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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ

สําหรับการถายภาพดิจิทัลเพ่ืออนุรักษคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนา คัมภีรใบลานถูกจารึกขอมูล

อันมีคุณคาเพ่ือถายทอดขอมูลสูชนรุนหลัง การอนุรักษใหขอมูลอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล ชวยใหขอมูล

ยังคงอยูกอนสูญหายไปพรอมกับความเสียหายของคัมภีรใบลาน ปจจุบันการอนุรักษคัมภีรใบลาน

ดําเนินการโดยการจัดเรียงแผนคัมภีรใบลานบนแผนพ้ืนผิวเรียบ แลวถายภาพดวยกลองดิจิทัล ใชเวลา

ในการดําเนินการประมาณ  ๒ นาที/ภาพ ดังนั้นจึงทําใหใชเวลาในการดําเนินการมาก ทําใหการ

ดําเนินการอนุรักษทําไดชา 

 คณะวิจัยจึงไดทําการพัฒนาเครื่องเพ่ือชวยจับยึด และพลิกคัมภีรใบลานเพ่ือชวยใหการ

อนุรักษทําไดเร็วข้ึน และลดเวลาการปฏิบัติงานของผูดําเนินการเก็บขอมูล เครื่องถูกออกแบบให

ทํางานโดยการเลื่อนแผนคัมภีรใบลานเขาสูชุดพลิกทีละแผน หลังจากนั้นจะมีกระจกกดแผนคัมภีรใบ

ลานใหแนบกับพ้ืน แลวจึงถายภาพ เม่ือถายภาพเสร็จแลวแผนคัมภีรใบลานจะถูกเลื่อนออกทีละแผน 

จากนั้นคัมภีรใบลานแผนใหมจะถูกเลื่อนเขามา เครื่องจะทํางานตอเนื่องจนหมดกอง  

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัลท่ีถูกออกแบบสมบูรณ

แลว ถูกนําไปวิเคราะหโครงสรางเพ่ือทดสอบความแข็งแรงของโครงเครื่องโดยเลือกวัสดุโครงสรางเปน

อลูมิเนียม พบวาโครงสรางมีความแข็งแรง โดยเม่ือมีแรงประมาณ ๓๐๐ นิวตันกระทําลงบนโครง

เครื่องมีการเสียรูปของโครงสราง ๐.๖๒ มิลลิเมตร ขณะท่ีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ

สําหรับการถายภาพดิจิทัลใชเวลา ๓๕ วินาที/ภาพ ภาพท่ีไดจากการถายดวยกลองดิจิทัลมีความ

ชัดเจนสามารถนําไปจัดเก็บเพ่ือการอนุรักษตอไป 
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ABSTRACT 

 This research aims to develop the technology of secured and flip palm-leaf 
manuscripts automatic machine for digital photography to preserve Buddhist scriptures. 
The palm-leaf manuscript was inscribed with valuable information to convey information 
to new generations. Conservation provides information in the form of digital files, allowing 
information to remain lost beforehand, along with damage to the manuscripts. The leaf 
conservation is carried out by arranging the leaflets on the smooth sheet. Then take a 
photo with a digital camera. It takes about 2 minutes to process, so it takes a lot of time. 
Conservation is slow. 

Researcher has developed a machine to palm-leaf manuscripts to help 
conserve faster and reduce the time taken. The machine is designed to work by 
sliding the palm-leaf manuscripts into one set of flip. Then glass plate push 
down the leaf to the smooth sheet. Then take a picture. When the photo is 
finished, the leaf is removed one at a time. Then the new leaf is moved. The 
machine will run continuously until finish. 

 The secured and flip palm-leaf manuscripts automatic for digital 
photography machine. The structure was tested to determine the strength of 
the structure by selecting the structural material as aluminum. The structure is 
strong. With a force of about 300 N. on the structure, a 0.62 mm subsides on 
structure, while digital photography took 35 seconds. The images obtained from 
digital cameras are clear and can be stored for further conservation.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงใหความอนุเคราะห

ขอมูล และสนับสนุนสถานท่ี เครื่องจักร รวมท้ังบุคคลากรเพ่ือชวยทํางานวิจัย คณะผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณสถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน จังหวัดแพร ศูนยอนุรักษคัมภีรใบลาน

วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน และวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลอัน

เปนประโยชนเพ่ือใชในการพัฒนาเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพ

ดิจิทัล 

 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีใหความ

อนุเคราะหทุนวิจัยพัฒนาเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล 

 ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ภาควิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และคณะผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ท่ีใหการสนับสนุนการทําวิจัย 

พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ 

วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ ค 

สารบัญ ง 

สารบัญตาราง ฉ 

สารบัญภาพ ช 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ญ 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย ๔ 

๑.๓ ปญหาการวิจัย ๕ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 

๑.๕ นิยามศัพท ๖ 

๑.๖ สถานะของปญหาและวิธีการดําเนินงาน ๖ 

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗ 

๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๗ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๙ 

๒.๑ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน ๙ 

๒.๒ แนวคิดการอนุรักษคมัภีรใบลาน ๑๗ 

๒.๓ แนวคิดการจัดการความรูทางวัฒนธรรม ๓๗ 

๒.๔ แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่น ๔๓ 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๕๑ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๖๑ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๑ 

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ ๖๖ 

๓.๓  การเก็บรวบรวมขอมูล/การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึด 

 และพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ ๖๒ 

๓.๔  การจัดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพระบบดิจิทัล ๖๘ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๗๕ 



 

 

จ 

สารบัญ (ตอ) 

     หนา 

บทท่ี ๔ ผลการศึกษาวิจัย ๗๖ 

 ๔.๑ ขอมูลพื้นฐานของคัมภีรใบลานและการอนุรักษคัมภีรใบลานในสังคมไทย ๗๖ 

 ๔.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพ

ดิจิทัล ๗๙ 

   - การทํางานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

      สําหรับการถายภาพดิจิทัล ๘๐ 

   - การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานสําหรับการถายภาพดิจิทัล ๘๑ 

   - แบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล ๘๗ 

   - การคํานวณทางวิศวกรรมศาสตร ๘๘ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพดิจิทัลสําหรับการอนุรักษคัมภรีธรรมทางพระพุทธศาสนา ๙๔ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะหการอนุรกัษคัมภรีธรรมทางพระพุทธศาสนา ๙๙ 

บทท่ี ๕ สรุปผล และขอเสนอแนะ ๑๐๑ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๑ 

 ๕.๒ ขอเสนอแนะ ๑๐๔ 

เอกสารอางอิง  

ภาคผนวก ๑๐๕ 

 วิธีการใชงานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล ๑๐๖ 

 ภาพและสวนประกอบของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับ ๑๐๗ 

 การออกแบบการทํางานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ  

  สําหรับการถายภาพดิจิทัล ๑๐๘ 

 ชุดรองรับคัมภีรใบลาน ๑๐๙ 

 ชุดพลิกคัมภีรใบลาน ๑๑๐ 

 ชุดกดแผนคัมภีรใบลาน ๑๑๓ 

 โครงสรางชุดถายภาพ ๑๑๒ 

 ชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน ๑๑๔ 

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล ๑๑๕ 

ประวัติคณะวิจัย ๑๑๗ 

  

 



ฉ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หนา 

๓.๑ ตัวอยางการเก็บขอมูลขนาดคัมภีรใบลานในศูนยอนุรักษคัมภีรใบลาน ๖๖ 

๔.๑ การเก็บขอมูลขนาดคัมภีรใบลานในศูนยอนุรักษคัมภีรใบลาน ๗๙ 

๔.๒ การทดลองครั้งท่ี ๑ ๙๗ 

๔.๓ การทดลองครั้งท่ี ๒ ๙๘ 



 

 

ช 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี  หนา 

 ๑.๑ คัมภีรใบลานโบราณในหอธรรม ๒ 

 ๑.๒ ลักษณะภายนอกของมัดคัมภีรใบลานโบราณ ๓ 

 ๑.๓ อุปกรณท่ีใชในการถายภาพสําเนาคัมภีรใบลานโบราณ ๓ 

 ๑.๔ การถายภาพสําเนาคัมภีรใบลานโบราณ ๔ 

 ๒.๑  ลักษณะตนลาน Corypha lecomtei ๑๙ 

 ๒.๒ ลักษณะของลาน Corpha utan ๑๙ 

 ๒.๓ ลักษณะของลาน Corepha umbraculifera ๒๐ 

 ๒.๔ พิพิธภัณฑหอโสภณศิลป วัดเชิงทา จังหวัดลพบุรี ๒๓ 

 ๒.๕ สมุดบันทึกท่ีทําจากใบลาน หรือ คัมภีรใบลาน ๒๔ 

 ๒.๖ คัมภีรใบลานจากวัดสวางศรีสุขาราม จังหวัดนครราชสีมา ๒๔ 

 ๒.๗ คัมภีรใบลานและผาหอคัมภีรใบลาน ๒๔ 

 ๒.๘ เหล็กจารใบลาน ๒๕ 

 ๒.๙ เตรียมอุปกรณในการทําความสะอาด ๓๒ 

 ๒.๑๐ นําใบลานท่ีตองการทําความสะอาด ๓๒ 

 ๒.๑๑ เช็ดใบลานทีละใบ ๓๒ 

 ๒.๑๒ เม่ือเช็ดใบลานครบทุกใบแลว นําใบลานไปผึ่งลมใหแหง (หามนําไปตากแดด) ๓๓ 

 ๒.๑๓ เปลี่ยนสายสะหนองใหม แลวนําไปจัดหมวดหมู หอผาตอไป ๓๓ 

 ๒.๑๔ การตรวจสอบความสมบูรณของคัมภีรใบลาน ๓๔ 

 ๒.๑๕ ทําความสะอาดตัวเอกสารและลงหมึกเพ่ือความชัดเจน ๓๕ 

 ๒.๑๖ ใสหมายเลขกํากับผูกและหนาคัมภีรใบลาน ๓๕ 

 ๒.๑๗ แกสายสยองของคัมภีรใบลานเพ่ือใหงายในการถายภาพ ๓๖ 

 ๒.๑๘ จัดเรียงเอกสารใหไดระยะหางท่ีเหมาะสมและตั้งกลองถายรูปในท่ีมีแสงสวางพอดี ๓๖ 

 ๒.๑๙ นําภาพถายท่ีไดมาตัดตอในคอมพิวเตอร ๓๗ 

 ๒.๒๐ เครื่องพลิกหนังสือเพ่ือสแกนภาพดิจิทัล ๕๑ 

 ๒.๒๑ สิทธิบัตรชุดพลิกเปดหนาหนังสือของ Stanislaw D. Degorski, ๑๙๖๕ ๕๒ 

 ๒.๒๒ เทคนิคการอนุรักษคัมภีรใบลานของนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ๕๓ 

 ๒.๒๓ การอนุรักษคัมภีรใบลานจากสถาบันเอเชียศึกษารวมกับยูเนสโก ๕๓ 
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 สารบัญภาพ (ตอ) 

 

ภาพท่ี  หนา 

 ๒.๒๔ การอนุรักษหนังสือและเอกสารโบราณในแอฟริกาดวยการสแกนดิจิทัล ๕๔ 

 ๓.๑ การศึกษาขอมูลคัมภีรใบลานสถาบันอนุรักษคัมภีรใบลานวัดสูงเมน จังหวัดแพร ๖๓ 

 ๓.๒ การวัดขนาดตัวอยางคัมภีรใบลานในสถาบันอนุรักษคัมภีรใบลานวัดสูงเมน จังหวัดแพร ๖๔ 

 ๓.๓ ศูนยอนุรักษคัมภีรใบลานวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ๖๔ 

 ๓.๔ ตัวอยางคัมภีรใบลานในศูนยอนุรักษคัมภีรใบลานวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน ๖๔ 

 ๓.๕ การวัดขนาดตัวอยางคัมภีรใบลานท่ีมีขนาดมากท่ีสุด ๖๕ 

 ๓.๖ แนวคิดในการออกแบบการทํางานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับ ๖๘ 

 ๓.๗ ภาพ ๓ มิติชุดรองรับคัมภีรใบลาน ๖๙ 

 ๓.๘ ภาพดานหนาและดานขางชุดรองรับคัมภีรใบลาน ๖๙ 

 ๓.๙ ภาพ ๓ มิติชุดพลิกคัมภีรใบลาน ๗๐ 

 ๓.๑๐ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดพลิกคัมภีรใบลาน ๗๐ 

 ๓.๑๑ ภาพ ๓ มิติของชุดกดแผนคัมภีรใบลาน ๗๑ 

 ๓.๑๒ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดกดแผนคัมภีรใบลาน ๗๑  

 ๓.๑๓ ภาพ ๓ มิติของโครงสรางชุดถายภาพ ๗๒  

 ๓.๑๔ ภาพฉายดานหนาและดานขางโครงสรางชุดถายภาพ ๗๒ 

 ๓.๑๕ ภาพ ๓ มิติของชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน ๗๓ 

 ๓.๑๖ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน ๗๓ 

 ๓.๑๗ ภาพ ๓ มิติเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล ๗๔ 

 ๓.๑๘ ภาพฉายดานหนาและดานขางเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ  

    สําหรับการถายภาพดิจิทัล  ๗๔ 

 ๔.๑ ภาพไมปนจัก ท่ีเปนการแสดงถึงภูมิปญญาในการจัดระบบวรรณรักษ/หองสมุดในอดีต ๗๗ 

 ๔.๒ ภาพตูหรือหีบเก็บคัมภีรธรรม วัดสูงเมน จังหวัดแพร ๗๗ 

 ๔.๓ ข้ันตอนการทํางานของเครื่องใหสามารถตอบสนองความตองการ ๘๐ 

 ๔.๔ แนวคิดในการออกแบบการทํางานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับ ๘๑ 

 ๔.๕ ภาพ 3 มิติชุดรองรับคัมภีรใบลาน ๘๒ 

 ๔.๖ ภาพดานหนาและดานขางชุดรองรับคัมภีรใบลาน ๘๒ 

 ๔.๗ ภาพ 3 มิติชุดพลิกคัมภีรใบลาน ๘๓ 
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สารบัญภาพ (ตอ) 

 

ภาพท่ี  หนา 

 ๔.๘ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดพลิกคัมภีรใบลาน ๘๓ 

 ๔.๙ ภาพ 3 มิติของชุดกดแผนคัมภีรใบลาน ๘๓ 

 ๔.๑๐ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดกดแผนคัมภีรใบลาน ๘๔ 

 ๔.๑๑ ภาพ 3 มิติของโครงสรางชุดถายภาพ ๘๕ 

 ๔.๑๒ ภาพฉายดานหนาและดานขางโครงสรางชุดถายภาพ ๘๕  

 ๔.๑๓ ภาพ 3 มิติของชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน  ๘๖ 

 ๔.๑๔ ภาพฉายดานหนาและดานขางชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน  ๘๖ 

 ๔.๑๕ ภาพ 3 มิติเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

     สําหรับการถายภาพดิจิทัล  ๘๗ 

 ๔.๑๖ ภาพฉายดานหนาและดานขางเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

     สําหรับการถายภาพดิจิทัล  ๘๗ 

 ๔.๑๗ ตําแหนงของมอเตอรสําหรับเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

     สําหรับการถายภาพดิจิทัล  ๘๘ 

 ๔.๑๘ โครงเครื่องอลูมิเนียมเพ่ือพิจารณาความแข็งแรง  ๙๑ 

 ๔.๑๙ การพิจารณาความแข็งแรงของโครงเครื่องพลิกคัมภีรใบลาน  ๙๒ 

 ๔.๒๐  โครงเครื่องพลิกคัมภีรใบลานถูกวิเคราะหความแข็งแรง 

      พบวามีการเสียรูปประมาณ ๐.๖๒ มิลลิเมตร   ๙๓  

 ๔.๒๑ เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล  ๙๕ 

 ๔.๒๒ ตัวอยางภาพถายคัมภีรใบลานจากการทดลองครั้งท่ี ๑ ปรากฎเงาสะทอนในภาพ  ๙๗  

 ๔.๒๓ ตัวอยางภาพถายคัมภีรใบลานจากการทดลองครั้งท่ี ๒ ภาพมีความชัดเจน  ๙๘ 

 ๔.๒๔ เปรียบเทียบภาพถายจากเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

     สําหรับการถายภาพดิจิทัลโดยไมใชไฟสองสวางและการใชไฟสองสวาง  ๙๙ 
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คําอธิบายสัญลกัษณและคํายอ 

 

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก   

 งานวิจัยฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ และพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบบท่ีระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํา

ยอชื่อคัมภีร  ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค 

พระไตรปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖  

 

พระวินัยปฎก 

วิ.มหา.  (บาลี) =   วินยปฎก  มหาวิภงฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 

วิ.มหา.  (ไทย) =   วินัยปฎก  มหาวิภังค     (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (บาลี)  =   วินยปฎก  มหาวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 

วิ.ม. (ไทย)  =   วินัยปฎก  มหาวรรค     (ภาษาไทย) 

วิ.จู.   (บาลี) =   วินยปฎก  จูฬวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 

วิ.จู.   (ไทย) =   วินัยปฎก  จูฬวรรค     (ภาษาไทย) 

วิ.ป.  (บาลี) =   วินยปฎก  ปริวารวคฺค     (ภาษาบาลี) 

วิ.ป.  (ไทย) =   วินัยปฎก  ปริวารวรรค     (ภาษาไทย) 

 

พระสุตตันตปฎก 

ที.สี.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ที.สี.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค   (ภาษาไทย) 

ที.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ที.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

ที.ปา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ที.ปา.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 

ม.มู.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ม.มู.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก   (ภาษาไทย) 

ม.ม.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกายมชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 

ม.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 

ม.อุ.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
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ม.อุ.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก   (ภาษาไทย) 

สํ.ข.  (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 

สํ.ข.  (ไทย)  =  สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค   (ภาษาไทย) 

สํ.ส. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

สํ.ส. (ไทย)   =        สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 

สํ.นิ. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปฏก สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 

สํ.นิ. (ไทย)    =        สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกก. (บาลี)    =        สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

องฺ.เอกก. (ไทย)   =        สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทุก. (ไทย)   =        สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 

องฺ.ติก. (ไทย)   =        สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก. (บาลี)   =        สุตฺตนฺตปฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.จตุกก  (ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.ปญจก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ปญจก.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.อฏฐก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.อฏฐก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.ทสก. (บาลี)  =  สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 

อง.ทสก. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 

อง.เอกาทสก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก  เอกาทสกนิบาต    (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ขุ.ชา.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก    (ภาษาไทย) 

ขุ.อป.  (บาลี) =  สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ   (ภาษาบาลี) 

ขุ.อป.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน    (ภาษาไทย) 

 

 

 



บทที่ ๑ 

บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 คัมภีรใบลาน เปนเอกสารบันทึกเหตุการณและเรื่องราวตาง ๆ ท้ังคดีโลกและคดีธรรม 

เชน เรื่องราวและหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร โหราศาสตร วรรณกรรม 

พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตํารายา เวทมนตรคาถา เปนตนคัมภีรใบลานท่ีไดรับการอนุรักษมักมี

อายุไมต่ํากวารอยป เปนเอกสารโบราณท่ีมีอายุนอยกวาศิลาจารึกแตมากกวาหนังสือสมุดไทยหรือ

สมุดขอย อักษรภาษาท่ีพบในคัมภีรใบลานจึงเปนอักษรภาษาโบราณอานคอนขางยาก ตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญดานภาษาโบราณมาชวยแปล อักษรภาษาท่ีพบไดแก อักษรไทย ภาษาไทย อักษรขอม 

ภาษาบาลี/ไทย อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี/ไทย เปนตน 

 การสืบทอดคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในยุคแรกมีจุดเริ่มตนจากการสวด

ทรงจําของเหลาพุทธสาวก ถายทอดจากครูสูศิษย ท่ีเรียกวา มุขปาฐะ จนกาลผานมาถึงประมาณป 

พ.ศ. ๔๐๐ เศษ ในสมัยพระเจาวัฏฏคามินีอภัย แหงประเทศศรีลังกา ทรงเล็งเห็นวาในภาวะสงคราม 

หากพระไตรปฎกถูกเก็บรักษาโดยการทรงจําเพียงอยางเดียว อาจทําใหคําสอนสูญสิ้นไปได จึงโปรด

ใหเริ่มมีการบันทึกพระไตรปฎก โดยการจารจารึกเปนตัวอักษรข้ึนนับเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดคํา

สอนดวยใบลานนับแตนั้นเปนตนมา เนื่องจากเดิมคัมภีรบาลีสืบทอดตอกันมาดวยมุขปาฐะ ภาษาบาลี

จึงไมมีตัวอักขระ จะมีเปนเพียงเสียงเทานั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีรบาลี จึงใชตัวอักขระของทองถ่ิน

ตาง ๆ แตออกเสียงตรงกัน ซ่ึงอาจแบงเปน ๔ สายจารีตใหญ คือ คัมภีรใบลานอักษรสิงหล อักษรพมา 

อักษรขอม และอักษรธัมม (ลานนา) คัมภีรใบลานของแตละสายจารีตมีลักษณะทางกายภาพท่ี

แตกตางกัน แตมีสวนประกอบหลัก ๆ คือ ผาหอ สายสนอง ไมประกับ และฉลากหนังสือใบลาน 

(Colophon) 

 แมวาพระธรรมคําสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธจะไดรับการจารึกเปนลายลักษณอักษร 

แตใบลานก็เปนวัสดุท่ีมีอายุจํากัดเพียงไมก่ีรอยป โดยเฉพาะสภาพอากาศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตท่ีไมเอ้ือตอการเก็บรักษา จึงตองมีการคัดลอกข้ึนใหมกอนท่ีคัมภีรเดิมจะผุกรอนไปตามกาลเวลา 

ท้ังนี้การคัดลอกคัมภีรใบลานตองอาศัยระยะเวลาและความชํานาญของผูจาร ท่ีตองมีความรูดาน

อักขระโบราณสามารถอานและเขียนได จึงจะจารไดอยางถูกตองและสวยงาม แตในปจจุบันเนื่องจาก

ผูเชี่ยวชาญดานอักขระโบราณมีจํานวนนอยลง ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพท่ีทันสมัยไดเขามามี

บทบาทมากข้ึน ทําใหคัมภีรใบลานอันทรงคุณคาจํานวนมากถูกปลอยปละละเลย ถูกทําลาย หรือสูญ

หายคัมภีรบางสวนท่ียังคงหลงเหลืออยูถูกเก็บไวตามหอไตร พิพิธภัณฑ หรือหองสมุดโดยไมมีการ

นํามาศึกษาคนควาอยางจริงจัง 



 ๒ 

 อยางไรก็ตามองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนาใน

ลานนาท่ีมีอยางมากมายเหลานั้น สวนใหญขาดการดูแลรักษา การจัดหมวดหมู และการจัดการในเชิง

ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีสําคัญอยางยิ่งคือขาดการสํารวจ วิเคราะห สังเคราะห และ

บริวรรตองคความรูและภูมิปญญาเหลานั้น มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของสังคม

ในวงกวาง นากจากนี้การศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษดวยเทคโนโลยีสําหรับการรักษาคัมภีรธรรมหรือ

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีผานมายังมีขอจํากัดหลายประการท้ังในดานความสมบูรณของคัมภีร/

วรรณกรรมท่ีคนพบและในดานของบุคคลผูศึกษาท่ียังมีจํานวนนอยและสวนหนึ่งยังขาดความรู ความ

เขาใจในภาษาและบริบทตางๆในสังคมไทย รวมถึงขาดการยกระดับเปนองคความรู และการสราง

ความรูและเทคโนโลยีใหมสูการประยุกตใชและการอนุรักษใหยั่งยืน  ๑ 

 

ภาพท่ี ๑.๑ คัมภีรใบลานโบราณในหอธรรม  
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 ๓ 

ภาพท่ี ๑.๒ ลักษณะภายนอกของมัดคัมภีรใบลานโบราณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑.๓ อุปกรณท่ีใชในการถายภาพสําเนาคัมภีรใบลานโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ภาพท่ี ๑.๔ การถายภาพสําเนาคัมภีรใบลานโบราณ1

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปจจุบันไดมีการรวบรวม อนุรักษ และถายภาพคัมภีรใบลานไวเปนขอมูลดิจิทัลดวย

เทคโนโลยีอันทันสมัย ซ่ึงมีคุณภาพดีกวาภาพถายไมโครฟลมในอดีต สามารถเก็บไวใชเปนขอมูลปฐม

ภูมิสําหรับการศึกษาคนควาไดเปนอยางดี เนื่องดวยจํานวนของคัมภีรใบลานซ่ึงมีมาก จึงทําใหการ

รวบรวมเพ่ือถายภาพตองใชเวลาในการดําเนินการเปนระยะเวลานาน ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยี

เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัลจะชวยใหการดําเนินถายภาพ

เพ่ืออนุรักษคัมภีรสามารถทําไดสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังยังทําใหขอมูลท่ีถูกบันทึกมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการศึกษาวิเคราะหและอนุรักษองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีปรากฏ

ในคัมภีรธรรมและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา การท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติเครื่องจับยึดและ

พลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัลจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูและการอนุรักษ

คัมภีรธรรมท่ีมีจํานวนมากสืบตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑. เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพดิจิทัล 

 ๒. เพ่ือวิเคราะหเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพดิจิทัลสําหรับการอนุรักษคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

                                                           

 ๒พงศธร บัวคําปน, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ๒๕๕๘. 



 ๕ 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 

 ๑. ปจจุบันการเก็บรักษาคัมภีรใบลานและเอกสารโบราณกระทําไดคอนขางยากและเสีย

คาใชจายจํานวนสูงหรือเสียเวลานานาในการจัดเก็บในรูปแบบคอมพิวเตอรตางๆ หากมีการพัฒนา

เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัลจะเปนประโยชนตอ

การอนุรักษคัมภีรใบลานไดหรือไม อยางไร 

 ๒. เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัล

สําหรับการอนุรักษคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนา มีเทคนิคและกระบวนการพัฒนาไปสูระบบการ

จัดเก็บคัมภีรใบลานและเอกสารโบราณไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ

สําหรับการถายภาพดิจิทัลเปนการวิจัยเชิงสรางสรรค โดยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาและ

เทคโนโลยีไวในเบื้องตน ดังนี้ 

 ๑) พ้ืนท่ีการถายภาพ ขนาด กวาง ๕๐ มม. X ยาว ๕๘๐ มม. 

 ๒) ความละเอียดของไฟลภาพถาย ๒๔.๒ ลานพิกเซล  

 ๓) มีอุปกรณจับยึด และสามารถพลิกหรือเปดคัมภีรใบลานไดอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ 

 ๔) การถายภาพจะใชกลองถายภาพดิจิทัลความเร็วสูง 

 ๕) ตัวเครื่องสามารถพับเก็บ หรือถอดประกอบไดเพ่ือความสะดวกในการใชงาน 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ทําการศึกษาวิจัย พิพิธภัณฑ และสถาบันการศึกษาท่ีมีการรวบรวม

เอกสารคัมภีรใบลานในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร นาน และกรุงเทพมหานคร ไดแก วัดสูงเมน อําเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร วัดพระธาตุแชแหง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

 ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๑) ตัวแทนพระสงฆ ผูนําชุมชนของวัด พิพิธภัณฑท่ีมีการอนุรักษคัมภีรใบลานใบลาน 

จํานวน ๕ รูป/คน 

 ๒) ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมศาสตรการออกแบบเครื่องกล จํานวน ๕ คน 

 ๓) ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษมรดกธรรมทางวัฒนธรรม รวมจํานวน ๕ รูป/คน รวม

จํานวนท้ังสิ้น ๑๕ รูป/คน 

 ขอบเขตเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานสําหรับการถายภาพดิจิทัล ในการพัฒนา

เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพดิจิทัลประกอบดวยสวน

ตางๆ ดังนี้ 

 ๑) ชุดโครงเครื่องชวยจับยึดและพลิกคัมภีรใบลาน 



 ๖ 

 ๒) ชุดรองรับคัมภีรใบลาน 

 ๓) ชุดพลิกคัมภีรใบลาน 

 ๔) ชุดกดแผนคัมภีรใบลาน 

 ๕) โครงสรางชุดถายภาพ 

 ๖) ชุดรวบรวมคัมภีรใบลาน 

 ใบลานท่ีใชในการถายภาพตองอยูในสภาพสมบูรณ ไมกรอบ แตกหักงาย มีความยืดหยุน 

สวนคัมภีรใบลานท่ีไมอยูในสภาพสมบูรณไมเหมาะสมสําหรับการถายภาพดวยเครื่องนี้ เนื่องจากอาจ

เกิดความเสียหายของคัมภีรใบลานได 

 

๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย 

 เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติ หมายถึง การพัฒนาเครื่องกลและ

เทคโนโลยี ท่ีชวยในการจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานเพ่ือการถายภาพดวยเทคนิคดิจิทัล ท่ีมี

องคประกอบ เชน พ้ืนท่ีการถายภาพ ขนาด กวาง ๕๐ มม. X ยาว ๕๘๐ มม.  ความละเอียดของไฟล

ภาพถาย ๒๔.๒ ลานพิกเซล มีอุปกรณจับยึด และสามารถพลิกหรือเปดคัมภีรใบลานไดอยางตอเนื่อง

โดยอัตโนมัติ การถายภาพจะใชกลองถายภาพดิจิทัลความเร็วสูง  ตัวเครื่องสามารถพับเก็บ หรือถอด

ประกอบไดเพ่ือความสะดวกในการใชงาน 

 การถายภาพดิจิทัล หมายถึง กระบวนการถายภาพดวยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรดวย

ระบบดิจิทัลท่ีมีความละเอียดสูง 

 การอนุรักษคัมภีร หมายถึง การอนุรักษคัมภีรใบลานดวยเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิก

คัมภีรใบลานอัตโนมัติเพ่ือการถายภาพดวยเทคนิคดิจิทัล 

 คัมภีร หมายถึง เอกสารท่ีบันทึกหลักธรรม คําสอน ตําราท่ีเก่ียวของทางพระพุทธศาสนา

ซ่ึงอาจจะบันทึกดวยใบลาน กระดาษสา หนังสัตว ไมไผ หรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือสืบทอดคําสอนและการ

บันทึกทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเชิงพุทธของสังคมไทย  

 

๑.๖ สถานะของปญหาและวิธีการดําเนินงาน 

 เนื่องดวยการสําเนาขอมูลจากคัมภีรใบลานเพ่ืออนุรักษขอมูลของคัมภีรในรูปของไฟล 

ดิจิทัลโดยการสแกนใชเวลานานและมีจํานวนมาก การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลาน

อัตโนมัติเพ่ือใชในการถายภาพขอมูลสําหรับจัดเก็บในรูปแบบไฟลดิจิทัลจะชวยลดเวลาในการ

ดําเนินการลงได คณะนักวิจัยดําเนินการศึกษาขอมูลจากสถานประกอบการจริงและศูนยวิจัยเอกสาร

โบราณตางๆ ท่ีมีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานแบบอัตโนมัติเพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางและ

กระบวนการทํางานของเครื่องชวยจับยึดและพลิกคัมภีรใบลาน โดยทําการศึกษาขอมูลจากเครื่องชวย



 ๗ 

จับยึดและพลิกใบลานแบบอัตโนมัติ ท่ีมีจําหนายอยู ท่ัวไปในทองตลาด รวมไปถึงขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต จากนั้นจึงนําขอมูลตางๆมาทําการวิเคราะหเพ่ือทําการออกแบบและสรางเครื่องชวยจับ

ยึดและพลิกคัมภีรใบลานแบบอัตโนมัติตามลําดับ 

 

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๘ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑) ไดตนแบบเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการถายภาพ

ดวยระบบดิจิทัล 

 ๒) ชวยลดเวลา ความผิดพลาด และความเสียหายท่ีเกิดจากการใชแรงงานคนในการ

ถายภาพ หรือสแกน 

 ๓) ไดเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติเพ่ือการอนุรักษคัมภีรธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

แนว คิดและปญหาการ

อนุรักษ/จัดเก็บคัมภีรใบ

ลาน/เอกสารโบราณ 

การพัฒนาเทคโนโลยีการ

เก็บรักษาเอกสารโบราณ/

คัมภีรใบลานระบบดิจิทัล 

การเชื่อมโยงระบบฐาน 

ขอ มูล/สารสนเทศทาง

เครือขายคอมพิวเตอร 

กา ร พั ฒน า เ ทค โ น โ ล ยี

เ ค รื่ อ ง จั บ ยึ ด แล ะพลิ ก

คัมภีรใบลานอัตโนมัติ 

การจัดเก็บ/อนุรักษคัมภีร

ใบลานและเอกสารโบราณ

แบบอัตโนมัติ 

เทคโนโลยีถายภาพและ

ระบบอัตโนมัติ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และเครื่องกล 



 ๘ 

 ๔) ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพดิจิทัล และวิเคราะหเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสําหรับการ

ถายภาพดิจิทัลสําหรับการอนุรักษคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 



บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถํายภาพ
ระบบดิจิทัลจ าเป็นต๎องศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน วิธีการอนุรักษ์ วิธีการดูแลรักษาให๎ถูกต๎อง
เหมาะสม เพ่ือให๎การออกแบบและสร๎างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถํายภาพดิจิทัล
ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
 ๑. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน  
 ๒. แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ๓. แนวคิดการจัดการความรู๎ทางวัฒนธรรม 
 ๔. แนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
๒.๑ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน  
 “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (Cultural Resource) มีความหมายที่ครอบคลุมถึงทรัพยากร
ประเภทตําง ๆ ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของวัตถุ สิ่งกํอสร๎าง (Object) 
สถานที่/แหลํง (Sites) และภูมิทัศน์ (Land scope) และวัฒนธรรมที่ยังด ารงอยูํ (Living Culture) 
หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) เชํน ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณี
บอกเลํา และภาษาเป็นต๎น ซึ่งเป็นความตํอเนื่องจากอดีตผํานปัจจุบันไปสูํอนาคต โดยยอมรับวํา 
วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นอินทรีย์ (Organic) และสามารถวิวัฒน์ (Evolving) ไปได๎อยํางตํอเนื่อง๓  
  ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น จัดวําเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทจับต๎องได๎ (Tangible Cultural Resource) ในกลุํมที่เรียกวํา มรดก (Heritages) 
ในที่นี้หมายถึง  สถานที่ สิ่งกํอสร๎าง และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์และวัฒนธรรมที่มนุษย์
สร๎างสรรค์ข้ึนมาตั้งแตํในอดีต เป็นสิ่งที่สามารถน ามาจัดการให๎เกิดประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตของผู๎คน
สมัยปัจจุบัน 
 โทมัส เอฟ คิง (Thomas F.King) ผู๎เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพยากรวัฒนธรรมชาวอเมริกัน 
ระบุวํา ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งตํอไปนี้ 

๑) ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ (Historic Properties) 

                                                           

 ๓สายันต์  ไพรชาญจิตร์ . โบราณคดีชุมชนที่เมืองน่าน , (กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีชุมชน , 
๒๕๔๘), หน๎า ๑๙-๒๐. 



 ๑๐ 

๒) โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) 
๓) เอกสารโบราณ (Documents / Archives) 
๔) สิ่ งแวดล๎อมทางกายภาพที่มีความหมายเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรม ( Physical 

Environment)  ได๎ แกํ  สถานที่ ที่ มีภู มิทัศน์ สวยงามและรํวมสมัย  ( Esthetic 
Associative Places) รวมถึงสิ่งแวดล๎อมท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น (Built Environment)  

๕) ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม (Non- Physical Resources) ได๎แกํ 

 แบบแผนวิถีชีวิต (Way of life) 

 แบบแผนพฤติกรรม (Standard of Practice) 

 ขนมธรรมเนียม/วิถีประชา (Norm) 

 คํานิยม (Values) 

 ความเชื่อ (Beliefs) 

 ศาสนา (Religion) 

 แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Pattern of Interaction) 

 รูปแบบสถาบัน/องค์กร (Organizations) 
 
 สายันต์  ไพรชาญจิตร์ ได๎กลําวถึงทรัพยากรวัฒนธรรมวํา หมายถึง สํวนประกอบของ
ระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต๎องมองเห็นได๎ และที่เป็น
ความหมาย ความรู๎ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ จินตนาภาพ และความรู๎สึก
นึกคิด ที่ไมํสามารถจับต๎องมองเห็นหรือสัมผัสได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให๎เกิดประโยชน์แกํการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในแตํชุมชน แตํละสังคม แตํละยุคสมัยได๎ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคม
ปัจจุบันประกอบด๎วยสิ่งที่เป็นมรดกสืบทอดมาจากอดีต และสิ่งที่ยังมีการสร๎างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมา
ใหมํ เพ่ือใช๎สอยให๎สมประโยชน์ในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของสังคมและชุมชน ทรัพยากรวัฒนธรรม
นั้น มีปรากฏในสถานที่ตํางๆ โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่โบราณหรือแหลํงอารยธรรมในอดีต ซึ่งสามารถ
พบเห็นและศึกษาได๎ใน ๓ กลุํม คือ 

๑) ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) 
๒) วัตถุทางชาติพันธุ์ (Ethnographic Material) 
๓) ภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Local Wisdom) ที่มีความสัมพันธ์กับกับทั้งทรัพยากรโบราณคดี

และทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุทางชาติพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงวรรณกรรม ดนตรี 
การละเลํน การแสดง นิทาน ขนมธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ ศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามความเชื่อ ภาษา ศิลปะ เป็นต๎น 



 ๑๑ 

 ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดแบํงทรัพยากรวัฒนธรรมออกเป็นประเภทตํางๆ ตามแนวทาง
การศึกษาด๎านโบราณคดีและวัฒนธรรมชุมชน ได๎แกํ 
 ๑) แหล่งโบราณคดี  (Archaeological Site) หมายถึง สถานที่ที่เคยมีมนุษย์ในอดีต
เข๎าไปใช๎ประโยชน์ในการท ากิจกรรมตํางๆในการด ารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ทั้งที่เป็นการ
ถาวร หรือเป็นครั้งเป็นคราว อาจจะมีสิ่งกํอสร๎างหรือไมํมีสิ่งกํอสร๎างก็ได๎  เชํน พ้ืนที่เพาะปลูก  คอก
สัตว์  เหมืองแรํโบราณ  แหลํงผลิตเครื่องมือหิน  แหลํงถลุงโลหะ  บํอเกลือและเตาต๎มเกลือโบราณ  
สุสานฝังศพ  โรงงานผลิตเครื่องถ๎วยชามหม๎อไห (แหลํงเตาโบราณ) โรงงานผลิตแก๎ว  หลุมดักสัตว์  
ถ้ าและเพิงผาที่เป็นที่พักอาศัยหรือประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝังศพ  ยํานตลาดเกํา โรงสีข๎าว 
ฯลฯ ซึ่งในบริเวณแหลํงโบราณคดีมักจะพบหลักฐานที่เป็นวัตถุ  สิ่งประดิษฐ์ของผู๎คนสมัยโบราณ  
เชํน เศษเครื่องปั้นดินเผา  ลูกปัด  เครื่องมือหิน  อิฐ  กระดูกสัตว์  เปลือกหอย  หรือชิ้นสํวนเครื่องมือ
เครื่องใช๎ที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมอ่ืนๆอยูํตามผิวดิน  หรือทับถมอยูํในดินระดับตํางๆ  ในบางพ้ืนที่
อาจจะมีกระดูกสัตว์  กระดูกคนที่มีสภาพกลายเป็นหิน หรือฟอสซิล (fossilized bones) ฝังซํอนอยูํ
ในชั้นหินตะกอนบางประเภทด๎วย   หรือในบางพ้ืนที่อาจจะเป็นเพิงผาที่มีภาพเขียน  ภาพวาด  หรือ
ภาพแกะสลักท่ีเป็นงานศิลปะเชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบราณปรากฏอยูํ  แหลํงโบราณคดีบางประเภท
อาจจะจมอยูํใต๎น้ า เชํน  เรือส าเภาโบราณ  เรือรบโบราณ  หรือแหลํงโบราณคดีที่เคยอยูํบนบกแตํ
ตํอมาน้ าทํวมก็จมอยูํใต๎น้ า  เรียกกันวํา  แหลํงโบราณคดีใต๎น้ า ซึ่งมีทั้งที่อยูํในทะเล  ในแมํน้ า -ล า
คลอง  หนอง  บึง  ทะเลสาบธรรมชาติ เป็นต๎น 
 ๒) โบราณสถาน (Ancient Structures)  หมายถึง  สิ่งกํอสร๎างที่มีสภาพและใช๎วัสดุ
คงทนที่เกิดจากคนสร๎าง  สถานที่ธรรมชาติประเภทถ้ าและเพิงผาที่คนสมัยโบราณได๎ดัดแปลงกํอสร๎าง
ตํอเติมเป็นอาคาร  โรงเรือนเพ่ือใช๎ประโยชน์เป็นบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย เป็นศาสนสถาน สถานที่
ประกอบพิธีกรรม  โรงเรือนหรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ (ปั้นหม๎อ ทอผ๎า จักสาน หลํอ
โลหะ  ท าลูกปัด ตีเหล็ก ช าแหละสัตว์ ฯลฯ)  ที่ประชุม บํอน้ า อํางเก็บน้ า เขื่อนกั้นน้ า ถนน คู คลอง  
ก าแพงเมือง ปูอมปราการ ทําเรือ ปุาช๎าเผาศพ สวนปุาสมุนไพร ศาลาทําน้ า ศาลาพักร๎อน  
โรงพยาบาล  หอดูดาว  พะเนียดจับช๎าง อนุสาวรีย์  โบสถ์   วิหาร  หอไตร  กุฏิ  เจดีย์  พระปรางค์  
ต๎นโพธิ์  ต๎นไทร  ต๎นไม๎ศักดิ์สิทธิ์  ศาลเจ๎า  ศาลผีตํางๆ  เสาอินทขีล  เสาใจบ๎าน  มัสยิด  โบสถ์คริสต์  
วัดฮินดู  ปราสาทขอม คุก  ตะแลงแกง  เสาชิงช๎าพราหมณ์ ฯลฯ  ที่มีสภาพติดที่ไมํสามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎  โดยในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔ ( แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ) มาตรา ๔  ระบุวํา โบราณสถาน  หมายถึง  
อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหํงการกํอสร๎างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป์ ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ ให๎รวมถึงสถานที่
ที่เป็นแหลํงโบราณคดี  แหลํงประวัติศาสตร์  และอุทยานประวัติศาสตร์ด๎วย 
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 ๓) วัตถุโบราณ (Ancient Objects) หมายถึง วัตถุสิ่งของ  เครื่องมือเครื่องใช๎  ที่เกิด
จากการประดิษฐ์ด๎วยฝีมือคน หรือเกิดจากการดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยูํตามธรรมชาติตามภูมิปัญญา
ความรู๎ของคนในยุคสมัยตํางๆเพ่ือใช๎ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและเก่ียวข๎องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม  ทั้ง
ด๎านเศรษฐกิจ (การท ามาหากิน) การศึกษา (การอบรมสั่งสอน)  การรักษาพยาบาลและปูองกัน
โรคภัยไข๎เจ็บ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในวาระตํางๆของชีวิตเฉพาะบุคคล (เกิด –เจริญเติบ
ใหญํ-ปุวยไข๎ไมํสบาย-หายจากโรค-มีโชคมีเคราะห์-เปลี่ยนวัยได๎คูํครอง-และการตาย)  และพิธีกรรม
ของกลุํมคน ชุมชนและสังคม  การค๎าพาณิชย์ การอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การเดินทาง-ขนสํงและ
การสื่อสาร  การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  การขุดแรํ  ถลุงโลหะ  หลํอเครื่องมือ  ท าเครื่องประดับ  ตี
เหล็กท ามีดพร๎าอาวุธและเครื่องมือการเกษตร  ท าเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน  ท าเครื่องมือ-ภาชนะ-
เครื่องประดับแก๎ว  เครื่องมือจับและดักสัตว์บกสัตว์น้ าสัตว์ปีก  เครื่องมือและผลผลิตในการปั่นด๎าย -
ทอผ๎า  เครื่องมือ/อุปกรณ์และผลผลิตในการปั้นหม๎อ  การสร๎างเตาเผาถ๎วยชาม  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการท าเกลือ จักสานภาชนะใสํข๎าวและพืชผัก  ภาชนะตักน้ า-ใสํน้ า  ภาชนะและอุปกรณ์ใน
การเตรียม-การปรุง-การถนอม-การแปรรูป-การบรรจุอาหาร เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการสร๎างงานศิลปะ
และชิ้นงานศิลปะประเภทแกะสลักไม๎  แกะสลักหิน  ภาพวาด  ปูนปั้น  หลํอโลหะ หนังสือ  ศิลา
จารึก  คัมภีร์ใบลาน  สมุดขํอย ปั๊บสา  ปั๊บหลั่น  เงินเหรียญ วัตถุสมมติแทนเงินตรา  ธนบัตร  เสื้อผ๎า
เครื่องแตํงกาย  รูปเคารพในศาสนาและระบบความเชื่อตําง ๆ  ธรรมาสน์  อาสนะ  ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล  เครื่องยนต์กลไกสํวนประกอบ รถยนต์ รถถีบ รถลาก   เรือชนิดตําง  เกวียน  ล๎อลาก  
เลื่อน ราชยาน  คานหาม  เสลี่ยง ครกต าข๎าว  โกรํงบดยา  แทํนบดยา  เครื่องชั่ง  ตวง  วัด  
เฟอร์นิเจอร์  ตู๎  โต๏ะ  เตียง  เก๎าอ้ี  มุ๎ง  หมอน  ที่นอน  เสื่อ  สาด  วัสดุกํอสร๎าง เครื่องดนตรีกล๎อง
ถํายภาพ  เครื่องพิมพ์ดีด  วิทยุ  โทรทัศน์  ขวดเหล๎า  ไหสาโท เครื่องมือและอุปกรณ์  อาวุธยุทโป
กรณ์ในการท าสงคราม  ปืนใหญํ ปืนสั้น  ปืนยาว ลูกระเบิด  เครื่องกระสุน  หน๎าไม๎  หอก  ดาย โลํ  
แหลน  หลาว  ฯลฯ  รวมทั้งสิ่งของส าหรับเด็กเลํน  และการกีฬาตํางๆที่เคยมีอยูํในชุมชนตํางๆใน
อดีตทั้งที่มีอายุเกําแกํมากและที่มีมีอายุไมํกี่ปี  หรือไมํกี่เดือนที่ผํานมา  ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้หมาย
รวมถึง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ตามมาตรา ๔ แหํง พ.ร.บ. โบราณสถาน ฯ พ.ศ. ๒๕๐๔  ที่ระบุวํา 
โบราณวัตถุ หมายถึง  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไมํวําจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ หรือเป็นสํวนใดสํวนหนึ่งของโบราณสถาน  ซากมนุษย์หรือซากสัตว์  ซึ่งโดยอายุหรือ
โดยลักษณะแหํงการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์
ในทางศิลป์  ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  และ ศิลปวัตถุ  หมายถึง  สิ่งที่ท าขึ้นด๎วยมืออยํา ง
ประณีตและมีคุณคําสูงในทางศิลป์ด๎วย   
  ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลําว ล๎วนมีความส าคัญ จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณคํา และจัดเป็น
ทุนทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่ให๎ทั้งคุณคําและมูลคําทางด๎านตํางๆ เป็นเรื่องราวที่บอกเลําอดีตที่
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สะท๎อนมาถึงภาพความเป็นอยูํในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นสิ่งที่สามารถน ามาจัดการให๎เกิด
ประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตของผู๎คนสมัยปัจจุบันได๎ 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 ๑) เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ยืนยันล าดับความเป็นมาของชุมชน และสังคมระดับ
ตําง ๆ 
 ๒) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) และเอกลักษณ์ของชุมชน  ชาติพันธุ์  
และสังคมในระดับชาติ 
 ๓) เป็นวัตถุพยานแสดงศักยภาพของชุมชนในการด ารงวิถีชีวิตและการปรับตัวเข๎ากับ
สิ่งแวดล๎อมและสังคมอ่ืนๆตามสถานการณ์และล าดับเวลาที่ผํานมา 
 ๔) เป็นทุนของชุมชน (Community’s Capital) ที่สามารถน าไปจัดการให๎เกิดประโยชน์
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งทางด๎านการศึกษา  สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การ
สาธารณสุข และกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 ๕) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการศึกษาเรียนรู๎และการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ที่สามารถ
น าไปสูํการสร๎างสรรค์และการจัดประโยชน์ในสังคมรุํนหลังได๎     
 
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนนั้น จัดวําเป็น กระบวนการหรือชุดของการ
กระท าการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูํตั้งแตํในอดีตของชุมชน ซึ่งรวมเรียกวํา 
มรดก (Heritage) ซึ่งอาจเป็นแหลํงโบราณคดีสมัยกํอนประวัติศาสตร์  เมืองและชุมชนโบราณ  
แหลํงเตาผลิตเครื่องถ๎วยชามสมัยโบราณ วัดวาอาราม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
รวมทั้งภูมิปัญญา  ความรู๎  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติ ศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
ความเชื่อ เป็นต๎น ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรทางโบราณคดีตํางๆ ที่มีอยูํในชุมชน  หรือที่ชุมชนมีสํวน
เกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีความมุํงหมายเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาคุณคําระดับสูง  หรือการพัฒนาทาง
จิตใจที่เป็นเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน  ซึ่งการกระท าใดๆที่เรียกวําการจัดการนั้น
ประกอบด๎วยกิจกรรม ๗ เรื่องด๎วยกันคอื 
 ๑) การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ (Resource Research) เพ่ือให๎เกิดความรู๎
ที่แท๎จริงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงกายภาพและคุณลักษณะทางนามธรรม  
ประวัติศาสตร์  ประโยชน์ใช๎สอยในอดีต  ศักยภาพคุณคําและข๎อจ ากัดของทรัพยากรทางโบราณคดี
นั้นๆตํอชุมชนปัจจุบันในระดับตําง ๆ 
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 ๒) การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  (Resource 
Assessment and Evaluation) จะชํวยให๎สามารถทราบข๎อมูลรวบยอดของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและโบราณคดีนั้นๆ วํามีคุณคําทางด๎านใดบ๎าง และมีคุณสมบัติเหมาะสมตํอการตัดสินใจ
ลงทุนลงแรงด าเนินการใดๆตํอไปหรือไมํ  เพราะหากพิจารณาแล๎วพบวํามีคุณคําน๎อย หรือไมํมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตํอการอนุรักษ์หรือพัฒนา  ก็อาจจะตัดสินใจไมํด าเนินการใดๆตํอไปก็ได๎  หรือ
พิจารณาแล๎วเห็นวําทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้นๆ มีคุณคําและมีคุณสมบัติเหมาะสม
อยํางยิ่งตํอการด าเนินการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ในฐานะเป็นแหลํงเรียนรู๎  หรือแหลํงทํองเที่ยว  ก็
จะสามารถตัดสินใจและวางแผนวําจะท าอยํางไรตํอไปจึงจะเกิดประโยชน์อยํางยั่งยืนตํอชุมชนและ
สํวนรวม 
 ๓) การสงวนและการอนุรักษ์ (Preservation) หมายถึง การคงไว๎ซึ่งสภาพทางกายภาพ
และคุณคําของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดี  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทัศนศึกษา
หรือการทํองเที่ยวโดยใช๎เทคนิควิธีการตํางๆตามความเหมาะสมในสภาพแวดล๎อมของทรัพยากร
วัฒนธรรมแตํประเภทแตํละแหํง  เชํน การเสริมสร๎างความแข็งแรงของสิ่งกํอสร๎างหรือวัตถุ การบูรณะ 
การจ าลอง การท าเทยีม  การถอดพิมพ์ การสร๎างขึ้นใหมํ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์  รวมไปถึงการสร๎าง
และการบังคับใช๎กฎเกณฑ์ข๎อปฏิบัติและข๎อห๎ามตํางๆเพ่ือสนองตํอความประสงค์ที่จะให๎ทรัพยากร
วัฒนธรรมคงอยูํให๎นานที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎  
 ๔) การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource 
Based Community Business) ซึ่งในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไมํได๎วํามีความจ าเป็นต๎องเข๎า
มาเก่ียวข๎องในกระบวนการจัดการ  เนื่องจากเราอยูํในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี  ที่มีการคิด
เรื่องลงทุน-ขาดทุน-ก าไร  อยูํตลอดเวลา  แม๎วําในกรอบคิดเรื่ องการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไมํให๎คิดเรื่องก าไร-ขาดทุนมากนัก  แตํในการจัดการจะต๎อง
มีคําใช๎จํายตลอดเวลา  ในระยะเริ่มต๎นคงจะไมํมีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยไมํมีทุนที่เป็นเงิน หรือวัตถุสิ่งของได๎เป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นกิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมี
ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถสร๎างรายได๎โดยการจัดพิมพ์หนังสือ  
เอกสาร  ภาพโปสการ์ด  จัดท าของที่ระลึก ผลิตสินค๎าเอกลักษณ์ของแหลํงโบราณคดีและชุมชน
ออกจ าหนําย  การจัดเก็บคําธรรมเนียมการให๎บริการน าชม  การให๎บริการทํองเที่ยว การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่เก็บคําธรรมเนียมจากผู๎เข๎ารํวม  และการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล  ภาค
ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหวํางประเทศด๎านวัฒนธรรม เป็นต๎น 
 ๕) การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกชุมชน  
ถือวําเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการเรียนรู๎และให๎การศึกษา อาจจะจัดให๎มีสิ่งพิมพ์หรือสื่อตําง ๆ



 ๑๕ 

ออกเผยแพรํ  โดยการจ าหนํายหรือให๎เปลําซึ่งขึ้นอยูํกับความสามารถของกลุํมคนที่จัดการ  ในการ
จ าหนํายสื่อสิ่งพิมพ์  หรือข๎อมูลตํางๆจะเชื่อมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจ 
 ๖) การบังคับใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  ข้อบัญญัติ (Enforcement)  ซึ่งอาจจะเป็น
ข๎อตกลงของชุมชน  กลุํม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรประชาชน  หรือข๎อกฎหมายที่ก าหนดโดย
รัฐก็ได๎  แตํการบังคับใช๎จะต๎องด าเนินไปในรูปแบบที่เอ้ืออ านวยตํอการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
อยํางยั่งยืน  และเป็นคุณตํอทั้งชุมชนและตํอทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๗) การฟื้นฟู  ผลิตซ้ า  และสร้างใหม่ (resource rehabilitation / revitalization)  
เป็นการสร๎างความหมาย คุณคํา  และก าหนดบทบาทและหน๎าที่ใหมํให๎กับทรัพยากรทางโบราณคดีที่
อาจจะไมํได๎ท าหน๎าที่ดั้งเดิมอยํางที่เคยเป็น (De-Functioned resource)  และมีการน าเอาทรัพยากร
ทางโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใช๎ประโยชน์ในบทบาทใหมํ (re-Functioning) เพ่ือใช๎ใน
การแก๎ปัญหาของชุมชน  หรือสร๎างประโยชน์ใหมํให๎กับชุมชน  เชํน การฟ้ืนฟูประเพณี  พิธีกรรม
บางอยํางที่เคยปฏิบัติกันในสถานที่โบราณบางแหํงขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นวิธีการในการระดมพลังของชุมชน
ในการพัฒนาชุมชน  หรือการน าเอาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากกรุใต๎พระเจดีย์หรือสถูปโบราณ
ที่พังทลายไปประดิษฐานในพระสถูป พระเจดีย์ที่สร๎างขึ้นใหมํตามรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมดั้งเดิมที่พบ นอกจากนี้ยังมีการน าเอารูปแบบโบราณสถาน  สัญลักษณ์ลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหลํงโบราณคดีตําง  ๆ ไปดัดแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด เครื่องหมายการค๎า และตราประจ าองค์กรตําง ๆ เป็นต๎น   
 นอกจากนี้ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้น มีวิธีการส าคัญที่ได๎
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการท าความเข๎าใจและอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เรียกวํา  ๓E-Model  ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม (Actions) ที่ส าคัญ ๓ สํวนด๎วยกัน  คือ๔ 
 ๑) กระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา (E๑-Education) เน๎นการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติงานจริง (learning by doing) และการจัดการศึกษาที่เน๎นการสื่อสารสองทาง (two-way 
communication) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในหมูํนักวิชาการ  นักจัดการ  เจ๎าหน๎าที่
ในหนํวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และประชาชนในชุมชนท๎องถิ่นเพ่ือความเข๎าใจรํวมกัน  
หมายความวําการใช๎กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันเป็นวิธีการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องคุณลักษณะ
ทางวิชาการ 
 ๒) การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรมในการจัดการ  (E๒-Engineering) หมายถึง 
การคิดค๎นรูปแบบวิธีวิทยา (methodology) และเทคนิควิธีที่เหมาะสม (appropriate technique 
/technology)ในการจัดการด๎านวิชาการหรือการศึกษาวิจัย (research) ด๎านการอนุรักษ์ 
                                                           

 ๔สายันต์  ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีชุมชนที่เมืองน่าน , (กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีชุมชน , 
๒๕๔๖), หน๎า ๔๐ - ๔๕. 
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(conservation) การสงวนรักษา (preservation) และรูปแบบการพัฒนา (development pattern) 
รวมไปถึงการสร๎างเงื่อนไข (conditions)  กฎเกณฑ์หรือข๎อบัญญัติ (rules)  และกฎหมาย (acts)  
เพ่ือใช๎ในการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให๎เกิดประโยชน์อยํางยั่งยืนแกํชุมชนทั้งในระดับท๎องถิ่น  
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๓) การบังคับใช้กฎระเบียบ (E๓-Enforcement) หมายถึงการน าเอาเงื่อนไข  กฎเกณฑ์  
ข๎อบัญญัติ และกฎหมายที่ชุมชนและสังคมก าหนดขึ้นรํวมกันมาบังคับใช๎เพ่ือคุ๎มครอง  ปูองกัน  และ
เอ้ืออ านวยให๎กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นไปอยํางราบรื่นไมํสะดุดหยุดลงกลางคัน 
หรือไมํถูกละเมิดให๎เสื่อมคําหรือเสื่อมสภาพไปด๎วยเหตุอันไมํสมควร 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใต๎กรอบปฏิบัติการ ๓E-model ดังกลําวข๎างต๎น
อาศัยหลักการและวิธีการของการพัฒนาชุมชนที่เน๎นเปูาหมายของการจัดการเพ่ือให๎ผู๎คนที่เกี่ยวข๎อง
ในกระบวนการจัดการได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเอง  พ่ึงตนเองได๎  คิดหาหนทางแก๎ปัญหา
ได๎ด๎วยตนเอง  มีความสุขกับการจัดการทรัพยากรนั้น  และสามารถเผชิญกับปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นได๎
อยํางรู๎เทําทัน  ไมํตกเป็นเหยื่อของกระแสหรือสถานการณ์ที่ผู๎อื่นสร๎างขึ้นเพ่ือผลประโยชน์สํวนตน    
 อยํางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคการเมืองแล๎ว ก็
พบวํา ในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ได๎ก าหนดแนวปฏิบัติที่เอ้ือให๎ชุมชน
ท๎องถิ่นมีสิทธิ์และอ านาจในการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท๎องถิ่นของ
ตนเองได๎ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๔๖ ที่ระบุวํา  “บุคคล ซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท๎องถิ่นดั้งเดิมยํอมมีสิทธิ์
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญา  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่นและของชาติ  และ
มีสํวนรํวมในการจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”   
 นอกจากนี้ ในแนวนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารราชการแผํนดินออกไปสูํองค์กร
บริหารสํวนท๎องถิ่นระดับตําง ๆ ยังเปิดโอกาสให๎ประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ในท๎องถิ่นมีบทบาทและมี
สํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากขึ้นเป็นล าดับ ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หมวด ๒ มาตรา ๑๖   
ที่ก าหนดให๎เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบลมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนให๎ท๎องถิ่นของตนเอง  (๑๑)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท๎องถิ่น มาตรา ๑๗ ก าหนดให๎องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท๎องถิ่นของตนเอง (๒๐) การจัดให๎มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และใน มาตรา ๒๑ ก าหนดวํา 
บรรดาอ านาจและหน๎าที่ที่อยูํในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอ านาจและหน๎าที่ให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการแทนได๎    



 ๑๗ 

 ในปัจจุบันได๎มีกลุํมประชาชน ชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและเครือขํายชุมชนใน
ท๎องถิ่นตําง ๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีถูกท าลาย และเห็นวํามี
ปัญหาการจัดการที่ไมํเหมาะสมเกิดขึ้นมากมาย จึงเข๎ามามีบทบาทในการจัดการในรูปแบบและด๎วย
วิธีการตํางๆมากขึ้น  แตํอาจจะยังไมํประสบผลส าเร็จมากนัก ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเป็นงานที่ด าเนินการโดยภาครัฐ (ฝุายเดียว) มาเป็น เวลานาน
มาก  อีกทั้งยังคงมีกฎหมายสงวนอ านาจในการบริหารและจัดการไว๎ที่ ศูนย์การบริหารราชการ
สํวนกลาง (พ.ร.บ. โบราณสถานฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ /อธิบดีกรมศิลปากร) เทํานั้น   
 นอกจากนี้ องค์กรบริหารสํวนท๎องถิ่น รวมไปถึงประชาชนในท๎องถิ่น ตลอดจนผู๎ที่จะมี
บทบาทและหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีใน
องค์กรตําง ๆ ยังขาดความมั่นใจ  ขาดข๎อมูล ขาดความรู๎  ขาดความเข๎าใจ ขาดทักษะ และอาจจะยัง
มองไมํเห็นประโยชน์ที่แท๎จริงในการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีดังกลําวด๎วย
ตนเอง   
 
๒.๒ แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 คัมภีร์ใบลาน เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวตําง ๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม  
เชํน เรื่องราวและหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ วรรณกรรม 
พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ต ารายา เวทมนตร์คาถา เป็นต๎นคัมภีร์ใบลานที่ได๎รับการอนุรักษ์มักมี
อายุไมํต่ ากวําร๎อยปี เป็นเอกสารโบราณที่มีอายุน๎อยกวําศิลาจารึกแตํมากกวําหนังสือสมุดไทยหรือ
สมุดขํอย อักษรภาษาที่พบในคัมภีร์ใบลานจึงเป็นอักษรภาษาโบราณอํานคํอนข๎างยาก ต๎องอาศัย
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาษาโบราณมาชํวยแปล อักษรภาษาที่พบได๎แกํ อักษรไทย ภาษาไทย อักษรขอม 
ภาษาบาลี/ไทย อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี/ไทย เป็นต๎น 
 หนังสือใบลาน๕ เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด๎วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของ
ต๎นลานที่ตัดแตํงตามขนาดเดียวกัน แล๎วเจาะรูร๎อยหูด๎วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก นิยมเรียกวํา 
“คัมภีร์ใบลาน” ที่เรียกวําคัมภีร์ใบลาน เพราะเนื้อเรื่องที่จดจารลงบนใบลานสํวนใหญํเป็นพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า มีพระไตรปิฎก เป็นต๎น นอกจากนั้นยังใช๎บันทึกเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวด๎วย
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าและเรื่องอันเป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด๎วยเหตุที่พระธรรมเป็นสิ่ง
ส าคัญอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลานก็ทาให๎คัมภีร์ใบลานมีความส าคัญและ
จัดเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ์ไปด๎วย ดังนั้นพุทธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกันเป็นธรรมเนียมวําคัมภีร์ใบลานเป็นสิ่ง

                                                           
๕

 พระอัครเดช ญาณเตโช (โลภะผล), บทความพุทธปรัชญาการศึกษา Buddhist Philosophy of 

Education, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗, หน๎า ๔๙ – ๖๐. 



 ๑๘ 

ที่ต๎องให๎ความส าคัญเก็บรักษาอยํางดีในที่ อันสมควรและทะนุถนอมเป็นพิเศษยิ่งดุจเดียวกับ
พระพุทธรูป 
 
ต้นลาน 

 จากเอกสารการอนุรักษ์เอกสารประเภทใบลานเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยูํในตระกูลปาล์ม 
เป็นพันธุ์ไม๎ดึกด าบรรพ์ที่ไมํขึ้นแพรํหลายนัก มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาและแถบเมดิเตอร์เรเนียน สํวน
ใหญํจะชอบขึ้นอยูํในที่มีอากาศชื้นเย็น มีฝนตกมาก ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดีที่สุด ในดินที่มี
ความชื้นสูง ดินมีการระบายน้ าได๎ดี ไมํชอบน้ าขัง ต๎นลานมีความคงทนตํอภัยธรรมชาติเป็นอยํางดี ต๎น
เล็กถึงแม๎จะถูกไฟไหม๎ก็จะงอกขึ้นได๎ในโอกาสตํอไป เพราะรากของต๎นลาน ฝังลงในดินลึกมาก ต๎น
ลานที่พบในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ๖ 
 ๑) Coryphalecomtei มีชื่อสามัญเรียกวํา ลานปุา Lan pa ในธรรมชาติพบในประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย แตํไมํใหญํเทําชนิดที่ ๓ ในเวียดนามและไทยนิยมน ามาใช๎เขียนหรือจารึก
อักษร ลานชนิดนี้พบมากที่บ๎านทับลาน บ๎านขุนศรี บ๎านวังมืด  ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี  
จังหวัดปราจีนบุรี บ๎านทําฤทธิ์ ต าบลวังมํวง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บริเวณผานกเค๎า  
อ าเภอผานกเค๎า จังหวัดขอนแกํน นอกจากนี้ยังพบ ทั่วไปบริเวณจังหวัดลพบุรีตาก พิษณุโลกนครปฐม 
ลานชนิดนี้มีอยูํในอุทยานแหํงชาติทับลาน จัดวําเป็นพันธุ์ไม๎ดั้งเดิมของไทย 
 ๒) Corphautan มีชื่อพ๎องคือ Coryphaelata ชื่อสามัญเรียกวํา ลานพรุ Lanphru หรือ 
ebang Palm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่งแมํน้ าหรือในพ้ืนที่ชุํมน้ ามีการกระจายตั้งแตํอินเดียจนถึง
ฟิลิปปินส์ และทางตอนเหนือของออสเตรเลียในประเทศไทยพบมากในแถบภาคใต๎เขตอ า เภอ 
เชียรใหญํและอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลาและตามเส๎นทาง
จากจังหวัดกระบี่ถึงพังงา ลานพรุมีลักษณะพิเศษที่แตกตํางจากลานชนิดอ่ืน คือ ล าต๎นสูง  
คล๎ายต๎นตาลขึ้นอยูํรวมกันเป็นจ านวนมากตามท่ีราบท๎องทุํง แม๎พ้ืนที่น้ าทํวมขัง 
 ๓) Corephaumbraculifera เป็นปาล์มที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก มีชื่อสามัญวํา ลานวัด
หรือลานหมื่นเถิดเทิง หรือ Fan palm, Lontar palm, Talipotpalm ลานชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดในศรี
ลังกาและอินเดีย จนเป็นต๎นไม๎ประจ าชาติของศรีลังกา ประเทศไทยไมํพบในธรรมชาติ แตํมีการน าเอา
มาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย 
 
 

                                                           
๖ เร่ืองของต้นลาน, http://www.bl.msu.ac.th/bailan/p_๕.asp เข๎าถึงเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗. 
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ภาพที่ ๒.๑ ลักษณะต๎นลาน Coryphalecomtei 
 

 

ภาพที่ ๒.๒ ลักษณะของลาน Corphautan 
 



 ๒๐ 

   
ภาพที่ ๒.๓ ลักษณะของลาน Corephaumbraculifera 

 
       ต๎นลานจัดเป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลาง ล าต๎นตรงและแข็ง เนื้อไม๎เป็นเส๎นใยไมํมีกิ่ง มีแตํก๎าน
ออกรอบล าต๎นเป็นชั้นๆ มีหนามเป็นฟันเลื่อยสั้นๆ อยูํสองข๎างริมขอบก๎านใบ ใบยาวประมาณ ๒-๓ 
เมตร ใบใหญํมีลักษณะเป็นรูปพัดคํอนข๎างกลมคล๎ายใบตาลบางทีเรียกปาล์มพัดความยาวของใบ ๓-๔ 
เมตร ความกว๎างที่แผํออกไปประมาณ ๔.๕-๖ เมตร ถือเป็นพันธุ์ไม๎ท่ีมีใบใหญํที่สุดในโลก เป็นไม๎ทิ้งใบ 
ตามธรรมชาติ วงจรชีวิต ของต๎นลานคํอนข๎างพิเศษกวําไม๎ตระกูลอื่นๆ คือเมื่อต๎นแกํตั้งแตํอายุ ๒๐-๘๐ 
ปีประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนจะออกดอก และผลนั่นหมายถึงชีวิตชํวงสุดท๎ายของต๎นลาน
สิ้นสุดแล๎ว 
       ต๎นลานจะออกดอกเป็นชํอใหญํคล๎ายรูปปิรามิด ตรงสํวนยอดของล าต๎น ชํอดอกหนึ่งจะมี
ดอกเป็นจ านวนล๎านๆดอก สีเหลืองอํอน มีกลิ่นหอม นับตั้งแตํเริ่มออกชํอดอกและบานกลายเป็นผล
กินเวลาประมาณ ๑ ปีขึ้นไป ผลมีลักษณะกลมรี สีเขียว ผลหนึ่งมีเมล็ดเดียว เมล็ดกลมสีด า เนื้อใน
คล๎ายลูกชิด หรือลูกจาก รับประทานได๎ เมื่อผลแกํรํวงหลํนลงสูํ พ้ืนดินจะงอกเป็นต๎นลานเล็กๆ
มากมาย เนื่องจากลานมีล าต๎นเดียวไมํมีหนํอดังนั้นเมล็ดจากผลเทํานั้นเทํานั้นที่จะท าหน๎าที่สืบพันธุ์ได๎ 
สามารถใช๎เพาะขยายพันธุ์ แตํการเจริญเติบโตของต๎นลานเป็นไปอยํางช๎ามาก สํวนการย๎ายปลูกกล๎า
ไม๎ลาน หากมีการกระทบกระเทือนทางราก กล๎าไม๎จะไมํรอดตาย  
 
ประโยชน์ของต้นลาน 
 ลานถือได๎วําเป็นไม๎เศรษฐกิจประเภทหนึ่งของไทย โดยอาศัยผลผลิตที่ได๎จากต๎นลาน
น ามาใช๎ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิต ทั้งด๎านอุปโภคและบริโภค นับตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน สํวนตํางๆ
ของต๎นลานที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎แกํ 



 ๒๑ 

  ๑.ยอดลานอํอน (ใบลานอํอน) เป็นที่จารึก หนังสือพระธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  
โดยการใช๎เหล็กแหลมจารบนใบลานแล๎วใช๎ยางรักทา เอาทรายลบยางรักจะแทรกในตัวหนังสือ  
ที่จารเป็นเส๎นด า หรือจะใช๎เขมําไฟแทนก็ได๎ เรียกหนังสือใบลานเหลํานี้วํา "คัมภีร์ใบลาน" นอกจากนี้ 
ยังนิยมน ามาพิมพ์เป็นการ์ด นามบัตร ที่คั่นหนังสือตํางๆ ใช๎จักสานท าผลิตภัณฑ์ของใช๎ อาทิ เชํน 
หมวก งอบ พัด กระเป๋า เสื่อ ภาชนะในครัวเรือน เครื่องประดับตกแตํงบ๎าน เชํน โมบายรูปสัตว์  
ปลาตะเพียน ฯลฯ สํวนภาคใต๎น ายอดลานพรุ มาฉีกเป็นใบ สางออกเป็นเส๎น ปั่นเป็นเส๎นยาวคล๎ายด๎าย 
น าไปทอเป็นแผํน เรียกวํา หางอวน ท าเป็นถุงรูปสามเหลี่ยมส าหรับไว๎ตํอปลายอวน ใช๎เป็นถุงจับกุ๎ง
และเคยส าหรับท ากะปิสานเป็นถุงใสํเกลือวางใสํยาเส๎นและซองใสํแวํนตา  
 ๒. ใบลานแกํ ใช๎มุงหลังคาและท าผนังหรือฝาบ๎าน บางแหํงใช๎ใบลานเผาไฟเป็นยาดับพิษ
อักเสบฟกช้ าบวมได๎เป็นอยํางดีซึ่งเรียกทั่วไปวํา"ยามหานิล"  
       ๓. ก๎านใบ ใช๎ท าโครงสร๎าง ไม๎ขื่อ ไม๎แป และผนัง บางแหํงใช๎มัดสิ่งของแทนเชือกเหนียว
มาก สํวนกระดูกลาน (ใกล๎กับบริเวณหนามแหลม) มีความแข็ง และเหนียวมากกวําสํวนอ่ืนของก๎านใบ  
ใช๎ท าคันกลดพระธุดงค์ นอกจากนี้ยังใช๎ท าขอบภาชนะจักสานทั่วไป เชํน ขอบกระด๎ง ตะแกรง กระบุง 
ตะกร๎าเป็นต๎น  
 ๔. ล าต๎น น ามาตัดเป็นทํอนๆ ส าหรับนั่งเลํนหรือใช๎ตกแตํงประดับสวน ท าฟืนเป็น
เชื้อเพลิงหุงต๎มภาคใต๎บางแหํงใช๎ท าครกและสาก 
 ๕. ผล ลูกตาลอํอนน าเนื้อในมารับประทานแบบลุกชิดหรือลูกจาก สํวนเปลือก
รับประทานเป็นยาขับระบายดี บางแหํงใช๎ลูกลานทุบทั้งเปลือก โยนลงน้ าท าให๎ปลาเมาแตํไมํถึงตาย 
สะดวกแกํการจับปลา 
 คัมภีร์ใบลาน เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวตํางๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เชํน 
เรื่องราวและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์โหราศาสตร์วรรณกรรม พงศาวดาร 
กฎหมายโบราณ ต ารายา เวทมนตร์คาถา เป็นต๎น ซึ่งมี ๒ ลักษณะคือ คัมภีร์ใบลานแผํนยาว เรียกวํา 
หนังสือผูก และคัมภีร์ใบลานแผํนสั้น เรียกวํา หนังสือก๎อม 
 
การเขียนหรือจารคัมภีร์ใบลาน 
 การจาร หรือ เขียนหนังสือลงในใบลานนั้นมีมาตั้งแตํโบราณกาล และหน๎าจะได๎รับ
อิทธิพลมาจากลังกา เพราะพระสิงหลในลังกาได๎จารพระไตรปิฎกลงในใบลานในการท าสังคายนาครั้ง
ที่ ๕ (นับตํอจาก สังคายนาครั้งที่ ๓ ที่อินเดีย) โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล๎านนาได๎เดินทางไปศึกษา
พระพุทธศาสนาที่ลังกาหลาย ครั้งตั้งแตํสมัยพระนางจามเทวีเป็นต๎นมา เกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธ
ศาสนาหรือทางธรรมและความรู๎เกี่ยวกับทางโลกไว๎ด๎วย ทั้งนี้เพราะวําวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
สังคมล๎านนา จึงจ าเป็นต๎องมีคัมภีร์ประเภทตํางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมไว๎เพ่ือให๎ พระ เณร ศึกษา



 ๒๒ 

เลําเรียน คัมภีร์ทางโลกมีหลายประเภทดังเชํน นิทานพ้ืนบ๎าน กฎหมายโบราณ จริยศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์โหราศาสตร์ยาสมุนไพร ลัทธิพิธีกรรม และไสยศาสตร์ 
 ในบริเวณวัดแตํละวัดจะปลูกต๎นตาลไว๎ส าหรับน ามาตัดเป็นใบลานเพ่ือเขียนคัมภีร์ ในชํวง
กํอนเข๎าพรรษาพระภิกษุสามเณรจะชํวยกันตัดใบลานจากต๎น น ามาตัดให๎เรียบร๎อยมีหลายขนาด แล๎ว
น ามาต๎มกับสมุนไพรเพ่ือปูองกันแมลง หลังจากนั้นน าใบลานที่ต๎มแล๎วไปเจาะรู ๒ รู ที่หัวใบลานกับ
ท๎ายใบลาน แล๎วน าใบลานเหลํานั้นมาวางซ๎อนทับด๎วยแผํนไม๎เพ่ือให๎ใบลานแบนเรียบ ไมํบิดงอกํอนจะ
น าไปเขียนหรือจาร จากนั้นจึงน าใบลานมาตีเส๎นบรรทัดเพื่อสะดวกในการจาร 
 
อุปกรณ์ในการจารใบลาน 
 อุปกรณ์ที่ใช๎เขียนใบลานประกอบด๎วย ใบลานที่ตัดเรียบร๎อย ปากกาด๎ามไม๎ ที่ปลายมี
เหล็กแหลมคมส าหรับเขียน เรียกวํา“เหล็กจาร” น้ ามันยางหรือน้ ามันงา และเขมําสีด าได๎จากก๎นหม๎อ
ดินเผา 
 
วิธีจาร 
 ผู๎จารจะถือใบลานด๎วยมือซ๎ายหรือขวาตามถนัด ใช๎เหล็กจารเขียนอักษรลงบนใบลานที่
เตรียมไว๎และท าเส๎นบรรทัดแล๎ว เริ่มเขียนตามความยาวของใบลาน อาจจะมี ๔ แถว หรือ ๕ แถว
แล๎วแตํขนาดความกว๎างของใบลาน เรียกวํา “๔ แถวลาน” หรือ “๕ แถวลาน” เมื่อจารแล๎วจะอําน
ไมํได๎เพราะไมํเห็นตัวอักษรเนื่องจากใบลานมีสีขาวนวล ต๎องน าเขมําสีด าผสมกับน้ ามันงาทาทับลงบน
ใบลาน จึงเห็นตัวอักษรชัดเจนเพราะเขมําสีด าจะลงไปอุดรูเหล็กที่จาร เมื่อจารเสร็จแล๎วจะน าใบลาน
ซึ่งเจาะรูไว๎แล๎วไปร๎อยด๎วยเชือก เรียกวํา “สายสยอง” แล๎วเรียงใบลานรวมกันมัดเป็นน าไม๎สักตัดเทํา 
ขนาดใบลาน ๒ แผํน มาประกบใบลานทั้งผูกเพ่ือปูองกันไมํให๎ใบลานบิดงอเรียกแผํนไม๎นี้วํา“ไม๎
ประกับธรรม” หลังจากนั้นหํอคัมภีร์ผูกนั้นด๎วยผ๎า เรียกวํา“ผ๎าหํอธรรม”ท๎ายสุดของการจารคือ น าไม๎
ปูายชื่อคัมภีร์มามัดไว๎ด๎านนอกของผ๎าหํอธรรม เรียกวํา “ไม๎ปันชัก” หรือ “ไม๎ขี้หนอน”เป็นไม๎สัก
ขนาดกว๎าง ๑-๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ คืบ ท าปลายแหลม เขียนชื่อคัมภีร์ไว๎บนแผํนปูายแผํนนี้แล๎วผูก
ด๎วยเชือกติดใบลานเพื่อสะดวกในการค๎นคว๎า 
 ในขณะเดียวกัน คัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีหลายเรื่องและหลายลักษณะซึ่ง
เป็นผลงานของพระสงฆ์ไมํวําพุทธต านาน มหาชาดก ทศชาติชาดก ชาดกทั่วไป อานิสงส์พยากรณ์
เหตุการณ์อนาคตพิธีกรรมสงฆ์ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล ประวัติพุทธศาสนา ต านานปูชนียวัตถุธรรม
ทั่วไป พระสาวกที่มีชื่อเสียงบทสวดมนต์และพิธีกรรมเทพนิยายในสมัยโบราณพระสงฆ์จะต๎องฝึกหัด
ในการจารึกคัมภีร์ใบลาน พระหรือสามเณรจะเรียนรู๎เทคนิคในการเตรียมใบลาน ซึ่งได๎จากต๎นลาน  
ที่ปลูกไว๎รอบๆวัดแตํละวัด ในขณะเดียวกันพระหรือสามเณรจะฝึกอํานและเขียนอักษรไทยยวนหรือ



 ๒๓ 

อักขระขอมด๎วย คัมภีร์ใบลานจะถูกจารด๎วยความระมัดระวังเมื่อเสร็จแล๎วจะรักษาไว๎อยํางดีด๎วยการ
หํอผ๎าที่เรียกวํา ผ๎าหอคัมภีร์ 
 คัมภีร์ใบลานผลิตจากแผํนใบลานท าให๎เป็นแผํนเทํากัน แล๎วน าไปแชํในน้ ายาสมุนไพรเพ่ือ
ปูองกันแมลง ผึ่งให๎แห๎ง น าใบลานมาเจาะรูส าหรับร๎อยด๎วยเชือกหรือด๎าย ใช๎เส๎นด๎ายชุบน้ ายายางและ
เขมําผสมกันท าเป็นเส๎นบรรทัด คัมภีร์ใบลานจะจารด๎วยอักษรไทยยวนหรืออักขระขอมโดยใช๎อุปกรณ์
ที่เรียกวํา เหล็กจาร ด๎ามท าจากไม๎เหลาคล๎ายปากกา ที่ปลายเสียบด๎วยเหล็กแหลมคมใช๎จารใบลาน 
หลังจากจารแล๎ว น าเขมําและน้ ามันยางทาทับเพ่ือให๎ตัวอักษรเดํนชัดสามารถอํานได๎ 
       หลักจากนั้นจะน าใบลานเหลํานั้นไปร๎อยด๎วยด๎ายหรือเชือกเรียกวํา สายสยอง ใบลานจะ
ร๎อยรวมกัน ผูกเพ่ือปูองกันการบิดงอของใบลาน ท าแผํนไม๎ขนาดเทํากับใบลานประกบหน๎าหลังของ
คัมภีร์และผูกเรียกวํา ไม๎ปะกับธรรม หรือบางผูกจะหํอด๎วยผ๎าซึ่งทอพิเศษ มีไม๎ไผํสอดไว๎ตรงกลาง
ปูองกันการหักงอเรียกวําผ๎าหํอคัมภีร์ด๎านบนผ๎าหํอคัมภีร์จะมีไม๎ไผํขนาดเล็กยาวเขียนชื่อเรื่องของ
คัมภีร์ใบลานผูกนั้นไว๎เพ่ือสะดวกในการค๎นหา เรียกไม๎นั้นวํา ไม๎ปันซัก 
 คัมภีร์ใบลานเกือบทุกผูกจะน าไปเก็บรวมกันไว๎ในหีบไม๎เรียกวํา “หีดธรรม หรือ หีบ
ธรรม”ภายในหีบธรรมบางวัดจะมีรายชื่อคัมภีร์ใสํไว๎ในหีบด๎วย เพื่อสะดวกในการค๎นหาคัมภีร์หีบธรรม
จะถูกน าข้ึนไปเก็บไว๎ในอาคารเฉพาะเรียกวํา “หอธรรม”ซึ่งเปรียบได๎กับห๎องสมุดของวัดในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๔ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงทํา จังหวัดลพบุรี 
 



 ๒๔ 

 

ภาพที่ ๒.๕ สมุดบันทึกที่ท าจากใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน 
 

 

ภาพที่ ๒.๖ คัมภีร์ใบลานจากวัดสวํางศรีสุขาราม จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

ภาพที่ ๒.๗ คัมภีร์ใบลานและผ๎าหํอคัมภีร์ใบลาน 
 



 ๒๕ 

 

ภาพที่ ๒.๘ เหล็กจารใบลาน 
 
การอนุรักษ์ใบลาน (Conservation)  
 จากเอกสารความรู๎ด๎านการซํอมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒๕๕๖ จะมีความหมายรวม ๒ 
ประการ คือการปูองกัน (Prevention) และการปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation Treatment) มี
ค าอธิบายดังนี้๗ 
 ๑) การปูองกัน (Prevention) เป็นวิธีการปูองกันการช ารุดเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นกับ 
คัมภีร์ใบลาน การที่จะปูองกันมิให๎เกิดความช ารุดเสื่อมสภาพขึ้นกับคัมภีร์ใบลานจ าเป็นที่จะต๎องมี
ความเข๎าใจถึงสาเหตุที่กํอให๎เกิดปัญหาดังกลําว มีความไวตํอสภาพแวดล๎อมอยํางไร เชํน ความร๎อน 
แสงสวําง ความชื้น มากน๎อยเพียงใด หรือแมลงใดชอบกัดกินเป็นอาหาร และเมื่อเกิ ดขึ้นแล๎วผล
ออกมาให๎เห็นอยํางไร เรื่องเหลํานี้ผู๎ปฏิบัติงานต๎องรู๎ และเข๎าใจเพ่ือจะได๎รู๎วิธีที่จะปูองกันและ
หลีกเลี่ยงปัญหาตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปูองกันและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติให๎คงอยูํได๎ตลอดไป ดีกวําที่จะปลํอยให๎เกิดปัญหาแล๎วมาแก๎ทีหลัง ซึ่งวิธีการนี้เจ๎าหน๎าที่
ปฏิบัติงานจะต๎องเข๎าใจในสาเหตุและปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นในทางที่จะท าให๎เกิดการช ารุดกับคัมภีร์ใบ
ลานเหลํานั้น เพ่ือจะได๎หาทางปูองกันและหลีกเลี่ยงมิให๎เกิดขึ้น เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต๎องรีบท าการ
ปฏิบัติการอนุรักษ์ตํอไป 
 ๒)การปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation Treatment) เป็นวิธีการที่น ามาเพ่ือแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นบนคัมภีร์ใบลาน โดยการก าจัดปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให๎หมด แล๎วท าให๎
กลับคืนสูํสภาพเดิมทั้งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื้อคัมภีร์ใบลานจะต๎องไมํเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ

                                                           
๗ธวัช ปุณโณทก, อักษรโบราณอีสาน : อักขรวิทยาอักษรตัวธรรมและไทยน้อย , (กรุงเทพมหานคร : 

สยามเพรส แมเนจเม๎นท์, ๒๕๔๐), หน๎า ๕๔. 



 ๒๖ 

เมื่อได๎เลือกวิธีการเหลํานั้นแล๎ว ซึ่งวิธีการเหลํานี้เป็นหน๎าที่ของนักอนุรักษ์ที่ได๎รับการฝึกอบรมมาแล๎ว
เป็นอยํางดีท่ีจะด าเนินการ 
การอนุรักษ์เอกสารประเภทใบลาน 
 เป็นการเก็บรักษาเอกสารใบลานที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
 ๑) ส ารวจและรวบรวมเอกสารใบลานในท๎องถิ่น ท าบัญชีรายการและเก็บรักษาไว๎ 
 ๒) ท าเอกสารส ารองไว๎ถ๎าจ าเป็น เชํนในกรณีที่ไมํสามารถน ามาเก็บรักษาไว๎ได๎เองใน
หนํวยราชการ โดยการถํายภาพดิจิตอล หรือถํายด๎วยไมโครฟิล์ม วิธีนี้แม๎จะไมํได๎เก็บรักษาต๎นฉบับไว๎
ในลักษณะของเอกสารเนื้อวัสดุเดิม แตํก็เป็นการอนุรักษ์ข๎อมูลไว๎ได๎อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งในมุมมองของ
เอกสารก็ถือวําได๎ท าการอนุรักษ์เอกสารไว๎และสามารถให๎การบริการได๎โดยต๎นฉบับสามารถเก็บรักษา
ไว๎ เป็นการปูองกันเอกสารต๎นฉบับมิให๎ช ารุด 
 ๓) การอนุรักษ์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ คือการที่จะรักษา หยุดยั้ งปัญหาที่เกิดการช ารุด 
และแก๎ไขสิ่งที่ช ารุดที่เกิดขึ้นกับเอกสารใบลานกลับคืนสูํสภาพเดิม สภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นกับใบ
ลานจะเก่ียวข๎องกับคุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของใบลานด๎วย ดังจะได๎อธิบายตํอไป 
 
องค์ประกอบทางเคมีของใบลาน 
 ใบลานเป็นวัสดุที่ประกอบด๎วยเซลลูโลส จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบวําใบลานที่อยูํ
ในวงศ์ Coryphaumbraculifera ที่น ามาใช๎ท าเอกสารใบลาน มี แอลฟาเซลลูโลส (a-cellulose) 
๔๑-๔๙ % และลิกนิน ประมาณ ๒๘-๔๓ % นอกจากนี้ยังมีสารประเภทเอสเทอร์ (ester) ของกรด
ไขมันที่มีจ านวนอะตอมของคาร์บอนระหวําง ๑๖-๒๔ อะตอม กับแอลกอฮอล์ที่มีจ านวนอะตอมสูง
กวํา ๑๖ อะตอม สารประกอบนี้คือน้ ามันธรรมชาติ (natural oil) ที่มีอยูํในใบลานจะท าให๎ใบลานมี
คุณสมบัติที่อํอนตัว บิดงอได๎โดยไมํแตก นอกจากนี้ยังเป็นตัวที่รักษาใบลานให๎อยูํในสภาพที่คงทนอีก
ด๎วย ปูองกันน้ าซึมได๎ 
 
สาเหตุแห่งการเสื่อมสภาพคัมภีร์ใบลาน 
 ๑) สิ่งแวดล๎อม 

  - อากาศที่แห๎งเกินไปท าให๎หนังสือแห๎งกรอบ เปราะ กระด๎าง ขาดความยืดหยุํน 
และขาดความแข็งแรง 

  - ความชื้นและน้ า เป็นสาเหตุส าคัญในการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน อาจท า
ปฏิกิริยาโดยตรงกับคัมภีร์ใบลานหรือชํวยให๎ปฏิกิริยาระหวํางคัมภีร์ใบลานกับสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ 

  - แสงสวําง ทั้งแสงจากธรรมชาติและแสงสวํางจากไฟฟูา ท าให๎เอกสารช ารุด
เสียหายได๎เชํนเดียวกัน แตํแสงแดดอาจรุนแรงมากกวํา ท าให๎คัมภีร์ใบลานเปราะ หักงําย 



 ๒๗ 

 ๒) เชื้อจุลินทรีย์และรา เกิดจากอากาศมีความชื้น ราจะเจริญเติบโตที่ที่มีความชื้นสูง 
ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อราจะปรากฏรอยผุกรํอน และมีสีตํางๆ ทิ้งไว๎ท าให๎คัมภีร์ใบลานขาดความ
แข็งแรง เปื่อยยุํย ฉีกขาดงําย          

 ๓) แมลง แมลงที่เป็นศัตรูท าลายผิวใบลานมีหลายชนิด เชํน แมลงสาบ ปลวก รวมทั้งหนู
ด๎วย ซึ่งท าความเสียหายในลักษณะเป็นรอยเว๎าแหวํง ฉีกขาด ใบลานทะลุ รูพรุน เป็นรอยเปื้อนและ
คราบทางเดินปลวก 

 ๔) มนุษย ์ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส าคัญที่สุดที่ท าให๎เกิดการช ารุดเสื่อมสภาพ ทั้งโดยตั้งใจและ 
ไมํตั้งใจ เชํนเกิดจากความไมํระมัดระวังในการใช๎คัมภีร์ ละเลยไมํดูแลรักษา ไมํระมัดระวังในการหยิบ
ยก จับ ถือ เคลื่อนย๎าย เมื่อเกิดช ารุดท าการซํอมที่ไมํถูกต๎อง เชํนใช๎เทปกาวซํอมคัมภีร์ใบลาน 
ที่ฉีกขาด ซึ่งนานไปเทปกาวนั้นจะท าให๎เกิดรอยเปื้อนและทิ้งคราบกาวบนกระดาษ แล๎วขจัดออกได๎
ยาก และการลอกเทปกาวออกท าให๎เกิดการช ารุดเสียหายมากขึ้น 
 
หลักส าคัญในการซ่อมแซมและบูรณะ 

๑) ควรศึกษาค๎นคว๎าหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือน ามาใช๎ให๎ถูกต๎องกับสภาพเอกสารนั้น 
๒) ต๎องคงรูปลักษณ์เดิมของเอกสารไว๎ให๎มากที่สุด 
๓) วัสดุที่ใช๎ในการซํอมต๎องมีความแข็งแรง คงทน และไมํเป็นอันตรายตํอเอกสาร 
๔) ไมํต๎องตํอเติมอักษรหรือสีสันอ่ืนใดลงในเอกสารที่ซํอมบูรณะ 
๕) กระบวนการที่ใช๎ในการซํอมบูรณะ สามารถน ากลับมาซํอมใหมํได๎ 
๖) กระบวนการที่ใช๎ต๎องมีคุณภาพดีที่สุด แตํเสียคําใช๎จํายน๎อยที่สุด 
๗) ซํอมให๎น๎อยที่สุดเพ่ือปูองกันมิให๎การซํอมไปท าลายเอกสารมากขึ้น 

 
การปูองกัน ( Preventive conservation )  
 เป็นวิธีการดูแลและเก็บรักษาเอกสารประเภทใบลานที่เหมาะสมและถูกต๎อง เพ่ือปูองกัน
การเกิดการช ารุดเสียหายเอกสารใบลาน หรือที่รู๎จักกัน คือคัมภีร์ใบลาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคน สมควรที่จะต๎องดูแลและเก็บรักษา
ไว๎ให๎คงอยูํตลอดไป การเก็บรักษาที่ดีจะต๎องค านึงถึงสาเหตุที่จะท าให๎เกิดการช ารุดบนใบลานและ
คุณสมบัติทางเคมีของใบลานที่มีแนวโน๎มที่จะเกิดการช ารุดหรือเสื่อมสภาพ แล๎วก็หลีกเลี่ยงปัญหา
ตํางๆเหลํานั้นให๎ได๎ ดังนี้ 

 ๑) เก็บไว๎ในที่ปราศจากฝุุนละอองเชํนเก็บในกลํอง หรือในตู๎ หรือใช๎ผ๎าสะอาดหํอไว๎ 
 ๒) เก็บไว๎ในที่มีสภาพที่อากาศไมํแห๎งหรือชื้นเกินไป ความชื้นที่เหมาะสมประมาณ๕๕-

๖๕ % R.H. หรือในที่มีอากาศถํายเทได๎ดี 



 ๒๘ 

 ๓) หลีกเลี่ยงจากแสงให๎มากที่สุด 
 ๔) ในตู๎ที่เก็บเอกสารใบลานอาจจะใช๎เม็ดพริกไทยหรือใบตระไคร๎หอมใสํไว๎ด๎วยเพ่ือไลํ

แมลงที่จะมารบกวน 
 ๕) ในกรณีย์ที่เอกสารใบลานมีความส าคัญมาก จ าเป็นที่จะต๎องท าส ารองเอกสารไว๎ด๎วย

เชํน การถํายเอกสารด๎วยไมโครฟิล์ม หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือรักษาเอกสารต๎นฉบับ 
 ๖) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดไมํให๎มีฝุุนละออง เพราะนอกจากจะท าให๎เกิดวามสกปรก

แล๎วอาจจะมีไขํแมลงติดมาด๎วย ซึ่งจะท าให๎เกิดปัญหาเนื่องจากแมลงเมื่ออยูํในสภาพอากาศที่
เหมาะสม 

 ๗) เก็บเอกสารใบลานตามแนวนอนปูองกันการบิดงอและแตก ดังนั้นจึงไมํเก็บเอกสารใน
แนวตั้ง 
 
การอนุรักษ์โดยการปฏิบัติการการสงวนรักษา (Treatment conservation ) 
 การอนุรักษ์ คือการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล๎วท าให๎กลับคืนสภาพเดิม หากมีสํวนที่จะต๎อง
แก๎ไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร๎างความแข็งแรงก็ท าได๎โดยการใช๎วัสดุที่เหมือนเดิมและใช๎สารประกอบ
เคมีที่มีคุณสมบัติที่สามารถจะแก๎ไขได๎ รวมทั้งวิธีการก็เชํนกันต๎องเป็นแบบที่สามารถจะแก๎ไขได๎ 
ตํอไปนี้จะเป็นวิธีการที่จะแก๎ไขในแตํละปัญหา 
 ความสกปรกเนื่องจากฝุ่นละออง การท าความสะอาดความสกปรกที่เกิดจากฝุุนละออง
ให๎ใช๎แปลงอํอนๆปัดฝุุนออกเบาๆแล๎วเช็ดตามด๎วยผ๎าเนื้อละเอียดหรือส าลีชุบแอลกอฮอล์ โดยเช็ดไป
ทางเดียวตามทิศทางของเส๎นใยแล๎วเช็ดตามด๎วยส าลีแห๎งเบาๆ 
รอยเปื้อน 
 รอยเปื้อนที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากเชื้อรา คราบน้ ามัน หรืออ่ืนๆ ให๎ทดลองใช๎ส าลีชุบ
น้ าเปลํา หากไมํสามารถลบรอยเปื้อนได๎ก็ใช๎แอลกอฮอล์ หรือสารเคมีอ่ืนๆที่แรงขึ้นแล๎วแตํละกรณี 
หากรอยเปื้อนไมํสามารถเช็ดออกได๎หากจ าเป็นอาจจะใช๎วิธีฟอกจางสีด๎วยอีเธอร์ผสมกับไฮโดรเจน
เปอร์อ๏อกไซด์ ซึ่งสารเคมีตัวนี้จะไมํมีกรดตกค๎างจึงไมํท าให๎ใบลานเกิดการช ารุด 
 กรด ใบลานอาจจะมีความเป็นกรดดังได๎อธิบายข๎างต๎น ซึ่งสามารถตรวจสอบได๎โดยการ
วัดด๎วยกระดาษทดสอบความเป็นกรดและดําง ( pH-paper) ถ๎าคํา pH ต่ ากวํา ๗ แสดงวําเป็นกรด 
ถ๎าต่ ากวํา ๕ แสดงวํามีความเป็นกรดมาก ท าลายกรดด๎วยสารเคมีซึ่ งมีแมกนีเซียมไบคาร์บอเนต 
แบเรียมไฮดร๏อกไซด์ ที่ละลายใน เมทธิลแอลกอฮอล์ สํวนวิธีการต๎องเลือกให๎เหมาะสม อาจจะเป็นวิธี
สเปรย์ หรือเช็ดด๎วยน้ ายาดังกลําวก็ได๎แล๎วแตํละกรณี แตํโดยทั่วไปแล๎วจะพบวําใบลานมีปัญหา
เนื่องจากกรดไมํมากนักไมํเหมือนเอกสารประเภทกระดาษ 



 ๒๙ 

 แมลง เนื่องจากใบลานเป็นวัสดุประเภทเซลลูโลสซึ่งเป็นอาหารที่ดีของแมลงโดยเฉพาะ
ปลวก หากเก็บไว๎ไมํดีในที่มีฝุุนละอองหรือเก็บไว๎ในที่ไมํสะอาด ที่อับชื้น จะท าให๎เกิดปัญหาเนื่องจาก
ปลวกกัดกินได๎ ดังนั้นเมื่อเกิดมีปลวกกัดกินจึงต๎องหาทางก าจัดปลวกกํอน โดยการอบด๎วยยาฆําแมลง 
พาราไดคลอโรเบนซีน แล๎วท าความสะอาดด๎วยแปรง ใช๎ส าลีชุบน้ าผสมแอลกอฮอล์เช็ดท าความ
สะอาด แล๎วปลํอยให๎แห๎ง ตามด๎วยน้ ามันตระไคร๎หอม หรือน้ ามันยูคาลิปตัส ซึ่งจะเป็นสารเคมีที่
ปูองกันแมลง และเชื้อราได๎ 
 รา ดังได๎กลําวมาแล๎วเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูง และอากาศร๎อน ตลอดปี 
เป็นสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยให๎เกิดราได๎ดีบนเอกสารใบลานหรือบนกระดาษ เมื่อเกิดราขึ้นแล๎วต๎อง
หาวิธีการที่แก๎ไข โดยการน าเอกสารใบลานไปอบด๎วยยาฆําเชื้อรา ซึ่งอาจจะใช๎ไธมอล(Thymol) ก็ได๎ 
แตํถ๎าเกิดราไมํมากจนเกินไปอาจจะแก๎ไขหรือขจัดออกด๎วยวิธีงํายๆ กลําวคือน าเอกสารใบลานมาผึ่ง
ลมในที่มีอากาศถํายเทได๎ดี เมื่อแห๎งดีแล๎วใช๎แปรงอํอนแปรงเอาเส๎นใยของเชื้อราและสิ่งสกปรก
เนื่องจากราออก แล๎วเช็ดท าความสะอาดด๎วยแอลกอฮอส์และปลํอยให๎แห๎งในที่มีอากาศถํายเทได๎ดีไมํ
จ าเป็นต๎องน าไปตากแดด หากมีรอยเปื้อนเนื่องจากราที่เกิดข้ึนไมํสามารถจะขจัดออกด๎วยแอลกอฮอส์ 
ก็อาจจะลองใช๎น้ ายาเคมีอ่ืนๆก็ได๎ 
 ใบลานกรอบ เปราะ สูญเสียความยืดหยุ่นและความเหนียว เอกสารใบลานที่มีอายุ
หลายร๎อยปี อาจจะพบวําอยูํในสภาพที่กรอบ เปราะ หักได๎งําย นั่นเป็นเพราะการสูญเสียน้ ามันที่มีใน
ธรรมชาติที่มีอยูํในใบลาน เนื่องจากเก็บเอกสารใบลานไว๎ในที่มีอากาศร๎อนและที่มีความชื้นต่ า จึงเกิด
การระเหยของน้ ามันเหลํานั้นออกไป ผลที่เกิดขึ้นจึงพบวําใบลานกรอบ หักงําย การที่ท าให๎ความ
ยืดหยุํน หรือความเหนียวกลับคืนมาก็สามารถจะท าได๎ โดยการแปรงด๎วยน้ ามันการบูร(camphor 
oil) น้ ามันยูคาลิบตัส น้ ามันตระไคร๎หอม( citronella oil) หรือสารเคมีสังเคราะห์ เชํน โพลีเอธธาลีน 
ไกรคอล(polyethylene glycol) แตํในที่นี้แนะน าให๎ใช๎น้ ามันตระไคร๎หอมหรือน้ ามันยูคาลิบตัสซึ่งหา
ได๎งําย สะดวกในการใช๎ นอกจากนี้ยังเป็นสารเคมีที่ใช๎ปูองกันการเกิดเชื้อราและปูองกันแมลงที่ จะมา
รบกวนได๎อีกด๎วย แตํน้ ามันตระไคร๎หอมจะท าให๎สีใบลานเปลี่ยนเป็นเหลืองเล็กน๎อยแตํไมํเป็นปัญหา
ในเรื่องการอนุรักษ ์
 การกลับคืนสภาพตัวเขียน ( Re-inking) ในบางกรณีเอกสารที่มีอายุมาก ตัวเขียนที่จาร
ไว๎ หมึกที่อยูํในรอยที่จารไว๎หลุดออก ท าให๎การอํานไมํได๎ เพราะตัว อักษรเห็นไมํชัดเจน จ าเป็นที่
จะต๎องท าให๎ตัวอักษรกลับคืนมาในสภาพเดิมที่สามารถอํานได๎ โดยการใช๎เขมําหรือสีผงสีด า หรือผง
ถํานละเอียด ผสมกับน้ ามัน เชํนน้ ามันตระไคร๎หอม หรือน้ ามันยาง ตามกรรมวิธีโบราณ เช็ดลงตรง
รอยจาร ในลักษณะที่ขวางตัวอักษร แล๎วเช็ดท าความสะอาดสํวนเกินออก ก็จะท าให๎อํานเอกสารที่
จารไว๎ได ๎



 ๓๐ 

 การซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด อาจจะพบเอกสารใบลานที่ขาด หรือหักไปตามทางยาว หรือ
เว๎าแหวํงขาดหายไป ในกรณีที่เว๎าแหวํงหายไป ต๎องการที่จะท าให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์ ก็สามารถท า
ได๎ โดยการใช๎ใบลานที่มีคุณภาพใกล๎เคียงของเดิม รวมทั้งสีด๎วย วางบนบริเวณที่ต๎องการจะซํอมแล๎ว
วาดด๎วยดินสอตามรูปรํางของสํวนที่ขาดหาย ตัดใบลานตามรูปที่วาดไว๎ แล๎วน าไปวางบนบริเวณที่ขาด
ไป ใช๎กาวประเภท โพลีไวนิลอาซีเตต หรือโพลีไวนิลแอลกอฮอส์ เป็นตัวประสานและมีเยื่อกระดาษ
บางๆบางทับบนรอยตํอ ในกรณีที่ใบลานเปราะมาก จนไมํสามารถจะหยิบยกได๎ อาจจะซํอมแซมได๎
โดยวิธี lamination โดยการใช๎เยื่อกระดาษบาง ๆ เชํน กระดาษสา โดยวิธีวางกระดาษสาประกบทั้ง
สองด๎าน ใช๎กาวที่เหมาะสม เชํน คาร์บอกซี เมธธิล เซลลูโลส หรือที่รู๎จักกันในชื่อ ซี เอม ซี (CMC-
carboxy methyl cellulose)) 
วิธีการอนุรักษ์ใบลานเบื้องต๎นการท าความสะอาด 

 ๑) เตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 

 แอลกอฮอล์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ผสมน้ า ๑ ตํอ ๑ สํวน 

 ส าลีก๎อน 

 ผ๎าปิดจมูก 

 ถุงมือยาง 

 โต๏ะในการปฏิบัติงาน ใช๎โต๏ะกระจก 
 ๒) น าใบลานที่ต๎องการท าความสะอาด มัดสายสะหนองให๎แนํน หรือในกรณีที่สายสะ

หนองเกําหรือขาด ให๎เปลี่ยนสายสะหนองกํอน เพ่ือไมํให๎ใบลานแตกกระจัดกระจายระหวํางท าความ
สะอาด 

 ๓) เช็ดใบลานทีละใบ ด๎านหน๎า จากซ๎ายไปขวา โดยเช็ดไปทางเดียว โดยไมํเช็ดกลับไป
กลับมา เพราะจะท าให๎ใบลานเดาะหัก 

 ๔) เมื่อเช็ดใบลานครบทุกใบแล๎ว น าใบลานไปผึ่งลมให๎แห๎ง (ห๎ามน าไปตากแดด)  
 ๕) เปลี่ยนสายสะหนองใหมํ แล๎วน าไปจัดหมวดหมูํ หํอผ๎าตํอไป 

ข๎อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลาน 
 ดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว การดูแลรักษาและการปูองกันคัมภีร์ใบลานเพ่ือมิให๎เกิดการช ารุด 
เสื่อมสภาพนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ดังค ากลําวที่วํา ปูองกันดีกวําแก๎ ซึ่งการปูองกันได๎ก็ขึ้นอยูํที่การดูแล
รักษา และเก็บให๎ถูกวิธีและเหมาะสม และเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับคัมภีร์ใบลานสามารถ
ปฏิบัติได๎โดยไมํยุํงยากเพียงแตํเข๎าใจในเรื่องคุณสมบัติของคัมภีร์ใบลานรวมทั้งสาเหตุที่กํอให๎เกิด
ปัญหาในรูปแบบตํางๆก็จะสามารถหาทางปูองกันและดูแลรักษาได๎โดยไมํเกิดปัญหาดังกลําวได๎ 
หลักในการปฏิบัติมีดังตํอไปนี้ 



 ๓๑ 

       ๑) ระมัดระวังอยําให๎คัมภีร์ใบลานถูกแสงมากเกินไปโดยเฉพาะจากแสงแดดเพราะแสงจะมี
พลังงานที่ท าให๎เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ทางเคมีข้ึนผลที่เกิดขึ้น ท าให๎คัมภีร์ใบลานกรอบ เดาะงําย 
       ๒) การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานต๎องเก็บในบรรยากาศที่มีสภาวะอากาศคงที่คือไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นมาก สภาพเชํนนี้ต๎องใช๎เครื่องปรับอากาศ 
        ๓)  อยําเก็บคัมภีร์ใบลานไว๎ในที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในที่ที่ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกวํา ๗๕ 
% RH เพราะจะท าให๎เกิดเชื้อราได๎ดี เกิดผลเสียหายกับคัมภีร์ใบลาน ดังนั้นจึงต๎องควบคุมความชื้น 
โดยติดตั้งเครื่องมือควบคุมความชื้นให๎อยูํระหวําง RH ๕๐-๖๐ % 
 ๔) ในกรณีที่ไมํมีเครื่องปรับอากาศ และห๎องอับชื้น ควรหาทางให๎อากาศมีการถํายเทได๎ดีจะ
สามารถลดความชื้นได๎ แตํในกรณีนี้ต๎องระมัดระวังเรื่องฝุุนละออง ซึ่งต๎องท าความสะอาดสม่ าเสมอ  
       ๕) หมั่นรักษาความสะอาดให๎ปราศจากฝุุนเพราะนอกจากจะสกปรกแล๎วอาจมีไขํแมลงติด
มาด๎วยและสามารถจะเกิดเป็นตัวได๎เกิดปัญหาแมลงตามมา  
       ๖) อยําใช๎เทปกาวซํอมคัมภีร์ใบลาน ควรรีบเอาออกโดยท าให๎ชุํมและเช็ดด๎วยแอลกอฮอล์ 
พอกาวอํอนตัวก็ลอกกาวออก และเช็ดท าความสะอาดตํอไป 
       ๗) คัมภีร์ใบลานกํอนน าเข๎ามาเก็บรักษาจะต๎องผํานการท าความสะอาดกํอน และขจัด
ปัญหาตํางๆให๎หมดกํอน 
       ๘) การรักษาสภาพอุณหภูมิ ความชื้น ในห๎องเก็บคัมภีร์ใบลาน ให๎อยูํในสภาพคงที่  
โดยมีอุณหภูมิระหวําง ๒๒-๑๘ องศาเซลเซียล และความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณ ๕๐-๖๐ % อากาศ
บริสุทธิ์และปราศจากฝุุนละออง 
 ๙) การปูองกันการช ารุดของคัมภีร์ใบลานอีกวิธีหนึ่งคือ การถํายไมโครฟิล์ม เพ่ือรักษา
ต๎นฉบับไว๎และให๎บริการไมโครฟิล์มแกํผู๎ค๎นคว๎า 
       ๑๐) หมั่นตรวจดูอยํางสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในคลังเอกสาร หากพบวํามีปัญหาเกิดขึ้นไมํ
วําแมลงหรือเชื้อรา จะสามารถแก๎ปัญหาได๎ทัน 
 ๑๑) มีระบบปูองกันอัคคีภัย 
 ๑๒) มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติตํางๆ เชํน น้ าทํวม เกิดอัคคีภัย เป็นต๎น 

 



 ๓๒ 

 

ภาพที่ ๒.๙ เตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
 

 

ภาพที่ ๒.๑๐ น าใบลานที่ต๎องการท าความสะอาด 
 

 

ภาพที่ ๒.๑๑ เช็ดใบลานทีละใบ 



 ๓๓ 

 

 

ภาพที่ ๒.๑๒ เมื่อเช็ดใบลานครบทุกใบแล๎ว น าใบลานไปผึ่งลมให๎แห๎ง(ห๎ามน าไปตากแดด 
 

 

ภาพที่ ๒.๑๓  เปลี่ยนสายสะหนองใหมํ แล๎วน าไปจัดหมวดหมูํ หํอผ๎าตํอไป 
  

จากการบรรยายเรื่องแนวคิดในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานด๎วยระบบดิจิตอลในจังหวัดเชียงใหมํ โดย
พระจตุพล จิตตส วโร และคณะ ๘ได๎เสนอตัวอยํางการจัดเก็บข๎อมูลโดยมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
ถํายภาพด๎วยกล๎องดิจิทัลดังนี้ 
 ๑) อุปกรณ์ท าความสะอาดเอกสาร 
 ๒) กล๎องดิจิตอลพร๎อมอุปกรณ์เสริม 
 ๓) เครื่องสแกน 
 ๔) คอมพิวเตอร์ 
 ๕) เครื่องพรินเตอร์ 

                                                           
๘ พระจตุพล จิตตส วโร และคณะ, “แนวคิดในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานด๎วยระบบดิจิตอล ในจังหวัด

เชียงใหมํ”, (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. 

๒๕๕๖, หน๎า ๔๕. 



 ๓๔ 

ขั้นตอนการท างาน 
 ๑) น าเอกสารที่ได๎มาคัดแยกประเภท 
 ๒) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเอกสารและเนื้อหา 
 ๓) ท าความสะอาดตัวเอกสารและลงหมึกเพ่ือความชัดเจน 
 ๔) เตรียมเอกสารที่ท าผํานการคัดเลือกและท าความสะอาด 
 ๕) ใสํหมายเลขก ากับผูกและหน๎า 
 ๖) แก๎สายสยอง เพ่ือให๎งํายในการถํายภาพ 
 ๗) ตั้งกล๎องถํายรูปในที่มีแสงสวํางพอดี 
 ๘) จัดเรียงเอกสารแตํละแผํนให๎ได๎ระยะหํางที่เหมาะสม 
 ๙) ตรวจความเรียบร๎อยบนหน๎าจอแสดงผลแล๎วกดชัดเตอร์ 
 ๑๐) น ารูปถํายที่ได๎มาตัดตํอในคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพที่ ๒.๑๔  การตรวจสอบความสมบูรณ์ของคัมภีร์ใบลาน 

 



 ๓๕ 

 

ภาพที่ ๒.๑๕  ท าความสะอาดตัวเอกสารและลงหมึกเพ่ือความชัดเจน 

 

 

ภาพที่ ๒.๑๖  ใสํหมายเลขก ากับผูกและหน๎าคัมภีร์ใบลาน 
 



 ๓๖ 

 

ภาพที่ ๒.๑๗  แก๎สายสยองของคัมภีร์ใบลานเพื่อให๎งํายในการถํายภาพ 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๑๘  จัดเรียงเอกสารให๎ได๎ระยะหํางที่เหมาะสมและตั้งกล๎องถํายรูปในที่มีแสงสวํางพอดี 
 



 ๓๗ 

 

ภาพที่ ๒.๑๙  น าภาพถํายที่ได๎มาตัดตํอในคอมพิวเตอร์ 
 

๒.๓ แนวคิดการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม 
 แนวคิดการจัดการความรู๎ทางวัฒนธรรมนั้น  เป็นสํวนหนึ่งของการจัดการความรู๎ 
(Knowledge Management) ที่มุํงเน๎นการน าความรู๎ทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางปัญญาของ
ชุมชนและสังคมออกมาเผยแพรํเพ่ือให๎ผู๎คนได๎รับรู๎และน าไปสร๎างสรรค์สิ่งที่เหมาะสม รวมทั้งน ามา
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยปัจจุบัน  
 โดยแนวคิดการจัดการความรู๎นั้นมาจากการมองถึงโลกในยุคปัจจุบันวํา ได๎เข๎าสูํยุค
เศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge-based Economy – KBE) งานตํางๆ จ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎มา
สร๎างผลผลิตให๎เกิดมูลคําเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู๎เป็นค ากว๎างๆ ที่มีความหมายครอบคลุม
เทคนิค กลไกตํางๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให๎การท างานของแรงงานความรู๎ (Knowledge Worker) 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกลําวได๎แกํ การรวบรวมความรู๎ที่กระจัดกระจายอยูํที่ตํางๆ มารวมไว๎ที่
เดียวกัน การสร๎างบรรยากาศให๎คนคิดค๎น เรียนรู๎ สร๎างความรู๎ใหมํๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู๎ใน
เอกสาร และท าสมุดหน๎าเหลืองรวบรวมรายชื่อผู๎มีความรู๎ในด๎านตํางๆ และที่ส าคัญที่สุด คือการสร๎าง
ชํองทาง และเงื่อนไขให๎คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางกัน เพ่ือน าไปใช๎พัฒนางานของตนให๎
สัมฤทธิ์ผล 
 
ความหมายการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู๎ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวม สร๎าง จัด
ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช๎ความรู๎ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข๎อมูล ไปสูํ สารสนเทศ 
เพ่ือให๎เกิด ความรู๎ และ ปัญญา ในที่สุด การจัดการความรู๎ประกอบไปด๎วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูก
ใช๎โดยองค์กรตํางๆ เพ่ือที่จะระบุ สร๎าง แสดงและกระจายความรู๎ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช๎และ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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การเรียนรู๎ภายในองค์กร อันน าไปสูํการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญํโดยสํวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
จัดการองค์ความรู๎ โดยมักจะเป็นสํวนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
 การจัดการความรู๎ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให๎คน
รู๎จักหาความรู๎ และน าความรู๎มาใช๎ในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการ
ความรู๎จ าเป็นต๎องมีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง (Continuous Leaning) อยูํตลอดเวลา เพราะการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องจะท าให๎ผู๎เรียนรู๎เป็นคนที่มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล รู๎วําควรท าอะไรไมํควรท า
อะไรในชํวงเวลาไหน รวมถึงการรับรู๎ถึงข๎อดีข๎อเสียจากการเลือกปฏิบัติในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่ง
ความสามารถตําง ๆ เหลํานี้ที่จะสะท๎อนถึงคุณคํา (Value) ของผู๎เรียนรู๎ในฐานะผู๎น าของผู๎น าความรู๎สูํ
สังคม 
 การจัดการความรู๎มีความหมายกว๎างกวําการจัดการสารสนเทศ  กว๎างกวําการจัดการ
ข๎อมูล และกว๎างกวําการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยในการจัดการความรู๎ 
จะต๎องมีการจัดการครบทั้ง ๓ องค์ประกอบของความรู๎คือ ความรู๎ฝังลึกในคน ความรู๎แฝงในองค์กร 
และความรู๎เปิดเผย รวมทั้งจะต๎องมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนากิจกรรมหลัก (core activities) ของ
องค์กร กลุํมบุคคล หรือเครือขําย 
 รูปแบบการจัดการองค์ความรู๎โดยปกติจะถูกจัดให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะได๎ผลลัพธ์เฉพาะด๎าน เชํน เพ่ือแบํงปันภูมิปัญญา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือ
ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให๎สูงขึ้น 
 การจัดการความรู๎เป็นกิจกรรมที่ซับซ๎อนและกว๎างขวาง ไมํสามารถให๎นิยามด๎วยถ๎อยค า
สั้นๆ ได๎ ต๎องให๎นิยามหลายข๎อ จึงจะครอบคลุมความหมาย  ซึ่งได๎แกํ 
 ๑. การจัดการความรู๎มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข๎าถึงข๎อมูลเพื่อสร๎างเป็นความรู๎ 
 ๒. การจัดการความรู๎เกี่ยวข๎องกับการแบํงปันความรู๎ (knowledge sharing) ถ๎าไมํมีการ
แบํงปันความรู๎ความพยายามในการจัดการความรู๎จะไมํประสบผลส าเร็จ  พฤติกรรมภายในองค์การ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มีผลตํอการแบํงปันความรู๎ ประเด็นด๎านวัฒนธรรมและสังคม 
มีความส าคัญยิ่งตํอการจัดการความรู๎ 
 ๓. การจัดการความรู๎ต๎องการผู๎ทรงความรู๎ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช๎
ความรู๎ ในการสร๎างนวัตกรรมและเป็นผู๎น าทางในองค์การ รวมทั้งต๎องการผู๎เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขา
หนึ่งส าหรับชํวยแนะน าวิธีประยุกต์ใช๎การจัดการความรู๎ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได๎แกํ การดึงดูด
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คนเกํงและดีมาพัฒนา การติดตามความก๎าวหน๎าของคน และการดึงคนมีความรู๎ความสามารถไว๎ใน
องค์การถือเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการความรู๎ 
 ๔. การจัดการความรู๎เป็นเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ การจัดการความรู๎
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวําจะชํวยสร๎างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให๎แกํองค์การ  การประเมิน 
“ต๎นทุนทางปัญญา”  (intellectual capital) และผลส าเร็จของการประยุกต์ใช๎การจัดการความรู๎ 
เป็นดัชนีบอกวําองค์การมีการจัดการความรู๎อยํางได๎ผลหรือไมํ กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง เชํน การพัฒนา
ฐานข๎อมูล การน าความรู๎ออกมาจากผู๎ทรงคุณวุฒิ เป็นต๎น ถือเป็นสํวนหนึ่งของการจัดการความรู๎ 
 การจัดการความรู๎มีความเกี่ยวข๎องกับต๎นทุนทางปัญญา ค าวํา “ต๎นทุนทางปัญญา” 
(Intellectual Capital) มีความหมายรวมถึง ความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร ทรัพย์สินทางปัญญา และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างความมั่งคั่งได๎สิ่งที่รวมอยูํใน “ต๎นทุนทางปัญญา” ซึ่ง
อาจมีรายการที่แตกตํางกัน แล๎วแตํวิธีคิด และความเห็นของแตํละคน 
 
ประเภทของความรู้ 
 ความรู๎สามารถแบํงออกเป็นประเภทใหญํๆ ได๎สองประเภท คือ ความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit 
Knowledge) และความรู๎แฝงเร๎น (Tacit Knowledge) ความรู๎ชัดแจ๎งคือความรู๎ที่เขียนอธิบาย
ออกมาเป็นตัวอักษร เชํน คูํมือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา สํวนความรู๎แฝงเร๎นคือความรู๎ที่ฝังอยูํในตัวคน 
ไมํได๎ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไมํสามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได๎ ความรู๎ที่
ส าคัญสํวนใหญํ มีลักษณะเป็นความรู๎แฝงเร๎น อยูํในคนท างาน และผู๎เชี่ยวชาญในแตํละเรื่อง จึงต๎อง
อาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎คนได๎พบกัน สร๎างความไว๎วางใจกัน และถํายทอดความรู๎ระหวํางกัน
และกัน 
 ตามตัวแบบของเซกิ (SECI Model) ความรู๎ทั้งแบบแฝงเร๎นและแบบชัดแจ๎งจะมีการ
แปรเปลี่ยนถํายทอดไปตามกลไกตํางๆ เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การถอดความรู๎ การผสานความรู๎ 
และการซึมซับความรู๎ 
 การจัดการความรู๎นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แตํที่นําสนใจ คือ การจัดการ
ความรู๎ ที่ท าให๎คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอ่ืน เป็นรูปแบบการจัดการความรู๎ที่เชื่อวํา ทุกคนมีความรู๎
ปฏิบัติในระดับความช านาญที่ตํางกัน เคารพความรู๎ที่อยูํในคน เพราะหากถ๎าเคารพความรู๎ในต ารา
วิชาการอยํางเดียวนั้น ก็เทํากับวําเป็นการมองวํา คนที่ไมํได๎เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไมํมีความรู๎ 

ความยากของการจัดการความรู้  
 การจัดการความรู๎นั้น  มีกระบวนการที่หลากหลายที่จะน าความรู๎ออกมาเปิดเผยและ
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางสูงสุด แตํก็มีสัจธรรมอยูํ ๓ ข๎อ เกี่ยวกับความยากของการจัดการ
ความรู๎ ได๎แกํ  
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 ๑. ความรู้เป็นสิ่งที่ท าให้ชัดเจนได้ยาก ความรู๎เป็นเรื่องที่พูดงําย แตํท าให๎ชัดเจนได๎ยาก
สิ่งที่เกี่ยวข๎องกัน และต๎องแยกจากกันให๎ชัดเจน คือ ข๎อมูล (data) สารสนเทศ (information) และ
ความรู๎ (knowledge) ข๎อมูล อาจเป็นข๎อมูลเชิงบรรยาย หรือข๎อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีการน ามาตีความ หรือวิเคราะห์ ประมวล 
แยกสํวนที่ผิดพลาดออกไป หรือสรุปยํอให๎สั้นลง จะกลายเป็นสารสนเทศ (information) สารสนเทศ
จะถูกเปลี่ยนเป็นความรู๎โดยคน โดยผํานกระบวนการตําง ๆ ได๎แกํ การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ
ผลกระทบ การเชื่อมโยงกับความรู๎อ่ืน การน ามาอภิปรายโต๎เถียง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ความรู๎
เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในคนหรือกระบวนการความสัมพันธ์ระหวํางคน  ในองค์การจะพบความ
รู๎อยูํในตัวคนและในกิจกรรมประจ าวันขององค์การ ความรู๎เหลํานั้นถํายทอดจากตัวบุคคลสูํตัวบุคคล 
โดยกิจกรรมตําง ๆ ตั้งแตํการพูดคุยไปจนถึงการฝึกฝน หรืออาจถํายทอดผํานสื่อ เชํน หนังสือ และสื่อ
อ่ืนๆ ความรู๎เป็นสิ่งที่ขึ้นกับพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมีผู๎แบํงความรู๎เป็น  ๔ ระดับ คือ ๑) 
Know-what เป็นความรู๎เชิงข๎อเท็จจริง ๒) Know-how เป็นความรู๎ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเป็น
จริง เป็นความรู๎ที่เริ่มสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่ซับซ๎อน ๓) Know-why เป็นความรู๎เชิงเหตุผล
ระหวํางเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตําง ๆ ผลของประสบการณ์แก๎ปัญหาที่ซับซ๎อนและน าประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อ่ืน ๔) Care-why เป็นความรู๎ในลักษณะของความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ที่ขับ
ดันมาจากภายในตนเองค าที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎มีอยูํมากมาย ได๎แกํ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นทั้งตัว
ความรู๎เองและเป็นบํอเกิดแหํงความรู๎ ความเป็นจริง (truth) ความรู๎ต๎องเชื่อมโยงกับความเป็นจริง 
และความเป็นจริงเป็นบํอเกิดของความรู๎ ความซับซ๎อน (complexity) คนมีความรู๎จะมีความเข๎า
ใจความซับซ๎อน และความเข๎าใจความซับซ๎อนก็จะชํวยให๎เกิดความรู๎ การตัดสินหรือวินิจฉัย คนเราใช๎
ความรู๎เป็นเครื่องตัดสินสถานการณ์ใหมํโดยการเปรียบเทียบกับความรู๎ที่มีอยูํแล๎ว  และใช๎การตัดสิน
ตรวจสอบความพอเพียงของความรู๎ที่ตนมีอยูํแล๎ว และเพ่ิมเติมความรู๎จากประสบการณ์ใหมํ สามัญ
ส านึก (common sense) คนมีความรู๎จะมีความสามารถใช๎สามัญส านึกในการตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ 
ได๎ดี คุณคําและความเชื่อ (value & belief) เป็นสํวนประกอบที่แฝงอยูํในความรู๎จนเป็นเนื้อเดียวกัน 
ถ๎ามีคุณคําหรือความเชื่อพ้ืนฐานตํางกัน จะพัฒนาความรู๎จากเหตุการณ์เดียวกัน ออกมาเป็นความรู๎คน
ละชุด และแตกตํางกันได๎อยํางมาก 
 ๒. ความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ยาก ความรู๎ที่ส าคัญที่สุด เป็นสิ่งที่
แลกเปลี่ยนได๎ยาก ในวัฒนธรรมตะวันตก มักถือกันวําองค์การเป็นเสมือนโรงงานประมวลสารสนเทศ 
(information processing) คือ มีสมมุติฐานวํา ความรู๎เป็นเรื่องจับต๎องได๎ทั้งหมด แตํในวัฒนธรรม
ตะวันออก โดยเฉพาะในญี่ปุุน ถือกันวําความรู๎เปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง มีทั้งสํวนที่เห็นชัดเจน
เสมือนภูเขาน้ าแข็งสํวนที่อยูํเหนือน้ ากับความรู๎ที่ “ฝัง” อยูํลึก ๆ เหมือนภูเขาน้ าแข็งสํวนที่อยูํใต๎น้ า 
ความรู๎ที ่“ฝัง” อยูํเป็นสํวนใหญํของความรู๎ทั้งหมด เป็นความรู๎ที่ฝังอยูํในตัวคนไมํเป็นระบบ ท าความ
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เข๎าใจยาก และแลกเปลี่ยนยาก ฝังอยูํลึก ๆ ในพฤติกรรม ประสบการณ์อารมณ์ คํานิยม และ
อุดมการณ์สํวนตัว ความรู๎สํวนที่ “ฝังลึก” นี้มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการเรียนรู๎ในองค์การความรู๎ใหมํ
ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ลูกโซํระหวํางความรู๎เปิดเผยกับความรู๎ฝังลึกในลักษณะ
วงจรเพิ่มพลังดังนี้ 
 ๑) การแลกเปลี่ยนความรู๎ฝังลึก เกดิจากการสัมพันธ์ใกล๎ชิด การเป็นลูกมือฝึกงาน การฝึก
โดยการท างานรํวมกัน การจัดประชุมคนในหนํวยงานเดียวกันโดยประชุมแบบระดมความคิด 
 ๒) การเปลี่ยนความรู๎ฝังลึกไปเป็นความรู๎เปิดเผย โดยการน าความรู๎ฝังลึกออกมาน าเสนอ
ในรูปของการเลําเรื่อง การเปรียบเทียบ และการน าเสนอเป็นรูปแบบ 
 ๓) การแลกเปลี่ยนความรู๎ที่เปิดเผยในรูปของเอกสาร การประชุม ต ารา ฐานข๎อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 
 ๔) การเปลี่ยนความรู๎ที่เปิดเผยไปเป็นความรู๎ที่ฝังลึก ซึ่งอาจเป็นความรู๎ฝังลึกในระนาบ
ความลุํมลึกที่สูงขึ้น การมีความรู๎ที่เปิดเผยในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เรียนรู๎งําย เข๎าใจงําย จะชํวย
สํงเสริมการเรียนรู๎ที่เปลี่ยนความรู๎ไปเป็นความรู๎ที่ฝังลึกและเพ่ิมระดับความลุํมลึกเพ่ือให๎สามารถ
สํงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น  
 ๓. การวัดคุณค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินด้านความรู้ (Knowledge Asset) ได้ยาก เมื่อ
วัดยาก จับต๎องยาก ก็จับผิดจุดได๎งําย การจัดการความรู๎ภายในองค์การจึงเป็นการจับผิดที่ได๎งําย คือ 
เข๎าไปเอาใจใสํที่เปลือกหรือรูปแบบ มากกวําที่แกํนหรือสาระที่แท๎จริงในทางธุรกิจมักวัดผลสุดท๎ายที่
การเปลี่ยนเป็นเงินทองทรัพย์สิน การจัดการความรู๎มักถูกมองเป็นคําใช๎จํายหรือการลงทุน ที่ในที่สุด
แล๎วจะต๎องกํอผลในการท าก าไรได๎อยํางคุ๎มคํา ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ตอบค าถามนี้ได๎ยากการประเมิน
องค์การในรูปแบบที่เป็นการประเมินสมัยใหมํ นอกจากประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การ ซึ่งเป็นผลจาก
การกระท าในอดีตแล๎ว จะต๎องชํวยชี้แนะอนาคตขององค์การด๎วย วํามีศักยภาพในการเผชิญอนาคตที่
ไมํแนํนอนได๎ดีเพียงใด นั่นคือการประเมินคุณภาพด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรมขององค์การ  ซึ่ง
ตัวชี้วัดอยํางหนึ่งคือ การจัดการความรู๎ขององค์การ 
 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู๎ไมํมีหลักการหรือวิธีปฏิบัติตายตัว แตํโดยสํวนใหญํประกอบด๎วยขั้นตอน
ที่ส าคัญ ๙ ประการ คือ 
 ๑. การขุดค้น การค้นหา และการรวบรวมความรู้ เป็นการค๎นหาและคัดเลือกเอาไว๎
เฉพาะความรู๎ที่จ าเป็นส าหรับการใช๎ประโยชน์ ทั้งจากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร แล๎ว
น ามาตรวจสอบความนําเชื่อถือ และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและขององค์กร ถ๎าไมํ
เหมาะสมก็ด าเนินการปรับปรุง 
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 ๒. การจัดหมวดหมู่ความรู้ เพ่ือให๎เหมาะสมตํอการใช๎งาน โดยการจัดหมวดหมูํความรู๎
นั้น มุํงเน๎นการงํายตํอการน ามาใช๎งานและการพัฒนาความรู๎ที่ตํอเนื่อง 
 ๓. การจัดเก็บความรู้ เพ่ือเป็นการค๎นหาได๎งําย และการสะสมความรู๎ที่ตํอเนื่อง ซึ่ ง
บางครั้งความรู๎แบบดั้งเดิมอาจเหมาะสมกับการประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ๔. การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป็นการน าความรู๎ที่ได๎รวบรวมไว๎น ามาสื่อสารให๎
บุคลากรในหนํวยงานได๎รับทราบและเป็นการขยายความรู๎นั้นให๎กว๎างขวางออกไป ซึ่งจะท าให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 ๕. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นการน า
ความรู๎จากฝุายตํางๆ หรือจากบุคคลที่มีความรู๎มาแลกเปลี่ยนเพ่ือให๎เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู๎ในเป็นที่ประจักษ์  
 ๖. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อยกระดับความรู้ เป็นการสังเคราะห์ชุดความรู๎ที่ได๎จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นั้น ไปสูํการสร๎างความรู๎ที่มีความเหมาะสมตํอการประยุกต์ใช๎ 
 ๗. การสร้างความรู้ใหม่ เป็นการน าความรู๎ที่ผํานวิเคราะห์ สังเคราะห์มาประยุกต์ใช๎
ภายใต๎บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนเกิดความรู๎ใหมํ 
 ๘. การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการน าความรู๎ที่ได๎กระบวนการทั้งหมดมาประยุกต์ใช๎ เพ่ือ
เกิดมูลคําและคุณคํา หรือให๎ได๎ผลสัมฤทธิ์ตามความมุํงหมายของการใช๎ความรู๎นั้น 
 ๙. การเรียนรู้จากการใช้ความรู้ ผลที่ตํอเนื่องจากการใช๎ความรู๎ คือ บุคคลได๎รับการ
เรียนรู๎ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการสร๎างสรรค์และการพัฒนาความรู๎ในระยะยาว 
 
การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม 
 ตามที่ได๎กลําวแล๎ววํา ทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น มิได๎หมายถึงเฉพาะทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่อยูํในรูปของสถานที่ วัตถุ หรือสิ่งของเทํานั้น แตํหากหมายรวมถึง ความคิด ความเชื่อ 
ความรู๎ วิถีการปฏิบัติ คํานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม 
(Pattern of Interaction) ดังนั้น การจัดการความรู๎ในทรัพยากรวัฒนธรรม จึงสามารถด าเนินการได๎ 
โดยอาศัยหลักที่ส าคัญ “การน าความรู๎ที่มีอยูํทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ออกมาประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาคน สิ่งแวดล๎อม และกระบวนการที่น าไปสูํการสร๎างสมความรู๎ ความดี 
และความงามของผู๎คนในสังคม” โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ 
 ๑. การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่มาจากภายในและภายนอก  (ปรโตโฆสะ และ 
โยนิโสมนสิการ) ได๎แกํ การให๎ความส าคัญกับการเรียนรู๎ที่มาจากจิตใจภายในของบุคคลและมาจาก
การเรียนรู๎ที่ผํานประสบการณ์ของบุคคลและสภาพแวดล๎อม 
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 ๒. การยึดม่ันในความรู้ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ความดีและความงามของมนุษย์ 
กลําวคือ ให๎ความส าคัญกับชุดความรู๎ที่เป็นชุดความรู๎เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนามนุษย์ให๎มีความดี
และความงาม อันจะเป็นพลังให๎สังคมได๎ใช๎ความรู๎เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและการพัฒนาสังคม 
 ๓. หลักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการให๎ความส าคัญกับการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและ
พัฒนาผู๎รู๎นั้นให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ที่ทรงคุณคํา ที่จะน าพาสังคมไปสูํการเรียนรู๎รํวมกัน  
 การจัดการความรู๎ทางวัฒนธรรมนั้น อาจใช๎ขั้นตอนและกระบวนการของการจัดการ
ความรู๎ทั่วไปได๎ แตํต๎องมีหลักการส าคัญ ๓ ประการตามที่กลําวแล๎ว ทั้งนี้โดยให๎ความส าคัญกับ “ผู๎รู๎” 
“ความรู๎” และ “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ตํอเนื่อง” ที่ตั้งอยูํการสร๎างสรรค์ความรู๎ ความดี 
และความงามที่มาจากบุคคลและสังคม 
 
๒.๔ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ค าวํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ๎าน หมายถึง ความรู๎ของชาวบ๎านในท๎องถิ่น 
ซึ่งได๎มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ๎าน รวมทั้งความรู๎ที่สั่งสมมาแตํบรรพบุรุษ 
สืบทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง ระหวํางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง 
จนอาจเกิดเป็นความรู๎ใหมํตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม  
 ภูมิปัญญาเป็นความรู๎ที่ประกอบไปด๎วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล๎องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวบ๎านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ๎านไมํได๎แบํงแยกเป็นสํวนๆ หากแตํทุกอยํางมีความสัมพันธ์กัน 
การท ามาหากิน การอยูํรํวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  ความรู๎เป็น
คุณธรรม เมื่อผู๎คนใช๎ความรู๎นั้นเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
 ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไมํท าร๎ายท าลายกัน 
ท าให๎ทุกฝุายทุกสํวนอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยูํรํวมกัน มีคนเฒํา
คนแกํเป็นผู๎น า คอยให๎ค าแนะน าตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ๎านเคารพ
ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ า ปุา เขา ข๎าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ๎านเคารพผู๎หลักผู๎ใหญํ 
พํอแม ํปูุยําตายาย ทั้งท่ีมีชีวิตอยูํและลํวงลับไปแล๎ว 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถแบํงออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ภูมิปัญญาประเภท
องค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลท๎องถิ่น เชํน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช๎ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม๎ หิน โลหะ แก๎ว เซรามิค ดินเผา 
เครื่องหนัง เป็นต๎น สํวนภูมิปัญญาอีกประเภท คือ ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ๎าน เชํน 
เรื่องเลําพ้ืนบ๎าน กวีนิพนธ์พื้นบ๎าน ปริศนา  พ้ืนบ๎าน เพลงพ้ืนบ๎าน ดนตรีพ้ืนบ๎าน การฟูอนร าพ้ืนบ๎าน 



 ๔๔ 

ละครพ้ืนบ๎าน จิตรกรรมพ้ืนบ๎าน ประติมากรรมพ้ืนบ๎าน หัตถกรรมพ้ืนบ๎าน เครื่องแตํงกายพ้ืนบ๎าน 
และสิ่งทอพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น     

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์๙ ได๎กลําวถึงลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ดังนี้ 
๑. ภูมิปัญญา เป็นความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหนํวยสังคมใด ๆ ที่จะได๎กลําว  

เมื่อเป็นความรู๎  ภูมิปัญญาก็มีลักษณะเป็นข๎อมูลเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ๆ เชํน ความรู๎
เกี่ยวกับครอบครัว  ความรู๎เกี่ยวกับมนุษย์  เกี่ยวกับผู๎หญิง  ประเภทครอบครัว ฯลฯ ของสังคมนั้น 

๒. ภูมิปัญญา  เป็นความเชื่อ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหนํวยสังคมใดๆ ที่จะได๎
กลําว  นั่นคือสังคมนั้นมีความเชื่อ  อาจยังไมํมีข๎อพิสูจน์ยืนยันวําถูกต๎อง  หากมีการพิสูจน์ความเชื่อ
นั้นแล๎ว  ความเชื่อก็จะกลายเป็นความรู๎ในข๎อ ๑ ข๎างต๎น  บางอยํางอาจพิสูจน์ไมํได๎  เชํน  เรื่องนรก  
สวรรค์  ตายแล๎วไปไหน  ผีมีจริงหรือไมํ   ก็จะเป็นเพียงความเชื่อเชํนนั้นตํอไป 
 ๓. ภูมิปัญญา  คือ  ความสามารถ หรือแนวทางในการแก๎ไขปัญหา  หรือปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับหนํวยสังคมใด ๆ ที่จะกลําวตัวอยํางครอบครัว  เชํน  ความสามารถในการปูองกันไมํให๎เกิด
ปัญหาขึ้นในครอบครัว  ความสามารถในการด ารงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและครอบครัว เป็นต๎น 
 ภูมิปัญญาชาวบ๎านเป็นความรู๎เรื่องการท ามาหากิน เชํน การจับปลา การปลูกพืช  การ
เลี้ยงสัตว์ การทอผ๎า ทอเสื่อ การสานตะกร๎าและเครื่องใช๎ด๎วยไม๎ไผํ ด๎วยหวาย การท าเครื่องปั้นดินเผา 
การท าเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี  การฟูอนร า และการละเลํนตําง ๆ 
วรรณกรรม การรักษาโรคด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน การใช๎ยาสมุนไพร การนวด เป็นต๎น ภูมิปัญญาเหลํานี้
เป็นความรู๎ ความสามารถที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค์ และถํายทอดมาให๎ชนรุํนหลัง ซึ่งมีวิธีการหลาย
หลายที่ท าให๎ความรู๎เหลํานี้เกิดประโยชน์แกํสังคมปัจจุบันด๎วย คือ  
 การอนุรักษ์ คือ การบ ารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว๎ เชํน การรักษาประเพณีท าบุญตักบาตร 
ประเพณีรดน้ าด าหัว เป็นต๎น 
 การฟื้นฟู คือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให๎กลับมาเป็น
ประโยชน์ เชํน การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย  
 การประยุกต์ คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรู๎เกํากับความรู๎ใหมํเข๎าด๎วยกัน ให๎
เหมาะสมกับสมัยใหมํ เชํน การใช๎ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหมํ การท า
พิธีบวชต๎นไม๎ เพ่ือให๎คนรํวมมือกันในการอนุรักษ์ดิน น้ า และปุาไม๎ เป็นต๎น 
 

                                                           
๙สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), 

หน้า ๖๒. 



 ๔๕ 

องค์ประกอบภูมิปัญญา 
เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ๑๐ ได๎กลําววําถึงการจัดการความรู๎และภูมิปัญญาวํา

จ าเป็นต๎องพิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาใน ๓ สํวน ที่ส าคัญคือ 
๑. ความรู๎ 
๒. กระบวนการได๎มาซึ่งความรู๎นั้น 
๓. เปูาหมายหรือทิศทางการพัฒนาของการน าความรู๎ไปใช๎หรือมองอีกแงํหนึ่งคือ  

ผลกระทบจากความรู๎และกระบวนการนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญ เพราะสะท๎อนถึงวิธีคิดที่ก าหนด
วิธีการจัดการในเรื่องตํางๆ      

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และคณะ๑๑ ได๎กลําวถึงภูมิปัญญาในฐานะที่เป็นทั้งความรู๎ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมวํา โดยทั่วไปมี ๒ ประเภทและมีแหลํงที่อยูํ ๒ ลักษณะ  ได๎แกํ 

๑. ความรู๎ฝังลึก (tacit knowledge) หรือความรู๎ในคน  ความรู๎ติดตัวคน  เป็นความรู๎
ชนิดที่เกิดจากการเรียนรู๎สะสมผํานประสบการณ์ลองผิดลองถูกของแตํละคน  หรือเกิดจากการ
ค๎นคว๎าทดลองด๎วยตนเองจนเกิดความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งสามารถน ามาปฏิบัติ  หรือแสดงออกเชิง
พฤติกรรมจนช านิช านาญเป็นทักษะในการกระท าให๎เป็นประโยชน์ตํอการด ารงอยูํอยํางปกติของ
ตนเอง  กลุํม  ชุมชน  และสังคมที่ตนเองสังกัดอยูํได๎  ความรู๎ชนิดนี้มีอยูํในตัวคนที่ยังมีชีวิตอยูํ   เป็น
ความรู๎ที่ผนึกแนํนอยูํในสมองของคนท่ีเป็นเจ๎าของนั้น  ซึ่งอาจเรียกวําเป็น ความรู๎คูํชีพ 

๒. ความรู๎นอกตัวคน ความรู๎ในต ารา  ความรู๎ติดของ (explicit knowledge) เป็นความรู๎
ชนิดที่ฝังหรือแฝงอยูํกับวัตถุสิ่งของ  สิ่งกํอสร๎าง  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดที่จับต๎อง
ได๎ (tangible cultural resource) ที่มนุษย์ได๎สร๎างสรรค์ขึ้นมาใช๎ประโยชน์ตามความรู๎ความสามารถ
ในแตํละภูมิเวศ แตํละยุคสมัยหรือแตํละชํวงเวลาในอดีตที่อาจจะต๎องมีวิธีการจัดการขุด -ค๎น-สกัด 
สังเคราะห์เอาความรู๎ออกมาและแปรรูปความรู๎ให๎สามารถน าไปใช๎ในงานได๎อีกทอดหนึ่ง  เนื่องจาก
เป็นความรู๎เกําที่ผู๎คนปัจจุบันอาจไมํเข๎าใจ  หลงลืม  ขาดทักษะความช านาญในการใช๎สอย  หรืออีกใน
ลักษณะหนึ่งก็เป็นความรู๎ที่ได๎รับการบันทึกถํายทอดออกมาในรูปของสื่อบันทึกความรู๎รูปแบบตําง ๆ 
ทั้งหนังสือ  ต ารา  เทป  บนทึกเสียง  ค าสอน  ปูายนิเทศ  นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งความรู๎ส าเร็จรูปบาง
เรื่องสามารถน ามาใช๎ได๎เลย  แตํบางเรื่องก็จ าเป็นต๎องศึกษา  แปลความ  และท าความเข๎าใจกันใหมํ
จึงจะน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ 

                                                           
๑๐ เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ, ภูมิปัญญาล๎านนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๔๖), หน๎า ๒. 
๑๑ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และคณะ, กระบวนการโบราณคดีชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยคดีศึกษา,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน๎า ๒๘. 



 ๔๖ 

ยศ  สันตสมบัติ๑๒ ได๎กลําวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับ  ความรูทางด๎าน
วิทยาศาสตร์วํามีลักษณะที่ใกล๎เคียงกันในประเด็นที่เป็นความรู๎ที่เกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ์  ผําน
การพิสูจน์ทดลอง  ผํานกระบวนการคัดสรร  ปรับปรุง  และพัฒนาอยํางเป็นระบบ  แตํก็อาจจะมีข๎อ
ผิดแผกไปจากวิทยาศาสตร์ใน ๒ ประเด็นด๎วยกัน  คือ 

ประการแรก  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีลักษณะจ าเพาะเจาะจงท๎องถิ่น พ้ืนที่ หรือระบบนิเวศ
ชุดใดชุดหนึ่ง  เป็นความรู๎ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหวํางมนุษย์  สัตว์  พืช  พลัง
ตามธรรมชาติ  ดวงวิญญาณ  ที่ดิน  แหลํงน้ า  และลักษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแหํงใดแหํง
หนึ่งโดยเฉพาะ  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงกํอรํางสร๎างตัวขึ้นจากความเข๎าใจอยํางชัดแจ๎งในสัมพันธภาพ
ของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตตํางๆ ที่กํอเกิด  ด ารงอยูํ  และแตกดับไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น  ซึ่ง
ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งน าไปสูํความสามารถในการบริหารจัดการ  ปรับแตํง  ใช๎ประโยชน์และพัฒนา
ทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้นอยํางยั่งยืน  ในขณะที่ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสากล
ทั่วไปมากกวํา  อาจจะไมํสามารถน ามาใช๎เพ่ือพัฒนาและจัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศท๎องถิ่น
ใดท๎องถิ่นหนึ่งได๎เสมอไป 

ประการที่สอง  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีลักษณะจ าเพาะที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงอยํางแนบแนํนกับ
มิติทางสังคมและสิทธิมนุษยชน  หมายความวํา  ระบบนิเวศวัฒนธรรมทุกชุดประกอบกันขึ้นบน
เครือขํายของความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางกลุํมคน  ครอบครัว  เครือญาติและชุมชน  กับสิ่งมีชีวิต
กลุํมอ่ืน ๆ ที่ด ารงอยูํรํวมกันภายในระบบนิเวศธรรมชาติชุดนั้น ๆ  ซึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ดังกลําว
มักปรากฏอยูํในทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท  ต านาน  นิทานพ้ืนบ๎าน  เทพนิยาย  เรื่องเลํา  
แสดงออกในรูปความเชื่อ  พิธีกรรม  จารีต  ประเพณี  วิถีปฏิบัติ  การแสดงและศิลปะแขนงตําง ๆ 
ซึ่งเรื่องราวที่ปรากฏนั้นอาจพิสูจน์ไมํได๎หรือดูไมํนําเชื่อถือในฐานคิดและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 
 โครงสร๎างของระบบนิเวศในภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกิดจากการจัดระเบียบโดยผํานการเจรจา
ตํอรองและการพ่ึงพิงอิงกันระหวํางผี (เทวดา, คนตาย) มนุษย์ (คนเป็น) สัตว์  พืช ดิน น้ า   ภูเขา  
และพลังธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงกันผํานความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ  การพ่ึงพา  และการตํอรอง  
ซึ่งเป็นกระบวนการให๎ที่ความส าคัญตํอความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางมนุษย์กับธรรมชาติ (พืช สัตว์ 
ที่ดิน แหลํงน้ า อากาศ) และระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ด๎วยกัน  ซึ่งก็คือระบบที่เรียกวํา “วัฒนธรรม” 
นั่นเอง 
 
                                                           

๑๒ ยศ  สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

๒๕๔๒), หน๎า ๕๑. 

 



 ๔๗ 

ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชนที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญา 
 เอกวิทย์  ณ ถลาง๑๓ ได๎กลําวถึง ลักษณะการเรียนรู๎ของชาวบ๎านที่กํอให๎เกิดภูมิปัญญาวํา
มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก  ในบรรพกาลมนุษย์เรียนรู๎ที่จะด ารงชีวิตและรักษา
เผําพันธุ์ของตนให๎อยูํรอดด๎วยการลองผิดลองถูกในการหาอาหาร   ตํอสู๎กับภัยธรรมชาติ  การ
รักษาพยาบาล  การตํอสู๎แยํงชิงสิ่งของ  ที่อยูํ  ระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน  และการเผชิญโชคด๎วยความ
เสี่ยงตําง ๆ  ซึ่งจากประสบการณ์ลองผิดลองถูก  มนุษย์ก็สามารถสะสมความรู๎ความเข๎าใจของตนไว๎  
แล๎วถํายทอดสํงตํอให๎ลูกหลานเผําพันธุ์ของตน  นาน ๆ เข๎า สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ  หรือสิ่งที่ห๎ามปฏิบัติ
ก็กลายเป็นจารีต  ธรรมเนียม  หรือข๎อห๎ามในวัฒนธรรมของมนุษย์กลุํมนั้น  ๆ เมื่อกาลเวลาลํวงไป
มนุษย์อาจจะลืมเหตุผลที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติไปแล๎ว  รู๎แตํวําในสังคมของตนต๎องประพฤติปฏิบัติ
เชํนนั้น ๆ จึงจะอยูํรอดปลอดภัย หรือแก๎ไข/ปูองกันปัญหาได๎   

 ๒. การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าจริง  ในสถานการณ์-สิ่งแวดล๎อมที่มีอยูํจริง  เชํน  
การเดินทาง  เพาะปลูก  สร๎างบ๎าน  ตํอสู๎กับภัยอันตราย  ดังเห็นได๎จากชาวภาคเหนือเรียนรู๎จากการ
รํวมกันจัดระบบเหมืองฝายเพ่ือการกสิกรรมให๎พ้ืนที่ลุํมน้ าระหวํางเขา  แล๎วคํอย ๆ พัฒนาขึ้นเป็น
ระบบความสัมพันธ์ในการแบํงปันน้ าระหวํางคนที่ตั้งถิ่นฐานอยูํในลุํมน้ าเดียวกัน  การเรียนรู๎และ
สะสมประสบการณ์ตําง ๆ ในสถานการณ์จริง  ปฏิบัติจริง แล๎วสํงตํอไปยังรุํนลูกหลานแบบคํอยเป็น
คํอยไป 
 ๓. การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู๎จากการท าจริงปฏิบัติจริงได๎พัฒนาตํอมาจนเป็นการ
สํงตํอ (transmission) แกํคนรุํนหลัง  ซึ่งโดยทั่วไปการถํายทอดภูมิปัญญาของชาวบ๎านมักใช๎วิธีการ
สาธิต  และการสอนด๎วยวาจา  ในกรณีที่เป็นศิลปะวิทยาการระดับสูงที่มีความซับซ๎อนหรือลึกซึ้งจึงใช๎
วิธีลายลักษณ์อักษร  เชํน  ต ารายา  ต าราปลูกบ๎าน  ต าราโหราศาสตร์  ฯลฯ  หรือไมํก็ผูกเป็น
วรรณกรรม  ค าสอน  ภาษิต  ต านาน  นิทาน ฯลฯ  ตามแตํสะดวกและเห็นวําสอดคล๎องกับพ้ืนฐาน
ของชาวบ๎าน  ซึ่งการถํายทอดด๎วยวิธีการดังกลําวไมํมีอะไรตายตัว  สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเหตุ -
ปัจจัยที่อยูํในการรับรู๎ของผู๎คนผู๎เป็นเจ๎าของวัฒนธรรม  และในบางกรณีความรู๎ที่สั่งสมมาอาจจะ
ถดถอยหรือสูญหายไปก็ได๎ 
 ๔. การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์  มีอ านาจโน๎มน๎าว
ให๎คนที่มีสํวนรํวมรับเอาคุณคําและแบบอยํางพฤติกรรมที่ต๎องการเน๎นเข๎าไว๎ในตัว  แนวปฏิบัติที่
คาดหวังโดยไมํต๎องใช๎การจ าแนกแจกแจงเหตุผล  แตํใช๎ศรัทธา  ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของ

                                                           
๑๓ เอกวิทย์  ณ ถลาง, ภูมิปัญญาล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๔๔), หน๎า  ๑๑๐-

๑๑๖. 



 ๔๘ 

พิธีกรรมในการสร๎างกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ถึงแม๎จะมีภูมิปัญญา  ความรอบ
รู๎อยูํเบื้องหลังพิธีกรรม  แตํก็ไมํมีการเน๎นย้ าภูมิปัญญาเหลํานั้น  แตํจะเน๎นผลที่เกิดตํอส านึกของผู๎มี
สํวนรํวมเป็นส าคัญ  ด๎วยเหตุดังนี้  พิธีสืบชะตาแมํน้ า  สืบชะตาเมือง  บวชต๎นไม๎  บวชปุา  พิธี
อุปสมบท  พิธีบังสุกุล  พิธีสูํขวัญในโอกาสตํางๆ ฯลฯ  จึงเกิดผลทางใจแกํผู๎เข๎ารํวมพิธี  และมีผลใน
การวางบรรทัดฐานความประพฤติ  ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอันมาก  รวมทั้ง
ตอกย้ าความส าคัญของคุณคําทางสังคมอยํางมีพลังด๎วย  พิธีกรรมจึงไมํใชํเรื่องเหลวไหลหรืองมงาย  
แตํเป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝัง  บํมเพาะความเชื่อ-คุณคํา  และแนวทางความ
ประพฤติท่ีพึงประสงค์ออกมา  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสังคมประเพณี  หรือแม๎แตํในสังคมสมัยใหมํที่นับ
ถือความเป็นเหตุเป็นผลตํอกันของสรรพสิ่ง  พิธีกรรมก็ยังมีคุณคําตํอการเรียนรู๎ทางจิตวิญาณอยูํ
นั่นเอง  เพราะมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มิได๎อยูํภายใต๎กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เพียงอยํางเดียว 

 ๕. การเรียนรู้ทางศาสนา ทั้งในด๎านหลักธรรมค าสอน  ศีลและวัตรปฏิบัติ  ตลอดจน
พิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  ในเชิงการเรียนรู๎ล๎วนมีการตอกย้ าภูมิ
ปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แหํงชีวิต  ให๎กรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและให๎ความมั่นคงอบอํุน
ทางจิตใจ  เป็นที่ยึดเหนี่ยวแกํคนในการเผชิญชีวิตบนความไมํแนํนอนอันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยําง
หนึ่ง  สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎ของคนที่อยูํรํวมกันเป็นหมูํเหลํา  ศาสนามีผลตํอการ
พัฒนาจิตวิญญาณให๎เป็นอิสระจากความทุกข์ยากทั้งหลาย  ศาสนาจึงเป็นหลักในการหลํอหลอมบํม
เพาะทั้งความประพฤติ  สติปัญญา  และอุดมการณ์แหํงชีวิตไปพร๎อม ๆ กัน  ถือได๎วําเป็นการเรียนรู๎ที่
มีลักษณะเป็นองค์รวม  และมีอิทธิพลตํอชีวิตของคนที่นับถือศาสนานั้น ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ๎อม  
อีกท้ังเป็นแกํนและกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ด๎วย 
 ๖. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนต่างกลุ่มที่แตกต่างกัน  ทั้ง
ในทางชาติพันธุ์  ถิ่นฐาน  การท ามาหากิน  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตํางวัฒนธรรม  ท าให๎
กระบวนการเรียนรู๎ขยายตัว  มีความคิดใหมํ  วิธีการใหมํเข๎ามาผสมกลมกลืนกันบ๎าง  ขัดแย๎งกันบ๎าง  
แตํท าให๎เกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายและกว๎างขวาง   ทั้ งในด๎านสาระ  รูปแบบและวิธีการ  
กระบวนการเรียนรู๎ของคนในสังคมจึงมีพลวัตโลดโผนกวําเดิม  สํวนหนึ่งไปกับกระแสเทคโนโลยี  
ข๎อมูลขําวสารอันทันสมัย  สํวนหนึ่งไปกับโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดล๎อม  และอีกสํวนหนึ่งมุํงไป
ทางจิตวิญาณ  ขณะเดียวกันก็มีเครือขํายของการขยายตัวการเรียนรู๎ที่กว๎างขวางและหลากหลาย 

 ๗. การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม ในการแก๎ปัญหาทั้งทางสิ่งแวดล๎อม  เศรษฐกิจและทาง
สังคม  ได๎เลือกเฟูนเอาตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซ้ า
ทางวัฒนธรรมให๎ต๎องกับฐานความเชื่อเดิม  ขณะเดียวกันก็แก๎ปัญหาบริบทใหมํได๎ในระดับหนึ่ง  การ
ผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู๎อีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย  ดัง
จะเห็นได๎จากการแสวงหาความมั่นคงทางด๎านจิตใจในหมูํคนมีอาชีพที่ต๎องเสี่ยงโดยการบูชา  ทรงเจ๎า



 ๔๙ 

เข๎าผีอันมีอยูํดาษดื่นเพ่ือขอลาภผล  แก๎วิกฤติการณ์ในชีวิต  หรือการรักษาโรคภัยไข๎เจ็บด๎วยการ
ผสมผสานการแพทย์สมัยใหมํกับสมุนไพรและการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์  รวมถึงการ
ให๎หมอดูท านายทายทักโชคชะตาในยามมีทุกข์  ขาดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งไมํเกี่ยวกับการประเมิน
คําวําถูกผิด  หรือชั่วดีแตํอยํางใด  หากแตํเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได๎ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตซ้ าทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปัญหา  มีวิกฤตการณ์ทํามกลางความซับซ๎อนทางสังคมเสียยิ่งกวําในอดีตที่
ผํานมา  และการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู๎อยํางหนึ่งที่ยํอมมีทั้งได๎ผลปละไมํได๎ผล  
สร๎างสรรค์และไมํสร๎างสรรค์ 

 ๘. การเรียนรู้แบบครูพักลักจ า  เป็นกระบวนการเรียนรู๎อีกวิธีหนึ่งที่มีมาแตํเดิม  และจะ
ยังมีอยูํตํอไป  วิธีนี้เป็นการเรียนรู๎ในท านองแอบเรียน  แอบเอาอยําง  แอบลองท าดู  ตามแบบอยํางที่
เฝูาสังเกตอยูํเงียบ ๆ แล๎วรับเอามาเป็นของตนเองเมื่อท าได๎จริง  วิธีนี้ดูเผิน ๆ เป็นเสมือนการลักขโมย
สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของผู๎อื่น  แตํในความหมายที่เข๎าใจกันหาได๎สื่อไปในทางที่ชั่วร๎ายไมํ  เพราะเป็นวิธี
ธรรมดา  วิธีที่ธรรมชาติของคนในการเรียนรู๎จากผู๎อ่ืน  ในชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลัก
จ าอยูํไมํมากก็น๎อย  และถ๎ายอมรับนับถือกันวําวิธีการเรียนรู๎ที่ดูประหนึ่งวําไมํส าคัญนี้มีคุณคําสูง  มี
ความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย์  และเป็นทางหาความรู๎หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะเป็นการสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ที่เป็นผลดีอีกทางหนึ่ง 
 ชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล๎อม  มีความเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการ  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์จริง  จึงมีความเป็นบูรณาการสูง  ทั้งในเรื่องของกาย  ใจ  สังคม  
และสิ่งแวดล๎อม  ความคิดเรื่องแมํธรณี  แมํโพสพ  เป็นตัวอยํางของการน าเอาธรรมชาติมาเป็น
นามธรรมที่สื่อไปถึงสํวนลึกของใจที่เชื่อมโยงไปสูํ อัตถประโยชน์โดยสร๎างความสัมพันธ์ที่ถูกต๎อง  ให๎
คนเคารพธรรมชาติ  คนเราถ๎าเคารพอะไรยํอมไมํท าลายสิ่งนั้น  การรู๎อะไรถ๎าสัมผัสได๎เพียงวัตถุแตํไป
ไมํถึงนามธรรมยํอมสัมผัสได๎เพียงตื้นๆ หยาบๆ เป็นสํวนเสี้ยว  ขาดสัมผัสทางใจที่ลึกซึ้งและการมุํง
อัตถประโยชน์ เชํน  วําดินก็ดี  แมํน้ าก็ดี  ข๎าวก็ดี  ต๎นไม๎ก็ดี  ก็เป็นแคํวัตถุ  ซึ่งมีสํวนประกอบอยําง
นี้ๆตามหลักวิทยาศาสตร์  ไมํมีความเคารพ  จะท าอะไรกับสิ่งเหลํานี้ก็ได๎  ความคิดและทีทําอยํางนี้จึง
น าไปสูํการท าลายสูง 
 การเรียนรู๎ดังกลําว เป็นการเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดการสะสมภูมิปัญญา เป็นวิธีการที่ผสมผสาน
ทั้งการเรียนรู๎ที่ผํานพิธีความเชื่อ และการเรียนรู๎ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นการปฏิบัติจริงและสามารถ
น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวคิดการจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่น เริ่มต๎นจากการมองวํา การจัดการภูมิปัญญามิใชํการ
ไปเก็บรวบรวมเนื้อหาภูมิปัญญาทั้งหมดและรู๎อยํางกว๎างๆ วํามีเนื้อหากลุํมใดบ๎าง  ใครท า  อยูํที่ไหน  



 ๕๐ 

หรือสามารถสืบค๎นได๎จากที่ใด  หากแตํสิ่งที่ต๎องมองทะลุลงไปคือ กระบวนการได๎มาของความรู๎หรือ
ปรัชญาแนวคิดที่อยูํเบื้องหลังความรู๎นั้น ๆ    
 การจัดการภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่คนในชุมชนหรือท๎องถิ่นนั้นจะต๎องเป็นผู๎มีสํวน
ส าคัญในการสร๎าง  สืบสาน  หรือพัฒนาความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นให๎สามารถเชื่อมตํอกับสมัยใหมํ 
หรือมีการประยุกต์ให๎สมสมัย  มิฉะนั้นความรู๎ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาก็อาจขาดการสืบทอดและตาย
ไปในที่สุด ทั้งนี้การรวบรวมความรู๎  จ าเป็นต๎องอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือที่จะสามารถย๎อนรอย  
สืบสาว  หรือสกัดความรู๎เหลํานั้นออกมาได๎  ซึ่งอาจท าได๎หลายแนวทาง  เชํน  การดูที่ผลิตภัณฑ์
สุดท๎าย (end product)  แล๎วสืบค๎นย๎อนไปถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นั้น วําต๎นตออยูํที่ไหน  วิธีการผลิต
ออกมาเป็นอยํางไร  ภูมิปัญญาที่อยูํเบื้องหลังคืออะไร  ซึ่งเก็บรวบรวมความรู๎โดยตรงจากตัวบุคคล  
และโดยเฉพาะอยํางยิ่งความรู๎ที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนในการเก็บ  ก็คือ  ภูมิปัญญาจากปราชญ์
ชาวบ๎าน  
 ยศ สันตสมบัติ๑๔ กลําววํา การมองภูมิปัญญาท๎องถิ่นในลักษณะเป็นวิธีคิด ท าให๎เรา
สามารถพิจารณาความเชื่อบางประการของชาวบ๎าน  ในบริบทของประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์
ระหวํางคนกับธรรมชาติ  ความเชื่อนี้มิได๎เป็นเพียงระบบคุณคําหรือคํานิยมที่ไร๎เหตุผล  หากแตํเป็นวิธี
คิดที่สะท๎อนให๎เห็นถึงอุดมการณ์อ านาจซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกฎระเบียบ  ข๎อบังคับและจารีตประเพณี
ตําง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืน ทั้งนี้ การมองภูมิปัญญาท๎องถิ่นในลักษณะที่เป็นวิธี
คิด  ยังเป็นมุมมองทางวัฒนธรรมที่ให๎ความเคารพอัตลักษณ์  ศักดิ์ศรีและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุํมชนชาติพันธุ์ตํางๆ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบการผลิต และการ
จัดการทรัพยากรที่แตกตํางกัน  
 ส าหรับขั้นตอนการจัดการภูมิปัญญานั้น สามารถประยุกต์ใช๎ระบบการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมได๎ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร๎างความรู๎  (resource assessment) เพ่ือกํอให๎เกิดความรู๎ที่
แท๎จริงเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม   
 ๒. การประเมินคุณคําและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๓. การสงวนและอนุรักษ์  

๔. การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม  
๕. การเผยแพรํความรู๎  ข๎อมูล  ประสบการณ์ให๎แกํคนหมูํมาก 
๖. การฟ้ืนฟู  ผลิตซ้ า  และสร๎างใหมํ (resource rehabilitation/revitalization)   

                                                           
๑๔ ยศ สันตสมบัต,ิ  มนุษย์กับวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี  ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๒), หน๎า ๑๘๘. 



 ๕๑ 

๗. การบังคับใช๎กฎเกณฑ์  ข๎อปฏิบัติ  ข๎อบัญญัติ (enforcement) ของชุมชน 
 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การอนุรักษ์คัมภีร์ หรือหนังสือเกําด๎วยการน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการเก็บรักษาจะ
ชํวยให๎ข๎อมูลตําง ๆ ที่ถูกบันทึกไว๎จ านวนมากยังคงด ารงอยูํตํอไป งานวิจัยของ Yoshihiro 
Watanabe และคณะ ๒๐๑๓ และในการทบทวนวรรณกรรมของ PriyankaBhanudasDeshmukh 
๒๐๑๖ ได๎ออกแบบการออกแบบเครื่องชํวยในการพลิกหนังสือเพ่ือสแกนภาพดิจิทัล เครื่องชํวยพลิก
เพ่ือสแกนหนังสือที่ถูกออกแบบมาสามารถท างานได๎อยํางรวดเร็ว และมีความแมํนย าโดยมีความ
ยืดหยุํน และใช๎ลมเปุาหน๎ากระดาษเพ่ือพลิกเปิดหนังสือ เครื่องสามารถท างานได๎รวดเร็วอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎เร็วกวําถึง ๑๐ ครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทั่วไป การประเมินเครื่องจักรมีการ
ทดลองเครื่องโดยการเปลี่ยนแปลงชนิดของกระดาษซึ่งมีคุณภาพที่แตกตํางกันโดยยังคงท างานได๎ 
๑๐๐% ด๎วยอัตราในการพลิกกระดาษประมาณ ๓๐๐ หน๎า/นาที 

 
ภาพที่ ๒.๑๗ เครื่องพลิกหนังสือเพ่ือสแกนภาพดิจิทัล 

 
 การสแกนภาพที่มีลักษณะ ๓ มิติดังเชํนในงานวิจัยของ Takashi Nakashima และคณะ 
ได๎ออกแบบโดยใช๎เทคนิคการสแกนภาพ ๓ มิติที่สามารถท างานได๎งําย และรวดเร็ว การท างานชํวย
ลดแรงงานของผู๎สแกนลงได๎ ท าให๎การสแกนงานที่มีเอกสารจ านวนมากท าได๎อยํางตํอเนื่องเซนเซอร์ที่
ใช๎ในการตรวจสอบจะชํวยให๎การสแกนภาพ ๓ มิติสามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
การสแกนเอกสารที่เสียรูป บิดเบี้ยว ภาพจะถูกถํายจากกล๎อง ภาพที่บิดเบี้ยวจะถูกจัดการให๎มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  



 ๕๒ 

 สิทธิบัตรของ Stanislaw D. Degorski, ๑๙๖๕ ได๎ออกแบบชุดพลิกเปิดหน๎าหนังสือ 
หนังสือจะถูกวางบนชุดรองรับ การพลิกเปิดหน๎าหนังสือจะใช๎แขนลวดซึ่งถูกดัดให๎ช๎อนแผํนกระดาษ
โดยแขนลวดจะหมุนรอบแกนเพลา แขนลวดซึ่งถูกติดตั้งอยูํบนเพลาจะถูกควบคุมให๎หมุนช๎อน
กระดาษจากขอบกระดาษด๎านในซึ่งถูกเย็บเลํม แขนลวดจะถูกดัดให๎มีมุมลาดขึ้นด๎านบนเพ่ือให๎
กระดาษคํอยๆพลิกตัวเปิดออก เมื่อแกนเพลาหมุนครบรอบหนังสือแตํละหน๎าจะถูกพลิกเปิดอยําง
สมบูรณ์ แกนเพลาจะหมุนรอบตัวเองเพ่ือเตรียมเปิดหนังสือหน๎าถัดไป 

  

ภาพที่ ๒.๑๘ สิทธิบัตรชุดพลิกเปิดหน๎าหนังสือของ Stanislaw D. Degorski, ๑๙๖๕ 
 

 นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา๑๕ ได๎น าเทคนิคของการถํายภาพดิจิทัลมาใช๎ในการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานของศาสนาฮินดูจากประเทศอินเดียซึ่งมีอายุกวํา ๗๐๐ ปี คัมภีร์ดังกลําวเขียนด๎วยภาษา
สันสกฤต 

                                                           
๑๕ อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไทยรักษาไว้ให้แผ่นดิน ,  www.instituteofasianstudies.com/Memory 

_of_asia.html   เข๎าถึงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  



 ๕๓ 

 

ภาพที่ ๒.๑๙ เทคนิคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกา 
 สถาบันเอเชียศึกษา (IAS) จาก ท าหน๎าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียส าหรับ
โครงการความทรงจ าของโลกของยูเนสโก (UNESCO's Memory of the World) เพ่ือการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานจ านวนนับพันฉบับและท าเป็นเอกสารดิจิทัลโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมต๎นฉบับเอกสาร
การแพทย์ของ IAS และเอกสารต๎นฉบับอ่ืน ๆ ในอินเดียใต๎ โครงการ IAS ได๎รับการออกแบบมาเพ่ือ
รักษาต๎นฉบับที่ใกล๎สูญหายและรักษาเอกสารไว๎เพ่ือให๎ผู๎ที่สนใจสามารถเข๎าถึงเนื้อหาได๎ทั่วโลกโดยใช๎
ฐานข๎อมูล ASCII แบบออนไลน์และขยายเว็บไซต์โครงการด๎วยห๎องอํานหนังสือที่เป็นรูปภาพแบบ
ดั้งเดิมของคัมภีร์ใบลาน๑๖ 
 

 

ภาพที่ ๒.๒๐ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานจากสถาบันเอเชียศึกษารํวมกับยูเนสโก 
                                                           

 



 ๕๔ 

 
 ขณะเดียวกันกลุํมนักวิจัยในแอฟริกาได๎พยายามอนุรักษ์หนังสือและเอกสารโบราณที่
แสดงถึงต านานโอเอซิสแอฟริกัน โดยมีการสแกนข๎อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลจากกล๎องถํายภาพดิจิทัล ข๎อมูล
ที่ถูกบันทึกไว๎จะถูกสํงให๎กับนักวิชาการและนักศึกษาทั่วโลกได๎ศึกษา๑๗ 
 

 

ภาพที่ ๒.๒๑ การอนุรักษ์หนังสือและเอกสารโบราณในแอฟริกาด๎วยการสแกนดิจิทัล 
 
 สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ๑๘  ได๎ท าการศึกษาวิจัยและท าการอนุรักษ์พระคัมภีร์
ล๎านนา โดยศึกษา  วิเคราะห์  คติธรรม ความเชื่อ ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาบางฉบับที่ค๎นพบใน
ล๎านนา โดยพยายามรักษาต๎นฉบับของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ค๎นพบและปริวรรตเป็นภาษาไทย 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระและบริบทตําง ๆ ที่ส าคัญ 
 คัมภีร์  เขียนยันต์๑๙ ได๎รวบรวมคติธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมที่มีอยูํในคัมภีร์ประเภท
ตําง ๆ ของล๎านนา มาประยุกต์ใช๎ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อตามท๎องถิ่น โดยแบํง
ออกเป็นบทตําง ๆ เชํน ประเภทค าบูชา ความเชื่อในท๎องถิ่น คติธรรมสอนใจ  และศาสนาพิธีของชาว
ล๎านนา 
 พระมหาวัฒน์ วฑฺฒนสุธี๒๐ ได๎ศึกษาถึงประวัติพัฒนาการพระพุทธศาสนาของล๎านนาและ
อิทธิพลค าสอนเรื่องคุณธรรมและการจ าแนกลักษณะคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิต

                                                           
๑๗ การอนุรักษ์หนังสือและเอกสารโบราณในแอฟริกา, www.nytimes.com/๒๐๐๘/๐๕/๒๐/science/

๒๐timb.html, เข๎าถึงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
               ๑๘ สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ, โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา: ปริวรรตและแปลพร้อมกับ
ความน า, (เชียงใหมํ : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล๎านนา, ๒๕๔๖), หน๎า ๒๑. 

๑๙ คัมภีร์  เขียนยันต์ (นามแฝง), ของดีจากปั๊ปสา, (ล าพูน : ร๎านภิญโญ, ๒๕๓๕), หน๎า ๒๐. 
๒๐ พระมหาวัฒน์ วฑฺฒนสุธี , ค าสอนเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาษิตล๎านนา , 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน๎าบทคัดยํอ. 



 ๕๕ 

ล๎านนา เฉพาะด๎านสุภาษิต ผลจากการศึกษาพบวํา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตและความ
เป็นอยูํของชาวล๎านนาในทุกระดับชั้น โดยชาวล๎านนาผู๎ที่มีความรู๎ได๎น๎อมน าคติธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมมาผสมผสานกันโดยใช๎ภาษาพ้ืนเมืองล๎านนาพร๎อมทั้งยกตัวอยําง
ที่คนสํวนใหญํรู๎เห็นเข๎าใจได๎งํายมาเป็นคติธรรมสอนผู๎คนในสังคม  
 ร.ต.ท.แสง มนวิทูรได๎แปลคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ที่รจนาโดยพระรัตนปัญญาเถระ ที่วําด๎วย
เรื่องของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการเมืองการปกครองในดินแดนล๎านนา โดยเนื้อความในชิน
กาลมาลีปกรณ์ กลําวถึงพระพุทธเจ๎าและกาลเวลาที่พระองค์ได๎ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ๎า เรียกวํา  
ชินกาล หรือ พระพุทธเจ๎าผู๎ชนะแล๎ว และได๎กลําวพระโพธิสัตว์ไว๎เป็น ๓ พวก คือ๒๑ 

๑) พระโพธิสัตว์สัทธาธิก 
๒) พระโพธิสัตว์วิริยาธิก 
๓) พระโพธิสัตว์ปัญญาธิก 

 ส าหรับพระพุทธเจ๎าได๎ทรงบ าเพ็ญบารมีถึง ๔ อสงไขยแสนกัลป์  จึงส าเร็จเป็น
พระพุทธเจ๎า  จัดเป็นพวกปัญญาธิก  และกลําวถึงคราวเป็นไป ตั้งแตํเสด็จสูํพระครรภ์พระมารดาและ
ออกบวชเป็นพระพุทธเจ๎า  ประกาศพระศาสนาและปรินิพพาน โดยเป็นการกลําวถึงพุทธประวัติอยําง
ยํอๆ แตํได๎ใจความ แสดงถึงความรู๎ในพุทธประวัติของทํานเป็นอยํางดี โดยมีการเรียงล าดับตามพุทธ
ประวัติ และการสังคายนาพระธรรมวินัยตั้งแตํครั้งที่  ๑-๕ ในสถานที่ตํางๆ เริ่มตั้งแตํในอินเดียหรือ
ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล จนถึงสมัยพระเจ๎ าอโศกมหาราช รวมทั้ งการกลําวถึงประวัติ
พระพุทธศาสนาที่ เผยแผํจากชมพูทวีปไปสูํลังกาทวีป และประชาชนในลังกายอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงอยํางเต็มที่   
 ตํอมากลําวถึงการสร๎างนครหริภุญชัย การสร๎างอาณาจักรล๎านนาของพระเจ๎ามังราย และ
ล าดับกษัตริย์ของล๎านนาเกือบทุกพระองค์ โดยกลําวให๎เห็นถึงความเป็นไปของบ๎านเมืองและความ
เป็นไปของพระพุทธศาสนาที่มีการเชื่อมโยงกันพร๎อมทั้งกลําวถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนาในอดีต 
ประวัติพระแก๎วมรกต วัดเจดีย์หลวง ฯลฯ และความรุํงเรืองแหํงบ๎านเมือง และพระพุทธศาสนาในรัช
สมัยพระเจ๎าติโลกราช  ซึ่งนับวําเป็นยุคทองของล๎านนาไทย และตํอมาก็กลําวถึงล าดับกษัตริย์อีก ๒ 
พระองค์ กํอนที่ทํานจะรจนาไว๎ตอนจบในสมัยพระเมืองแก๎ว  โดยในตอนจบ  ทํานผู๎รจนาได๎บอกไว๎วํา 
“คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ข๎าพเจ๎าได๎รจนาเอาไว๎เพ่ือให๎พระพุทธศาสนายั่งยืนนาน จบเมื่อปีชวด จุล
ศักราช  ๘๗๘  ตรงกับพระศาสดาปรินิพพานแล๎วได๎  ๒๐๖๐ ป”ี 

                                                           
๒๑ พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร. กรุงเทพฯ : ร าไทย เพรส , 

๒๕๕๐. 



 ๕๖ 

 กรมศิลปากร๒๒ ได๎จัดปริวรรตและเรียบเรียงคัมภีร์ศาสนวงศ์ ที่รจนาโดยพระปัญญาสามี
เถระ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่กลําวถึง การเข๎ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแตํในสมัยปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๓ หรือต๎นพุทธศตวรรษที่ ๔ หลังจากการสํงสมณทูตของพระเจ๎าอโศกมหาราช  ซึ่งแตํ
เดิมดินแดนแถบนี้ เชื่อกันวํา มีการนับถือผี สาง เทวดา หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อม  เมื่อพระพุทธศาสนาแพรํเข๎ามา พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 
ได๎แสดงพรหมชาลสูตรให๎ประชาชนชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส   ซึ่งกลําวกันวําการที่พระเถระทั้งสอง ได๎
แสดงพรหมชาลสูตรนั้นก็เพ่ือให๎ชาวสุวรรณภูมิได๎เข๎าใจถึงความเชื่อหรือทิฐิตํางๆ และสอนให๎มีความ
สอดคล๎องกับความเชื่อของตนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ปริญญา  กายสิทธิ์๒๓ ได๎ศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในล๎านนาในชํวง พ.ศ. ๑๙๑๒– 
๒๑๐๑  โดยศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาที่มีพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวกับโครงสร๎างของสถาบันพระพุทธศาสนา และบทบาทของพระพุทธศาสนาในล๎านนาที่
มีอิทธิพลตํอการเมือง การปกครองและวิถีชีวิตของชาวล๎านนา 
 อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว๒๔ ได๎ศึกษาและเสนอบทความเกี่ยวกับล๎านนาคดีในแงํของ
ประวัติศาสตร์ที่กลําวถึงการปกครองของราชวงศ์มังรายที่มีตํออาณาจักรล๎านนาและความสัมพันธ์กับ
พระพุทธศาสนาในแงํของวรรณคดีล๎านนา โดยยกตัวอยํางพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์สมัย
นั้นวําทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอยํางดี เชํน ในรัชสมัยพระเจ๎าแสนเมืองมา (ราว พ.ศ.๑๙๒๘ - 
๑๙๔๔) ทรงโปรดให๎หุ๎มองค์พระธาตุหริภุญชัยด๎วยแผํนทอง ขณะเดียวกันก็มีพระเถระชาวเชียงใหมํ   
เชํน  พระเมธังกร  พระคัมภีร์  พระญาณมงคล  พระสารีบุตร  พระอานนท์ ฯลฯ  พร๎อมกับพระสงฆ์
ชาวรามัญจ านวนหนึ่ง ได๎เดินทางไปศึกษาหลักธรรมที่เกาะลังกา พร๎อมทั้งได๎บวชใหมํอีกครั้ง และ
กลําวถึงการอันเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหมํ รวมทั้งการสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุ
สถาน  โดยโปรดให๎สร๎างเจดีย์หลวงขึ้นกลางเมืองเชียงใหมํเพ่ืออุทิศถวายให๎กับพระราชบิดา เป็นต๎น  

 ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล (๒๕๓๔) ได๎ศึกษาถึงลักษณะตัวอักษรที่ใช๎ในการจารึก
วรรณคดีในล๎านนา พบวําจากหลักฐานที่ค๎นพบ มีการใช๎อักษรในการจารึก ๓ ชนิด  คือ      

                                                           
๒๒กรมศิลปากร, “ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน”, ส านักหอสมุดแหํงชาติ กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๖, http://e-jodil.stou.ac.th เข้าถึงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
๒๓ปริญญา  กายสิทธิ์, “ประวัติพุทธศานาในล๎านนา”  The Journal of the Royal Institute of 

Thailand, Vol. ๓๘ No. ๒ April-June ๒๐๑๓, วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๖, 
หน๎า ๑๓. 

๒๔อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, “คัมภีร์ใบลานล๎านนา”  The Journal of the Royal Institute of 
Thailand, Vol. ๓๘ No. ๒ April-June ๒๐๑๓, วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๖, 
หน๎า ๓๒. 
 



 ๕๗ 

 ๑) “ตัวอักษรไทยยวน” ไทยล๎านนา  หรือ “ตัวหนังสือเมือง” เป็นอักษรของล๎านนาไทยที่
ใช๎กันมาแตํดั้งเดิม และเป็นที่แพรํหลายในภาคเหนือซึ่งในปัจจุบันยังมีการใช๎จารึกอยูํบ๎าง ซึ่งสํวนใหญํ
เป็นการจารึกเรื่องราวตํางๆ ของล๎านนา 
 ๒) “ตัวอักษรสุโขทัย” หรือตัวหนังสือฝักขามได๎แกํตัวอักษรที่พํอขุนรามค าแหงทรงคิด
ประดิษฐ์ขึ้น  สันนิษฐานวํา คงได๎รับเข๎ามาใช๎ในสมัยพระเจ๎ากือนา เมื่อพระมหาสุมนเถระได๎น าพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข๎ามาเผยแผํในล๎านนาไทย  ปรากฏใช๎ศิลาจารึกลงบนศิลา  ลักษณะคล๎ายคลึง
กับตัวอักษร “ไทยน๎อย” ของอีสาน หรืออักษรลาวล๎านช๎าง 
 ๓) ”ตัวอักษรขอมไทย” (ขอมเมือง, ขอมเสียบ) หรือ “อักษรไทยนิเทศ” ได๎แกํการเอาตัว
อักษรไทยยวนกับตัวอักษรสุโขไทยมาผสมกัน โดยใช๎ตัวอักษรสุโขทัยเขียนตัวกลมๆ แบบอักษรไทยวน  
มีการเติมสะกดตามแบบอักษรของขอม ตัวขอมไทยนี้สันนิษฐานวําได๎ใช๎ในระยะเวลาหลังจากที่
เชียงใหมํพ๎นจากการยึดครองของพมําแล๎วระยะหนึ่ง ตัวอักษรชนิดนี้ผู๎รู๎บางทํานไมํแยกเป็นชนิด
ตํางหาก  เพราะเป็นเพียงการผสมผสานจากตัว อักษร ๒ ชนิดแรก จึงมีการแบํงอักษรที่ใช๎ในล๎านนา
เป็น ๒ ชนิดคือ “อักษรไทยยวน” กับ “อักษรฝักขาม” เทํานั้น  
 ไกรศรี  นิมมานเหมินท์ (๒๕๒๗) ได๎ศึกษาและเสนอบทความเกี่ยวกับการศึกษาและ
พัฒนาของพระพุทธศาสนาในล๎านนา เชํน เรื่องการสังคายนาในสมัยพระเจ๎าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ - 
๒๐๓๐) ที่ทรงเลื่อมใสท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอยํางดี  และทรงมีแนวความคิดที่จะรักษา
พระพุทธศาสนาให๎บริสุทธิ์โดยให๎มีพระไตรปิฎกอันบริสุทธิ์ ด๎วยการอุปถัมภ์การจัดท าการสังคายนา
คัมภีร์พระไตรปิฎก ที่นับวําเป็นการสังคายนาคัมภีร์พระไตรปิฎกครั้งแรกในดินแดนประเทศไทย และ
เป็นครั้งที่  ๘  ของโลก  ในปีพุทธศักราช  ๒๐๒๐  ที่วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด  โดยมีพระ
ธรรมทินมหาเถระเจ๎าอาวาสวัดปุาตาลน๎อยเป็นประธานของที่ประชุมสงฆ์ในการจัดสังคายนา มีพระ
เถระและพระภิกษุอีกจ านวนมากเข๎ารํวมการสังคายนาซึ่งล๎วนเป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี 
และมีความแตกฉานในพระไตรปิฎก  การรวบรวมช าระพระคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีให๎ถูกต๎องบริสุทธิ์
ต๎องใช๎เวลาประมาณ  ๑  ป ี
 มณี  พยอมยงค์๒๕ ได๎ศึกษาถึงวัฒนธรรมล๎านนาทั้งในด๎านประเพณี เชํน ประเพณีในการ
เทศน์ การสวดที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนา และความเชื่อของชาวล๎านนาที่ใช๎หลักความเชื่อของ
พระพุทธศาสนาและความเชื่อในท๎องถิ่นโดยความเชื่อทั้งสองตํางมีความสัมพันธ์ตํอกัน  และมองวํา 
องค์ความรู๎และภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล๎านนามีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอตํอ
ความเชื่อถือ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวล๎านนา เป็นรากฐานที่ส าคัญตํอการเสริมสร๎างระบบ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีที่ส าคัญของชาวล๎านนา และไมํเพียงแตํในด๎านคุณธรรม 
                                                           

๒๕ มณี  พยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย, ( เชียงใหมํ : โครงการศูนย์สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๒๙), หน๎า ๖๗. 



 ๕๘ 

จริยธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเทํานั้น สาระส าคัญของวรรณกรรมล๎านนายังให๎ความรู๎ใน
ด๎านประวัติศาสตร์ของชนชาติ ความเป็นไปของบ๎านเมือง หลักและธรรมเนียมในการปกครอง ซึ่งพระ
มหาเถระ นักปราชญ์ ได๎แสดงภูมิความรู๎ออกมาเพ่ือให๎สังคมล๎านนามีความสงบสุข ทั้งนี้ด๎วยการเอาใจ
ใสํดูแลของทุกฝุายทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ชนชั้นผู๎ปกครอง คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไปที่ให๎
การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอยํางดี  ถึงแม๎วําความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะมี
ลักษณะทั้งที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมหรือแบบพุทธแท๎ และพระพุทธศาสนาใน
เชิงพิธีกรรมที่ผสมผสานความรู๎ ความเชื่อในท๎องถิ่นเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในวิถีแหํงชาวพุทธก็ตาม แตํ
ทั้งหมดก็แสดงให๎เห็นวํา เป็นการปรับประยุกต์เพ่ือให๎พระพุทธศาสนาด ารงอยูํได๎ทํามกลางกระแสการ
เปลี่ยนที่มิได๎เกิดข้ึนเพียงในสังคมล๎านนาเทํานั้น แตํได๎เกิดข้ึนกับสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ๒๖ ได๎ศึกษาและรวบรวม
ประวัติและผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ที่เป็นรูปธรรมจากหลักฐานทางด๎านประวัติศาสตร์ทั้งใน
ด๎านวรรณคดี และหลักฐานทางโบราณวัตถุ และอธิบายวรรณคดีที่ทํานได๎รจนาไว๎ ทั้ง ๔ เรื่อง คือ เวส
สันตรทีปนี จักกวาฬทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี 
 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ๒๗ ได๎ศึกษาการจัดการความรู๎ในประเพณีตากธรรม
ของวัดสูงเมํนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มุํงเน๎นให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ คือ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนให๎สามารถ
ด ารงอยุํหรือรับใช๎วิถีของชุมชน และการน าความรู๎จากคัมภีร์ธรรมที่มีอยูํอยํางมากมายในวัดสูงเมํนมา
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกลําว สามารถพิจารณาใน
สองนัย คือ  
 ๑) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยนัยแห่งประเพณี การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนโดยนัยของประเพณีนั้น หมายถึง การให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการ
โดยให๎ความส าคัญกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการเบื้องต๎นที่จะน๎อมน าประชาชนให๎
เข๎ามาจัดการทรัพยากรของตน โดยมองวํา การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานก็ดี การจัดประเพณีถวายธรรม 
และประเพณีตากธรรมก็ดี เป็นการสร๎างกุศลให๎เกิดขึ้นกับผู๎ที่ปฏิบัติ มีอานิสงส์มาก มีผลบุญมาก 
ดังนั้น ประชาชนจึงให๎ความสนใจและตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากรวัฒนธรรมที่อยูํในท๎องถิ่นของ
ตนและพร๎อมที่จะชํวยกันดูแลรักษาและสืบทอดพิธีการดังกลําว ให๎คงอยูํคูํกับท๎องถิ่นตํอไป  

                                                           
๒๖ พระจตุพล จิตตสํวโร พระศุภชัย ชยสุโภ และเกริก อัครชิโนเรศ, “แนวคิดในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน

ด้วยระบบดิจิตอล ในจังหวัดเชียงใหม่”, โครงการ e-book วรรณกรรมล้านนา, อาคารเรือนเดิม คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, http://www.instituteofasianstudies.com/Memory_of_asia.html. 

๒๗พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ, เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๕๐), หน๎า ๓๙.   



 ๕๙ 

 ๒) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยนัยแห่งกระบวนการพัฒนา จากกระบวนการที่
เกิดขึ้นจะเห็นได๎วํา ชุมชนมีพลัง มีความรู๎ มีความสามารถในการที่จะพัฒนาและคุ๎มครองทรัพยากร
วัฒนธรรมของตนเอง พิธีกรรมอาจเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา แตํสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชุมชน
ชาวสูงเมํน คือ ความรัก ความสามัคคี ความพร๎อมใจ และการเสียสละที่จะให๎ชุมชนได๎มีสิ่งยึดเหนี่ยว
ที่เปูนสํวนรวมของทุกคน มีการอนุรักษ์ สืบสานและสํงเสริม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ของตนเอง บนเส๎นทางที่ประชาชนสามารถจะท าได๎ การด าเนินกิจกรรมในประเพณีตากธรรมอาจ
วํางเว๎นไปรํวมร๎อยปี แตํชํวงเวลาที่ขาดหายไป ก็มิได๎หมายความวํา ชุมชนจะละทิ้งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณคํา เพียงแตํมีการจัดการในรูปแบบอ่ืน เชํน การศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
เป็นต๎น ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนนั้นมีความส าคัญอยํางยิ่งที่จะรักษา สํงเสริม 
และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให๎ยั่งยืนและมีชีวิตชีวา หรือการตอบสนองตํอการเรียนรู๎ในทุกยุคสมัย  
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของชาวสูงเมํนนั้น มีความหมายใน ๒ ลักษณะ คือ การมีสํวนรํวมใน
ลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตํ
เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได๎แกํ การรํวมกัน การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยีในท๎องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากโครงการวิจัยซึ่งมีความสอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  อีกประการหนึ่ง คือ การ
สํงเสริมสิทธิและพลังอ านาจของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการทรัพยากร
ของชุมชน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ควบคุมการใช๎และการกระจายทรัพยากรของชุมชน ซึ่ง
จะกํอให๎เกิดกระบวนการและโครงสร๎างที่ประชาชนในชุมชนชนสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถ
ของตน และได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้น โดยนัยดังกลําว แสดงให๎เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
กลไกการพัฒนาโดยท๎องถิ่นท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก เป็นการกระจายอ านาจในการวางแผนจากสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือให๎ท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งทางการบริหารจัดการ และมีพลังในการจัดสรรทรัพยากรให๎อยูํ
ในมาตรฐาน ซึ่ งประชาชนสามารถตรวจสอบได๎  หรืออาจกลําวได๎วํ า เป็นการคืนอ านาจ 
(Empowerment) ในการพัฒนาให๎แกํประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการก าหนดอนาคตของตนเอง  
 นอกจากนี้ยังได๎กลําวถึง ขั้นตอนและกระบวนการจัดการความรู๎ทางวัฒนธรรมใน
ประเพณีตากธรรมวํา ประกอบด๎วยกิจกรรม ๗ เรื่องท่ีส าคัญ คือ 
 ๑) การศึกษาวิจัยหรือการสร๎างองค์ความรู๎ 
 ๒) การประเมินคุณคําและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี   
 ๓) การสงวนและการอนุรักษ์ 
 ๔) การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๕) การเผยแพรํองค์ความรู๎   ข๎อมูล ประสบการณ์ให๎แกํคนอื่นๆ ทั้งในและนอกชุมชน   



 ๖๐ 

 ๖) การบังคับใช๎กฎเกณฑ์  ข๎อปฏิบัติ  ข๎อบัญญัติ 
 ๗) การฟ้ืนฟู  ผลิตซ้ า  และสร๎างใหมํ  
 อยํางไรก็ตามจากการด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกลําว พบวํา ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการความรู๎ทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกตําง
ออกไปจากแนวคิดดังกลําวในบางประเด็น โดยมีขั้นตอนและกระบวนการที่ส าคัญดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการศึกษาชุมชนและค๎นหาฐานความรู๎และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๒) ขั้นตอนการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และการประเมินคุณคําและศักยภาพของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและชุมชน   
 ๓) การด าเนินกิจกรรมกลุํมและเครือขํายการพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๔) การหารือและการบังคับใช๎กฎเกณฑ์  ข๎อปฏิบัติ  ข๎อบัญญัติของชุมชน 
 ๕) การสงวนและการอนุรักษ์โดยการใช๎ประเพณี  
 ๖) การฟ้ืนฟู  ผลิตซ้ า และสร๎างใหมํโดยบนฐานความรู๎และเครือขําย  
 ๗) การเผยแพรํองค์ความรู๎ ข๎อมูล ประสบการณ์ให๎แกํคนอื่น ๆ ทั้งในและนอกชุมชน   



บทที่ ๓ 
ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิก
คัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และเพ่ือวิเคราะห์เทคโนโลยี
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action Research) เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานและอนุรักษ์คัมภีร์
ด้วยระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒) การศึกษาวิจัยในภาคสนามเพ่ือส ารวจคัมภีร์ใบลานในวัด และสถานที่เก็บรวบรวม
คัมภีร์ใบลานในสังคมไทย เช่น สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแซ่แห้ง จังหวัด
น่าน หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 
 ๓) การวิจัยในเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ด้วยหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เพ่ือ
ก าหนดเงื่อนไขในการสร้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล การ
ออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และการจัดท าแบบเพ่ือสั่งผลิต
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 โครงการวิจัยนี้ได้มีการท าการศึกษาวิจัยจากพ้ืนที่หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ และ
สถาบันการศึกษาท่ีมีการรวบรวมเอกสารคัมภีร์ใบลานในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ น่าน และกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ วัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดังนั้น ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
 ๑) ตัวแทนพระสงฆ์ ผู้น าชุมชนของวัด พิพิธภัณฑ์ที่มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานใบลาน 
จ านวน ๕ รูป/คน ได้แก่ 
  (๑) พระครูปัญญาสารวินิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 



 ๖๒ 

  (๒) พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต ผู้อ านวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น  
  (๓) พระชยานันทมุนี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแซ่
แห้ง จังหวัดน่าน 
  (๔) พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุซ่อแฮ 
จังหวัดแพร่ 
  (๕) พระครูสิริจิรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง จังหวัดเชียงราย 

 ๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบเครื่องกล จ านวน ๕ คน 
  (๑) ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  (๒) นายศรายุทธ เงินทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  (๓) นายขวัญชัย เสวีนันท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  (๔) นายอาจารย์การุณย์ เศวตนัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  (๔) นายชวิน จอวรรณศิริ มหาวิทยาลัยพระเจ้าเกล้าธนบุรี 

  ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกธรรมทางวัฒนธรรม รวมจ านวน ๕ รูป/คน ได้แก่ 
  (๑) พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา 
  (๒) พระครูธรรมธรนิเทศ  อภิญาโณ รองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 
  (๓) นายบุญเลิศ เสนานนท์ นายกสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ 
  (๔) นายบุญเหลือ บุราณสาร นักภาษาโบราณ  
  (๕) นายภูริภัทร์ เพ็กทรัพย์ นักภาษาโบราณ อนุรักษ์เอกสารโบราณ 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ รูป/คน 
 
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล/การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 
 ๑) การศึกษาข้อมูลของคัมภีร์ใบลานจากศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานเป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์ใบลานเพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้คงอยู่สืบไป แหล่งที่ตั้งของศูนย์
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานส่วนมากอยู่ในวัดต่างๆในภาคเหนือ เช่นสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น
จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มีคัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก ศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และหอสมุด
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
 



 ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓.๑ การศึกษาข้อมูลคัมภีร์ใบลานสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่นจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓.๒ การวัดขนาดตัวอย่างคัมภีร์ใบลานในสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓.๓ ศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 

 
 
 
 



 ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓.๔ ตัวอย่างคัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน 

 
ภาพที่ ๓.๕ การวัดขนาดตัวอย่างคัมภีร์ใบลานที่มีขนาดมากท่ีสุด 

  
 จากการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานได้ผลของการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานดังตารางที่ ๑ 

พบว่าคัมภีร์ใบลานมีขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นขนาดของคัมภีร์ใบลานที่มีขนาดมากที่สุดจะถูกน ามา
ก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
ขนาดของคัมภีร์ใบลานด้านต่างๆมีขนาดมากที่สุดแตกต่างกันดังนี้  

 ๑) ความกว้าง ๕๐ มม. 
 ๒) ความยาว ๕๘๐ มม.  
 ๓) ความสูง ๒๐ มม.  
 ๔) ความหนาของคัมภีร์ใบลานมีขนาดใกล้เคียงกัน ๐.๕ มม. 



 ๖๖ 

 คัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมีขนาดความสูงที่แตกต่างกับข้อมูลในตารางที่ ๑ 
จากการศึกษาข้อมูลในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคเหนือพบว่า ความสูงของคัมภีร์ใบลานมีขนาด
มากกว่าที่เก็บข้อมูลไว้โดยมีความสูงถึง ๒๑๕ มม. ดังนั้น การก าหนดความสามารถของเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติจะก าหนดให้ท างานกับคัมภีร์ใบลานที่มี
ขนาดสูงสุด ๖๘ x ๖๖๒ x ๕๐ มม. ขณะที่คัมภีร์ใบลานที่มีความสูงมากกว่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นชุด
แล้วถ่ายภาพเพ่ือให้เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติที่ถูก
ออกแบบมีขนาดกระทัดรัด 
 
ตารางท่ี ๓.๑ ตัวอย่างการเก็บข้อมูลขนาดคัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 

ภาพประกอบ กว้าง ยาว สูง หนา 

 
๕๐ ๕๖๕ ๑๒ ๐.๕ 

 ๔๐ ๕๐๐ ๖ ๐.๕ 

 ๔๕ ๕๘๐ ๑๒ ๐.๕ 

 ๕๐ ๕๗๐  ๙  ๐.๕ 

 ๔๕ ๔๘๐ ๕ ๐.๕ 

 ๔๐ ๕๔๐ ๒๐ ๐.๕ 

 ๔๐ ๕๑๐ ๕ ๐.๕ 

 
 ๒) การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ
ดิจิทัล การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาขั้นตอนการท างานของเครื่องให้สามารถท างาน
ตอบสนองความต้องการได้โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๓) แนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัลควรน าคัมภีร์ใบลานมาคัดเลือกคัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพควรอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ ไม่กรอบ แตกหักง่าย และมีความยืดหยุ่นเพ่ือป้องกันความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์
ใบลานที่ถูกคัดแยกแล้วจะถูกน ามาท าความสะอาดทีละแผ่นหลังจากนั้นคัมภีร์ใบลานแต่ละแผ่นจะ
แยกออกจากกันไม่ติดขัดขณะเครื่องท างาน 

 คัมภีร์ใบลานที่ถูกท าความสะอาดจะถูกน ามาวางในต าแหน่งเตรียมพร้อมบนชุดรองรับ
ส าหรับการถ่ายภาพบนเครื่อง คัมภีร์ใบลานแต่ละกองไม่ควรมีความสูงมากกว่า ๕๐ มม. กองที่มีความ
สูงมากกว่าควรแยกออกให้ความสูงในแต่ละกองลดต่ ากว่า ๕๐ มม. หลังจากวางคัมภีร์ใบลานแต่ละ
กองแล้วจ าเป็นต้องตั้งความสูงของกองคัมภีร์ใบลานแต่ละกองให้อยู่ในต าแหน่งที่พร้อมท างานเสมอ 
เนื่องจากคัมภีร์ใบลานแต่ละกองมีความสูงแตกต่างกัน 

 คัมภีร์ใบลานแผ่นบนสุดจะถูกจับยึดชุดยกแผ่นใบลานเพ่ือยกสู่ต าแหน่งของชุดพลิกโดย
หัวดูดลมจะเลื่อนลงมาแล้วดูดคัมภีร์ใบลานแผ่นบนขึ้น หลังจากนั้นชุดยกแผ่นใบลานจะถูกเลื่อนสู่
ต าแหน่งของชุดพลิกพร้อมกับปล่อยแผ่นใบลานลง การวางแผ่นใบลานจะวางในต าแหน่งที่เหมาะสม
และเรียงเป็นระเบียบ ชุดยกแผ่นใบลานจะเลื่อนกลับต าแหน่งเดิมเพ่ือยกใบลานแผ่นถัดไป ใบลาน
แผ่นแรกซึ่งเปรียบเสมือนปกหนังสือจะถูกถ่ายภาพเพียงแผ่นเดียว หลังจากนั้นจะถูกพลิกเพ่ือ
ถ่ายภาพด้านหลังของแผ่นแรกพร้อมกันนั้นชุดยกแผ่นใบลานจะท างานต่อเนื่องเพ่ือยกแผ่นใบลาน

วางคัมภีร์ใบลาน 

เลื่อนคัมภีร์ใบลานมาต าแหน่งพลิก 

จับยึดแผ่นคัมภีร์ใบ

ลาน 

พลิกคัมภีร์ใบ

ลาน 

กดคัมภีร์ใบลาน 

การพัฒนาเทคโนโลยี 



 ๖๘ 

แผ่นที่ ๒ มาสู่ต าแหน่งของชุดพลิกเพ่ือถ่ายภาพทั้งสองแผ่นพร้อมกัน ใบลานแผ่นแรกจะถูกชุดยกอีก
ชุดยกออกฝั่งตรงข้ามเพ่ือให้มีที่ว่างส าหรับใบลานแผ่นที่ ๒ ซึ่งจะถูกพลิกตามมาพร้อมกับการวาง
ใบลานแผ่นที่ ๓ เพ่ือถ่ายภาพพร้อมกันต่อไป การท างานของเครื่องจะท างานต่อเนื่องจนถึงใบลาน
แผ่นสุดท้าย เมื่อใบลานแผ่นสุดท้ายถูกยกออกชุดรองรับแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะส่ง
สัญญาณให้ชุดควบคุมการท างานเพ่ือสั่งการให้เครื่องหยุดการท างาน 

 คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพเรียบร้อยทั้งกองแล้วจะถูกวางเรียงอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง
เพ่ือน าทั้งกองออกจากเครื่องแล้วมัดสายสยองให้คัมภีร์ใบลาน ห่อผ้า แล้วน าทั้งกองคัมภีร์ใบลาน
จัดเก็บอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๖ แนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 
  
๓.๔ การจัดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ
ระบบดิจิทัล  
 ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลการออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัล เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลมีขั้นตอนการ
ท างานที่ซับซ้อน การออกแบบเครื่องจึงประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ 
  ๓.๔.๑) ชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน ชุดรองรับคัมภีร์ใบลานท าหน้าที่ในการรองรับกอง
คัมภีร์ใบลานที่ถูกคัดแยกและท าความสะอาดแล้วพร้อมล าเลียงใบลานแผ่นบนสุดให้อยู่ในต าแหน่ง
พร้อมท างานคัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพต้องมีขนาดไม่เกิน ๖๘ x ๖๖๒ x ๕๐ มม. โดยทั้งกองจะ
ถูกน ามาวางในช่องรองรับ เมื่อเริ่มต้นท างานคัมภีร์ใบลานทั้งกองจะถูกเลื่อนขึ้นต่อเนื่องเพ่ือทดแทน
แผ่นใบลานซึ่งถูกน าออกไปถ่ายภาพทีละแผ่นใบลานแผ่นบนสุดจะถูกเลื่อนขึ้นให้อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายหลังจากใบลานแผ่นบนสุดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมแล้วชุดยกจะเลื่อน
ชุดยางดูดแผ่นใบลานลงมาสัมผัสแผ่นใบลาน ชุดยางดูดแผ่นใบลานจะยกขึ้นแล้วเลื่อนแผ่นใบลานสู่
ชุดพลิกใบลานในล าดับถัดไป การท างานจะท างานต่อเนื่องโดยสัมพันธ์กับชุดพลิกใบลาน และชุด



 ๖๙ 

เลื่อนใบลานออก เมื่อท างานจนแผ่นใบลานถูกเลื่อนออกจนหมดกองแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) 
จะตรวจจับแผ่นใบลานแล้วส่งสัญญาณสู่ชุดควบคุมการท างานเพ่ือให้เครื่องหยุดการท างาน 

 

 
ภาพที่ ๓.๗ ภาพ ๓ มิตชิุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 

 

  
 

ภาพที่ ๓.๘ ภาพด้านหน้าและด้านข้างชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 
 
  ๓.๔.๒) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนออกจากชุดรองรับคัมภีร์ใบ
ลานจะถูกน ามาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบลานเพ่ือถ่ายภาพ เมื่อเริ่มต้นท างานใบลานแผ่นแรกที่ถูกน ามา
วางบนชุดพลิกจะถูกถ่ายภาพทันที หลังจากนั้นชุดพลิกจะท างานโดยมีแผ่นรองรับซึ่งท าหน้าที่พลิก



 ๗๐ 

แผ่นใบลานแผ่นแรก การท างานของเครื่องจะสัมพันธ์กับชุดรองรับแผ่นคัมภีร์ใบลาน ดังนั้นแผ่นคัมภีร์
ใบลานแผ่นถัดไปจะถูกเลื่อนมาวางบนชุดพลิกเพ่ือถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานทั้ง ๒ แผ่นพร้อมกัน การ
ท างานของชุดพลิกคัมภีร์ใบลานจะท างานต่อเนื่องถึงแผ่นสุดท้าย  

 

 
ภาพที่ ๓.๙ ภาพ ๓ มิติชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๓.๑๐ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 
  ๓.๔.๓) ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนมาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบ
ลานแล้วจะถูกกดให้แนบพ้ืนเพ่ือให้แผ่นใบลานวางราบแบนและได้ภาพของแผ่นใบลานที่เหมาะสม 
ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะติดตั้งกระจกไว้เพ่ือให้แผ่นใบลานที่ถูกกดด้านล่างถูกบันทึกภาพด้วยกล้อง
ถ่ายภาพ เมื่อเลื่อนชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานลงมาจนแนบแผ่นใบลานพร้อมกดอุปกรณ์ตรวจจับ 
(Sensor) ชุดควบคุมจะสั่งการให้ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานหยุดเคลื่อนที่ กล้องถ่ายภาพจะถ่ายภาพ



 ๗๑ 

คัมภีร์ใบลาน จากนั้นชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเลื่อนขึ้นเพ่ือพลิกแผ่นคัมภีร์ใบลานเพ่ือถ่ายภาพชุด
อ่ืนต่อไป 

 
ภาพที่ ๓.๑๑ ภาพ ๓ มิติของชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๒ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 

  ๓.๔.๔) โครงสร้างชุดถ่ายภาพ  แผ่นคัมภีร์ใบลานที่ถูกกดแนบบนชุดพลิกแล้วจะ
ถูกถ่ายภาพจากกล้องถ่ายภาพซึ่งติดตั้งอยู่บนโครงสร้างชุดถ่ายภาพ การถ่ายภาพจะเริ่มเมื่อชุดกด
แผ่นคัมภีร์ใบลานกดแนบบนแผ่นใบลานอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะส่งสัญญาณสู่ชุดควบคุม
หลังจากนั้นชุดควบคุมจะส่งสัญญาณให้กล้องถ่ายภาพท างาน กล้องถ่ายภาพสามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง 
และเข้า-ออกได้เพ่ือให้ภาพที่ถูกถ่ายออกมาสามารถเก็บภาพของแผ่นใบลานได้ทั้งหมดรวมทั้งได้ภาพ
ที่มีความคมชัด 



 ๗๒ 

 
ภาพที่ ๓.๑๓ ภาพ ๓ มิติของโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

 

   
ภาพที่ ๓.๑๔ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

  
  ๓.๔.๕) ชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกรวบรวม
ด้วยชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกชุดยางดูดยกขึ้นแล้วเลื่อนออกสู่ชุด
รวบรวมคัมภีร์ใบลานที่ด้านหลังโดยมีเกลียวน าเลื่อนหมุนพาเคลื่อนที่ หลังจากนั้นชุดยางดูดจะวาง
แผ่นใบลานลงในกล่องรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การท างานจะท าวนซ้ าจนเต็ม 



 ๗๓ 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๕ ภาพ ๓ มิติของชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
 

 
 

ภาพที่ ๓.๑๖ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔ 

การพัฒนาต้นแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 
ภาพที่ ๓.๑๗ ภาพ ๓ มิติเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 

  
ภาพที่ ๓.๑๘ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 

ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 



 ๗๕ 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยจักด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน ๒ มิติ คือ  
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ด้วยชุดความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบเครื่องกล
และการวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ๒) การวิเคราะห์ในเชิงสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาแบบบูรณาการด้วยวิเคราะห์เชิงการ
สร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่พัฒนาจากระบบเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการเชิงสังคมวิทยาและ
ประวัติศาสตร์ 
 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงบูรณาการเพื่อน าเสนอในเชิงการน าไปใช้ประโยชน์และ
การสร้างสืบต่อไป 



บทที่ ๔  
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และเพ่ือวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิจัยในเชิงปฏิบัติการ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลพื้นฐานของคัมภีร์ใบลานและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในสังคมไทย 
 ๒. ผลการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัล  
 ๓. ผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔. ผลการวิเคราะห์การอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานของคัมภีร์ใบลานและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในสังคมไทย 
 วิธีการเก็บรักษาคัมภีร์ธรรมใบลาน/วรรณกรรม/เอกสารโบราณ จากการศึกษาที่วัดสูง
เม่น จังหวัดแพร่ และวัดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาทั่วไปทั่วไปพบว่า พระสงฆ์และนักอนุรักษ์ชาว
ไทยทั่วไปมีวิธีเก็บรักษาคัมภีร์ธรรมที่อยู่ในรูปสมุดข่อย ใบลาน และปั๊บสา ใน ๔ ระดับใหญ่ ๆ คือ  
 ๑) ระดับคัมภีร์ เมื่อพระเถระ นักปราชญ์ได้เขียนธรรม วรรณกรรม หรือเรื่องราวต่าง  ๆ 
ลงในสมุดข่อย ใบลานแล้ว ท่านเหล่านั้นจะใช้เชือกผูกร้อยใบลานเข้าด้วยกันเป็นแต่ละผูก/ฉบับ ตาม
เนื้อเรื่อง จากนั้นก็มัดด้วยด้ายที่มีสีแดง บางครั้งก็ลงรักปิดทองทับตัวอักษรที่เขียนด้วยเหล็กแหลม น า
ไม้ที่มีลวดลายสวยงามและขัดแล้วอย่างดีมาประกบหน้า-หลัง แล้วใช้ผ้าห่อคลุมทับ มัดคัมภีร์แต่ละ
ผูก/ฉบับรวมกันเป็นชุดคัมภีร์ บางแห่งท าไม้เล็ก ๆ หรือที่เรียกว่า “ไม้ปั่นจั๊ก” หรือ “ไม้บัญชัก” เพ่ือ
บอกว่า คัมภีร์เรื่องนั้น ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีธรรมกี่ผูก ใครเป็นผู้แต่ง แต่งขึ้นเมื่อไร และใครให้
ความอุปถัมภ์ เป็นต้น นับได้ว่า เป็นการจัดระบบข้อมูลอ้างอิงที่ดี ที่แสดงถึงภูมิปัญญาในการรักษา
คัมภีร์ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี  โดยที่วัดสูงเม่นนั้น มีการจัดท าไม้ปั่นจักอย่างสวยงาม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศรัทธาความเชื่อที่มีต่อการรักษาและการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมของชาวสูงเม่นเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๑ ภาพไม้ปั๋นจัก ที่เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาในการจัดระบบวรรณรักษ์/ห้องสมุดในอดีต 
 
 ๒) ระดับตู้พระธรรม เมื่อมีการจารคัมภีร์ ห่อคัมภีร์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว พระเถระ 
นักปราชญ์เหล่านั้น ถือว่า ผลงานที่ท่านได้แต่งขึ้นมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา สมควรที่จะเก็บรักษาไว้
อย่างดี จึงมีการจัดเก็บไว้ในตู้ที่มิดชิดสามารถป้องกันแมลง หนู หรือสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนได้  
ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างตู้พระธรรมถวายวัด โดยมีลวดลายที่สวยงามแสดงถึงภูมิปัญญาและศิลปะ
ของชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๒ ภาพตู้หรือหีบเก็บคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 
 ๓) ระดับหอพระไตรปิฎก หรือ หอไตร เมื่อมีตู้พระธรรมหลาย ๆ ตู้ พระเถระ นักปราชญ์
จึงได้สร้างหอไตรขึ้น เพื่อเป็นที่รวบรวมคัมภีร์ต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน และเพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้า
หาความรู้ของอนุชนรุ่นหลัง หอไตรที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา เช่น หอไตรวัด
พระสิงห์ หอไตรวัดเจดีย์หลวง หอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย 
จังหวัดล าพูน เป็นต้นนั้น ได้สะท้อนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีร์ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี ส่วนที่วัด
สูงเม่น นั้น ได้มีการสร้างหอไตร โดยมีน้ าล้อมรอบ เพ่ือป้องกันปลวก แมลง ที่จะเข้ามากัดท าลาย
คัมภีร์ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ในการเก็บรักษาคัมภีร์ธรรมเป็นอย่างดี 



 ๗๘ 

   ๔) ระดับประเพณีความเชื่อ เพ่ือให้วิธีการเก็บรักษาและสืบต่อวรรณกรรม/คัมภีร์ให้ยืน
ยาว วัดสูงเม่น จังหวัด ได้มีประเพณีการรักษาคัมภีร์ธรรม ที่เรียกว่า  “ประเพณีตากธรรม”  ซึ่งเป็น
กระบวนการรักษาคัมภีร์ผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ โดยการน าคัมภีร์ใบลาน ปั๊ปสา  ที่อยู่ในหอไตรหรือ
ในที่ต่าง ๆ ออกมาตากแดด ควบคุมความชื้น เก็บรักษาโดยการห่อผ้า และการเขียนคัมภีร์ชุดใหม่
ขึ้นมา โดยประเพณีตากธรรม นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ใหม่และการสืบทอดคัมภีร์
โบราณ กล่าวคือ ก่อนที่จะมีประเพณีตากธรรมในเดือนยี่เป็ง (วันเพ็ญเดือน ๑๒) ของทุกปี พระสงฆ์
และชาวบ้านจะใช้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาและความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่มาเขียน/บันทึก
เรื่องราวของชุมชน ก่อนที่จะน ามาเทศน์ (บอกเล่า) และร่วมแห่ฉลองในพิธีตากธรรมดังกล่าว 
หลังจากนั้นก็ถวายคัมภีร์ธรรมเหล่านั้นให้กับวัด จนกลายเป็น “ประเพณีตานธรรม”  นอกจากนี้ ก็
เป็นการส ารวจคัมภีร์ธรรมที่วัดต่างๆ ได้ยืมไปเทศน์ให้ประชาชนได้ฟังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาว่า ได้
ส่งคืนวัดที่มีคัมภีร์มาครบหรือไม่ คัมภีร์ไหนช ารุดหรือไม่อย่างไร  ส่วนประเพณีตานธรรมหรือถวาย
ธรรมนั้น ยังคงมีอยู่และจัดว่าเป็นประเพณีท่ีชาวพุทธล้านนาจะต้องประพฤติปฏิบัติและรักษาสืบเนื่อง
กันมา โดยเฉพาะการถวายธรรมเพ่ือเป็นการอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ชาวพุทธ
ล้านนาและวัดสูงเม่นนิยมน าคัมภีร์ธรรมมาถวายวัด ซึ่งแสดงถึงคติธรรม ความเชื่อ และความเป็น
ชุมชนแห่งชาวพุทธที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  
 
ลักษณะและขนาดของคัมภีร์ใบลาน 
 หอไตรและศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานหลายวัด ได้เป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์ใบลานเพ่ือ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้คงอยู่สืบไป แหล่งที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานส่วนมากอยู่ในวัดต่างๆใน
ภาคเหนือ เช่นสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มี
คัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก ศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานได้ผลของการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานดังตารางที่ 1 
พบว่าคัมภีร์ใบลานมีขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นขนาดของคัมภีร์ใบลานที่มีขนาดมากที่สุดจะถูกน ามา
ก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
ขนาดของคัมภีร์ใบลานด้านต่างๆมีขนาดมากที่สุดแตกต่างกันดังนี้  

 ๑) ความกว้าง 50 มม.  
 ๒) ความยาว 580 มม.  
 ๓) ความสูง 20 มม.  
 ๔) ความหนาของคัมภีร์ใบลานมีขนาดใกล้เคียงกัน 0.5 มม. 

 คัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมีขนาดความสูงที่แตกต่างกับข้อมูลในตารางที่ 1 
จากการศึกษาข้อมูลในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคเหนือพบว่า ความสูงของคัมภีร์ใบลานมีขนาด
มากกว่าที่เก็บข้อมูลไว้โดยมีความสูงถึง 215 มม. ดังนั้นการก าหนดความสามารถของเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติจะก าหนดให้ท างานกับคัมภีร์ใบลานที่มี
ขนาดสูงสุด 68 x 662 x 50 มม. ขณะที่คัมภีร์ใบลานที่มีความสูงมากกว่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นชุด



 ๗๙ 

แล้วถ่ายภาพเพ่ือให้เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติที่ถู ก
ออกแบบมีขนาดกระทัดรัด 
 ลักษณะและขนาดของคัมภีร์ใบลานในสังคมไทยพบว่า มีลักษณะและขนาดไม่แตกต่างกัน
มาก เพราะว่าท ามาจากใบลานที่อยู่ในแผ่นดินไทย โดยมีการคิดเลือกใบลานที่มีขนาดเท่าเทียมกัน
และมีสภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือน ามาเป็นใบลานธรรมและคัมภีร์ธรรมตามที่ปรากฏ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ การเก็บข้อมูลขนาดคัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

 

ภาพประกอบ กว้าง ยาว สูง หนา 

 
50 565  12 0.5 

 40 500  6 0.5 

 45 580  12 0.5 

 50 570  9  0.5 

 45 480  5 0.5 

 40 540  20 0.5 

 40 510  5 0.5 

 
 
๔.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล  
 แนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับ
การถ่ายภาพดิจิทัล ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ
ดิจิทัลควรน าคัมภีร์ใบลานมาคัดเลือก คัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่
กรอบ แตกหักง่าย ไม่บิดงอ และมีความยืดหยุ่นเพ่ือป้องกันความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบ
ลานที่ถูกคัดแยกแล้วจะถูกน ามาท าความสะอาดทีละแผ่น หลังจากนั้นคัมภีร์ใบลานแต่ละแผ่นจะแยก
ออกจากกัน ไม่ติดขัดขณะเครื่องท างาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกท าความสะอาดจะถูกน ามาวางบนถาด
ส าหรับบรรจุเพื่อเข้าเครื่อง โดยความสูงกองไม่เกิน 50 มม.กองที่มีความสูงมากกว่าควรแยกออก การ
จัดวางควรวางในต าแหน่งก่ึงกลางถาด 
 การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล การ
ออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาขั้นตอนการท างานของเครื่องให้สามารถท างานตอบสนอง
ความต้องการได้โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
 



 ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๓ ขั้นตอนการท างานของเครื่องให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
 

 ส าหรับการพัมนาหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องจะเลื่อนลงมาเพ่ือดูดแผ่นคัมภีร์
ใบลานแผ่นบนสุด จากนั้นยกขึ้นพร้อมเลื่อนสู่ต าแหน่งชุดพลิก และปล่อยแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 1 
ลงบนชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน กระจกเลื่อนลงมากดแผ่นคัมภีร์ใบที่ 1 ให้แนบกับชุดพลิก หลังจากนั้น
เครื่องจะถ่ายภาพ ยกกระจกขึ้นพร้อมกับพลิกคัมภีร์แผ่นที่ 1 หัวดูดจะเลื่อนแผ่นคัมภีร์แผ่นที่ 2 มา
วาง กระจกเลื่อนลงมากดพร้อมถ่ายภาพ การท างานของเครื่องจะท างานต่อเนื่องจนคัมภีร์ใบลานหมด
กอง 
 คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพเรียบร้อยทั้งกองแล้วจะถูกวางเรียงอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง
เพ่ือน าทั้งกองออกจากเครื่องแล้วมัดสายสยองให้คัมภีร์ใบลาน ห่อผ้า แล้วน าทั้งกองคัมภีร์ใบลาน
จัดเก็บอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

วางคัมภีร์ใบลาน 

เลื่อนคัมภีร์ใบลานมาต าแหน่งพลิก 

จับยึดแผ่นคัมภีร์ใบ

ลาน 

พลิกคัมภีร์ใบ

ลาน 

กดคัมภีร์ใบลาน 

การถ่ายภาพ 

การส่งภาพไปยัง
คอมพิวเตอร์ 



 ๘๑ 

 
 

ภาพที่ ๔.๔ แนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึด 
และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 
การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลมีส่วนประกอบที่ท า
หน้าที่แตกตัวกันดังต่อไปนี้ 
 ๑) ชุดรองรับและเลื่อนคัมภีร์ใบลาน ชุดรองรับคัมภีร์ใบลานท าหน้าที่ในการรองรับกอง
คัมภีร์ใบลานที่ถูกคัดแยกและท าความสะอาดแล้วพร้อมล าเลียงใบลานแผ่นบนสุดให้อยู่ในต าแหน่ง
พร้อมท างาน คัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพต้องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกินกว่า 50 x 600 
x 50 มม. โดยทั้งกองจะถูกน ามาวางในถาดรองรับ เมื่อเริ่มต้นท างานชุดหัวดูดจะเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือ
ดูดแผ่นใบลานทีละ 1 แผ่น 
 หลังจากใบลานถูกดูดโดยหัวดูดแล้ว แผ่นใบลานจะถูกเลื่อนไปสู่ต าแหน่งชุดพลิกแล้ววาง
แผ่นใบลานลง จากนั้นชุดหัวดูดจะเคลื่อนที่กลับสู่ถาดรองรับเพ่ือดูดใบลานแผ่นถัดไป การท างานจะ
ท างานต่อเนื่องจนคัมภีร์ใบลานหมดกอง  
 ส่วนประกอบของชุดรองรับและเลื่อนคัมภีร์ใบลานประกอบด้วยมอเตอร์เลื่อนชุดดูด
แนวดิ่ง มอเตอร์เลื่อนชุดดูดแนวนอน ถาดรองรับคัมภีร์ใบลานเข้า ชุดหัวดูดคัมภีร์ใบลาน และโครงชุด
เลื่อน 



 ๘๒ 

 
ภาพที่ ๔.๕ ภาพ 3 มิติชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 

 
  

      
 

ภาพที่ ๔.๖ ภาพด้านหน้าและด้านข้างชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 
 
 
 ๒) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนออกจากชุดรองรับคัมภีร์ใบลานจะถูก
น ามาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบลานเพ่ือถ่ายภาพ เมื่อเริ่มต้นท างานใบลานแผ่นแรกที่ถูกน ามาวางบนชุด
พลิกจะถูกถ่ายภาพทันที หลังจากนั้นชุดพลิกจะท างานโดยมีแผ่นรองรับซึ่งท าหน้าที่พลิกแผ่นใบลาน
แผ่นแรก การท างานของเครื่องจะสัมพันธ์กับชุดรองรับแผ่นคัมภีร์ใบลาน ดังนั้นแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่น



 ๘๓ 

ถัดไปจะถูกเลื่อนมาวางบนชุดพลิกเพ่ือถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานทั้ง 2 แผ่นพร้อมกัน การท างานของชุด
พลิกคัมภีร์ใบลานจะท างานต่อเนื่องถึงแผ่นสุดท้าย  

 

ภาพที่ ๔.๗ ภาพ 3 มิติชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 
 

  

ภาพที่ ๔.๘ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 

 ๓) ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน  แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนมาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบลานแล้ว
จะถูกกดให้แนบพื้นเพ่ือให้แผ่นใบลานวางราบแบนและได้ภาพของแผ่นใบลานที่เหมาะสม ชุดกดแผ่น
คัมภีร์ใบลานจะติดตั้งกระจกไว้เพ่ือให้แผ่นใบลานที่ถูกกดด้านล่างถูกบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ 
เมื่อเลื่อนชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานลงมาจนแนบแผ่นใบลานพร้อมกดอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ชุด
ควบคุมจะสั่งการให้ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานหยุดเคลื่อนที่ กล้องถ่ายภาพจะถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน 
จากนั้นชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเลื่อนขึ้นเพ่ือพลิกแผ่นคัมภีร์ใบลานเพ่ือถ่ายภาพชุดอ่ืนต่อไป 



 ๘๔ 

 
 

ภาพที่ ๔.๙ ภาพ 3 มิติของชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 

      
 

ภาพที่ ๔.๑๐ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 
 ๔) โครงสร้างชุดถ่ายภาพ แผ่นคัมภีร์ใบลานที่ถูกกดแนบบนชุดพลิกแล้วจะถูกถ่ายภาพ
จากกล้องถ่ายภาพซึ่งติดตั้งอยู่บนโครงสร้างชุดถ่ายภาพ การถ่ายภาพจะเริ่มเมื่อชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลา
นกดแนบบนแผ่นใบลาน อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะส่งสัญญาณสู่ชุดควบคุมหลังจากนั้นชุด
ควบคุมจะส่งสัญญาณให้กล้องถ่ายภาพท างาน กล้องถ่ายภาพสามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง และเข้า-ออก
ได้เพ่ือให้ภาพที่ถูกถ่ายออกมาสามารถเก็บภาพของแผ่นใบลานได้ทั้งหมดรวมทั้งได้ภาพที่มีความ
คมชัด 



 ๘๕ 

 
ภาพที่ ๔.๑๑ ภาพ 3 มิติของโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

 

   
ภาพที่ ๔.๑๒ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

 
 ๕) ชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกรวบรวมด้วยชุด
รวบรวมคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกชุดยางดูดยกขึ้นแล้วเลื่อนออกสู่ชุดรวบรวม
คัมภีร์ใบลานที่ด้านหลังโดยมีเกลียวน าเลื่อนหมุนพาเคลื่อนที่ หลังจากนั้นชุดยางดูดจะวางแผ่นใบลาน
ลงในกล่องรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การท างานจะท าซ้ าจนเต็ม 



 ๘๖ 

 
ภาพที่ ๔.๑๓ ภาพ 3 มิติของชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 

 

         

  
ภาพที่ ๔.๑๔ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 

 



 ๘๗ 

 
แบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๕ ภาพ 3 มิติเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 
  

   
ภาพที่ ๔.๑๖ ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 

ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 
 



 ๘๘ 

การค านวณทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
ประกอบด้วยส่วนประกอบจ านวนมาก ส าหรับอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องมีการค านวณเพ่ือให้เครื่อง
สามารถท างานได้คือมอเตอร์ มอเตอร์ที่ต้องใช้ส าหรับเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลมีหลายตัว จ าแนกได้ดังนี้  

 M 1 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าชุดพลิก และออกจากชุดพลิก 
 M 2 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง และออกจากเครื่อง 
 M 3 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๗ ต าแหน่งของมอเตอร์ส าหรับเครื่องจับยึด 

และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 

 
 
 

M3 

M2 

M1 



 ๘๙ 

 ๑) การค านวณ M1 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าชุดพลิก และออก
จากชุดพลิก 
 เครื่องเคลื่อนที่ขึ้น-ลงโดยมีระยะ 120 มิลลิเมตร เวลาในการเคลื่อนที่ 4 วินาที ต้องการ
หาก าลังของมอเตอร์ที่ใช้ขับชุดหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้า และออกจากชุดพลิก โดยมีส่วนประกอบ
ของเกลียวน าเลื่อนขนาด M12 x1.75 น้ าหนักชุดจับยึดใบลาน 0.5 กิโลกรัม 
 การค านวณหาความเร็วรอบ M1 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าชุด
พลิก และออกจากชุดพลิก 

ที่มาจากหนังสือตารางโลหะ       (1) 

 

และ         (2) 

 
โดย  l = ระยะความยาว 

   n = ความเร็วรอบ 
   p = ระยะพิต 
    = เวลาในการเคลื่อนท่ี 

 

แทนค่าสมการ (2)   

    N = 1028   รอบ/นาท ี
 
 การค านวณหาก าลังมอเตอร์ M1 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าชุด
พลิก และออกจากชุดพลิก 

จากสมการ       (3) 

ที่มา www.tiamics.com/webboard.php?id=17&wpid≤0001 
 

         (4) 

ที่มา THK The mark of linnear motion No.400E/04-05 
 โดย  F = แรงที่กระท า F = mgµ 
   M = มวล 
   G = แรงโน้มถ่วงของโลก 



 ๙๐ 

   µ = สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 
   P = ระยะพิต 
   E = ประสิทธิภาพ (มากกว่า 80%) 
 

 จากสมการที่ 4 Torqe  =  

    =    N.m 
 
 จากสมการที่ 3            

                    =    วัตต์ 
 

 ดังนั้น M1 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าชุดพลิก และออกจากชุดพลิก
มีความเร็วรอบ 1028 รอบ/นาที ก าลังมอเตอร์  หรือ 0.0051 วัตต์ 
 ๒) ถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง และออกจากเครื่อง 
 การเคลื่อนที่ของถาดมีระยะเคลื่อนที่ 370 มิลลิเมตร เวลาในการเคลื่อนที่ 8 วินาที 
ต้องการหาก าลังของมอเตอร์ที่ใช้ขับชุดหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้า และออกจากชุดพลิก โดยเลือกใช้
บอลสกรูขนาด 16 มิลลิเมตร ระยะพิต 5 มิลลิเมตร น้ าหนักชุดหัวดูดแผ่นใบลาน  5 กิโลกรัม 
 การค านวณหาความเร็วรอบ M2 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้า
เครื่อง และออกจากเครื่อง 

 แทนค่าสมการ (2)   

    N = 555  รอบ/นาท ี
 
 การค านวณหาก าลังมอเตอร์ M2 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้า
เครื่อง และออกจากเครื่อง 
 

 จากสมการที่ 4 Torqe  =  

    =    N.m 
 
 จากสมการที่ 3    

            = 0.084    วัตต์ 
 



 ๙๑ 

 ดังนั้น M2 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง และออกจาก
เครื่องมีความเร็วรอบ 555 รอบ/นาที ก าลังมอเตอร์ 0.084 วัตต์ 
 ๓) ชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานมีระยะเคลื่อนที่ 270 มิลลิเมตร  เวลาในการ
เคลื่อนที่ 5 วินาทีเลือกใช้สกรูระยะพิต 5 มิลลิเมตร น้ าหนักชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 10 
กิโลกรัม  
 การค านวณหาความเร็วรอบ M3 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

แทนค่าสมการ (2)    

    N = 648  รอบ/นาท ี
การค านวณหาก าลังมอเตอร์ M3 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

  

 จากสมการที่ 4 Torqe  =  

    =    N.m 
 
 จากสมการที่ 3    

            = 0.198    วัตต์ 
 ดังนั้น M3 มอเตอร์ส าหรับเลื่อนชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานมีความเร็วรอบ 648 
รอบ/นาที ก าลังมอเตอร์ 0.198 วัตต์ 
การวิเคราะห์ความแข็งแรง 
 เครื่องพลิกคัมภีร์ใบลานประกอบด้วยส่วนประกอบจ านวนมาก โดยมี โครงเครื่องเป็น
ส่วนประกอบที่รับน้ าหนักทั้งหมดของเครื่องพลิกคัมภีร์ใบลานดังภาพที่ ๑.๑๘ 

 
ภาพที่ ๔.๑๘ โครงเครื่องอลูมิเนียมเพื่อพิจารณาความแข็งแรง 



 ๙๒ 

  
 โครงเครื่องถูกเลือกใช้อลูมิเนียมขนาด 30 x 30 มิลลิเมตร โดยยึดต่อกันด้วยฉากและสก
รูอย่างมั่นคง หลังจากออกแบบเสร็จแล้วโครงเครื่องถูกน ามาวิเคราะห์ความแข็งแรงเพ่ือพิจารณา
ขนาดของโครงอลูมิเนียมที่เหมาะสม การพิจารณาก าหนดให้น้ าหนักที่โครงเครื่องรับ 30 กิโลกรัม 
(หรือประมาณ 300 นิวตัน) น้ าหนักจะกระจายอยู่ด้านบนของโครงเครื่องดังภาพที่ 3.21 

 
ภาพที่ ๔.๑๙ การพิจารณาความแข็งแรงของโครงเครื่องพลิกคัมภีร์ใบลาน 

  
 ผลจากการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงเครื่องพลิกคัมภีร์ใบลาน พบว่าเมื่อมีน้ าหนัก 

30 กิโลกรัม (ประมาณ 300 นิวตัน) ถูกวางลงบนโครงเครื่องอลูมิเนียมขนาด 30  x 30 มิลลิเมตร 
โครงเครื่องมีการเสียรูปเล็กน้อยประมาณ 0.62 มิลลิเมตร ที่คานรับด้านบนทั้งสองชิ้น (สีแดง) การ
เสียรูปดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่อง โดยเครื่องยังสามารถท างานได้ ดังนั้นโครงเครื่องอลูมิเนียม
ขนาด 30 x 30 มิลลิเมตรจึงสามารถใช้งานได้ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนขนาดของอลูมิเนียมดังภาพที่ 
3.22 

 
 
 
 
 



 ๙๓ 

 
Name 

Type Min 
Max 

Stress1 TXY: Shear in Y 
Dir. on YZ Plane 

4907.6 N/m^2 
Element: 62 

1.79376e+007 
N/m^2 
Element: 95 

 
โครง-Load 30 Kg-Stress-Stress1 

 

Name Type Min Max 
Displacement1 URES:   Resultant 

Displacement 
0 mm 
Node: 48 

0.620118 mm 
Node: 135 

 
โครง-Load 30 Kg-Displacement-Displacement1 

 
ภาพที่ ๔.๒๐  โครงเครื่องพลิกคัมภีร์ใบลานถูกวิเคราะห์ความแข็งแรงพบว่ามีการเสียรูปประมาณ 

๐.๖๒ มิลลิเมตร 



 ๙๔ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ 
      ดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ส าหรับการทดลองเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ
บันทึกภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานระหว่างกระบวนการจัดเรียงและบันทึกภาพถ่ายโดยใช้แรงงานคน และ
กระบวนการบันทึกภาพถ่ายด้วยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพด้วย
ดิจิทัล 
 องค์ประกอบของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ 
ดิจิทัล เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลถูกออกแบบและผลิต
ออกมาโดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

 ๑) ชุดโครงเครื่อง 
 ๒) ถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง 
 ๓) หัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง 
 ๔) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๕) ถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานออกจากเครื่อง 
 ๖) หัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานออกจากเครื่อง 
 ๗) ชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 ๘) ชุดโครงยึดกล้องถ่ายภาพ 
 ๙) กล่องควบคุมการท างานของเครื่อง  
 ๑๐) ถังลมส าหรับหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

 

  
 



 ๙๕ 

  
 

ภาพที่ ๔.๒๑ เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 
การท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลท างานเป็นขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) น าคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดงอ วางในถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลาน
เข้าเครื่อง 

 ๒) กดสวิทซ์ควบคุมการท างานเพ่ือเริ่มต้นการท างานของเครื่อง 
 ๓) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลาน

แผ่นที่ 1 โดยน าไปวางที่ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๔) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่กลับมายังถาดบรรจุคัมภีร์ใบลาน

เข้าเครื่องเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 2 
 ๕) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือกดให้แผ่นคัมภีร์ใบลานแนบพ้ืนของชุด

พลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๖) กล้องถ่ายภาพถ่ายภาพด้านหน้าคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 1 (เฉพาะแผ่นที่ 1 เพียงแผ่น

เดียว) 
 ๗) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน 
 ๘) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลานพลิกคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 1 (ด้านหลัง) 
 ๙) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องด าเนินการจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 2 

และเคลื่อนมายังชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน พร้อมวางแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 2 บนชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 



 ๙๖ 

 ๑๐) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่กลับเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลาน
แผ่นถัดไป 

 ๑๑) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือกดให้แผ่นคัมภีร์ใบลานแนบลงบนพ้ืน
ของชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 ๑๒) กล้องถ่ายภาพถ่ายภาพด้านหลังแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ 1 และด้านหน้าคัมภีร์ใบ
ลานแผ่นที่ 2 พร้อมกัน 

 ๑๓) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน (หลังจากเครื่องจะท างาน
ต่อเนื่อง) 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 ๑) เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 ๒) คัมภีร์ใบลานแยกออกจากเชือกมัดแล้ว 
 ๓) นาฬิกาจับเวลา 

 
วิธีการทดลอง  

 ๑) คัดแยกคัมภีร์ใบลานที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดงอ แล้วแยกออกเชือกมัด 
 ๒) น าคัมภีร์ใบลานใส่ในถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง 
 ๓) เตรียมติดตั้งกล้องถ่ายภาพให้พร้อม โดยตรวจสอบหน่วยความจ าให้เพียงพอ 
 ๔) เปิดเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และถังลม

ให้พร้อมส าหรับการท างาน 
 ๕) เริ่มต้นท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ

ดิจิทัล และจับเวลาเมื่อกล้องถ่ายภาพท างาน 
 ๖) จับเวลาการท างานของกล้องถ่ายภาพ 
 ๗) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพที่ได้จากหน่วยความจ าของกล้องถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๗ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๒ การทดลองครั้งท่ี 1 
 

ครั้งที่ เวลาท างาน (วินาที) หมายเหตุ 
1 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
2 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
3 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
4 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
5 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
6 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
7 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
8 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
9 68 ปรากฎเงาสะท้อน 

10 68 ปรากฎเงาสะท้อน 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๒๒ ตัวอย่างภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานจากการทดลองครั้งท่ี 1 ปรากฎเงาสะท้อนในภาพ 
 
 ผลการทดลองใช้เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
ครั้งที่ 1 พบว่าใช้เวลาในการถ่ายถาพ 68 วินาที/ภาพ ภาพที่ได้ไม่ชัดเจน และปรากฎเงาสะท้อนจาก
เพดานห้องทดลองเนื่องจากไม่มีการควบคุมแสง 



 ๙๘ 

 เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งใช้เวลา 68 วินาทีพบว่าเครื่องใช้เวลาในการท างาน
มากเกินไป จึงควรมีการปรับปรุงเครื่องให้ใช้เวลาในการท างานน้อยลง ขณะเดียวกันเงาสะท้อนที่
ปรากฎในภาพควรใช้ไฟส่องสว่างเพ่ือควบคุมให้ภาพมีความชัดเจนมากข้ึนไม่ปรากฎเงาสะท้อน 

 การปรับปรุงครั้งที่ ๒ เครื่องถูกปรับปรุงการท างานโดยเปลี่ยนค าสั่งควบคุมการท างาน
ของหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานออกจากเครื่อง จากเดิมควบคุมให้เลื่อนลงจนสัมผัสพ้ืนด้านล่างจึง
ปล่อยแผ่นคัมภีร์ใบลานแล้วเคลื่อนที่ขึ้น โดยปรับปรุงให้ชุดหัวดูดปล่อยแผ่นคัมภีร์ใบลานจากด้านบน
ถาดทันที ขณะที่มอเตอร์ตัวอ่ืนถูกก าหนดค่าความเร็วรอบใหม่ให้สูงขึ้น และจัดให้มีไฟส่องสว่างจาก
ด้านข้างจ านวน 2 หลอด เพื่อช่วยตัดเงาสะท้อนจากเพดานด้านบน 

 
ตารางท่ี ๔.๓ การทดลองที่ 2 

 
ครั้งที่ เวลาท างาน (วินาที) หมายเหตุ 

1 35 ภาพมีความชัดเจน 
2 35 ภาพมีความชัดเจน 
3 35 ภาพมีความชัดเจน 
4 35 ภาพมีความชัดเจน 
5 35 ภาพมีความชัดเจน 
6 35 ภาพมีความชัดเจน 
7 35 ภาพมีความชัดเจน 
8 35 ภาพมีความชัดเจน 
9 35 ภาพมีความชัดเจน 

10 35 ภาพมีความชัดเจน 
 

 
 
 

ภาพที่ ๔.๒๓ ตัวอย่างภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานจากการทดลองครั้งท่ี 2 ภาพมีความชัดเจน 
 



 ๙๙ 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๒๔ เปรียบเทียบภาพถ่ายจากเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัลโดยไม่ใช้ไฟส่องสว่างและการใช้ไฟส่องสว่าง 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ดังนั้น การพัฒนาเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
จะช่วยให้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานซึ่งมีอยู่จ านวนมากถูกเก็บและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่างๆถูกอนุรักษ์ไว้โดยไม่เกิดการสูญหายไปพร้อมกับความเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน 
โดยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสามารถถ่ายภาพโดยใช้
เวลาถ่ายภาพ 35 วินาที/ภาพ และภาพมีความชัดเจน  
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์การอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 แนวคิดการเก็บรวบรวมรักษาและจัดหมวดหมู่คัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ธรรม แนวคิด
การรวบรวมพระไตรปิฎกนั้น เป็นสิ่งที่มีมานานนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีการสังคายนาพระธรรมวินัย 
โดยพระสาวกองค์ส าคัญ ๆ เช่น พระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี พระอานนท์ เป็นต้น ก็ได้มีการ
รวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งจัดว่าเป็นวรรณกรรมหรือหลักธรรมที่ส าคัญ ส่วน
วรรณกรรมที่เรียบเรียง รวมทั้งมีการรวบรวมหรือสังคายนาในยุคต่อมาหรือที่เรียกว่า  “ยุคหลัง
พระไตรปิฎก” นับตั้งแต่ 
  ๑) ยุคอรรถกถา ที่พระอรรถกถาจารย์ได้แต่งหนังสือขึ้นเพ่ืออธิบายขยายความและ
เนื้อหาในพระไตรปิฎก  
 ๒) ยุคฎีกาที่พระฎีกาจารย์แต่งหนังสือขึ้นเพ่ืออธิบายขยายความในคัมภีร์อรรถกถา  
 ๓) ยุคอนุฎีกา ที่พระอนุฎีกาจารย์แต่งหนังสือขึ้นเพ่ืออธิบายเนื้อความในคัมภีร์ฎีกา  
 ๔) ยุคปกรณ์พิเศษ ที่มีการแต่งหนังสือเพ่ืออธิบายธรรมะในทางพระพุทธศาสนา  โดยที่
ไม่ได้อธิบายคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น มิลินทปัญหา วิสุทธิมรรค เป็นต้น  
 ๕) ยุคโยชนา ที่มีการแต่งหนังสือขึ้นเพ่ืออธิบายค าและความหมายในคัมภีร์เดิมให้เข้าใจ
ง่าย เช่น หนังสือ โยชนาสมันตปาสาทิกา ของพระพุทธโฆสาจารย์   

 



 ๑๐๐ 

 ๖) ยุคบาลีไวยากรณ์ ที่มีการแต่งหลักไวยากรณ์บาลีขึ้นมา เช่น คัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
 ๗) ยุคพจนานุกรมหรือสัททาวลี ที่มีการรวบรวมค าบาลีไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวก
ในการค้นคว้า 
 แนวคิดดังกล่าวถือว่าเป็นต้นแบบที่ส าคัญที่ท าให้คณะสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนต้องมีการ
เก็บรักษาคัมภีร์ธรรม และการเรียบเรียงคัมภีร์ธรรมขึ้นมาใหม่ ดังนั้น กรณีที่ เกิดขึ้นในวัดต่างๆ ใน
สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยอดีต ก็ถือได้ว่าเป็นการเจริญรอยตามประเพณีหรือการด าเนินการภายใต้
แนวคิดการสังคายนาพระไตรปิฎก ที่ส่งผลให้วัดต่าง ๆ มีการเก็บรักษาคัมภีร์ธรรม  
 ส าหรับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือคัมภี ร์
ทางพระพุทธศาสนานั้น ประกอบด้วยกิจกรรม ๗ เรื่องท่ีส าคัญ คือ 
 ๑) การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ 
 ๒) การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี   
 ๓) การสงวนและการอนุรักษ์ 
 ๔) การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๕) การเผยแพร่องค์ความรู้   ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนอื่นๆ ทั้งในและนอกชุมชน   
 ๖) การบังคับใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  ข้อบัญญัติ 
 ๗) การฟ้ืนฟู  ผลิตซ้ า  และสร้างใหม่  
 ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัล ที่มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์
ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และเพ่ือวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบ
ลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเก็บ
รักษาในเชิงดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่มีต่อเอกสารโบราณและ
คัมภีร์ธรรมใบลานเพ่ือให้ชุดความรู้และแนวปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนายังคงอยู่สืบต่อไป 
 
 
 



บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และเพ่ือวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action Research) เพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล โดยมีขั้นตอนการ
วิจัย ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานและอนุรักษ์คัมภีร์
ด้วยระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) การศึกษาวิจัยในภาคสนามเพ่ือส ารวจคัมภีร์ใบลานในวัด และสถานที่เก็บรวบรวม
คัมภีร์ใบลานในสังคมไทย เช่น สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแซ่แห้ง จังหวัด
น่าน หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 
 ๓) การวิจัยในเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล ด้วยหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เพ่ือ
ก าหนดเงื่อนไขในการสร้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล  การ
ออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และการจัดท าแบบเพ่ือสั่งผลิต
เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
 โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโบราณซึ่งมีจ านวนมากในประเทศ
ไทย คัมภีร์ใบลานโบราณมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา การบันทึกภาพเป็นการรักษาข้อมูลที่มี
ความส าคัญซึ่งบรรพชนได้บันทึกความรู้อันทรงคุณค่าไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  
 ที่ผ่านมาวัดและสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณได้มีการรักษาตาม
วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยท าการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงในคัมภีร์ใบลาน กระดาษสา ไม้ไผ่ 
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการรวบรวมหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่สืบต่อไป จากการศึกษา
พบว่า หอไตรและศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานหลายวัด ได้เป็นแหล่งรวบรวมคัมภีร์ใบลานเพ่ืออนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานให้คงอยู่สืบไป แหล่งที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานส่วนมากอยู่ในวัดต่าง  ๆ ใน
ภาคเหนือ เช่น สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มี



๑๐๒ 

 

คัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก ศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานได้ผลของการศึกษาขนาดคัมภีร์ใบลานดังตารางที่ ๑ 
พบว่าคัมภีร์ใบลานมีขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นขนาดของคัมภีร์ใบลานที่มีขนาดมากที่สุดจะถูกน ามา
ก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล
ขนาดของคัมภีร์ใบลานด้านต่าง ๆ มีขนาดมากที่สุดแตกต่างกันดังนี้  

 ๑) ความกว้าง ๕๐ มม.  
 ๒) ความยาว ๕๘๐ มม.  
 ๓) ความสูง ๒๐ มม.  
 ๔) ความหนาของคัมภีร์ใบลานมีขนาดใกล้เคียงกัน ๐.๕ มม. 

 คัมภีร์ใบลานในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมีขนาดความสูงที่แตกต่างกับข้อมูลในตารางที่ ๑ 
จากการศึกษาข้อมูลในศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคเหนือพบว่า ความสูงของคัมภีร์ใบลานมีขนาด
มากกว่าที่เก็บข้อมูลไว้โดยมีความสูงถึง ๒๑๕ มม. ดังนั้นการก าหนดความสามารถของเครื่องจับยึด
และพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติจะก าหนดให้ท างานกับคัมภีร์ใบลานที่มี
ขนาดสูงสุด ๖๘ x ๖๖๒ x ๕๐ มม. ขณะที่คัมภีร์ใบลานที่มีความสูงมากกว่านี้จะถูกแบ่งออกเป็นชุด
แล้วถ่ายภาพเพ่ือให้เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอัตโนมัติที่ถูก
ออกแบบมีขนาดกระทัดรัด 
 การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลาน
อัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลควรน าคัมภีร์ใบลานมาคัดเลือก คัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพควรอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ไม่กรอบ แตกหักง่าย ไม่บิดงอ และมีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของคัมภีร์
ใบลาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกคัดแยกแล้วจะถูกน ามาท าความสะอาดทีละแผ่น หลังจากนั้นคัมภีร์ใบลาน
แต่ละแผ่นจะแยกออกจากกัน ไม่ติดขัดขณะเครื่องท างาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกท าความสะอาดจะถูก
น ามาวางบนถาดส าหรับบรรจุเพื่อเข้าเครื่อง โดยความสูงกองไม่เกิน ๕๐ มม.กองที่มีความสูงมากกว่า
ควรแยกออก การจัดวางควรวางในต าแหน่งกึ่งกลางถาด การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบ
ลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล การออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาขั้นตอนการ
ท างานของเครื่องให้สามารถท างานตอบสนองความต้องการได้โดยมีขั้นตอนการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยอาศัยกลไกทางวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดการใช้งานที่แท้จริง ซึ่งการ
ท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล มีดังนี้ 



๑๐๓ 

 

 ๑) น าคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดงอ วางในถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลาน
เข้าเครื่อง 

 ๒) กดสวิทซ์ควบคุมการท างานเพ่ือเริ่มต้นการท างานของเครื่อง 
 ๓) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลาน

แผ่นที่ ๑ โดยน าไปวางที่ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๔) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่กลับมายังถาดบรรจุคัมภีร์ใบลาน

เข้าเครื่องเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๒ 
 ๕) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือกดให้แผ่นคัมภีร์ใบลานแนบพ้ืนของชุด

พลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๖) กล้องถ่ายภาพถ่ายภาพด้านหน้าคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๑ (เฉพาะแผ่นที่ ๑ เพียงแผ่น

เดียว) 
 ๗) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน 
 ๘) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลานพลิกคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๑ (ด้านหลัง) 
 ๙) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องด าเนินการจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๒ 

และเคลื่อนมายังชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน พร้อมวางแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๒ บนชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๑๐) ชุดหัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่องเคลื่อนที่กลับเพ่ือจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลาน

แผ่นถัดไป 
 ๑๑) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานเคลื่อนที่ลงมาเพ่ือกดให้แผ่นคัมภีร์ใบลานแนบลงบนพ้ืน

ของชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๑๒) กล้องถ่ายภาพถ่ายภาพด้านหลังแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นที่ ๑ และด้านหน้าคัมภีร์ใบ

ลานแผ่นที่ ๒ พร้อมกัน 
 ๑๓) กระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบน (หลังจากเครื่องจะท างาน

ต่อเนื่อง) 
 การทดลองเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพ
ดิจิทัลส าหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการบันทึกภาพ
ถ่ายคัมภีร์ใบลานระหว่างกระบวนการจัดเรียงและบันทึกภาพถ่ายโดยใช้แรงงานคน และกระบวนการ
บันทึกภาพถ่ายด้วยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพด้วยดิจิทัลนั้น
พบว่า มีองค์ประกอบของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล โดย
ถูกออกแบบและผลิตออกมาโดยมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

 ๑) ชุดโครงเครื่อง 
 ๒) ถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง 



๑๐๔ 

 

 ๓) หัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าเครื่อง 
 ๔) ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 
 ๕) ถาดส าหรับบรรจุคัมภีร์ใบลานออกจากเครื่อง 
 ๖) หัวดูดจับยึดแผ่นคัมภีร์ใบลานออกจากเครื่อง 
 ๗) ชุดกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 ๘) ชุดโครงยึดกล้องถ่ายภาพ 
 ๙) กล่องควบคุมการท างานของเครื่อง  
 ๑๐) ถังลมส าหรับหัวดูดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเป็นการประยุกต์
เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมใบลานที่มีอยู่จ านวนมากยังคงต่อไปโดยเครื่องสามารถ
ท างานได้ดังนี้ 
 ๑) เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสามารถท างาน
ได้ต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กัน 
 ๒) เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสามารถ
ถ่ายภาพได้โดยใช้เวลา ๓๕ วินาทีต่อภาพ 
 ๓) ภาพถ่ายที่ได้จากเครื่องมีความชัดเจนสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ 
 สรุปการพัฒนาเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลจะ
ช่วยให้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานซึ่งมีอยู่จ านวนมากถูกเก็บและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลที่มี
ความส าคัญต่างๆถูกอนุรักษ์ไว้โดยไม่เกิดการสูญหายไปพร้อมกับความเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน 
โดยเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสามารถถ่ายภาพโดยใช้
เวลาถ่ายภาพ ๓๕ วินาที/ภาพ และภาพมีความชัดเจน  
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรมีการเลือกใช้เกลียวแบบหลายปากช่วยให้เครื่องท างานเร็วขึ้น แบ่งเบาภาระการ
ท างานของมอเตอร์ขับเคลื่อน 
 ๒) ควรมีการน าเอ็นโคดเดอร์ใช้งานร่วมกับมอเตอร์จะท าให้เครื่องจักรท างานได้อย่าง
นุ่มนวลมากขึ้น ลดการกระแทกขณะเครื่องท างาน อีกทั้งยังช่วยป้องกันความเสียหายของแผ่นคัมภีร์
ใบลาน 
 ๓) ควรมีการออกแบบชุดควบคุมให้สามารถท างานต่อเนื่องเมื่อเครื่องหยุดฉุกเฉิน จะช่วย
ลดเวลาการท างานของเครื่อง กรณีท่ีการถ่ายภาพมีปัญหา 
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๑๐๖ 

 

วิธีการใช้งานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
๑. ตรวจความคมชัดและความพร้อมของกล้องถ่ายภาพ  
๒. เสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องที่ต าแหน่ง Main switch เพ่ือท างาน 
๓. เปิดสวิทซ์ปั๊มลมและเปิดวาล์วลมเพื่อให้ลมเข้าสู่เครื่องฯ 
๔. บิดสวิทซ์ Emergency เพ่ือให้เครื่องพร้อมท างาน 
๕. กดปุ่ม Home ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  
๖. บิดสวิทซ์มาที่ต าแหน่ง Run เพ่ือให้เครื่องท างาน 
๗. เครื่องจะท างานโดยถ่ายภาพใบลานต่อเนื่องจนหมดกอง 
๘. เมื่อเครื่องมีปัญหาให้บิดสวิทซ์มาที่ต าแหน่ง Stop เพ่ือหยุดการท างานของเครื่อง หรือกดปุ่ม 

Emergency เพ่ือหยุดการท างานของเครื่องฉุกเฉิน 
๙. กดปุ่ม Home เพ่ือให้ส่วนประกอบของเครื่องกลับสู่ต าแหน่งปลอดภัย  
๑๐. เมื่อส่วนประกอบของเครื่องกลับสู่ต าแหน่งปลอดภัยแล้วจึงบิดสวิทซ์ Run เพ่ือท างานใหม ่

 

    
 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

ภาพและส่วนประกอบของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 
 

  
 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

การออกแบบการท างานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
 ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลควร

น าคัมภีร์ใบลานมาคดัเลือกคัมภีร์ใบลานที่จะน ามาถ่ายภาพควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่กรอบ แตกหัก
ง่าย และมีความยืดหยุ่นเพ่ือป้องกันความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานที่ถูกคัดแยกแล้วจะ
ถูกน ามาท าความสะอาดทีละแผ่นหลังจากนั้นคัมภีร์ใบลานแต่ละแผ่นจะแยกออกจากกันไม่ติดขัด
ขณะเครื่องท างาน 

 คัมภีร์ใบลานที่ถูกท าความสะอาดจะถูกน ามาวางในต าแหน่งเตรียมพร้อมบนชุดรองรับ
ส าหรับการถ่ายภาพบนเครื่อง คัมภีร์ใบลานแต่ละกองไม่ควรมีความสูงมากกว่า ๕๐ มม. กองที่มีความ
สูงมากกว่าควรแยกออกให้ความสูงในแต่ละกองลดต่ ากว่า ๕๐ มม. หลังจากวางคัมภีร์ใบลานแต่ละ
กองแล้วจ าเป็นต้องตั้งความสูงของกองคัมภีร์ใบลานแต่ละกองให้อยู่ในต าแหน่งที่พร้อมท างานเสมอ 
เนื่องจากคัมภีร์ใบลานแต่ละกองมีความสูงแตกต่างกัน 

 คัมภีร์ใบลานแผ่นบนสุดจะถูกจับยึดชุดยกแผ่นใบลานเพ่ือยกสู่ต าแหน่งของชุดพลิกโดย
หัวดูดลมจะเลื่อนลงมาแล้วดูดคัมภีร์ใบลานแผ่นบนขึ้น หลังจากนั้นชุดยกแผ่นใบลานจะถูกเลื่อนสู่
ต าแหน่งของชุดพลิกพร้อมกับปล่อยแผ่นใบลานลง การวางแผ่นใบลานจะวางในต าแหน่งที่เหมาะสม
และเรียงเป็นระเบียบ ชุดยกแผ่นใบลานจะเลื่อนกลับต าแหน่งเดิมเพ่ือยกใบลานแผ่นถัดไป ใบลาน
แผ่นแรกซึ่งเปรียบเสมือนปกหนังสือจะถูกถ่ายภาพเพียงแผ่นเดียว หลังจากนั้นจะถูกพลิกเพ่ือ
ถ่ายภาพด้านหลังของแผ่นแรกพร้อมกันนั้นชุดยกแผ่นใบลานจะท างานต่อเนื่องเพ่ือยกแผ่นใบลาน
แผ่นที่ ๒ มาสู่ต าแหน่งของชุดพลิกเพ่ือถ่ายภาพทั้งสองแผ่นพร้อมกัน ใบลานแผ่นแรกจะถูกชุดยกอีก
ชุดยกออกฝั่งตรงข้ามเพ่ือให้มีที่ว่างส าหรับใบลานแผ่นที่ ๒ ซึ่งจะถูกพลิกตามมาพร้อมกับการวาง
ใบลานแผ่นที่ ๓ เพ่ือถ่ายภาพพร้อมกันต่อไป การท างานของเครื่องจะท างานต่อเนื่องจนถึงใบลาน
แผ่นสุดท้าย เมื่อใบลานแผ่นสุดท้ายถูกยกออกชุดรองรับแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะส่ง
สัญญาณให้ชุดควบคุมการท างานเพ่ือสั่งการให้เครื่องหยุดการท างาน 

 คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพเรียบร้อยทั้งกองแล้วจะถูกวางเรียงอยู่ในถาดรองรับด้านหลัง
เพ่ือน าทั้งกองออกจากเครื่องแล้วมัดสายสยองให้คัมภีร์ใบลาน ห่อผ้า แล้วน าทั้งกองคัมภีร์ใบลาน
จัดเก็บอย่างเหมาะสมต่อไป 

 



๑๐๙ 

 

 
ภาพแนวคิดในการออกแบบการท างานของเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 

 ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลการออกแบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานส าหรับการ
ถ่ายภาพดิจิทัล 
 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัลมีขั้นตอนการ
ท างานที่ซับซ้อน การออกแบบเครื่องจึงประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้ 
 
๑. ชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 

 ชุดรองรับคัมภีร์ใบลานท าหน้าที่ในการรองรับกองคัมภีร์ใบลานที่ถูกคัดแยกและท าความ
สะอาดแล้วพร้อมล าเลียงใบลานแผ่นบนสุดให้อยู่ในต าแหน่งพร้อมท างานคัมภีร์ใบลานที่จะน ามา
ถ่ายภาพต้องมีขนาดไม่เกิน ๖๘ x ๖๖๒ x ๕๐ มม. โดยทั้งกองจะถูกน ามาวางในช่องรองรับ เมื่อ
เริ่มต้นท างานคัมภีร์ใบลานทั้งกองจะถูกเลื่อนขึ้นต่อเนื่องเพ่ือทดแทนแผ่นใบลานซึ่งถูกน าออกไป
ถ่ายภาพทีละแผ่นใบลานแผ่นบนสุดจะถูกเลื่อนขึ้นให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย 

หลังจากใบลานแผ่นบนสุดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมแล้วชุดยกจะเลื่อนชุดยางดูดแผ่นใบลานลงมา
สัมผัสแผ่นใบลาน ชุดยางดูดแผ่นใบลานจะยกข้ึนแล้วเลื่อนแผ่นใบลานสู่ชุดพลิกใบลานในล าดับถัดไป 
การท างานจะท างานต่อเนื่องโดยสัมพันธ์กับชุดพลิกใบลาน และชุดเลื่อนใบลานออก เมื่อท างานจน
แผ่นใบลานถูกเลื่อนออกจนหมดกองแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะตรวจจับแผ่นใบลานแล้วส่ง
สัญญาณสู่ชุดควบคุมการท างานเพ่ือให้เครื่องหยุดการท างาน 

 



๑๑๐ 

 

 
ภาพ ๓ มิติชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 

 

  
 

ภาพด้านหน้าและด้านข้างชุดรองรับคัมภีร์ใบลาน 
 
๒. ชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนออกจากชุดรองรับคัมภีร์ใบลานจะถูกน ามาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบ
ลานเพ่ือถ่ายภาพ เมื่อเริ่มต้นท างานใบลานแผ่นแรกที่ถูกน ามาวางบนชุดพลิกจะถูกถ่ายภาพทันที 
หลังจากนั้นชุดพลิกจะท างานโดยมีแผ่นรองรับซึ่งท าหน้าที่พลิกแผ่นใบลานแผ่นแรก การท างานของ
เครื่องจะสัมพันธ์กับชุดรองรับแผ่นคัมภีร์ใบลาน ดังนั้นแผ่นคัมภีร์ใบลานแผ่นถัดไปจะถูกเลื่อนมาวาง



๑๑๑ 

 

บนชุดพลิกเพ่ือถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานทั้ง ๒ แผ่นพร้อมกัน การท างานของชุดพลิกคัมภีร์ใบลานจะ
ท างานต่อเนื่องถึงแผ่นสุดท้าย  

 

 
ภาพ ๓ มิติชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 
 

 
 

 
ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดพลิกคัมภีร์ใบลาน 

 
๓. ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 แผ่นใบลานที่ถูกเลื่อนมาวางบนชุดพลิกคัมภีร์ใบลานแล้วจะถูกกดให้แนบพ้ืนเพ่ือให้แผ่น
ใบลานวางราบแบนและได้ภาพของแผ่นใบลานที่เหมาะสม ชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะติดตั้งกระจกไว้
เพ่ือให้แผ่นใบลานที่ถูกกดด้านล่างถูกบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ เมื่อเลื่อนชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน
ลงมาจนแนบแผ่นใบลานพร้อมกดอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ชุดควบคุมจะสั่งการให้ชุดกดแผ่นคัมภีร์
ใบลานหยุดเคลื่อนที่ กล้องถ่ายภาพจะถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน จากนั้นชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานจะเลื่อน
ขึ้นเพ่ือพลิกแผ่นคัมภีร์ใบลานเพื่อถ่ายภาพชุดอ่ืนต่อไป 



๑๑๒ 

 

 
ภาพ ๓ มิติของชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 

 

 
 

ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลาน 
 

๔. โครงสร้างชุดถ่ายภาพ 
 แผ่นคัมภีร์ใบลานที่ถูกกดแนบบนชุดพลิกแล้วจะถูกถ่ายภาพจากกล้องถ่ายภาพซึ่งติด
ตั้งอยู่บนโครงสร้างชุดถ่ายภาพ การถ่ายภาพจะเริ่มเม่ือชุดกดแผ่นคัมภีร์ใบลานกดแนบบนแผ่นใบลาน
อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) จะส่งสัญญาณสู่ชุดควบคุมหลังจากนั้นชุดควบคุมจะส่งสัญญาณให้กล้อง
ถ่ายภาพท างาน กล้องถ่ายภาพสามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง และเข้า-ออกได้เพ่ือให้ภาพที่ถูกถ่ายออกมา
สามารถเก็บภาพของแผ่นใบลานได้ท้ังหมดรวมทั้งได้ภาพที่มีความคมชัด 



๑๑๓ 

 

 
ภาพ ๓ มิติของโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

 

   
ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างโครงสร้างชุดถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

๕. ชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
 คัมภีร์ใบลานที่ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกรวบรวมด้วยชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน แผ่นใบลานที่

ถูกถ่ายภาพแล้วจะถูกชุดยางดูดยกขึ้นแล้วเลื่อนออกสู่ชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลานที่ด้านหลังโดยมีเกลียว
น าเลื่อนหมุนพาเคลื่อนที่ หลังจากนั้นชุดยางดูดจะวางแผ่นใบลานลงในกล่องรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
การท างานจะท าวนซ้ าจนเต็ม 

 
ภาพ ๓ มิติของชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 

 

 
ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างชุดรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
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แบบเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 
ภาพ ๓ มิติเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 

 

  
ภาพฉายด้านหน้าและด้านข้างเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ 

ส าหรับการถ่ายภาพดิจิทัล 
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 KittiphatRattanachan, ๒๐๐๘, “Single Point Incremental Forming Process” 
The Journal of Industrial Technology, Vol. ๔, No. ๒, July-December ๒๐๐๘. 

 
งานวิจัย   

 Rotary Friction Welding. (ส่วนตัว) 

 การออกแบบชุดเฟืองทดแบบเพลางานขนานสองเพลาขนาด ๙๐๐ kW ส าหรับเครื่องรีด
เหล็กแผ่น ร่วมกับ บริษัท Daneiliจ ากัด 

 หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงส าหรับนักท าลายใต้น้ าจู่โจมขนาด .
๓๓๘ นิ้ว”โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือเสริมศักยภาพของ
กองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ชื่อ   : ผศ.ดร.สุนทร  สิทธิสกุลเจรญิ     
Name   : Asst. Prof. Dr. SunthornSittisakuljaroen 
ต าแหน่ง   : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
หน่วยงาน   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่อยู่   : ๔๑/๖ หมู่ ๓ ต. สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐ 
โทรศัพท์   : ๐๘๐-๙๔๗-๙๓๓๙  
โทรศัพท์ที่ท างาน : ๐๒-๕๕๕-๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๒๑ 
E-mail   :sunthornsitti@yahoo.com, sunthornsitti@gmail.com  
อายุ   :๓๙ ป ี
 
ประวัติการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อสบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ๒๕๔๖ 

 ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (วศม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๐ 

 ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ (โลหะ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวัติการท างาน  

 ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ต าแหน่งวิศวกรแผนกปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิต บริษัทไทยซัมมิทโอโต้
พาร์ท จ ากัด 

 ๒๕๔๙ -๒๕๕๐ ต าแหน่งวิศวกร สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

 ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  

 ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน ต าแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

 ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่ องจักรกล 
ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

 



๑๒๓ 

 

ประวัติการฝึกอบรม 

 ๖ Sigma Green belt จากบริษัท AAT ประเทศไทย จ ากัด 

 ๖ Sigma Black belt จากบริษัท ไทยซัมมิทโอโต้พาร์ท จ ากัด 
 
ประวัติการท างาน 

 ที่ปรึกษาโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ.ตรีสมอินดัสเตรียล จ ากัด เมษายน -มิถุนายน 
๒๕๕๕ 

 วิทยากรโครงการอบรมพนักงานเรื่องกระบวนการผลิต และพ้ืนฐานเครื่องกล บ.ซีเกท 
ประเทศไทย จ ากัด ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 วิทยากร กรรมวิธีการผลิต และการเขียนแบบเครื่องกล บริษัท เกษตรพัฒนา จ ากัด 
๒๕๕๔ 

 ที่ปรึกษาฝ่ายผลิต บริษัทสแกนอินเตอร์ จ ากัด พฤศจิกายน ๒๕๕๕-พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 อาจารย์พิเศษ ทฤษฏีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ ๑/๒๕๕๖ 

 วิทยากร การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบและผลิต CAD/CAM  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ 

 นักวิจัยโครงการวิจัย “การลดปัญหาลอนคลื่นในโลหะแผ่น” บริษัทค้าเหล็กไทย จ ากัด 
(มหาชน) ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

 วิทยากรอบรม “การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC” บริษัทค้าเหล็กไทย จ ากัด (มหาชน) 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

 
บทความวิจัย 

 สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, กิตติภัฏรัตนจันทร์ และ ณัฐฏพงศ์ สอนสุวิทย์“The Rotational 
Forming Tool Wear in Single Point Incremental Forming Process of Stainless 
Steel”, TTP ๒๐๑๑ (Tools and Technologies for Processing Ultra High 
Strength Materials) Conference from Semptember๑๙th – ๒๑st in Graz. 

 สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์ และ ชลธิชา นุชพงษ์“การศึกษา
ผลกระทบของเครื่องมือขึ้นรูปต่อความหยาบผิวของแผ่นสแตนเลสSUS ๓๐๔ ด้วยวิธีขึ้น
รูปแบบลูกโซ่”, การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย 



๑๒๔ 

 

 Sunthorn S., Kittiphat R. and Chatchapol Ch. “The Rotational Forming Tool 
Wear in Single Point Incremental Forming Process of Stainless Steel” T&F 
Conference ๒๐๑๑, ๑๙-๒๑ Sep ๒๐๑๑, Graz, Austria. 

 NuttaphongSornsuwit , SunthornSittisakuljaroen “Design of Experiment for 
Incremental Forming of Artificial Skull on Titanium Grade ๒” Advanced 
Materials Research Vol. ๙๕๐ (๒๐๑๔) pp๑๐๓-๑๐๘, Trans Tech Publications, 
Switzerland  

 NuttaphongSornsuwit and SunthornSittisakuljaroen “The Influence of 
Temperature on Secondary Forming of Titanium Gr ๒ Sheet by Use of Single 
Point Incremental Forming” Advanced Materials Research Vol. ๙๗๙ (๒๐๑๔) 
pp๓๕๑-๓๕๔, Trans Tech Publications, Switzerland 

 NuttaphongSornsuwit and SunthornSittisakuljaroen “The Effect of 
Lubricants and Material Properties in Surface Roughness and Formability for 
Single Point Incremental Forming Process” Advanced Materials Research 
Vol. ๙๗๙ (๒๐๑๔) pp๓๕๙-๓๖๒, Trans Tech Publications, Switzerland 

 
 
 

สัมมนาวิชาการ 

 สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, ณัฐพล อารีรีชชกุล และ สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร,”การปรับปรุง
ผลิตผลของกระบวนการเจียรกระจกเทมเปอร์”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ (IE Network ๒๐๐๗), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ๒๔-
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 สุนทร สิทธิสกุลเจริญ และ ณัฐฏพงศ์ สอนสุวิทย์“Effects of Tool Material and 
Lower Die Shape on Incremental Forming Process of Stainless Steel Sheet 
SUS ๓๐๔”, the ๖th Thailand Metallurgy Conference (TMETC ๖), Chiang Mai 
University, Chiang Mai, Thailand, ๖-๗ December ๒๐๑๒ 

 สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, กิตติภัฏรัตนจันทร์ และ การุนย์ เศวตนัย “Root Cause of 
Waviness in Hot Rolled Steel”, International Conference on Engineering 



๑๒๕ 

 

Science & Innovative Technology (ESIT ๒๐๑๔), Krabi, Thailand, April ๘-๑๐ 
๒๐๑๔ 

 Sunthorn S., Kittiphat R. “The Effect on Rolling Mill of Waviness in Hot 
Rolled Steel” International Conference on Materials Science and 
Mechanical Engineering, ICMSME ๒๐๑๔ Bangkok, Thailand 

 
งานวิจัย 

 นักวิจัย “การพัฒนาปืนยาวไรเฟิลซุ่มยิงส าหรับนักท าลายใต้น้ าจู่โจมขนาด .๓๓๘ นิ้ว”
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือเสริมศักยภาพของกองทัพ และ
การป้องกันประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ชื่อ   : ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต์ 
วันเดือนปีเกิด  : ๗ ก.ย. ๒๕๑๕ 
ที่อยู่   : ๑๐๐/๕๗ หมู่บ้านวิชั่นสมารท์ซิตี ถนนนครอินทร์ นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
ที่ท างาน   : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๑๕๑๘ ถ.ประชาราษฎ์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์   : +๖๖ ๒ ๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๘๒๑๗ มือถือ: ๐๘ ๑๖๖๘ ๕๒๒๒ 
E-mail Address : j_pramuk@hotmail.com 
 
การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔ ปวช สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการ
ผลิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๒- ๒๕๔๖ รับราชการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการ
ผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 
บทความวิจัย 

 ประมุข เจนกิตติยนต์, วัฒนา ไชยวาน, ขวัญชัย สีหมอก, ชัยพฤกษ์ กิ่มจิตร์, “การ
พัฒนาโปรแกรมช่วยส าหรับออกแบบเพลาบนออโตแคด รีลีส ๑๔ ด้วยภาษาออโต
ลิพ” เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ IE Network National Conference 
November ๒-๓, ๒๐๐๐ จังหวัดเพชรบุรี หน้า ๑๑-๑๘ 

mailto:j_pramuk@hotmail.com


๑๒๗ 

 

 ประมุข เจนกิตติยนต์ และ กิตติภัฎรัตนจันทร์ “การออกแบบเครื่องเชื่อมด้วยแรง
เสียดทานขนาดเล็ก” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี ๒๕๕๒, 
๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น p. 
๒๐๗ 

 กิตติภัฎรัตนจันทร์ และ ประมุข เจนกิตติยนต์ “การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบ
ความล้าแบบบิดเพ่ือใช้ในห้องทดสอบ” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ ปี ๒๕๕๒, ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด 
จังหวัดขอนแก่น p. ๒๐๘ 

 รองศาสตราจารย์สมนึก วัฒนศรียกุล, ประมุข เจนกิตติยนต์, “โปรแกรมประมวลผล
การวัดชั้นแข็งลึกของชิ้นงานชุบผิวแข็ง เพ่ือใช้ควบคุมการผลิตเชิงสถิติ” เสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ“Kitchen of 
the world” วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๖, ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
หน้า ๓๖๑-๓๖๘ 

 สมนึก วัฒนศรียกุล, ประมุข เจนกิตติยนต์, ประกาศิต สถานเมือง “การพัฒนาระบบ
การตรวจสอบอุตตร้าโซนิค และการประเมินผลอย่างอัตโนมัติ” เสนอผลงานใน
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๔๖ 
หน้า ๓๖-๔๒ 

 SiripornDaopiset, PramukJenkittiyon “Effect of Heat Treatment on 
Duplex Stainless Steel UNS S๓๑๘๐๓”, เสนอในการประชุมวิชาการ The Third 
Thailand Materials Science and Technology Conference, ๑๐-๑๑ August 
๒๐๐๔ , Miracle Grand Convention Hotel หน้า ๙๕-๙๗ 

 SomnukWatanasriyakul, PramukJenkittiyon “Development of an 
Automatic System for Ultrasonic Testing of Butt Weld Joint Using 
Immersion Technique”, เสนอในการประชุมวิชาการ The Third Thailand 
Materials Science and Technology Conference, ๑๐-๑๑ August ๒๐๐๔ , 
Miracle Grand Convention Hotel หน้า๓๓๒-๓๓๔ 

 
 

 
 



๑๒๘ 

 

 
ชื่อ   :  ผศ.ขวัญชัย   เสวีนันท ์
วัน/เดือน/ปีเกิด  :  ๑๑ กันยายน ๒๕๑๕                                                     
ต าแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
ที่อยู่   :  ๑๔๓/๘๑ หมู่ ๓ ถ.นครอินทร์ ต. บางคูเวียง อ.บางกรวย  จ.นนทบุร ี 
      ๑๑๑๓๐ 
โทรศัพท์   :  ๐๒-๕๕๕-๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๒๑  มือถือ : ๐๘๑-๘๐๓-๘๗๖๗  
E-mail Address :  kwanchai_saeweenan@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔    ปวช. แผนกช่างกลโรงงาน  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
                         วิทยาเขตพระนครเหนือ   
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖ ปวส. แผนกช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 
                         (ออกแบบเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔    Master of Science (MSc) in Polymer Technology  Aalen  
   University of Applied  Sciences  Germany 

 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ แผนกช่างกลโรงงาน  ภาควิชาเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ              

พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๕    ต าแหน่งอาจารย์ประจ า แผนกช่างกลโรงงาน ภาควิชาเครื่องกล สถาบัน   
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ              
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙ ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต

เครื่องจักรกลภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สัมมนาวิชาการ 

 ขวัญชัย  เสวีนันท์, ศรายุทธ  เงินทอง และ วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์  “Analysis and 
Design of ๓D Machine by Using Computer Control System”, International 
Conference on Engineering Science & Innovative Technology (ESIT ๒๐๑๔), 
Krabi, Thailand, April ๘-๑๐ ๒๐๑๔ 



๑๒๙ 

 

 ขวัญชัย  เสวีนันท์, ศรายุทธ  เงินทอง “Hygienic Design for Pork  Skewer 
Machine”, International Conference on Engineering Science & Innovative 
Technology (ESIT ๒๐๑๔), Krabi, Thailand, April ๘-๑๐ ๒๐๑๔ 

 
ชื่อ   : นายศรายุทธ เงินทอง 
วันเดือนปีเกิด  : ๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ 
ที่อยู่   : ๒ หมู่ ๕ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐ 
ที่ท างาน   : ๑๕๑๘ ถ.พิบูลยสงคราม  บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท์   : ๐๒-๙๑๓๒๕๐๐  ต่อ ๖๔๒๑ มือถือ: ๐๘๖-๕๓๐-๖๓๑๕ 
E-mail Address : noom_๕๕๕_@hotmail.com 
 
การศึกษา 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ปัจจุบันก าลังศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ วิศวกรแผนกเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล ภาควิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ๒๕๕๖-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 



๑๓๐ 

 

ชื่อ   : นายนพชัย   สายแวว 
วันเดือนปีเกิด  : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
อาชีพ   : อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต 
     เครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่อยู่   : ๑๑๗ หมู่ ๗ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
ที่ท างาน   : ๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
๑๐๘๐๐ 
โทรศัพท์   : ๐๒-๕๕๕-๒๐๐๐  ต่อ ๖๔๒๑ มือถือ: ๐๙๑-๗๓๑๒๑๒๗ 
E-mail Address : saivaew_mdt@live.com 
 
การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
(ออกแบบเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ปัจจุบันก าลังศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๑ พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC บริษัท แม่พิมพ์ยางไทย 
จ ากัดในกลุ่มบริษัท สยามมิชลิน จ ากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ วิศวกรแผนกเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
ภาควิชาเทคโนโลยีศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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