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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภูมิปญญามีคุณคาไมเพียงแตตอทองถ่ินและผูคนเทาน้ัน แตยังเอื้อประโยชนอยางใหญหลวง
ตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนและมั่นคง ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเรื่องของการใช
ความรู  ทักษะ  ความเช่ือและพฤติกรรม  เปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต  เปนเรื่องของ
การแกไขปญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชนและสังคม  
เปนแกนหลักหรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเรื่องตาง ๆ   มีลักษณะเฉพาะหรือมี
เอกลักษณในตัวเอง  มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา   มี
วัฒนธรรมเปนฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร   มีบูรณาการสูง   มีความเช่ือมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง   
เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม ภูมิปญญาอันหมายถึงองคความรู ความเช่ือ 
ความสามารถของคนในทองถ่ิน ที่ไดจากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน มีลักษณะเปนองครวม และมีคุณคาทางวัฒนธรรม  สามารถแบงออกไดหลายประเภท ไมวา
จะเปน ภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาชาวบาน   ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เปนความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของคน  ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวา
วิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลกึเปนองคความรูที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ เรื่อง 
จัดวาเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหาจัดการและการปรับตัว
ในการดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผูรูเอง 
จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง    
  ภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การปรับตัว ปรับวิถี
ชีวิตของคนในภาคใตที่ประกอบดวยคนไทยและอีกหลายชาติพันธุที่อยูรวมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย 
คนจีน และคนที่มาจากอินเดียฝายใต แตกลุมชนที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม โดยสภาพ
ภูมิศาสตรที่เปนแหลมทอง มีทะเลกวางใหญขนาบอยูทั้งสองขาง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
ทั้งในทะเล และบนแผนดิน อันลวนเปนเขตมรสุมใกลเสนศูนยสูตร มีผูคนหลายชาติ หลายภาษา 
หลายวัฒนธรรมเดินทางมาทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อมาต้ังหลักแหลง แสวงหาโภคทรัพยและทํามา
คาขายเปนเวลาติดตอกันยาวนานกวาพันป มีการต้ังถ่ินฐานทํามาหากินกันหลายลักษณะ ทั้งบริเวณ
ชายทะเล ที่ราบระหวางชายทะเลกับเทือกเขา หลังเขา และตามสายนํ้านอยใหญจํานวนมากที่ไหลจาก
เทือกเขาลงสูทะเลทั้งสองดาน ภูมิปญญาของภาคใตจึงมีความหลากหลาย ทั้งที่ไดพัฒนาการจากการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือคนตางถ่ินที่พกพามาจากแหลงอารยธรรมตางๆ จนหลอม
รวมกัน เกิดเปนภูมิปญญาประจําถ่ินซึ่งมีอยูในหลายลักษณะ คือ ภูมิปญญาในดาน ประเพณีความเช่ือ  
ภูมิปญญาในดานศิลปการแสดง  ภูมิปญญาในดานกีฬาการละเลน ภูมิปญญาในดานอาหารการกิน  
ภูมิปญญาในดานสิ่งของเครื่องใชพื้นบาน 
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 ศิลปะการแสดงที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันดีในอดีตอยางหน่ึงของภาคใต คือ หนังตะลุง ซึ่ง
เปนมหรสพที่นิยมแพรหลายอยางย่ิงมาเปนเวลานาน โดยการเลาเรื่องราวที่ผูกเรื่องเปนนิยาย ดําเนิน
เรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถ่ิน มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงา
บนจอผาเปนสิ่งดึงดูดสายตาของผูชม ซึ่งการวาบท การสนทนา และการแสดงเงาน้ีนายหนังตะลุงเปน
คนแสดงเองทั้งหมด ซึ่งแสดงไดทั้งในงานบุญ งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สําคัญ  แตเมื่อเวลาผานไป 
เขาสูยุคเจริญดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ละครทีวี ภาพยนต ที่มาแยงความสนใจไปจากศิลปะพื้นบาน 
หนังตะลุงกลับกลายเปนความบันเทิงซบเซาลง  หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนัง
ใหเล็กลง  
 การจัดการความรู เปนการบูรณาการศาสตร 2 ศาสตรเขาดวยกัน คือ ความรู และการบริหาร
จัดการ โดยเนนที่กระบวนการจัดการขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และความรู ดวยการใหความสําคัญ
กับบุคคล โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยจัดการคามรูผานทางชองทางความรูตาง ๆ ดังน้ันกระบวนการ
จัดการความรูจึงตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผาน
กระบวนการสราง รวบรวม สังเคราะห แลกเปลี่ยน และใชความรูความสามารถเช่ือมโยงคิด  
  การจัดการความรู คือ การจัดการทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ใหสามารถอยูดวยกัน 
ทํางานดวยกันอยางเปนปกติสุข โดยความรูเปนสิ่งที่เกิดข้ึนอยางมีเหตุผล และสาเหตุน้ันเปนสิ่งที่เปน
ธรรมชาติดวย ซึ่งสามารถพิสูจนดวยกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร โดยมีแนวคิดกระบวนการที่
องคกรยกระดับความรู โดยที่ความรูน้ันจะตองถูกตองและสอดคลองกับบุคคล และมีเวลา มีการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรู ไดแก การผลิตความรู การสรางความรู และเผยแพรความรู มี
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ยกระดับความรู ใชความรูรวมกันในการแกปญหา การวางแผนกลยุทธ 
และการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับฐานความรูดวย 
  ดังที่ไดกลาวมาขางตนเปนภูมิปญญาทีส่ะสมมายาวนาน กาลเวลา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
และความเจริญในดานตาง ๆ ไดทําใหหนังตะลุงคอย ๆ เลือนหายไปจากคนรุนใหม ที่นิยมบริโภค
ความบันเทิงสมัยใหม ตาง ๆ ใหทันยุคทันสมัย ความเปนมา ความสวยงาม ที่มีอยูในตัวหนังตะลุง ไม
วาจะเปน ความปราณีตในการสรางงานฝมอืตัวหนัง ลวดลาย เสน สี  ไดถูกเลือนหายไปจากคนรุนใหม
อยางสิ้นเชิง ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจขอมูลเบื้องตนกับชาวบานในภาคใต จึงทราบวาในระยะหลังมี
หลายหนวยงานไดเขาไปในพื้นที่เพื่อที่จะสืบคนขอมูลหนังตะลุง ในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน บท 
ภาษา ประวัติความเปนมา หรือตัวตลก ในหนังตะลุง แตผลที่ไดคือ ชาวบานและหนวยงานในพื้นที่ 
ไมไดช้ินงานที่สามารถนําไปอางอิงหรือใชประโยชนในเชิงวัฒนธรรมได  ผูวิจัย จึงมีความประสงคที่จะ
พัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินหนังตะลุงภาคใต  และมอบใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะสามารถนําไปใชในการบริการสบืคนขอมูลศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง ไมวา
จะนําไปใชในแงของการอางอิง การศึกษา วิชาการ หรือแมแตการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปน
ฐานความรูที่อนุญาตใหผูที่มีความรูมาแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร ตอบคําถาม ในเรืองราวของหนังตะลุง
ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ินภาคใตอันมีคาควรแกการอนุรักษใหลูกหลานไทยไดรับทราบและพบเห็น
ตลอดไป 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%9E
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2.  วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมลูหนังตะลุงภาคใต 
 2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลงุภูมิปญญาทองถ่ิน
ภาคใต 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 จัดทําฐานขอมูลองคความรูเกี่ยวกับภูมปิญญาทองถ่ินศิลปะการแสดงภาคใต 
หนังตะลุง  

3.2 สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการศึกษา อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินโดยเนนการมสีวนรวมของ
ชุมชน 

3.3 บริหารและจัดการใหเกิดการทํางานเช่ือมโยงกันเปนเครอืขายระหวางหนวยงาน 
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชุมชนอยางเปนระบบ  

3.4 สงเสรมิการสนับสนุนการผสมผสานภูมปิญญาทองถ่ินศิลปะการแสดงหนังตะลุงภาคใต 
กับเทคโนโลยีใหเกิดนวัตกรรม  
 
4.  นิยามศัพท 
 4.1 การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูได  
  4.2 ศิลปะการแสดง  ศิลปะการแสดง (performing arts) คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ 
ความรูสึกและเรื่องราวตางๆ ประกอบดวยดนตรี นาฏศิลป และการแสดงประเภทตางๆ 
 4.3 หนังตะลุง หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจาํทองถ่ินอยางหน่ึงของภาคใต เปนการเลา
เรื่องราวที่ผูกรอยเปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนสําเนียงทองถ่ิน หรือที่เรียกกัน
วาการ "วาบท" มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนสิ่งดึงดูดสายตาของผูชม 
ซึ่งการวาบท การสนทนา และการแสดงเงาน้ี นายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองทั้งหมด 
 4.4 การอนุรักษ หมายถึง รักษาและใชใหเปนประโยชนมากที่สุดและนานที่สุด 
 4.5 ขนบ หมายถึง แบบแผนที่กระทํากันมา มักใชวา ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งหมายถึง 
ทั้งธรรมเนียมและประเพณีที่ถือปฏิบัติตาม ๆ กันมา  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  5.1ไดขอมูลหนังตะลงุใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสนใจไดเก็บไวศึกษาและเผยแพรระบบ
สารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมปิญญาทองถ่ินภาคใต 

5.2 ไดแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นผานเว็บเทคโนโลยี 
5.3 ผูใชขอมูลสามารถสืบคนและเขาถึงความรูตาง ๆ ไดโดยสะดวกจากระบบสารสนเทศที่

นําเสนอในรูปแบบของเว็บไซตการจัดการความรู 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 
 

 
 

บทที่ 2 
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุงแบบด้ังเดิม ผานเว็บไซตใน
ครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฎี งานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังตอไปน้ี 

2.1 ความรูเกี่ยวกับหนังตะลุง 

2.2 การจัดการความรู 

2.3 ระบบฐานขอมูล 

2.4 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ความรูเก่ียวกับศิลปะภาคใตเร่ืองหนังตะลุง 
2.1.1 ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง 
นักวิชาการหลายทานเช่ือวา มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุงน้ี เปนวัฒนธรรมเกาแก

ของมนุษยชาติ เคยปรากฏแพรหลายมาทั้งในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอางวา มีหลักฐาน
ปรากฏอยูวา เมื่อครั้งพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมีชัยชนะเหนืออียิปต ไดจัดใหมีการแสดงหนัง
(หรือการละเลนที่คลายกัน)เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค และเช่ือวา 
มหรสพการแสดงเงาน้ีมีแพรหลายในประเทศอียิปตมาแตกอนพุทธกาล ในประเทศอินเดีย พวก
พราหมณแสดงหนังที่เรียกกันวา ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพยรามายณะ เพื่อบูชาเทพเจาและสดุดี
วีรบุรุษ สวนในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแหงจักรพรรดิยวนต่ี 
(พ.ศ. 411 - 495) เมื่อพระนางวายชนม 

ในสมัยตอมา การแสดงหนังไดแพรหลายเขาสูในเอเชียอาคเนย เขมร พมา ชวา มาเลเซีย 
และประเทศไทย คาดกันวา หนังใหญคงเกิดข้ึนกอนหนังตะลุง และประเทศแถบน้ีคงจะไดแบบมาจาก
อินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณหลงเหลืออยูมาก เรายังเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร พระ
นารายณ และพระพรหม ย่ิงเรื่องรามเกียรต์ิ ย่ิงถือวาเปนเรื่องขลังและศักด์ิสิทธ์ิ หนังใหญจึงแสดง
เฉพาะเรื่องรามเกียรต์ิ เริ่มแรกคงไมมีจอ คนเชิดหนังใหญจึงแสดงทาทางประกอบการเชิดไปดวย 

เช่ือกันวาหนังใหญมีอยูกอนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะมีหลักฐานอางอิงวา มี
นักปราชญผูหน่ึงเปนชาวเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูเช่ียวชาญทางโหราศาสตรและทางกวี 
สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงเรียกตัวเขากรุงศรีอยุธยา ตอมาไดเปนพระอาจารยของสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ไดรับการแตงต้ังเปนพระมหาราชครูหรือพระโหราธิบดี และมีรับสั่งใหพระมหา
ราชครูฟนฟูการเลนหนัง(หนังใหญ)อันเปนของเกาแกข้ึนใหม ดังปรากฏในสมุทรโฆษคําฉันทวา..  

ไหวเทพยดาอา- รักษทั่วทิศาดร 
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ขอสวัสดิขอพร ลุแกใจด่ังใจหวัง 
ทนายผูคอยความ เรงตามไตสองเบื้องหลัง 
จงเรืองจํารัสทั้ง ทิศาภาคทุกพาย 
จงแจงจําหลักภาพ อันยงย่ิงดวยลวดลาย 
ใหเห็นแกทั้งหลาย ทวยจะดูจงดูดี 
หนังใหญ แตเดิมเรียกวา "หนัง" นิยมเลนกันแพรหลายในแถบภาคกลาง สวนหนังตะลุง แต

เดิมคนในทองถ่ินภาคใตก็เรียกสั้นๆวา "หนัง" เชนกัน ดังคํากลาวที่ไดยินกันบอยวา "ไปแลหนังโนรา" 
จึงสันนิษฐานวา คําวา "หนังตะลุง" คงจะเริ่มใชเมื่อมีการนําหนังจากภาคใตไปแสดงใหเปนที่รูจักใน
ภาคกลาง จึงไดเกิดคํา "หนังตะลุง" และ "หนังใหญ" ข้ึนมาเพื่อไมใหซ้ําซอนกัน หนังจากภาคใตเขาไป
เลนในกรุงเทพฯ ครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว โดยพระยาพัทลุง (เผือก) นําไป
เลนที่แถวนางเลิ้ง หนังที่เขาไปครั้งน้ันเปนนายหนังจากจังหวัดพัทลุง คนกรุงเทพฯจึงเรียก "หนัง
พัทลุง" ตอมาเสียงเพี้ยนเปน "หนังตะลุง" 

เช่ือกันวา หนังตะลุงเลียนแบบมาจากหนังใหญ โดยยอรูปหนังใหเล็กลง ในยุคแรกๆคงแสดง
เรื่องรามเกียรต์ิเหมือนกัน แตเปลี่ยนบทพากยมาเปนภาษาทองถ่ิน เปลี่ยนเครื่องดนตรีจาก พิณพาทย 
ตะโพน มาเปน ทับ กลอง ฉ่ิง โหมง ซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่มีอยูเดิมในภาคใต หลักฐานที่บอกวาหนัง
ตะลุงคงเลียนแบบมาจากหนังใหญ คือ แมหนังตะลุงจะไมไดใช พิณพาทย ตะโพน แตในโองการราย
มนตพระอิศวร(บทบูชาพระอิศวร) ก็ยังมีบทที่วา.. 

อดุลโหชันชโนทั้งผอง พิณพาทย ตะโพน กลอง  
ขาจะเลนใหทานทั้งหลายดู  
ตอมา หนังภาคใตหรือหนังตะลุง รับอิทธิพลของหนังชวาเขามาผสมผสาน จึงทําใหเกิด

วิวัฒนาการใน "รูปหนัง" ข้ึนมา รูปหนังใหญจะเปนแผนเดียวกันทั้งตัว เคลื่อนไหวอวัยวะไมได แตรูป
หนังชวาเคลื่อนไหวมือและปากได สวนใหญรูปหนังจะเคลื่อนไหวมือไดเพียงขางเดียว ยกเวนรูปกาก 
หรือตัวตลก และรูปนางบางตัว ที่สามารถขยับมือไดทั้งสองขาง รูปหนังชวามีใบหนาที่ผิดไปจากคน
จริง และหนังตะลุงก็รับแนวคิดน้ีมาปรับใชกับรูปตัวตลก เชน แกะรูปหนูนุยใหหนาคลายวัว เทงหนา
คลายนกกระฮัง  

หนังตะลุงเกิดข้ึนเมื่อใดน้ัน ยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัด นักวิชาการสันนิษฐานวาคงเปนชวง
ตนกรุงรัตนโกสินทร เพราะกลอนหนังตะลุงนิยมแตงเปนกลอนแปด ซึ่งในสมัยอยุธยากลอนแปดไมได
เปนที่นิยมแพรหลาย ย่ิงในภาคใต วรรณกรรมพื้นบานรุนเกาแกลวนแตงเปนกาพยทั้งสิ้น กลอนแปด
เพิ่งมาเปนที่นิยมกันอยางกวางขวางก็เมื่อหลังสุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณีออกเผยแพรแลวน่ีเอง 

 
  2.1.2 ความหมาย หนังตะลุง 

หนังตะลุง หมายถึง คณะมหรสพที่นําตัวหนังซึ่งตัดและแกะจากหนังสัตว มาเปนรูปตัวละคร
ตางๆตามทองเรื่องที่จะแสดงมาเชิดบนจอดานใน โดยใชแสงสวางใหเกิดเงาบนจอหนัง หนังตะลุงอีก
ชนิดหน่ึงคือหนังประโมทัย ในภาคอีสานน้ัน ไดรับแบบอยางมาจากหนังตะลุงภาคใต โดยนิยมแสดง
เรื่องรามเกียรต์ิเปนหลัก 
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หนังตะลุงเปนการละเลนพื้นบานภาคใตที่มีประวัติมาอยางชานานและเปนที่ นิยมอยาง
แพรหลายและสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีหนังตะลุงคนซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับหนังตะลุงซึ่งเปนบอ
เกิดหนัง ตะลุงคนเกิดจากหนังตะลุง ดังน้ันนักวิชาการหลายคนไดพยายามศึกษาประวัติความเปนมา
ของหนังตะลุงวา เริ่มข้ึนที่ใดและเมื่อใดแตยังหาขอยุติไมได และยังมีความเห็นแตกตางกันอยู เกี่ยวกับ
เรื่องน้ี 

พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชสถาน (2542 : 1244) ไดกลาวในพจนานุกรม ไววา น. การ
มหรสพอยางหน่ึง ใชหนังสลกัเปนรปูภาพขนาดเลก็ คีบดวยไมตับอันเดียว เชิดภายในโรงใหแสงไฟสอง
ผานตัวหนังสรางเงาใหปรากฏบนจอผาขาวหนาโรง ใชป กลอง และฆองบรรเลงเพลงประกอบ ผูเชิด
เปนผูพาก. 

ธนิต อยูโพธ์ิ (2522 : 1-2) ไดกลาวถึงความเปนมาของหนังตะลุงวา มหรสพพื้นบานที่ข้ึนหนา
ข้ึนตาของชาวไทยสมัยโบราณอีกอยางหน่ึงคือหนัง ซึ่งเรียกกันภายหลังวาหนังใหญ เพราะมีหนังตะลุง
ซึ่งเปนหนังตัวเล็กเกิดข้ึนอีกอยางหน่ึง จึงไดเติมคําเรียกใหแตกตางกันออกไป?ซึ่งถาตีความน้ีก็แสดงวา
หนังตะลุง นาจะเกิดข้ึนหลังหนังใหญของภาคกลาง แตเมื่อพิจารณาผลการศึกษาคนควาของ
นักวิชาการคนอื่น ๆ เขาประกอบแลวจะเห็นวายังไมอาจถือเปนขอยุติไดนักวาหนังตะลุงเกิดข้ึน หลัง
หนังใหญ ทั้งน้ีเพราะคําวา หนังตะลุง เปนคําที่เรียกกันในเวลาตอมา ในสมัยกอนชาวภาคใตเรียก
การละเลนแบบน้ีในภาคใตวา หนัง หรือบางทีเรียก หนังควน 

จากหลักฐานเกาแกเกี่ยวกับหนังตะลุงที่บงช้ีวา หนังตะลุงเปนศิลปะการแสดงนาจะมีตน
กําเนิดที่ภูมิภาคน้ีคือที่จังหวัด พัทลุง จากน้ันจึงแพราหลายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต 

สมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2508 : 99) ไดทรงบันทึกไวตอนหน่ึงวา 
พวก ชาวบานควน (มะ)พราว แขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอยางหนังแจก (ชวา) มาเลนเปนเรื่อง

ไทยข้ึนกอนแลวจึงแพรหลายไปที่อื่น ในมณฑลน้ันเรียกวา หนังควน เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน          
(วร บุนนาค) พาเขากรุงเทพฯ ไดเลนถวายตัวที่บางปะอินเปนที่แรกเมื่อปชวด พ.ศ.2419 

วิบูลย ลี้สุวรรณ (2525 : 180) ไดแสดงทรรศนะไววาหนังตะลุงเปนการละเลนที่ไทยไดรับมา
จากชวา โดยกลาววา หนังตะลุงเปนการละเลนของชวาที่มีมากอน ศตวรรษที่ 11แลวแพรหลายเขสมา
ยังมาลายูและภาคใตของไทย โดยที่ชาวมลายูหรือมาเลเซียในปจจุบันเรียกวา วายังกุเล็ต (ไทยใชวายัง
กุลิต) วายังแปลวารูปหรือหุน กุเล็ต แปลวาเปลือก หรือหนังสัตวรูปที่ทําดวยหนังสัตว และตัวหน่ึงที่
เขามาสูประเทศไทยหรือชวาก็ตามจะเหน็วามีรูปรางลักษณะที่ ผิดแปลกแตกตางไปจากมนุษยธรรมดา 
เปนเพราะความเช่ือของชาวชวาน้ันไมนิยมสรางรปูคนที่เปนทีเ่คารพนับถือ การทําตัวหนังจึงไดสรางให
มีลักษณะที่ตางไปจากคนธรรมดา ซึ่งลักษณะน้ีปรากฏอยูในตัวหนังไทยโดยเฉพาะตัวตลก  

นอกจากน้ี วิบูลย ลี้สุวรรณ (2525 : 180) ยังไดสันนิษฐาน เกี่ยวกับความเปนมาของของคํา
วา หนังตะลุง ไววา เหตุที่มีผูเรียกการเลนโดยใชเงาน้ีวา หนังตะลุง เกิดจากการเริ่มเลนมาจากเสา
ตะลุง ซึ่งเปนเสาสําหรับผูกชาง โดยที่ชาวชวาเขามาทํามาหากินอยูในภาคใตของไทยและยึดอาชีพ
เลี้ยงชาง รับจางทํางาน เมื่อถึงกลางคืนก็กอไฟข้ึนกันยุงกันหนาวและไดมีผูหน่ึงเอาเล็บจิกเจาะ ใบไม
ข้ึนเปนรูปตาง ๆ และจับใบไมน้ันเชิดเลนอยูหนากองไฟใหเงาของใบไมที่เปนรูปตางๆ ไปปรากฏใกลๆ 
ปากก็รองเปนทํานองประกอบไปตามการเชิดใบไม และจากแนวความคิดน้ีไดวิวัฒนาการจากการแกะ
ใบไมซึ่งไมถาวรมาเปนการแกะ ดวยหนังสัตว สวนการเชิดแทนที่จะเชิดใหเงาไปปรากฏที่อื่นๆซึ่ง
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อาจจะเห็นไดไมชัดเจน ก็เปลี่ยนมาเปนการใชผาขึงเขากับเสาตะลุง และอาจจะโดยเหตุน้ีเองจึงเรียก
การเลนชนิดน้ีวา หนังเสาตะลุง และเมื่อเวลาผานไปจึงเหลือเรียกเพียง หนังตะลุงตามสําเนียงสั้นๆ 
ของภาพื้นเมือง หนังตะลุงที่เลนกันต้ังแตเดิมไมไดเรียกวาหนังตะลุงอยางเชนทุกวันน้ี หากแตเรียกกัน
วา หนัง หรือบางทีเรียกวา หนังควน เพิ่งมาเปลี่ยนเรยีกหนังตะลุงกันในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนที่หนังเขา
มาเลนในกรุงเทพฯ และหนังสมัยน้ันเปนหนังของคนพัทลุง เมื่อเขามาเลนในกรุงเทพฯ ก็อาจจะเรียก
เพี้ยนไปจาก พัทลุง มาเปน ตะลุง ก็เปนได 

หนังตะลุงหรือการแสดงหนังเงาเปน มีปรากฏอยูในประเทศตาง ๆ เชน อียิปต กรีก โรมัน จีน
และอินเดีย สําหรับอินเดีย เริ่มมีการแสดงหนังหลังพุทธกาลเล็กนอย ในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ก็อาจจะไดรับอิทธิพลการแสดงหนังตะลุงมาจากอินเดียก็ไดเน่ืองจากการเขามา ซึ่งการขยาย
อํานาจทางวัฒนธรรม ศาสนา การคาขาย เปนตน 

อุดม หนูทอง (2531 : 1) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหนังตะลุงในภาคใต
วามีความ สัมพันธกับทางอินเดีย โดยกลาวไววา เมื่อศึกษาจากประวัติศาสตรและสภาพความเปนจริง 
เกี่ยวกับหนังตะลุงก็จะพบวา หนังตะลุงแบบอินเดีย ชวา บาหลี มาเลเซีย และภาคใตของประเทศไทย 
มีความสัมพันธกันในหลายประการ เชน ดานธรรมเนียมการแสดง รูปหนัง ดนตรี ตลอดจนความเช่ือ
บางประการแตก็มีรายละเอียดตางๆ แตกตางไปตามวัฒนธรรมและประเพณีและศาสนา รวมทั้งการ
พัฒนาการแสดงของแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังตะลุงในภาคใตของประเทศไทยกับหนัง
ตะลุงของชวามีรอง รอยความสัมพันธกันหลายประการ และตางก็มีวัฒนธรรมของอินเดียผสมอยูอยู
อยางเดนชัด 

หนังสือมหกรรมหนังตะลุงเทิดพระเกียรติ เฉลิม ศิริราชสมบัติครบ 50ป (2539 : 1-2) ได
กลาวในเรื่องประวัติความเปนมาของหนังตะลุงในสวนของการศึกษา บทพากยฤๅษีและบทพากยพระ
อิศวร ไดความวา ทราบวาเดิมทีหนังตะลุงเปนเรื่องของพราหมณกลุมที่นําหนังตะลุงเขามาใน ประเทศ
ไทยนาจะเปนพวกที่นับถือฮินดูลัทธิไศวะนิกาย คือ บูชาพระอิศวรเปนใหญ ซึ่งลัทธิน้ีถาดูจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบในภาคใต โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร
ธานี นาจะตกอยูในพุทธศตวรรษที่ 13 แตมิไดหมายความวาหนังตะลุงจะเขามาพรอมกับลัทธิน้ีอาจ 
จะเปนชวงหลังก็ได แตคงไมเลยพุทธศตวรรษที่ 18 

ในสวนของการศึกษาหาความรูเรื่องหนังตะลุงในแขนงตางๆในมิติลงลึกน้ันใน ปจจุบัน
ฐานขอมูลหนังตะลุง ซึ่งเปนวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง
มุงเนนการวิจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจุบัน มีงานวิจัย (วิทยานิพนธ) ซึ่งสามารถสืบคนไดที่
หอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันทักษิณคดี สงขลา ไดแกเรื่อง ตลกหนังตะลุง : วิเคราะหจาก
เรื่องหนังตะลุงที่ผานรอบคัดเลือกในการประกวดทางสถานีวิทยุโทร ทัศแหงประเทศ ไทยชอง 10 
หาดใหญ พ.ศ.2530, เรื่องศิลปะการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา, เรื่องความเช่ือเกี่ยวกับการแสดง
หนังตะลุงในจังหวัดสงขลา, เรื่องลักษณะและคุณคาของเครื่องประกอบการแสดงหนังตะลุงในภาคใต, 
เรื่องการอนุรักษและพัฒนาหนังตะลุง, และยังมีตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังตะลุงอีกมากมาย 
ซึ่งนับวามหาวิทยาลัยทักษิณเปนฐานใหญทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ หนังตะลุง 

ตามทรรศนะของนักวิชาการพอจะสรุปไดวา หนังตะลุงเปนการละเลนพื้นบานภาคใตที่มี
ประวัติสืบตอกันมาอยางชานาน แมนักวิชาการยังไมอาจสรุปไดแนชัดวาหนังตะลุงเกิดข้ึนมาที่ไหน 
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และเมื่อใดน้ัน แตนักวิชาการตางเห็นพองกันวาหนังตะลุงเปนการละเลนพื้นบานที่เกาแก อยางหน่ึง
และเปนการละเลนที่นิยมกันมากในภาคใตต้ังแตในอดีตจนถึง ปจจุบัน 
 2.1.3 รูปหนังตะลุง 

รูปหนัง เปนอุปกรณสําคัญในการแสดงหนังตะลุง หนังคณะหน่ึงๆ ใชรูปหนังประมาณ 150-
200 ตัว หนังตะลุงแกะโดยนายชางผูชํานาญ ในจังหวัดหน่ึงๆ ของภาคใต มีเพียง 2-3 คนเทาน้ัน 
ตนแบบไดมาจากรูปหนังใหญ เพราะรูปเกาแกที่เหลืออยูเทาเหยียบนาค มีอายุกวา 100 ปไปแลว 
ตนแบบสําคัญคือรูปเรื่องรามเกียรต์ิที่ฝาผนังรอบวัดพระแกว ผสมผสานกับรูปหนังของชวา ทําใหรูป
กะทัดรัดข้ึนและมือหนาเคลื่อนไหวได รูปหนังจะจัดเก็บไวใน แผงหนัง โดยวางเรียงอยางเปนระเบียบ
และตามศักด์ิของรูป น่ันคือ เอารูปเบ็ดเตล็ดและรูปตลกที่ไมสําคัญซึ่งเรียกรวมกันวา รูปกาก ไวลาง 
ถัดข้ึนมาเปนรูปยักษ พระ นาง เจาเมือง ตัวตลกสําคัญ รูปปรายหนาบท พระอิศวร และฤาษี 
ตามลําดับ  

กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางแหงศิลปะ ชางภาคใตที่ไปพบเห็นก็ถายทอดมาเปนแบบ ชาง
ราม เปนชางแกะรูปหนังที่เกาแกคนหน่ึงของจังหวัดพัทลุง นอกจากแกะใหหนังภายในจังหวัดแลว ยัง
แกะใหหนังตางจังหวัดดวย รูปของชางรามไดรับยกยองวาเปนเลิศ แมถึงแกกรรมไปประมาณ 60 ป
แลว ช่ือเสียงของทานทางศิลปะยังมีผูคนกลาวขานถึงอยูทานเลียนแบบรูปภาพ เรื่องรามเกียรต์ิที่วัด
พระแกวเริ่มแรกก็แกะรปูที่ นําไปแสดงเรื่องรามเกียรต์ิอยางเดียวจึงไดช่ือวา"ชางราม" ครั้งหน่ึงทานสง
รูปหนุมานเขาประกวด ดูผิวเผินสวยงามมาก หัวของวานร ตองเกิดจากวงกลม แตของชางรามไมอยูใน
กรอบของวงกลม จึงไมไดรับรางวัล 

การละเลนพื้นเมอืงทีไ่ดช่ือวา"หนัง" เพราะผูเลนใชรูปหนังประกอบการเลานิทานหลังเงา การ
แกะรูปหนังตัวสําคัญ เชน ฤาษี พระอิศวร พระอินทร นางกินรี ยังคงเหมือนเดิม แตรูปอื่นๆ ได
วิวัฒนาการไปตามสมัยนิยมของผูคน เชน ทรงผม เสื้อผา รูปหนังรุนแรกมีขนาดใหญรองจากรูปหนัง
ใหญฉลุลวดลายงดงามมาก เปนรูปขาวดํา แลวคอยเปลี่ยนรูปใหมีขนาดเล็กลง ระบายสีใหดูสะดุดตา
ย่ิงข้ึน 

สมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม เครงครัดทางดานวัฒนธรรมมาก ออกเปนรัฐนิยมหลายฉบับ 
ยักษนุงกางเกงขายาว สวมหมวก รูปตลก รูปนาง รูปพระสวมหมวก สวมเสื้อ นุงกางเกง นุงกระโปรง 
รูปหนังที่ออกมาแตงกายมีผิดวัฒนธรรม ตํารวจจะจับและถูกปรับทันที  

การแกะรูปหนังสําหรับเชิดหนัง ใหเดนทางรูปทรงและสีสัน เมื่อทาบกับจอผา แสงไฟชวยให
เกิดเงาดูเดนและสะดุดตา กรรมวิธีแกะรูปหนังแบบพื้นบานนําหนังวัวหนังควายมาฟอก ขูดใหเกลี้ยง
เกลา หนังสัตวชนิดอื่นก็นิยมใชบาง เชน หนังเสือใชแกะรูปฤาษีประจําโรงเปนเจาแผง  

ในปจจุบัน รูปหนังแกะจากหนังวัวอยางเดียว ซื้อหนังจากรานคาที่ฟอกสําเร็จรูปอยูแลว ทั้ง
สามารถเลือกหนังหนา บาง ไดตามความตองการ นายชางวางหนังลงบนพื้นเขียงที่มีขนาดใหญ ใช
เหล็กปลายแหลมวาดโครงราง และรายละเอียดของรูปตามที่ตองการลงบนผืนหนัง ใชแทงเหล็กกลม
ปลายเปนรูคม เรียกวา "ตุดตู" ตอกลายเปนแนวตามที่ใชเหล็กแหลมรางไว สวนริมนอกหรือสวนที่เปน
มุมเปนเหลี่ยมและกนกลวดลายอันออนชอย ตองใชมีดปลายแหลมคมยาวประมาณ 2 น้ิว มีดามกลมรี 
พอจับถนัดมือขุดแกะ ทั้งตุดตูและมีดขุดแกะมีหลายขนาด เมื่อทําลวดลายตามที่รางไวเสร็จตัดออก
จากแผนหนัง เรียกวารูปหนัง รูปใดนายชางเห็นวาไดสัดสวนสวยงาม นายชางจะเก็บไวเปนแมแบบ 
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เพียงแตะระบายสีใหแตกตางกัน รูปที่นิยมเก็บไวเปนแบบ มีรูปเจาเมือง นางเมือง รูปยักษ รูปวานร 
รูปพระเอก รูปนางเอก นํารูปแมแบบมาทาบหนัง แกะไปตามรูปแมแบบ ประหยัดเวลา และไดรูป
สวยงาม ผลิตไดรวดเร็ว สีที่ใชระบายรูปหรือลงสี นิยมใชนํ้าหมึก สียอมผา สียอมขนม มีสีแดง เหลือง 
แสด ชมพู มวง เขียว นํ้าเงิน และสีดํา ตองผสมสีหรือละลายสีใหเขมขน ใชพูกันขนาดตางๆ จุมสี
ระบาย ตองระบายเหมือนกันทั้ง 2 หนา ระวังไมใหสีเปอน สีซึมเขาในเน้ือของหนังเร็ว ลบออกไมได  

ชางแกะรูปตองมีความรูประวัติที่มาของรูป ศึกษาแบบของรูป จากรูปจริง จากรูปภาพ การ
เปลี่ยนอิริยาบทของรูปไดอยางถูกตอง การเบิกตา เบิกปากรูปตองใชเวทมนตประกอบดวย ที่สําคัญ
ตองมีสมาธิอยางแนวแน เศษหนัง ทําเปนมือรูป ริมฝปากลาง อาวุธตางๆ ใชรอยมือใหติดกันเปน 3 
ทอน เพื่อใหมือเคลื่อนไหวได  

เมื่อสีแหงสนิทแลว ลงนํ้ามันยางใส เพื่อใหรูปเกิดเงาวาววับ เด๋ียวน้ีหานํ้ามันยางไมได ใช
นํ้ามันชักเงาแทน จากน้ันติดไมตับ ติดไมมือ รูปที่ชักปากได ติดคันเบ็ดผูกเชือกชักปาก เปนอันวาเปน
รูปหนังที่สมบูรณ ชางแกะรูปหนัง นอกจากแกะจําหนายแกคณะหนังตะลุงแลว ยังแกะจําหนายทั่วไป 
เพื่อนําไปประดับประดา อาคารบานเรือน ชาวตางชาตินิยมกันมาก แตตองทําอยางประณีต บรรจง จึง
จะจําหนายไดราคาดี ชางแกะรูปหนังหาความร่ํารวยมิได เพียงแตพอดํารงชีพอยูไดเทาน้ัน 
 2.1.4 ตัวละครหนังตะลุง 

ตัวตลกหนังตะลุง เปนตัวละครที่มีความสําคัญอยางย่ิง และเปนตัวละครที่ "ขาดไมได" 
สําหรับการแสดงหนังตะลุง บทตลกคือเสนห หรือสีสัน ที่นายหนังจะสรางความประทับใจใหกับคนดู 
เมื่อการแสดงจบลง สิ่งที่ผูชมจําได และยังเก็บไปเลาตอก็คือบทตลก นายหนังตะลุงคนใดที่สามารถ
สรางตัวตลกไดมีชีวิตชีวาและนาประทับใจ สามารถทําใหผูชมนําบทตลกน้ันไปเลาขานตอไดไมรูจบ ก็
ถือวาเปนนายหนังที่ประสบความสําเร็จในอาชีพโดยแทจริง 

 
เดนกวาพระเอก นางเอก  
ในการแสดงประเภทอื่นๆ ตัวละครที่โดดเดนและติดตาตรึงใจผูชมที่สุด มักจะเปนพระเอก 

นางเอก แตสําหรับหนังตะลุง ตัวละครที่จะอยูในความทรงจําของคนดูไดนานที่สุดก็คือตัวตลก เหตุผล 
ที่ทําใหบทตลกของหนังตะลุงติดตรึงใจผูชมไดมากกวาบทพระเอกหรือนางเอก ดังตอไปน้ี 
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ตัวตลกมีความผูกพันใกลชิดกับผูชม(ชาวใต)มากกวาตัวละครอื่นๆ เพราะตัวตลกทุกตัวเปนคน
ทองถ่ินภาคใต พูดภาษาปกษใต เช่ือกันวาตัวตลกเหลาน้ีสรางเลียนแบบมาจากบุคลิกของบุคคลที่เคย
มีชีวิตอยูจริง 

นายหนังสามารถอวดฝปากการพากยของตนไดเต็มที่ ตัวตลกทุกตัวมีบุคลิกเฉพาะ และตัว
ตลกหลายตัวมีถ่ินกําเนิดที่ชัดเจน ซึ่งมักจะเปนทองถ่ินที่มีสําเนียงพูดที่เปนเอกลักษณ แตกตางจาก
ตําบลหรืออําเภอขางเคียง นายหนังที่พากยไดตรงกับบุคลิก และสําเนียงเหมือนคนทองถ่ินน้ันที่สุด ก็
จะสรางความประทับใจใหแกคนดูไดมาก 

บทตลกคือบทที่สามารถยกประเด็นอะไรข้ึนมาพูดก็ไมทําใหเสียเรื่อง จึงมักเปนบทที่นายหนัง
นําเรื่องเหตุการณบานเมือง ปญหาสังคม ธรรมะ ขอคิดเตือนใจ เขามาสอดแทรกเอาไว หรือแมแตพูด
ลอเลียนผูชมหนาโรง 

เสนหของมุกตลก ซึ่งแสดงไหวพริบปฏิภาณของนายหนังดวย นายหนังที่เกง สามารถคิดมุก
ตลกไดเอง เพราะหากเก็บมุกตลกเกามาเลน คนดูจะไมประทับใจ และไมมีการ "เลาตอ" 

เหตุผลสําคัญอีกประการหน่ึง ที่ทําใหคนดูหนังตะลุงรูสึกผูกพันกับตัวตลกมากกวาตัวละคร
อื่นๆในเรื่อง คือ ตัวตลกหนังตะลุงเหลาน้ีเปนตัวละคร "ยืน" หมายถึง ตัวตลกตัวหน่ึงเลนไดหลายเรื่อง 
โดยใชช่ือเดิม บุคลิกเดิม นอกจากน้ัน ตัวตลกหนังตะลุงยังเปนพับลิกโดเมนอีกดวย นายหนังทุกคณะ
สามารถหยิบตัวตลกตัวใดไปเลนก็ได เราจึงเห็น อายเทง อายหนูนุย มีอยูในเกือบทุกเรื่อง ของหนัง
ตะลุงเกือบทุกคณะ 

รูปตัวตลก รูปตัวตลกหนังตะลุง หรือที่เรียกวา รูปกาก สวนใหญจะไมใสเสื้อ บางตัวนุงโสรง
สั้นแคเขา บางตัวนุงกางเกง และสวนใหญจะมีอาวุธประจําตัว ตัวตลกทุกตัวสามารถขยับมือขยับปาก
ได หนังแตละคณะจะมีรูปตัวตลกไมนอยกวาสิบตัว แตโดยปกติจะใชแสดงในแตละเรื่องแคไมเกินหก
ตัวเทาน้ัน 

ตัวตลกเอก  หมายถึง ตัวตลกที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วไป นายหนังคณะตางๆหลายคณะนิยม
นําไปแสดง มีดังตอไปน้ี 

1. ฤาษี 

 
ฤาษี เปนรูปครู สําคัญมากในการแสดงหนังตะลุง ในแตละครั้งของการแสดงจะขาดเสียไมได 

หนังตะลุงบางคณะจะใช หนังเสือนํามาแกะ และลงคาถาอาคม ใครจะจับตองไมได นอกจาก นายหนัง 
มิฉะน้ันจะเจ็บไข บางคนมีอาการปวดทอง เรียกวา ถูกครูหมอ รูปหนังรูปน้ีตองต้ังหิ้งบูชา 
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2. พระอิศวร 

 
พระอิศวร เปนรปูตัวแทนเทพเจาของฮินดูองคหน่ึง ทีห่นังตะลุงนํามาเชิดนาจะช้ีใหเห็นความ

เช่ือถือและอารยธรรม ที่ไดมาจาก อินเดียเดนชัดข้ึน   
3. เจาเมืองและนางเมือง 

 
เจาเมืองและนางเมือง รูปเจาเมืองประเทศเอกราชและนางเมืองเปนรูปหนังตะลุงในยุค

ปจจุบัน  ลําดับเรื่องก็จะตองเชิดตัวละครสองตัวน้ีกอนเสมอ เปนธรรมเนียมที่ถือกันวา เสมอหน่ึงวา 
น่ีคือตัวแทนวรรณะกษัตริยเพราะหนังตะลุงไดรับอิทธิพลพรามณไมนอย 
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4. อายเทง 

 
หนังจวนบานคูขุดเปนคนสราง โดยเลียนแบบบุคลิกมาจากนายเทง ซึ่งเปนชาวบานอยูบานคู

ขุด อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา เปนคนรูปรางผอมสูง ลําตัวทอนบนยาวกวาทอนลาง ผิวดํา 
ปากกวาง หัวเถิก ผมหยิกงอ ใบหนาคลายนกกระฮัง ลักษณะเดนคือ น้ิวมือขวายาวโตคลายอวัยวะ
เพศผูชาย สวนน้ิวช้ีกับหัวแมมือซายงอหยิกเปนวงเขาหากัน รูปอายเทงไมสวมเสื้อ นุงผาโสรงตาหมาก
รุก มีผาขาวมาคาดพุง มีมีดอายครก(มีดปลายแหลม ดามงอโคง มีฝก)เหน็บที่สะเอว เปนคนพูดจาโผง
ผาง ไมเกรงใจใคร ชอบขมขูและลอเลียนผูอื่น เปนคูหูกับอายหนูนุย เปนตัวตลกที่นายหนังเกือบทุก
คณะนิยมนําไปแสดง 

5. อายโถ 

 
ไมมีบันทึกวาใครเปนคนสราง เลียนแบบบุคลิกมาจากจีนบาบา ชาวพังบัว อําเภอสะทิ้งพระ 

จังหวัดสงขลา เปนคนที่มีศีรษะเล็ก ตาโตถลน ปากกวาง ริมฝปากลางเมมเขาไป ลําตัวปองกลม สวม
หมวกมีกระจุกขางบน นุงกางเกงจีนถลกขา ถือมีดบังตอเปนอาวุธ เปนคนชอบรองรําทําเพลง ข้ีขลาด
ตาขาว โกรธใครไมเปน อายโถมีคติประจําใจวา "เรื่องกินเรื่องใหญ" ไมวาใครจะพูดเรื่องอะไรก็ตาม 
โถสามารถดึงไปโยงกับของกนิไดเสมอ ซึ่งเปนมุกตลกที่นับวามีเสนหไมนอย เพราะไมลามกหยาบคาย 
จึงเปนตัวตลกที่ดึงความสนใจจากเด็กๆไดมาก อายโถเปนเพียงตัวตลกประกอบ มักเลนคูกับอายสะ
หมอ 
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6. อายขวัญเมือง 

 
เปนตัวตลกเอกของหนังจันทรแกว จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมมีประวัติความเปนมา คนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชจะไมเรียกวา "อายเมอืง" เหมือนนายหนังจงัหวัดอื่นๆ แตเรียกวา "ลงุ
ขวัญเมือง" ซึง่แสดงใหเห็นวาหากตัวตลกตัวน้ีนําบุคลกิมาจากคนจรงิ ก็คงเปนคนที่ไดรับการยกยอง
จากคนในทองถ่ินอยางสงูทเีดียว อายขวัญเมืองหนาคลายแพะ ผมบางหยิกเล็กนอย ผิวดํา หัวเถิก 
จมูกโดงโตยาว ปากกวาง พุงยานโย กนเชิด ปลายน้ิวช้ีบวมโตคลายน้ิวอายเทง นุงผาสีดํา คาดเข็มขัด 
ไมสวมเสื้อ เปนคนซื่อ แตบางครัง้ก็ฉลาด ข้ีสงสัยใครรูเรือ่งคนอื่น พูดเสียงหวาน 

นายหนังในจังหวัดสงขลามักนําขวัญเมืองมาเปนคูหูกับสะหมอ นายหนังในจังหวัด
นครศรีธรรมราชแถวอําเภอเชียรใหญ อ.หัวไทร อ.ปากพนัง อ.ทาศาลา มักใหขวัญเมืองแสดงคูกับ
นายยอดทอง หนังพัทลุง ตรัง นิยมใหเปนตัวบอกเรื่อง เฝาประตูเมือง หรือเปนพนักงานตีฆองรอง
ปาว 

7. อายปราบ 

 
ปราบ หรือ อายปราบ เปนช่ือตัวตลกหนังตะลุงสวนมากมกัเปนทหารของฝายยักษ อายปราบ

เปนคนที่จมูกเปนริดสีดวงจนจมูกยุบจึงพูดแบบคนจมูกบี้ เพื่อนๆ จึงมักลอเลียนเสียงและเปนเหตุให
ทะเลาะกัน นุงกางเกงขาสั้น ไมสวมเสื้อ ตัดผมสั้นหวีแสกกลาง มือถือหวีขางหน่ึงถือ กระจกขางหน่ึง 
เปนคนเจาสํารวย ชอบแตงกาย เปนหวงทรงผมย่ิงกวาอื่นใด มักหยุดพูดหยุดทํางาน เพื่อแอบหวีผม
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แตงหนา แมตอนรบรากันบางครั้งตองหยุดหวีผมแลวรบกันตอ แตไมเปนคนเจาชูเพราะสนใจตัวเอง
มากกวาคนอื่น 

8. ผูใหญพูน 

 
ไมมีบันทึกวาใครเปนคนสราง คาดวาคงจะเลียนแบบบุคลิกมาจากผูใหญบานคนใดคนหน่ึง 

เปนคนรูปรางสูงใหญ จมูกยาวคลายตะขอเกี่ยวมะพราว ศีรษะลาน แตมีกระจุกผมเปนเกลยีวดูคลายหู
หิ้วถังนํ้า พุงโยยาน กนเชิดสูงจนหลังแอน เพื่อนมักจะลอเลียนวา บนหัวติดหูถังตักนํ้า สันหลังเหมือน
เขาพับผา (เสนทางระหวางพัทลุง-ตรัง มีโคงหักศอกหลายแหง) ผูใหญพูนนุงโจงกระเบนไมมีลวดลาย 
เปนคนชอบยุยง ข้ีโมโออวด เหอยศ ชอบขูตะคอกผูอื่นใหเกรงกลัว แตธาตุแทเปนคนข้ีขลาดตาขาว 
ชอบแสแสรงปนเรือ่งฟองเจานาย สวนมากเปนคนรับใชอยูเมืองยักษ หรืออยูกับฝายโกง พูดชาๆ หนีบ
จมูก เปนตัวตลกประกอบ  

โดยปกติตัวตลกหนังตะลุงจะตองมีคูหู เพื่อเอาไวรับสงมุกตลกโตตอบกัน ในแตละเรื่องจะมีตัว
ตลกเอกอยางนอยสองคู คือ เปนพี่เลี้ยงพระเอกคูหน่ึง และเปนพี่เลี้ยงนางเอกคูหน่ึง นอกจากที่
ยกตัวอยางมา ยังมีตัวตลกประกอบอีกจํานวนมาก 

9. อายสีแกว 

 
ไมมีบันทึกวาใครเปนคนสราง แตเช่ือกันวาเอาบุคลิกมาจากคนช่ือสีแกวจริงๆ เปนคนมีตะบะ 

มือหนัก เวลาโกรธใครจะตบดวยมือหรือชนดวยศีรษะ เปนคนกลาหาญ พูดจริงทําจริง ชอบอาสา
เจานายดวยจริงใจ ตักเตือนผูอื่นใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทํานองคลองธรรม เปนคนรูปรางอวนเต้ีย 
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ผิวคล้ํา มีโหนกคอ ศีรษะลาน นุงผาโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไมสวมเสื้อ ไมถืออาวุธใดๆ ใครพูด
ลอเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ เรื่องรอน เรื่องจํานวนเงินมากๆ จะโกรธทันที พูดชาๆ ชัดถอยชัดคํา เพื่อน
คูหูคือนายยอดทอง 

10. อายสะมอ 

 
หนังกั้น ทองหลอเปนคนสราง เลียนแบบบุคลิกมาจากมุสลิมช่ือสะหมอ เปนคนบานสะกอม 

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งนายสะหมอเองก็รบัรูและอนุญาตใหหนังกั้นนําบุคลิกและเรื่องราวของ
ตนไปสรางเปนตัวละครได รูปอายสะหมอหลังโกง มีโหนกคอ คางยอย ลงพุง รูปรางเต้ีย สวมหมวก
แบบมุสลิม นุงผาโสรง ไมสวมเสื้อ เปนคนอวดดี ชอบลอเลียนคนอื่น เปนมุสลิมที่ชอบกินหมู ชอบด่ืม
เหลา พูดสําเนียงเนิบนาบ รัวปลายลิ้น ซึ่งสําเนียงของคนบานสะกอม มีนายหนังหลายคนนําอายสะ
หมอไปเลน แตไมมีใครพากยสําเนียงสะหมอไดเกงเทาหนังกั้น ปกติสะหมอจะเปนคูหูกับขวัญเมือง 

11. อายหนูนุย 

 
ไมมีบันทึกวาใครเปนคนสราง หนูนุยมีบคุลิกซือ่แกมโง ผิวดํา รูปรางคอนขางเต้ีย พุงโย คอตก 

ทรงผมคลายแสมา จมูกปากย่ืนคลายปากวัว ไวเคราหนวดแพะ รูปอายหนูนุยไมสวมเสื้อ นุงผาโสรง
ไมมีลวดลาย ถือมีดตะไกรหนีบหมากเปนอาวุธ พูดเสียงตํ่าสั่นเครือข้ึนนาสิก เปนคนหูเบาคลอยตาม
คํายุยงไดงาย แสดงความซื่อออกมาเสมอ ไมชอบใหใครพูดเรื่องวัว เปนคูหูกับอายเทง และเปนตัว
ตลกที่นายหนังทุกคณะนิยมนําไปแสดงเชนกัน 
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12. นายหยอดทอง 

 
ไมมีบันทึกวาใครเปนคนสราง แตเช่ือกันวาเปนช่ือคนที่เคยมีชีวิตอยูจริง เปนชาวจังหวัดพัทลงุ 

รูปรางอวน ผิวดํา พุงยอย กนงอน ผมหยิกเปนลอน จมูกย่ืน ปากบุม เหมือนปากคนแกไมมีฟน หนา
เปนแผลจนลายคลายหนาจระเข ใครพูดถึงเรื่องจระเขจึงไมพอใจ รูปยอดทองไมสวมเสือ้ นุงผาลายโจง
กระเบน เหน็บกริชเปนอาวุธประจํากาย เปนคนเจาชู ใจเสาะ ข้ีขลาด ชอบปากพูดจาโออวดยกตน 
ชอบขูหลอก พูดจาเหลวไหล บายอ ชอบอยูกับนายสาว จนมีสํานวนชาวบานวา "ยอดทองบานาย" 
เปนคูหูกับนายสีแกว 

13. อินแกว 

 
อินแกว เปนตัวตลกหนังตะลุงตัวหน่ึง มักทําหนาที่เฝาประตูเมือง คอยซักถามแขกเมือง และ

นําความไปกราบบังคมทูลเจาเมือง เปนตัวตลกที่มีเฉพาะหนังตะลุงบางคณะ อินแกวมีรูปรางผอม 
คอนขางสูง ฟนลาง ครอบฟนบน มีผมหร็อมแหร็มเปนกระจุกอยูตรงกลางกระหมอม นุงผาลายตา
หมากรุก ไมสวมเสื้อ มีนิสัยเปนคนตรงไปตรงมา ไมมีช้ันเชิง เปนคนเอางานเอาการ 
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14. ยักษตัวผูและยักษตัวเมีย 

 
ยักษตัวผูและยักษตัวเมีย    ยักษตัวผูและยักษตัวเมีย เปนลกัษณะของยักษเมอืง 

 2.1.5 ดนตรีหนังตะลุง 
ดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบงาย ชาวพื้นบานในทองถ่ินประดิษฐข้ึนไดเอง โดยใชวัสดุ

ในพื้นบาน มีทับ กลอง โหมง ฉ่ิง เปนสําคัญ ป ซอ เกิดข้ึนภายหลังก็คงใชวัสดุพื้นบานอยูดี ตอมา
วัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะดนตรีไทยสากล หนังตะลุงจึงเพิ่มดนตรีใหมๆ เขามาเสริม เชน กลองชุด 
กีตาร ไวโอลีน ออรแกน จํานวนลูกคูเพิ่มข้ึน คาใชจายเพิ่มข้ึน คาราดเพิ่มข้ึน ย่ิงในปจจุบันคนยากจน
ไมมีทุนรอนพอที่จะรับหนังตะลุงไปแสดงไดเลย  
ดนตรีหนังตะลุง คณะหน่ึงๆ มีดังน้ี 

 1. ทับ 
เครื่องกํากับจังหวะและทวงทํานอง ที่สําคัญที่สุด ผูบรรเลงดนตรีช้ินอื่นๆ ตองคอยฟงจังหวะ

ยักยายตามเพลงทับ ที่นิยมใชมีถึง 12 เพลง คือ เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขาคลอง เพลิงเดินยักษ เพลง
สามหมู เพลงนาดกลายออกจากวัง เพลงนางเดินปา เพลงสรงนํ้า เพลงเจาเมืองออกสั่งการ เพลงชุม
พล เพลงยกพล เพลงยักษ และเพลงกลับวัง ผูชํานาญที่เรียกวามือทับเทาน้ันจึงสามารถตีทับครบ 12 
เพลงได ทับหนังตะลุงมี 2 ใบ ใบหน่ึงเสียงเล็กแหลม เรียกวา "หนวยฉับ" อีกใบหน่ึงเสียงทุม เรียกวา 
"หนวยเทิง" ทับหนวยฉับเปนตัวยืน ทับหนวยเทิงเปนตัวเสริม หนังตะลุงในอดีตมีมือทับ 2 คน ไมนอย
กวา 60 ปมาแลวใชมือทับเพียงคนเดียว ใชผาผูกไขวกัน บางคนวางบนขา บางคนวางขาขางหน่ึงบน
ทับ กดไวไมใหทับเคลื่อนที่  
         โดยทั่วไป ทับนิยมทําดวยแกนไมขนุน ตบแตงและกลึงไดงาย ตัดไมขนุนออกเปนทอนๆ ยาว
ทอนละประมาณ 60 เซนติเมตร ฟนโกลนดวยขวานใหเปนรูปคลายกลองยาว นํามาเจาะภายใน และ
กลึงใหไดรูปทรงตามตองการลงนํ้ามันชักเงาดานนอก หุมดวยหนังคาง ตรงแกมทับรอยไขวดวยเชือก
ดวยหรือไนลอน รอยดวยหวาย ลอดเขาในปลอกหวายสวนหลัง ดึงหวายใหตึงเสมอกัน กอนใชทุกครั้ง 
ตองชุบนํ้าที่หนังหุม ใชผาขนาดน้ิวกอยอัดที่แกมทับดานใน ทําใหหนังตึงมีเสียงไพเราะกังวาน 
 2. โหมง  

เปนเครื่องกํากับการขับบทของนายหนัง โหมงมี 2 ใบ รอยเชือกแขวนไวในรางไม หางกัน
ประมาณ 2 น้ิว เรียกวา "รางโหมง" ใบที่ใชตีเปนเหล็กมีเสียงแหลมเรียกวา "หนวยจี้" อีกใบหน่ึงเสียง
ทุม เรียกวา "หนวยทุม" ในอดีตใชโหมงราง โหมงลูกฟากก็เรียก ทําดวยเหล็กหนาประมาณ 0.4 
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เซนติเมตร ยาว 10 น้ิว กวาง 4 น้ิว อัดสวนกลางใหเปนปุมสําหรับตี สวนโหมงหลอใชกันมาประมาณ 
60 ป หลอดวยทองสําริดรปูลกัษณะเหมือนฆองวง การซื้อโหมงตองเลอืกซือ้ที่เขากับเสียงของนายหนัง 
อาจขูดใตปุมหรือพอกชันอุงดานใน ใหมีใยเสียงกลมกลืนกับเสียงของนายหนัง ไมตีโหมงใชอันเดียว 
ปลายขางหน่ึงพันดวยผาหรือสวมยาง ทําใหโหมงมีเสียงนุมนวล และสึกหรอนอยใชไดนาน 
 3. ฉ่ิง  

ใชตีเขาจังหวะกับโหมง คนตีโหมงทําหนาที่ตีฉ่ิงไปดวย กรับเด๋ียวน้ีไมตองใช นําฝาฉ่ิงกระ
แทรกกับรางโหมงแทนเสียงกรับได 
 4. กลองตุก  

มีขนาดเล็กกวากลองมโนหรา รูปแบบเหมือนกัน ใชไม 2 อัน โทนใชตีแทนกลองตุกได  
 5. ป  
หนังตะลุงใชปนอกบรรเลงเพลงตางๆ ถือเอาเพลงพัดชาเปนเพลงครู ประกอบดวยเพลงไทย

เดิมอื่นๆ ไดแก เพลงสาวสมเด็จ เขมรปแกว เขมรปากทอ ชะนีกันแสง พมารําขวาน พมาแทงกบ 
สุดสงวน เขมรพวง ลาวดวงเดือน เพลงลูกทุงหลายเพลงอาศัยทํานองเพลงไทยเดิม คนเปาปก็เลนไดดี 
แมเพลงไทยสากลทีก่ําลงัฮิต ป ซอ ก็เลนได โดยไมรูตัวโนตเลย ซออู ซอดวง ประกอบป ทําใหเสียงปมิ
เล็กแหลมเกินไป ชวนฟงย่ิงข้ึน ป ซอ สามารถยักยายจังหวะใหชาลงหรือเร็วข้ึนตามจังหวะทับไดอยาง
กลมกลืนและลงตัว 

การบรรเลงดนตรีหนังตะลุง  แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
          1. บรรเลงดนตรีลวน เชน ยกเครื่อง ต้ังเครื่อง ลงโรง  
           2. บรรเลงเพลงประกอบการรับบท ข้ึนบท ถอนบท เลยบท เชิด บรรเลง
ประกอบการขับกลอนแปด กลอนคํากลอน กลอนลอดโหมง ประกอบการบรรยาย อิริยาบทของตัว
ละครและบรรเลงประกอบบทบาทเฉพาะอยาง เชน บทโศก ลักพา รายมนต 

ปจจุบันน้ี ดนตรีหนังตะลุงเปลี่ยนแปลงไปมาก มีเครื่องดนตรีมากข้ึน บางทานวาเปนการ
พัฒนาใหเขากับสมัยนิยม แตเปนการทําลายเอกลักษณของดนตรีหนังตะลุงไปอยางนาเปนหวง เวลา 
12.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2540 มีนายหนังระดับปริญญาโท 2 ทาน คือ หนังนครินทรชา
ทอง จังหวัดสงขลา หนังบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดใหสัมภาษณออกทีวี
ชอง 9 ยอมรับในความลืมตัวของนายหนังรุนใหม ทําใหมีคาใชจายสูง โอกาสการแสดงนอยลง ลูกคูย่ิง
หายาก เพราะไมมีคนสืบสานตอ น่ีเปนลางบอกใหทราบลวงหนา หนังตะลุงสัญลักษณของภาคใต จะ
ลงเอยในรูปใด 
 2.1.6 โรงหนังตะลุง 

โรงหนังตะลุง มีรูปรางสี่เหลี่ยม ปลูกสูงจากพืน้ดินประมาณ 5 ฟุต ดานหนากวางประมาณ 12 
ฟุต และสูงประมาณ 9 ฟุต มีจอขึงอยูเต็มหนาดวยผาขาว ริมขลิบไวดวยผาสีแดง พื้นโรงปูดวยไม
กระดาน คนเชิดและนักดนตรี คนจัดตัวหนังตองอยูบนโรงน้ีทุกคน 
ลําดับการแสดง 

หนังตะลุงทุกคณะมีลําดับข้ันตอนในการแสดงเหมือนกันจนถือเปนธรรมเนียมนิยม ดังน้ี  
1. ต้ังเครื่อง  
2. แตกแผง หรือแกแผง  
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3. เบิกโรง  
4. ลงโรง  

      5. ออกลิงหัวคํ่า เปนธรรมเนียมของหนังในอดีต ลิงดําเปนสัญลักษณของอธรรม ลิง
ขาวเปนสัญลักษณของธรรมะ เกิดสูรบกัน ฝายธรรมะก็มีชัยชนะแกฝายอธรรม ออกลิงหัวคํ่ายกเลิกไป
ไมนอยกวา 70 ปแลว ชวงชีวิตของผูเขียนไมเคยเห็นลิงดําลิงขาวที่สูรบกันเลย เพียงไดรับการบอกเลา
จากผูสูงอายุ 90 ปข้ึนไป  
      6.ออกฤาษี หรือ ชักฤาษี รูปฤาษี หนังตะลุงถือวาเปนสัญลักษแทนครู-อาจารย การ
แสดงแตละครั้ง จะละเวันรูปฤาษีไมไดแตถาเราคิดในแนวอารยธรรม จะช้ีใหเห็นวาหนังตะลุงนาจะ
ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียซึ่งอาจจะ ผาน เขามาทางภาคใตโดยตรง หรือโดยออมจากชวาก็ได เพราะ
สมัยหน่ึงชวาก็ไดรับพุทธศาสนาฝายมหายานเขามาซึ่งมีหลักฐานคือ เจดียบุโรพุทโธ อยูจนกระทั่งทุก
วันน้ี  
       7. ออกรูปพระอิศวร หรือรูปโค พระอิศวร เปนรูปแทนเทพเจาของศาสนาฮินดูองค
หน่ึงการที่หนังตะลุงมาเชิดก็นาจะเปนเครื่องช้ีใหเห็นความเช่ือถือและอารยธรรมซึ่งไดรับการถายทอด
จาก อินเดียเดนชัดย่ิงข้ึน รูปพระอิศวรน้ีไมถือเปนธรรมเนียมวา จะตองออกเชิดเหมือน รูปฤาษี เพราะ
ถาหากมีความจําเปนอาจจะตัดออกเสียไดในบางครั้ง  
      8.ออกรูปฉะ หรือรูปจับ "ฉะ" หมายถึง การสูรบระหวางพระรามกับทศกัณฐ ยกเลิก
ไปพรอมๆกับลิงหัวคํ่า  
       9.ออกรูปรายหนาบทหรือรูปกาศ ปราย หมายถึง อภิปราย กาศ หมายถึง ประกาศ 
รูปปรายหนาบท หรือ รูปกาศ หรือ รูปหนาบท เสมือนเปนตัวแทนนายหนังตะลงุ เปนรูปชายหนุมแตง
กายโอรสเจาเมือง มือหนาเคลื่อนไหวได มือทําเปนพิเศษใหน้ิวมือทั้ง 4 อาออกจากน้ิวหัวแมมือได อีก
มือหน่ึงงอเกือบต้ังฉาก ติดกับลําตัวถือดอกบัว หรือชอดอกไม หรือธง  
       10.ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่อง คือรูปบอกคนดูใหทราบวา ในคืนน้ีหนังแสดงเรื่อง
อะไร สมัยที่หนังแสดงเรื่องรามเกียรต์ิเพียงเรื่องเดียว ก็ตองบอกใหผูดูทราบวาแสดงเรื่องรามเกียรต์ิ
ตอนใด บอกคณะบอกเคาเรื่องยอๆ เพื่อใหผูดูสนใจติดตามดู หนังทั่วไปนิยมใชรูปนายขวัญเมืองบอก
เรื่อง  
       11.ขับรองบทเกี้ยวจอ  
       12.ต้ังนามเมืองหรือต้ังเมือง เริ่มแสดงเปนเรื่องราว 
ต้ังนามเมือง เปนการเปดเรื่องหรอืจบัเรื่องที่จะนําแสดงในคืนน้ัน กลาวคือการออกรูปเจาเมืองและนาง
เมืองโอกาสในการแสดงของหนังตะลุง เดิมหนังตะลุงนิยมแสดงเฉพาะในงานสมโภช เฉลิมฉลอง ไม
แสดงงานอัปมงคล เชน งานศพ แตความเช่ือในเรื่องน้ีหมดไป โอกาสแสดงของหนังตะลุงจะแนกออก
ได 3 ประเภท ดังน้ี  
       1.งานบาน เชน แกเหมรย บวชนาค แตงงาน ข้ึนบานใหม งานศพ งานสระหัว งาน
ทําบุญบาน สวดบาน  
       2.งานวัด เชน ฝงลูกนิมิต งานฉลองกุฏิวิหาร งานเทศกาลประจําปของวัด งานชัก
พระ งานประเพณีทําบุญเดือนสิบ  



21 
 

       3.งานจัดรายการ ชาวบานเรียกวางานสวนสนุก มีการแขงขันประชันโรง เชน งาน
แขงขันกรีฑา งานมหกรรมหนังตะลุง งานปใหม งานสงกรานต เอกชนเปนผูจัด เพื่อการคากําไรเปน
สําคัญ ระหวางป พ.ศ.2520-2526 มีงานจัดรายการมากที่สุด ตองแยงชิงกันรับหนังที่มีช่ือเสียง ต้ังแต
เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมวางเวนไมไดแมคืนเดียว สวนเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ภาคใตฝน
ตกชุก นักจัดรายการไมกลาเสี่ยง ชวงระยะเวลาดังกลาว หนังเกิดข้ึนใหมหลายรอยคณะทั่วทั้งภาคใต 
ในปจจุบันมีเหลืออยูไมเกิน 100 คณะ ลวนแตมีอายุลวง 45 ปไปแลว 
 2.1.7 การแขงขันประชันโรง 

การประชันโรงของหนังตะลุง เปนที่ช่ืนชอบของชาวปกษใตมาเปนเวลานานป นับแตสมัย ร.
5 จนถึงปจจุบัน การประชันโรงมีต้ังแต 2 โรงข้ึนไป ถึง 10 โรง เลือกเฟนเอาหนังที่มีช่ือเสียงระดับ
เดียวกัน ถาเปรียบกับภาษามวยเรียกวาถูกคู ในงานเทศกาลสําคัญๆ มีการแขงขันประชันโรงแพคัด
ออก มีประชันติดตอกันหลายคืน เอารองชนะเลิศมาแขงขันกันในคืนสุดทาย นอกจากเงินราดแลวมี
การต้ังรางวัลเกียรติยศ เชน ฤาษีทองคํา หรือขันนํ้าพานรอง หรือถวยของบุคคลสําคัญ งานประชัน
หนังตะลุงที่สนามหนาเมือง สนามหนาอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนามกีฬา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี และที่หนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีหนังต้ังแต 10 คณะ ถึง 25 คณะ ผูชนะเลิศยอม
ไดรับการยกยอง มีงานแสดงมากข้ึน คาราดโรงเพิ่มข้ึน  

หนังตะลุงประชันกันในวัด เพราะเปนศูนยกลางของชุมชน มีเพียง 2 โรง เครงครัดตอกติกา 
ทําเปนหนังสือสัญญา 3 ฉบับ นายหนังหรือเจางานผิดสัญญาปรับไหมกันได ถือกติกาธรรมเนียมดังน้ี  

1. นายหนังทั้ง 2 โรง ตองมาถึงสถานที่แขงขันกอนคํ่าอยางนอย 1 ช่ัวโมง  
2. ตองจับฉลากข้ึนโรง จะเลือกที่โรงเอาเองตามใจชอบไมได 
3. มาตกลงขอสัญญา และเทียบเวลากับนาฬิกากองกลางเพื่อใหเวลาตรงกันทั้ง 2 

โรง  
4. 1 ทุมตรง ลงโรง หรือโหมโรง ใชสัญญาณยํ่าตะโพนเปนครั้งที่ 1  
5. 2 ทุมตรง ออกฤาษี ใชสัญญาณยํ่าตะโพนเปนครั้งที่ 2  
6. เที่ยงคืน หยุดพัก 1 ช่ัวโมง ใชสัญญาณยํ่าตะโพนเปนครั้งที่ 3  
7. เวลา 1 นาฬิกาตรง แสดงตอ ใชสัญญาณยํ่าตะโพนเปนครั้งที่ 4 
8. เวลา 5 นาฬิกาตรง ใชสัญญาณยํ่าตะโพนเปนครั้งที่ 4 เพื่อบอกใหนายหนังรูตัววา

ยังเหลือเวลาเพียงช่ัวโมงเดียวก็จะถึงเวลาเลิกแสดง ใครมีทีเด็ดเม็ดทราย ก็ใชกัน
ในตอนน้ีเรียกวาชะโรงเพื่อใหคนจากอีกโรงหน่ึง มาอยูหนาโรงของตน แมวาแพ
มาตลอดคืน แตตอนใกลรุงสามารถกูหนาไวได 

9. เวลา 6 นาฬิกาตรง ตะโพนยํ่าใหสัญญาณเปนครั้งสุดทายเลิกการแสดงได  
10. เจางานตองเลี้ยงดูอาหารมือ้เย็น และจัดอาหารวางตอนหยุดพัก อาหารตอง

ปราศจากยาพิษ ที่ฝายตรงกันขามอาจลอบใสลงได เจางานตองรับผิดชอบ  
11. ตองจัดเจาหนาที่อยูเวรยามใตถุนโรงตลอดเวลา  
12. ใหคาราดโรงครบตามสัญญา 
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การแขงขันประชันโรงหนังตะลุงหลังจากป พ.ศ.2500 ไมคอยเครงครัดในกติกาสัญญา หนังแตละ
โรงตางรูจักกันดี แขงขันเอาแพชนะตามความสามารถตน ไมผูกแคนจองเวรซึ่งกันและกัน พิธีกรรม
ทางไสยศาสตรแทบไมมี  
 2.1.8 การสืบทอดการแสดงและพิธีกรรม 

1. ในสมัยโบราณผูใดจะแสดงหนังตะลุงก็จะไปฝากตัวเปนศิษยกับคณะหนัง
ตะลุงที่ตัวเองชอบในแนวทางการแสดง พรอมกับนําดอกไม ธูปเทียน หมากพลู ไปมอบใหเพื่อเปนการ
บูชา ฝายครูก็มีการทดสอบโดยใหรองบทใหฟงกอน เพราะคนที่จะแสดงหนังตะลุงไดน้ันตองมีการ
สนใจมากอน และจะตองจําบทหนังตะลุงไดบางถึงไมมากก็นอย อันดับแรกครูจะฟงนํ้าเสียง และเชาว
ปญญา ถาไมมีเชาว นํ้าเสียงไมดี ก็ไมรับเปนศิษย ไมเพียงหนังตะลุงศิลปนพื้นบานทุกประเภทในสมัย
โบราณ ถานํ้าเสียงไมดีไมสามารถยึดเปนอาชีพได เพราะไมมีเทคโนโลยีชวยเหมือนสมัยน้ี ตองใชเสียง
ตัวเอง โดยเฉพาะหนังตะลุงแสดงต้ังแตหัวคํ่าจนสวางใชเวลาในการแสดงไมตํ่ากวาแปดช่ัวโมง นับวา
เปนงานที่หนักมากพอดู  

2. การครอบมือ เมื่ออาจารยรับผูสมัครไวเปนศิษย ถาบานลูกศิษยอยูไกล เชน 
ตางอําเภอหรือตางจังหวัด อาจารยก็จะรับไวใหอยูที่บาน อยูกินกับอาจารย สอนวิชาให อาจารยไป
แสดงที่ไหนก็จะพาไปดวย สอนใหออกฤาษี และปรายหนาบทกอนเพื่อตองการใหชินกับคนดูมากๆ 
การฝกแสดงหนังตะลุงไมใชฝกกันไดงายๆ ตองใชเวลามาก อยางนอยตองฝกสี่หลักดวยกัน เชน  

ก. ฝกใชเสียงเพื่อใหเขากับบทบาทของตัวละคร เสียงพระ เสียงนาง เสียงยักษ 
ตัวตลก ภาษาสัตวตางๆ  

ข. บทรอง ตองฝกฉันทลักษณของกลอน กลอนแบบไหนใชกับตัวหนังตัวใด 
เชน บทรัก บทโศก บทสมหอง บทเทวดา บทยักษ  

ค. การเชิดรูป ตัวหนังแตละตัวเชิดไมเหมือนกัน เชน พระราชา ตองเชิดแบบ
ผูใหญที่มีอํานาจ ราชินีกริยาทาทางแบบผูดี พระเอกเชิดแบบชายหนุมเจาชูนิดๆ นางเอกกริยา
เรียบรอย ยักษหยาบกระดาง  

ง. ตัวตลก ตัวตลอกหนังตะลุงมีบทบาทสําคัญตอผูแสดงหนังตะลุงมาก คนดู
หนังตะลุงไดจนสวางก็เพราะตัวตลกน่ีเอง ตัวตลกหนังตะลุงสามารถนําศีลธรรม สังคม การบาน 
การเมือง มาแทรกในบทหนังตะลุงไดอยางกลมกลืน และยังสามารถนําผูชมเขารวมในการแสดงไดอีก
ดวย  

ในสมัยโบราณการฝกหนังตะลงุ อยางนอยตองอยูกับอาจารยสามป บางคนอยูกับอาจารยหาป หก
ป ก็มี เมื่ออาจารยเห็นวาลกูศิษยแสดงไดดีแลว ก็จะทําพิธีครอบมือให เมื่อผานการครอบมือแลวก็เปน
หนังตะลุงสมบูรณแบบ แกบนได (แกเหมรย) หนังตะลุงโรงใดที่ยังไมไดรับการครอบมือ เช่ือกันวาแก
บนไมขาด พิธีการครอบมือเหมือนกับการไหวครูทุกประการ  

3. พิธีการไหวครู การไหวครูเปนประเพณีสําคัญของหนังตะลุง มีความเช่ือกันวาหนังตะลุงคณะ
ใดมีการไหวครูเปนประจําทุกปเปนมงคลแกตัวเอง ทํามาหากินคลอง เปนที่นิยมของคนดู หนังตะลุง
บางคนที่แสดงหนังตะลุงไมไดแลว เชน แก หรือ พิการ ก็ยังมีการไหวครูกันแตไมประจําทุกป การไหว
ครูเปนการบูชาครูอาจารยที่ยังมีชีวิตและที่ลวงลับไปแลว 
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 2.1.9 เกร็ดความรูเก่ียวกับหนังตะลุง 

 

 

ศิลปแดนใตอีกอยางหน่ึงที่มีความเปน ปราชญที่แฝงอยูในตัวผูเลนมากคือ หนังตะลุง หรือ
หนังลุง หรือ หนังแหงหรือหนังควาย เรื่องกันไปตางตามถ่ินที่ แตสรุปแลวก็คือ ศิลปะการเชิดรูปหนังที่
อาศัยผูพากษเพียงคนเดียว ที่เรียกวา นายหนัง 0 ข้ันตอนการเลนน้ันมีรายละเอียดมากมาย คงไมพอตอ
การนํามาแสดงตรงน้ี แตสิ่งหน่ึงที่อยากใหทุกคนรับรูคือความสนุกของหนังตะลุงที่แฝงดวยเชาว 
ปรัชญา คําสอน นิทาน ขาวสาร เสียดสีสังคม และอีกมากมายที่แฝงไวในการแสดงขนานน้ี0  

 

จากรูปหลังตัวหนังผูหญิงซึ่งมักจะเปนนางเอก เพราะดูจากไพรเสนาสองคนขางหลัง เพราะ
สองคนน้ีมีมักจะอยูฝายนางเอกคนพุงปอง ช่ือ พูนแกว จะมีความเปนผูใหญ พูดจามีเหตุผล แตไมมี
เชาวปญญาคนหลังช่ือไอเปยก มักพูดติดอาง เปนเกงมาก แตไมคอยสมประกอบตอนพูดและตองรอให
นายพูนพูดตอใหเสมอ 
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บรรยากาศการแสดง 

 

เบื้องหลังฉาก ที่คิดวามีคนพูดหลายคน เพราะเสียงตางกัน อันที่จริงแลว มีคนเดียว 

 

เมื่อฉากที่ตัวละครมาก นายหนังจะตองใชสติปญญาอยางมากในการเลนเพราะตองทําเสียงที่
แตกตางกันตามเอกลักษณตัวหนัง ไหนตอง จําบทกลอนรองขับ บทพูด การเชิดหนังดวยมือ การดึง
ปากยกมือเมื่อตัวละครพูด ทั้งหมดน้ีทําพรอมกัน เหมือนกับมีหลายคนพูด 
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แมแตในหนังตะลุง มารยาทเปนสิง่สําคัญ การพูดกบัพระกับเจา ตองมสีัมมาคารวะ น่ีคือ 
วัฒนธรรมที่ดีงามจรงิๆทีส่ื่ออกมาไดนาชม  

 

โรงที่ใชทําการแสดง แตอันน้ีคอนขางมิดชิด 

 

บรรยากาศหนาโรงหนัง 
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ในกรณีที่เปนการเลนเพื่อไหวครูหนังตะลงุ จะตองจัดทําศาลข้ึนและวางของบวงสรวงไวดานขวามือ
เทาน้ัน  

 

การครอบมือ เปนการรบัการสืบทอดตอเพื่อหัดเปนนายหนังตะลงุ ทํากันในหมูทายาทเทาน้ัน  



27 
 

 

เมื่อเลนหนังตะลุงเสร็จจําเปนตองมาจัดรูปหนังใสแผงหนัง เพื่อเปนการสํารวจความเสียหาย
ของรูปหนังจากการเชิด ถาเสียหายตองรีบซอมไมงั้นจะตองอาถรรพแรงครู และการจัดตองเรียงลําดับ
การทับซอนของรูปหนังตามยศฐาบรรดาศักด์ิ โดยฤาษีอยูบนสุด ไมงั้นก็จะตองแรงครู 

 
2.2 การจัดการความรู 

2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู 
วิจารณ (2547: 63) อธิบายแนวคิดของการจัดการความรูไวดังน้ี การจัดการความรูเปนการ

เรียนรูแบบใหมที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา เปนตัวเดินเรื่อง ไมใชแคเรียนจากครู หรือตํารา ตํารา
น้ันเปนการเรียนรูแบบเกา ซึ่งเนนเรียนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรูแบบ KM ก็เปนทฤษฎี แตวาเนนที่การ
เรียนรูแบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณ การจัดการความรูไมใชเรื่องของคน ๆ 
เดียวเปนเรื่องของคนหลายคนที่ทํางานรวมกนั เพราะฉะน้ันเวลาปฏิบัติแตละคนจะมีเวลาไมเหมือนกนั
เมื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันแลว อาจเห็นสวนที่เหมือนกัน ซึ่งอาจเปนการเขาใจตรงกันเมื่อเอามา
แลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะทําใหยกระดับความรู ความเขาใจข้ึนไปอีกจะเห็นวาการจัดการความรูเราจะ
เนนที่การเรียนรูจากการปฏิบัติ แลวก็เนนความรูที่เปนความรูในคน หรือที่เรียกวา Tacit Knowledge 
ทั้งน้ี ความรูจากเอกสาร ตํารา หรือที่เรียกวา Explicit Knowledge น้ันก็สําคัญ 
 เกรียงศักด์ิ ( 2547: 63) อธิบายวา การจัดการความรู คือความรูเกิดจากการประมวล 
สังเคราะหและจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการตีความและทําความเขาใจกับสารสนเทศ 
เหลาน้ัน จนกลายเปนความรู ซึ่งความรูน้ีครอบคลุมทั้งสวนของความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) 
ซึ่งซอนอยูในความคิดของพนักงาน และที่ฝงตัวอยูในองคกรกับความรูแจงชัด (Explicit Knowledge) 
ที่ปรากฏในเอกสารบันทึก หรือรายงานตาง ๆ ขององคกร การจัดการความรูทั้งสองประเภทน้ีใหเปน
ระบบระเบียบ เพื่อใหคนที่ตองการเขาถึงไดงาย และดึงออกมาใชงานไดสะดวก การจัดการความรูจะ
เกิดข้ึนในระดับทีมงาน หรือระดับกลุมในองคกร ที่ตองการความสัมพันธระหวางปจเจกแตละคน 
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เพราะการจัดการความรูจะเกิดข้ึนได ตอเมื่อมีการปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ทีม ซึ่งอาจเปนปฏิสัมพันธบนเครือขาย Cyber Space หรืออาจผานการพบปะพูดคุยกันตอหนาก็ได 
 ศุภามนต (2547: 28-29) อธิบายวา การจัดการความรูเปนเรื่องราวของการที่องคกรหน่ึงจะ
สกัดคุณคาจากทรัพยสินทางปญญาของคนออกมาใชประโยชนสูงสุดไดอยางไร จุดสําคัญสําหรับการ
ริเริ่มเกี่ยวกับ KM คือ ความรูที่ถือวาคาสําหรับองคกรมักจะเกี่ยวของกับประสบการณ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญ 
 บุญดี และคณะ (2547: 23) กลาววา การจัดการความรูเปนกระบวนการในการนําความรูที่มี
อยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสงูสดุตอองคกร โดยผานกระบวนการตาง ๆ  เชน กรสราง รวบรวม
แลกเปลี่ยน และใชความรูเปนตน 
 ผูวิจัยมีแนวคิดที่สรุปไดวา การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมความรูที่เนนการปฏิบัติ 
ซึ่งเกิดจากประสบการณการทํางาน จากทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางานของ แตละบุคคลใน
องคการซึ่งปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน หรือทีมงานที่ทํางานรวมกัน แลวมีการจัดการใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแลว ก็นําความรูที่ไดมาสังเคราะห 
จําแนก(Synthesis) หรือจัดระบบใหม เพื่อสรางองคความรูมีการจัดเก็บอยางเปนระบบเพื่อนําไปสู
การเผยแพรความรู โดยวิธีการเผยแพรดวยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส และ สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อใหเกิดการตอยอดความรูหรือสรางประโยชนจากความรูและนําไปปฏิบัติให เกิด
ประโยชนย่ิง ๆ ข้ึนไป 

2.2.2 ความสําคัญของการจัดการความรู 
การจัดการความรู เปนแนวคิดการจัดการสมัยใหมที่มองคนในองคกรเปนสินทรัพยอันมีคา

เน่ืองจากกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกร ตาง ๆ จึงตองมีการปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ทําใหคนในองคกรตองเปน Knowledge Worker ที่สามารถทํางานไดอยาง
รอบดาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความมุงมั่นเพื่อความสําเร็จทํางานอยางมีเปาหมาย ซึ่ง
จะตองเปนคนที่มีสมรรถนะสูง (High Competency) เพื่อสามารถที่จะผลักดันใหองคกรอยูไดใน
สภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

ประพนธ (2548: 2) กลาวา KM (Knowledge Management) จะเปนตัวตอหรือ Jigsaw 
ช้ินสําคัญที่จะทําใหเกิดการบริหารคุณภาพจะทําใหเปาหมายของผูบริหารทั้งหลายที่ตองการจะสราง 
“องคกรแหงการเรียนรู” เปนจริงแนวคิดเรื่องการจัดการความรูจะมีตนตอมาจากโลกตะวันตกแตมี
ประโยชนนาจะนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทไทยของเรา การจัดการความรูทางตะวันตกเริ่มเห็น
วาในปจจุบันการที่องคกร หรือบริษัทเอาชนะกันไดน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับผลผลิตแคน้ันแตเปนการ
เอาชนะกันดวยเรื่องของความคิด เปนเรื่องการนําเอาสิ่งที่มีอยูในตัวคนมาใช มาทําใหเกิดเปนสิ่งใหม
ข้ึนมา ที่เรียกวา “นวัตกรรม”ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดการความรู โดยเฉพาะความรูที่ฝงลึกอยูในตัวคน 
(Tacit Knowledge) ซึ่งเปนสินทรัพยทางปญญาที่มีคาย่ิง เกิดมาจากประสบการณในการทํางานจาก
คานิยม ทัศนคติ ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานในองคการหรืออาจเกิดมาจากการมีพรสวรรค และเมื่อ
นํามาผานกระบวนการจัดการความรูเพื่อนําความรูที่ไดผานกระบวนการจัดการความรูไปยกระดับ
ความรู และนําไปใชในการทํางานใหม ก็จะทําใหเกิดประโยชนมากมาย  
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2.2.3 กระบวนการจัดการความรู 
 กระบวนการในการจัดการความรู (The Conduct of KM) จะเริ่มข้ึนเมื่อพบวา

องคกรตองการความรูบางอยางมาใชในการตัดสินใจแกปญหา ทดลองหรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ (บุญดี 
และคณะ 2547) 

 กระบวนการในการจัดการความรูประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวคิดของผูให
คําอธิบายดังน้ี 

 กระบวนการสําคัญของการจัดการความรู ประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอน 
(นายแพทยพิเชฐ 2548) ไดแก 

 2.2.3.1 การกําหนดเปาหมายของการจัดการความรู หรือมองวาเราจะไปทางไหน
หรือวาจะทําไปทําไม (Knowledge Vision) 

 2.2.3.2 การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) คือการเอาความรูที่ฝงลึกในตัว
คน (Tacit Knowledge) มาถายทอดเลาสูกันฟง หรือการจัดเวทีใหมีการแบงปนความรูหรือ
แลกเปลี่ยน เลาสูกันฟง โดยวิธีการเชนน้ี อาจเรียกวาเปนชุมชนของการปฏิบัติที่ดี (Community of 
Practices) 

 2.2.3.3 การนําเอาความรูที่ไดมาเก็บไวเปนแหลงความรู หรือขุมทรัพยความรู 
(Knowledge Assets) 

2.2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู 
 บทบาทหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองคความรูในองคกรคือเปน

เครื่องมือสนับสนุน (Enabling Tools) ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลจากระบบอื่นๆ ที่มีใชอยูในองคกร
เชนe-mail, ERP, CRM , Web Board, Data Warehouse เปนตน การประมวลผลแบงกลุมและ
จัดทําดัชนีน้ันงายตอการจัดเก็บและสืบคน เมื่อตองการใชความรูเหลาน้ัน ขอมูลที่มีอยูระบบจะทวี
มากข้ึนทุกวันตามปริมาณงานที่เกิดข้ึนในระบบตาง ๆ หากการจัดการไมมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิด
ปญหาขอมูลทวม และไมสามารถสรางประโยชนจากขอมูลที่มีอยูได ความรูเกาที่ลาสมัยอาจยังเก็บอยู
ในระบบความรูบางอยางอาจจะไมเคยมีการใชงานในองคกรน้ีเลยปญหาเหลาน้ีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีสามารถเขามาชวยจัดการไดเปนอยางดีหนาที่ทีสําคัญอีกอยางหน่ึงของเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบการจัดการความรูคือเปนตัวกลาง ที่ทําใหเกิดการเช่ือมโยงและการทํางานรวมกัน 
(Communication & Collaboration) ของผูที่ตองการความรูกับองคความรู ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ( Information and Communications 
Technology) ไดเปดโลกการเรียนรูของมนุษยออกไปอยางไรขีดจํากดั ชวยใหการคน หาขอมูลสะดวก
รวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นระหวางกันไดงายย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ียังเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเขามาทําหนาที่หลัก ๆ ในการชวยบริหารองค
ความรู คือ การรวบรวม การจัดเก็บ และการนําความรูไปใชงาน กระบวนการเหลาน้ีจะเปนการ
จัดการกับองคความรูเกา หรือ ความรู ที่อยูในพนักงานบางคน (Personal knowledge) บางกลุมใน
องคกร ใหสามารถนํามาใชใหมไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร (Organizational knowledge) จะเห็นไดวา
โดยเพียงลําพังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเองแลวไมสามารถสรางองคความรูใหม ๆ เพื่อที่จะสราง
นวัตกรรมใหม เพื่อใหเกิด สินคา บริการ หรือกระบวนการทํางานใหมที่ดีข้ึน ทั้งหมดน้ีจะมีไดข้ึนอยูกับ
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การจัดการความรูโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสนับสนุนไอซีทีจึงเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง
ที่สงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรู (สํานักงาน ก.พ.ร, 2548) มีงานวิจัยจํานวนมากที่
พยายามอธิบายความสัมพันธและบทบาทของไอซีทีกับการจัดการความรู โดยขอมูลจํานวนมากแสดง
ถึงความสําเร็จในการจัดการความรูขององคกรผานการใชระบบไอซีที แมวาการจัดการความรูจะเปน
กระบวนการไมใชเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายวาเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จะชวยให
การจัดการความรูประสบความสําเร็จ องคกรสวนใหญจึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมีผลตอความสาํเรจ็ในระบบการจัดการความรูเขามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดการความรู
ทั้งในสวนของบุคลากรและองคกร (สมชาย, 2549)ซึ่งไอซีทีที่เกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการ
ความรูประกอบดวย 

2.2.4.1 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ชวยใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงความรูตางๆ ไดงายข้ึน สะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ 
คนหาขอมูล สารสนเทศและความรูที่ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต เอ็กซตราเน็ตหรือ
อินเทอรเน็ต 

2.2.4.2 เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน (Collaboration Technology) ชวยให
สามารถประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง 

2.2.4.3 เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ชวยในการจัดเก็บและจัดการ
ความรูตางๆ 

จะเห็นไดวาเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดการความรูขององคกรน้ันประกอบดวย 
เทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการความรูไดมากที่สุดเทาที่เปนไป 
ได ดังน้ันไอซีทีจึงมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการจัดการความรู โดยเฉพาะอยางย่ิงอินเทอรเน็ตที่เปน
เทคโนโลยีที่เช่ือมคนทั่วโลกเขาดวยกันทําใหกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge 
Transfer) ทําไดดีย่ิงข้ึน อีกทั้งไอซีทียังชวยใหการนําเสนอสามารถเลือกไดหลายรูปแบบเชนตัวอักษร 
รูปภาพ แอนนิเมช่ัน เสียง วิดีโอ ซึ่งชวยใหการเรียนรู ทําไดงายย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ไอซีทียังชวยในการ
จัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรูและสารสนเทศตางๆ (Knowledge Storage and 
Maintenance) รวมทั้งชวยลดคาใชจายในการดําเนินการในกระบวนการจัดการความรูดวย จึงนับได
วาไอซีทีเปน เครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู ความสัมพันธ
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ร ะห ว า ง เ ทค โน โ ล ยี ส า ร ส น เ ทศกั บ ก า ร จั ด ก า ร ความ รู  ดั ง จ ะ เ ห็ น ได จ า กภาพที่  2 -4

 
องคประกอบของการจัดการความรู 
(*ที่มา: Awad, & Ghaziri, 2004) 

การจัดการความรู เปนความสัมพันธระหวางคนสูคน และคนสูขอมูลขาวสารในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เปนเครือ่งมือที่เพิม่มูลคาของกิจกาองคกร กลุม
คนหรือเครือขายของกลุมบุคคลหรือองคกรอยางเปนระบบเกี่ยวกับการประมวลขอมูลสารสนเทศ
ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม และจัดเก็บ
ในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตางๆ ที่องคการจัดเตรียมไว 
เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรู และ
ในที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองคการอยางสมดุล เปนไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองคการ (พรธิดา, 2547; วิจารณ, 2548; Andersen, 2005) 
และการทําใหเกิดความสําเร็จของการจัดการความรูจะตองผสมผสานการทํางานของคน (People) 
กระบวนการ (Organizational Processes) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) ซึ่งถือวาเปน
องคประกอบของการจัดการความรูดังตอไปน้ี (Awad & Ghaziri, 2004; นํ้าทิพย, 2547) 

 
 
 

2.3 ระบบฐานขอมูล (กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล, จําลอง  ครูอุตสาหะ : 2544) 
2.3.1 ระบบฐานขอมูล คือ การนําเอาขอมูลตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งแตเดิมจัดเก็บอยู

ในแตละแฟมขอมูลมาจัดเก็บไวในที่เดียวกัน ขอมูลตางที่ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล นอกจากจะตองเปน
ขอมูลที่มีความสัมพันธกันแลว ยังจะตองเปนขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินงานอยางนอยอยางใด
อยางหน่ึงขององคกร ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาแตละฐานขอมูลจะเทียบเทากับระบบแฟม ขอมูล 1 
ระบบ และจะเรียกฐานขอมูลที่จัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึงน้ันวา “ระบบ
ฐานขอมูล” (Database System)  
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2.3.2 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
 ระบบฐานขอมูลทั่วไป จะเกี่ยวของกับ 4 สวนหลัก ๆ ดังน้ี 
 2.3.2.1 ขอมูล (Data)  
 ขอมูลที่ถูกจัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูลแตละสวนจะตองสามารถนํามาใชประกอบ

กันได (Data Integrated) ขอมูลในฐานขอมูลตองสามารถถูกใชรวมกัน (Data Sharing) จากผูใช
หลาย ๆ คนได 

2.3.2.2 ฮารดแวร (Hardware)  
 อุปกรณทางคอมพิวเตอรที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล จะประกอบดวย 2 

สวนหลัก ๆ ดังน้ี 
1. หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) เปนอุปกรณทางคอมพิวเตอรที่ใช

จัดเก็บขอมูลของฐานขอมูล 
2. หนวยประมวลผล และหนวยความจําหลัก เน่ืองจากเปนอุปกรณที่จะตอง

ทํางานรวมกัน เพื่อนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลตามคําสั่งที่กําหนด 
 2.3.2.3 ซอฟตแวร (Software)  

ในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใช จะตองกระทําผานโปรแกรมที่มีช่ือ
วาโปรแกรม Database Management System (DBMS) หนาที่หลักของโปรแกรม DBMS จะมี
หนาที่ในการจัดการและควบคุมความถูกตอง ความซ้ําซอนและความสัมพันธระหวางขอมูล  ตาง ๆ 
ภายในฐานขอมูลแทนโปรแกรมเมอร 

2.3.2.4 ผูใชระบบฐานขอมูล (User) แบงออกเปน 3 กลุม ไดดังน้ี 
1. Application Programmer คือผูที่ทําหนาที่พัฒนาโปรแกรม (Application 

Program) เพื่อเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาประมวลผล 
2. End User คือ ผูที่นําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมดังน้ี 

- Naive User คือ ผูใชที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมที่
พัฒนาข้ึน 

- Sophisticated User คือ ผูใชที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลดวยประโยค 
คําสั่งของ Query Language 

3. Database Administrator (DBA) คือ ผูบริหารที่ทําหนาที่ควบคุมและ
ตัดสินใจในการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล ชนิดของขอมูล วิธีการจัดเก็บ    ขอมูล รูปแบบในการ
เรียกใชขอมูล ความปลอดภัยของขอมูลและกฎระเบียบที่ใชควบคุมความถูกตองของขอมูลภายในฐาน 
ขอมูล โดยอาศัยคําสั่งในกลุม Data Definition Language (DDL) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ Query 
Language เปนตัวกําหนด 

 
2.3.3 ประโยชนของฐานขอมูล 
1. สามารถลดความซ้ําซอนของขอมูลโดยไมจําเปนตองจัดเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกันไวในระบบ

แฟมขอมูลของแตละหนวยงานเหมือนเชนเดิม แตสามารถนําขอมูลมาใชรวมกันในคุณลักษณะ 
Integrated แทน 
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2. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล เน่ืองจากไมตองจัดเก็บขอมูลที่ซ้ําซอนกันใน
หลายแฟมขอมูล ดังน้ันการแกไขขอมูลในแตละชุดจะไมกอใหเกิดคาที่แตกตางกันได 

3. แตละหนวยงานในองคกร สามารถใชขอมูลรวมกันได 
4. สามารถกําหนดใหขอมูลมีรูปแบบทีเปนมาตรฐานเดียวกันได เพื่อใหผูใชขอมูลใน   

ฐานขอมูลชุดเดียวกัน สามารถเขาใจและสื่อสารถึงความหมายเดียวกัน 
5. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยใหกับขอมลูได โดยกําหนดระดับความสามารถในการ

เรียกใชขอมูลของผูใชแตละคน ใหแตกตางกันตามความรับผิดชอบ 
6. สามารถรักษาความถูกตองของขอมูลได โดยระบุกฎเกณฑในการควบคุมความผิดพลาดที่

อาจเกิดข้ึนจากการปอนขอมูลผิด 
7. สามารถตอบสนองตอความตองการใชขอมูลในหลายรูปแบบ 
8. ทําใหขอมูลเปนอิสระจากโปรแกรมที่ใชงานขอมูลน้ัน ซึ่งสงผลใหผูพัฒนาโปรแกรม

สามารถแกไขโครงสรางของขอมูล โดยไมกระทบตอโปรแกรมที่เรียกใชงานขอมูลน้ัน 
 
2.3.4 Web กับฐานขอมูล 

2.3.4.1 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับ Web  
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย     จะ

แบงเปน 2 ฝง คือ ฝงทางดานคอมพิวเตอรที่เปนผูเรียกใชขอมูลขาวสาร และฝงทางดานคอมพิวเตอร
ที่เปนผูสงขอมูลขาวสาร ซึ่งเรียกวา “Remote Computer” คอมพิวเตอรที่เปนผูเรียกใชขอมูล
ขาวสาร จะตองอาศัยโปรแกรมที่เรียกวา โปรแกรม Web Client เชน โปรแกรม Web Browser ตาง 
ๆ ในการสงคําสั่ง (Request) ไปยัง Remote Computer สวนทางดาน Remote Computer ก็
เชนเดียวกัน จะตองมีโปรแกรมที่เรียกวา โปรแกรม Web Server เพื่อรับ Request ที่สงมาจาก
โปรแกรม Web Client ไปประมวลผล 

2.3.4.2 ขั้นตอนในการประมวลผลบน Web  
ในการประมวลผลบน web จะเกี่ยวของกับการสงถายขอมูลระหวางเครื่อง 

คอมพิวเตอร ที่เปน Remote Computer กับเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนฝายเรียกใชขอมูล ซึ่ง
ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ผูใชสง Reguest ไปยัง Remote Computer ผานทาง Web Browser 
2. Web Browser สง Request ไปยัง Web Server ผานทาง Protocol แบบ 

HTTP 
3. Web Server ที่ Remote Computer รับ Request แลวทําการประมวลผล 
4. ถาไมมีขอมูลผิดพลาดใด ๆ Remote Computer จะสงขอมูลตามที่กําหนดใน 

Request ใหกับ Web Server 
5. Web Server สงขอมูลกลับไปยัง Web Browser 
6. Web Browser แปลงขอมูลที่รับมากลับมาใหอยูในรูปแบบที่ใชแสดงผลใหกับ

ผูใช 
 



34 
 

2.3.4.3 Web กับขอมูล 
ในการนําขอมูลมาใชงานบน Web มีอยูหลายลักษณะดวยกัน แตสามารถแบง

ออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ ดังน้ี 
1. Dynamic Publishing 
เปนการนําเอาขอมูลในฐานขอมูลมาแสดงผลบน Web โดยการจัดเก็บรายละเอียด

ของจอภาพของแตละ Web Page เชน ขอความ รูปภาพ ปุม ชองสําหรับรับขอมูล ฯลฯ ที่ถูกสรางข้ึน
ดวย Tool ตาง ๆ ที่ใชสําหรับสราง Web Page ไวในไฟล Template รายละเอียดของจอภาพที่
จัดเก็บไวในไฟล Template จะถูกนํามาใชประกอบกับขอมูลที่ถูกอานข้ึนมาจากไฟลฐานขอมูล โดย
การนําขอมูลเหลาน้ัน มากําหนดลงในสวนประกอบบนจอภาพ ที่ถูกกําหนดไวสําหรับแสดงผล  ขอมูล 
ตาง ๆ 

ขอมูลที่ปรากฏบน Web Page จะถูกจัดเก็บอยูในฐานขอมูลที่เปนสวนกลาง และจะ
ถูกแต Web Page เรียกใชขอมูลรวมกัน ดังน้ัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลบขอมูล ขอมูล
เหลาน้ีจะมาปรากฏบนแตละ Web Page ที่เกี่ยวของไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งตางจาก Web Page ในยุค
แรก ๆ ที่เปนแบบ Static Publishing ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ปรากฏบน Web Page ได 
นอกจากน้ี Web Page ในแบบ Dynamic Publishing น้ียังมีการใชเน้ือที่ในหนวยความจําสํารอง เชน 
Disk     นอยกวา Web Page ในแบบ Static Publishing 

2. Information Transactions  
เหมาะสําหรับธุรกรรมในลักษณะ ที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันเปน

จํานวนมาก ขอมูลขาวสารเหลาน้ี โดยปกติอยูในรูปของแบบฟอรม จะถูกแปลกใหอยูในรูปแบบ
เอกสารที่ใชงานบน Web ที่เรียกวา Web Document ซึ่งเปนขอมูลที่สวนใหญ จะมีการใชงาน        
ช่ัวคราว ขอมูลที่ปรากฏจึงอาจไมใชขอมูลลาสุด ดังน้ัน จึงตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ 

3. Data Storage and Analysis 
เปนการนําขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูล มาแสดงผลบน Web Page ในแบบ Static 

Publishing ซึ่งเหมาะกับขอมูลในอดีตที่ผานมา ที่ใชในการวิเคราะหทางสถิติ   ตาง ๆ 
ในการนําฐานขอมูลมาใชบนเครือขายแบบ Web จะประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ 

ดังน้ี 
1. สวนของฐานขอมูล 
2. สวนของโปรแกรมที่ทํางานอยูบน Web ทั้งที่เปน Web Server และ Web 

Client 
3. สวนของโปรแกรม Middleware ซึ่งเปนโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ

ติดตอระหวางโปรแกรม DBMS ของฐานขอมูล โปรแกรม Web Server และโปรแกรม Web Client 
โดยทําหนาที่ในการแปลงคําสั่งหรือรูปแบบของขอมูลที่สงไปมาระหวาง 3 โปรแกรม         ดังกลาว
ใหอยูในรูปแบบที่แตละฝายเขาใจ 

2.3.4.4 Web Client  
สําหรับหนาที่หลัก ๆ ของ Web Client มีดังน้ี 
1. ทําหนาที่ติดตอกับ Web Server ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร  
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2. ทําหนาที่สงถายขอมูลขาวสารที่อยูในรูป Web Document กับ Web Server 
3. ทําหนาที่แสดงผล Web Document ใหกับผูใช 
2.5.4.5 Web Server  

ความหมายท่ี 1 
หมายถึง โปรแกรมที่ทําหนาที่รับ Request มากจาก Web Client ผานทาง Protocol แบบ HTTP  

ความหมายท่ี 2 
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร หรือชุดของเครื่องคอมพิวเตอรที่เรียกวา Cluster ที่ทําหนาที่เปน Web 
Server โดยเฉพาะในแงน้ี โปรแกรม และตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Web Server จะ
หมายถึงสิ่งเดียวกัน เน่ืองจากทั้ง 2 สวน มีวัตถุประสงคเพื่อการทํางานอยางเดียวกัน แตก็มีบางกรณี 
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนแบบ Desktop ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทํางานอยาง
อื่นดวย 

2.3.4.6 ประเภทของ Web Server 
เมื่อพิจารณาแบง Web Server ตามรูปแบบในการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล 

สามารถแบงออกเปน 4 กลุมไดดังน้ี 
1. กลุมท่ีเปน Database/WebServer 
ผลิตภัณฑ Web Server มีทั้งสวนที่เปนฐานขอมูลและ Web Server รวมทั้ง

ความสามารถในการสรางเอกสาร HTML จึงสามารถติดตอกับ Web Client ไดโดยตรง โดยไมตอง
อาศัย Database Gateway หรือ โปรแกรม CGI คือ สามารถรับ Request จาก Web Client มา
แปลงเปนคําสั่งที่ใชสําหรับเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล เพื่อไดผลลัพธตามที่ Web Client ตองการ 
แลวนําไปแปลงใหอยูในรูปเอกสาร HTML เพื่อสงกลับไปยัง Web Client  ไดแก WebDBC 2.5 และ 
WebBase 4.0  

2. กลุมท่ีใชโปรแกรม CGI 
ผลิตภัณฑ Web Server ในกลุมน้ีจะตองทํางานรวมกบัโปรแกรมทีม่ีช่ือวา โปรแกรม 

Common Gateway Interface (CGI) เพื่อติดตอกับฐานขอมูล โปรแกรม CGI จะอยูในรูปของ 
Script ที่มีหนาที่นําเอา Web Document ที่สงมาจาก Web Client มาประมวลผล แลวจึงแปลงคา
ตาง ๆ เพื่อกําหนดเปนตัวแปรมาตรฐาน ที่จะใชสงตอใหกับ Web Server เพื่อติดตอกับฐานขอมูล 
การทํางานของโปรแกรม CGI จะประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี 

สวนประกอบของฐานขอมูลบน Web  
         

           
           
           
           
           
           
        

Web Client 

Web Server 

CGI Program 

CGI Program 

CGI Program 

CGI Program 

 

 

 

 

1.Web Client สง Request ไปยัง Web Server 

ผานทาง Protocol แบบ HTTP 

2. Web Server สง Request ที่อยูในรูปตัวแปร 

มาตรฐาน ไปยังโปรแกรม CGI 

3. โปรแกรม CGI ทําการประมวลผลตาม 

Request ที่สงมา โดยตดิตอไปยังฐานขอมูลหรอื

โปรแกรม หรอื Web Client แลวแตคําสั่งในการ

ประมวลผล 

4. โปรแกรม CGI สงผลลัพธ 

กลับมายัง Web Server 

 

5. Web Server แปลงผลลัพธให

อยูในรปูของเอกสาร HTML 

แลวสงกลับไปยัง Web Client 

จานั้นจึงเลิกการตดิตอกบั Web 
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ขอดีของการใช CGI  

  โปรแกรม CGI เปนโปรแกรมที่มีรูปแบบในลักษณะ Universal ดังน้ันจึงสามารถ
นําไปใชไดกับทุก Web Server ไมวา Web Server น้ันจะทํางานอยูบนระบบปฏิบัติการ(Operating 
System) ใด  
   ขอเสียของการใช CGI   
  ความลาชาในการประมวลผล เน่ืองจากแตละครั้งที่ Web Client เรียกใชโปรแกรม 
CGI จะถูกมองเปน 1 การประมวลผล ดังน้ัน ถึงแมวา การเรียกใชของ Web Client จะเปนการ
เรียกใชโปรแกรมเดียวกัน ก็จะทําใหเกิดการประมวลผลเทากับจํานวนครั้งในการเรียกใชน้ัน สงผลให 
Web Server มีการประมวลผลที่ไมจําเปนเกิดข้ึน  
   3. กลุมท่ีใช APls 
  ผลิตภัณฑ Web Server ในกลุมน้ีถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท Microsoft และ 
Netscape เพื่อแกปญหาทางดานความลาชาของการใชโปรแกรม CGI ดวยการเพิ่มเทคนิคแบบ 
Application Programming Interface (APls) ไวใน Web Server การใช APls น้ีจะตางจากการใช
โปรแกรม CGI เน่ืองจาก APls เปน Library ที่สามารถนํามาใชประกอบการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให 
Web Server ทํางานไดโดยตรงแทนการใชโปรแกรม CGI ดังน้ัน การประมวลผลตาง ๆ จึงสามารถ
กระทําไดเร็วข้ึน 

ขอดีของการใช APls        
  ความรวดเร็วในการประมวลผล เน่ืองจาก กรณีที่โปรแกรมที่ใช APls พัฒนา และถูก 
Web Client เรียกใชซ้ํากัน จะถูกมองเปนเพียงการประมวลผลเดียว ดังน้ัน Web Sever จึงเพียงแต
นําแตละการเรียกใชของ Web Client มาจัดเปนลําดับ เพื่อเตรียมประมวลผล หรืออาจทําใหเร็วข้ึน
โดยใชการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) โดยใชเทคนิคของ Multitasking หรือ 
Multithreading 

 
   ขอเสียของการใช APls 
  แตละ APls ของแตละผลิตภัณฑจะตางกัน ดังน้ัน ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช APls 
จึงตองคํานึงถึงผลิตภัณฑของ Web Server ที่ใชดวย 

4. กลุมท่ีใช Database Gateway 
ผลิตภัณฑ Web Server ในกลุมน้ีจะทํางานอยูในหลายระบบปฏิบัติการดวยกันแต

สวนใหญ จะแปลง Request ใหอยูในรูปของภาษา Perl เชน Syperl, Oraperl, MiniSQL, WDB, 
GSQL เพื่อใชติดตอกับฐานขอมูล 

 
2.3.4.7 ฐานขอมูลท่ีใชบน Web 
ODBC เปนตัวกําหนดรูปแบบที่ใชในการติดตอกับฐานขอมูล โดยซอนความแตกตาง

ของรูปแบบในการติดตอกับฐานขอมูลของแตละผลิตภัณฑไว สงผลให การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชขอมูลในฐานขอมูล ไมข้ึนกับผลิตภัณฑ 
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ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชขอมูลในฐานขอมูลโดยใช ODBC จะตองอาศัย 
Driver ของผลิตภัณฑฐานขอมูลน้ัน มาประกอบกับเทคนิคของ ODBC เพื่อแปลงคําสั่งในการเรียกใช
ขอมูลตาง ๆ ที่เขียนข้ึนในโปรแกรม Client ใหอยูในรูปของคําสั่งที่ผลิตภัณฑฐานขอมูลน้ันเขาใจ และ
ดวยการใชคําสั่ง SQL และเทคนิคแบบ ODBC น้ีสงผลใหการเขียนโปรแกรมกระทําไดงายและ
คลองตัวข้ึน  

2.3.4.8 การนําฐานขอมูลมาใชงานบน Web  
ในการนําฐานขอมูลมาใชงานบนเว็บ จะตองพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานอยูของ Web 

Client เพื่อเรียกใชขอมูลจากฐานขอมลู ซึ่งในยุคแรก โปรแกรมที่พัฒนาข้ึน จะใชภาษา HTML ในการ
พัฒนา ตอมาไดรับการพัฒนาใหสามารถใชรวมกับโปรแกรม CGI ในบางผลิตภัณฑไดมีการนําเอา
เทคนิค Cookies เขามาใชงานภายใน Web Client รวมกับ HTML เพื่อใชเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ระหวางการติดตอกับ Web Server เพื่อนําไปใชในการติดตอครั้งตอไป  

ในยุคหลัง ๆ บริษัท Sun ไดนําเอาภาษาที่มีช่ือวา Java เขามาใชงาน สงผลให
โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนใชงานบนเว็บมีความสมจริงมากข้ึน จนกลายเปนภาษาที่คูกับการพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ อยางไรก็ตาม ไมวาโปรแกรมน้ัน จะถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษาใด โปรแกรมน้ันจะตอง
สามารถเปนสื่อกลางในการติดตอระหวาง Web Client, Web Server 
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การทํางานของโปรแกรมที่ทําหนาที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล จะมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. Web Client สราง Request 
2. Web Client สง Request ไปยัง Web Server โดยใช Protocol แบบ HTTP 
3. Web Server รับ Request มา แลวผานไปยังโปรแกรม Middleware ซึ่งอาจ

อยูในรูปของ CGI หรือ APls 
4. โปรแกรม Middleware ทําการประมวลผลตาม Request แลวแปลงเปน

ประโยคคําสั่ง SQL เพื่อสงไปยังโปรแกรมฐานขอมูล ซึ่งอาจตองใช ODBC ในกรณีที่โปรแกรมที่เปน 
Web Client และโปรแกรมฐานขอมูลตาง         ผลิตภัณฑกัน 

5. โปรแกรมฐานขอมูลรับประโยคคําสั่ง SQL มาแปลงเปนการดําเนินการ  ตาง ๆ 
6. โปรแกรมฐานขอมูลรับผลลัพธ ซึ่งไดแก ขอมูลตามที่กําหนดใน Request จาก

ฐานขอมูล และสงไปยังโปรแกรม Middleware 
7. โปรแกรม Middleware แปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบที่ Web Client เขาใจ 

และสงไปให Web Server 
8. Web Server สงขอมูลกลับไปยัง Web Client เพื่อแสดงผลใหกับผูใชตอไป 

ขอดี 
สามารถเรียกใชขอมูลในฐานขอมูลที่ตางผลิตภัณฑกันได เน่ืองจากมีการ ใช ODBC  

ขอเสีย 
ความลาชา และปญหาคอขวดในการสื่อสารขอมูลเน่ืองจากข้ันตอนในการติดตอ

ระหวาง Web Client กับตัวฐานขอมูลมีข้ันตอนมากเกินไป ดังน้ัน ในบางผลิตภัณฑ จึงไดมีการนําเอา 
Web Server และตัวฐานขอมูล มารวมกันเปน Integrated Server ซึ่งเปน Web Server ที่มีหนาที่
เขาถึงขอมูลในฐานขอมูลโดยเฉพาะ เพื่อลดข้ันตอนในการติดตอระหวาง Web Client กับตัวฐาน  
ขอมลูใหนอยลง ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Web Server 

Integrated Server 

Database 

 

Web Client 

HTTP 
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การทํางานของโปรแกรมที่ทํางานบน Integrated Server จะมีข้ันตอนดังน้ี 
1. Web Client สราง Request 
2. Web Client สง RequestไปยังIntegrated Server ผานทางProtocol แบบ 

HTTP 
3. Integrated Server รับ Request และแปลงเปนคําสั่งในการดําเนินงานเพื่อ

เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล 
4. Integrated Server รับขอมูลจากฐานขอมูล แลวสงกลับไปยัง Web Client ใน

รูปของเอกสาร HTML 
 

 2.3.5 โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล MySQL (กิติศักด์ิ  เจริญโภคานนท : 2537) 
 MySQL คือโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database 
Management System หรือ RDBMS) เรียกงาย ๆ ก็คือ Database Server สามารถสนับสนุนการ
ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Windows และที่เดนไปกวาน้ัน ตัวโปรแกรม MySQL ยังเปน
ของแจกฟรีเพราะเปนโปรแกรมประเภท Open Source ซึ่งเปนลิขสิทธ์ิในแบบ GPL 

 2.3.1.1 ความสามารถของโปรแกรมฐานขอมูล MySQL 
- ระบบจัดการบัญชีผูใช 
- สิทธิตาง ๆ ในการเขาใชงานฐานขอมูล 
- ระบบสํารองขอมูล (Backup)  
- ระบบคืนสภาพขอมูล (Recovery) 
- ระบบโอนถายขอมูลไปยังโปรแกรมฐานขอมูลตัวอื่น ๆ 
- จัดเก็บขอมูลไดหลายชนิดขอมูล เชน รูปภาพ ขอความ ตัวเลข และอื่น ๆ  
 2.3.1.2 การปองกันความปลอดภัย 
ในกรณีที่เราตองการใหมกีารกําหนดผูมีสทิธิใชงาน MySQL เพื่อความปลอดภัยในขอมูล และ

ปองกันผูไมมีสิทธิทําการแกไข  
 2.3.1.3 การสรางฐานขอมูลโดยใช MySQL  

การสรางฐานขอมูล (Create Database) 
รูปแบบ 

           
           
 2.3.1.4 คําสั่ง MySQL สําหรับการจัดการในเบ้ืองตน 

คําสั่งแสดงรายช่ือฐานขอมูล 
 รูปแบบ 
          

           

CREATE DATABASE [ช่ือ

  

show databases 



40 
 

 
คําสั่งสรางฐานขอมูลใหม 

 รูปแบบ  
          

    
 
คําสั่งเรียกใชงานฐานขอมูล 

 รูปแบบ 
          

    
คําสั่งแสดงรายช่ือตารางในฐานขอมูลที่ถูกเรียกใชขณะน้ัน 

 รูปแบบ 
          

           
  

คําสั่งสรางตารางใหม 
 รูปแบบ 
          
          
 คําสั่งเรียกดูโครงสรางตาราง 
 รูปแบบ 
           

           
 2.3.1.5 การเปดการติดตอกับฐานขอมูล MySQL 

การสราง Connection ในการเปดการติดตอกับฐานขอมูล MySQL เราจะใชฟงกชัน   
Mysql-connext() โดยจะตองระบุคาอากิวเมนต 3 ตัว คือ “ช่ือ Host”, “ช่ือผูใช”, “รหัสผาน” 

2.3.1.6 การเลือกฐานขอมูลมาใชงาน (Select Database) 
หลังจากสราง Connection ไดแลว เราตองเลือกฐานขอมูลที่จะทํางานดวย โดยการเรียกใช

งานฟงกชัน mysql_select_db() ซึ่งตองระบุคาอากิวเมนต 2 ตัว คือ “ช่ือฐานขอมูล”, 
“Connection ที่ไดสรางไว” 

 2.3.1.7 การปดการติดตอฐานขอมูล MySQL 
การยกเลิกหรือการเปด Connection ที่ติดตอกับฐานขอมูล MySQL เราจะใชฟงกชัน 

mysql_close() โดยระบุคาอากิวเมนต 1 ตัว คือ “Connection” ที่ตองการปดการติดตอ 
 
 
 

create database <ช่ือฐานขอมูล> 

use <ช่ือฐานขอมูล> 

show tables 

CREATE TABLE<ช่ือตาราง>(รายช่ือฟลด) 

describe<ช่ือตาราง> 
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2.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 2.4.1 ภาษา PHP  
 2.4.1.1 PHP (กิติศักด์ิ  เจริญโภคานนท : 2537) 

  PHP ยอมาจากคําวา “Personal Home Page Tool” เปนการเขียนคําสั่งหรือโคด
โปรแกรม บนฝงเซิรฟเวอร (Server-Side Script) คือ มีการทํางานที่ฝงของเครื่องคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร ซึ่ง   รูปแบบในการเขียนคําสั่งการทํางานน้ันจะมีลักษณะคลายกับภาษา Perl หรือ  ภาษา 
C และสามารถที่จะใชรวมกับภาษา HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหรูปแบบเว็บเพจของเรามี
ลูกเลนมากข้ึน 
  2.4.1.2 ความสามารถของ PHP 
 สามารถที่จะทํางานเกี่ยวกับ Dynamic Web ไดทุกรูปแบบเหมือนกับการเขียนโปรแกรม
แบบ CGI (Common Gateway Interface) หรือ ASP (Active Server Pages) ไมวาจะเปนดานการ
ดูแลจัดการระบบฐานขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บเพจการรับ-สง Cookies เปนตน 
 คุณสมบัติที่โดดเดนที่สุดของ PHP นาจะเปนการติดตอกับโปรแกรมจัดการระบบ          
ฐานขอมูลที่มีอยูมากมาย ซึ่งฐานขอมูลที่ PHP สนับสนุนมีดังน้ี 

 
 

   
 
 
   
  

แตความสามารถที่พิเศษกวาน้ี ก็คือ PHP สามารถที่จะติดตอกับบริการตาง ๆ ผานทาง    
โปรโตคอล (Protocol) เชน IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP และยังสามารถติดตอกับ Socket 
ไดอีกดวย 
 สาเหตุที่เลือก PHP มาใชในการพัฒนาเว็บไซตก็เน่ืองมาจาก 
 ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม 
 เพราะวา PHP เปนสคริปตแบบ Embeded คือ สามารถแทรกรวมกับ HTML Tag ไดอยาง
อิสระ และหากเราพัฒนาโคดไวในรูปแบบของ Class ที่เขียนข้ึนเพียงครั้งเดียวแลวเรียกใชงานได
ตลอดทําใหสะดวกและรวดเร็วตอการพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ  

PHP เปนโคดแบบเปดเผย 
 คําวา Open Source วาไปแลวก็มีความหมายเหมือนกับของฟรีน่ันเอง เน่ืองจาก PHP มี
กลุมของผูใชงานอยูเปนจํานวนมากทั่วโลก และมีเว็บไซตอยูเปนจํานวนมากที่เปนแหลงรวบรวม     
ซอสโคดโปรแกรม หรือจะเปนบทความตาง ๆ ทําใหผูใชมือใหม ๆ หรือผูที่ตองการศึกษา สามารถ
คนหาซอสโคดมาเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมไดงายข้ึน 
 
 

 Adabas D  InterBase Solid  Microsoft Access 

 dBase  mSQL   Sybase 

 Empress  MySQL   Velocis 

 FilePro  Oracle   Unix dbm 

 Informix   PostgreSQL   SQL Server 
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 การบริหารหนวยความจํา (Memory Usage)  
 มีการใชงานหนวยความจําที่ดีข้ึน กลาวคือ PHP 4 จะไมเรียกใชหนวยความจําตลอดเวลาการ
ทํางานเหมือนกับ PHP3 ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน 
 อิสระตอระบบปฏิบัติการ 
 เว็บแอพพลิเคชันที่ถูกสรางข้ึนมาสามารถที่จะรันไดหลายระบบปฏิบัติการ ไมวาจะเปน Unix, 
Linux หรือ Windows 98/NT/2000 เปนตน 
 2.4.1.3 ตัวแปร (Variables) 
 ตัวแปร มีหนาที่ใชสําหรับเก็บคาตัวเลข ตัวอักษร หรือชุดขอความ เพื่อใชในการอางอิง โดย
ในการต้ังช่ือตัวแปรของ PHP น้ัน มีกฎเกณฑดังน้ี 

- ช่ือตัวแปรจะตองข้ึนตนดวยเครื่องหมาย $ (Dollar Sign) จากน้ันตองตามดวยตัวอักษร
หามข้ึนตนดวยตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษใด ๆ 

- ช่ือของตัวแปรน้ัน สามารถจะใช ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมาย – (Underscore) มา
ต้ังเปนช่ือตัวแปรได สามารถนําตัวอักษรกับตัวเลขมาผสมเปนช่ือของตัวแปรได แตตองไมมีสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของ 

-  ช่ือตัวแปร ไมสามารถเวนวางหรือเคาะเวนวรรคได 
-  ช่ือตัวแปรควรที่จะสื่อความหมายในตัวมันเอง  
- ช่ือตัวแปรอักษรตัวเล็ก ตัวใหญน้ันมีความสําคัญมาก ตัวอักษรไมเหมือนกันถือวาเปนตัว

แปรคนละตัวกัน 
การกําหนดคาใหกับตัวแปรน้ัน สามารถใชเครื่องหมายเทากับ (=) เปนตัวใหคากับตัวแปรที่

เราต้ังข้ึนมาจากทางขวามือมาเก็บไวทางซายมือเสมอ และถาคาที่กําหนดใหกับตัวแปรเปนชุด       
ขอความหรือตัวอักษรจะตองกําหนดไวภายในเครื่องหมายคําพูด “…” หรือ ‘…’  

 2.4.1.4 ชนิดของขอมูล 
Integer   
เก็บขอมูลตัวเลขที่เปนจํานวนเต็มทั้งจํานวนเต็มบวก และจํานวนเต็มลบ รวมทั้งสามารถแสดง

คาเปนเลขฐานสิบ (0-9) ฐานแปด (0-7) และฐานสิบหก (0-9, A-F หรือ a-f)  
Floating point numbers   
เก็บขอมูลตัวเลขจํานวนจริงทั้งบวกและลบ ที่มีทศนิยมหรือไมมีทศนิยมก็ได 

 String   
เก็บขอมูลตัวอักษรหรือขอความ 

 Array   
เก็บขอมูลที่เปนชุดหรืออารเรย 
Object  
เก็บขอมูลในลักษณะออปเจ็กตเพื่อการเรียกใชเปน Class Object หรือ Function 

 Type juggling 
เก็บขอมูลในลักษณะเฉพาะหรือผูใชเพิ่มเติมเขามา 
ฟงกชันใน PHP4 
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ฟงกชันใน PHP4 น้ัน เราสามารถแบงไดออกเปน 2 รูปแบบดังน้ี คือ 
1.ฟงกชันท่ีมีมากับ PHP4 (Built-in function) มีหลายกลุมการทํางานดวยกัน เชน 

- ฟงกชันที่เกี่ยวกับวันและเวลา 
- ฟงกชันที่เกี่ยวกับการคํานวณทางดานคณิตศาสตร 
- ฟงกชันที่เกี่ยวกับการติดตอกับฐานขอมูลประเภทตาง ๆ 
- ฟงกชันที่เกี่ยวกับการจัดการกับสตริงหรือขอความ 

2. ฟงกชันท่ีตัวผูใชงานเองเปนผูสรางขึ้นมาใหม 
 ฟงกชันมีดวยกัน 2 แบบ ก็จะมีฟงกชันที่ประกอบไปดวยฟงกชันที่ไมมีการสงคาระหวาง
ฟงกชัน และฟงกชันที่มีการสงคาระหวางฟงกชัน ซึ่งคาที่ใชรับสงระหวางฟงกชัน เราจะเรียกวา 
อากิวเมนต (Argument)  

 2.4.2 HTML (วันชัย แซเตีย, สิทธิชัย ประสานวงศ :2542) 
HTML (Hypertext Markup Language) เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมภาษาหน่ึง

ของคอมพิวเตอร เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ใน
ลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรูปทรงกราฟก 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือแมกระทั่งการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอื่น ๆ ในระบบอินเตอรเน็ต 

ภาษา HTML เปนภาษาที่มีลักษณะของโคด กลาวคือ จะเปนไฟลที่เก็บขอมูลที่เปนตัวอักษร
ในมาตรฐานของรหัสแอสก ี(ASCII Code) โดยเขียนอยูในรูปของเอกสารขอความ (Text Document) 
ดังน้ันจึงทําใหงายตอการเรียนรู สามารถกําหนดรูปแบบและโครงสรางไดงาย ดวยภาษา HTML น้ีได
ถูกพัฒนามาอยางตอเน่ืองเพื่อใหใชไดงายข้ึนและตอบสนองตอการใชภาพทางกราฟก นอกจากน้ีภาษา 
HTML ยังมีลักษณะพิเศษที่ควรทราบดังน้ี 

- สามารถใชไดกับโปรแกรมสรางและแกไขไฟลขอความ (Text Editor) ไดแก Notepad, 
SideKick, Word Processing ตาง ๆ ซึ่งงายตอการเรียนรู และไฟลที่ไดจะมีขนาดเล็ก 

- HTML ที่ถูกบันทึกใน Text Editor จะมีชนิดของไฟลเปน HTM สําหรับใน
ระบบปฏิบัติการ MS-DOS และจะมีชนิดเปน HTM หรือ HTML ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ วินโดวส 
95/98/NT 

- สามารถทํางานไดบนเว็บบราวเซอรทุกตัวที่สนับสนุน HTML ไดแก Netscape รุน   
ตาง ๆ , Microsoft Internet Explorer, American Online, Mosaic เปนตน 

คําสั่งหลักในการกําหนดโครงสรางหลัก 
รูปแบบการจัดวางตอไปน้ีเปนรูปแบบมาตรฐาน ประกอบไปดวยคําสั่งหลักอยู 4 คําสั่ง โดยมี

ลักษณะการจัดวาง และรายละเอียดดังน้ี 
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- คําสั่งหลัก <HTML>…..</HTML> เปนคําสั่งที่ทําหนาที่บอกจุดเริ่มตนและจุดจบของ

เอกสาร HTML 
- คําสั่งหลัก <HEAD>…..</HEAD> เปนคําสั่งที่ทําหนาที่กําหนดสวนหัวเรื่อง โดยจะ

ประกอบดวยคําสั่งหลัก <TITLE>…..</TITLE> ซึ่งเปนคําสั่งที่ใชกําหนดขอความที่ตองการนํามา
แสดงผลบนแถบช่ือเรื่อง (Title bar) โดยกําหนดความยาวของขอความไดไมเกิน 64 ตัวอักษร 

- คําสั่งหลัก <BODY>…..</BODY> เปนคําสั่งที่ทําหนาที่กําหนดขอความและรูปแบบ
คําสั่งใด ๆ ที่ตองการปรับแตงเอกสารบนสวนของจอภาพ และจะแสดงผลบนจอภาพเมื่อถูกเรียกใช
จากเว็บบราวเซอร 

คณะผูดําเนินการวิจัยไดนําโปรแกรม HTML มาใชในการเขียนคําสั่งรับขอมูล แสดงผล
บนหนาจอและตกแตงเว็บไซต 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
โกวิทย  เจนครองธรรม (2556) การพัฒนาระบบจัดการความรูของฝายพัฒนาซอฟตแวร 

บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จํากัดมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการความรูของฝายพัฒนา
ซอฟตแวร บริษัท ไฮโซแคร ซิสเตมส จํากัด โดยใชเครื่องมือทางดานสารสรเทศ คือ Blogger และ 
Google Apps ซึ่งจะเปนแหลงความรูและสื่อกลางในการกระจาย ถายโอน แบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรู โดยจะมีการศึกษาตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดประเด็นความรูที่สําคัญและ
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 2) รวบรวม สราง จัดเก็บ แลกเปลี่ยนและปรับปรุงความรู 3) เผยแพร 
ถายโอน แบงปนแลกเปลี่ยนความรู และปรับปรุงความรูใหเปนระบบมากข้ึน 4) การประยุกตใชระบบ
จัดการความรู 5) การประเมินผลระบบการจัดการความรู 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ระบบการจัดการความรูที่พัฒนาข้ึน โดยใชเครื่องมือทางดาน
สารสนเทศมีความเปนไปได และมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร สามารถประยุกตใช
รวมกับการปฏิบัติงานประจํา พนักงานมีความพึงพอใจตอระบบจัดการความรู และสามารถเรียนรูไดดี
ข้ึน 

  <HTML> 
  <HEAD> 
  <TITLE> 
   ขอความที่ตองการนําแสดงผลบนแถบช่ือเร่ือง (Title bar) 
  </TITLE> 
  </HEAD> 
 
  <BODY> 
   ขอความและคําสั่งใด ๆ ที่ตองการปรับแตงเอกสารบนสวนของจอภาพ 
     : 
     :     
  </BODY>       
   </HTML>      
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ผกาวดี ประดับคํา (2556) ระบบการจัดการความรูดานการดาเนินคดีแพงเกี่ยวกับ กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของพนักงานอัยการผูศึกษา คนควาเฉพาะเรื่องกฎหมายแพงทรัพยสินทางปญญา
กรณีแกตางคดีเครื่องหมายการคาเน่ืองจากสถิติคดีแพงทั้งหมดของสานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศที่ผานมาสวนใหญเปนเรื่องเครื่องหมายการคา คิดเปนรอยละ 90 มักจะ
ประสบปญหาเรื่องขาดขอมูลสารสนเทศ (Information) ที่จาเปนตองใชในการทางาน ขาดการ
รวบรวม และสรางองคความรูอยางเปนระบบ ตางคนตางเกบ็ สืบคนยาก ไมมีการจับความรูและดึงเอา
ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคลของผูเช่ียวชาญไว (Tacit Knowledge) เมื่อมีการโยกยายบุคลากรตามวาระ
ประจาป เปนเหตุใหความรูที่สําคัญ (Key Information) ของผูเช่ียวชาญสูญหาย พนักงานอัยการที่
เพิ่งยายมาปฏิบัติงานใหมในสานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ ยังขาดประสบการณการทางานดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะทาง 
อีกทั้งมีสานวนคดีที่จะตองรับผิดชอบเปนจานวนมากทั้งคดีแพงและคดีอาญา ไมมีเวลาถายทอด
ประสบการณการทางานเพราะตองทาสานวนอยางเรงดวน เปนเหตุใหบุคลากรยึดติดกับงานประจํา 
ขาดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในองคกรดังน้ัน ผูศึกษาจึงเลือก ทฤษฎีการสรางความรู  
( Knowledge Creation) ของ Nonaka เปนกรอบแนวคิดในการแกไขปญหา เน่ืองจากเปนทฤษฎีที่
เนนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยมีวัตถุประสงคในการสราง รวบรวมองคความรูเรื่องการดาเนินคดี
แพงทรัพยสินทางปญญากรณีแกตางคดีเครื่องหมายการคา แลวนาลงระบบสารสนเทศ KMS เพื่อให
สืบคนงาย ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และกระตุนใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถถายทอด
ความรูใหแกกันผานระบบ KMS ใชระเบียบวิธีวิจัยตามมาตรฐาน ISO 15504 โดยการจัดเก็บขอมูลที่
สานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ กลุมประชากรเปนพนักงานอัยการ จาน
วน 19 คน วิธีการรวบรวมขอมูล มี 15 กิจกรรม (Task) วิเคราะหและประเมินคาขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณจับความรู ใชเครื่องมือ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring
จากการคนควาอิสระ ผลปรากฏวา เน้ือหาองคความรูเรื่องการดาเนินคดีแพงเกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาของพนักงานอัยการกรณีแกตางคดีเครื่องหมายการคา ที่ผูศึกษาน้ีไดสราง 
รวบรวมแลวนาลงระบบสารสนเทศ น้ัน ยังไมมีประเด็นแหลมคมเพียงพอและยังไมสามารถดึงดูดใจให
มีผูเขาใชงานไดอยางทั่วถึง ผูศึกษาจึงเห็นวา บุคคลผูซึ่งจะสรางองคความรูน้ีใหแหลมคมได ควรจะ
เปนพนักงานอัยการ ทั้งหมด ในสานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 1- 4 (Knowledge Workers) เน่ืองจากไดประสบปญหาจากการทางานมาสดๆใหมๆ จึง
ทราบวาขอมูลใดเปนขอมูลสําคัญ ที่ใชในการแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทางาน Information 
for Action and Information for Decision จะเห็นไดวา เน้ือหาที่เปนตัวบทกฎหมาย ระเบียบ คา
สั่ง หนังสือเวียน ตารา บทความ น้ัน ผูปฏิบัติงานมักจะไมคอยใหความสนใจ เพราะเปนความรูที่
ผูปฏิบัติงานรูอยูแลว แตจะใหความสําคัญกับเน้ือหาที่สามารถแกไขปญหาในสานวนคดีน้ันได การ
ประชาสัมพันธ การกระจายและการเผยแพรองคความรูไปสูผูใชงานยังไมทั่วถึง ยังไมมีการกําหนด
หนาที่และผูรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการความรูในหัวขอดังกลาวผลการศึกษาน้ีเปนไปตาม
ข้ันตอนที่ 3 ของกระบวนการตามวงจร SECI ตาม ทฤษฎีการสรางความรู ( Knowledge Creation) 
คือ การทดลองนาหลักการความรูไปทดลองใชงาน (Justifying Concepts) ซึ่งอยูในกระบวนการ
อธิบายความรู (Externalization) ทาใหทราบวาความรูดังกลาวสามารถนาไปใชในการปฏิบัติงานได
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อยางมีประสิทธิภาพหรือไม มีขอบกพรองอยางไร พบวา พนักงานอัยการ สานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 1- 4 เขาใชงานในระบบ KMSในชวงระยะเวลาที่มี
การกระตุนโดยการสาธิตระบบ เทาน้ัน หลังจากที่ไมมีการสาธิตระบบ หรือ การกระตุนการใชงานแลว 
ก็ไมไดเขาใชงานอีกเลยดังน้ัน แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การดาเนินคดีแพงเกี่ยวกับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของพนักงานอัยการกรณีแกตางคดีเครื่องหมายการคา สิ่งที่สําคัญที่สุด 
คือ การสื่อสารกับคนในองคกรเรื่องระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment: MAN1) 
ใหคนในองคกรเขาใจตรงกันและมีสวนรวมในการทากิจกรรมการจัดการความรู โดยการจัดการความรู 
น้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงแหงการเรียนรู ไมใชแหลงแหงความถูกตอง ดังน้ัน ทุกคนตองชวยกัน
สรางและรวบรวมองคความรูเรื่องการดาเนินคดีแพงเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาของ
พนักงานอัยการกรณีแกตางคดีเครื่องหมายการคา และ ตองลงระบบ KMS ดวยความรวดเร็ว มีเน้ือหา
ที่ เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาเฉพาะไมใช เ น้ือหาทั่วไป ดวยวิธีการแตงต้ังวิศวกรความรู 
Knowledge Engineering KE รับผิดชอบดานการนาเน้ือหาเขาสูระบบ KMS ทาหนาที่ สรางรวบรวม
องคความรู และจับความรูจากผูเช่ียวชาญ วิเคราะห สังเคราะหความรู แลวตรวจสอบองคความรู 
Validation โดยกลุมผูเช่ียวชาญใน สคปญ. นาเสนออธิบดี สคปญ. เพื่ออนุมัติเน้ือหาแลวใหลงระบบ 
KMS ไปพลางกอน สวนการตรวจสอบเน้ือหาจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู และ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู ใหตรวจสอบในภายหลัง โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ความรู และคณะกรรมการบริหารจัดการความรู มีหนาที่ตรวจสอบ กากับ ติดตามเน้ือหาในระบบ
สารสนเทศ KMS ในภายหลังวามีความถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหนาขอมูลออกจากระบบ KMS 

นรา  พันธนาเสวี (2555) ระบบบริหารจัดการองคความรูการใชงานภาษาอารพีจีมี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะพฒันาระบบบริหารจัดการองคความรูการใชงาน ภาษาอารพีจี กรณีศึกษาบริษัท
โควา ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชแนวคิดแบบ The Systems-Linked Organization Model 
แนวคิดน้ีกลาวถึงการแลกเปลี่ยนความรูกันภายใน องคกร เพื่อมาทําการรวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูล 
มีระบบสืบคนเพื่อใหงายตอบุคลากรภายใน องคกรสามารถนํามาใชงานได และใหบุคลากรไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น โดยระบบ พัฒนาข้ึนในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน เขียนดวยภาษา 
PHP ระบบที่พัฒนาข้ึนน้ีไดมีการประเมินความพึงพอใจโดยกลุมผูเช่ียวชาญ และกลุมผูใชงาน ทั่วไป 
โดยแบบประเมินที่ใชในการประเมินครั้งน้ี มีการประเมินทั้งหมด 4 ดานดังน้ี ดานที่ 1.ดาน
ความสามารถของระบบตรงตามความตองการของผูใช ดานที่2.ดานความถูกตองใน การทํางานของ
ระบบ ดานที่3.ดานรูปแบบในการออกแบบหนาจอดานที่4.ดานการรักษา ความปลอดภัยของขอมูล 
ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.63 ซึ่งสามารถสรปุไดวาระบบที่พฒันาข้ึนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับดี และผลการประเมินคุณภาพ
จากผูใชงานทั่วไปไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.94และคาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 ซึ่งสามารถสรุป
ไดวาระบบที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

ปรีชญากรณ ไชยาโส (2553) การพัฒนาระบบจัดการความรูของหนวยพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการความรู งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการความรูของหนวยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
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สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู 
และกระบวนการจัดการความรูวิธีการศึกษามี 6 ข้ันตอนตามกระบวนการจัดการความรูคือ 1) การ
กําหนดชนิดของทุนทางปญญา หรือความรูที่ตองการ ดวยการศึกษาองคกร กําหนดยุทธศาสตรและ
กลยุทธการจัดการความรู และ การคัดเลือกหัวขอความรู 2) การสรางทุนทางปญญาหรือการคนหาใช
ประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลว ดวยการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสําหรับเปนผูเช่ียวชาญในการ
ถายทอดความรู และการคนหาและเปรยีบเทียบความรูในองคกร 3) การเสาะหา และจัดเก็บความรูใน
องคกรใหเปนระบบดวยการจับความรู วิเคราะหความรู และสังเคราะหความรูของหัวขอความรูที่
คัดเลือก 4) การแบงปน แลกเปลี่ยน เผยแพร กระจาย ถายโอนความรู ดวยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดทําเว็บไซตสําหรับแบงปน แลกเปลี่ยน เผยแพร กระจาย ถายโอน
ความรู 5) การใชประโยชน การนําไปประยุกตใชงาน 6) การประเมินผลระบบการจัดการความรู
การศึกษาโอกาสและแนวทางในการพัฒนาตอไปผลการศึกษาในภาพรวมพบวาความรูที่ไดรับจากการ
แบงปนองคความรูโดยรวมน้ัน อยูในระดับสูง และระบบมีโอกาสและแนวทางในการพัฒนาที่จะทําให
ประสบผลสําเร็จได 
 
 



 

 

บทที่ 3 
ข้ันตอนการดําเนนิงานวิจัย 

 ในการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิ
ปญญาทองถ่ินภาคใต ใชโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการออกแบบสวนตางๆ ของเว็บไซต 
เน่ืองจาก Adobe Dreamweaver เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในหมูนักพัฒนาเว็บไซต ประกอบ
กับการใชโปรแกรม Navicat เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL แบบ Window Application 
เมื่อนํามาทํางานรวมกันจะสามารถสรางการพัฒนาการจัดการความรู ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุงตาม
ขนบธรรมเนียมด้ังเดิม ผานเว็บไซต ที่มีความถูกตองแมนยําและเปนระเบียบ และสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 1. การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 3. การพัฒนาระบบ 
 4. การทดสอบระบบ 
 5. การบํารุงรักษา 
 
1. การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 ศึกษาความเปนมาและวิธีการพัฒนาการจัดการความรู ศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุงตาม
ขนบธรรมเนียมด้ังเดิม ผานเว็บไซต โดยการศึกษา วิเคราะห สํารวจ และรวบรวมขอมูลหนังตะลุง
ขนบธรรมเนียม ปญหาจากการนําเสนอขอมูลโดยไมถูกตอง จากน้ันจึงเริ่มศึกษาวิธีการทําเว็บไซตโดย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver และศึกษาโปรแกรม Navicat เพื่อใชในการจัดการฐานขอมูล 
 
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

จากการศึกษาปญหาของโครงงาน สามารถนํามาวิเคราะหความตองการของระบบใหมโดย
สามารถอธิบายไดโดยใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram :DFD) รวมถึงการออกแบบ



 

 

ฐานขอมูลซึ่งใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (ER-Diagram) และพจนานุกรมขอมูล 
(Data Dictionary)  
 2.1 วิเคราะหแผนภาพ 
นําผลจากการวิเคราะหมาสรางเปนแผนภาพกระแสขอมูล ดังน้ี 
 2.1.1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับศูนย (Context Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดง Context Diagram 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสขอมูลระดับศูนย 

 
การพัฒนาการจัดการ

ความรู 
ศิลปวัฒนธรรมหนัง

ตะลุง ตาม
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม 

  

0 

ผูเขา
ชม 

ผูดูแล
ระบบ 

- เสนอบทความ - เสนอบทความ 

- เน้ือหาความรู (KM) 
- ภาพกิจกรรม 
- วีดีโอ 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- เก่ียวกับเรา 
- ติดตอเรา 

- เน้ือหาความรู (KM) 
- ภาพกิจกรรม 
- วีดีโอ 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- ติดตอเรา 
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2.1.2 DFD – Diagram LV1 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดง DFD LV1 
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 2.1.3 ER – Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3.2.1.4 Data Dictionary 
 
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต แสดง
ความสัมพันธระหวางตารางตาง ๆ ไดจํานวนทั้งสิ้น 8 ตาราง ไดแก  ตารางผูดูแลระบบ (member)   
ตารางขอมูลการติดตอ (contact)    ตารางปฏิทินกิจกรรม (event)   ตารางรูปภาพปฏิทินกิจกรรม 
(event_gallery)    ตารางบทความ (blog)    ตารางผูเขาชม (user)    ตารางรูปภาพบทความ 
(blog_img)    ตารางรูปภาพบทความ (video)  
 

ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดง ER - Diagram 
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3. การพัฒนาระบบ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ิน
ภาคใตผูจัดทําไดใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบตามแนวทางที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ไวดังน้ี โดยเริ่มจากการติดต้ังโปรแกรม SQL Server  ใชในการจัดการฐานขอมูล ตอมาใชโปรแกรม 
Dreamweaver ในการสรางสวนติดตอผูใชงานโดยใชภาษา PHP ในการพัฒนา การพัฒนาซอฟทแวร
ของระบบ น้ีดําเนินการบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
 
4. การทดสอบระบบ 
 เปนข้ันตอนการทดสอบโปรแกรมที่ใชงานในระบบวาสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือไม
โดยทําการทดสอบ 2 ข้ันตอนดังน้ี 

4.1 การทดสอบหนวยยอยของระบบ ตรวจสอบความถูกตองและขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนภายใน
ระบบ 

4.2 การทดสอบทั้งระบบ การทดสอบภาพรวมทั้งระบบกอนที่จะนําระบบไปใชงานจริง โดย
ทําการทดสอบวาระบบสามารถทํางานไดถูกตอง และครบถวนตามความตองการหรือไม  
 
5.  การบํารุงรักษา  
 หลังการทดสอบและติดต้ังโปรแกรม ตองบํารุงรักษาระบบใหใชงานไดดีอยางสม่ําเสมอ 
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
 



 

 

 
 

บทที่ 4 
ผลการดําเนนิโครงการ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ิน
ภาคใต ไดทําการออกแบบและพัฒนาโดยดําเนินการตามขอบเขต และวัตถุประสงค มีผลงานวิจัยและ
พัฒนาดังน้ี  
 

1. หนาหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนาหลกัความเปนมา>หนังตะลุงตามขนบ 
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ภาพท่ี 5 หนาความเปนมาของหนังตะลงุตามขนบ 
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2.ความเปนมา 

 

ความเปนมา>ครูภูมิปญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 หนาครูภูมิปญญาภาคใต 
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3. องคความรู 

 
 

ภาพท่ี 7 หนาองคความรู 
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ภาพท่ี 8 องคความรู>นิยามศัพทเฉพาะ 
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องคความรู>ความหมายหนังตะลุง 

 
ภาพท่ี 9 องคความรู>หนาความมายของหนังตะลุง 
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ภาพท่ี 10 องคความรู>หนาองคประกอบของการแสดง 

 

 
 

ภาพท่ี 11 องคความรู>หนาขนบนิยมของการแสดงหนังตะลุง 
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ภาพท่ี 12 องคความรู>หนาคุณลักษณะที่ดีของนายหนังตะลุง 
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ภาพท่ี 13 องคความรู>หนาประวัติหนังตะลุงในประเทศไทย 
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องคความรู>หนังในประเทศเพื่อนบาน 

 
 

ภาพท่ี 14 องคความรู>หนาประวัติหนังตะลุงในประเทศเพือ่นบาน 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4. บทความ 

 
ภาพท่ี 15 บทความ>หนาเลือกบทความ 

 

 

 5. รูปภาพ 

 

 
ภาพท่ี 16 รูปภาพ>หนาอัลบั้มรปูภาพ 
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6. วีดีโอ 

 

 
 

ภาพท่ี 17 หนาเลือกชมวิดีโอ 

 

 

 

7. กิจกรรม 

 
ภาพท่ี 18 หนารวมกิจกรรมของบานศิลปนแหงชาติ 
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8.ติดตอสอบถาม 

 
ภาพท่ี 19 หนาการติดตอ 

 



 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ิน
ภาคใต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลหนังตะลุงภาคใต และเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต  เปนการรวบรวม
ขอมูลองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาเผยแพรใหคนรุนใหมสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว โดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เปนระบบที่พัฒนาข้ึนโดยใชภาษา PHP ระบบมีการแบงการทํางานออกเปน 2 
สวน ไดแก สวนติดตอกับผูใชและฐานขอมูล  
 จากการตรวจสอบการทํางานของระบบที่พัฒนาข้ึน พบวา ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต ที่พัฒนาในครั้งน้ี  เปนระบบที่สามารถ
ดําเนินงานดานตางๆ ไดตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนดไว  ซึ่งชวยใหผูดูแลระบบสามารถ เพิ่ม 
ลบ และแกไข ขอมูล  สืบคนขอมูล แสดงผลขอมูลไดเปนอยางดี 

2.  ขอเสนอแนะ  
 ระบบสารสนเทศการจัดการความรูเพื่อการอนุรักษหนังตะลุงภูมิปญญาทองถ่ินภาคใต  ผูวิจัย
ทําไดสรุปขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการคือ สามารถนําไปพัฒนาตอเกี่ยวกับฟงกช่ันการคัดกรอง
ผูใหขอมูล และผูรับขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูในประเด็นที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนประโยชนตอ
บุคคลทั่วไปในการที่จะไดรับความรูที่ถูกตองอยางแทจริง 
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ประวัติผูวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)      นางสาวมนตรวี  ทองเสนห 

       (ภาษาอังกฤษ)   Miss Monrawee  Thongsanay 
2. ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย    
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    คณะบริหารธุรกจิ   
    264  ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสมัพันธวงศ   กรุงเทพมหานคร  10100 
    โทร.022222814   โทรสาร 022264879    มือถือ 0818258753   
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4. ประวัติการศึกษา 
    1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเลขานุการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
    3. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   สถาบันเทคโนโลยี 
       พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
    4. กําลังศึกษาตอ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย   - 

6.1 ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : - 
  6.2 หัวหนาโครงการวิจัย :  
 6.2.1 ระบบสารสนเทศการจัดการทรพัยสินทางปญญาของสถาบันอุดมศึกษา     
ของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
       6.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 6.3 งานวิจัยที่ทําเสรจ็แลว : ช่ือผลงานวิจัย ปทีพ่ิมพ การเผยแพร และแหลงทุน  
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ของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป 2555  นําเสนองานประชุมวิชาการ  แหลงทุน
เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ปงบประมาณ 2554 
       6.3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดสิทธิบัตรเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหลงทุนเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ปงบประมาณ 2557 
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ผูรวมวิจัย 2 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)      นายอรรณพ  วุฒิ 
       (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Aunop Vuthi 
 

2. ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
 
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
     96  หมู  3  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170 
     โทรศัพทและโทรสาร :  (02)  889-4585-7    
     E-mail :  aunopvuthi@hotmail.com 
    
4. ประวัติการศึกษา 
    - ปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะชาง 
    - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
    - กําลังศึกษาตอ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
 
6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย   - 
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ผูรวมวิจัย 3 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)      นางสาวพรพรรณ  อิทธิรัตนสุนทร  
       (ภาษาอังกฤษ)     Miss Pondpan Itthiratanasoontorn 
 
2. ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย    
 
 3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    คณะบรหิารธุรกิจ   
     264  ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ   กรุงเทพมหานคร  10100 
    โทร.022222814   โทรสาร 022264879    มือถือ  0863496759   
     E-mail  :  pan_soontorn@hotmail.com 
 
 4. ประวัติการศึกษา 
     - บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ระบบสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร 
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
 
6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย   - 
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ผูรวมวิจัย 4 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายพีรศุษม  ทองพวง 
                    (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Peerasut  Tongpuang 
2. ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย  
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ 
โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    คณะบริหารธุรกิจ   
264  ถ.จักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ   กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร.022222814   โทรสาร 022264879    มือถือ 0859205871   
E-mail  :  peerasut.t@rmutr.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
 - บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 - ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ – 
 
6. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย   - 
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