าวเมา่ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร  
2550 - การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP         

ในจังหวัดนนทบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2550 - ชุดโครงการวิจัย ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมโลหะ                

กรุงรัตนโกสินทร์ มีโครงการย่อย 6 เรื่อง (พ.ศ.2550) ทุนมรภ.สวนสุนันทา (ISBN 978-974-421-715-8) 
1) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตเครื่องทอง

ลงหิน ชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
(ISBN 978-974-421-703-5) 

2) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิต 
        บาตรพระสงฆ ์ชุมชนบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรพู่าย กรงุเทพมหานคร  
        (ISBN 978-974-421-704-2) 
3) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตฆ้องวง    
        ชุมชนบ้านเนิน แขวงศิรริาช เขตบางกอกน้อย  กรงุเทพมหานคร (ISBN 978-974-421-705-9) 
4) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตแผ่น

ทองค าเปลว ชุมชนบ้านตีทอง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(ISBN 978-974-421-706-6) 

5) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิต
ทองรูปพรรณ ชุมชนบ้านช่างทอง แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร           
(ISBN 978-974-421-707-3) 

6) ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะการผลิตเครื่องถม 
ชุมชนบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร  

     (ISBN 978-974-421-708-0) 
2549 - การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานงาน

ศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2549) ทุนมรภ.สวนสุนันทา  
(ISBN 974-421-654-9) 

2549 - การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานงาน
ศิลปหัตถกรรมโลหะที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์ ทุนส านักงานประกันสังคม   

2548 - ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
ทุนมรภ.สวนสุนันทา (ISBN 974-421-467-8) 

นักวิจัยร่วม รวมจ านวน 14 เร่ือง 
2555 - การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2553 - การศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มชุมชนดั้งเดิมสู่ SMEs ทุนส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
2553 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัด

ปทุมธานี งบประมาณแผ่นดิน (วช.)   
2552 - การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน (Small and Medium Enterprises)             

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ   
ทุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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2552 - การประเมินโรงเรียนป้องกันยาเสพติด (รั้วโรงเรียน) จ.กรุงเทพฯ ,นนทบุรี และปทุมธานี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
เดือนเมษายน ถึง พฤศจิกายน 2552 (คณะวิจัยภาคสนาม) 

2551 - การวิเคราะห์พืชสมุนไพรกับการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ในการน าประโยชน์มาใช้ใน
อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนมรภ.สวนสุนันทา 

2551 - การศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ      
ทุนมรภ.สวนสุนันทา   

2551 - การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหัตถกรรมชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในสุราษฏร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2550 - การหาผลกระทบการจัดการเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ทุนมรภ. สวนสุนันทา ISBN978-974-421-709-7 

2549 - สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมโลหะกรุงรัตนโกสินทร์ ทุนมรภ.สวนสุนันทา  
ISBN 978-974-421-659-5 

2548 - การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร กองสุขศึกษากรม
สนับสนุนการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

2548 - การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพพ้ืนฐานตามสุขบัญญัติ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง (คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

2547 - การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันไข้หวัดนก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง (คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2546 - พลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด การประเมินสถานการณ์พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่ม
เกษตรกร กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (คณะวิจัยภาคสนาม) ทุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษางานวิจัยแหล่งทุนภายนอก 
2554 - อาจารย์รจนา จันทราสา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกโดยการประยุกต์เป็น

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)(ทุนวิจัยนวมินทร์ จากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.) ปีงบประมาณ 2554 

2554 - อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร เรื่อง การประเมินความสามารถในการย่อยสลายสารอาทราซีนของเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธ์ุไทยในดินปนเปื้อนสารก าจัดวัชพืชในพื้นที่ต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2554 

2554 - ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ าในเขตทางทะเลของประเทศไทย 29 ก.ค.2554  
(363,000 บาท) ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา โดยนายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รอง
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ตามส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี 
1985/2553 ลงวันท่ี 17 พ.ย.53 

2554 - ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจโฮมสเตย์ 29 ก.ค.2554  (470,000 บาท) ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา โดยนายสมศักดิ์  มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการวุฒิสภา ตามส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี 1985/2553 ลงวันท่ี 17 พ.ย.53 

2.6 ผลงานด้านวิชาการ การน าเสนอผลงาน บทความ การตีพิมพ์ และงานเขียน  
     2.6.1 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  รวมจ านวน 36 เร่ือง 

2555 - วิทยา  เมฆข า. แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น. 
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“นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” 28-29 กรกฎาคม 2555  
30 ส.ค.54 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนามาตรฐานบริหารกระบวนการการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร “การน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554” ภาคนิทรรศการ (น าเสนอภาคบรรยายและแบบโปสเตอร์) 

25-26 พ.ค.54 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนาการผลิตบาตรในด้านอาชีวอนามัยความความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2554 “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา”  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

26-30 ส.ค.53 - วิทยา เมฆข า. การประยุกต์ใช้ศิลปะร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากชาวบ้านถึงผู้บริโภค ภายใต้
องค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทานแห่งคุณค่า น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) กรุงเทพมหานคร “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” ภาคนิทรรศการ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) 
จ านวน 3 เรื่อง 
          - กรณีศึกษา : น้ าเห็ดสามอย่าง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
          - กรณีศึกษา : กล้วยทอดกรอบบ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
          - กรณีศึกษา : ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

21 ธ.ค.52 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี 

10-11 ก.ย.52 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP      
ในจังหวัดนนทบุรี “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งท่ี 5 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 ส.ค.52 - วิทยา เมฆข า. รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ   
ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 

28-29 ก.ค.52 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOPที่ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก 

28 พ.ค.52 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอการประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาวิศวกร และสมาคมประกัน
วินาศภัย กรุงเทพฯ 

26 ส.ค.52 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 ” (Thailand Research Expo 2009) ภาคนิทรรศการ (น าเสนอ
แบบโปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง การเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

12-16 ก.ย.51 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ” (Thailand Research Expo 2009) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง ณ เซ็นทรัลเวิลด์          
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

27-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  
“การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 ” (Thailand Research Expo 2008) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 2 เรื่อง ณ เซ็นทรัลเวิลด์          
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

28-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
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27-29 ส.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง  

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งท่ี 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการท างานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
ครั้งท่ี 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

28-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี  ครั้งท่ี 
4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

27-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP      
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี แบบโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

27-29 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

8 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มสินค้าหนึ่งต าบล           
หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

7 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

6 ก.ค.51 - วิทยา เมฆข า. ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

15-17 มิ.ย.51 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี 
ครั้งท่ี 1/2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

31 -2 ส.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัย “วิทยาการ-วิชาการ ” น่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา             
80 พรรษา ประจ าปี 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7-11 ก.ย.50 - วิทยา เมฆข า.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร  “การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2550” (Thailand Research Expo 2007) ภาคนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ (น าเสนอแบบโปสเตอร์) จ านวน 3 เรื่อง 
 เรื่องที่ 1 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ เครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 เรื่องที่ 2 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ การท าบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
 เรื่องที่ 3 ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัย ท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผลิตงานศิลปหัตถกรรมโลหะ การท าฆ้องวง ชุมชนบ้านเนิน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 

29 ก.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอ นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 3 “ความส าเร็จของการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

29-30 พ.ค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอการประชุมทางวิชาการ “เกษตรกรไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง” ประจ าปี 2550    
กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

24-25 พ.ค.50 - วิทยา เมฆข า.  น าเสนอการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจ าปี 2550 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม Industrial, Risk มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 

5-6 เม.ย.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

15-16 ม.ีค.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิชาการ “วิทยาศาสตร์นเรศวร”  ครั้งท่ี 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

23 ก.พ.50 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
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19 ม.ค.50 - วิทยา เมฆข า. มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ.ขอนแก่น 

18-19 ม.ค.49 - วิทยา เมฆข า. น าเสนอเวทีวิจัย...ตามรอยพระบาท... พระอัจฉริยภาพทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

  
     2.6.2 น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  รวมจ านวน 3 เร่ือง 

July  
11-12, 2012 

- Witthaya Mekhum. The Model of Successful Small Village Entrepreneur: Case of 
Central Thailand. Oral Presentation ICIEKI 2012 : International Conference on Innovation 
and Entrepreneurship in Knowledge Industries Stockholm, Sweden 

May 
26-30, 2012  

 

- AuttaponPomsathit, WitthayaMekhum. Performance Evaluation of  DoS Attack Over  
Intrusion Detection System with Honeypot. Oral Presentation 2012 Spring Congress on 
Engineering and Technology (S-CET). Gaofeng Wang Institute of Microelectronics Wuhan 
University Wuhan Hubei, China. 

June  
28-29, 2012 

- Witthaya Mekhum, Poramet Saeng-On. The Pattern of Successful Small Village 
Entrepreneur:  Case of Central Thailand. Oral Presentation International Conference On 
Education and Management Technology (ICEMT 2012) Jeju Island, South Korea. 

JANUARY 
15-17, 2012 

 

- Mekhum Witthaya. A Design of Electronically Tunable Voltage-mode Universal Filter 
with High Input Impedance. International Conference on World Academy of Science 
Engineering And Technology. In Zurich, Switzerland. 

November 
26, 2011 

- Mekhum Witthaya. The Development Through the Community Plan in Accordance 
With Sufficiency Economy PHILOSOPHY. Oral Presentation 4th TJIA Conference 
Proceedings. The 4th Thailand-Japan International Academic Conference 2011 University 
of Tokyo, Japan. 

June  
26-29, 2011 

- Mekhum Witthaya. Current-Model Multiphase Sinusoidal Oscillator Using CCCCTAs 
and Grounded Elements. Oral Presentation IEEE ๙th International NEWCAS Conference 
to be held in Bordeaux  at the cite Mondiale Du Vin – Hotel Mercure of Bordeaux, 
France. 

      2.6.3 ศึกษาดูงาน สัมมนา วิจัย ต่างประเทศ 
 - ประเทศฮ่องกง 
 - ประเทศสิงคโปร์ 
 - ประเทศ ออสเตรเลีย 
 - ประเทศฝรั่งเศส 
 - ประเทศญี่ปุ่น 
 - ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 - ประเทศเยอรมัน 
 - ประเทศอังกฤษ 
 - ประเทศเวลส์ 
 - ประเทศสวีเดน 
 - ประเทศนอร์เวย์ 
 - ประเทศเดนมาร์ก 
 - ประเทศฟินแลนด์ 
 - ประเทศรัสเซีย 
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ผลงานวิจัยตีพิมพ/์น าเสนอทางวิชาการระดับชาติรวมจ านวน 23 เร่ือง 

2555 - วิทยา เมฆข า แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น. จัดการ
ประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี 8 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative 
Knowledge for ASEAN Community) ขึ้นในระหว่างวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเอกาทศ
รถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

2554 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนาการผลิตบาตรในด้านอาชีวอนามัยความความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 21 วันท่ี 25-26 พ.ค.54 “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา”  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 - วิทยา เมฆข า. ศักยภาพในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ใน
จังหวัดนนทบุรี วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Journal of Community Development Research) ปีท่ี 
3 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 - วิทยา เมฆข า. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทยท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2552 - วิทยา เมฆข า. การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP วารสารวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงรัตนโกสินทร์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2   มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2551 - วิทยา เมฆข า. ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน              
งานศิลปหัตถกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 48 ฉบับท่ี 1/2551 สถาบันบัณฑิต            
พัฒนบริหารศาสตร์ 

2551 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  “วารสาร
อิเล็กทรอนิกส”์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2550 - วิทยา เมฆข า. ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม. สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ  

2550 - วิทยา เมฆข า. ผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน                            
งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ ม.นเรศวรวิจัยครั้งที่  3 มหาวิทยาลัย
นเรศวรวิจัย  

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร “วารสาร
วิทยาการจัดการปริทรรศน์” ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วารสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี”  ฉบับท่ี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบาตร ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  “วารสาร
การพัฒนาท้อง” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ชุมชนบ้านบุผลิตเครื่องทองลงหิน  “วารสารคณะศึกษาศาสตร์ ” ปีท่ี 30 
ฉบับท่ี 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารระบบสาธารณสุข ”  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ บ้านตีทอง ผลิตทองค าเปลว เขตกรุงรัตนโกสินทร์ “มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์ครั้งท่ี 1”  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 - วิทยา เมฆข า. การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ 
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

2550 - วิทยา เมฆข า. การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์  “วารสารการวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับท่ี 6”  

2550 - วิทยา เมฆข า. การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตกรุงรัตนโกสินทร์ “วารสารประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2549 - วิทยา เมฆข า. ฐานเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม “วารสารประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2548 - วิทยา เมฆข า. ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยากับผลกระทบต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน  “วารสารประจ า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2547 - วิทยา เมฆข า. การเพิ่มผลผลิต โดย “ลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ ” “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2546 - วิทยา เมฆข า. การออกแบบอาคารโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัย “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2545 - วิทยา เมฆข า. การสุขาภิบาลที่พักอาศัย “วารสารประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

 
ตอนที่ 3 เกียรติประวัติผลงานดีเด่น 

3.1 ด้านบุคคลดีเด่น 
2552 - รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น (สายผู้สอน) ประจ าปี 2552 มรภ.สวนสุนันทา  
2552 - รางวัลผลงานท่ีเป็นเลิศเรื่องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (มอค.3) 

ปีงบประมาณ 2552 ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา  
2550 - โล่เกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาคนแรกในระดับสาขาวิชาและคนแรกของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2550 - ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2550 ในการครบรอบ 70 ปี มรภ.สวนสุนันทา 

3.2 ด้านงานวิจัยดีเด่น  
2550 - รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทดีเด่น ครั้งท่ี 1 จัดโดย มรภ.พระนคร 
2550 - รางวัลชมเชย การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ 

ครบรอบ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2550 - รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประเภทดีเด่น ระดับปริญญาเอก ในการประชุม
เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 - ได้รับทุนสนับสนุนท าวิทยานิพนธ์ จากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประเภท ทุนการท า
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ทุนละ 80,000 บาท 

2549 - ได้รับทุนสนับสนุนท าวิทยานิพนธ์ จากมูลนิธิคุรุปถัมภ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ประเภท ทุนท าวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาที่ขาดแคลนในประเทศ ทุนละ 100,000 บาท 

ตอนที่ 4 สมาชิกองค์กรวิชาชีพ 
 - นักวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รหัสประจ าตัวนักวิจัย 51090012 

 - สมาชิกสมาคมนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เลขท่ี 2-485611-355 

 - เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เลขท่ี 019909 

 - สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) เลขท่ี 225607 

 - สมาชิกประกอบวิชาชีพครู  คุรุสภา ใบอนุญาตเลขท่ี 48109000417426 

 
- ผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (ISO 14001 + 18001) (สมอ.)เลขท่ีIE&OHSS/2006/009-1 

 - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สสว เลขท่ี 2-04-5119 

 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขท่ี EB 01979 
 

ตอนที่ 5 ประกาศนียบัตร/Certificate   
 5.1 ประกาศนียบัตร/Certificate   
 - Certificate “Action Research and Collaborative Learning” . Phranakhon Rajabhat University 
and The University of Tennessee U.S.A (March 11-14, 2004) 
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างาน   สมาคมส่งเสริม  
  ความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย)  (21 ก.ย. 2548) 
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหาร   สมาคมส่งเสริมความ  
  ปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) (29 ต.ค. 2545)  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ระดับวิชาชีพ   กรมสวัสดิการและ  
  คุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  (19 ก.ค.2549) 
 - ประกาศนียบัตร การอบรมทางไกลหลักสูตร พื้นฐานการเพิ่มผลผลิตส าหรับพนักงาน(BPI)  
  รุ่นที1่2  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (14 ม.ิย. - 1 ส.ค.47) 

- ประกาศนียบัตร การอบรมทางไกลหลักสูตร การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
 รุ่นท่ี3 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (27  ก.ย. – 19 ธ.ค. 2547) 
- ประกาศนียบัตร การอบรมทางไกลหลักสูตร  เทคนิคการเพื่อเพิ่มผลผลิตส าหรับหัวหน้างานและ 
 วิศวกร ( PIT) รุ่นที4่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (10 ม.ค. – ก.พ.2548) 
- ประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (27 มิ.ย. – 1 ก.ค.2548) 
- ประกาศนียบัตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

(5 .ก.ย. – 2548) 
-  ประกาศนียบัตร การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ISO 14001 + 18001) (7-9 ธ.ค.2548) 
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-  ประกาศนียบัตร มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง 
(25-27 ก.ค.2548) 

- Certificate “ISO” 19011 Management System Audit” (26th -27th June 2007) 
 

 5.2  วุฒิบัตร   
 - วุฒิบัตร หลักสูตร ข้อบังคับงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อม บริการ บ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ระบบ  
  ปรับอากาศ รุ่นที่ 1 การไฟฟ้านครหลวง  (30 .ม.ค. 2539) 
 - วุฒิบัตร หลักสูตร การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  (6 มิ.ย. – 28 พ.ย. 2541) 
 - วุฒิบัตร หลักสูตร บริหารธุรกิจทั่วไปและธุรกิจขนาดย่อม  รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  (6 มิ.ย. – 28 พ.ย. 2541) 
  - วุฒิบัตร หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  (3, 10, 17, 24 ต.ค. 2541) 
 - วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”รุ่นที1่ 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (13 มิ.ย. 2546) 

- วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  (10 ม.ค. – 12 ม.ค. 2547) 

- วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตร “ตัวแปรในการวิจัย” รุ่นท่ี 1 สมาคมนักวิจัย 
 (15-16 ก.ค. 2547) 
- วุฒิบัตร หลักสูตรการอบรม การวางแผนและควบคุมการผลิต (ส าหรับผู้บริหาร) 
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)  (3 พ.ย. 2547) 
- วุฒิบัตร หลักสูตรการอบรมและสัมมนาเรื่อง  Balanced Scorecard กับการประยุกต์ใช้ KPIS  

 ในการบริหารการผลิต สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)  (12 ก.พ. 2548) 
- วุฒิบัตร การอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน ประจ าปี 2545 
 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  (19-23 ธ.ค. 2548) 
-  วุฒิบัตร การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ISO 14001 + 18001) (7-9 ธ.ค.2548) 
- วุฒิบัตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันท่ี 23-24 

กรกฎาคม 2550 
- วุฒิบัตร โครงการชุมชน SSRU.KM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันท่ี 11กันยายน 2550  
- วุฒิบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รุ่นท่ี 1 (สมาคม

นักวิจัย) วันท่ี 18 – 20 ธันวาคม 2550  
 

ตอนท่ี 6 ผลงาน/ประสบการณ์ท างาน     
 - คณะวิจัยภาคสนาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง (พ.ศ. 2546-2548)  
 - พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปรแกรม เทคโนโลยีก่อสร้าง สภาสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. 2545) 
 - พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปรแกรมเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สภาสถาบันราชภัฏ 
  ( พ.ศ. 2545-2546) 
 - คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรครู 5 ปี คณะครุศาสตร์  สภาสถาบันราชภัฏ (พ.ศ. 2546) 
 - คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร4ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนสุนันทา (พ.ศ.2546)  
 - จัดท าหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

(กรรมการและเลขานุการ) พ.ศ. 2547 
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 - จัดท าหลักสูตร ปริญญาตรี4 ปี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการและเลขานุการ)  พ.ศ. 2547 
- จัดท าหลักสูตร ปรับหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
(กรรมการและเลขานุการ) พ.ศ. 2547 

- จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประธานโครงการ (พ.ศ. 2546) 

- อาจารย์ผู้สอนและนิเทศก์ นักศึกษาในโครงการพัฒนาครูประจ าการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
(พ.ศ. 2546) 

- ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ สมทบ กศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน) 

- กรรมการและเลขานุการ การเปิดซองสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคาร 42,43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (พ.ศ.2548) 

- คณะกรรมการด าเนินการสอบบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2546) 
- รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(พ.ศ. 2546) 
- ประธานท่ีปรึกษา ชมรมปันน้ าใจช่วยเหลือน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2546-2550) 
- คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน อาคาร 22 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (พ.ศ. 2546) 
- กรรมการจัดท าร่างกราบค ากราบบังคมทูล และพระราโชวาท พระราชทานปริญญาบัตรปี  
 (พ.ศ.2547 , 2548, 2549) 
- จัดท าหลักสูตร ปริญญาตรี4 ปี สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการและเลขานุการ) พ.ศ. 2548 
- จัดท าหลักสูตร ปรับหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)  สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย  
 และอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 (กรรมการและเลขานุการ) พ.ศ. 2548 

 - กรรมการผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร อาคารศูนย์วิทยาบริการและส านักงานอธิการบดี เริ่ม วันที่ 29 
กันยายน 2549 ถึง 29 พฤศจิกายน 2550 ยอดเงิน 61,790,000 บาท  

 - กรรมการผู้ตรวจรับก่อสร้างอาคารศิลปกรรม เริ่ม วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ถึง 29 มกราคม 2549 ยอดเงิน 
57,668,895.42 บาท 

 -  กรรมการผู้ตรวจรับก่อสร้างอาคารเรียนครุศาสตร์ 6 ช้ัน  เริ่มวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 ถึง 13 กรกฎาคม 
2550 ยอดเงิน 75,900,000 บาท  

 - กรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันท่ี 13 มกราคม 2552 
 - ประธานอนุกรรมการ สรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 มกราคม 2552  

 
ตอนที่ 7 ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ ์
 - กรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน) 
 - ประธานท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี (วท.บ.)  
  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน) 
 - ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  สาขาการจัดการเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)  
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 - ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (รป.ม.)  สาขาเศรษฐกิจพอเพียง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)  
 - ประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (วท.ม.)  สาขาการจัดการคุณภาพ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน) 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก  วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน) 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก  วิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน) 
 
ตอนที่ 8 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (วิจัย วิทยานิพนธ์ และชุมชน) 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หนังสือท่ี ศธ 0524.04/0468 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2546  

- ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หนังสือท่ี ศธ 0525.3/758 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2548 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2547 
  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 - ผู้เชี่ยวชาญ “เสวนาหลักสูตรศิลปกรรม” หลักสูตรศิลปะบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง (9 ก.ย.48) 
 - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนังสือท่ี ศธ 0567.16/วท277  
  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2550  
 - ผู้เชี่ยวชาญสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551  
 - ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ส าหรับ  
  ผู้บริหาร สาขาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 - ผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อการสอน เพื่อจัดท าผลงานทางวิชาการ ต าแหน่งครูช านาญการ อันดับ คศ.2  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  
  จังหวัดนนทบุรี 2551  
 - ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัดนนทบุรีประจ าปี 2551 Knowledge based OTOP: KBO 
  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
 - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบการร่างและวิพากษ์หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ  

 จัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 29 กุมภาพันธ์ 2551 
 - คณะกรรมการจัดท าร่างสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
  และเทคโนโลยี โครงการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   
  2550-2551 
 - กรรมการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 30 พฤษภาคม 2551 

- วิทยากร บรรยายการร่างและวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 21-21 สิงหาคม 2551  
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- ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ การคัดสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
  ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี 2552 ระดับจังหวัด วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551   
  (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระทรวงมหาดไทย) 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสวงหาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และคลังสมอง  
  ด้านเศรษฐกิจตามความต้องการของอ าเภอ จังหวัดนนทบุรี 26 ธันวาคม 2551 
 - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือในการท าภาคนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22 ธันวาคม 2551 
 
ตอนท่ี 9 อาจารย์พิเศษ/วิทยากร    
 - วิชาการบริหารคุณภาพ เทอม 2/2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 - วิชาสัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทอม 3/2547 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏพระนคร  
  - วิชาการจัดการอุตสาหกรรม เทอม 3/2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  - วิชาการวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม เทอม 3/2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏราชนครินทร์  
  - วิชาวัสดุศาสตร์ เทอม 3/2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  -วิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม เทอม 3/2549 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  -บรรยายแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันท่ี 24 มีนาคม 2550  
 - บรรยาย เรื่อง การจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อการรับรองการประกันคุณภาพ (CDS) 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันท่ี 15 มกราคม 2551  
 - บรรยายเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการเพื่อได้รับการตีพิมพ์ ส าหรับนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (13 สิงหาคม 2551)  
 
 

 
        
                     (อาจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า) 
               ทีป่รกึษาโครงการวจิัย 
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