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โครงการวิจัยเรื่อง การพฒันาบริบทรว่มสมยั เขามอ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อ

ออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาอตัลกัษณ ์จ าแนกลกัษณะทางกายภาพองคป์ระกอบของ
เขามอ วัดพระเชตุพน  ฯ และบริบทร่วมสมัย 2) เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ  วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านสื่อดิจิทัล 
วิธีด  าเนินการวิจัย เริ่มจากศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิเพื่อพฒันาเครื่องมือวิจยั จากนัน้ศึกษาขอ้มลูปฐมภูมิ สมัภาษณ์ประเด็น
เขามอ วดัพระเชตุพน ฯ และองคค์วามรูก้ารดูแลสขุภาพในอดีต ดว้ยแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด พระมคัคุเทศน์ ผูบ้ริหาร 
ผูเ้ชี่ยวชาญ  วดัพระเชตุพน ฯ สอบถามประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวสนใจหรือ FAQ และสงัเกตการณป์ระเด็นร่วมสมยั จากนัน้
วิเคราะหข์อ้มลูทุติยภูมิร่วมกับปฐมภูมิผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย และนักท่องเท่ียว ไดข้อ้ก าหนด การออกแบบขอ้มลู จากนั้น
ออกแบบสื่อนิทรรศการเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ในรูปแบบสื่อดิจิทลั โดยน าเสนอผ่าน QR Code และออกแบบผลิตภณัฑ์
ท่ีระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการศึกษา ผูวิ้จัยไดวิ้เคราะห์ และสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้ เป็นขอ้มลู 3 ส่วน ร่วมกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ท่ีมุ่งเนน้การดูแลสขุภาพในอดีต ไดแ้ก่ ส่วนอตัลกัษณป์ระกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1.พระพุทธรูป 2.พระเจดีย ์
4 รชักาล 3.ทวารบาล 4.ชาติพันธุ์ 5.สินค้าถ่วงเรือ 6.ศาลารายแม่ซือ้ 7.ศาลารายเส้นประธานสิบ 8.ฤๅษีดัดตน ส่วน
กายภาพเขามอแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ เภสชัศาสตร ์พฤกษศาสตร ์ธรณีวิทยา และฤๅษีดดัตน สดุทา้ยส่วนของบริบท
รว่มสมยั จากการสงัเกตการณนิ์ทรรศการ อารต์เบียนนาเล่ ไดเ้ห็นการเปิดรบัทางวฒันธรรมร่วมสมยั ผ่านงานศิลปะจัด
แสดงบริเวณเขามอ จากขอ้มลูทัง้ 3 ดา้น ผูวิ้จัยไดอ้อกแบบขอ้มลูส าหรบัใชป้ระกอบการท าสื่อนิทรรศการ ในรูปแบบสื่อ
ดิจิทัล โดยน าเสนอแนวความคิดการสรา้งบรรยากาศของเขามอมีชี วิต เพื่อเป็นประโยชน์กับนักท่องเท่ียวในการดูแล
สขุภาพ ไดแ้ก่ 1.รูปแบบนิทรรศการการเรียนรูเ้ขามอร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทลั 2.ตราสญัลกัษณนิ์ทรรศการ 3.ลายเสน้อัต
ลกัษณว์ดัพระเชตุพน ฯ 4.ลายเสน้เขามอ ฤๅษีดดัตน วดัพระเชตุพน ฯ 5.วีดิโอท่ากายบริหาร ฤๅษีดดัตน 6.ผลิตภณัฑท่ี์
ระลกึ 
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The purpose of this research is contemporary context development of Khao Mor, 

Watphrachetuphon Wimonmangkhalaram Ratchaworamahawihan, through Digital Exhibition are as follows: 
(1) to explore the identities and physical elements of Khao Mor, and its contemporary context. (2) to design 
Khao Mor Exhibition through digital media and the  research methodology could explain the three stags In 
the first stage, the secondary data was explored in order to develop the research tools. In the Second stage, 
the collection of primary data by interviewing monks, local guides, and experts on Khao Mor about the 
history and the health care issues of people in the past, along with any other Khao Mor related topics that 
interested tourists and issues in the contemporary context. Then, the collected data, as well as any Khao Mor 
related parties in terms of the process of analysis. In the final stage, the design of the Digital Exhibition used 
the analyzed information. This exhibition was presented using a QR code as well as souvenirs to encourage 
more tourism.The result of research analysis was divided into three parts. There are eight identities of Khao 
Mor, including Buddha statue, Phra Maha Chedi Si Rajakarn, Chinese Ballast, Ethnicity, Ship Ballast, the 
Guardian Goddess of Infants, Sala Rai about sacred things, Sala Rai about massage and the Twisted Hermit. 
There were four physical elements including Pharmaceutica, Botanical, Geological and the Twisted Hermit 
from observing the Art Biennale Exhibition and there were contemporary cultural exposure through the art 
exhibited at Khao Mor. The data enabled it to be able to achieve making media and designing it for use in 
the digital media format. The idea of creating the atmosphere of Khao Mor to encourage tourism will be 
presented as follows : (1) the type of learning exhibitions through digital media; (2) the logo of the exhibition; 
(3) the identity of Watphrachetuphon; (4) the identity of khao Mor and the Twisted Hermit; (5) video of 
Twisted Hermit exercise posture; and (6) souvenir products 

 
Keyword : Contemporary Contextual  Khao Mor Watphrachetuphon Wimonmangkhalaram 
Ratchaworamahawihan digital media 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธฉ์บับนีส้  าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี เนื่องจากการสนบัสนุนของทางวดัพระเชตพุน ฯ ในการ
จดันิทรรศการเผยแพร่องคค์วามรู  ้เขามอผ่านกาลเวลา สู่ความร่วมสมยั โดยพระธรรมรตันากร เจา้อาวาส
วัดพระเชตุพนฯ ได้กล่าวเปิดงานนิทรรศการเขามอผ่านการเวลา  สู่ความร่วมสมัย พระราชเวที (สุรพล 
ชิตญาโณ ป.ธ.๙ , อ.ม.) รองเจา้คณะภาค 12 ผูช้่วยเจา้อาวาส วดัพระเชตพุน ฯ พระราชรตันสนุทร ผูช้่วย
เจา้อาวาสวดัพระเชตพุน ฯ พระมหานพรตัน ์อภิชฺชโว วดัพระเชตพุน ฯ หวัหนา้แผนกทศันศกึษา วดัพระเชตุ
พน ฯ พระมหาอุดม ปัญฺญาโภ วดัพระเชตพุน ฯ ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ ท่านเมตตา ใหก้ารสนบัสนุน และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับเขามอวัดพระเชตุพน  ฯ เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณอาจารย์ ปรีดา ตั้งตรงจิตร 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวดแผนโบราณวดัโพธิ์  และในเครือเชตวนั ผูส้นบัสนุนทุนการวิจยัในครัง้นี  ้อีกทัง้ยัง
คอยใหค้ าปรึกษา คอยเมตตาต่อผู้วิจัยโดยดีมาตลอด ขอขอบพระคุณนายแพทย์ ขวัญชัย วิศิษฐานนท ์
ผูอ้  านวยการสถาบันการแพทยแ์ผนไทย ผูใ้หค าปรึกษา สอนระบบการท างานที่ดี และเป็นตน้แบบที่ดีให้
ผูวิ้จยัมาโดยตลอด ขอขอบพระคณุ อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. อรญั วานิชกร ผูท้ี่คอยผลกัดัน 
ขดัเกลา แนะน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทัง้ยังช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงานอีกดว้ย ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ดร.กรกลด ค าสขุ ผศ.ดร 
ดวงแข บุตรกูล ดร.ยศไกร ไทรทอง คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่คอยเป็นผูแ้นะน า ติเตือน แนะแนวทาง
ตลอดระยะเวลาการท าวิจยัในครัง้นี  ้ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ์ สมพร ธุรี ดร.อติเทพ แจด้นาลาว 
คุณอณุรุจ วงศ์ทองสรรค์  อาจารย์ เมธี พันธุ์วราทร คุณกิติพจน์ พานิชปฐม ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยการ
ออกแบบเขามอร่วมสมยั ที่คอยใหค้ าปรกึษาแก่ผูวิ้จยัโดยดีมาตลอด ขอขอบพระคณุ อาจารยป์วีณา ศรีลา
ชยั อาจารยฤ์ๅษีดดัตน อาจารยแ์สงรุง้ แดงคณู อาจารยส์อนปฏิบตัินวดไทย และอาจารยส์อนฤๅษีดดัตน ผู้
เป็นตน้แบบในวีดีโอการกายบริหารฤๅษีดดัตน นิสิตชัน้ปีที่2 สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ ที่ช่วยเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสรรคผ์ลงานการออกแบบ ขอขอบคณุส านกัยทุธศาสตรท์ี่เปิด
โอกาสในการเรียนรู ้และการเผยแพร่ผลงาน และมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ที่ท  าใหผู้วิ้จยัไดศ้กึษา บ่ม
เพาะความรู ้ตลอดจนการเผยแพรผ่ลงาน ขอขอบคณุทกุท่านที่เก่ียวขอ้ง ที่ยงัไม่ไดก้ลา่วถึงมา ณ ที่นี ้ที่คอย
เป็นก าลงัใจ และช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 

สดุทา้ยนี ้ผูวิ้จัยขอขอบพระคณุบิดามารดา และครอบครวั ซึ่งเปิดโอกาสใหไ้ดร้บัการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจผูวิ้จยัเสมอมาจนส าเรจ็การศึกษา 

  
  

กรองกาญจน ์ กนัไชยค า 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
เขามอเป็นภูเขาจ าลองที่ก่อเลียนแบบภเูขาจรงิ ซึ่งความนิยมในประเทศไทยนัน้ ไดเ้ริ่มมา

ตั้งแต่สมัยรชักาลที่ 2 จึงท าให้เกิดสวนขวาที่ประดับตกแต่งดว้ยรูปแบบของเขามอ  อยู่ภายใน
พระบรมมหาราชวงั ปัจจุบนัเขามอที่มีความยิ่งใหญ่ และสวยงามคือ เขามอ วดัประยุรวงศาวาส 
เป็นเขามอจ าลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางสระน า้ ก่อขึน้จากหินเป็นจ านวนมาก โดยมียอดเขา
ลดหลั่นกันตามล าดับ แวดลอ้มไปดว้ยพันธุไ์มห้ายากนานาพนัธุ ์เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย ์
พระพทุธปรางค ์พระวิหารหลวงจ าลอง สงัเวชนียสถานจ าลอง และศาลารายนอ้ยใหญ่ โดยเขามอ
วดัประยุรวงศาวาส ไดม้ีแนวคิดมาจาก “หยดเทียนขีผ้ึง้” ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว
พระราชทาน หยดเทียนขีผ้ึง้นีเ้กิดจากน า้ตาเทียนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัวทรงจุด
ขณะเมื่อประทบัอยู่ในหอ้งสรง ภายในพระที่นั่งจกัรพรรดิพิมาน เมื่อน า้ตาเทียนหยดทบัถมกนัเป็น
เวลานานหลายปี จึงก่อรูปขึน้มีลกัษณะเหมือนภูเขา สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศจ์ึงได้
น าเอารูปแบบของหยดเทียนขีผ้ึง้นีส้รา้งเป็นเขามอ วัดประยุรวงศาวาสในปัจจุบนั (หนังสือประยุ
รางศานสุรณ ์โครงการบรูณปฏิสงัขรณ ์เขามอ วดัประยรุวงศาวาส, 2556) 

การแพทย์แผนไทยถือเป็นศาสตร์หนึ่ งที่มีบทบาทส าคัญในการส่งต่อ เผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นศาสตรท์ี่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 800 ปี ตั้งแต่
สมัยพระ เจ้าชัยวรมันที่  7 (เว็บ ไซต์ เมดไทย Medthai) ต่อมาในช่ วงสมัยรัตน โกสินทร ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชักาลที่ 1 ทรงเก็บรวบรวมความรูเ้ก่ียวกับ
แพทยแ์ผนไทยเอาไว ้ทัง้ในรูปแบบของ ต ารายาสมนุไพร ฤๅษีดดัตน และต ารายาเก่ียวกบัการนวด 
เพื่ อน ามาเป็นความรู้ตามศาลารายต่าง ๆ ภายในวัดพระเชตุพน ฯ เมื่อเข้าสู่ร ัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 3 ไดท้รงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ และมีการ
จดัตัง้โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวดัโพธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแพทยแ์ผนไทยแห่งแรก เพื่อเป็นการ
ช่วยเก็บรกัษาต ารายาที่ก าลังจะสูญหาย อันเนื่องมาจากแพทยบ์างกลุ่มที่มีความหวงแหนวิชา
กลายเป็นความลบัที่ตายไปกับกลุ่มคนเหล่านี ้รวมถึงการรกัษาทางดา้นแพทยแ์ผนตะวันตกเริ่ม
เขา้มา ท าใหช้นรุ่นหลงัไม่มีความรูเ้ก่ียวกบัสมนุไพรต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ภูมิปัญญา
อนัทรงคณุค่าจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกนัมาอย่างยาวนานจะเลือนหายไป ภายในวดัพระเชตพุน ฯ 
จึงไดม้ีการก่อรา่งสรา้งเขามอขึน้มา และไดท้ าการยา้ยฤๅษีดดัตนตามศาลาราย เขา้มาประดบัเขา
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มออีกด้วย เขามอจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร ์และ
พฒันาการดา้นแพทยแ์ผนไทย 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น เขามอ ที่มีความโดดเด่นทางด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ เขามอ      
วดัพระเชตุพน ฯ ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 3 ไดน้ าหินมาก่อเป็น
สวนเขามอประดบัรอบวัด โดยมีพระราชประสงคใ์นการรวบรวมการแพทยแ์ผนโบราณ และศิลป
วิทยาการครัง้กรุงศรีอยุธยาไวภ้ายในเขามอ โดยน าเขามอมาจัดวางโดยรอบวัดพระเชตุพน ฯ 
จ านวน 24 เขา อีกทัง้ยงัทรงพระราชด ารเิอาท่าฤๅษีดดัตน อนัเป็นการพกัผ่อนอิรยิาบถ และแกโ้รค
ปวดเมื่อยจดัเรียงตามสว่นต่าง ๆ จ านวน 80 ท่า 82 ตน  

จากขอ้มลูที่กล่าวมาทัง้หมด ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์
ความรูด้้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรูน้ั้นมีหลากหลายวิธี อาทิเช่น การ
เผยแพรผ่่านสื่อโทรทศัน ์การจดัพิมพห์นงัสือ การท าสื่อโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์การจดันิทรรศการ 
เป็นตน้ ซึ่งผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าการจดันิทรรศการเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สดุ เนื่องจากเป็นการ
เผยแพร่ที่ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสามารถสมัผสัประสบการณ์ และรบัรูข้อ้มูลไดอ้ย่างครอบคลุมสื่อไดทุ้ก
รูปแบบ 

จากกรณีศึกษาการออกแบบ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อการเรียนรูแ้พทย์
แผนไทย วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร [3] ในงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ ครัง้
ที่ 15 ผูว้ิจยัไดม้ีส่วนร่วมในการออกแบบขอ้มูลจดัท าสื่อ รูปภาพวิดิทศันป์ระกอบนิทรรศการ โดย
ดึงอัตลกัษณว์ดัโพธิ์ ออกมา 7 บอรด์ 14 หัวขอ้ ในการน าเสนอภายในนิทรรศการ มีการออกแบบ
ข้อมูล ดังนี ้ 1.) วัดโพธิ์ผ่านการเวลาสู่ความร่วมสมัย เล่าถึงประวัติวัดโพธิ์ในยุคเริ่มของกรุง
รตันโกสินทร ์และทวารบาลจีน 2.) ศาลารายเสน้ประธานสิบ 3.) ศาลารายแม่ซือ้ 4.) เขามอ ฤๅษี
ดัดตน  5.) พระเจดีย์ 4 รัชกาล และพระพุทธรูปปรางนั่ ง - พระพุทธรูปปรางยืน 6.) พระพุทธ
ไสยาสน์ และชาติพันธุ์ในอดีต 7.) นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน (Lifestyle) ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจใน
ประเด็นหัวขอ้จากบอรด์ที่ 4 เขามอ ฤๅษีดัดตน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อาจารยป์รีดา ตัง้ตรง
จิตร ผอ.โรงเรียนนวดแผนโบราณวดัโพธิ์และในเครือเชตวนั ท่ีมีความตอ้งการจดัวางองคป์ระกอบ 
เขามอ ฤๅษีดัดตน เพื่อพัฒนาเขามอให้มีความน่าสนใจ สอดคลอ้งกับนโยบายของวัดเก่ียวกับ
นวตักรรมการผสานศิลปะ ไทย จีน ฝรั่ง โดยการบอกเล่าเรื่องราวใหส้อดคลอ้งกบัมิวเซียมที่มีชีวิต 
(Living Museum) สามารถอธิบายตวัเองออกมาในรูปแบบสื่อดิจิทลัที่ร่วมสมยั 

นอกจากนีใ้นการพฒันาเทคโนโลยีในปัจจุบนั สง่ผลใหรู้ปแบบของการศึกษามีลกัษณะที่
แตกต่างออกไป โดยสื่อดิจิทัลไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคัญอย่างมาก เช่น การใช ้QR Code (Quick 
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Response Code) , AR (Augmented Reality), VR ( Virtual Reality) ในการสอน เพื่อการสรา้ง
พัฒนาการการเรียนรูไ้ด้ดี จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ามาปรบัใชใ้นการ
ออกแบบนิทรรศการครัง้นีร้่วมดว้ย ซึ่งจากการศึกษาการสื่อสารยุคดิจิทัลในปัจจุบนัมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว จากยุค ดิจิทัล 1.0 ยุคบุกเบิกของการท ากิจกรรม online เช่น e-mail Website มาสู่
ยุคดิจิทลั 4.0 ยุคที่เพิ่มศกัยภาพของมนุษยใ์นการใชค้วามคิดเพื่อขา้มขีดจ ากดั ในการสรา้งสรรค์
พฒันาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการวิจยับรูณาการ เป้าหมายการวิจยั และนวตักรรมเพื่อ
สรา้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเก่ียวกับสื่อดิจิทัล โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่า      
มีมลูค่ารวม 21,981 ลา้นบาท อตุสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมลูค่า 3,965 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 1.6 
เมื่อเทียบกับปี 2558 ส าหรบัปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนตใ์นไทยมีแนวโนม้เติบโตเพิ่มขึน้ โดย
คาดว่าจะมีมลูค่าถึง 26,000 ลา้นบาท (ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั, 2560) 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ์(Digital Thailand BigBang 2018) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัลไวว้่าสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่ไม่เลือกชนชัน้ วยั อาชีพ จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการเป็น
จดุศนูยก์ลางขอ้มลูที่ง่ายที่สดุ สะดวกที่สดุ และเขา้ถึงไดดี้ที่สดุ 

อีกทัง้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรอบของเกาะรตันโกสินทร ์มีความเจริญมากขึน้ โดยมี
การคมนาคม และเทคโนโลยีที่ช่วยเขา้มาพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าใหอ้งคค์วามรูส้ามารถอธิบายได้
ในรูปแบบที่หลากหลายโดยใชก้ารสื่อสารสื่อใหม่เป็นตัวเชื่อม ประกอบกบันักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นชาวต่างประเทศที่เขา้มาภายในวดัพระเชตพุน ฯ โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 รายต่อวนั องคค์วามรู้
ที่ถูกต้อง และการสื่อสารที่ตรงจุดต่อผู้รับสารจึงเป็นเรื่องที่ส  าคัญ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตรช์าติ ( พ.ศ. 2561-2580 ) ถึงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม     
และแพทยแ์ผนไทย เพื่อดึงดดูการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ โดยใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์และนวตักรรม 
เพื่อใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณก์ารใหบ้ริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พรอ้มทัง้
การสรา้งความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ไดม้าตรฐานเป็นที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวอ่ืน ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดา้นการแพทยท์างเลือก โดยผสาน
องคค์วามรูจ้ากเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่เขา้กับองคค์วามรู ้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ไทย และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์
ของไทยใหเ้ป็นที่รบัรูใ้นระดบัโลก (ราชกิจจานเุบกษา, 2561) 

ดว้ยเหตุนีท้างผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะน าเสน่หข์องเขามอในอดีตกาล และสถาปัตยกรรมการ
ผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ไทย จีน ฝรั่ง ในแนวคิดการศึกษาบริบทที่ร่วมสมัย เพื่อเผยแพร่องค์
ความรูเ้รื่องราวเขามอ ที่ยงัคงเขา้มาสมัผสั เรียนรูไ้ดใ้นสถานที่จริง อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาเนือ้หา
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ดิจิทลัที่สรา้งสรรค ์ดว้ยการบูรณาการควบคู่กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรมการออกแบบกับ
องคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม การใชป้ระโยชนจ์ากทุนทางวฒันธรรมในการสรา้งมลูค่า ผ่านการ
รบัรูข้อ้มลูมิติใหม่ ในรูปแบบมคัคเุทศกดิ์จิทลั (Digital Guide) สื่อที่จะช่วยใหน้กัท่องเที่ยวสามารถ
รบัองคค์วามรูท้ี่ถูกตอ้ง พรอ้มทั้งการออกแบบขอ้มูลในรูปแบบสื่อดิจิทัล (Digital Content) ดว้ย
การใชแ้นวคิดการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design)  ในการสื่อสาร 

 
ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. นิทรรศการ (Exhibition) ในการวิจัยครัง้นีห้มายถึง นิทรรศการจดัแสดงผลงานในวัด
พระเชตพุน ฯ  

2. สื่อดิจิทัล (Digital media) ในการวิจัยครัง้นีห้มายถึง กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหา
ความเชื่อมโยงของเนือ้หา และกรองขอ้มลูมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ 

3. มัคคุเทศก์ดิจิทัล (Digital Guide) ในการวิจัยครัง้นีห้มายถึง สื่อที่ใหค้วามช่วยเหลือ 
ขอ้มลู ความเขา้ใจทางดา้นศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และเหตกุารณร์ว่มสมยัต่าง ๆ แก่บคุคล
ที่อยู่ในกลุม่ท่องเที่ยว ผ่านสื่อดิจิทลั 

4. บริบทร่วมสมัย เขามอ (Khao Mor to the Contemporary) ในการวิจัยในครั้งนี ้
หมายถึง การศึกษาเรื่องราว ประวติัความเป็นมาในอดีต และปัจจุบนัของเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ 
เพื่อน ามาวิเคราะหรู์ปแบบความตอ้งการการรบัรูข้อ้มลูการสื่อสารในกลุ่มนกัท่องเที่ยว วดัพระเชตุ
พน ฯ 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ จ าแนกองคป์ระกอบทางกายภาพ และบริบทร่วมสมัย เขามอ       
วดัพระเชตพุน ฯ 

2. เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ผ่านสื่อดิจิทลั 
3. การจดันิทรรศการ เพื่อประเมินความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว วดัพระเชตพุน ฯ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ไดอ้งคค์วามรู ้และบริบทร่วมสมัยเก่ียวกับเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ เพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการออกแบบ 
2. ไดแ้นวทางการออกแบบนิทรรศการเขามอรว่มสมยั ผ่านสื่อดิจิทลั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นขอ้มลูการวิจยั 

1.1 ศกึษาบรบิทเขามอ เพื่อจ าแนกลกัษณะทางกายภาพ  และองคป์ระกอบ 
1.2 ศกึษาการออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที่การวิจยั 
เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง            

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
3. ขอบเขตดา้นการออกแบบ 
ศกึษาเขามอในบริบทร่วมสมยั เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ผ่านสื่อ

ดิจิทลั 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านองค์ความรูท้ี่ เก่ียวข้องกับวัดพระเชตุพน ฯ ด้านการออกแบบ

นิทรรศการผ่านสื่อดิจิทลั ดา้นการตรวจเครื่องมือ และประชากร 
1. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มลูการวิจยั เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ  
2. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบขอ้มลู เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ  
3. ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทลั  
4. เชี่ยวชาญดา้นการตรวจเครื่องมือ  
5. ประชากรนกัท่องเที่ยว วดัพระเชตพุน ฯ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร           

เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั 
  

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

การศึกษาจะเนน้ไปทางดา้นการออกแบบเนือ้หาเขามอ รวมถึงท าการออกแบบโดยการ
น าอัตลักษณ์ ทั้งในดา้นรูปลักษณ์ องคป์ระกอบศิลป์ ประติมากรรม ของวัดพระเชตุพนฯ มาท า
การออกแบบลดทอนทางกายภาพ ใหม้ีรูปแบบที่เรียบง่ายสอดคลอ้งกบับรบิทในปัจจุบนั ประกอบ
กับสื่ อมัคคุ เทศก์ดิจิทัล  (Digital guide) เพื่ อสร้างความ เข้าใจทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม 
ประวติัศาสตร ์เหตกุารณ์ร่วมสมัยต่าง ๆ เก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั
คือ นักท่องเที่ยว ผูเ้ยี่ยมชมวดัพระเชตพุน ฯ เพื่อเป็นการลดเวลา และปริมาณงานประชาสมัพนัธ ์
ที่ตอ้งใชม้คัคเุทศกล์ง อีกทัง้ยงัเป็นการลดขอ้จ ากดัของเรื่องราวในอดีตสู่ความเป็นภาพวีดิโอแสดง
ท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน และยังสามารถต่อยอดเผยแพร่สื่อการเรียนรูด้้านสุขภาพของไทยสู่
สาธารณชน ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไดอี้กดว้ย 
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ไดแ้นวทางในการออกแบบเนือ้หา (Content Design) เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ  
2. ไดแ้นวทางการสรา้งสรรคเ์ขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ที่สามารถอธิบายตวัเองไดผ้่านสื่อ

ดิจิทลั 
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บทที ่2  
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัลในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง แนวคิด ทฤษฎี บทความ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้มลูวดัพระเชตพุน ฯ 
2. ขอ้มลูเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
3. แนวคิดการท่องเที่ยวสรา้งสรรค ์
4. การออกแบบนิทรรศการ 
5. ขอ้มลูสื่อดิจิทลั 
6. ขอ้มลูเก่ียวกบับรบิทรว่มสมยั 
7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. ข้อมูลวัดพระเชตุพน ฯ 
1.1 ศึกษาข้อมูลวัดพระเชตุพน ฯ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดราช

วรมหาวิหาร อยู่ในอันดับหมายเลข 1 ตามท าเนียบพระอารามหลวง เพราะถือว่าเป็นวัดที่ทรง
สถาปนาขึน้ พร้อมกันในคราวสถาปนาพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพน  ฯ ตั้งอยู่ต  าบล
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื ้อที่  50 ไร่ 38 ตารางวา เขตติดต่อ             
ทิศตะวนัออก ติดกบัถนนสนามไชย กรมการรกัษาดินแดน ทิศตะวนัตก ติดกบัถนนมหาราช ตลาด
ท่าเตียน ทิศเหนือ ติดกบัถนนทา้ยวัง พระบรมมหาราชวัง ทิศใต ้ติดกับถนนเศรษฐการ กระทรวง
พาณิชย ์วดัพระเชตพุนฯ เดิมเป็นวดัโบราณ สรา้งขึน้ในสมยักรุงศรีอยุธยา รชักาลสมเด็จพระเพท
ราชา ระหว่าง พ.ศ. 2231 - 2246 เป็นวดัที่ราษฎรสรา้งขึน้โดยไม่ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูส้รา้ง ในสมยั
นัน้ก็คงเป็นวดับา้นนอกห่างไกลจากเมืองหลวง โดยไม่ไดค้าดคิดว่าจะเป็นเมืองหลวง ตัง้อยู่ที่ปาก
แม่น า้เจา้พระยา ต าบลบางกอก เมืองธนบุรี ชื่อว่าวดัโพธาราม ชาวบา้นจึงเรียกติดปากว่า วดัโพธิ์ 
มาจนถึงทกุวนันี ้

สมัยธนบุรี พ.ศ.2311 เมื่อสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเป็น
พระมหานคร ทรงก าหนดเขตเมืองหลวงทั้งสองฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา แม่น า้เจา้พระยาอยู่ในเขต
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กลางเมืองหลวง วัดโพธาราม ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันออกของแม่น า้เจา้พระยา จึงอยู่ในเขตพระมหา
นครดว้ย และไดเ้ป็นอารามหลวง มีพระราชาคณะปกครองตัง้แต่นัน้มา  

สมั ย ก รุง เทพ ฯ  พ .ศ .2325 เมื่ อพ ระบ าทสม เด็ จ  พ ระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ า โล ก                           
ทรงปราบดาภิเษกขึน้เสวยราชสมบัติ ทรงย้ายพระมหานครมาตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกฝ่ังเดียว    
ทรงสร้างพระบรมมหาราชวัง มีวัดใกล้ชิด 2 วัด คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุ) อยู่ทิศเหนือ                   
วดัโพธารามอยู่ทิศใต ้จึงโปรดเกลา้ใหบู้รณะปฏิสงัขรณว์ดัโพธารามเป็นการใหญ่ ใชเ้วลาถึง 12 ปี 
คือตั้งแต่ พ.ศ.2332-2344 จึงเสร็จสมบูรณ์ และได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดพระเชตุพน
วิมลมงัคลาวาส มาถึงสมยัรชักาลที่ 4 ไดท้รงเปลี่ยนสรอ้ยนามของวดัมาเป็น "วดัพระเชตพุนวิมมงั
คลารามราชวรมหาวิหาร" (กรมศิลปากร, 2538) 

ในปี พ.ศ.2375 ในสมัยรชักาลที่ 5 ไดม้ีการปฏิสังขรณ์ครัง้ใหญ่ที่สุด ใชเ้วลาถึง 16 ปี 
เสร็จสิน้ใน พ.ศ.2391 และครัง้นีเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของความรุ่งเรืองในดา้นศิลปวิทยาการอย่างแทจ้ริง
ของวดัโพธิ์ ทัง้นี ้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมีพระราชประสงคพ์ิเศษอีกอย่างหน่ึง 
คือ จะใหว้ดัโพธิ์เป็น "มหาวิทยาลยัส าหรบัประชาชน" โปรดเกลา้ ฯ ใหน้ าความรูท้ัง้ของเก่า และที่
ใหผู้รู้แ้ต่งขึน้ใหม่ จารกึลงบนแผ่นศิลาประดบัไวใ้นบรเิวณวดั 

นอกจากนีใ้นปัจจุบันวัดพระเชตุพน ฯ ยังมีโรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณ ซึ่งเอกชนตัง้ขึน้ 
เมื่อ พ.ศ.2500 เพื่อเผยแพรว่ิชาแพทยแ์ผนโบราณของไทย เมื่อส าเรจ็การอบรมแลว้ มีการสอบเพื่อ
รบัใบประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสขุ ในดา้นโหราศาสตร ์ยงัมีภาพเขียนต าราดดูาวไว้
ที่ผนงัหอไตร และยงัมีศิลาจารกึเก่ียวกบัวิชาการปกครองสว่นทอ้งถิ่น มีภาพเขียนนิทานยายกบัตา 
มีภาพเขียนต าราดูชา้ง ดูมา้ ดูแมว และลักษณะเขาวัว นอกจากนีย้ังมีภาพจ าหลักศิลาฝีมือจีน 
แสดงการคมนาคมสมยัโบราณทัง้ทางบก และทางเรือ 

 
1.2 จดหมายเหตุวัดพระเชตุพน สมัยรัชการที ่1 – 4  
อธิบายถึงพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจ ค าอธิบายส าเนาแผ่นจารกึแผ่นศิลาว่า

ดว้ยการปฏิสงัขรณ์วัดโพธาราม ครัง้รชักาลที่ 1 หลกัฐานที่เป็นจดหมายเหตุ และการมอบหนา้ที่
รับสั่ งดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ ในรัชกาลที่  3 เป็นงาน
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของกรุงรตันโกสินทร ์ซึ่งตอ้งระดมทรพัยากรต่าง ๆ จ านวนมหาศาลมาใช้
ในการก่อสรา้ง ทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ไม ้แผ่นศิลา ฯลฯ จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว้่า เอกสาร
จดหมายเหตทุี่เก่ียวขอ้งกับวดัพระเชตพุน มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวติัศาสตรข์อง
วดัพระเชตพุน (ดร.ศานติ ภกัดีค า, 2552) 
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1.3 จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจ าแห่งโลก  
ไดก้ล่าวถึงการเริ่มสรา้ง จารึกวัดโพธิ์ ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว 

รชักาลที่ 3 โดยพระองคต์อ้งการใหว้ัดแห่งนีเ้ป็น มหาวิทยาลยัส าหรบัประชาชนทั่วไป เพราะใน
สมยันัน้ยงัไม่มีโรงเรียน ไม่มีต  าราเรียน การเล่าเรียนสว่นใหญ่อยู่ตามวดั จึงโปรดเกลา้ ฯ ใหน้ าองค์
ความรูจ้ากปราชญ์ และสรรพวิชาการ เช่น ต าราการแพทย ์โบราณคดี และวรรณกรรม จารกึลง
บนแผ่นหินอ่อน 1,440 แผ่น แลว้ประดบัไวต้ามบริเวณผนงั เสาระเบียงรอบพระอโุบสถ พระวิหาร  
พระวิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑปภายในวดั เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู ้(ผศ.ดร. เสาวณิต 
วิงวอน, 2554) 

ดังนั้นจึงกล่าวไดว่้าท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของบา้นเมือง วัดโพธิ์ไดม้ี
การพฒันาการอยู่คู่สงัคมมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน โดยเป็นที่รูจ้ักกนัในฐานะ วดักษัตริยส์รา้ง 
และเป็นแหลง่เรียนรูท้ี่ทรงคณุค่า ทัง้ทางโลกและทางธรรม ดงัปรากฏจารกึไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร
เผยแพร่แก่สาธารณชนนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทัง้ต าราการแพทย ์โบราณคดี และวรรณกรรม 
สรรพวิชาการที่ไดส้ืบทอดกนัมาครัน้สมัยรชักาลที่ 3 จึงควรมีการเก็บรกัษาองคค์วามรู ้และมีการ
เผยแพรอ่งคค์วามรูน้ีอ้ย่างกวา้งขวาง และถกูตอ้ง 
 
2. ข้อมูลเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 

2.1 ความหมายของเขามอ 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ไดใ้หค้วามหมายของเขามอไวว้่า เขามอ เป็นภูเขาจ าลอง

ขนาดย่อม ใชเ้ป็นเครื่องตกแต่งอาคารสถานที่ เช่น วดั วัง บา้น เพื่อความสวยงามเป็นตน้ เขามอ
เป็นสิ่งที่นิยมมาตัง้แต่สมยัอยุธยา เขามอก่อดว้ยกอ้นหิน และวัสดุอ่ืน ๆ มีขนาดต่าง ๆ กัน ตัง้แต่
ขนาดเล็กที่ก่อขึน้ในถาด ในอ่าง จนถึงก่อบนพืน้ดินให้คนปีนป่ายขึน้ไปไดก้็มี นอกจากหินแล้ว 
อาจตกแต่งดว้ยตน้ไม ้อาคาร สิ่งก่อสรา้งอ่ืน ๆ ตุ๊กตารูปคนและสตัวต่์าง ๆ ส่วนประกอบเหล่านีท้  า
ดว้ยหิน เครื่องเคลือบ รูปหล่อโลหะ และวสัดุอ่ืน ๆ ที่มีขนาดย่อมเหมาะสมกับขนาดของเขามอ ที่
วดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีเขามออยู่หลายแห่งที่บริเวณลานรอบระเบียงพระอุโบสถ ค าว่า 
มอ มาจากภาษาเขมรว่า ถฺมอ (อ่านว่า ถะ-มอ) แปลว่า หิน เสียงกร่อนเป็น มอ เขามอ ใชห้มายถึง 
เขาที่ก่อดว้ยกอ้นหิน 

 
2.2 ความหมายของเขามอ วัดพระเชตุพนฯ  
เขามอ หรือสวนหย่อม เป็นสวนหินปลูกไม้ประดับที่รชักาลที่ 3 โปรดเกลา้ ฯ ใหร้ือ้ขน

กอ้นศิลาใหญ่ และเล็กซึ่งก่อเป็นภูเขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวงั แต่ครัง้รชักาลที่ 2 มาก่อ
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เป็นภูเขาเป็นสวนประดบัรอบวดั ปลกูตน้ไมไ้วต้ามเชิงเขา และบนเขา มีทัง้สถูป และเสาโคมแบบ
จีน รูปตุ๊กตาจีน และรูปสตัวจ์ัตุบาท ( สตัวส์ี่เทา้ ) ต่าง ๆ เรียงรายอยู่ทั่วไปทัง้บนเขา และเชิงเขา       
เขามอมีทั้งหมด 24 ลูก เช่น เขาประดู่ เขาสะเดา เขาอโศก เขาสมอ เขาฤๅษีดัดตน เขาศิวลึงค ์  
เป็นตน้ พรรณไมท้ี่ปลูกประดับส่วนใหญ่ไดต้ายลง ทางวดัจึงไดป้รบัปรุงเป็นสวนหิน ประดบัดว้ย
ไมด้อกไมใ้บนับเป็นมุมนั่งพักผ่อนที่เพลิดเพลินตาเย็นกายสบายใจ เขาฤๅษีดัดตนนัน้ ยังจัดเป็น
สวนสุขภาพ ที่อยู่ใกลก้ับพระวิหารทิศ ใต ้เป็นพระราชประสงคข์องรชักาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรง
พระราชด าริเอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แกป้วดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ประยุกตร์วมกับคติไทยท่ียกย่องฤๅษีเป็นครู ผูป้ระสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปป้ัน
ฤๅษีดัดตนท่าต่าง ๆ สมัยแรกสรา้งนั้นป้ันด้วยดิน ต่อมาในสมัยรชักาลที่ 3 หล่อเป็นเนือ้ชินอยู่
จนถึงปัจจุบนัเดิมมีทัง้หมด 80 ท่า แต่ปัจจบุนัคงเหลืออยู่ 24 ท่า รูปป้ันฤๅษีดดัตน เป็นท่าตรงตาม
หลักโยคะ        ของโยคีอินเดียเป็นการออกก าลังกายที่ใช้ศิลปะ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง 
นอกจากนัน้ยงัมีโคลงสี่สุภาพ ซึ่งจารกึไวใ้นแผ่นศิลาประดบัอยู่ตามศาลาราย ปัจจุบนัไดร้วบรวม
ไวท้ี่ศาลาราย เช่น ศาลาเปลือ้งเครื่อง (โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณ) เป็นตน้ โคลงภาพฤๅษีดดัตน 
เป็นต ารากายภาพบ าบดัของแพทยไ์ทย แผนโบราณอันเป็นพระราชประสงค ์ขององคพ์ระพุทธบุ
รพมหากษัตรยิท์ี่ทรงพระราชด ารใิหว้ดันีเ้ป็นแหลง่รวมวิชาการ  

 
2.3 เขามอ ฤๅษีดัดตน 
ฤๅษี หรือฤษี ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง 

นกับวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพทุธกาล สละบา้นเรือนออกไปบ าเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ ปรากฏ
หลกัฐานครัง้แรกในสมยัรชักาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รชักาลที่ 1 ในปี 
พ.ศ. 2331  

เมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม (ปัจจุบันคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์) และขอ้มูลของโรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวัดพระเชตุพน ระบุว่า มีเขา
ฤๅษีดดัตน ซึ่งก็คือ สวนสขุภาพอยู่ใกลพ้ระวิหารทิศใต ้เป็นพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รชักาลที่ 1) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รวบรวมการแพทย์
แผนโบราณและศิลปะวิทยาการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไว ้ทรงพระราชด าริน าเอาท่าดัดตนอัน
เป็นการพกัผ่อนอิรยิาบถแกเ้มื่อยตามสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย และประยุกตก์บัคติของไทยที่ยกย่อง
ฤๅษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปฤๅษีดัดตน แสดงท่าไวท่ี้วัดพระเชตุพน
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วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธิ์) เพื่อใหร้าษฎรทั่วไปไดศ้ึกษาเล่าเรียนและรกัษาโรคได้
อย่างกวา้งขวาง  

การดดัตน เป็นการบริหารรา่งกาย หรือกายกรรม เพื่อใหส้ขุภาพสมบูรณท์ัง้รา่งกาย และ
จิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือ เพื่อบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น แก้โรคลมทั้งสรรพางค์กาย          
แกเ้มื่อย แกป้วด เป็นตน้ ที่เรียกว่า "ฤษีดดัตน" คือ การพกัผ่อนอิรยิาบถ แกเ้มื่อย แกข้บ ระบบตาม
รา่งกายของเหลา่ฤๅษี ชีไพร ผูไ้ดบ้  าเพ็ญพรต เจรญิภาวนามานานวนัละหลายชั่วโมง 

รชักาลที่  3 ทรงได้ระบุว่าท่าฤษีดัดตนมี 80 ท่า แต่ในปัจจุบันนี ้คงเหลือเพียง 24 ท่า       
25 ตน ท่าฤๅษีดดัตนเป็นการบรหิารร่างกายของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเนน้การฝึกลมหายใจ 
และใชส้มาธิร่วมดว้ย จึงเป็นทัง้การบริหารร่างกาย และบริหารจิต รวมทัง้ช่วยในการบ าบดัอาการ
เจ็บป่วยเบือ้งตน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง และยงัท าใหร้่างกายต่ืนตวั แข็งแรง และเป็นการพกัผ่อนท่าต่าง ๆ 
ที่ใชย้งัมีสรรพคณุในการรกัษาโรคเบือ้งตน้ไดอี้กดว้ย นบัว่ามีประโยชนเ์ป็นอนัมาก ไดแ้ก่  

1. ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนขา หรือข้อต่าง ๆ เป็นไปอย่าง 
คลอ่งแคลว่ มีการเนน้การนวด โดยบางท่าจะมีการกดหรือบีบนวดรว่มไปดว้ย  

2. ท าใหโ้ลหิตหมนุเวียน เลือดลมเดินไดส้ะดวก นบัเป็นการออกก าลงักาย สามารถท าได้
ในทกุอิรยิาบถของคนไทย  

3. เป็นการต่อตา้นโรคภยั บ ารุงรกัษาสขุภาพใหม้ีอายยุืนยาว  
4. มีการใชส้มาธิร่วมดว้ยจะช่วยยกระดบัจิตใจใหพ้น้อารมณข์ุ่นมัว หงุดหงิด ความง่วง 

ความทอ้แท ้ความเครียด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจหากมีการฝึกการหายใจอย่าง
ถกูตอ้งการบรหิารท่าฤๅษีดดัตน  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เขามอ ฤๅษีดดัตน 
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ท่ากายบริหารฤๅษีดัดตน 18 ท่าของโรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ 
(ต าราฤๅษีดดัตนวดัโพธิ์ - ตน้ฉบบัรูปป้ันฤๅษีดดัตนวดัพระเชตพุน ฯ : 2537) 

 
ท่าที ่1 ดัดตนแก้ลมปวดศีรษะ (ฤๅษีมโนช) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ตัง้สมาธิจิตใจใหส้งบ ยืนตรง พนมมือขึน้ระดบัอก 
2.หายใจเขา้กม้ศีรษะ นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
3.หายใจเขา้เงยศีรษะไปดา้นหลงั นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
4.หายใจเขา้หนัหนา้ไปทางซา้ย นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
5.หายใจเขา้หนัหนา้ไปทางขวา นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
6.หายใจเขา้พรอ้มชแูขนทัง้สองขึน้เหนือศีรษะ เหยียดแขนใหส้ดุ นบั 3-2-1  
หายใจออก ลดมือลงมาพกัที่ศีรษะ ก่อนกลบัท่าเริ่มตน้ 
7.หายใจเขา้พรอ้มดนัแขนไปดา้นซา้ย หนา้ตรง นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
8.หายใจเขา้พรอ้มดนัแขนไปทางขวา หนา้ตรง นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัท่าเริ่มตน้ 
9.ท าซ า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์ 
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงคอ  
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงบ่า 
3.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงทอ้ง 
4.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงหลงั 
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 ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีอาการปวดขอ้ไหล ่
2.ผูท้ี่มีปัญหาการทรงตวัในท่ายืน 
3.ผูท้ี่มีอาการหนา้มืด ความดนัโลหิตไม่คงที่ 
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ท่าที ่2 ดันตนแก้เกียจ (ฤๅษีกามันตะกี) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ยืนตรง ประสานมือทัง้สองเหยียดแขนออกไปขา้งหนา้ที่ระดบัอก หนัฝ่ามือออก 
2.หายใจเขา้พรอ้มบิดแขนและล าตวัไปดา้นซา้ย นบั 3-2-1 หายใจออก บิดแขน 
และ ล าตวักลบัท่าเริ่มตน้  
3.หายใจเขา้ สลบับิดแขนและล าตวัไปดา้นขวา ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
4.ท าซ า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงบ่าไหล ่
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงล าตวัและช่วงทอ้ง 
3.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงแขน 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
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ท่าที ่3 ดัดตนแก้คอและไหล่ (ฤๅษีอิสิงค)์ 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.กา้วขาซา้ยไปดา้นหนา้ ขวางเทา้ขวาหนัปลายเทา้ออกไปดา้นขา้ง มือซา้ยจบั 
ขอ้มือขวาไขวไ้วด้า้นหลงั 
2.หายใจ ย่อเข่าโนม้ตวัเขา้ไปขา้งหนา้ พรอ้มใชม้ือซา้ยดงึมือขวา นบั 3-2-1  
หายใจออก  
คลายแรงดงึที่มือ กลบัไปยืนในท่าเริ่มตน้ 
3.สลบัใชม้ือขวาดงึขอ้มือซา้ย 
4.หายใจเขา้ ย่อเข่าโนม้ตวัไปขา้งหนา้ พรอ้มใชม้ือขวาดงึขอ้มือซา้ย นบั 3-2-1  
หายใจออก คลายแรงดงึที่มือ 
กลบัไปยืนในท่าเริ่มตน้ 
5.เปลี่ยนท่ายืน โดยกา้วขาขวาไปทางดา้นหนา้ แลว้ท าปฏิบติัซ  า้ตามขอ้ 1-4 
6.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ ช่วงบ่าไหล ่
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
3.เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
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ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีภาวการณห์ดสัน้ของกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั เพราะอาจจะเกิดอาการฉีกขาด 
ของกลา้มเนือ้ได ้
2.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้ไหลติ่ด 
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ท่าที ่4 ดัดตนแก้ไหล่ และขา (ฤๅษีสุกทันต)์ 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.กา้วขาซา้ยไปดา้นหนา้ หนัปลายเทา้ขวาชีไ้ปทางดา้นหนา้ 
2.วางมือซา้ยเหนือเข่าซา้ย วางมือขวาทา้วสะเอว ย่อขาซา้ยโนม้ตวัไป 
ขา้งหนา้มือซา้ยดนัหวัเข่า มือขวากดลงที่เอว ขาดา้นหลงัเหยียดตงึ 
3.หายใจเขา้พรอ้มเชิดหนา้ขึน้มองดา้นบน นบั 3-2-1 หายใจออก กลบัสูใ่นท่าเริ่มตน้ 
4.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
5.สลบักา้วขาขวาไปทางดา้นหนา้แลว้ปฏิบติัซ  า้เช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
3.เพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 

 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีภาวการณห์ดสัน้ของกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงัเพราะอาจเกิดการฉีกขาด 
ของกลา้มเนือ้ได ้
2.ผูท้ี่เคยผ่าตดัขอ้สะโพกและขอ้เข่ามาก่อน 
3.ผูท้ี่มีอาการหนา้มืด ความดนัโลหิตไม่คงที่ 
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ท่าที ่5  ดัดตนแก้เข่าขา (ฤๅษีอิสิงค)์ 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.กา้วขาซา้ยไปดา้นหนา้ ขวางเทา้ขวาหนัปลายเทา้ออกไปดา้นขา้ง วางมือซา้ยท่ี 
หนา้ขาขา้งซา้ย มือขวาทา้วสะเอว 
2.ย่อขาซา้ยโนม้ตวัไปขา้วหนา้ มือซา้ยดนัหวัเข่า มือขวากดลงที่เอว  
ขาดา้นหลงัเหยียดตงึ 
3.หายใจเขา้พรอ้มบิดล าตวัและศีรษะไปทางขวา ตามองไหลข่วา นบั 3-2-1 
4.หายใจออก กลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
5.ท าซ า้ 3-5 รอบ 
6.สลบักา้วขาขวาไปทางดา้นแลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืนกลา้มเนือ้ช่วงคอ  
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
3.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
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ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีภาวการณห์ดสัน้ของกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั เพราะอาจเกิดการฉีกขาด 
ของกลา้มเนือ้ 
2.ผูท้ี่เคยผ่าตดัขอ้สะโพกและขอ้เข่ามาก่อน 
3.ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
4.ผูท้ี่มีอาการหนา้มืด ความดนัโลหิตไม่คงที่ 
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ท่าที ่6 ดัดตนลม ในอกเอว (ฤๅษีอายันญาณ) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั  
1. กา้วขาซา้ยไปดา้นหนา้ ขวางเทา้ขวาหนัปลายเทา้ออกไปดา้นขา้ง ยกแขนซา้ยตัง้
ศอกขึน้ชีท้ี่ปลายนิว้ไปดา้นขา้ง มือขวาทา้วสะเอว 
2. หายใจเข้า ย่อขาซ้ายโน้มตัวไปข้างหน้า ยืดแขนซา้ย -ผายฝ่ามือออกข้างล าตัว
พรอ้มกบัหนัหนา้ไปดา้นตรงขา้ม นบั 3-2-1 
3. หายใจออก คลายกลบัท่าเริ่มตน้ 
4. ท าซ า้ 3-5 รอบ 
5. สลบักา้วขาขวาไปทางดา้นหนา้ ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงคอ 
2. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงบ่า 
3. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงอก 
4. ช่วยขยายช่องอก 
 
ขอ้ควรระวงั 
1. ผูม้ีปัญหาเก่ียวกบัหลอดเลือดคอที่ไปเลีย้งสมอง 
2. ผูท้ี่มีภาวการณห์ดสัน้ของกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั เพราะกลา้มเนือ้อาจฉีกได ้
3. ผูท้ี่มีอาการรา่งแหประสาทใตร้กัแรบ้าดเจ็บ 
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ท่าที ่7 ดัดตนแก้กร่อนปัฏฆาต (ฤๅษีสัชนาไลย) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1. กา้วขาซา้ยไปขา้งหนา้ งอแขนขวา หงายฝ่ามือ และกางแขนขวาไปทางดา้นหลงั 
2. เหยียดแขนซา้ยไปขา้งหนา้พรอ้มกบัชนูิว้ชีม้ือซา้ยขึน้ เพ่งสายตาไปยงัปลายนิว้ 
ชีม้ือซา้ย 
3. หายใจเขา้ ย่อเข่าซา้ยโนม้ตวัไปดา้นหนา้ ขาขวาเหยียดตรง สน้เทา้ปิด 
4. วาดแขนขวามาขา้งหนา้จนขนานกบัแขนซา้ย (คลา้ยการยิงธน)ู เปลี่ยนเพ่ง 
สายตาไปยงันิว้ชีม้ือขวา นบั 3-2-1 
5. หายใจออก กลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
6. ท าซ า้ 3-5 รอบ 
7. สลบักา้มขาขวาไปทางดา้นหนา้ ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
2. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
3. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงอก 

 
ขอ้ควรระวงั 
1. ผูท้ี่มีภาวะการหดสัน้ของกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั เพราะกลา้มเนือ้อาจฉีกขาดขณะ
ท าการยืดได ้
2. ผูท้ี่เคยผ่าตดัขอ้สะโพกและขอ้เขา้มาก่อน 
3. ผูม้ีปัญหารา่งแหประสาทใตร้กัแรบ้าดเจ็บ 
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ท่าที ่8 ดัดตนแก้จันฑฆาฏเข่าขา (ฤๅษีนารอท) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1. ยืนตรง งอขาขา้งซา้ยขึน้ไปพรอ้มกบัใชม้ือซา้ยจบัเทา้หลงัซา้ย วางมือขวาไวท้ี่หนา้
ขาขวา 
2. หายใจเขา้ ย่อเขา้ขวา เหยียดมือขวาดันที่เหนือเข่า พรอ้มกับใชม้ือซา้ยดึงปลาย
เทา้ขึน้แนบตน้ขาดา้นหลงั นบั 3-2-1 
3. หายใจออกกลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
4. ท าซ า้ 3-5 รอบ 
5. สลบักา้วขาขวาไปทางดา้นหนา้ แลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
2. ช่วยยืดกลา้มเนือ้สนัหนา้แขง้ดา้นนอก 
3. ช่วยบรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1. ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2. ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
3. ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
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ท่าที ่9 ดัดตนแก้เสียดอก (ฤๅษีนารท) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1. ยืนตรง งอขาขา้งซา้ยขึน้พรอ้มกับใชม้ือซา้ยจับหลังเทา้ซา้ย เหยียดแขนขวาไป
ขา้งหนา้พรอ้มตัง้ฝ่ามือขึน้ 
2. หายใจเขา้ ย่อเข่าโนม้ตวัไปขา้งหนา้ พรอ้มดึงปลายเทา้ซ้ายขึน้ 3-2-1 หายใจออก
ยืดตวักลบัท่าเริ่มตน้ 
3. หายใจเขา วาดแขนขวาไปดา้นชา้งจนสดุ นบั 3-2-1 แลว้วาดแขนกลบัท่าเดิมอีก 
4. ท าซ า้ 3-5 รอบ 
5. สลบัยืนดว้ยขาซา้ย ยกเทา้ขวาไปดา้นหลงั ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
2. ช่วยยืดกลา้มเนือ้สนัหนา้แขง้ดา้นนอก 
3. ช่วยปรบัปรุงการทรงตวัในท่ายืน 
4. ช่วยบรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1. ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2. ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
3. ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
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ท่าที ่10 ดัดตนแก้เข่าขัด (ฤๅษีชฎิล) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1. ยืนตรง ยกแขนซา้ยขึน้ใหข้อ้เทา้ซา้ยทาบเหนือเข่าขวา พนมมือขึน้ระดบัอก 
2. ย่อเข่าขวา หายใจเขา้ ยืดตวั พรอ้มกางแขนออกไปดา้นขา้ง นบั 3-2-1 
3. หายใจออก หบุแขน ยืดเข่า กลบัท่าเริ่มตน้ 
4. ท าซ า้ 3-5 รอบ 
5. สลบัยืนดว้ยขาซา้ย ยกขาขวา แลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยปรบัปรุงการทรงตวัในท่ายืน 
2. ช่วยปรบัปรุงและประสานการท างานของกลา้มเนือ้ 
3. บรหิารกลา้มเนือ้ที่ใชใ้นการเหยียดสะโพก 
4. บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 

 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูม้ีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูม้ีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
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ท่าที1่1 ดัดตนแก้ลมในส้นเท้า (ฤๅษีนาไลย) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ยืนตรง มือขวาจบัหลงัเทา้ซา้ยยกขอ้เทา้ขึน้ทาบเหนือเข่าขวา 
2.ทาบฝ่ามือซา้ยท่ีหนา้ขา โดยหนัปลายนิว้เขา้หาล าตวั 
3.หายใจเขา้ ย่อเข่า ดงึปลายเทา้พรอ้มกบัยืดแขนกดฝ่ามือลงบนหนา้ขา นบั 3-2-1 
4.หายใจออก ยืดตวักลบัท่าเริ่มตน้ 
5.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
6.สลบัยืนดว้ยขาซา้ย ยกขาขวา แลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงสนัหนา้แขง้ดา้นนอก 
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงแขน 
3.ช่วยปรบัปรุงการทรงตวัในท่ายืน 
4.บรหิารกลา้มเนือ้ที่ใชใ้นการเหยียดสะโพก 
5.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
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ท่าที1่2 ดัดตนแก้เอวขด ขัดขา (ฤๅษีชฎิล) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ยืนตรง ยาขาซา้ยตัง้เข่าขึน้ ใชม้ือซา้ยชอ้นใตฝ่้าเทา้ วางมือขวาไวท้ี่หวัเข่า 
2.เหยียดขาซา้ยใหต้รง โดยใชม้ือขวากดลงที่เข่าและใชม้ือขวากดลงที่เข่า  
และใชม้ือดงึปลายเทา้เขา้หาล าตวัหายใจเขา้พรอ้มย่อเข่าขวาลง 
3.หายใจออก ยืดตวักลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
4.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
5.สลบัยืนดว้ยขาซา้ย ยกขาขวา แลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
2.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
3.ช่วยปรบัปรุงการทรงตวัในท่ายืน 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
3.ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
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ท่าที1่3 ดัดตนแก้เท้าเหน็บ (ฤๅษีมาฆะ)  
 

 
 

วิธีปฏิบติั  
1.ยืนตรง ยกขาซา้ยตัง้เข่าขึน้ ใชม้ือทัง้สองชอ้นใตฝ่้าเทา้ แลว้เหยียดขาออกไป 
ใหม้ากที่สดุ  
2.หายใจเขา้ ย่อเข่าคา้งไว ้นบั 3-2-1 
3.หายใจออก ยืดตวักลบัสูท่่าเริ่มตน้  
4.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
5.สลบัยืนดว้ยขาซา้ย ยกขาขวา แลว้ปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั  
2.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
3.ช่วยปรบัปรุงการทรงตวัในท่ายืน 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัการทรงตวัในท่ายืน 
3.ผูท้ี่มีภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 
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ท่าที1่4 ดัดตนแก้สะโพกสลักเพชร (ฤๅษีสระภังค)์  
 

 
 

วิธีปฏิบติั   
1.ยืนแยกขา โดยหนัปลายเทา้ออกดา้นนอก 
2.ทาบฝ่ามือวางไวท้ี่สะโพก วางปลายนิว้หวัแม่มือทัง้สองที่บรเิวณสลกัเพชร   
   (รอยต่อระหว่างกระดกูกระเบนเหน็บกบักระดกูเชิงกราน) 
3.หายใจเขา้พรอ้มย่อตวัลง กดปลายนิว้หวัแม่มือลงไปที่สลกัเพชร พรอ้มกบั 
ขมิบหรููดทวารหนกัคา้งไว ้นบั 3-2-1 
4.หายใจออก ยืดตวักลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
5.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั  
2.บรหิารกลา้มเนือ้ที่ใชใ้นการเหยียบสะโพก 
3.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั  
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูท้ี่มีอาการปวดขอ้สะโพก ขอ้เข่า หรือขอ้เทา้เรือ้รงั  
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ท่าที ่15 ดัดตนแก้ตะคริวมือและตะคริวเท้า (ฤๅษีอัคนีเนตร)์ 
 

 
 

วิธีการปฏิบติั 
1.ยืนแยกขา หนัปลายเทา้ออกดา้นนอก ทาบมือทัง้สองที่หนา้ขาโดยหนัปลายนิว้ 
เขา้ดา้นใน 
2.หายใจเขา้ เหยียดแขนใหต้งึพรอ้มย่อตวัลง นบั 3-2-1 
3.หายใจออก ยืดตวักลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
4.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 

 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหลงั 
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงแขน 
3.บรหิารกลา้มเนือ้ที่ใชใ้นการเหยียดสะโพก 
4.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดขอ้สะโพก ขอ้เข่า หรือขอ้เทา้เรือ้รงั 
 
 
 



  31 

ท่าที ่16 ดัดตนด ารงกายอายุยืน (ฤๅษีทศิไภย)์ 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ยืนแยกขา หนัปลายเทา้ออกดา้นนอก ก ามือทัง้สอง วางซอ้นกนัไวท้ี่บรเิวณลิน้ป่ี 
 (คลา้ยก าลงัถือกระบอง) 
2.หายใจเขา้ ย่อขาลง พรอ้มขมิบกลา้มเนือ้หรููดทวารหนัก นบั 3-2-1 
3.หายใจออก ยืดตวักลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
4.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นใน 
2.บรหิารกลา้มเนือ้ที่ใชใ้นการเหยียดสะโพก 
3.บรหิารกลา้มเนือ้ช่วงขาดา้นหนา้ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาขอ้เข่าเสื่อม 
2.ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดขอ้สะโพก ขอ้เข่า หรือขอ้เทา้เรือ้รงั 
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ท่าที1่7  ดัดตนแก้โรคในอก (ฤๅษีวรเชษฐ) 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1.ยืนตรงวางมือขา้งล าตวั 
2.วาดแขนขึน้เหนือศีรษะจนปลายนิว้มือประชิดกนั 
3.หายใจ เขย่งปลายเทา้ขึน้ นบั 3-2-1 
4.หายใจออก ลดมือและเทา้กลบัสูท่่าเริ่มตน้ 
5.ปฏิบติัซ  า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงแขน 
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงล าตวั 
3.ขยายทรวงอก ช่วยใหป้อดขยายตวัไดเ้ต็มที่ 
 
ขอ้ควรระวงั 
1.ผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกบัความดนัโลหิต 
2.ผูท้ี่มีปัญหาเรื่องการเวียนศีรษะ 
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ท่าที1่8 ดัดตนแก้ลมข้อมือ (ฤๅษีอนิดถิคันธ)์ 
 

 
 

วิธีปฏิบติั 
1. ยืนตรง พนมมือไวท้ี่อก 
2. หายใจเขา้ ออกแรงดนัปลายนิว้มือซา้ยไปทางขวาพรอ้มกบัออกแรงดา้นที่ 
ปลายนิว้มือขวา นบั 3-2-1 
3. หายใจออก คลายมือสูท่่าเริ่มตน้ 
4. สลบัดนัปลายนิว้ไปดา้นซา้ยเช่นเดียวกนั 
5. ท าซ า้ทัง้หมด 3-5 รอบ 
 
ประโยชน ์
1. ช่วยยืดกลา้มเนือ้ช่วงแขน 
2. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนือ้หนา้อก 
 
ขอ้ควรระวงั 
1. ผูท้ี่มีภาวะเอ็นพงัผืดรดัขอ้มือ 
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ท่าที ่19 ดัดตนแก้ขัดแข้งขัดขา (โยฮัน)  
 

 
 

วิธีปฏิบติั  
1.นั่งนิ่ง เหยียดขาไปขา้งหนา้ และค่อย ๆ กางขาออกดา้นขา้ง  
2.จากนัน้ใชม้ือจบัที่เหนือเข่าแลว้โนม้ตวัไปดา้นหลงั  
 
ประโยชน ์ 
1.ยืดกลา้มเนือ้ขาดา้นใน  
2.ยืดกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั  
 
ขอ้ระวงั  
1.ผูท้ี่ผ่าตดัขอ้สะโพก  
2.ผูท้ี่ผ่าตดัหวัเข่า 
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ท่าที ่20 ฤๅษีแก้แล่นสลักทรวง (หล่ีเจ๋ง)  
 

 
 

วิธีปฏิบติั  
1.นั่งสมาธิ เหยียดขาไปดา้นขา้ง  
2.ชแูขนทัง้ 2 ขา้งขึน้  
3.หายใจเขา้ หายใจออก พรอ้มทัง้โนม้ตวัลงไปหาเทา้ขา้งที่เหยียด  
 
ประโยชน ์ 
1.เพิ่มการเคลื่อนไหวช่วงออก  
2.ช่วยยืดกลา้มเนือ้ขา้งล าตวั  
3.ยืดกลา้มเนือ้ขาดา้นหลงั  

 
ขอ้ควรระวงั  
1.ผูท้ี่มีอาการภาวะไหลติ่ด  
2.ผูท้ี่ผ่าตดั สะโพก หวัเข่า 
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2.4 โคลงดั้นปฏิสังขรณ ์วัดพระเชตุพน ฯ  
เป็นวรรณกรรมยอพระเกียรติที่มีการสืบทอดแนวคิดการแต่งมาจากวรรณกรรมยอพระ

เกียรติในสมยัก่อนหนา้นัน้โดยเฉพาะยวนพ่ายโคลงดัน้ แต่โคลงดัน้เรื่องปฏิสงัขรณว์ดัพระเชตพุนก็
เป็นวรรณกรรมยอพระเกียรติที่มีความพิเศษต่างกบัวรรณกรรมยอพระเกียรติเรื่องอื่น ๆ คือ การใช้
ขอ้มูลทางประวัติศาสตรท์ี่เป็นรอ้ยแกว้มาเขียนเป็นวรรณกรรมรอ้ยกรองและแต่งดว้ยโคลง และ
ร่ายหลายแบบรวมถึงการใชก้ลบทหลายชนิด จึงท าใหว้รรณกรรมเรื่องนีเ้ป็นไดท้ัง้วรรณกรรมยอ
พระเกียรติ วรรณกรรมที่บนัทกึเหตกุารณแ์ละวรรณกรรมที่แสดงแบบแผนการประพนัธ์ 

 
2.5 บันทกึความทรงจ า ของ กรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ. 2310-2381)  
เหตุการณ์ในประวัติศาสตรส์มัยอยุธยาตั้งแต่เสียกรุงเมื่อ  พ.ศ. 2310 จนถึงสมัย

รตันโกสินทรป์ลายรชักาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงน ามาอธิบายโดยใช้
หลักการศึกษาค้นคว้าวิจัย เปรียบ เที ยบ เพื่ อ เป็นแบบอย่างที่ ดี ของการ ศึกษาโบราณ 
(ประวติัศาสตร)์ 

 
2.6 พระประวัติตรัสเล่า (พ.ศ. 2403 - 2464)  
เป็นพระนิพนธ์ความเรียง ที่บันทึกความทรงจ า ประเภทอัตชีวประวัติ ด าเนินเรื่องตาม

ช่วงวยัของชีวิต และการเกิดสถานะทางสงัคม ความมุ่งหมาย เพื่อใชป้ระสบการณ์สั่งสอนอบรม
ศิษย์เป็นส าคัญ และขอบเขตเนื ้อหา พระนิพนธ์ตามล าดับกาลเวลาแห่งพระประวัติ จัดแบ่ง
ออกเป็น 7 หัวขอ้ คือ คราวประสูติ คราวเป็นทารก คราวเป็นพระกุมาร คราวเป็นพระดรุณ คราว
ทรงพระเจริญ สมัยทรงผนวชพระ และสมัยทรงรับสมณศักดิ์ การท่ีเนื ้อหาพระนิพนธ์มิได้
ครอบคลมุพระประวติัชีวิต จวบจนถึงพระปัจฉิมวยั 

 
2.7 ตุ๊กตา ศิลาจีน (2548)  
อธิบายถึงประติมากรรมอันงดงามล า้ค่า คณุค่าที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจา้ รชักาลที่ 3 ทรงพระราชอทุิศถวายไวใ้นคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
ใหต้ัง้ประดบัไวท้ั่วทัง้ประอาราม รวมถึงเขามอ เพื่อเป็นศิรมิงคลตามคติจีน 

รูปสลกัหินจีนทัง้หลายที่ตัง้ประดบัตามซุม้ประตแูละที่ต่าง ๆ มีทัง้สลกัจากหินและปนูป้ัน 
หากเราพินิจพิจารณารูปป้ันรูปสลกัจีนแต่ละรูปแบบแลว้ ย่อมท าใหรู้จ้กัและเขา้ใจต่อการที่ช่างไทย
ขนเอาเครื่องอับเฉาที่ใชเ้ป็นอปุกรณถ์่วงเรือส าเภาตอนขากลบัจากการพาณิชยน์าวีที่ประเทศจีน 
แลว้น าไปตัง้ประดบัอย่างมีศิลปะ ประยกุตเ์อารูปป้ันเหลา่นัน้ตัง้ประดบัดเูขา้กนัไดไ้ม่ขดัตา  
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ถะ (เจดียศิ์ลปะจีน) ตัง้อยู่ระหว่างพระระเบียงชัน้นอกและชัน้ใน รวม 20 องค ์ 
ลั่นถนั คือ ตุ๊กตาหินยืนทา้วเอวถืออาวธุ แต่งกายแบบงิว้ เป็นขนุนางฝ่ายบู๊ เป็นนกัรบ มือ

ถืออาวธุ หนา้ตาดุเหมือนจอ้งมอง มีเสือ้เกราะรดัตวัอย่างทะมัดทะแมง บางรูปก็เหมือนทหารยืน
ประจ าการอยู่ เป็นนกัรบระดบัขนุพล  

ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมารโ์คโปโล คือ ฝรั่งคนแรกที่เดินทางเขา้ไปในประเทศ
จีน และเผยแพร่อารยธรรมตะวนัตกใหแ้ก่ชาวจีน มีอยู่ 4 คู่ เป็นภาพสะทอ้นของช่างจีน มองเห็น
ฝรั่งสมยัลา่อาณานิคมเป็นคนดรุา้ย ก่อสงครามชิงเอาบา้นเมืองอยู่เนือง ๆ  

ตุ๊กตาจีนขุนนางฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายบุ๋น หน้าตาอมยิม้นิดๆสวมหมวกทรงสูงมือขา้ง
หนึ่งถือหนงัสือ ขา้งหนึ่งลบูหนวดเคราเหมือนก าลงัครุ่นคิด สวมเสือ้คลมุยาวและรองเทา้ มองเป็น
คนภมูิฐาน เป็นนกัปกครอง นกัวางแผน และขนุนางแห่งราชส านกั  

ตุ๊กตาจีนนกัปราชญห์รือซิ่วจ๋าย หนา้ตาอมยิม้สบายๆสวมหมวกทรงสงูมีรอยพบั ใบหนา้
เรียบ ไม่มีหนวดเครา เหมือนคนหนุ่ม แต่งตวัภูมิฐาน สวมเสือ้คลมุยาวพรอ้มรองเทา้ มือขา้งหนึ่ง
ถือพดั หรือถือหนงัสือ ท่าทางเป็นคนมีความรู ้ 

ตุ๊กตาจีนสามญัชน คนท างาน ส่วนมากเป็นรูปชายไวเ้ครา ใส่หมวกฟาง มือขา้งหนึ่งถือ
เครื่องมือท างาน ถือจอบ ถือแห  

ตุ๊กตาสาวจีน รูปป้ันแบบต่าง ๆ ส่วนมากมีหนา้ตาสดชื่นยิม้แยม้ มีทัง้รูปเกลา้มวยผมผูก
ผา้ และมีผา้คลมุผมพลิว้บาง สวมเสือ้คลมุยาวกรอมรองเทา้  

ตุ๊กตารูปสิงโตคาบแก้ว รูปสลักสิงโตนิยมตั้งประดับที่ เชิงบันได หรือหน้าประตู
ทางเขา้ออกตามแต่ขนาด อา้ปากแยกเขีย้ว ในปากมีหินกอ้นกลมเล็ก ๆ สามารถเอามือสอดเขา้ไป
กลิง้เลน่ได ้ 

รูปสลักสิงโตนี ้ช่างสลักไดจ้ัดท าไว ้2 เพศ ตัวเมียมีลูกเล็ก ๆ อยู่ที่ซอกอกและเท้าเป็น
สญัลกัษณ ์ตวัผูอ้ยู่ในท่าวางเทา้มีกงเล็บจบัลกูแกว้หรือลกูโลกหรือสิ่งมงคลตามความเชื่อในคติจีน  

รูปสลกัและรูปป้ันศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลกัษณเ์หมือนคนแลว้ ยงัมีรูปกลอง รูปสตัว ์
ชา้ง มา ควาย ไก่ ลิง หมู ตัง้ประดับตามลานบริเวณเขตพุทธาวาส บางแห่งอยู่ขา้งสวนหินขนาด
ใหญ่เล็ก ทกุตวันัน้ไม่เพียงแต่เป็นตวัแทนแห่งศิลปกรรมจีนเท่านัน้ ยงับอกถึงฝีมือช่างสลกั ช่างป้ัน
ว่ามีชัน้เชิงแฝงดว้ยภมูิธรรม ภมูิปัญญา และปรชัญาอนัลุม่ลกึไวด้ว้ย 
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2.8 แผนต าราหมอนวด และฤๅษีดัดตน  
อธิบายถึงแผนต าราหมอนวดที่ไดผ้่านการสอบตน้ฉบบัหลายฉบบั รวมทัง้ฉบบัในหอพระ

สมดุวชิรญาณ เป็นการรวบรวมท่าฤๅษีดัดตนจุดเสน้แกโ้รค และท่ากายบรหิารแกโ้รคต่าง ๆ (พระ
ราชเวที (สรุพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) & ลิขิตพรสวรรค,์ 2559) 

โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณ และการนวดแผนโบราณ การแพทยแ์ผนโบราณนัน้อาจกลา่ว
ได้ว่ามีบุคคลผู้รอบรูป้ระจ าอยู่ทุกชมชน ที่ รูจ้ักการเอาพืชสมุนไพรมาผสมผสานกับของผสม
บางอย่างรวมกนัแลว้เป็นยาบรรเทาอาการเจ็บป่วย ยาแกโ้รคระบาดใหห้ายขาดได ้ในสงัคมไทย
สมัยโบราณมีแพทย ์2 ประเภท คือแพทยป์ระจ าราชส านักหรือแพทยห์ลวง กับแพทยพ์ืน้บา้นที่
รกัษาชาวบ้าน (หมอชาวบ้านหรือหมอชุมชน) สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร ์สมเด็จพระนั่ งเกล้า
เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหพ้ระยาบ าเรอราชแพทย ์ซึ่งเป็นแพทยป์ระจ า
ราชส านกั เป็นแม่กองจดัท าจารกึแพทยแ์ผนโบราณลงไวบ้นหินชนวนใส่กรอบประดบัไวท้ี่เสาพระ
ระเบียงรอบพระมหาเจดีย ์และตามศาลาราย 

ครัน้ในปี พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 5 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจช าระแปลต าราแพทย์จากภาษาบาลี สันสกฤต เป็น
ภาษาไทยจดัเป็นหมวดหมู่ และท ารูปเล่มเรียกว่า ต าราแพทยศ์าสตรส์งเคราะห ์(ฉบบัหลวง) ซึ่งมี
ภาควิชาหัตถศาสตร ์เรียก ต าราแบบนวดฉบบัหลวง ไวอี้กฉบบัหนึ่งดว้ย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2505 ไดม้ีคณะแพทยแ์ผนโบราณ ขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขตัง้โรงเรียนสมาคมแพทย์
แผนโบราณวดัพระเชตพุน (วดัโพธิ์) เปิดสอนการแพทยแ์ผนโบราณและการนวดแผนโบราณจนถึง
ปัจจุบนั ไดท้ าการสอนอยู่ที่ ศาลารายดา้นทิศตะวนัออก 2 หลงั การนวดแผนโบราณที่ปฏิบัติกัน
อยู่ทุกวนันีม้ี 2 วิธี คือ การนวดตามแบบท่าฤษีดดัตน และ การนวดประคบดว้ยสมนุไพร ปัจจุบนั
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ได้พัฒนาองค์ความรู ้ตลอดจนปรบัปรุง
มาตรฐานการเรียนการสอน จนไดเ้ป็นที่เชื่อถือและยอมรบัทั้งในและต่างประเทศ โรงเรียนยังได้
ขยายสาขาออกไปในชื่อโรงเรียนนวดแผนโบราณและโรงเรียนสุขภาพเชตวัน เพื่อเผยแพร่ความรู ้
จดัการฝึกอบรมทางดา้นการนวด และการแพทยแ์ผนไทย 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่า เขามอ ฤๅษีดดัตนเป็นเรื่องราวที่ไดร้บัความสนใจ เป็นที่รูจ้กัสนใจทัง้
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเขามอนั้นเปรียบเสมือนกับการจ าลองความอุดม
สมบูรณข์องธรรมชาติ ทัง้ทางดา้นสมุนไพร การขนส่ง จัดวางตุ๊กตาศิลาจีน และวิชาการดา้นการ
รกัษาสขุอนามยั ดว้ยการแสดงท่าเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถที่ส่งผลใหร้่างกายนัน้ ไดบ้รรเทา
จากอาการโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อนุชนรุน่หลงัควรตระหนกั คือภูมิปัญญาของบรรพชน
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ไทยที่มุ่งใหค้วามรู ้และประโยชนต่์อส่วนรวมในดา้นสุขภาพอนามัย อีกทัง้องคป์ระกอบที่ส  าคัญ
ของเขามอ ซึ่งมีความเด่นชัด และเน้นไปในทิศทางของสุขภาพ หากมีแนวคิดในการเผยแพร่ที่ดี  
อาจเป็นการประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนไดห้นัมาดแูลสขุภาพตนเองในชีวิตประจ าวนัไดม้ากย่ิงขึน้ 
 
3. แนวคิดการท่องเทีย่วสร้างสรรค ์

3.1 แนวคิดการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (Cultural Toural Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีมาตัง้แต่ในยุคโบราณ โดยในยุค

แรกนัน้จุดประสงคข์องการท่องเที่ยวมีไวเ้พื่อการคา้ขาย ศาสนา การศึกษา การแข่งขันการกีฬา 
กระทั่งการรกัษาพยาบาล ภายหลงัจึงไดเ้ริ่มมีแนวคิดเรื่องการผ่อนคลาย และความเพลิดเพลินเขา้
มา  

ในยุคปัจจุบนั การแข่งขนัในตลาดโลกไดใ้หค้วามส าคัญในการน าเอาวัฒนธรรมมาเป็น
สว่นหนึ่งในตวัผลิตภัณฑห์รือบริการที่ตนจ าหน่ายเพื่อสรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบักระแสเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์( Creative Economy) ที่ก าลงัมาแรง ผูอ่้านคงจะเริ่มมีค าถาม
ในใจว่าแลว้การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม คืออะไร การท่องเที่ยวแบบไหนที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
และประเทศต่าง ๆ ในโลกมีนโยบายอย่างไรกบัรูปแบบการท่องเที่ยวดงักลา่ว  

การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดน้ าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวอเมริกนัและยุโรป ที่ต่าง
สนใจที่จะเรียนรูว้ฒันธรรม มรดกทางประวติัศาสตร ์เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสมัผสัวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนัน้ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซือ้ของที่
ระลึกที่เป็นงานหตัถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนัน้ การท่องเที่ยวใน
ลกัษณะดงักลา่วเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  

การท่องเที่ยวแบบไหนถึงจดัเป็นการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
หลายคนอาจจะสงสยัว่า การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมควรจะครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบา้ง 

บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา ( 2548) ไดอ้ธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวฒันธรรมประกอบดว้ย  
1. ประวติัศาสตร ์และรอ่งรอยทางประวติัศาสตร ์ 
2. โบราณคดี และพิพิธภณัฑ ์ 
3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดัง้เดิม  
4. ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลกั  
5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา  
6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร ์ 
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7. ภาษาและวรรณกรรม  
8. วิถีชีวิต เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย อาหาร  
9. ประเพณี วฒันธรรมพืน้บา้น เทศกาลต่าง ๆ  
10. ลกัษณะงานและเทคโนโลยี ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่น ามาใชเ้ฉพาะทอ้งถิ่น  
นานาประเทศกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
 
ประเทศต่าง ๆ ได ้เล็งเห็นความส าคญัของการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในการสรา้งรายได้

ใหก้ับประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงน าวฒันธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เช่น 
ประเทศเกาหลีไดม้ีการจดัตัง้หน่วยงานอิสระที่สนบัสนุนภาคเอกชนในการส่งออกสินคา้วฒันธรรม
ซึ่งเราจะเห็นโฆษณาการท่องเที่ยวของเกาหลีที่เนน้การสมัผสัวฒันธรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการ
โฆษณาแฝงในภาพยนตรซ์ีรี่ต่าง ๆ ของเกาหลี ในขณะที่ประเทศสิงค์โปรก็พยายามใช้ความ
หลากหลายของเชื ้อชาติ เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเช่นกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า Uniquely 
Singapore โดยมีการฟ้ืนฟูแหล่งวฒันธรรมดงัเดิมของคนสิงคโ์ปรเชือ้ชาติจีน อินเดียและมลายูใน
ประเทศใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรบัประเทศมาเลเซีย การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมจะเนน้ความ
เป็นมสุลิมส าหรบันกัท่องเที่ยวที่อยากสมัผสัมิติต่าง ๆ ของมสุลิม ยงัมีประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
มีการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เช่น จีน ประเทศในยุโรปและออสเตรเลีย 
ในขณะที่บางประเทศมีศกัยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม แต่ยงัมีปัญหาในดา้น
การเมืองภายในประเทศ หรือยังไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว เช่น พม่า เวี ยดนาม 
ประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง เป็นตน้ ส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ
ไทย 

 
3.2 แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร ์
จากปรชัญาสนุทรียศาสตรด์ังกล่าวขา้งตน้นัน้ พอที่จะรวบรวมแนวคิดจากบุคคลต่าง ๆ 

ในวงการสุนทรียศาสตร  ์สุเชาว ์พลอยชุม กล่าวว่า “ลักษณะทั่วไปของประสบการณ์สุนทรีย ์คือ
การท ากิจกรรมในชีวิตจริงหยุดพักลงชั่วคราว การลืมเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน จิตจะวางจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอก มีอารมณด่ื์มด ่าอยู่ในความเพลิดเพลินกบัเรื่องที่ก าลงั
สัมผัสอยู่ และความใส่ใจในกิจกรรมของชีวิตจริง ๆ นั่นเอง  ที่ช่วยให้จิตได้ผ่อนคลายความตึง
เครียดทางอารมณล์งได ้ลกัษณะที่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของประสบการณส์นุทรียะ คือ อารมณ์
รว่ม และสภาวะจิตผกูพนั ” (Psychical Distance) (สเุชาว ์พลอยชมุ. 2523: 8) 
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเทีย่ว  
พฤติกรรมการตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว จะเป็นสว่นหนึ่งของพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 

ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซือ้สินค้าบริโภคทั่วไป หรือจะเป็นการบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้
ตดัสินใจไปแลว้นัน้ ซึ่งประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี ้(Gursoy & McCleary, 2003)  

ขั้นที่ 1 การรบัรูค้วามตอ้งการ (Need Recognition) เป็นความตอ้งการ หรือความ
ปรารถนาที่จะเดินทางท่องเที่ยว จะเกิดขึน้จากการเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนท า เกิดความ
ตระหนกัในความตอ้งการท่องเที่ยวของตนเองเกิดขึน้  

ขัน้ที่ 2 แสวงหาขอ้มูล (Information Search) คือการเก็บรวบรวมและหาขอ้มูลของ
การ ท่องเที่ยวที่ตรงตามความตอ้งการ สามารถแกปั้ญหา และมีความจ าเป็นในการใชพ้ิจารณา
เพื่อการ ตดัสินใจท่องเที่ยว  

ขั้นที่  3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมิน
ทางเลือกที่ ไดร้บัการประเมินเปรียบเทียบ และหาขอ้มลูใหต้รงตามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมา เที่ยวจากขอ้มลูที่ไดร้วบรวมแสวงหามา  

ขั้นที่  4 การตัดสินใจเดินทาง (Decision Making) เป็นการตัดสินใจที่จะน าไปสู่
เป้าหมายการเดินทางที่ตั้งไว้ โดยเป็นการเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ช่องทาง และผู้เลือกได้
วางแผนแลว้      ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ  

ขั้นที่  5 การประเมินภายหลังการเดินทาง (Post-Behavior Assessment) เป็น
ความรูส้ึก ของนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจหลังจากมีการตัดสินเดินทางไป
ท่องเที่ยวแล้ว ถ้าการท่องเที่ยวนั้นเป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะพอใจและกลับมาเที่ยวที่เดิมซ า้  
ในทางตรงกนัขา้มหากไป เที่ยวแลว้ไม่ตรงตามที่คาดหวงั นกัท่องเที่ยวก็จะไม่พอใจ และไม่กลบัมา
เที่ยวท่ีเดิมอีก  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงน าวฒันธรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลยุทธข์องประเทศ ดงันัน้พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจซือ้สินคา้บริโภค
ทั่วไป หรือจะเป็นการบริการทางการท่องเที่ ยวที่ได้ตัดสินใจ เราจึงมีการจัดสรรขั้นตอน ข้อมูล    
และศึกษาความสวยงาม หรืออัตลักษณ์ ที่จะบ่งบอกถึงสถานที่แห่งนั้น เพื่อเพิ่มเรื่องราว        
ความทรงจ า และสนุทรียในการรบัชมที่ดี 
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4. ข้อมูลการออกแบบนิทรรศการ  
4.1 ลักษณะ และประเภทของการจัดนิทรรศการ  
ลักษณะของการจัดนิทรรศการ การจัดนิทรรศการโดยทั่วไปเป็นการผสมผสานสื่อ        

ซึ่งหมายรวมถึง สื่อที่วสัด ุอปุกรณ ์เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อสรา้งความดึงดดูใจต่อผูพ้บ
เห็นและสามารถถ่ายทอดสารต่าง ๆ ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้จัด โดยทั่วไปหาก
พิจารณาเฉพาะสื่อสามารถก าหนดลกัษณะของการ น าเสนอในการจัดนิทรรศการได้ 3 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  

1. การจดันิทรรศการแบบสองมิติ 
เป็นการจัดโดยเน้นการใชส้ื่อประเภทสองมิติ ซึ่ง ความหมายทางกายภาพของสื่อ

สองมิตินั้น เป็นสื่อที่มีเพียงความกวา้ง และยาว พบเห็นกันไดง้่าย และ นิยมใชก้ันอยู่ทั่วไป เช่น 
ป้าย กราฟิก รูปภาพ เป็นต้น การเลือกสื่อประเภทสองมิติมาใช้ในการจัด นิทรรศการมักจะมี
เหตผุลมาจากขอ้จ ากดัในหลาย ๆ ประการ เช่น วตัถุประสงค ์พืน้ที่ในการจดั นิทรรศการ ลกัษณะ
ของเนือ้หา เป็นตน้ อย่างไรก็ตามสื่อสองมิติก็สามารถสรา้งความเขา้ใจตลอดจน ความน่าสนใจได้
ดีหากมีการออกแบบ และวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ ตลอดจนมีการน าหลกัทาง ศิลปะมาใช้
อย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 

2. การจดันิทรรศการแบบสามมิต ิ
การจัดนิทรรศการแบบนีเ้ป็นการน าเอาสื่อประเภทสามมิติ มาใชใ้นการน าเสนอเป็น

ส่วนใหญ่ สื่อสามมิติเป็นสื่อที่พิจารณาในแง่ความน่าสนใจ และดึงดใูจแลว้ ค่อนขา้งจะไดเ้ปรียบ
สื่อสองมิติ และกินความหมายกวา้งกว่า ทัง้นีห้ากพิจารณาลกัษณะทางกายภาพ จะพบว่าของจริง 
(Real Object) ให้ประโยชน์ในแง่ของการเรียนรูท้ี่ ได้ประสิทธิภาพมากกว่า และจะมี คุณค่า
มากกว่าสื่อสองมิติอย่างชัดเจน แต่การเลือกสื่อประเภทนี ้ตลอดจนการผลิตขึน้มาใหม่จ าตอ้งมี 
ความเหมาะสม มิฉะนัน้จะเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความสญูเปลา่ 

3. การจดันิทรรศการแบบผสมผสาน 
การจดันิทรรศการแบบผสมผสาน การจัดในลกัษณะนีจ้ะผสมผสานสื่อสองมิติและ

สามารถ มิติเขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้ช้มไม่จ าเจและเบื่อหน่าย แต่ก็ต่อมีการออกแบบ สรา้งสรรคใ์หเ้กิด
ความสัมพันธ์ และส่งเสริมกันและกันเป็นอย่างดี ในทางปฏิบัติจะพบว่าโดยส่วนมากจะจัด
นิทรรศการในลกัษณะ ผสมผสานเป็นสว่นมาก 
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4.2. ประเภทของนิทรรศการ 
การแบ่งตามการจ าแนกประเภทของนิทรรศการ  
ประเสริฐ ศีลรตันา (2549) ไดอ้ธิบายการจ าแนกประเภทของการจัดนิทรรศการเป็น 

2 วิธี คือ จ าแนกจากก าหนดระยะเวลา และจ าแนกจากก าหนดสถานที่ ไวด้งันี ้ 
 

จ าแนกจากก าหนดระยะเวลา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) คือ นิทรรศการที่จดัอยู่ในที่ใดที่ หนึ่ง

เป็นระยะเวลานาน ๆ หรือตลอดไป เป็นการรวบรวมและการจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะวัตถ ุ
สิ่งของที่แสดงเรื่องราวที่เกิดขึน้แน่นอน เช่น สิ่งที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์สังคมศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์โบราณคดีและศิลปะ เป็นตน้ ไดแ้ก่ นิทรรศการในหอศิลป์แห่งชาติ พิพิธภณัฑส์ถาน 
แห่งชาติ พิพิธภัณฑห์ุ่นขีผ้ึง้ เมืองโบราณ เมืองจ าลอง หอ้งแสดงประวัติสถาบนั เป็นตน้ เป็นการ
จดันิทรรศการที่จดัแสดงไวต้ลอดเวลา สามารถดไูดต้ลอดเวลาโดยไม่ ลา้สมยั เป็นนิทรรศการที่จดั
อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑห์รือหอศิลปะ หรือในสถาบนัต่าง ๆ นิทรรศการถาวรอาจจัด
ไดท้ัง้ในที่รม่ (Indoor Exhibition) และกลางแจง้ (Outdoor Exhibition)  

2. นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) คือ นิทรรศการที่จัดอยู่ในที่ ใดที่
หนึ่งเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ สามารถแบ่งตามวตัถปุระสงคข์องการจดัไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

2.1 นิทรรศการชั่วคราวที่จดัแสดงเป็นเอกเทศ  
2.2 นิทรรศการชั่ วคราวที่จัดแสดงเพื่อเสริมนิทรรศการถาวร การจัดแสดง

เรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโอกาสต่าง ๆ หรือโอกาสพิเศษ เช่น การ จดันิทรรศการในงานสปัดาห์
หนังสือแห่งชาติ การจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ห้องสมุด เช่น นิทรรศการสารนิเทศระบบ
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต นิทรรศการในหอ้งสมุด เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน วัน เขา้พรรษา น าเสนอ
หนงัสือใหม่ ฯลฯ  

4.3 การจ าแนกจากก าหนดสถานที ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1. นิทรรศการในรม่ (Indoor Exhibition) เป็นนิทรรศการที่จดัแสดงขึน้ภายใน อาคาร 

โดยอาจใชส้ถานที่บรเิวณสว่นต่าง ๆ เช่น ภายในหอ้ง เฉลียง หอ้งโถง หอประชมุ เป็นตน้  
2. นิทรรศการกลางแจง้ (Outdoor Exhibition) เป็นการจดันิทรรศการขนาด ใหญ่ มี

ผู ้ร่วมงานจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจหลายสาขา มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนจ านวนมากได้มี 
โอกาสเขา้ชม โดยจัดในบริเวณที่มีพืน้ที่กวา้ง เช่น สนามหลวง วังสราญรมย ์สวนลุมพินี หรือที่
สนาม ในสถาบนัการศกึษา  
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3. นิทรรศการหมุนเวียน (Traveling Exhibition) เป็นนิทรรศการหมุนเวียน เปลี่ยน
สถานที่จดัแสดง เช่น ผลงานศิลปะที่นักศึกษาในกรุงเทพฯ น าไปจดัแสดงที่เชียงใหม่ สงขลา หรือ
ภาคอีสานหมุนเวียนสลบักันไป เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนะและเผยแพร่ใหผู้ช้มใน 
ท้องถิ่นได้รูเ้ห็นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ บางครัง้นิทรรศการ
ชั่วคราว บางอย่างก็ใชเ้ป็นนิทรรศการหมนุเวียนดว้ย  

ฉวีวรรณ คหูาภินนัท ์(2542b) ไดก้ล่าวถึงนิทรรศการเคลื่อนที่หรือ นิทรรศการสญัจร 
คือนิทรรศการที่จัดแสดงในที่ต่าง ๆ เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ หมุนเวียนกันตามที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย นิทรรศการชั่ วคราวบางเรื่อง ก็อาจใช้เป็น นิทรรศการ 
เคลื่อนที่ได ้เช่น นิทรรศการส่งเสริมประชาธิปไตย นิทรรศการพิพิธภณัฑเ์คลื่อนที่ของศนูยบ์ริภณัฑ ์         
เพื่อการศกึษา  

 
4.4 การจ าแนกตามขนาดของนิทรรศการ  
วฒันะ จูฑะวิภาต (2542) ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัลกัษณะหรือขบวนการของการสื่อ

ความหมายของค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่านิทรรศการอีกค าหนึ่ง คือค าว่า ดิสเพลย์
(Display) ซึ่งบางคนเข้าใจว่ามีความหมายเดียวกันกับนิทรรศการ แต่แท้จริงแล้ว ดิส เพลย์
หมายถึง การจัดแสดงภาพและวตัถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขนาดย่อมกว่านิทรรศการ และมุ่งผลต่อ
กลุม่เปา้หมาย ในวงจ ากดั เช่น ดิสเพลยห์นงัสือใหม่ของหอ้งสมดุ ดิสเพลยว์นัเขา้พรรษา เป็นตน้  

นิทรรศการมีลักษณะเป็นการสื่อความหมายสองทาง (Two-way communication) 
ระหว่างสถาบันผูจ้ัดนิทรรศการ กับประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มาชม กล่าวคือผูช้มสามารถ 
สอบถามเจา้หนา้ที่ผูจ้ดัถึงเรื่องราวความเป็นไปของการจดัแสดงได ้ 

ส่วนดิสเพลย์นั้น เป็นการสื่อความหมายแบบเอกวิธี หรือแบบทางเดียว (One-way 
communication) มีความหมายเพียงเพื่อชีแ้จงแถลงข่าว รายงานเรื่องราวเหตกุารณห์รือชกัชวนให ้
ผูช้มเกิดความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ในวงการธุรกิจการคา้ก็มีการจดักิจกรรมบางอย่างที่คลา้ยกบัการจดันิทรรศการ เช่น การ
จดังานมหกรรมสินคา้ (Exposition) การแสดงสินคา้ (Trade fair หรือ Trade show) และการ จัด
มุมแนะน าสินคา้ (Window show) ซึ่งเมื่อพิจารณาใหล้ึกซึง้แลว้ จะเห็นว่างานมหกรรมสินคา้ก็ดี 
หรืองานแสดงสินคา้ก็ดี ผูจ้ดัมุ่งแนะน าสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หม่หรือขายสินคา้ของตนเท่านัน้ มิได้
มุ่ง ผลในแง่การประชาสมัพนัธม์ากนกั จึงไม่จดัเป็นนิทรรศการ  
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จากทศันะดงักลา่วสามารถสรุปไดว้่านิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่  
1. นิทรรศการขนาดเล็ก (Display) เป็นการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่มีเนือ้เรื่องไม่ยาวนัก

และใชเ้นือ้ที่ในการจดัไม่มาก อาจจะจดัเพียง 1-2 ป้าย หรือจดัวางบนชัน้บนโต๊ะเล็ก ๆ บน โต๊ะรบั
จ่ายหนังสือ เช่น การจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ การจัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ ในหอ้งสมุด  
หรือในชั้นเรียน ตามรา้นค้า เช่น นิทรรศการในตู้กระจก (Window display) เป็นต้น อาจจัดท า
เก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่งเพียงหวัขอ้เดียว หรือจุดมุ่งหมายอนัใดอนัหนึ่งโดยเฉพาะ การจดัตูโ้ชว์
สินค้าหน้าร้าน การจัดแสดงสินค้าในบล็อก (Block) พื ้นที่ แต่ละส่วนในห้างสรรพสินค้า            
การแสดงผลงานดีเด่นของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นตน้ (ประเสรฐิ ศีลรตันา, 2549) 

2. นิทรรศการขนาดกลาง (Exhibition) คือ การจัดแสดงที่มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย อยู่
ในพืน้ที่กวา้งขวาง โดยอาจมีการจัดแสดงขนาดย่อยรวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน เช่น การจัดแสดง 
นิทรรศการทางวิชาการ งานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ นิทรรศการทางศิลปะ ตลอดจนการ
แสดงสินคา้ตกแต่งบา้น และการแสดงสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ประเสริฐ ศีลรตันา (2549) 
การจัดป้ายนิทรรศการหลาย ๆ ป้าย หรือหลายตู ้หลายชั้น เป็นป้ายนิทรรศการที่มีขนาดใหญ่   
อาจมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น การจัดนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุดในโรงเรียน        
หรือห้องสมุดมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที การตอบปัญหา เล่าเรื่องหนังสือ   
เชิญนักเขียนมาบรรยาย นิทรรศการพระราชประวัติของพระเจา้ตากสินมหาราช นิทรรศการตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ (ฉวีวรรณ คหูาภินนัท,์ 2542a) 

3. นิทรรศการขนาดใหญ่ (Exposition) ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการระดบัชาติ หรือระดบัโลก 
ที่เรียกว่า มหกรรม ซึ่งรวมทั้งงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ด้วย เช่นงานแสดงสินค้าโลก งาน EXPO  
นิทรรศการงานแสดงเกษตร และอตุสาหกรรมโลก  

 
การแบ่งตามจดุมุ่งหมาย  
1. นิทรรศการเพื่อการประชาสมัพันธ ์คือขบวนการสื่อความหมายจากผู้จัด หรือสถาบนั 

ไปสูก่ลุม่ประชาชนเปา้หมายผ่านสื่อประชาสมัพนัธป์ระเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม สนบัสนนุซึ่งกนัและ
กนั ตัง้เป้าหมายแน่นอนว่าตอ้งการใหผู้ช้ม  หรือกลุ่มประชาชนเป้าหมายไดร้บัอะไรจากการมาชม 
นิทรรศการบา้งซึ่งโดยมากจะแฝงความรูไ้วไ้ม่มากก็นอ้ย  

2. นิทรรศการเพื่อการศึกษา การจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาให้ความรูก้ับนักเรียน 
สามารถจดัไดใ้นหอ้งเรียน ภายนอกอาคาร ในอาคารหรือในมหาวิทยาลยัก็ได ้ 
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3. นิทรรศการเพื่อสง่เสริมการขาย การจดันิทรรศการเพื่อการส่งเสริมการขายของ บริษัท
หรือรา้นคา้ มกันิยมจดัในโรงแรม เพราะสะดวก มีสถานที่กวา้งขวาง และเป็นที่รูจ้กัดีของคน ทั่วไป  

กลา่วโดยสรุป สามารถแบ่งวตัถปุระสงคข์องการจดัออกเป็น 2 แบบ คือ  
1. นิทรรศการเพื่อการศึกษา เป็นการกระตุ้น หรือจูงใจให้ผูช้มได้ทราบถึงความรู ้

ความกา้วหนา้ในวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสรา้งทัศนคติ วิสยัทัศน ์ใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจ 
สามารถน าวิทยาการนัน้ไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการศึกษาและในชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างนิทรรศการ
เพื่อ การศกึษา เช่น การจดัแสดงนิทรรศการในสถานศกึษา นิทรรศการพืชสวนโลก เป็นตน้  

2. นิทรรศการเพื่ อการค้า  เป็นการจัดแสดงให้ผู้ชมได้ศึกษาหาความ รู้ ใน
ขณะเดียวกันก็มี การแนะน าผลิตภัณฑส์ิ่งของต่าง ๆ เพื่อตอ้งการโฆษณาส่งเสริมการขายสินคา้
หรือผลิตภณัฑเ์ป็นการ หวงัผลทางการคา้ (ลกัษณะ และประเภทของการจดันิทรรศการ) 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออกแบบนิทรรศการแบบใดแบบหนึ่ ง  ต้องค านึ งถึ ง

องคป์ระกอบ และการคัดสรรที่หลากหลาย การจ าแนกเวลา การจ าแนกขนาดนิทรรศการ การ
จ าแนกสถานที่ในการจัดแสดง ลว้นแลว้แต่เป็นการออกแบบรูปแบบ และองคป์ระกอบที่ส  าคัญ
ทั้งสิน้ ซึ่งการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ 
เพราะเป็นการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ มีผู ้ร่วมงานจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจหลายสาขา          
อีกทัง้ยงัมีจดุมุ่งหมายใหป้ระชาชนจ านวนมากไดม้ีโอกาสเขา้ชม  

 
5. ข้อมูลส่ือดิจิทัล 

5.1 ความหมาย และประเภทของส่ือดิจิทัล 
สื่อดิจิทัล หมายถึง สื่อที่มีการน าเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง มา

จัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางดา้นคอมพิวเตอร ์สื่อสารทางออนไลน ์
หรือ ตัวกลางที่ถูกสรา้งขึน้โดยอาศัยความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ี่น าเอาขอ้ความ 
กราฟิกภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วิดีโอมาจัดการตามกระบวนการ และวิธีการผลิตโดยน ามา
เชื่อมโยงกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการใชง้าน และตรงกบัวตัถปุระสงค ์    
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ภาพประกอบ 3 สื่อดิจิทลั 
 

5.2 องคป์ระกอบของส่ือดิจิทัล 
1.ขอ้ความ (Text) เป็นส่วนที่เก่ียวกับเนือ้หาของมัลติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด หรือ

เนือ้หาของเรื่องที่น าเสนอ ถือว่าเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานที่ส  าคญัของมลัติมีเดีย ระบบมลัติมีเดียที่
น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือก
มากมายตามความตอ้งการแลว้ยงัสามารถก าหนดลกัษณะของการปฏิสมัพนัธ(์โตต้อบ)ในระหว่าง
การนาเสนอไดอี้กดว้ย ซึ่งปัจจบุนั มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้ความที่ไดจ้ากการพิมพ ์เป็นขอ้ความปกติที่พบไดท้ั่วไป ไดจ้ากการพิมพด์ว้ย 
โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น Note Pad, Text Editor, Microsoft Word โดย
ตวัอกัษรแต่ละตวัเก็บในรหสั เช่น ASCII 

1.2 ขอ้ความจากการสแกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรือ Image ไดจ้ากการน า
เอกสารที่พิมพไ์วแ้ลว้(เอกสารตน้ฉบบั) มาท าการสแกน ดว้ยเครื่องสแกนเนอร ์(Scanner) ซึ่งจะ
ไดผ้ลออกมาเป็นภาพ (Image) 1ภาพ ปัจจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพ เป็นขอ้ความปกติได ้
โดยอาศัยโปรแกรม OCR ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส ์เป็นขอ้ความที่พัฒนาใหอ้ยู่ในรูปของสื่อ ที่ใช้
ประมวลผลได ้
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1.3 ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส ์เป็นขอ้ความที่พฒันาใหอ้ยู่ในรูปของสื่อที่ใชป้ระมวลผล 
1.4 ขอ้ความไฮเปอรเ์ท็กซ ์(Hyper Text) เป็นรูปแบบของขอ้ความ ที่ไดร้บัความนิยม

สูงมาก ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใช้
เทคนิค การลิงค ์หรือเชื่อมขอ้ความ ไปยงัขอ้ความ หรือจดุอ่ืน ๆ ได ้         

2. ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพ
ลายเสน้ เป็นตน้ ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าขอ้ความหรือตัวอักษร 
เนื่องจากภาพจะใหผ้ลในเชิงการเรียนรูห้รือรบัรูด้ว้ยการมองเห็นไดดี้กว่า นอกจากนีย้ังสามารถ
ถ่ายทอดความหมายไดล้ึกซึ่งมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรซึ่งขอ้ความหรือตวัอกัษรจะมีขอ้จ ากดั
ทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ 
ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวารสารวิชาการ  
เป็นตน้        

3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต ์เป็นตน้ 
ทั้งนี ้เพื่อสรา้งสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้
โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึน้อยู่บา้งเก่ียวกับขนาดของไฟลท์ี่ตอ้งใช้
พืน้ที่ในการจดัเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า 

4.เสียง (Audio) ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นช้ากลับไป
กลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรับทางานด้านเสียง หากในงาน
มลัติมีเดียมีการใชเ้สียงที่เรา้ใจและสอดคลอ้งกบัเนือ้หา ในการน าเสนอจะช่วยใหร้ะบบมลัติมีเดีย
นั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ยังช่วยสรา้งความน่าสนใจและน่าติดตามใน
เรื่องราว    ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นีเ้นื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ชม้ากกว่าขอ้ความหรือภาพนิ่ง
ดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จ  าเป็นส าหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถน าเข้าเสียงผ่านทาง
ไมโครโฟน แผ่นซีดี   ดีวีดี เทป และวิทย ุเป็นตน้ 

5. วีดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบของมัลติมี เดียที่มีความส าคัญ เป็นอย่างมาก 
เนื่ องจากวิ ดี โอในระบบดิจิตอล สามารถ น าเสนอข้อความหรือ รูปภาพ  (ภาพนิ่ งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงไดส้มบูรณม์ากกว่าองคป์ระกอบชนิดอ่ืน ๆ (สื่อดิจิทัลคืออะไร.  
2559: ออนไลน)์  
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ภาพประกอบ 4 สื่อดิจิทลั 

 
5.3 ส่ือดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน  
Digital 1.0 เปิดโลกอินเตอรเ์น็ต ยุคนี ้เป็นยุคเริ่มต้นของ “ Internet” เป็นช่วงเวลาที่

กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของผูค้นเปลี่ยนจากออฟไลน ์(offline) มาเป็นออนไลน ์(online) มาก
ขึน้ เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณียก์็เปลี่ยนมาเป็นการส่งอีเมล ์E-mail และอีกหนึ่งตัวอย่างที่
เห็นไดช้ัด คือ การถือก าเนิดของเว็บไซต ์Website ที่ท าใหเ้ราเขา้ถึงทุกอย่างไดง้่ายขึน้และทั่วถึง 
การอัพเดตรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงครัง้นีไ้ดส้่งผลกระทบครัง้ใหญ่และเป็นวง
กวา้ง การด าเนินกิจกรรมสะดวกและรวดเร็ว เริ่มมีกิจกรรมเชิงพาณิชยแ์ละโฆษณาผ่านเครื่องมือ
ออนไลนเ์สมือนกบัมีหนา้รา้นที่ทกุคนบนโลกจะเห็นเราไดง้่ายขึน้  

Digital 2.0 ยุคโซเชียลมีเดีย ต่อยอดจากยุค 1.0 ก็จะเป็นยคุที่ผูบ้รโิภคเริ่มสรา้งเครือข่าย
ติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน ์เครือข่ายสังคม Social Network นีเ้ริ่มจากการคุยหรือแชทกับ
เพื่อน สมาคม กลุ่มเล็ก ๆ ของผูค้นที่ตอ้งการความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร จุดเล็ก ๆ นี ้
เริ่มพัฒนาและขยายวงกวา้งไปสู่การด าเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ โดยนักธุรกิจส่วนใหญ่มองว่า 
Social Media เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อและสรา้งเครือข่ายทางธุรกิจใหแ้ก่พวกเขาไดเ้ป็นอย่างดีดว้ย
การคลิกเพียงครัง้เดียว อีกทัง้ยงัช่วยในการพฒันา Brand วดัผลการด าเนินงานของธุรกิจ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์แบรนด ์เสมือนว่า Social Media เป็นกระบอกเสียงและเวทีเสนองานแก่นักธุรกิจสู่
สายตาชาวโลกเป็นอย่างดี เครื่องมือโซเชียลยังสามารถเป็นอ านาจในการต่อรองของผูบ้ริโภคที่
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ก าลงัตดัสินใจเลือกสินคา้และบริการ เนื่องจากมีตวัเลือกและรา้นคา้ใหเ้ห็นมากขึน้อีกดว้ย when 
technology has its own brain  

Digital 3.0 ยุคแห่งขอ้มลู และบิ๊กดาตา้ ยุคแห่งการใชข้อ้มลูที่วิ่งเขา้ออกเป็นลา้นๆดาตา้
ใหเ้ป็นประโยชน ์การเติบโตของโซเชียลมีเดียและ E-Commerce จากยุค 2.0 ท าใหเ้กิดการขยาย
ของขอ้มูลอย่างมหาศาล ทุกแพลตฟอรม์ไม่ว่าจะเป็น สื่อโซเชี่ยล เว็บเบราวเซอร ์หรือแมแ้ต่ธุรกิจ
อย่างธนาคาร โลจิสติกส ์ประกนัภยั รีเทล ต่างมีขอ้มลูเขา้ออกเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั และเริ่ม
มีการน าขอ้มูลเหล่านัน้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ดังค ากล่าวที่ว่า “ใครมีขอ้มูลมาก ก็มีอ านาจมาก” 
ขอ้มูลถูกน ามาประมวลผล จับสาระ วิเคราะหถ์ึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อสรา้งสินคา้และ
บรกิารที่สามารถตอบสนองโจทยข์องลกูคา้ได ้ทุกองคก์รต่างเห็นความส าคญัของการน าบิ๊กดาตา้
มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ แต่การน าบิ๊กดาตา้มาตอบสนองอย่างเรียลไทมน์ัน้ จ าเป็นตอ้งมีระบบ
คลาวด ์Cloud Computing มาช่วยอ านวยความสะดวก จดัเก็บขอ้มลู เลือกทรพัยากรตามการใช้
งาน  

Digital 4.0 เมื่อเทคโนโลยีมีมันสมอง และเราก็มาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะ
ท าใหอ้ปุกรณต่์าง ๆ สื่อสารและท างานกนัเองไดอ้ย่างอตัโนมติั เทคโนโลยีในสามยุคแรกที่กล่าวไป
เปรียบเสมือนเป็นแขน ขา ใหแ้ก่มนุษย ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หยิบจับ 
ค านวณ ประมวลผมใหม้นุษย ์มีแขน ขา แต่ไม่มีสมองเป็นของตัวเอง ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูก
น ามาพฒันาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย ์และเพิ่มศกัยภาพของมนุษยใ์นการใชค้วามคิดเพื่อ
ขา้มขีดจ ากัด สรา้งสรรคพ์ัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยจะใชช้ื่อยุคนีว้่าเป็นยุค Machine-to-Machine เช่น 
เราสามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอ่ืน ๆ กบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้นตัวเองผ่านแอพลิเคชนัโดยไม่ตอ้ง
เดินไปกดสวิตช์ หรือตัวอย่างที่ถูกน ามาใชง้านจริงแลว้อย่างการพูดค าว่า “แคปเจอร”์ กับแอพ
ถ่ายภาพในสมารท์โฟน โทรศพัทก์็จะถ่ายรูปใหอ้ตัโนมัติโดยที่เราไม่ตอ้งกดถ่ายดว้ยซ า้ หรือแมแ้ต่
เทคโนโลยีซิมูเลชั่น (Simulation) จ าลองสถานการณเ์พื่อฝึกอบรมพนักงาน วางแผนสถานการณ์
โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือเป็นสื่อการเรียนรูแ้บบ Interactive เป็นต้น (wice 
logistics: ออนไลน)์  

 
5.4 การส่ือสารยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  
การสื่อสารดิจิทัล เป็นทักษะส าคัญยิ่งของผูค้น ในศตวรรษที่ 21 เป็นพลังที่เปลี่ยนวิถี

ชีวิตของผูค้นบน พืน้โลก โดยเฉพาะคนที่ท างานสื่อสาร หากไม่ปรบัตัว ท่านก็ตอ้งพับฐานไปเลย 
เพราะท่านก าลังเผชิญความ เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในประวัติศาสตร ์พลังดิจิทัลที่ถะถั่ง ถาโถม
รุนแรง รวดเรว็ และกวา้งไกล  
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การสื่อสารดิจิทลั คือกระบวนใชท้ักษะใน การใช ้วิเคราะหผ์ูร้บัสาร/ออกแบบสาร อย่าง
ดงึดดูใจ มีความคิดสรา้งสรรคผ์่านการ ใชส้ื่อดิจิทลั (digital media) ที่มีปฏิสมัพนัธ,์ มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนอย่างมี ประสิทธิภาพ ทัง้การผสมผสานขอ้ความ (text) ภาพ, เสียง, เทคนิคพิเศษ ให ้
บงัเกิดผลต่อผูร้บัสาร ดังที่ผูส้่งสารตัง้ใจ การสื่อสารดิจิทัล จึงรวมทัง้การสรา้งระบบคิด การผลิต 
การสรา้งสาร การถ่ายทอด และการสรา้ง ผลกระทบต่อผูร้บัสาร (รศ.ดร.วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 
2554)  

5.5 ส่ือดิจิทัลในยุคปัจจุบัน  
QR Code (Quick Response Code) คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เริ่มเห็นแพร่หลายใน

บา้นเรามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ ์หรือนิตยสาร เป็นบารโ์คด้ 2 มิติ ที่มีตน้ก าเนิดมา
จากประเทศญ่ีปุ่ น โดยบรษิัท Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ตัง้แต่ปี 1994 คณุสมบติัของ QR code 
คือ เป็นสญัลกัษณแ์ทนขอ้มูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใชก้บัสินคา้   
, สื่ อโฆษณาต่าง ๆ เพื่ อให้ข้อมูล เพิ่ ม เติม  หรือจะเป็น  URL เว็บ ไซต์ เมื่ อน ากล้องของ
โทรศพัทม์ือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเขา้สูเ่ว็บไซตไ์ดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์

ประโยชนข์อง QR Code เราสามารถน า QR Code มาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ 
เช่น แสดง URL ของเว็บไซต์, ขอ้ความ, เบอรโ์ทรศัพท ์และขอ้มูลที่เป็นตัวอักษรไดอี้กมากมาย 
ปัจจุบนั QR Code ถูกน าไปใชใ้นหลาย ๆ ดา้นเนื่องจากความรวดเร็ว เพราะทุกวนันีค้นส่วนใหญ่
จะมีมือถือกนัทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี ้ก็มีกลอ้งเกือบทุกรุ่นแลว้ ประโยชนท์ี่เห็นไดช้ดัที่สดุของ QR 
Code คือการแสดง URL ของเว็บไซต ์เพราะ URL โดยปกติแลว้จะจดจ ายากเพราะยาวและบางที
ก็ จะซบัซอ้นมาก แต่ดว้ย QR Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตาม
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ, นามบตัร, นิตยสาร ฯลฯ แลว้มือถือ จะลิง้คเ์ขา้เว็บเพจที่ QR Code นัน้ ๆ บนัทึก
ขอ้มลูอยู่โดยอตัโนมติั  

วิธีใชง้าน QR Code วิธีใชง้านคิวอารโ์คด้ ตอ้งใชง้านผ่านโทรศพัทม์ือถือที่มีสญัลกัษณ์
คิวอารโ์คด้อยู่ภายในตวัเครื่อง เพียงน ากลอ้งที่อยู่บนมือถือแสกนบนคิวอารโ์คด้ รอสกัครู่ เครื่องจะ
อ่านคิวอารโ์ค้ดสีด าออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีขอ้มูลมากมาย เช่นรายละเอียดสินคา้ โปรโมชัน 
สถานที่ตัง้ของบริษัท รา้นคา้ เว็บไซต ์เบอรโ์ทรศพัท ์หากอยู่บนนามบตัร เจา้ของนามบัตรก็จะใส่
ทัง้ชื่อ อีเมล ์ฯลฯ รวมทัง้สามารถใชคิ้วอารโ์คด้สื่อบอกความในใจไดด้ว้ย เพียงพิมพคิ์วอารโ์คด้ลง
บนการด์ ผูท้ี่ไดร้บัการด์น าโทรศพัทม์ือถือที่มีกลอ้งมาสแกน เพียงเท่านีก้็รูค้วามในใจ ดว้ยไอทีแลว้  
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ภาพประกอบ 5 สื่อดิจิทลั 
 

ที่มา : http://sai23734.blogspot.com/ 
 

จะเห็นได้ว่า QR Code ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันในบุคปัจจุบันอย่างมาก 
ไม่ใช่มีแค่การแสกนแลว้เป็นเว็บไซตโ์คด้ที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถเก็บขอ้มูล ไดท้ัง้
ตัวอักษร ตัวเลข และ Binary เช่น ชื่อเว็บไซต์, เบอรโ์ทรศัพท์, ขอ้ความ, E-mail ฯลฯ และมีการ
แปลงข้อมูล (Encode) และถอดรหัส (Decode) ด้วยการใช้รูปแบบ 2D ด้วย ซอฟต์แวรก์าร
ถอดรหสัจากภาพหรือวีดีโอ (QR Code, 2561) 

 
AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Virtual World) 

เพิ่มเขา้ไปในโลกจริง ความเป็นมาของ AR เทคโนโลยีนีไ้ดถู้กพฒันามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2004 จดัเป็น
แขนงหนึ่งของงานวิจยัดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร ์ว่าดว้ยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่
สรา้งจากคอมพิวเตอรล์งไปในภาพที่ ถ่ายมาจากกลอ้งวิดีโอ เว็บแคม หรือกลอ้งในโทรศพัทม์ือถือ 
แบบเฟรมต่อเฟรม ดว้ยเทคนิคทางดา้นคอมพิวเตอรก์ราฟิก แต่ดว้ยขอ้จ ากัดทางเทคโนโลยีจึงมี
การใชไ้ม่แพรห่ลายเท่าไหร ่แต่ปัจจบุนัเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารขอ้มลูไรส้าย  

 

http://sai23734.blogspot.com/
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ภาพประกอบ 6 เทคโนโลยีสื่อดิจิทลั AR (Augmented Reality) 
 

ที่มา : http://www.techno.lru.ac.th/techno 
 

หลกัการท างานของระบบ AR เป็นการน าเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็น
จริงและความเสมือนจริงเขา้ดว้ยกัน ดว้ยการใชร้ะบบซอฟตแ์วรแ์ละอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น
เว็บแคมคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณอ่ื์นที่เก่ียวขอ้งโดยองคป์ระกอบของระบบ AR มีดงันี ้ 

1. ตัว Marker (หรือMarkup) ซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่
ก าหนดไวเ้ป็นตวัเปรียบเทียบ กบัสิ่งที่เก็บไวใ้นฐานขอ้มลู (Marker Database)  

2. กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม  
กลอ้งโทรศพัทม์ือถือ หรือตวัจบั Sensor อ่ืน ๆ เพื่อท าการการวิเคราะหภ์าพ (Image 

Analysis) และวิเคราะหจ์าก marker ประเภทอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว ้โดยระบบจะท าการค านวณค่า
ต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกบักลอ้ง  

3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพคอมพิวเตอร ์หรือจอภาพโทรศพัทม์ือถือ หรืออ่ืน ๆ  
4. ซอฟตแ์วร ์ซอฟตแ์วร ์หรือส่วนประมวลผลเพื่อสรา้งภาพหรือวัตถุแบบสามมิติ 

กระบวนการสรา้งภาพสองมิติจากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ่มขอ้มูลเขา้ไปในภาพ
โดยใชค่้าต าแหน่งเชิง 3 มิติที่ค  านวณไดจ้นไดภ้าพหรือขอ้มลูซอ้นทบัไปบนภาพจรงิ 

 

http://www.techno.lru.ac.th/techno
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VR (Virtual Reality) คือทัศนียภาพรอบทิศทางที่สรา้งขึน้โดยคอมพิวเตอร ์จ าลองและ
ถ่ายทอดความรูส้ึกและประสบการณ์ดั่งอยู่ในโลกเสมือนจริง การรบัชมความเป็นจริงเสมือน
จ าเป็นตอ้งมีอปุกรณร์บัชมซึ่งรบัสญัญาณมาจากคอมพิวเตอร ์ 

         
ภาพประกอบ 7 เทคโนโลยีสื่อดิจิทลั VR ( Virtual Reality) 

 
ที่มา  https://www.acerspace.com/whats 

 
โดยปกติแล้วจะมีฮารด์แวรท์ี่ป้อนตรงต่อประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นที่ เรียกว่า 

จอแสดงผลแบบสวมศีรษะ (Head-Mounted Display, HMD) ใหต้าทัง้สองไดเ้ห็นภาพเป็นสามมิติ
จากจอภาพขนาดเล็กที่ ให้ภาพ (หรือต่อไปอาจลดขนาดลงเป็นแว่นตาก็ได้) และเมื่อผู้ใช้
เคลื่อนไหว ภาพก็จะถกูสรา้งใหร้บักบัความเคลื่อนไหวนัน้ บางกรณีก็จะมีหูฟังแบบสเตอริโอใหไ้ด้
ยินเสียงรอบทิศทาง และอาจมีถุงมือรบัขอ้มลู (data glove) หรืออปุกรณอ่ื์นที่จะท าใหผู้ใ้ชโ้ตต้อบ
กบัสิ่งแวดลอ้มจ าลองที่ตนเขา้ไปอยู่  

ระบบความเป็นจริงเสมือนสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของนกัธุรกิจบางส่วนไดเ้ป็น
อย่างดี เพราะสามารถดดัแปลงไปใชใ้นงานหลาย ๆ ดา้น เช่น งานดา้นสารสนเทศ อาศยัความจริง
เสมือน เพื่อเรียกให้ผูค้นมาสนใจด้านสารสนเทศ กระตุ้นประสาทสัมผัสของมนุษยใ์หร้บัรูแ้ละ
เขา้ใจไดง้่าย ซึ่งเป็นผลดีต่อมนุษยท์ี่รบัรูไ้ดร้วดเร็วและง่ายต่อการจดจ า (ความเป็นจริงเสมือน. 
2562:  ออนไลน)์ 

Siapera  (2012 อา้งถึง ฐิตินนั  บุญภาพ คอมมอน, 2556) สื่อดิจิทลั เป็นรูปแบบสื่อที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัซึ่งจะมีรูปแบบและลกัษณะที่แตกต่างออกไปจากเดิม 4 ประการคือ 

https://www.acerspace.com/whats
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1. เนือ้หาของสื่อดิจิทัลนั้นจะต้องไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ที่ใช้  ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าสู่
เนือ้หานัน้ไดจ้ากอปุกรณห์ลากหลายแบบ แต่จะตอ้งไดผ้ลลพัธท์ี่เหมือนกนั 

2. ขอ้มลูที่ผ่านสื่อดิจิทลั จะมีทัง้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและขอ้ความ ที่จะรวม
ไวด้ว้ยกนับนพืน้ที่หรือฐานขอ้มลูที่มีขนาดเล็ก  

3. สื่อดิจิทลัจะตอ้งเขา้ถึงไดง้่ายและรวดเรว็ โดยสามารถเขา้ถึงไดท้กุช่วงเวลา  
4. การจัดการขอ้มูลและเนือ้หาในสื่อดิจิทัลจะท าไดง้่าย รวดเร็วกว่าแบบเดิม เช่น 

การลบขอ้มลู การบนัทกึ หรือการใสข่อ้มลูเนือ้หา 
Lev Manovich (2001) กล่าวว่า เนื่องจากสื่อดิจิทัลจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมเก่ียวกับ

เทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร ์และการสื่อสารเข้า
ดว้ยกนัผ่านรูปแบบการสื่อสาร 3 ประเภทคือ 

1. รูปแบบของตวัอปุกรณ ์เช่น คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน หรือระบบมลัติมีเดียต่าง ๆ  
2. รูปแบบของโปรแกรมซอฟแวร ์เช่น แอพพลิเคชั่นที่ใชส้  าหรบัรองรบัการท างานหรือ

การเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้จากสมารท์โฟน หรือคอมพิวเตอร ์
3. รูปแบบของเครือข่ายการสื่อสาร เช่น เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต โทรคมนาคม เป็นตน้ 

 
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข (2554) ไดก้ล่าวถึงสื่อในยุคดิจิทัลไว่ว่า ลกัษณะเฉพาะทางเทคโนโลยี

ของสื่อดิจิทัลนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การเป็นสื่อที่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง โดยท าใหเ้กิดรูปแบบของการสื่อสารในลกัษณะต่าง ๆ คือ  

1. การสื่อสารที่จะสามารถมีการโตต้อบกนัได ้
2. ไม่จ ากดัพืน้ที่และเวลา 
3. ไม่เปิดเผยขอ้มลูผูส้ง่และผูร้บั 
4. ตน้ทนุสงู 
5. ไม่สามารถปิดกัน้ได ้
6. ไม่หยดุยัง้ตอ้งมีการปรบัตวัตลอดเวลา 

วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ (2560) ไดก้ล่าวว่าในยุคของดิจิทัลสิ่งที่จ  าเป็นและควรมีทักษะ
ทางดา้นดิจิทลั 8 ลกัษณะดงันี ้

1. การสรา้ง และรกัษาอตัลกัษณใ์นโลกดิจิทลั (Digital Identity) นั่นคือเมื่อการใชช้ีวิตใน
ยคุดิจิทลัตอ้งมีทกัษะในการบริหารจดัการอตัลกัษณห์รือชื่อเสียงในโลกออนไลนข์องตวัเองใหเ้ป็น 
รวมถึงการจดัการในระยะสัน้และระยะยาว 
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2. การใชเ้ครื่องมือและสื่อดิจิทลั (Digital Use) เป็นทกัษะที่จะใชเ้ครื่องมือและสื่อดิจิทัล 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยสามารถสรา้งสมดลุใหก้บัชีวิตออนไลนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

3. การอยู่ในโลกดิจิทลัอย่างปลอดภยั (Digital Safety) เป็นทกัษะที่จะช่วยบริหารจดัการ
ความเสี่ยงบนโลกออนไลน ์ 

4. ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เป็นความสามารถในการตรวจสอบ
เบือ้งตน้ว่ามีภยัคกุคามในโลกออนไลนห์รือไม่ 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทัล  (Digital Emotional Intelligence) เป็นการ
แสดงออกถึงความรูส้กึ เช่น เห็นดว้ย เสียใจ ดีใจ พงึพอใจ  

6. การสื่อสารในโลกดิจิทัล (Digital Communication) เป็นความสามารถที่จะสื่อสาร 
เขา้ถึงขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยีและการสรา้งสื่อดิจิทลัที่ชาญฉลาดท าใหเ้กิดผลที่ตอ้งการ 

7. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ ดิจิทัล (Digital Rights) ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิ์ทาง
กฎหมาย ทรพัยส์ินทางปัญญา  

8. การรู ้เท่ าทันสื่ อ ดิจิทัล  (Digital Literacy) ความสามารถในการค้นหา เข้าถึ ง 
ประเมินผลและสรา้งสรรคเ์นือ้หา รวมถึงความสามารถในการประมวลผล  และยังได้กล่าวถึง
วัฒนธรรมดิจิทัล เป็นการผสมผสานกันระหว่างคนกับเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกัน โดยลักษณะของ
วฒันธรรมดิจิทลั ดงัภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ลกัษณะวฒันธรรมดิจิทลั 
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ทั้งนีก้ารรูท้างดิจิทัลจะเกิดจากความรูพ้ื ้นฐานทางดิจิทัล ทักษะร่วมสมัย และทักษะ
ความสามารถเชิงวิเคราะห ์ดงัภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ความรูท้างดิจิทลั 
 

ที่มา : ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
ความสามารถส าหรบัการรูดิ้จิทลัสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ใช ้(Use) เขา้ใจ 

(Understand) และสรา้ง (Create) (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558) 
1. ใช ้(Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ  าเป็นในการใชค้อมพิวเตอร์

และอินเทอรเ์น็ต ทักษะและความสามารถที่เก่ียวขอ้งกับค าว่า “ใช”้ ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้น
พืน้ฐาน คือ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word processor) เว็บ
เบราวเ์ซอร ์(Web browser) อีเมล และเครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ สู่เทคนิคขัน้สูงขึน้ส  าหรบัการเขา้ถึง
และการใชค้วามรู ้เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูล หรือ เสิรช์เอนจิน (Search engine) 
และฐานขอ้มลูออนไลน ์รวมถึงเทคโนโลยีอบุติัใหม่ เช่น Cloud computing 

2. เขา้ใจ (Understand) คือชุดของทกัษะที่จะช่วยผูเ้รียนเขา้ใจบรบิทและประเมินสื่อ
ดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจเก่ียวกบัอะไรที่ท าและพบบนโลกออนไลน ์จดัว่าเป็นทกัษะที่ส  าคญั
และที่จ  าเป็นที่จะตอ้งเริ่มสอนเด็กใหเ้ร็วที่สดุเท่าที่พวกเคา้เขา้สู่โลกออนไลน ์เขา้ใจยังรวมถึงการ
ตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไร มี
ผลกระทบต่อความเชื่อและความรูส้ึกเก่ียวกบัโลกรอบตวัผูเ้รียนอย่างไร เขา้ใจยงัช่วยเตรียมผูเ้รียน
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ส าหรบัเศรษฐกิจฐานความรูท้ี่ผูเ้รียนพฒันาทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อคน้หา ประเมิน และ
ใชส้ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงานรว่มมือ และแกไ้ขปัญหา 

3. สร้าง (Create)  คือความสามารถในการผลิตเนื ้อหาและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสรา้งดว้ยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู ้
วิธีการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าหรือการเขียนอีเมล แต่มนัยงัรวมความสามารถในการดดัแปลง
สิ่งที่ผูเ้รียนสรา้งส าหรบับริบทและผูช้มที่แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสรา้งและ
สื่อสารดว้ยการใช ้Rich media เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วน
ร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและรบัผิดชอบ เช่น Blog การแชรภ์าพและวิดีโอ และ 
Social media รูปแบบอ่ืน ๆ  

 
ขอ้ก าหนดการพฒันาสื่อดิจิทลัที่มีคณุภาพ 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557) กล่าวว่าถึงขอ้ก าหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพว่า 

ปัจจุบนักระแสการจดัการความรู ้การพฒันาคลงัความรูห้น่วยงานเป็นกระแสที่มาแรงมาก หลาย
หน่วยงานต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาคลังความรูโ้ดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ ผสานดว้ยแนวคิดของ 
เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่มุ่งเนน้ความร่วมมือสรา้งสรรคเ์นือ้หาสาระความรู ้จากการด าเนินการขา้งตน้ 
องคป์ระกอบส าคัญที่เก่ียวขอ้งก็คงหนีไม่พน้ “องคค์วามรูต่้าง ๆ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล” ที่พัฒนา 
สรา้งสรรคด์ว้ยซอฟตแ์วรห์ลากหลาย โดยมุ่งเนน้ใหม้ีระบบการจดัเก็บ การจดัหมวดหมู่ การเขา้ถึง 
และการเรียกใชง้านที่สะดวก รวดเร็ว ยั่งยืน อันหมายถึงในอนาคตสามารถเรียกใชง้านไดน้ั่ นเอง 
แต่ความเป็นจริงกลับพบว่าการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับสื่อดิจิทัลของหลายหน่วยงาน ได้ให้
ความส าคัญกับ “ระบบ” มากกว่า “ตัวสื่อที่เป็นสาระความรู้” ท าใหส้ื่อดิจิทัลที่จัดเก็บถูกละเลย 
ความส าคัญลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ความคาดหวังที่ว่า “สื่อดิจิทัล” นั้นจะถูกเรียกใชไ้ด้อย่าง
ถกูตอ้ง ในอนาคตเป็นไปไม่ไดอ้ย่างที่คาดหวงัไว ้เช่น ปัญหาจากแบบอกัษร (Font) ที่เพีย้น เพราะ
ไม่มี แบบอักษรดังกล่าวใช้ในคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์ที่ เปิดเรียกเอกสาร ปัญหาการเขา้รหัส
ภาษาไทย (Thai Encoding) ปัญหาจากการจดัหนา้กระดาษเพีย้นแตกต่างไปจากการจดัพิมพค์รัง้
แรก ปัญหาอันเกิด จากการท างานซ า้ซอ้น สิน้เปลืองก าลัง เวลา และงบประมาณ เช่นการน า
เอกสารตัวเล่มที่จัดรูปเล่ม ดว้ยโปรแกรม Word Processor หรือ Desktop Publishing มาสแกน 
หรือพิมพใ์หม่ แทนที่จะเก็บรกัษา แฟ้มเอกสารตน้ฉบบั ไม่รวมถึงปัญหาอนัเกิดผลกระทบจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ทัง้เนือ้หา ภาพ แบบอักษร และซอฟตแ์วรท์ี่ใชส้รา้งสรรค ์เพราะสื่อดิจิทัลที่
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น าเขา้ผ่านระบบที่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต ย่อมถูกจับตามองไดเ้ร็วกว่าปกตินั่นเอง การด าเนินการ
เก่ียวกบัสื่อดิจิทลั จึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้ก าหนด แนวปฏิบติั หรือ มาตรฐานการสรา้ง การใช้
งาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูลดว้ย ซึ่งการน าเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการน าเสนอในลกัษณะต่าง ๆ 
โดยภาพที่ไดม้านั้นมีทัง้ภาพที่ ถ่ายดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่อง
กราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีค่าก าหนดการ จัดเตรียมภาพ และการใช้งานที่แตกต่างทั้งความ
ละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) เพื่อให ้การน าภาพไปใชใ้นลกัษณะต่าง ๆ เป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ควรมีการเตรียมภาพใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการ ใชง้าน วนัที่เวลาของอปุกรณเ์ตรียม
ภาพดิจิทลั วนัที่/เวลาของกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั และเครื่องคอมพิวเตอรม์ีความส าคญัอย่างมากใน
การจดัการ ภาพดิจิทลั กลอ้งถ่ายภาพดิจิทัลและเครื่องสแกนเนอรใ์นปัจจุบนัมีการเก็บขอ้มลูวนัที่
เวลาที่ถ่าย สแกน หรือแก้ไขลงไปในแฟ้มภาพดิจิทัล ผ่านส่วนการท างานที่ เรียกว่า Image 
Metadata โดยเฉพาะ ภาพฟอรแ์มต JPG และ TIFF ซึ่งมีซอฟตแ์วรจ์  านวนมากที่สามารถดึงค่า
วนัที่ เวลาดงักลา่ว มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

ในส่วนของความละเอียดของภาพ (Image Resolution) ความละเอียดของภาพก็เป็น
องคป์ระกอบส าคัญที่ตอ้งพิจารณาในการเตรียมภาพ ดว้ยราคาของ อุปกรณ์จัดเก็บที่ลดลงบน
ฐานของความสามารถในการจัดเก็บที่มากขึน้กว่าเดิม ท าใหก้ารบันทึกภาพ การถ่ายภาพ การ
สแกนภาพควรก าหนดค่าความละเอียดของภาพใหสู้งเท่าที่อุปกรณ์จะรบัได ้หรือ สงูพอควร เช่น 
มากกว่า 150 จุดต่อนิว้ (Dot per Inch) หรือก าหนดค่าความกวา้งของภาพ คุณภาพของ ภาพ 
(Image Quality) จากกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลัใหอ้ยู่ในระดบัที่ดีถึงดีที่สุด รูปแสดงการตัง้ค่าคณุภาพ
ของถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพดิจิทลั (ค าสั่งแตกต่างกนัได)้ ขนาดของภาพ (Image Size) ขนาด
ของภาพก็มีความส าคัญไม่แพค้วามละเอียดของภาพ โดยการเตรียมภาพตน้ฉบับควร ก าหนด
ขนาดภาพใหส้งูไวก้่อน เพื่อใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม หน่วยวดัขนาดของภาพ คือ
จุดหรือพิกเซล (Pixel) ประกอบดว้ยค่าความกวา้ง (Width) และค่าความสูง (Height) การเตรียม
ภาพตน้ฉบบัเพื่อใชป้ระกอบการจดัพิมพเ์อกสาร ควรก าหนดขนาดภาพไม่นอ้ยกว่า 1024 × 768 
พิกเซล และควรปรบัขนาดภาพใหเ้หมาะสมในการใชง้านแต่ละครัง้ แต่ละลกัษณะโดย ใชเ้ทคนิค
การปรบัขนาดภาพดว้ยค าสั่งของซอฟตแ์วรจ์ัดการภาพ (หลีกเลี่ยงการปรบัขนาดภาพดว้ย การ
ลากจดุ Handle ที่มมุของภาพ) โดยการปรบัแต่ง การปรบัขนาดภาพนัน้ ภาพที่ปรบัควรบนัทกึดว้ย 
ชื่อแฟ้มภาพใหม่ เพื่อเก็บแฟ้มภาพต้นฉบับไว้ใช้งานต่อ การเตรียมภาพส าหรับเว็บไซต์ สื่อ
น าเสนอต่าง ๆ ควรปรบัขนาดภาพใหเ้หมาะสมดว้ย ซอฟตแ์วรจ์ดัการภาพทกุครัง้ และควรก าหนด
ขนาดที่เป็นมาตรฐานในงานต่าง ๆ ดว้ย 
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และรูปแสดงขนาดของภาพลกัษณะต่าง ๆ ในการน าเสนอผ่านเว็บ สีของภาพ สีของภาพ
ก็มีความส าคญัต่อภาพลกัษณข์ององคก์รได ้ณ เวลานีก้ารเรียกสีดว้ยชื่อเรียกตามปกติ เช่น แดง 
เขียว เหลือง ฟ้า อาจจะสรา้งปัญหาไดง้่าย เช่น สีของโลโกห้น่วยงานเป็นสีแดง ก็คงเป็น การยากที่
จะบอกว่าสีแดงลกัษณะใด เช่น แดงเขม้ แดงมืด แดงอ่อน แดงสว่าง ดงันัน้การก าหนด รหสัก ากบั
สี โดยเฉพาะสีของหน่วยงานย่อมสรา้งความเขา้ใจที่ตรงกนัได ้

โดยหลักการพื ้นฐานของสื่อดิจิทัล (Digital Media) ก็คือ รูปแบบของข้อมูลต้องเป็น
ตวัเลข จากรูปแบบข่าวสาร อย่างเช่น รูปภาพ วิดิทัศน ์เสียง เป็นตน้ รูปแบบเหล่านีเ้มื่อรบัเขา้มา
ตอ้งถูกเปลี่ยนเป็นขอ้มลูแบบตวัเลขฐานสอง (Binary Number) ที่สามารถเก็บลงใน ตวักลางแบบ
ดิจิตอล (Digital Media) และเมื่อต้องการน ากลับมาสู่ รูปแบบเดิม ( รูปภาพ วิ ดิทัศน์ เสียง ) 
จะต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเหล่านี ้ ให้กลับไปเป็นรูปแบบเดิม ( รูปภาพ วิดิทัศน ์
เสียง ) 

 
ข้อดีของส่ือดิจิทัล 

1. ความคงทน คุณภาพของสิ่งที่อยู่ใน “ Digital Media ” การเสื่อมสภาพจะใช้
เวลานานกว่า เพราะรูปแบบของขอ้มูลที่จดัเก็บแบบสองระดบั ” (0 กบั 1) โอกาสที่จะผิดเพีย้นจะ
เกิดขึน้ไดย้ากกว่า ขอ้มูลแบบต่อเนื่อง เช่น การบันทึกภาพลงในวิดิทัศน์แบบอนาล็อก กับการ
บนัทึกภาพลงวิดิทัศน ์ในระบบดิจิทลั เมื่อเสน้เทปยืด การอ่านขอ้มูลกลบัมาในแบบดิจิทัลนัน้ จะ
ท าไดง้่ายกว่า และสามารถท าใหไ้ดข้อ้มลูกลบัมาไดเ้หมือนเดิมไดง้่ายกว่า แต่ส าหรบัอนาล็อก จะ
ใหค้ณุภาพของภาพ ที่ลดลงโดยทนัที  

2. รูปแบบของการน าไปใชง้านท าไดห้ลากหลายวิธี ขอ้มลูที่จดัเก็บในแบบดิจิทลั ถือ
ไดว้่า เป็นขอ้มลูกลาง ที่สามารถแปลงไปสู่รูปแบบอ่ืนไดง้่ายเช่น ถ่ายรูปดว้ยกลอ้งดิจิตอล เมื่อได้
เป็น ข้อมูลภาพออกมาแล้ว จากนั้น สามารพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ  หรือการแสดงภาพบน
จอคอมพิวเตอร ์หรือแสดงภาพบนจอทีวี ก็ไดเ้ช่นกนั  

3. การน าไปผสมผสานกับสื่อรูปแบบอ่ืน เช่น ภาพถ่าย น ามารวมกับเสียง มีการ
แสดงแบบ Multi-Media  

4. การปรบัแต่ง (Edit) เป็นการปรบัแต่งสื่อที่เป็นภาพถ่าย วิดีโอ เสียงนกรอ้ง น ามา
ปรบัแต่งใหดี้ขึน้กว่าเดิม การสอดแทรก สิ่งเหล่านีท้  าใหน้่าดู น่าฟัง มากกว่าปกติ มีความวิจิตร
พิสดาร  
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ข้อเสียของส่ือดิจิทัล 
1.  เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการกระท าผิดศีลธรรม การละเมิดในสิทธิของผูอ่ื้น เช่น การน าเอา

ภาพของบุคคลหนึ่ง มาตัดต่อกบัภาพเปลือยกายของอีกคนหนึ่ง หรือ การท าซ า้ (Copy) กับ งาน
สื่อ ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง เป็นตน้ ถึงอย่างไรก็ตาม จากขอ้ดี ท่ีมีคณุสมบติัเด่นมากมายเหล่านี ้ท าให้
แนวโน้มของอุปกรณ์สื่อในอนาคต สามารถพัฒนาขึน้เป็นสื่อดิจิ ทัล (Digital Media) และมี
แนวทางของการพฒันา ใหม้ีคณุภาพดีขึน้ทกุขณะ และราคาถกูลง 

อไุรพร ชลสิรรุิ่งสกุล (2554) ไดก้ล่าวว่า พืน้ฐานการด าเนินธุรกิจผ่านรูปแบบของสื่อ
ดิจิทลัมีประเด็นที่ส  าคญั 5 ประเด็น 

1. การเชื่อมต่อ ในช่องทางดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวิถีการติดต่อสื่อสารใหเ้กิดความ
รวดเรว็มากขึน้ ท าใหก้ารสื่อสารเป็นไปไดต้ลอดเวลาจากทั่วทกุมมุโลก 

2. การปฏิสมัพนัธ ์ดิจิทลัจะเปลี่ยนวิธีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั ซึ่งจะเห็นไดช้ดั
คือการเปลี่ยนจากการพดูทางเดียวเป็นการสนทนารว่มกนัผ่านโลกออนไลน ์

3. การร่วมสรา้ง โดยช่องทางดิจิทัลนั้นจะสรา้งเนือ้หาทางการตลาดแบบการ
ร่วมกนัสรา้ง โดยการน านวตักรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ที่เกิดจากการท างานที่ประสานร่วมกัน โดย
หลกัหนีเนือ้หาในแบบเดิม ๆ มาเป็นเนือ้หาเชิงสรา้งสรรคแ์บบใหม่ 

4. การพาณิชย์ ในมุมมองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจากความนิยมของ
รา้นคา้ออนไลน ์จนท าใหเ้กิดความสนใจในการใชป้ระโยชนจ์ากพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

5. ชุมชน เปรียบเสมือนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 
เชื่อมต่อผ่านสงัคมออนไลนอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจะเห็นไดว้่าการเชื่อมต่อการสื่อสาร กับสื่อดิจิทัลมีความหลากหลาย อีกทั้ง
ขอ้ดีขอ้เสียที่ผูร้บั และผูส้่งสารควรศึกษาโดยละเอียด การพฒันาที่กา้วกระโดดอย่างรวดเร็ว จึงท า
ใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลทางสื่อดิจิตอลเป็นไปไดอ้ย่างกวา้งขวาง ครอบคลมุอีกทัง้ยังสามารถพฒันา
เนื ้อหาดิจิทัลที่สรา้งสรรค์ ด้วยการบูรณาการควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมการ
ออกแบบกับองคค์วามรูด้า้นศิลปวัฒนธรรม การใชป้ระโยชนจ์ากทุนทางวัฒนธรรมในการสรา้ง
มูลค่า ผ่านการรบัรูข้้อมูลมิติใหม่ ในรูปแบบมัคคุเทศก์ดิจิทัล (Digital Guide) สื่อที่จะช่วยให้
นกัท่องเที่ยวสามารถรบัองคค์วามรูท้ี่ถกูตอ้งไดอี้กดว้ย 
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6. ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทร่วมสมัย 
กรองกาญจน์ กันไชยค า (2562) การศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัยในวัดพระเชตุพน

วิมลมงัคลารามราช มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปรากฏการณร์่วมสมยัในปัจจบุนั 2) เพื่อน าเสนอ
แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑข์องที่ระลึก วดัพระเชตพุน ฯ กระบวนการศึกษา 1.เริ่มจากการลง
พืน้ที่สงัเกตการณ ์วดัพระเชตพุน ฯ และมิวเซียมสยาม, การสมัภาษณ ์2.การศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิ 
3.การสงัเกตการณอ์ารต์เบียนนาเล ่2018  

แนวคิดที่ไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่ระลึกองคก์รจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการศึกษาอัตลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ ตลอดจนการ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราว และสอดคลอ้งกับการศึกษาอัตลักษณ์ วัดพระเชตุพน ฯ การ
สงัเกตการณ์จากงานอาตเบียนนาเล่ 2018 ผลงานจัดแสดงภายในวัดพระเชตุพน ฯ ท าใหผู้ว้ิจัย
เห็นแนวทางที่เปิดรบังานศิลปะร่วมสมัยของวัดพระเชตุพน ฯ ซึ่งสามารถต่อยอดแนวทางการ
ออกแบบของที่ระลึกวัดพระเชตุพน ฯ ไดอ้ย่างหลากหลาย และน่าสนใจ โดยมีการน าเสนอดังนี ้  
1.รูปแบบของโมเดลที่ทับกระดาษเขามอจ าลองร่วมสมัย 2.เสือ้เขามอ ฤๅษีดัดตน โดยลายเสน้
จากการน าอตัลกัษณข์องฤๅษี   ดดัตนรว่มสมยั 3 สญัชาติ  

 
ผลทีไ่ด้จากการศึกษาปรากฏการณศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ 
จากการที่ผู ้วิจัยได้สังเกตการณ์เคลื่อนตัวของศิลปะ การปรากฎการณ์ที่ เกิดขึน้กับ

ศิลปวฒันธรรมในปัจจุบนั จากแนวคิดของศิลปินที่แสดงต่อผลงานของตนเองนัน้ ไดเ้ปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่หลากหลาย สงัเกตไดเ้ด่นชดัในปัจจบุนักบังานอารต์ Bangkok Art Biennale 2018 
ไดน้ ามาเสนอผลงานภายในวดัพระเชตพุน ฯ มีเขา้รว่มทัง้หมด 4 ผลงาน ดงันี ้

 
1. ผลงาน Aftermart เป็นกาลเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดที่สะทอ้นความเชื่อมโยงระหว่าง

ปรชัญา ศาสนาพุทธ และประวติัศาสตร ์เกิดเป็นงานจิตรกรรมลอยตัวถูกวางเขา้คู่กับรูปป้ันฤๅษี
ดดัตน และตุ๊กตาอบัเฉาจีน บรเิวณเขามอ ในวดัพระเชตพุน ฯ  
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ภาพประกอบ 10 ชุดผลงาน Aftermart อารต์เบียนนาเล ่2018 วดัพระเชตพุน ฯ 
 

ที่มา : ภาพโดยผูว้ิจยั 
 

2. ชุดผลงาน Home , Body , Memory ผลงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ บริเวณภายใน
สระจระเข้ วัดพระเชตุพน ฯ สัมผัสกับภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ งานออกแบบ 
วรรณกรรม บทประพนัธ ์การนวดสมนุไพร และโหราศาสตร ์

 

    
 

ภาพประกอบ 11 ชุดผลงานHome , Body , Memory อารต์เบียนนาเล ่2018 วดัพระเชตพุน ฯ 
 

ที่มา : ภาพโดยผูว้ิจยั 
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3. ชุดผลงาน A Shadow of Give เป็นประติมากรรมเชิงทดลองที่ไดแ้รงบันดาลใจจาก
ภาพเขียนฝาผนงัสองมิติในโรงทาน ที่เป็นสญัลกัษณข์องการมอบให ้ความไม่เห็นแก่ตวั และความ
เคารพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ผลงาน A Shadow of Give อารต์เบียนนาเล ่2018 วดัพระเชตพุน ฯ 
 

ที่มา : ภาพโดยผูว้ิจยั 
 
4. ชุดผลงาน Zuo You He Che (จั่วโย่วเหอเชอ) เป็นการประสานกันระหว่าง 3 สิ่ง คือ

สตัว(์ส่วนหัว) คน (ส่วนขา) และเทพเจา้เป็นร่างเดียวกัน แต่แยกออกเป็น ซา้ย และขวา ส่วนมว้น
กระดาษที่คาบอยู่นัน้ ไม่มีใครบอกไดว้่าคือคมัภีรอ์ะไร ผูช้มตอ้งน ามาตีความเอาเอง โดยใชค้วาม
สงบในใจ 
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ภาพประกอบ 13 ชุดผลงานZuo You He Che (จั่วโย่วเหอเชอ)  
อารต์เบียนนาเล ่2018 วดัพระเชตพุน ฯ 

 
ที่มา : ภาพโดยผูว้ิจยั 

 
สรุปปรากฏการณ์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร โดยปัจจุบันไดม้ีการสรรคส์รา้งจากแนวคิด จากศิลปินระดับชาติหลากหลายแขนง  
ดงันี ้

1.การเปลี่ยนแปลงบทบาทการน าเสนอองคค์วามรูผ้่านงานศิลป์ 
2.การบรูณาการรว่มของผลงานศิลปะ และวฒันธรรมที่เด่นชดั 
3. รูปแบบของวัดจากเดิมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ยโบสถว์ิหาร 

และที่อยู่ของสงฆ ์หรือนักบวช แต่ปัจจุบันไดเ้กิดการรงัสรรคง์านศิลปะ สู่พสกนิกรชาวไทยมาก
ยิ่งขึน้ 
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7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
โกวิทย ์ทะลิ (2559) ศึกษาแบบจ าลองการน าเสนอสาระพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่นตามแนวคิด

ปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณี (ศึกษา) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่างศิลา เป็นการพัฒนา
แบบจ าลองการน าเสนอสาระพิพิธภัณฑต์ามแนวคิด ปัจจุบนัสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรบั
พิพิธภัณฑท์อ้งถิ่นบนพืน้ที่อนุรักษ์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทอ้งถิ่นอ่างศิลา และการทดสอบและ
รบัรองแบบจ าลองการน าเสนอสาระพิพิธภัณฑต์ามแนวคิดปัจจุบนัสู่อดีตใหเ้กิดการรบัรูแ้ละการ
เรียนรูท้ี่เหมาะสมส าหรบัพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่นในบริบทใหม่ ขอบเขตของการศึกษาดา้นพืน้ที่ ผูว้ิจัย
เลือกพิพิธภัณฑเ์ฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช (พิพิธภัณฑป์ระจ าทอ้งถิ่นอ่างศิลา) ต าบล
อ่างศิลา จังหวดัชลบุรี ผูว้ิจัยมีแนวคิดพัฒนาพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่นใหเ้ป็นแหล่งรบัรู ้ และเรียนรูต้าม
แนวคิดปัจจุบนัสู่อดีต โดยศึกษาปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการน าเสนอสาระ
ของพิพิธภัณฑ์บนพื ้นที่อนุรกัษ์ ศึกษาหลักการวางโครงเรื่องโดยชุมชนมีส่วนร่วมและทดสอบ
แบบจ าลอง พบว่า แนวคิดปัจจุบันสู่อดีตสามารถสรา้งกระบวนการน าเสนอสาระพิพิธภัณฑ์สู่
กรอบแนวคิด Kowit Model เพื่อใหเ้กิดรบัรูแ้ละการเรียนรูส้  าหรบัพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นในปัจจุบนัของ
ศตวรรษท่ี 21  

ทักษิณา สุขพัทธี (2560) ศึกษา รูปแบบสื่อมัลติมี เดียเพื่ อการสร้างสรรค์ศิลปะ
นิทรรศการ เพื่อสามารถบอกเรื่องราวใหก้ระชับเขา้ใจกระจ่างภายในระยะเวลารวดเร็วในการชม 
เป็นเครื่องสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการที่ ดีนั้นต้องรู ้แนวทางและหลักการ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อออกแบบนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศการที่ดีจะให้ความรูค้วามเข้าใจ การ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นอารมณ์และความรูส้ึกการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือการตระหนักเห็น
คุณค่าเช่นเดียวกันกับนิทรรศการศิลปะ ซึ่งจะจัดแสดงผลงานในด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรม 
ประติมากรรม สื่อผสมงานหรืองานดา้นออกแบบ สื่อมัลติมีเดียถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในงาน
หรือน าไปต่อยอดในลักษณะจัดแสดงโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อสรา้งความงาม และบทบาทสื่อ
มลัติมีเดียดา้นอปุกรณแ์ละสถานที่ ทัง้ 2 ส่วนมีการผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน เป็นไปเพื่อสรา้ง
ความสมบรูณใ์หก้บังานศิลปะและสนุทรียภาพ ความประทับใจสรา้งความบนัเทิง ใหแ้ก่ผูช้ม ซึ่งใน
บทความวิชาการนีไ้ดน้ าเสนอรูปแบบสื่อมลัติมีเดียเพื่อการสรา้งสรรคศิ์ลปะนิทรรศการ  

 
วนิดา โนรา (2561) ศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิทัล เรื่อง การสอนนวดแผนไทย ของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  เพื่อพัฒนาและ
ประเมินผลการใชส้ื่อดิจิทัลการสอนนวดแผนไทยของสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สถาบนัการ
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พลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สื่อดิจิทัลการ
สอนนวดแผนไทย และแบบประเมินการใชส้ื่อดิจิทลั ขอ้มลูวิเคราะหโ์ดยการหาค่าความถ่ี ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สื่อดิจิทัลที่พัฒนาขึน้เป็นสื่อที่
สามารถเปิดใชง้านไดใ้นทกุอปุกรณ ์ท าใหส้ามารถศกึษาเรียนรูไ้ดท้กุที่ทกุเวลา ทกุระบบ  

อรญั วานิชกร (2561) การออกแบบนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูแ้พทยแ์ผนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นการศึกษาองคค์วามรู้
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ไดแ้ก่อตัลกัษณแ์ละกิจกรรมภายในวดัโพธิ์ และออกแบบบูธนิทรรศ
การเพื่อประชาสัมพันธ์วัดโพธิ์ เป็นการวิจัยท่ีเป็นการท างานร่วมกันของ 3 หน่วยงานได้แก่ 
หน่วยงานผู้ออกแบบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยงานกรมการแพทย์แผนไทย  และ
การแพทยท์างเลือก และหน่วยงานวัดโพธิ์ หรือ PAR ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การหาขอ้มูล
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ การสังเกตการณ์นักท่องเที่ยว การวิเคราะหส์รุปขอ้มูล จนถึงขั้นการออกแบบ
สรา้งสรรคบ์ูธนิทรรศการและองคป์ระกอบร่วม วิดิทศัน ์และสื่อสิ่งพิมพ ์บธูนิทรรศการท่ีรว่มสมยั มี
เรื่องราวอัตลกัษณ์ที่ครบถว้น มีภาพวาดและภาพถ่าย ประกอบที่สอดคลอ้งกับเรื่องราว เป็นสื่อ
ประกอบการบรรยายของวิทยาการมัคคุเทศน์ ให้เห็นภาพรวมของวัดโพธิ์ได้ในเวลาเพียงครึ่ง
ชั่วโมง เป็นสื่อการสอนใหน้กัท่องเท่ียวสามารถทราบขอ้มลูของวดัโพธิ์ไดจ้  านวนมากขึน้ หลายรอบ
มากขึน้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวิจัย ศึกษาค้นควา้ในรูปแบบของการออกแบบนิทรรศการ 
วัฒนธรรม และสื่อดิจิทัลนั้นมีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน ทัง้ศึกษาแบบจ าลองการน าเสนอสาระ
พิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นตามแนวคิดปัจจบุนัสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั การศกึษารูปแบบสื่อมลัติมีเดีย
เพื่อการสรา้งสรรคศิ์ลปะนิทรรศการ การศึกษาการพัฒนาสื่อดิจิทัล เรื่องการสอนนวดแผนไทย 
การออกแบบนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูแ้พทย์แผนไทยวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จึงท าใหก้ารศึกษาการพฒันาบรบิทร่วมสมยั เขามอ วดัพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลัของผูว้ิจยัในครัง้นี ้ได้
เขา้มามีบทบาทร่วม และการหารูปแบบนิทรรศการที่เหมาะสม ผ่านการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบ
ของขอ้มลูปฐมภมูิ และทติุยภมูิในครัง้นี ้
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัล” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใน
ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) ในเรื่อง
ของค าถามที่ถูกถามบ่อย (Frequently asked questions) เก่ียวขอ้งกับเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ  
โดยผูต้อบสามารถเขียนตอบ หรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระดว้ยค าพูดของตนเอง และรูป
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) โดยการออกแบบสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกับงานวิจัย นิทรรศการ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ร่วมสมัย เพื่อวัดความพึงพอใจภายใน
นิทรรศการ ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลร่วมกัน ถึงการ
จ าแนกลกัษณะทางกายภาพ และองคป์ระกอบของเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ และบริบทร่วมสมัย 
เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั โดยมีระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้
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วิธีการด าเนินวิจัย 
การศึกษาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร           

เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั 

 
 

ภาพประกอบ 14 กรอบกระบวนการการวิจยั 
 

ที่มา : กรอบกระบวนการการวิจยัโดยผูว้ิจยั 
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กระบวนการแนวคิดการวิจัย เริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรูบ้ริบทเดิม เขามอ วัด
พระเชตุพน ฯ โดยรวมรวบข้อมูลจาก ข้อมูล ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ พระอาจารย ์
ผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษา บริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ การเก็บข้อมูลจาก
นกัท่องเที่ยว การศึกษาความสวยงามทางองคป์ระกอบศิลป์ และการศึกษาสถาณการณปั์จจุบนั 
เพื่อน าขอ้มูลทัง้ 2 รูปแบบนีม้าวิเคราะหไ์ปสู่การออกแบบขอ้มูลใหม่ โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าข้อมูล (Content) มาผ่านกระบวนการการทดลองสื่อดิจิทัล โดยน าสื่อ
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เขา้ร่วมก่อใหเ้กิดนิทรรศการ เขามอร่วมสมัย วดัพระเชตพุน ฯ น าเขา้
ไปสู่การรบัรูถ้ึงขอ้มูล เขามอ ที่สะดวก ทันสมัย อีกทั้งยังไดศ้ึกษาประวัติศาสตรจ์ากสถานที่จริง 
ง่ายต่อการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างประวติัศาสตรท์ี่ส  าคญัผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ  

ท าการวิจัยโดยวิ ธีการศึกษาเรื่องของค าถามที่ ถูกถามบ่อย  (Frequently asked 
questions) เก่ียวขอ้งกับเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ตาม
ขั้นตอนที่ ศึกษา และแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) โดยการออก
แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับงานวิจัย นิทรรศการ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ร่วมสมัย         
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
1. ประชากรส าหรับงานวิจัย 
ประชากรส าหรบัการวิจยันี ้จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ  

1) การศึกษาเรื่องของค าถามที่ ถูกถามบ่ อย  (Frequently asked questions) 
เก่ียวขอ้งกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ โดยเป็นการลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูจรงิจากนกัท่องเที่ยววดัพระเชตุ
พน ฯ เพื่อเป็นสว่นหนึ่งขอขอ้ก าหนดการออกแบบ นิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั  

2) ประชากรส าหรบัการประเมินความพึงพอใจของนิทรรศการเขามอร่วมสมัย ผ่าน
สื่อดิจิทลั โดยแบ่งเป็น 5 ดา้นกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้นองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวดัพระเชตพุน ฯ ดา้น
การออกแบบนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล ดา้นการตรวจเครื่องมือ และประชากรซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ทกุเพศ ทกุวยั ในวดัพระเชตพุน ฯ  

 
2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

มีขัน้ตอนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยไม่อาศัยหลกัความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Random Sampling) โดยเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนนี ้เป็นการ
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ตรวจสอบคณุสมบติัของกลุม่ตวัอย่างที่เขา้มาท าแบบสอบถาม เพื่อใหต้รงกบักลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจทางด้านประวัติศาสตร ์ความร่วมสมัย หรือนิทรรศการ สื่อดิจิทัลของงานวิจัยนี ้เป็น
การป้องกนัความผิดพลาดของการเลือกกลุ่มตวัอย่าง และใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนที่ดีของ
ประชากร โดยจะใชค้ าถามคดักรอง ซึ่งอยู่ในสว่นแรกสดุของแบบสอบถาม  

 
3. การวัดค่าตัวแปร 

แบบสอบถามที่ไดร้บักลบัคืนน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละฉบบั แลว้
ด าเนินการ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์ซึ่งสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่  

1. การวิเคราะหข์อ้มูลตอนที่ 1 ท าการวิเคราะหโ์ดยหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่า รอ้ยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปของตารางพรอ้มค าอธิบายใตต้าราง  

2. การวิเคราะหข์อ้มลูตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจ  
2.1 การหาค่าระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการเขามอร่วมสมัย ท าการ

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division : S.D.)     
แลว้น าเสนอในรูป ตารางพรอ้มค าอธิบายใตต้าราง เพื่อใหก้ารแปลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  และการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน  มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจไว ้5 
ระดบั และแปลความหมายดงันี ้(บญุชม ศรี สะอาด. 2545 : 103)  

ความพงึพอใจ  ช่วงของค่าเฉลี่ย   ระดบัคะแนน  
ระดบัมากท่ีสดุ  4.51 – 5.00    5  
ระดบัมาก   3.51 – 4.50    4  
ระดบัปานกลาง  2.51 – 3.50    3  
ระดบันอ้ย   1.51 – 2.50    2  
ระดบันอ้ยที่สดุ  1.01 – 1.50    1  
 

4. สถิติทีใ่ช้ในก ารวิเคราะหข์้อมูล  
1. รอ้ยละ (Percentage) ซึ่งใชส้ตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด.2545 : 101)  

P = 𝑓 /𝑁 × 100  
เมื่อ  P แทน  รอ้ยละ  
เมื่อ  f  แทน  ความถ่ีที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ  
เมื่อ  N  แทน  จ านวนความถ่ีทัง้หมด  
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2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใชส้ตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด.2545 : 102) 
 

 ̅x = ∑ x /N  
 

เมื่อ  ̅x  แทน  ตวักลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย  
เมื่อ  ∑ x  แทน  ผลรวมทัง้หมดของคะแนน  
เมื่อ  N  แทน  จ านวนคนทัง้หมด  
 
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี ้ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 103)  
 

 
 

เมื่อ  S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เมื่อ  X  แทน  คะแนนแต่ละตวั  
เมื่อ  N  แทน  จ านวนสมาชิกในกลุม่นัน้  
เมื่อ  ∑ x  แทน  ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยวิธีการประเมินความพงึพอใจของนิทรรศการเขา
มอร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทัล จากประชากรผู้เข้าร่วมนิทรรศการ โดยเป็นการแจกแบบประเมิน
ภายในนิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ร่วมสมัย เพื่อใหผู้ป้ระเมินไดเ้ขา้มาเรียนรู ้สมัผัส กับ
ผลงานไดจ้รงิ 
 

6. การวิเคราะห ์และประมวลผล 
เมื่อท าการเก็บขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจะน าผลที่ไดไ้ปวิเคราะห ์และประมวลผล

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ โดยการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชก้ารแจก
แจงความ ถ่ี  (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) เพื่ อการประเมิน
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นิทรรศการเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ ร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาสื่อใน
ครัง้ต่อไป 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ท าการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยน าผลการวิจัยมา
อภิปรายผลร่วมกัน ถึงการจ าแนกลักษณะทางกายภาพ วัสดุ  และองคป์ระกอบของเขามอ วัด
พระเชตพุน ฯ และบริบทร่วมสมยั เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัล โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
1. แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูล
บุคคล ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 4 ดา้น คือ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มลูการวิจยั เขามอ วดัพระเช
ตพุน ฯ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบนิทรรศการ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบสื่อดิจิทลั ไดแ้ก่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 
1. พระราชเวที (สรุพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙ , อ.ม.)  
หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : รองเจา้คณะภาค 12 
ผูช้่วยเจา้อาวาส วดัพระเชตพุน ฯ 

2. พระราชรตันสนุทร  
 หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : ผูช้่วยเจา้อาวาสวดัพระเชตพุน ฯ 
3. พระมหาอดุม ปัญฺญาโภ วดัพระเชตพุน ฯ 
หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ และเป็นพระมคัคเุทศก ์
ประจ าวดัโพธิ์ นานเกินกว่า 25 ปี 
4. พระมหานพรตัน ์อภิชฺชโว วดัพระเชตพุน ฯ 
หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั: หวัหนา้แผนกทศันศกึษา วดัพระเชตพุน ฯ 
5. อาจารย ์ปรีดา ตัง้ตรงจิตร  
หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวดแผนโบราณวดัโพธิ์   
และในเครือเชตวนั 
6. นายแพทย ์ขวญัชยั วิศิษฐานนท ์
 หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : ผูอ้  านวยการสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
1. คณุ อณรุุจ วงศท์องสรรค ์ 
หนา้ที่การท างานในปัจจบุนั : ผูส้รา้งสรรคส์ื่อดา้นแอนิเมชั่น กรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิัท เอ – ดรีมตสดิูโอ 
2. อาจารย ์เมธี พนัธุว์ราทร  
หน้าที่การท างานในปัจจุบัน : อาจารยภ์าควิชาดุริยางคศาสตรไ์ทยและเอเชีย 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. (ดุริยางค
ศาสตรไ์ทย) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. รองศาสตราจารย ์ สมพร ธุรี  
หน้าที่การท างานในปัจจุบัน : อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความเชี่ยวชาญการถอดปริศนาธรรม และ
การวาดจิตรกรรมรว่มสมยัปรศินาธรรม 3 มิติ เสมือนจรงิ 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการ 
1. กิติพจน ์พานิชปฐม  
หนา้ที่การท างานในปัจจุบนั : นกัออกแบบภูมิสถาปัตย ์Director : Architectural 
Sign Idetity  
 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการการวิจยัโดยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview) จะใชค้ าถามที่แตกต่าง

การไปในแต่ละดา้นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยแบ่งลกัษณะค าถามออกเป็น 3 รูปแบบ 
1. รูปแบบการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มลูการวิจยั เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
2. รูปแบบการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
3. รูปแบบการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบนิทรรศการ 

 
3. การวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น มาวิเคราะหผ์ลโดยการลดทอน
ขอ้มูลที่ไม่เก่ียวขอ้งออก จากนัน้จะจัดกลุ่มขอ้มูลตามประเด็นค าถาม โดยแบ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน
ดงันี ้
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ขั้นตอนที ่1 การรวบรวมองคค์วามรู้ 
1. การศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรูก้ารศึกษาปฐมภูมิ (primary data) การ

เก็บข้อมูลโดยการ ลงพื ้นที่  สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ ณ วัดพระเชตุพน ฯ  การศึกษาทุติยภูมิ 
(Secondary data) ศึกษาเนือ้หาเก่ียวกับองคค์วามรูเ้ขามอ วัดพระเชตุพน ฯ น าแบบสอบถาม
ค าถามที่พบบ่อยจากนกัท่องเที่ยว (Frequently asked questions) มาเป็นส่วนหนึ่งในขอ้ก าหนด
การออกแบบ 

2. วิเคราะหแ์บบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญเป็นการสมัภาษณแ์บบปลายเปิด (Open 
Ended Question)  ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มลูการวิจยั เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ จ านวน 6 ท่าน 
วิเคราะห์ออกแบบเนือ้หานิทรรศการ (Exhibition Content Design) และการออกแบบสื่อดิจิทัล 
(Design Digital) เพื่อศกึษาแนวคิดนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั 

3. วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้ เชี่ ยวชาญการออกแบบเนื ้อหานิทรรศการ 
(Exhibition Content Design) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended Question)  ซึ่ง
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญการออกแบบเนือ้หา นิทรรศการ (Exhibition Content Design)  

4. วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญการออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media 
Design) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended Question)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการ
ออกแบบสื่อดิจิทลั (Digital Media Design)  

ขั้นตอนที ่2 ออกแบบข้อมูล 
ออกแบบขอ้มลูเนือ้หานิทรรศการ (Exhibition Content Design) และการทดลอง

การพัฒนา และออกแบบเนื ้อหานิทรรศการ (Exhibition Content Design) โดยใช้เกณฑ์
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นองคค์วามรูเ้ขามอ วดัพระเชตพุน ฯ เป็นผูต้รวจสอบ 

ขั้นตอนที ่3 การทดลองออกแบบส่ือดิจิทัล 
กระบวนการพัฒนา และออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) และ

กระบวนการทดลองออกแบบ และเก็บขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที ่4 การออกแบบนิทรรศการ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ร่วมสมัย 

กระบวนการออกแบบนิทรรศการ เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ร่วมสมัย การพัฒนา 
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ และการจดันิทรรศการเขามอร่วมสมยั วดัพระเชตุพน ฯ 
ผ่านสื่อดิจิทลั 
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4. การน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 

analysis) และน าไปอภิปรายผลร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่ อน าเสนอข้อมูลตาม
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาอตัลกัษณ ์และจ าแนกลกัษณะทางกายภาพ วสัด ุและองคป์ระกอบของ    
เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ และบรบิทรว่มสมยั 

2. เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ผ่านสื่อดิจิทลั  
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
จากวตัถุประสงคใ์นการศึกษาทัง้สองขอ้ที่ไดก้ล่าวไปในบทที่ 1 สามารถแบ่งผลการวิจัย

ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนขอ้มลูอตัลกัษณ ์องคป์ระกอบทางกายภาพ และบริบทรว่มสมยั เขา
มอ วดัพระเชตพุนฯ  2) ส่วนผลงานการออกแบบนิทรรศการร่วมสมยั เขามอ วดัพระเชตพุนฯ ผ่าน
สื่อดิจิทลั 3) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 : ส่วนข้อมูลอัตลักษณ ์และบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 

1. อัตลักษณข์องเขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
ขอ้มูลที่ผูว้ิจัยศึกษาเป็นขอ้มูลที่มีขอบเขตดา้นอัตลกัษณ์ การจ าแนกองคป์ระกอบของ

เขามอ วดัพระเชตุพน ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑท์ี่ระลึก ดา้นการท่องเที่ยวเชิง
สขุภาพและ โดยขอ้มูลนีผู้ว้ิจยัไดพ้ิจารณาจากศกัยภาพการออกแบบสรา้งสรรค์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ วดัพระเชตพุน ฯ ที่เป็นรูปธรรมเป็นส าคญั 

จากการที่ผูว้ิจยัลงพืน้ที่ศึกษาการออกแบบ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู ้แพทยแ์ผนไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (อรญั วานิชกร และคณะ , 
2561) ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครัง้ที่  15 โดยดึงอัตลักษณ์วัดโพธิ์ ออกมา 7 บอรด์ 14 
หวัขอ้ ในการน าเสนอภายในนิทรรศการ มีการออกแบบขอ้มลู ดงันี ้ 

 
1.1 พระพุทธรูป 
พระวิหารพระพทุธไสยาส หรือวิหารพระนอนตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือในเขต

พทุธาวาส วดัพระเชตพุนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดใหส้รา้งพระ
พทุธไสยาส ขึน้คราวบูรณปฏิสงัขรณว์ดัพระเชตุพนครัง้ใหญ่เมื่อ พ.ศ.2375 นอกจากพระวิหารจะ
เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธไสยาสแลว้ ยงัมีจิตรกรรมฝาผนงัที่บนัทกึสรรพวิชารายลอ้มรอบตวัพระ
วิหารตามแบบไทยประเพณี ภายในวิหารมีพระพทุธไสยาส ที่มีความสวยงามและใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของประเทศ และมีลกัษณะพิเศษที่พระบาทขององคพ์ระ คือประดบัมกุมงคล 108 ประการ 

พระระเบียง เป็นองคป์ระกอบส่วนหนึ่งที่สรา้งลอ้มรอบพระอโุบสถ เชื่อมต่อดว้ยพระ
วิหารทิศอยู่รอบพระอโุบสถทัง้สี่ทิศ เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูปส าคญั และสรา้งพระวิหารไว้
ประจ าสี่ทิศ  
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พระระเบียงชัน้ในประดิษฐานพระพทุธรูป 150 องค ์พระระเบียงชัน้นอกประดิษฐาน
พระพุทธรูป 244 องค ์เป็นพระพุทธรูปที่รชักาลที่ 1 โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่าย
เหนือ ปัจจุบนัทางวดัไดบู้รณปฏิสงัขรณ์ลงรกัปิดทอง พระพทุธรูปทุกองคล์ว้นแต่เป็นเนือ้ส  าริด มี
พทุธลกัษณะงดงามอรา่มตา  

 
1.2 พระมหาเจดีย ์4 รัชกาล 
พระมหาเจดียท์ัง้สี่องคอ์ยู่ในบริเวณก าแพงสีขาว ซุม้ประตทูางเขา้เป็นสถาปัตยกรรม

ไทยประยกุตแ์บบจีน ประดบัดว้ยกระเบือ้งเคลือบ เครื่องถว้ยหลากสี  
พระมหาเจดียแ์ต่ละองคเ์ป็นเจดียย์่อไมส้ิบสองเพิ่มมมุสงู 42 เมตร ประดบักระเบือ้ง

เคลือบและกระเบือ้งเครื่องถว้ยลวดลายต่าง ๆ สงัเกตไดง้่าย องคป์ระกอบดว้ยกระเบือ้งเคลือบสี
เขียว นามว่า พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ สรา้งในสมัยรชักาลที่ 1 เพื่อครอบพระศรีสรร
เพชญ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง 16 เมตร ได้ชะลอมาจากพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยา 
ภายในบรรจพุระบรมธาต ุนบัเป็นพระมหาเจดียป์ระจ ารชักาลที่ 1 

พระมหาเจดียอ์งคท์ี่ประดับดว้ยกระเบือ้งเคลือบสีขาว นามว่า พระมหาเจดียดิ์ลก
ธรรมกรกนิทาน สรา้งในสมยัรชักาลที่ 3 ทรงพระราชอทุิศถวายแด่พระบรมราชชนก คือรชักาลที่ 2 
นบัเป็นพระมหารชักาลที่ 2 

พระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบสีเหลือง นามว่า พระมหาเจดีย์
มนุีบตับริขาร สรา้งในสมัยรชักาลที่ 3 ทรงพระราชถวายอทุิศถวายเป็นพุทธบูชา นับเป็นพระมหา
เจดียป์ระจ าพระองค ์

พระมหาเจดียอ์งคท์ี่ประดับดว้ยกระเบือ้งเคลือบสีน า้เงินเขม้ เป็นพระมหาเจดียท์ี่
รชักาลที่ 4 ทรงสรา้งขึน้ตามแบบพระเจดียศ์รีสุริโยทัย กรุงศรีอยุธยา นามว่า พระมหาเจดียท์รง
พระศรีสรุโิยทยั เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา 

 
1.3 ทวารบาล  
ทวารบาลไทย เริ่มตัง้แต่สมัยร.1 วัดโพธิ์แห่งนีไ้ดม้ียักษ์เฝ้าวัด  2 คู่ 4 ตน คือ ยักษ์

กายสีแดง, ยกัษก์ายสีเขียว, ยกัษ์กายสีเทา และยกัษ์กายสีเนือ้เกิดขึน้ซึ่งได ้ตวัจรงิมีลกัษณะคลา้ย
กบัยกัษใ์นเร่ืองรามเกียรติ ์

ทวารบาลจีน ลั่นถัน คือ ตุ๊กตาหินยืนทา้วเอวถืออาวุธ แต่งกายแบบงิว้ เป็นขุนนาง
ฝ่ายบู๊ เป็นนกัรบ มือถืออาวธุ หนา้ตาดเุมื่อจอ้งมอง มีเสือ้เกราะรดัตวัอย่างทะมดัทะแมง บางรูปก็
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เหมือนทหารยืนประจ าการอยู่ เป็นนักรบระดับขุนพลท าหนา้ที่คลา้ย Security Guard ประจ าวัด
โพธิ์ ในปัจจบุนั 

ทวารบาลฝรั่ง ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมารโ์คโปโล คือ ฝรั่งคนแรกที่เดิน
ทางเขา้ไปในประเทศจีน และเผยแพรอ่ารยธรรมตะวนัตกใหแ้ก่ชาวจีน มีอยู่ 4 คู่  

 
1.4 ชาติพันธุ ์
วดัโพธิ์ถือไดว่้าเป็นคลา้ยมิวเซียมท่ีบันทึกเร่ืองราวประวัติศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การคา้ขาย ภาษา เศรษฐกิจ การแพทย ์จิตรกรรม สถาปัตยกรรมที่เป็นการรวม 3 สญัชาติ ไทย จีน 
ฝรั่ง เขา้ไวด้ว้ยกัน และองคค์วามรูอี้กมากมาย มาถึงปัจจุบัน ท าใหเ้รื่องราวเหล่านีต่้างเป็นที่ชื่น
ชอบของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีต่างเขา้มาวดัโพธิ์แห่งนี ้ 

ด้านการแพทยแ์ผนไทย ประกอบด้วย 
1.5 ศาลารายแม่ซือ้  
แม่ซือ้  เป็นวิธีการที่บรรพบุรุษของเราคิดขึน้เพื่อปกป้องลกูหลานใหม้ีชีวิตที่ดี เด็กทุก

คนที่เกิดมาตอ้งมีแม่ซือ้ประจ าวนัเกิดคอยดแูลปกป้องใหพ้น้จากอนัตรายทัง้ปวง หลีกเลี่ยงการเจ็บ
ไขไ้ดง้่าย ทัง้ยงัเป็นการสรา้งขวญั และก าลงัใจแก่พ่อแม่ที่ตอ้งเลีย้งลกูๆของตนดว้ย ซึ่งทัง้หมดเป็น
การสื่อใหเ้ห็นถึงความรกัจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อแม่ซือ้เห็นเด็กทารกมีแม่ใหม่ซึ่งก็คือคนจึงเกิดความหวง
แหนอยากไดล้กูกลบัไปอยู่กบัตนจึงมกัท าใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยสว่นคนโบราณก็มกัจะไม่ใหพ้ดูว่า
เด็กทารกน่ารกัแต่มกัจะใหพ้ดูว่าน่าเกลียดน่าชงัเพื่อไม่ใหแ้ม่ซือ้นึกเสียดาย 

 แม่ซือ้ผูดู้แลรกัษาทารกที่เกิดวนัอาทิตยม์ีชื่อเรียกว่า วิจิตรมาวรรณ ศีรษะเป็นสิงหม์ีผิว
กายสีแดง 

แม่ซือ้ผูดู้แลรกัษาทารกที่เกิดวันจันทร ์มีชื่อเรียกว่า วรรณนงคราญ ศีรษะเป็นมา้มีผิว
กายสีขาวนวล 

แม่ซือ้ผูดู้แลรกัษาทารกที่เกิดวันอังคาร มีชื่อเรียกว่า ยักษ์บริสุทธิ์ ศีรษะเป็นควายมีผิว
กายสีชมพ ู

แม่ซือ้ผูด้แูลรกัษาทารกที่เกิดวนัพธุ มีชื่อเรียกว่า สามลทศั ศีรษะเป็นชา้งมีผิวกายสีเขียว 
แม่ซือ้ผูดู้แลรกัษาทารกที่เกิดวันพฤหัสบดี มีชื่อเรียกว่า กาโลทุกข ์ศีรษะเป็นกวางมีผิว

กายสีเหลืองอ่อน 
แม่ซือ้ผูดู้แลรกัษาทารกที่เกิดวนัศุกร ์มีชื่อเรียกว่า ยักษ์นงเยาว ์ศีรษะเป็นววั มีผิวกายสี

ฟ้า 
แม่ซือ้ผูด้แูลรกัษาทารกที่เกิดวนัเสาร ์มีชื่อเรียกว่า เอกาไลย ์ศีรษะเป็นเสือ มีผิวกายสีด า 
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1.6 ศาลารายเส้นประธานสิบ  
เสน้ประธาน มีความส าคัญต่อการบ าบัดรกัษาโรคดว้ยวิธีการนวดแผนไทย เพราะ

เป็นโครงสรา้งที่ใชใ้นการอธิบายถึงความเป็นปกติสขุ และความผิดปกติของรา่งกายได ้โดยเฉพาะ
ความผิดปกติซึ่งมีสาเหตมุาจากการติดขดัหรือก าเริบของลม เชื่อกนัว่ามีเสน้อยู่ในร่างกายของเรา
ถึง 72,000 เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้น เส้นประธานเป็น
ทางเดินของลม ซึ่งเป็นพลงักายในที่หลอ่เลีย้งรา่งกายใหท้ างานไดต้ามปกติ (ประพจน ์เภตรากาศ, 
2555) 

 
1.7 ฤๅษีดัดตน 
เขามอ หรือสวนหย่อม เป็นสวนหินปลกูไมป้ระดบัที่รชักาลที่ 3 โปรดเกลา้ฯ ใหร้ือ้ขน

กอ้นศิลาใหญ่ และเล็กซึ่งก่อเป็นภเูขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวงั 
เขาฤๅษีดัดตน คือสวนสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับพระวิหารทิศ ใต้ เป็นพระราช

ประสงคข์องรชักาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วบรวมการแพทยแ์ผนโบราณ และศิลป
วิทยาการครัง้กรุงศรีอยุธยาไว ้ทรงพระราชด าริเอาท่าดัดตนอนัเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แกป้วด
เมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย คติไทยที่ยกย่องฤๅษีเป็นครู ผูป้ระสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการ
ต่างๆ เป็นรูปป้ันฤๅษีดัดตนท่าต่างๆ สมัยแรกสรา้งนั้นป้ันดว้ยดิน ต่อมาในสมัยรชักาลที่ 3 หล่อ
เป็นเนือ้ชินอยู่จนถึงปัจจุบนัเดิมมีทัง้หมด 80 ท่า แต่ปัจจุบนัคงเหลืออยู่ 24 ท่า ตน้ไมทุ้กตน้คือยา 
จึงมีสมนุไพรหลากหลายชนิดมาประดบัตกแต่ง 

 
1.8 อัตลักษณจ์ากสินค้าถ่วงเรือ 
ตุ๊กตาจีนขุนนางฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายบุ๋น หนา้ตาอมยิม้นิดๆสวมหมวกทรงสงูมือขา้ง

หนึ่งถือหนงัสือ ขา้งหนึ่งลูบหนวดเคราเหมือนก าลงัครุ่นคิด สวมเสือ้คลมุยาวและรองเทา้ มองเป็น
คนภมูิฐาน เป็นนกัปกครอง นกัวางแผน และขนุนางแห่งราชส านกั  

ตุ๊กตาจีนนักปราชญ์หรือซิ่วจ๋าย หน้าตาอมยิม้สบายๆสวมหมวกทรงสูงมีรอยพับ 
ใบหนา้เรียบ ไม่มีหนวดเครา เหมือนคนหนุ่ม แต่งตัวภูมิฐาน สวมเสือ้คลุมยาวพรอ้มรองเทา้ มือ
ขา้งหนึ่งถือพดั หรือถือหนงัสือ ท่าทางเป็นคนมีความรู ้ 

ตุ๊กตาจีนสามญัชน คนท างาน ส่วนมากเป็นรูปชายไวเ้ครา ใส่หมวกฟาง มือขา้งหนึ่ง
ถือเครื่องมือท างาน ถือจอบ ถือแห 

ตุ๊กตาสาวจีน รูปป้ันแบบต่าง ๆ สว่นมากมีหนา้ตาสดชื่นยิม้แยม้ มีทัง้รูปเกลา้มวยผม
ผกูผา้ และมีผา้คลมุผมพลิว้บาง สวมเสือ้คลมุยาวกรอมรองเทา้  
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ตุ๊กตารูปสิงโตคาบแก้ว รูปสลักสิงโตนิยมตั้งประดับที่ เชิงบันได หรือหน้าประตู
ทางเขา้ออกตามแต่ขนาด อา้ปากแยกเขีย้ว ในปากมีหินกอ้นกลมเล็ก ๆ สามารถเอามือสอดเขา้ไป
กลิง้เลน่ได ้ 

รูปสลกัและรูปป้ันศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลกัษณเ์หมือนคนแลว้ ยงัมีรูปกลอง รูป
สตัว ์ชา้ง มา ควาย ไก่ ลิง หมู ตัง้ประดับตามลานบริเวณเขตพุทธาวาส บางแห่งอยู่ขา้งสวนหิน
ขนาดใหญ่เล็ก ทุกตัวนัน้ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนแห่งศิลปกรรมจีนเท่านัน้ ยงับอกถึงฝีมือช่างสลกั 
ช่างป้ันว่ามีชั้นเชิงแฝงด้วยภูมิธรรม ภูมิปัญญา และปรชัญาอันลุ่มลึกไว้ด้วย (พระมหาอุดม 
ปัญฺญาโภ, สมัภาษณ ์2561) 

 
2. องคป์ระกอบทางกายภาพของเขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
ผูว้ิจัยไดน้ าผลการศึกษา และวิเคราะหก์ารจ าแนกลักษณะทางกายภาพองคป์ระกอบ

ของ เขามอ จากการลงพืน้ที่น ามาออกแบบ และพัฒนานิทรรศการเขามอร่วมสมยั วดัพระเชตพุน 
ฯ จากกรณีศึกษา เขามอ ฤๅษีดัดตน ผูว้ิจัยจึงไดข้อ้ก าหนดการออกแบบนิทรรศการ เขามอ วัด
พระเชตพุน ฯ 4 ดา้น คือ 1) ฤๅษีดดัตน 2) พฤกษศาสตร ์3) เภสชัศาสตร ์4.) ธรณีวิทยา โดยขอ้มลู
ไดผ้่านผูเ้ชี่ยวชาญ ในการประเมิน 

 
3. บริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
แบ่งไดท้ัง้หมดเป็น 4 ดา้น คือ 
 1. ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 
 2. ดา้นบรบิทแวดลอ้มของสถานที่ 
 3. ดา้นการคมนาคม 
 4. ดา้นประชากร  
 

1. ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
จากการที่ผูว้ิจัยไดส้งัเกตการณ์เคลื่อนตัวของศิลปะ ที่เกิดขึน้กับศิลปวัฒนธรรมใน

ปัจจุบนั ผูว้ิจัยจึงไดศ้ึกษาปรากฎการณ์ร่วมสมัย ภายใตช้ื่องานวิจัยปรากฏการณ์ร่วมสมัยในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แรงบนัดาลใจสู่การสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑท์ี่ระลึกใน
การประชุมวิชาการระดบัชาติ มศว วิจยั ครัง้ที่ 12 (กรองกาญจน ์: 2560) จากแนวคิดของศิลปินที่
แสดงต่อผลงานของตนเองนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หลากหลาย สังเกตได้เด่นชัดใน



  82 

ปัจจบุนักบังานอารต์ Bangkok Art Biennale 2018 ที่ไดน้ ามาเสนอผลงานศิลปะภายในวดัพระเช
ตพุน ฯ มีเขา้รว่มทัง้หมด 4 ผลงาน ดงันี ้

1. ชุดผลงาน Aftermart เป็นกาลเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดที่สะทอ้นความเชื่อมโยง
ระหว่างปรชัญา ศาสนาพุทธ และประวัติศาสตร ์เกิดเป็นงานจิตรกรรมลอยตัวถูกวางเขา้คู่กับรูป
ป้ันฤๅษีดดัตน บรเิวณเขามอ ในวดัพระเชตพุน ฯ  

2. ชุดผลงาน  Home , Body , Memory ผลงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ บริเวณ
ภายในสระจระเข ้วดัพระเชตพุน ฯ สมัผสักบัภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ทัง้ทางการแพทย ์งานออกแบบ 
วรรณกรรม บทประพนัธ ์การนวดสมนุไพร และโหราศาสตร ์ 

3. ชุดผลงาน A Shadow of Give เป็นประติมากรรมเชิงทดลองที่ไดแ้รงบันดาลใจ
จากภาพเขียนฝาผนังสองมิติในโรงทาน ที่เป็นสญัลกัษณข์องการมอบให ้ความไม่เห็นแก่ตัว และ
ความเคารพ 

4. ชุดผลงาน Zuo You He Che (จั่วโย่วเหอเชอ) เป็นการประสานกันระหว่าง 3 สิ่ง 
คือสตัว ์(ส่วนหัว) คน (ส่วนขา) และเทพเจา้เป็นร่างเดียวกัน แต่แยกออกเป็น ซา้ย และขวา ส่วน
มว้นกระดาษที่คาบอยู่นัน้ ไม่มีใครบอกไดว้่าคือคัมภีรอ์ะไร ผูช้มตอ้งน ามาตีความเอาเอง โดยใช้
ความสงบในใจ 

จะเห็นได้ว่าการเปิดรบัการน าเสนอศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบปัจจุบัน ทางวัด
พระเชตพุน ฯ มีการเปิดรบัในหลากหลายรูปแบบมากย่ิงขึน้ จากอดีตการเขา้วดัคือการท าบญุ ไหว้
พระ เรียนรูห้ลกัธรรมค าสอน แต่การเขา้วดัในรูปแบบปัจจุบนั จึงคลา้ยการเยี่ยมชมมิวเซียม หรือ
การเรียนรูเ้รื่องราวของอดีตผ่านการน าเสนอในรูปแบบปัจจุบนัมากยิ่งขึน้ 

 
2. ด้านบริบทแวดล้อมของสถานที ่
รูปแบบการเดินทางในอดีตบริเวณโดยรอบของวัดพระเชตุพน ฯ หรือวัดโพธิ์นัน้ คือ

เกาะรตันโกสินทร ์เป็นค าเรียกพืน้ที่ของกรุงรตันโกสินทรช์ัน้ใน ซึ่งเป็นบรเิวณที่มีน า้ลอ้มรอบ อีกทัง้
ยงัเป็นพืน้ที่ซึ่งมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวทัง้ชาว
ไทย และชาวต่างชาติต่างใหค้วามสนใจ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เป็นบริเวณที่มีน า้
ล้อมรอบ กล่าวคือทางด้านตะวันออก จดคลองคูเมืองเดิม เรียกว่า คลองหลอด เริ่มตั้งแต่
ปากคลองตลาดขึน้ไปทางทิศเหนือไปบรรจบกบัแม่น า้เจา้พระยาที่เชิงสะพานสมเด็จพระป่ินเกลา้
ทางดา้นทิศใต ้และทิศตะวนัตกจดแม่น า้เจา้พระยา  
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ปัจจุบนัโดยรอบวดัพระเชตุพน ฯ นัน้ และวิถีชีวิตของผูค้น การคา้ขาย นักท่องเที่ยว 
การเดินทางสญัจรโดยรอบของเกาะรตันโกสินทรอี์กดว้ย 

ชมุชนบา้นหมอ้ ฝ่ังทิศตะวนัออก แหลง่รวมสินคา้หรูหรา ของดีที่มีมาแต่โบราณ 
ชมุชนท่าเตียน ฝ่ังทิศตะวนัตก ที่เรายงัคงสมัผสัไดถ้ึงวิถีชีวิตชมุชนการคา้ และยงัเป็น

แหลง่รวมอาหารของดีในย่านนี ้
ปากคลองตลาดเป็นตลาดกลางที่ส่วนใหญ่แลว้จะขายส่งผกัและดอกไมต้ัง้แต่รุ่งเชา้

ตลอดถึงยามค ่าคืน 

 
3. ด้านการคมนาคม 
การคมนาคมแต่ก่อนนั้น การคมนาคมเป็นการใชเ้รือ และรถไฟเป็นยานพาหนะ มี

การสรา้งอาคาร ตึกแถว เป็นแนวยาวขนานไปกับถนนสายหลัก เป็นการสะท้อนใหเ้ห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบคมนาคมของประเทศไทยค่อนขา้งมาก จากเดิมที่เคยสรา้งอาคาร หรือสถานที่
ส  าคัญต่าง ๆ บริเวณริมแม่น า้สายหลกั กลายมาเป็นการสรา้งริมถนน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความ
ตอ้งการความสะดวกสบาย ในการคมนาคมมากยิ่งขึน้ เพราะในยุคนีไ้ดม้ีการน าเขา้รถยนต ์จาก
ต่างประเทศเขา้มา ท าใหร้ะบบคมนาคมทางบก เริ่มมีบทบาทมากย่ิงขึน้ และกลายเป็นระบบขนส่ง
หลกัภายในประเทศในเวลาต่อมา 

ปัจจุบนัการคมนาคมโดยรอบวดัพระเชตพุน ฯ มีการเปิดเสน้ทางการเดินทางรถไฟฟ้าใต้
ดิน สถานสนามไชย ได้ท าการเปิดใช้รอบปฐมฤกษ์ ในวันที่  27 กรกฎาคม 2562 กับเส้นทาง
รถไฟฟ้าใตดิ้นที่ห่างจากวดัพระเชตุพน ฯ เพียง 100 เมตร ซึ่งจะท าใหก้ารเขา้มาสมัผัสกับมรดก
โลก ศิลปะความรูร้อบตวัของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ จะสะดวกสบายมากยิ่งขึน้  

 
4. ด้านประชากร  
การเขา้มาของชาติพันธ์ การตั้งรกรากถิ่นฐานมากขึน้ท าให้เกิดความหลากหลาย

ทางดา้นวัฒนธรรม โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขา้มาชมวัดพระเชตุพน ฯ มีจ านวน 
8,000 – 10,000 คนต่อวนั (สถิตินกัท่องเที่ยวต่างชาติวดัพระเชตพุน ฯ : 2560) 

 
ส่วนที ่2 : ส่วนผลงานการออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 

จากการสมัภาษณเ์พื่อใชใ้นการออกแบบผูว้ิจยัได้สมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview
โดยใชแ้หล่งขอ้มลูบุคคล ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ดา้น คือ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มลูการวิจยั 
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เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบนิทรรศการ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบสื่อ
ดิจิทลั ดงันี ้

1. การสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญด้านเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 
บทสัมภาษณ์ พระมหาอุดม ปัญฺญาโภ ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ และเป็นพระมัคคุเทศก์

ประจ าวัดพระเชตุพน ฯ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการเขา้มาของผลงานศิลปะ และวฒันธรรมวิถี 
ไดก้ลา่วว่า 

วดัพระเชตพุน ฯ เป็นวดัที่มีความรว่มสมยัของความเป็น ไทย จีน ฝรั่ง มาตัง้แต่ครัน้อดีต
มีความส าคญัทัง้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ความวิจิตร การคา้ขาย และการแพทยแ์ผนไทยครัน้สมัย
อดีตมาจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ยงัมีความโดดเด่นเก่ียวการเป็นวัดท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ชื่นชอบที่จะเขา้มาเรียนรูถ้ึงเรื่องราวมากมายในสถานที่แห่งนี ้การเขา้มาของผลงานศิลปะจึงเป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นการสรา้งสีสนัแบบใหม่ในการท่องเที่ยวไดดี้ 

สรุปปรากฏการณ์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัดพระเชตุพนวิมลมังค ลารามราช
วรมหาวิหาร โดยปัจจุบันไดม้ีการสรรคส์รา้งจากแนวคิด จากศิลปินระดับชาติหลากหลายแขนง  
ดงันี ้

 1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทการน าเสนอองคค์วามรูผ้่านงานศิลป์ 
 2. การบรูณาการรว่มของผลงานศิลปะ และวฒันธรรมที่เด่นชดั 
3. รูปแบบของวดัจากเดิมเป็นสถานที่ทางพระพทุธศาสนา ประกอบดว้ยโบสถว์ิหาร และ

ที่อยู่ของสงฆ ์หรือนกับวช แต่ปัจจบุนัไดเ้กิดการรงัสรรคง์านศิลปะ สูพ่สกนิกรชาวไทยมากย่ิงขึน้ 
 
การวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบจากการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบข้อมูล (Content) เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 1 กล่าวว่า การออกแบบขอ้มลูควรเป็นการผ่านการเก็บขอ้มลูปฐมภูมิ 

และข้อมูลทุติยภูมิที่ เป็นจริง โดยเป็นการแยกอัตลักษณ์ องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจน การ
น าเสนอควรมีรูปภาพ ลายเสน้ หรือวีดิโอ ภาพเคลื่อนไหวในการประกอบ เพื่อท าใหก้ารสื่อสารมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่ 2 กล่าวว่า การสื่อสารถึงเรื่องวัฒนธรรม เรื่องชาววดั ชาววัง ในอดีด 

ควรมีการศึกษาที่ลึกซึง้ การเขา้หาผูรู้โ้ดยตรง หากเราไดอ้งคค์วามรูม้าแลว้นั้น ควรมีการน ามา
เขียน หรือเรียบเรียงโดยใชก้ารเขียน ใชภ้าษาที่อ่านแลว้เขา้ใจง่าย หากมีการท าเป็น 2 ภาษาดว้ย
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จะดี เพราะหากเรามุ่งเน้นการน าความรูข้องเขามอไปใช้กับนักท่องเที่ยว เราควรที่จะมีการ
ออกแบบขอ้มลูเป็นรูปแบบภาษาองักฤษดว้ย 

สรุปแนวทางการออกแบบขอ้มูล (Content) เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ การศึกษา และคัด
กรององคค์วามรูเ้ขามอ วดัพระเชตพุน ฯ จากผูรู้จ้รงิ จากนัน้น ามาเรียบเรียง แบ่งแยกองคป์ระกอบ
เพื่อการจดัสรรวางองคค์วามรูใ้หเ้ป็นกลุ่ม เพื่อการอ่านอย่างง่าย และการท ารูปแบบ 3 ภาษา เพื่อ
เป็นการกระจายความรูเ้ขามา สูน่กัท่องเที่ยวไดก้วา้งขวางมากย่ิงขึน้ 

 
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิทรรศการ ผ่านส่ือดิจิทัล 
ผูเ้ชี่ยวชาญท่านที่  1 กล่าวว่า การจัดนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัลนั้น ควรเป็นการจัดใน

รูปแบบที่มีกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สามารถโตต้อบกนัได ้(Interactive) เช่นการคิดเกมส ์กติกาการเขา้
รว่ม โดยการเขา้มาภายในนิทรรศการนัน้ ควรมีสื่อดิจิทลัในการเรียนรูเ้รื่องราวต่าง ๆ ของขอ้มลูเขา
มอที่ส  าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอผ่าน วีดิโอ เรื่องราวเขามอ รูปภาพ เว็บไซต ์เฟสบุค ไอจี สื่อ
โซเชียลในปัจจุบนั เพื่อเป็นการกระจายองคค์วามรูใ้หก้วา้งขวางผ่านหนา้จอโทรศพัท ์หรือแท็บเล็ต
ต่าง ๆ  

 
3. การพัฒนา และออกแบบนิทรรศการ เขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ ผ่าน

ส่ือดิจิทัล 
ผลจากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
เนื่องจากเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ถือไดว้่าเป็นสถานที่ส  าคญัที่มีความรว่มสมยัจากหลาย

สญัชาติ อาทิ ไทย จีน ฝรั่ง ที่ลว้นแต่มีความส าคัญต่อศิลปวัฒนธรรม การแพทยแ์ผนไทยที่มีมา
จากอดีตและยังไดร้บัความนิยมจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้วัดพระเชตุพน ฯ ยงัคงไวซ้ึ่งความสวยงามที่
มักมีผูส้นใจเขา้เยี่ยมชมความสวยงามเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู ้สนใจได้รบัทราบข้อมูล
ข่าวสารหรือการแพทยแ์ผนไทย จึงควรบูรณาการทางความคิดที่ร่วมกนัระหว่างศิลปะ วฒันธรรม
และการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั ผ่านช่องทางสื่อดิจิทลัเพื่อใหท้นัยุคสมยัและจูงใจใหแ้ก่เยาวชนใหห้นัมา
ใสใ่จศิลปะ วฒันธรรมและการแพทยข์องไทยที่มีมาอย่างชา้นาน  

ในส่วนของการออกแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ควรมีอัตลักษณ์ที่ ไม่
ซบัซอ้น โดยวางองคป์ระกอบแต่ละเรื่องราวอย่างชดัเจน ผ่านรูปภาพ ลายเสน้ ภาพเคลื่อนไหวต่าง 
ๆ และภาษาที่ใชใ้นการสื่อสารควรมีใหเ้ลือกอย่างนอ้ย 3 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน เป็นต้น เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ที่มีความหลงไหลใน
การแพทย ์และงานศิลปะของไทย  อีกทัง้การเพิ่มช่องทางส าหรบัการเรียนรูอ่ื้น ๆ  อาทิ การใชคิ้ว
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อารโ์คด้ ส าหรบัตอบค าถาม หรือ การใชคิ้วอารโ์คด้ในการดภูาพเคลื่อนไหวในท่าต่าง  ๆ ของฤๅษี
ดดัตน เพื่อใหเ้กิดความสมจริงมากขึน้ ประกอบกับจะช่วยลดเวลาในการเขา้เยี่ยมชม และยงัช่วย
ใหเ้ขามอ วดัพระเชตพุน ฯ เป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มมากขึน้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการออกแบบ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
ออกแบบนิทรรศการณ์เขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ดา้น คือ การ
ออกแบบเนือ้หา การออกแบบอตัลกัษณ ์การออกแบบเรขศิลป์ โครงสรา้งการออกแบบนิทรรศการ 
การออกแบบสื่อดิจิทลั การออกแบบเรขศิลป์เครื่องแต่งกาย และการออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลึก 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

1. การออกแบบด้านเนือ้หา  
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  5 สว่น คือ  

1.1. เภสัชศาสตร ์
หรือสมุนไพร หนึ่งในองค์ประกอบที่ส  าคัญในเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ สมุนไพร 

หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว ์และ แร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือ ผสมกับสารอ่ืนตาม
ต ารบัยา เพื่อบ าบดัโรค บ ารุง รา่งกาย หรือใชเ้ป็นยาพิษ เช่น 

ฟ้าทะลายโจร คือ สมุนไพรชนิดหนึ่งที่ช่วยรกัษาโรคหวัด ตามต ารบัแพทยแ์ผนไทย
นัน้ไดม้ีการใชฟ้้าทะลายโจรรกัษาโรคไขห้วดัมาตัง้แต่อดีตแลว้ เพราะในฟ้าทะลายโจรมีสารส าคญั
ทางพฤกษศาสตรอ์ยู่หลายชนิด เช่น สารไดเทอรปี์นแลคโตน สารฟลาโวนอยด ์และสารประกอบ
อ่ืน ๆ  

หนุมานประสานกาย คือ สมุนไพรที่ใชใ้นการป้องกนั และต่อสูก้ับไขห้วัด รวมไปถึง
หอบหืดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จดัอยู่ในกลุ่มกลุ่มซาโปนิน สามารถขยายหลอดลม ซึ่งจะหลดการ
หลั่งสารฮีสตามีน และสารเมซโคลินที่ก่อใหเ้กิดการแพ ้ 

รางจืด  คือ สมุนไพรที่ ช่วยลดพิษของตะกั่ ว นับได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ เข้ากับ
สถานการณ์ดา้นสิ่งแวดลอ้มในบา้นเราเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลดความเสี่ยง และช่วยบรรเทา
อาการที่เกิดจากการปนเป้ืนสารตะกั่วที่มาจากไอเสียน า้มันเบนซินที่มีการสะสมในร่างกายจน
กลายเป็นโรคพิษสารตะกั่วเรือ้งรงัในระยะยาวได ้ 

เพรชสงัฆาต คือ สมนุไพรที่ช่วยบ ารุงกระดกูกนัอย่างแพรห่ลาย โดยระบวุ่า สรรพคณุ
ของเพชรสงัฆาตช่วยบ ารุงกระดูก เพิ่มมวลกระดูก และบรรเทาอาการบวมและอาการอักเสบได ้
เพชรสงัฆาตยงัช่วยเพิ่มการสรา้งคอลลาเจนในเซลลส์รา้งกระดกู และยงัมีฤทธิ์ป้องกนัการสญูเสีย
มวลกระดกูในหนทูดลองที่ถกูตดัรงัไข่ 
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1.2 พฤกษศาสตร ์
ตน้ไมคื้อหนึ่งองคป์ระกอบของเขามอ ในอดีตจากต านานที่หลากหลายต่างเชื่อกนัว่า 

ตน้ไมท้กุตน้คือยา อาทิเช่น  
มะขามป้อม ตน้สงูตระหง่านอยู่กลางเขามอ รากนัน้ แกไ้ข ้ฟอกโลหิต เปลือก สมาน

แผล ใบ ลดไข ้ดอก ระบายทอ้ง ผล แกไ้อ ละลายเสมหะ บ ารุงรา่งกาย เป็นยาระบาย แกเ้ลือดออก
ตามไรฟันได ้ 

ตน้มะกอก รากนัน้ แกร้อ้นในกระหายน า้ ท าใหชุ้่มคอ ขบัปัสสาวะ เปลือก แกร้อ้นใน 
สะอกึ ใบ แกป้วดห ูผล แกเ้ลือดออกตามไรฟัน เปลือกตน้และแก่น แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ  

สมอดีงู มีลักษณะเป็นไมย้ืนตน้ แตกกิ่งกา้นสาขาแผ่ออก เปลือกไมเ้รียบสีน า้ตาล
แกมเทา มี แกโ้ลหิตเป็นพิษ แกเ้สมหะโลหิต และยงัใชเ้ป็นยาแกไ้อ แกเ้จ็บคอได ้ 

สมอไทย มีลกัษณะเป็นสมนุไพรก าจดัสารพิษออกจากรา่งกาย และช่วยบ าบดัรกัษา
โรคต่าง ๆ ใชร้กัษาอาการทอ้งผกูเรือ้รงั  

 
1.3 ธรณีวิทยา 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.3.1 หนิเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ  
เขามอ หรือเขาฤๅษีดัดตน ซึ่งอยู่ในวัดพระเชตุพน ฯ ( วัดโพธิ์ ) เป็นแหล่งรวม

เรื่องราววฒันธรรมผสมผสานการแพทยแ์ผนไทย ที่สืบต่อกนัมาอย่างยาวนาน จากพระราชวงั วดั 
สูส่ากล เป็นสวนหินปลกูไมป้ระดบัที่รชักาลที่ 3 โปรดเกลา้ฯ ใหร้ือ้ขนกอ้นศิลาใหญ่ และเล็กซึ่งก่อ
เป็นภูเขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง แต่ครัง้รชักาลที่ 2 มาก่อนเป็นภูเขาเป็นสวนประดับ
รอบวดั ปลกูตน้ไมไ้วต้ามเชิงเขาและบนเขา มีทัง้สถูปและเสาโคมแบบจีน รูปตุ๊กตาจีนและรูปสตัว์
จัตุบาท (สตัวส์ี่เทา้) ต่าง ๆ เรียงรายอยู่ทั่วไปทั้งบนเขา และเชิงเขา เขามอมีทั้งหมด 24 ลูก เช่น 
เขาประดู่ เขาสะเดา เขาอโศก เขาสมอ เขาฤๅษีดดัตน เขาศิวลึงค ์เป็นตน้ เขาฤๅษีดัดตน คือสวน
สขุภาพแห่งหนึ่งอยู่ใกลก้ับพระวิหารทิศ ใต ้เป็นพระราชประสงคข์องรชักาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้  ทรง
พระราชด าริเอาท่าดัดตนอันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แกป้วดเมื่อยตามส่วนต่าง  ๆ ของร่างกาย 
ประยุกตร์วมกับคติไทยที่ยกย่องฤๅษีเป็นครู ผูป้ระสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปป้ัน
ฤๅษีดัดตนท่าต่าง ๆ สมัยแรกสรา้งนั้นป้ันด้วยดิน ต่อมาในสมัยรชักาลที่ 3 หล่อเป็นเนือ้ชินอยู่
จนถึงปัจจุบนัเดิมมีทัง้หมด 80 ท่า แต่ปัจจุบนัคงเหลืออยู่ 24 ท่า นอกจากนัน้ยงัมีโคลงสี่สภุาพ ซึ่ง
จารกึไวใ้นแผ่นศิลาประดับอยู่ตามศาลาราย ปัจจุบนัไดร้วบรวมไวท้ี่ศาลาราย เช่น ศาลาเปลือ้ง
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เครื่อง (โรงเรียนแพทยแ์ผนโบราณ) เป็นตน้ โคลงภาพฤๅษีดัดตน เป็นต ารากายภาพบ าบัดของ
แพทย์ไทย แผนโบราณอันเป็นพระราชประสงค์ ขององค์พระพุทธบุรพมหากษัตริย์ที่ทรง
พระราชด ารใิหว้ดันีเ้ป็นแหลง่รวมวิชาการ 

ชนิดของหินเขามอที่ส  าคญั เช่น หินเลี่ยงโผ เป็นหินสีแดง มาจากเมืองเลี่ยงโผ ซึ่ง
อยู่ติดทะเลจีน ตะวนัออก ปัจจบุนัอยู่ในมณฑล เจอ้เจียง ตอนตน้รตันโกสินทร ์ไทยมีการคา้ส าเภา
กบัจีน และของที่ดีจากจีนนัน้ก็มาจากเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก 

 
1.3.2 หนิอับเฉา 
อีกหน่ึงเสน่หข์องวดัโพธิ์ รูปสลกัหินจีนทัง้หลายท่ีตัง้ประดับตามซุม้ประตแูละท่ี

ต่าง ๆ มีทัง้สลกัจากหินและปูนป้ัน หากเราพินิจพิจารณารูปป้ันรูปสลกัจีนแต่ละรูปแบบแลว้ ย่อม
ท าใหรู้จ้ักและเขา้ใจต่อการที่ช่างไทยขนเอาเครื่องอับเฉาที่ใชเ้ป็นอุปกรณ์ถ่วงเรือส าเภาตอนขา
กลับจากการพาณิชย์นาวีที่ประเทศจีน แล้วน าไปตั้งประดับอย่างมีศิลปะ ประยุกต์เอารูปป้ัน
เหล่านัน้ตัง้ประดบัดเูขา้กนัไดไ้ม่ขดัตา ถะ (เจดียศิ์ลปะจีน) ตั้งอยู่ระหว่างพระระเบียงชัน้นอกและ
ชัน้ใน รวม 20 องค ์

2.1. เสาโคมจีน เป็นการสรา้งเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ หรือตน้ไผ่แบบจีน 
อีกทัง้ยงัสื่อถึงความสว่างไสวในชีวิตอีกดว้ย 

2.2. สิงโตคาบแกว้ หรือที่เรียกกันว่าหมอบราบคาบแกว้ หมายถึงการยอมความ
โดยดี แบบไม่ขัดขืน โดยเอาสิงโตหินในท่านอนหมอบ ในปากมีก้อนหินกลมๆ คาบอยู่ เรียกว่า
ลกูแกว้ ดงันัน้จึงเรียกว่าสิงโตคาบแกว้ มาเปรียบเทียบใหเ้ห็น 

2.3. ฮก ลก ซิ่ว สิริมงคลในคติจีน โดยอาจเป็นรูปสตัว ์ดอกไม ้รูปเทวดา แต่ถ้า
หากเป็นรูปเทพ ชาวจีนจะนับถือเป็นอย่างมาก เรื่องของศิริมงคลดังกล่าว คือลกัษณะของความ
ร ่ารวย อ านาจวาสนาและอายยุืนยาว ซึ่งชาวจีนเรียกว่า ฮก ลก ซิ่ว 
 

1.4 ฤๅษีดัดตน 
ท่านวดฤๅษีดัดตนปรากฏหลกัฐานเป็นครัง้แรกในรชักาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชัการที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ ์(พ.ศ. 2325 - 2352) เมื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหบู้รณปฏิสงัขรณ์วดัโพธิ์ ซึ่งทรงไดก้ ากับกรมช่างหล่อเป็นแม่กองเกณฑช์่าง
หล่อรูปฤๅษีที่แสดงท่าดัดตนต่าง ๆ จ านวน 80 ท่า แต่เป็นฤๅษี 82 ตน เพราะมี 2 ท่า ที่หล่อเป็น
ฤๅษี 2 ตน ช่วยกนัดดักาย โดยท่าฤๅษีจาก 80 ท่า 82 ตน นัน้ โดยน าขอ้มูลองคป์ระกอบหลกั ท่า
กายบรหิารฤๅษีดดัตน 18 ท่า เป็นตวัตัง้ตน้การออกแบบเก่ียวกบัฤๅษีดดัตน 
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1.5 ข้อค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ)  จากนักท่องเทีย่ว เขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
จากการส ารวจนักท่องเที่ยววดัพระเชตุพน ฯ ในรูปแบบของการสมัภาษณ์ และการ

ท าแบบสอบถามขอ้ค าถาม หรือขอ้สงสยัที่พบบ่อ (FAQ) เก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ดงันี ้
1.5.1 ฤๅษีดัดตนรูปลักษณเ์ป็นชาวจีน คือใคร  
หลี่เจ๋ง หลี่เจ๋ง หรือหลี่จิง้ เป็นหนึ่งในแปดเซียน แต่ในต านานโป๊ยเซียนไม่มีชื่อนี ้

หลีเจ๋ง หรือหลี่จิง้ มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1113-1192 เป็นยอดขุนพล และผู้เชียวชาญในด้าน
อักษรศาสตร ์ในราชวงศ์ถัง ในรัชกาลพระเจ้าจักรพรรดิถังเกาจาง (หลี่ เอียน) และพระเจ้า
จักรพรรดิถังไท่จง (หลี่ซื่อหมิน) หลี่เจ๋ง มีนามรองว่า เอีย้ซือ แปลว่าเภสัชปูชะนียาจารย ์ ซึ่งใน
โคลงเพีย้นเป็นเขาซ่าเหล็ง ค าว่า ตึ่งสิว้ น่าจะมาจากค าว่า ตึ่งสิ่ว ในภาษาจีนแปลว่า อายุยืนหรือ
อาจมาจากค าว่า ต่ิงเซีย้วในภาษาจีนซึ่งแปลว่า ราชวงศถ์งั  

1.5.2 ฤๅษีดัดตนรูปลักษณค์ล้ายชาวฝร่ัง คือใคร 
โยฮนั เป็นชื่อที่ชาวอิสราเอลโบราณใชเ้รียกนกัพรตผูห้นึ่งที่เป็นผูล้า้งบาปใหพ้ระ

เยซู นกัพรตท่านนีอ้ยู่รมิฝ่ังน า้จอรแ์ดน อาหารท่ีรบัประทานก็คืออาหารท่ีพบไดใ้นทะเลทราย 
1.5.3 ท าไมเขามอถึงมีศิวลึงค ์เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ 
ขอ้ค าตอบนีเ้ป็นการคน้หาขอ้มลู รวมถึงการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นขอ้มลู

วดัพระเชตพุน ฯ โดยค าตอบที่ไดเ้ป็นเรื่องเล่า ที่ไดเ้ล่าปากต่อปาก รวมถึงความเชื่อของคนในสมยั
อดีต ดงันี ้

ครัง้หนึ่งพระพรหม และพระวิษณทุะเลาะวิวาทกนัในเรื่องที่ว่าใครเป็นผูส้รา้งโลก
ที่แทจ้รงิ ในขณะวิวาทกนั ดว้ยการใชอ้าวธุประหตัประหารกนันัน้ ไดม้ีอวยัวะเพศชายมหึมาเกิดขึน้
ต่อหนา้พระพรหมและพระวิษณุ รูปนัน้แสดงอิทธิฤทธิ์ใหเ้ทพทัง้สองละทิฐิพากนัเคารพบชูาอวยัวะ
เพศชายนัน้ ซึ่งปรากฎว่าจากการบูชา ท าใหพ้ระศิวะพอพระทยั จึงปรากฎร่างใหเ้ห็นชดัเจนอยู่บน
ผิวของอวัยวะเพศชาย เป็นรูปประหลาดมีแขนและขาเป็นพัน ๆ มีพระอาทิตย ์พระจันทรแ์ละไฟ
เป็นตาดวงที่ 3 กลางหนา้ผาก พระศิวะกล่าวกบัเทพทัง้สองว่า พระพรหมก็ดี พระวิษณุก็ดีเกิดมา
จากสะเอวขา้งซา้ยขวาของพระองคน์ั่นเอง ดังนั้นพระองคคื์อเทพผูย้ิ่งใหญ่ที่สุด ตรสัจบศิวเทพ
ก็อตัรธานหายไป จากต านานที่เล่าต่อกนัมา คนในสมยัก่อนจึงเชื่อกนัว่าการบูชาศิวลึงค ์แสดงถึง
ความยิ่งใหญ่ และการมีอ านาจวาศนา ในบรเิวณเขามอจึงมีศิวลงึคป์ระดบัตกแต่งรว่มดว้ย 
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2. การออกแบบด้านอัตลักษณ ์ 
สามารถแบ่งผลงานการออกแบบอตัลกัษณอ์อกไดเ้ป็น 2 สว่น คือ 
 

 2.1. การออกแบบตราสัญลักษณนิ์ทรรศการ 
               
  

 
 

ภาพประกอบ 15 ตราสญัลกัษณน์ิทรรศการเขามอร่วมสมยั 
 
1. ท่าฤๅษี 1 ใน 9 ท่าที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมรูปหลอ่ฤๅษีดดัตน 
2. ท่าฤๅษี 1 ใน 9 ท่าที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมรูปหลอ่ฤๅษีดดัตน 
3. โยฮนั สญัลกัษณฤ์ๅษีชาวฝรั่ง 
4. ธรณีวิทยา หินเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
5. สมนุไพรเภสชัศาสตร ์
6. ท่าฤๅษี 1 ใน 9 ท่าที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมรูปหลอ่ฤๅษีดดัตน 
7. ท่าฤๅษี 1 ใน 9 ท่าที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมรูปหลอ่ฤๅษีดดัตน 
8. พฤกษศาสตร ์
9. หลี่เจ๋ง สญัลกัษณฤ์ๅษีชาวจีน 
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กระบวนการออกแบบตราสญัลกัษณเ์ขามอร่วมสมยั โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญพระมหา
อดุม ปัญฺญาโภ วดัพระเชตพุน ฯ ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ และเป็นพระมัคคเุทศก ์เป็นผูคดัเลือกฤๅษี
เพื่อท าการออกแบบ และการเลือกใชโ้ทนสีทอง เพื่อใหเ้ขา้กบับรบิทของวดัพระเชตพุน ฯ โดยรอบ 

 
2.2. การออกแบบชุดองคป์ระกอบศิลป์ทีใ่ช้ในการออกแบบนิทรรศการ 
ผูว้ิจัยได้ศึกษาอัตลักษณ์ที่เก่ียวขอ้งกับเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ โดยเป็นการลดทอน

ลายเสน้ และไดน้ ามาออกแบบรูปทรงทัง้หมด  2 สว่น ดงันี ้
 
1. รูปทรงลายเส้นอัตลักษณว์ัดพระเชตุพน ฯ 

 
ภาพประกอบ 16 ลายดอกพดุตาน ประแจจีน และใบเทศ 

 
ภาพประกอบ 17 ลายเพดานจากสวนมิสกวนั 
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ภาพประกอบ 18 ลวดลายเจดีย ์4 รชักาล 
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2.3 รูปทรงลายเส้นเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 
รูปทรงลายเสน้เขามอ เป็นการลดทอนลายเสน้ใหด้เูรียบง่าย และเพิ่มความน่าสนใจ

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม ดงัตารางที่ 1 
ตาราง 1 รูปทรงลายเสน้เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 

 
  ชื่อท่าฤๅษีดดัตน รูปป้ันฤๅษีดดัตน รูปแบบการลดทอนลายเสน้ 

1.  
ท่าที่ 1 ดดัตนแกล้มปวดศีรษะ 
(ฤๅษีมโนช) 
 
 

       

               

2.  
ท่าที่ 2 ดนัตนแกเ้กียจ (ฤๅษี
กามนัตะกี) 
 
 

 

 
 

 

3.  
ท่าที่ 3 ดดัตนแกค้อและไหล ่
(ฤๅษีอิสิงค)์ 
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4.  
ท่าที่ 4 ดดัตนแกไ้หล ่และขา 
(ฤๅษีสกุทนัต)์ 
 

 

 
 

 

       
5.               

 
ท่าที่ 5  ดดัตนแกเ้ข่าขา (ฤๅษี
อิสิงค)์ 
 

 

 
 

 

6.  
ท่าที่ 6 ดดัตนลมในอกเอว 
(ฤๅษีอายนัญาณ) 
 

 

     
  

 

 

7.  
ท่าที่ 7 ดดัตนแกก้รอ่นปัฏ
ฆาต (ฤๅษีสชันาไลย) 
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8.  
ท่าที่ 8 ดดัตนแกจ้นัฑฆาฏเข่า
ขา (ฤๅษีนารอท) 
 
 

 

 
 

 

9.  
ท่าที่ 9 ดดัตนแกเ้สียดอก 
(ฤๅษีนารท) 
 
 

 

 
 

 

 

10.  
ท่าที่ 10 ดดัตนแกเ้ข่าขดั 
(ฤๅษีชฎิล) 
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11.  
ท่าที่11 ดดัตนแกล้มในสน้เทา้ 
(ฤๅษีนาไลย) 
 

 

 

 

 

12.  
ท่าที่12 ดดัตนแกเ้อวขด ขดัขา 
(ฤๅษีชฎิล) 
 

 

 
 

 

 

13.  
ท่าที่13 ดดัตนแกเ้ทา้เหน็บ 
(ฤๅษีมาฆะ) 
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14.  
ท่าที่14 ดดัตนแกส้ะโพกสลกั
เพชร (ฤๅษีสระภงัค)์ 
 
 

 

 
 

 

15.  
ท่าที่ 15 ดดัตนแกต้ะครวิมือ
และตะครวิเทา้  
(ฤๅษีอคันีเนตร)์ 
 

 

 
 

 

 

16.  
ท่าที่ 16 ดดัตนด ารงกายอายุ
ยืน (ฤๅษีทิศไภย)์ 
 
 

 

 
 

 

17.  
ท่าที่17  ดดัตนแกโ้รคในอก 
(ฤๅษีวรเชษฐ) 
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18.  
ท่าที่18 ดดัตนแกล้มขอ้มือ 
(ฤๅษีอนิดถิคนัธ)์ 
 
 

 

 
 

 

19.  
ท่าที่ 19 ดดัตนแกข้ดัแขง้ขดั
ขา (โยฮนั) 
 

     

           
20.  

ท่าที่ 20 ฤๅษีแกแ้ลน่สลกั
ทรวง (หลี่เจ๋ง) 
 

        

   
  

 

 

21.  
พฤกษศาสตร ์
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22.  
ธรณีวิทยา : อบัเฉา 

 

  
23.  

ธรณีวิทยา : โคมไฟ 
 
 
 

 

 
 

 

 

24.  
เภสชัศาสตร ์ 
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3. การออกแบบเรขศิลป์ 
จากผลงานการออกแบบชุดองค์ประกอบศิลป์ที่ใชใ้นการออกแบบนิทรรศการ น ามา       

สูก่ารออกแบบเรขศิลป์ที่ใชใ้นการจดัแสดงโครงสรา้งนิทรรศการ  
 

การออกแบบเรขศิลป์ทีใ่ช้ในการจัดแสดงโครงสร้างนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ผลงานการออกแบบแบคดรอป 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ผลงานแบคดรอปภายในนิทรรศการ 
 

พืน้หลงัของแบล็คดร็อปไดน้ าลวดลายอตัลกัษณ์ ไทย จีน ฝรั่ง ที่เป็นจุดเด่นของทางวัด
โพธิ์ การน าตราสญัลกัษณข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสญัลกัษณ ์(Logo) ของนิทรรศการ 
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ภาพประกอบ 21 ผลงานการออกแบบการสแกนคิวอารโ์คด้ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ผลงานการออกแบบการสแกนคิวอารโ์คด้ 
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ภาพประกอบ 23 ผลงานการออกแบบการสแกนคิวอารโ์คด้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ผลงานการออกแบบการสแกนคิวอารโ์คด้ 
 

การบูรณาการองคค์วามรูเ้ขามอ ผ่านสื่อดิจิทัล โดยการศึกษารูปแบบของคิวอารโ์ค้ด
ขอ้จ ากดั และการน าเสนอ เพื่อน ามาออกแบบนิทรรศการเขามอร่วมสมยั โดยผูใ้ชง้านสามารถน า
โทรศัพทข์องท่าน มาสแกนเพื่อเชื่อต่อกับองคค์วามรูเ้ขามอที่เราไดต้ัง้ค่าระบบเอาไว ้โดยมีการ
น าเสนอผ่านวีดิโอความส าคญัของเขามอ และท่ากายบรหิารฤๅษีดดัตน 
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ภาพประกอบ 25 การออกแบบการสแกนคิวอารโ์คด้แผนที่ 
โปสเตอรร์ายละเอียดนิทรรศการ พรอ้มทั้งการสแกนคิวอารโ์ค้ด เพื่อดูแผนที่เขามอ

โดยรอบพระอโุบสถ 
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4. การออกแบบโครงสร้างนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 แผนที่การเขา้รว่มกิจกรรมภายในนิทรรศการเขามอ 
 

แผนที่การเดินเยี่ยมชมเขามอวัดพระเชตุพน ฯ โดยรอบ เพื่อเป็นการศึกษา และเรียนรู้ 
เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
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5. การออกแบบส่ือดิจิทัล  
 

 
 

ภาพประกอบ 27 เว็บไซตเ์ขามอ รว่มสมยั 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 รูปแบบเว็บไซตเ์ขามอรว่มสมยัหนา้หลกั 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 บล็อกเนือ้หาในแต่ละคอลมัน ์
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ภาพประกอบ 30 แผนที่การจดันิทรรศการเขามอ รว่มสมยั 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ขอ้มลูการติดต่อ นกัออกแบบนิทรรศการเขามอ รว่มสมยั 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 รูปแบบอินสตาแกรม (Instagram) 
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ภาพประกอบ 33 ค าถามที่พบบ่อย เก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
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ภาพประกอบ 34 วีดิโอ การกายบรหิารฤๅษีดดัตน และวีดิโอโปรโมทเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
 
6. การออกแบบเรขศิลป์เคร่ืองแต่งกาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 เสือ้เขามอรว่มสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  109 

7. การออกแบบเรขศิลป์ของทีร่ะลึก 

 
ภาพประกอบ 36 สติก๊เกอรย์าดม 

 
ที่มา : ผูว้ิจยัเป็นผูอ้อกแบบ 
การออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลึกชิน้นี ้เป็นการออกแบบสติ๊กเกอรล์วดลายของเขามอ มี

การเพิ่มเติมตัวอักษร KHAO MOR – WAT PHO และเป็นการเลือกใชล้วดลายสีเสมือนจริงของ
เขามอ โดยน ามาติดกบัยาดมขนาดพกพา ดงัคติของเขามอควบคู่กบัการแพทยแ์ผนไทย 

 

      
 

ภาพประกอบ 37 รูปแบบเนือ้หาดา้นใน และรูปแบบปก 



  110 

 
  

ภาพประกอบ 38 ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ที่ใชใ้นการจดัแสดงนิทรรศการ 
 

การด์ที่ระลึก มีการน ารวดลายของลายดอกพุดตาน ประแจจีน และใบเทศ มาเป็นพืน้
หลงัในการออกแบบ ใชโ้ทนสีขาว ทอง ประกอบกบัการน าคิวอารโ์คด้การสแกนเชื่อตวักับเว็บไซต์
หลกัของเขามอรว่มสมยั หรือเรียกว่ามคัคเุทศกดิ์จิทลั 
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ภาพประกอบ 39 โมเดลการจ าแนกองคป์ระกอบทางกายภาพ 
 
โมเดลการจ าแนกองคป์ระกอบทางกายภาพเขามอ ร่วมสมัย โดยเป็นการดึงอัตลักษณ์

ของเขามอ แบ่งเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) พฤกษศาสตร ์2) เภสัชศาสตร ์3) ธรณีวิทยา            
4) ฤๅษีดัดตน โดยวสัดุที่ผูว้ิจัยน ามาใช ้ไดเ้ลือกอะคริลิคหลากสีเขา้มา  เพื่อสื่อถึงองคป์ระกอบที่
ร่วมสมัยในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบ เกมส์การเรียนรู้ หรือแนวทางการ
ออกแบบของที่ระลึก 
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ส่วนที ่3 : ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 
ผลการวิเคราะหโ์ดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามทัง้หมด 135 ชดุ ซึ่งสรุปผลการ

วิเคราะหไ์ด ้2 สว่นดงันี ้
1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชีพ การเขา้ชม และความรูจ้กั โดยวิเคราะหห์าค่าความถ่ีและค่ารอ้ยละ ดงัตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 ผลวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ ชาย 43 31.85 

 หญิง 92 68.15 

 รวม 135 100.00 
อายุ 15-22 ปี 8 5.93 

 23-30 ปี 38 28.15 

 31-40 ปี 58 42.96 

 41-49 ปี 22 16.30 

 50-59 ปี 7 5.19 

 60-69 ปี 2 1.48 

 รวม 135 100.00 
ระดบัการศึกษา มธัยมศกึษาตอนตน้ 4 2.96 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 6 4.44 

 อนปุรญิญา/ปวส. 15 11.11 

 ปรญิญาตรี 77 57.04 

 ปรญิญาโท 23 17.04 

 ปรญิญาเอก 10 7.41 

 รวม 135 100.00 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา 25 18.52 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 13 9.63 
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 พนกังานบรษิัทเอกชน 14 10.37 

 ประกอบธุรกิจสว่นตวั 37 27.41 
 

 อ่ืน ๆ 46 34.07 

 รวม 135 100.00 
เคยเขา้มาเยี่ยมชมวดัพระเชตพุน ฯ เคย 114 84.44 

 ไม่เคย 21 15.56 

 รวม 135 100.00 
รูจ้กัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ รูจ้กั 94 69.63 

 ไม่รูจ้กั 41 30.37 

 รวม 135 100.00 
 
จากตารางที่ 2 ผลวิเคราะหข์อ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 135 คน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน รอ้ยละ 68.15 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 58 คน รอ้ยละ 42.96 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 77 คน รอ้ยละ 57.04 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น พนักงาน
ราชการ ค้าขาย จ านวน 46 คน รอ้ยละ 34.07 ทั้งนีผู้ ้ตอบแบบสอบถามเคยเขา้มาเยี่ยมชมวัด
พระเชตุพน ฯ จ านวน 114 คน รอ้ยละ 84.44 และ รูจ้ักเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ จ านวน 94 คน 
รอ้ยละ 69.63 

 2. ผลการขอ้มลูดา้นความพงึพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ 
 การขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ โดยการวิเคราะหห์า

ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที่ 3 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ 
 

ความพงึพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ 𝐗 S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตุ
พน ฯ ในการมาเที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นี ้

4.58 0.545 มากที่สดุ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ 𝐗 S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ผลงานการออกแบบดา้นอตัลกัษณ ์นิทรรศการ เขา
มอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ มีความสวยงาม 

4.69 0.509 มากที่สดุ 

พงึพอใจในผลงานการออกแบบเรขศิลป์เก่ียวกบั
นิทรรศการเขามอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ 

4.68 0.516 มากที่สดุ 

ความพงึพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทลั 4.73 0.474 มากที่สดุ 
การเขา้ชมครัง้นีท้  าใหท้่านอยากเรียนรูเ้ก่ียวกบัองค์
ความรูเ้ขามอ มากขึน้ 

4.73 0.480 มากที่สดุ 

เรื่องราวที่แสดงในนิทรรศการฯ ท าใหอ้ยากน าเสนอ
ขอ้มลูเหลา่นี ้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

4.74 0.503 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.69 0.505 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.69 โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทุกประเด็น คือ เรื่องราวที่แสดงในนิทรรศการฯ 
ท าใหอ้ยากน าเสนอขอ้มลูเหล่านี ้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.74 รองลงมา การเขา้ชม
ครีง้นีท้  าใหท้่านอยากเรียนรูเ้ก่ียวกบัองคค์วามรูเ้ขามอ มากขึน้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 ถดัมา ความ
พึงพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทัล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ไดร้บั
ขอ้มูล และความรูเ้ก่ียวกับเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ ในการมาเที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นี ้ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.58 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในไดร้บัขอ้มลู และความรู้
เก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ในการมาเที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นี ้
 

ความพงึพอใจในไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบั
เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ในการมาเที่ยวชม

นิทรรศการในครัง้นี ้
𝐗 S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

ดา้นเภสชัศาสตร ์(สมนุไพร) 4.59 0.538 มากที่สดุ 

ดา้นพฤกษศาสตร ์(ตน้ไมบ้ริเวณเขามอ) 4.53 0.557 มากที่สดุ 

ดา้นธรณีวิทยา (เขามอ และอบัเฉา) 4.57 0.554 มากที่สดุ 

ดา้นฤๅษีดดัตน 4.70 0.505 มากที่สดุ 

ค าตอบ จากขอ้ค าถามที่พบบ่อยจากนกัท่องเที่ยว 
(FAQ) 

4.53 0.571 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.58 0.545 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจในไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบัเขามอ วดั

พระเชตพุน ฯ ในการมาเที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นี ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ ในการมาเที่ยวชมนิทรรศการ
ในครัง้นีใ้นระดบัมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทุกประเด็น 
คือด้านฤๅษีดัดตน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ ด้านเภสัชศาสตร ์(สมุนไพร) ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.59 และ  ดา้นธรณีวิทยา (เขามอ และอบัเฉา) ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผลงานการออกแบบ 
ดา้นอตัลกัษณ ์นิทรรศการ เขามอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ 
 

ความพงึพอใจของผลงานการออกแบบ 
ดา้นอตัลกัษณ ์นิทรรศการ เขามอ 

รว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ 
𝐗 S.D. 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

การออกแบบตราสญัลกัษณน์ิทรรศการ(โลโก)้ 4.73 0.480 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจของผลงานการออกแบบ 
ดา้นอตัลกัษณ ์นิทรรศการ เขามอ 

รว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ 
𝐗 S.D. 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

การออกแบบชุดองคป์ระกอบศิลป์ ที่ใชใ้นการ
ออกแบบนิทรรศการ (แผนที่เขามอ บอรด์จดัแสดง) 

4.64 0.539 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.69 0.509 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผลงานการออกแบบ ด้านอัตลักษณ ์

นิทรรศการ เขามอร่วมสมยั วดัพระเชตพุน ฯพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ของผลงานการออกแบบ ดา้นอตัลกัษณ ์นิทรรศการ เขามอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯในระดบัมาก
ที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.69 โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทุกประเด็น คือการออกแบบตรา
สญัลกัษณน์ิทรรศการ(โลโก)้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 รองลงมาคือ การออกแบบชุดองคป์ระกอบศิลป์ 
ที่ใชใ้นการออกแบบนิทรรศการ (แผนที่เขามอ บอรด์จดัแสดง) ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.64 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเรขศิลป์
เก่ียวกบันิทรรศการเขามอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ 
 

ความพงึพอใจในผลงานการออกแบบเรขศิลป์
เก่ียวกบันิทรรศการเขามอรว่มสมยั 

วดัพระเชตพุน ฯ 
𝐗 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ผลงานการออกแบบเรขศิลป์เครื่องแต่งกาย 4.70 0.522 มากที่สดุ 
ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลกึ 4.64 0.525 มากที่สดุ 
ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ที่ใชใ้นการจดัแสดง
โครงสรา้งนิทรรศการ (กราฟฟิก) 

4.71 0.502 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.68 0.516 มากทีสุ่ด 
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จากตารางที่  6 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเรขศิลป์เก่ียวกับ
นิทรรศการเขามอร่วมสมัย วดัพระเชตพุน ฯพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในผลงานการออกแบบเรขศิลป์เก่ียวกับนิทรรศการเขามอร่วมสมัย วดัพระเชตพุน ฯ ในระดบัมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกประเด็น คือผลงานการ
ออกแบบเรขศิลป์ที่ใช้ในการจัดแสดงโครงสรา้งนิทรรศการ (กราฟฟิก) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
รองลงมาคือ ผลงานการออกแบบเรขศิลป์เครื่องแต่งกาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และผลงานการ
ออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลกึ  ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.64 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทลั 
 

ความพงึพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทลั 𝐗 S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
QR CODE บอกขอ้มลูเบือ้งตน้ (แผนที่การรว่ม
กิจกรรม ขอ้มลูเบือ้ตน้ เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ) 

4.73 0.495 มากที่สดุ 

QR CODE บอกเลา่เรื่องราวองคป์ระกอบ เขามอ 
วดัพระเชตพุน ฯ 

4.65 0.537 มากที่สดุ 

เว็บไซต ์เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 4.80 0.401 มากที่สดุ 
วีดิโอ ท่ากายบรหิารฤๅษีดดัตน 4.73 0.460 มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.73 0.474 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่  7 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้งานสื่อดิจิทัล  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทลั ในระดบัมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.73 โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกประเด็น คือเว็บไซต์ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 รองลงมาคือ วีดิโอ ท่ากายบริหารฤๅษีดดัตน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 และ QR 
CODE บอกข้อมูลเบือ้งต้น (แผนที่การร่วมกิจกรรม ข้อมูลเบือ้งต้น เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ)
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.73 ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามพบว่ามีขอ้เสนอแนะที่น่าสนใจดงันี ้
1. อยากให้พัฒนารูปแบบของการสื่อสาร ให้มีหลายหลายขึน้ไปอีก และพัฒนา

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัเขามอ เพื่อการต่อยอดในอนาคต 
2. อยากใหจ้ดัการบรรยายองคค์วามรูต่้าง ๆ และน าเสนอสื่อในลกัษณะเช่นนีเ้ป็นประจ า 

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจต่อนกัท่องเที่ยว  
3. ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู ้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเก่ียวกับเขามอ เนื่องจาก

ปัจจุบนัอาจจะยงัไม่เป็นที่รูจ้กั ซึ่งหากมีการประชาสมัพนัธท์ี่ดีจะท าใหม้ีผูท้ี่สนใจหรือนกัท่องเที่ยว
เขา้ชมมากขึน้  

4. ควรเปิดโอกาสใหน้กัท่องเที่ยวมีสว่นรว่มปฏิบติักบัสิ่งที่ไดช้มดว้ย 
5. ชื่นชมในความเป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่สนใจ และอยากพฒันาเขามอ ที่อยู่คู่คนไทยกว่ารอ้ย

ปี   
6. การเพิ่มเติมชีวิตใหก้บัภูมิปัญญาของวดัโพธิ์ อยากใหม้ีการด าเนินการต่อในส่วนของ

ภมูิปัญญาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป  
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

จากการท างานออกแบบนิทรรศการรว่มสมยัในครัง้นี ้สามารถน ามาสรุปผล อภิปรายผล 
และจดัท าขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้

 
สรุปผลการวิจัยด้านการออกแบบ 

จากวตัถุประสงคใ์นการศึกษาทัง้สองขอ้ที่ไดก้ล่าวไปในบทที่ 1 สามารถแบ่งผลการวิจัย
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลอตัลกัษณ ์องคป์ระกอบทางกายภาพ และบริบทร่วมสมัย เขามอ 
วัดพระเชตุพนฯ  2) ผลงานการออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนฯ ผ่านสื่อ
ดิจิทลั 3) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ดงันี ้

 
1. ข้อมูลอัตลักษณ์ องคป์ระกอบทางกายภาพ และบริบทร่วมสมัย เขามอ วัด

พระเชตุพนฯ   
จากขอ้มูลที่ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษามานัน้ โดยผูว้ิจัยไดล้งพืน้ที่เก็บขอ้มูล การสมัภาษณ ์

การการศึกษาเชิงลึก และน าไปต่อยอดกระบวนการคิดสรา้งสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นการลดเวลา และปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้
มคัคเุทศกล์ง อีกทัง้การเผยแพร่ยงัสามารถกระจายไดม้ากขึน้ ลดขอ้จ ากดัดา้นเวลา และการสรา้ง
โอกาสในการต่อยอดสรา้งสรรคไ์ดใ้นอนาคต โดยมีเนือ้หาการวิเคราะหด์งันี ้
 

1.1 องคป์ระกอบทางกายภาพของเขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
ผูว้ิจัยไดน้ าผลการศึกษา และวิเคราะหก์ารจ าแนกลักษณะทางกายภาพองคป์ระกอบ

ของ เขามอ จากการลงพืน้ที่น ามาออกแบบ และพัฒนานิทรรศการเขามอร่วมสมยั วดัพระเชตพุน 
ฯ จากกรณีศึกษา เขามอ ฤาษีดัดตน ผูว้ิจัยจึงไดข้อ้ก าหนดการออกแบบนิทรรศการ เขามอ วัด
พระเชตพุน ฯ 4 ดา้น คือ 1) ฤๅษีดดัตน 2) พฤกษศาสตร ์3) เภสชัศาสตร ์4.) ธรณีวิทยา โดยขอ้มลู
ไดผ้่านผูเ้ชี่ยวชาญ ในการประเมิน 

 
1.2 บริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนฯ 
แบ่งไดท้ัง้หมดเป็น 4 ดา้น คือ 
 1. ดา้นศิลปะ และวฒันธรรม 
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 2. ดา้นบรบิทแวดลอ้มของสถานที่ 
 3. ดา้นการคมนาคม 
 4. ดา้นประชากร  
 
2. ผลงานการออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนฯ ผ่านส่ือ

ดิจิทัล 
จากการศึกษาขอ้มูลอัตลกัษณ์ องคป์ระกอบทางกายภาพ และบริบทร่วมสมัย เขามอ 

วดัพระเชตุพนฯ น ามาสู่การออกแบบนิทรรศการร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนฯ ผ่านสื่อดิจิทัล 
โดยมีการออกแบบ และจดัแสดงในสว่นต่าง ๆ ดงัตารางที่ 8 นี ้
 
ตาราง 8 ตารางประเภทในการจดัแสดงในนิทรรศการ 
วัตถุในการจัดแสดง 
Souvenir / Prop 4 ชิน้ 
Model / Diorama  
 

บอรด์ข้อมูล 
Graphic Board ภาพถ่าย Photography  
ตราสญัลกัษณ ์Logo  
ชดุองคป์ระกอบศิลป์  
ชดุลายเสน้ฤๅษีดดัตน  
แบบโครงสรา้งนิทรรศการ 

 
วิดิทัศน ์
Video presentation 2 ตอน 
วีดิโอท่ากายบรหิาร ฤๅษีดดัตน 20 ท่า 
 

ส่ือมัลติมีเดีย 
QR code 32 แบบ 
Website 1 แบบ 

 
สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 

1. สรุปผลวิเคราะหข์อ้มลูของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น พนักงาน
ราชการ คา้ขาย เป็นตน้ ทัง้นีผู้ต้อบแบบสอบถามเคยเขา้มาเยี่ยมชมวดัพระเชตพุน ฯ และ รูจ้กัเขา
มอ วดัพระเชตพุน ฯ  

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการในระดับ
มากที่สดุ โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทกุประเด็น คือ เรื่องราวที่แสดงในนิทรรศการฯ ท า
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ใหอ้ยากน าเสนอขอ้มูลเหล่านี ้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย รองลงมา การเขา้ชมครีง้นีท้  าใหท้่านอยาก
เรียนรูเ้ก่ียวกับองค์ความรูเ้ขามอ มากขึน้  ถัดมา ความพึงพอใจด้านการใช้งานสื่อดิจิทัล ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ ไดร้บัขอ้มูล และความรูเ้ก่ียวกับเขามอ วดัพระเชตุพน ฯ ในการมา
เที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นี ้ 

2.1 ความพงึพอใจในไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ในการ
มาเที่ยวชมนิทรรศการในครัง้นีใ้นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทุกประเด็น 
คือดา้นฤๅษีดัดตน  รองลงมาคือ ดา้นเภสชัศาสตร ์(สมุนไพร) และ  ดา้นธรณีวิทยา (เขามอ และ
อบัเฉา)  

2.2 ความพึงพอใจของผลงานการออกแบบ ดา้นอัตลักษณ์ นิทรรศการ เขามอร่วม
สมยั วดัพระเชตพุน ฯในระดบัมากที่สดุ โดยมีความพึงพอใจระดบัมากที่สดุในทุกประเด็น คือการ
ออกแบบตราสญัลกัษณน์ิทรรศการ(โลโก)้ รองลงมาคือ การออกแบบชดุองคป์ระกอบศิลป์ ที่ใชใ้น
การออกแบบนิทรรศการ (แผนที่เขามอ บอรด์จดัแสดง)  

2.3 ความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเรขศิลป์เก่ียวกับนิทรรศการเขามอร่วม
สมัย วัดพระเชตุพน ฯ ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกประเด็น คือ
ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ที่ใชใ้นการจัดแสดงโครงสรา้งนิทรรศการ (กราฟฟิก)  รองลงมาคือ 
ผลงานการออกแบบเรขศิลป์เครื่องแต่งกาย และผลงานการออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลกึ   

2.4 ความพึงพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทัล ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดในทุกประเด็น คือเว็บไซต์ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ  รองลงมาคือ วีดิโอ ท่ากาย
บรหิารฤๅษีดดัตน และ QR CODE บอกขอ้มูลเบือ้งตน้ (แผนที่การร่วมกิจกรรม ขอ้มลูเบือ้ตน้ เขา
มอ วดัพระเชตพุน ฯ) 

 
อภปิรายผล  

สื่อดิจิทัลที่ไดจ้ากการวิจัยสอดคลอ้งกับนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูแ้พทยแ์ผนไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (อรญั วานิชกร และคณะ, 
2560) ในการน าเสนอบอรด์องคค์วามรูอ้ัตลกัษณ์วัดพระเชตุพน ฯ และการน าเสนอสูจิบตัร ผ่าน
สื่อดิจิทลัโดยใช ้QR Code เป็นสื่อกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาความร่วมสมัยของงานศิลปะจัด
แสดง ผ่านงานอารต์ เบียนาเล่ และความสนใจของผูค้นในยุคปัจจุบนั ที่มีความต่ืนตัวกบังานจัด
แสดงศิลปะมากขึน้  
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กระบวนการศึกษาที่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นีส้ามารถน าไปต่อยอดสู่การพฒันาสื่อดิจิทัล
ให้กับ องค์ความรูใ้นส่วนของอัตลักษณ์อ่ืน ๆ ให้กับวัดพระเชตุพน ฯ และที่ อ่ืน ๆ ในรูปแบบ
เดียวกนัได ้เพื่อบอกเลา่เรื่องราวในประเด็นที่นอกเหนือจากการดแูลสขุภาพแบบไทยในอดีต ได้แก่
พุทธศิลป์ และโบราณวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดของเรื่องราวในอดีตสู่การสร้าง
บรรยากาศที่มีชีวิต สามารถอธิบายตัวเองไดด้ว้ยสื่อดิจิทัล และสามารถเผยแพร่สู่สากล ไดอ้ย่าง
กวา้งขวางมากขึน้ ดังนัน้ส่วนส าคัญในการออกแบบ คือขอ้มูลที่ผ่านการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน และยัง เป็นการลดเวลา ปริมาณงาน
ประชาสมัพันธ ์ที่ตอ้งใชม้ัคคเุทศกล์ง การเผยแพร่ยงัสามารถกระจายไดม้ากขึน้  ตลอดจนการลด
ขอ้จ ากดัของเรื่องราวในอดีตสู่ความเป็นภาพเคลื่อนไหว และบรรยากาศของบรบิทเขามอร่วมสมยั 
ซึ่งผูว้ิจยัจะไดน้ าไปพฒันา และทดลองใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานต่อไป 

ความพึงพอใจต่อการสรา้งสรรคน์ิทรรศการในภาพรวมอยู่ระดบัมากที่สุด เนื่องจากการ
จัดนิทรรศการจะแสดงถึงเรื่องราวตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันใหผู้ท้ี่สนใจไดร้บัรูข้อ้มูลอย่างชัดเจน 
และเป็นเรื่องราวที่น่าต่ืนตาต่ืนใจเพราะจะไดเ้ห็นภาพประกอบทัง้ภาพเคลื่อนไหว เสียง ที่จะช่วย
ใหผู้ท้ี่สนใจไดเ้ขา้ใจง่ายไม่ใชเ้วลานานทัง้เนือ้หาในดา้นสมนุไพร หรือดา้นการแพทย์แผนไทยที่จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากการเข้าชมเป็นอย่างมาก อีกทั้งการออกแบบที่มีการ
ผสมผสานทั้งเรื่องราว ภาพประกอบ หรือตราสัญลักษณ์ ที่มีความเป็นเอกลัษณ์โดดเด่นเป็นที่
สะดดุตาแก่นกัท่องเที่ยว ทัง้นีใ้นการจดันิทรรศการผ่านสื่อดิจิทลันัน้ไดจ้ดัในรูปแบบเว็บไซต ์วีดีโอ 
และคิวอารโ์คด้ เพื่อบ่งบอกขอ้มลูเบือ้งตน้ และช่วยดึงดดูใจนกัท่องเที่ยวไดทุ้กเพศทุกวยั  และทุก
สญัชาติ ที่มีความตอ้งการทราบเรื่องราวเก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ ใหม้ากย่ิงขึน้ ดงังานวิจยั
ของ โกวิทย์ ทะลิ  (2559) ศึกษา แบบจ าลองการน าเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิด
ปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล: กรณี (ศึกษา) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ่างศิลา  พบว่า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลตอ้งแสดงให้เห็นสาระความเป็นของแท้ดั้งเดิม เป็นส่วนพืน้ฐานในการเข้าถึง
ลกัษณะเนือ้หาต่าง ๆ สรา้งความกลมกลืนกับสภาพแวดลอ้มไม่ขัดแยง้จนไปท าลายคุณค่าของ
พืน้ที่อนุรกัษ์ หรือโบราณสถาน จะท าให้เกิดการตอบสนองที่ดีและจูงใจมากขึน้ งานวิจัยของ 
ทกัษิณา สขุพทัธี (2560) ศึกษา รูปแบบสื่อมลัติมีเดียเพื่อการสรา้งสรรคศิ์ลปะนิทรรศการ  พบว่า 
นิทรรศการที่ดีจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นอารมณ์ และความรูส้ึกการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือการตระหนักเห็นคณุค่าเช่นเดียวกนักับนิทรรศการศิลปะ ซึ่งจะจดัแสดง
ผลงานในดา้นทศันศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมงานหรืองานดา้นออกแบบ สื่อมลัติมีเดีย
ถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในงานหรือน าไปต่อยอดในลกัษณะจัดแสดงโดยใชเ้ทคโนโลยี เพื่อสรา้ง
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ความงาม และบทบาทสื่อมัลติมีเดียด้านอุปกรณ์และสถานที่   และงานวิจัยของ วนิดา โนรา 
(2561) ศึกษา การพฒันาสื่อดิจิทลั เรื่อง การสอนนวดแผนไทย ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  พบว่า สื่อดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนือ้หา 
ทักษะที่ได ้การเรียนรู ้การใชง้าน และ ดา้นความรูแ้ละประโยชนท์ี่ไดร้บั เป็นอย่างดี และแนวคิด
ของ Gursoy & McCleary (2003) กล่าวว่า ความรูส้ึก ของนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจ หรือไม่
พงึพอใจหลงัจากมีการตดัสินเดินทางไปท่องเที่ยวแลว้ ถา้การท่องเที่ยวนัน้เป็นไปตามที่คาดหวงั ก็
จะพอใจและกลับมาเที่ยวที่เดิมซ า้ ในทางตรงกันข้ามหากไป เที่ยวแล้วไม่ตรงตามที่คาดหวัง 
นกัท่องเที่ยวก็จะไม่พอใจ และไม่กลบัมาเที่ยวท่ีเดิมอีก 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. ควรมีการขยายผลองคค์วามรู ้การเพิ่มเติมชีวิตของสื่อดิจิทัลใหก้บัภูมิปัญญาของวัด
พระเชตพุน ฯ ในสว่นของภมูิปัญญาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 

2. ควรมีการต่อยอดการออกแบบในเชิงผลิตภณัฑข์องที่ระลึก โดยมีสื่อดิจิทลัเขา้มาร่วม
เป็นหนึ่งในกระบวนการการ เพื่อต่อยอดองคค์วามรู ้และการใหค้วามหมายของสินคา้เชิง ศิลปะ 
วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ในรูปแบบของเทคโนโลยีผ่านสื่อดิจิทลัไดแ้พรก่ระจายในวงกวา้ง 

3. ควรมีการต่อยอดการออกแบบโมเดลจำลองเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ เช่น เกมส์การเรียนรู้       
หรือแนวทางการออกแบบของที่ระลึก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
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รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่1 ลงพืน้ที่เก็บขอ้มลู เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
 

 
 

รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 2 ลงพืน้ที่เก็บขอ้มลู เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ  
รว่มกบัอาจารย ์และนิสิตสาขาการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 3 ลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูสื่อดิจิทลั  
ในงาน Digital Thailand Bigbang Muang Thong 2018 

 

    
 

รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 4 ถ่ายท า VDO ฤๅษีดดัตน  
พรอ้มอาจารย ์และทีมงานช่างภาพ 
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รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 5 ถ่ายท า VDO เขามอรว่มสมยั 
 

    
 

    
 

รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 6 ลงพืน้ที่ ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ  
พรอ้มกบัโมเดลการแยกองคป์ระกอบเขามอ 
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รูปภาพ ภาคผนวก ก ที่ 7 เขา้รว่มกิจกรรมกบัสมาคมภมูิสถาปนิกประเทศไทย 
ในหวัขอ้ "เขามอ ศิลปะ และสวนไทย"  KHAO MO, ART AND THAI GARDEN 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพนิทรรศการเขามอร่วมสมัย 
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  รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 1 พิธีเปิดงานนิทรรศการ 

เขามอ ผ่านกาลเวลาสูค่วามรว่มสมยั 
 

   
 

   
 

รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 2 พระวิทยากร วิทยากร และผูว้ิจยั 
รว่มบรรยายหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกบัเขามอ รว่มสมยั 
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รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 3 การแสดงร  าฤๅษีดดัตน 
 

   
 

   
 

รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 4 พระวิทยากร วิทยากร และผูว้ิจยั 
น าผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการเดินชมเขามอ โดยรอบ 
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รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 5 ภาพบรรยากาศผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
 

                               
 

รูปภาพ ภาคผนวก ข ที่ 6 วีดิโอบรรยากาศการจดันิทรรศการ  
“เขามอผ่านกาลเวลา สูค่วามรว่มสมยั” 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามFAQ เพ่ือการออกแบบ 
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แบบสอบถาม 
การพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

เพ่ือออกแบบนิทรรศการ ผ่านส่ือดิจิทัล 
 
ค าชีแ้จง 
1. กรุณากรอกค าถามต่อไปนี ้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
แบบสอบถาม FAQ (ภาษาไทย) 
 
ท่านอยากทราบเรื่องใดที่เก่ียวกบัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

ผูว้ิจยั 
นางสาวกรองกาญจน ์กนัไชยค า 
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QUESTIONNAIRE FAQ 

CONTEMPORARY CONTEXTUAL DEVELOPMENT OF KHAO MOR 
WATPHRACHETUPHON WIMONMANGKHALARAM RATCHAWORAMAHAWIHAN 

TO DESIGN EXHIBITION THROUGH DIGITAL MEDIA 
 
Notification 
1. Please enter the following questions.  To guide the design 
Questionnaire FAQ (English language) 
 
To use your infornation as an elements of infographic, what do you want to know and 
understand from Khao mor Wat Pho? 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 

Researcher  
Krongkarn Kunchaikham 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
นิทรรศการเขามอ ผ่านกาลเวลาสู่ความร่วมสมัย 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

วันที ่3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
วตัถุประสงค ์ 
 1. เพื่อสอบถามความพงึพอใจต่อผูเ้ขา้รว่มงานนิทรรศการ เขามอ ผ่านกาลเวลา สู่ความ
รว่มสมยั 
 2. เพื่อน าผลความพงึพอใจ น าไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยั 
ค าชีแ้จง 
แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิจยั การพฒันาบรบิทร่วมสมยั เขามอ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
รามราชวรมหาวิหาร เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทลั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามเป็น 3 
สว่น ดงันี ้
 

สว่นที่ 1 วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจต่อการสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี่ระลกึ 
สว่นที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 
 
ส่วนที ่ 1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง (     ) หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ   

(     ) เพศชาย    (    ) เพศหญิง 
 
2. อายุ  

(     )  อายุนอ้ยกว่า 15 ปี   (     )   15-22 ปี 
(     )   23-30 ปี    (     )   31-40 ปี       
(     )  41-49 ปี    (     ) 50-59 ปี    
(     )  60-69 ปี    (     ) อายุตัง้แต่ 70 ปีขึน้ไป 
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3. ระดบัการศกึษา  
(     ) ประถมศึกษา    (     ) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (     ) อนปุรญิญา/ปวส. 
(     ) ปรญิญาตรี    (     ) ปรญิญาโท 
(     ) ปรญิญาเอก    (     ) อ่ืน ๆ........................ 

 
4. อาชีพ  

(     ) นกัเรียน/นกัศึกษา    (     ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
(     ) พนกังานบรษิัทเอกชน   (     ) ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
(     ) พ่อบา้น/แม่บา้น    (     ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…… 

    
5. ท่านเคยเขา้มาเยี่ยมชมวดัพระเชตพุน ฯ มาก่อนหรือไม่ 
 (     ) เคย     (     ) ไม่เคย 
 
6. ท่านรูจ้กัเขามอ วดัพระเชตพุน ฯ หรือไม่ 

(     ) รูจ้กั     (     ) ไม่รูจ้กั 
  

ส่วนที ่2 :  ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการสร้างสรรคนิ์ทรรศการ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง (     ) หนา้ค าตอบที่ท่านตอ้งการเลือก
ระดบัความคิดเห็น 
 
 
ปัจจยัดา้นความพงึพอใจต่อการสรา้งสรรค์
นิทรรศการเขามอรว่มสมยั 
 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที่สดุ มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ที่สดุ 
5 4 3 2 1 

ท่านไดร้บัขอ้มลู และความรูเ้ก่ียวกบัเขามอ 
วดัพระเชตพุน ฯ ในการมาเที่ยวชม
นิทรรศการในครัง้นีม้ากนอ้งเพียงใด 
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1.1. ดา้นเภสชัศาสตร ์(สมนุไพร)      
1.2. ดา้นพฤกษศาสตร ์(ตน้ไมบ้รเิวณเขามอ)      
1.3. ดา้นธรณีวิทยา (เขามอ และอบัเฉา)      
1.4. ดา้นฤๅษีดดัตน      
1.5. ค าตอบ จากขอ้ค าถามที่พบบ่อยจาก
นกัท่องเที่ยว (FAQ) 

     

2. ท่านเห็นว่าผลงานการออกแบบดา้นอตั
ลกัษณ ์นิทรรศการ เขามอรว่มสมยั วดัพระเช
ตพุน ฯ มีความสวยงามมากนอ้ยเพียงใด 

     

2.1 การออกแบบตราสญัลกัษณน์ิทรรศการ
(โลโก)้ 

     

2.2 การออกแบบชุดองคป์ระกอบศิลป์ ที่ใช้
ในการออกแบบนิทรรศการ (แผนที่เขามอ 
บอรด์จดัแสดง) 

     

3. ท่านพงึพอใจในผลงานการออกแบบเรข
ศิลป์เก่ียวกบันิทรรศการเขามอรว่มสมยั วดั
พระเชตพุน ฯ มากนอ้ยเพียงใด 

     

       3.1. ผลงานการออกแบบเรขศิลป์เครื่อง
แต่งกาย 

     

3.2. ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ของที่ระลกึ      
     3.3. ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ที่ใชใ้น
การจดัแสดงโครงสรา้งนิทรรศการ (กราฟฟิก) 

     

4. ความพงึพอใจดา้นการใชง้านสื่อดิจิทลั      
      4.1. QR CODE บอกขอ้มลูเบือ้งตน้ 
(แผนที่การรว่มกิจกรรม ขอ้มลูเบือ้ตน้ เขามอ 
วดัพระเชตพุน ฯ) 

     

      4.2. QR CODE บอกเล่าเรื่องราว
องคป์ระกอบ เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ 

     

       4.3 เว็บไซต ์เขามอ วดัพระเชตพุน ฯ      
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       4.4 วีดิโอ ท่ากายบรหิารฤๅษีดดัตน      
5. การท่ีท่านมาเที่ยวชมนิทรรศการเขามอ
รว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ ในครัง้นี ้ท าให้
ท่านอยากเรียนรูเ้ก่ียวกบัองคค์วามรูเ้ขามอ 
มากขึน้ 

     

6. ท่านคิดว่าเรื่องราวที่แสดงในนิทรรศการ
เขามอรว่มสมยั วดัพระเชตพุน ฯ ท าใหท้่าน
อยากน าเสนอขอ้มลูเหล่านี ้ผ่านทางโซเชียล
มีเดีย 

     

 
ส่วนที ่3 : ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที่กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัครัง้นี ้
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลด้านงานวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล กรองกาญจน ์กนัไชยค า 
วัน เดือน ปี เกิด 16 มีนาคม 2537 
สถานทีเ่กิด พะเยา 
วุฒกิารศึกษา สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจดัการ และสารสนเทศศาสตร ์  

มหาวิยาลยัพะเยา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน กรองกาญจน ์กนัไชยค า   

ไอดีโอโมบิ บางซื่อ 569/10 ถนน ประชาราษฎร ์สาย 2   
แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800   
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